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res — Haec aliaque ex veteri memória repetita, quotiens .^„ 
locusque, esempla recti, aut solatia mali poscent, haud 
absurde memorabimus. 
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M„ időn ez elölt hét évvel „Erdély Történelmi Adatok" czitnU 
külfögyüjtemónyem kiadását megk ez deliem, két czól állolt előt
tem; egyik, hogy a még létező s közzé nem telt adatok a 
lehotÖségig egybegyűjtve nyilvánosságra hozassanak, s a nem
zet érdekelt egész irodalmi körének azokhoz férhetése eszkö
zöltessék, másik, hogy a kútfők egybegyűjtése, olvasása és ta
nulmányozása által a történetírás ütja lassanként mind inkább 
egyengetődjék. Kezdeményezésem legmélyebb indoka a haza 
szomorú politikai helyzetében, a tétlenségbe sülyedt hazafiúi 
erők munkásságra s átalábaij nemzeti öntudatunk és Önbecsér-
zetíink fölébresztésében feküdt. Emlékezhetnek hazómtiai, mily 
gyászos emlékű idők voltak azok a mi 1850—55 közötti éveink. 
A Királyhágón innen közöny és tétlenség vett erőt a kedélyeken, 
mindenfelé csüggedezök, 9 a még nyitva maradi téren is csekély 
mozgalom. Egyetlen politikai lapunk volt, s a mi a tudományt 
illeti, sehol egy kis központ, s az akkor kétszeresen fontossá vált 
történelmi tudományokban egyedül a gerendi tudós gazdag gyűj
teménye állott fáktyavilágként a sötétben tapogatodzök előtt, 
melyre némi önérzettel gondolhatott az, a ki kincseit ismerte. 
E volt a dolgok akkori állása, ez ama helyzet rövid de nem 
hűtlen jellemzése. 

A nagy tőrténetnyomozö már behunyta volt szemét, midőn 
gyűjteményem első kötete megjelent, s véletlen halála tetemes 
változást idézett elő a helyzetben. Egy Múzeum alapítása a be
gyen inneni speciális és rokon érdekek ápolása végett, minden 
más érdeket és irányt útáből oltávoUtva, nyomult előtérbe. 



IV 

Eráély mint egy ember állott fel ez eszme mellett, de négy 
é\i küzdelmébe s nálunk hallatlan áldozatokba került akaratá-
nok megtestesítése. Ez nekem s munkásságora gyámolitöinak 
kötelességünkké tette a megkezdett ütőn haladást. Ilárom kö
tetet tudtam ez éveken át egybegyűjteni és kiadni í mi olatt a 
haza köz örömére Muzeumegyesülotünk s Muzeumunk megala-
pult, vagy legalább megalakult. 

Ugy láttam, hogy ez Örvendetes fordulata a dolgoknak a 
helyzetet és kedélyek állapotát is megváltoztatta. Nemzetünk 
önbizalma visszatért, a szétszórt erők gyülekezni, központosulni, 
érintkezni kezdettek. Az én felszőlitásaimra gyűjteményembe 
5—6 érdekelt küldött adatokat.: a múzeuméira 5—600 hazafi 
sietett birt kincseit áldozatul hozni, köz birtokká tenni. Hozzám 
4 — 5 felkért ügybarát csatlakozott: a múzeumnak 4 0 — 5 0 szak
értő egyén ajánlotta fel szolgálatát. Ezek engem arra a meggyÖ-
désre bírtak , hogy vállalalomnak ezentúl nálamnál jobb folyta
lója lehet a Muzeumegyesület, mint a melyhez az egész ország 
rokonszenve csatlakozik, melynek már is oly gazdag történelmi 
kézirattára, rendes történelmi szakosztálya s oly jeles tisztviselői 
és szakféríiai vannak, kiknek igénytelen mogam is mind cse
kély erőmet, mind létező gyűjteményemet tetszésök sízerinti 
rendelkezésökre bocsátom. 

íme annak oka, hogy a hazai közönség az eddig általam 
szerkesztett és kiadott „Erdélyi Történelmi Adatok" kezei hözt 
levő IV-dik kötelét az erdélyi MuzeumegyesülettÖl — annak de
rék könyvtárnoka által szerkesztve — veszi. Minek én további 
folytatását és évenkénti gyarapodását lelkemből óhajtom. 

Kolozsvárit, april 16-kán 1862. 

(ir. MIKO IMRE 
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Az „Erdélyi Történelmi Adatok" jelen IV-dik kötetének tó-
adásét 8 ez Erdély lörlénetirodalma mezején korszakot jelelő 
forrásgyűjtemény tovább folytatását muzeumunk alkotója s elnöke, 
a fentebbi nyilatkozatában kifejtett okokból, az erdélyi Muzeum-
egyesülelre ruházván ál , e* által egysületünknek ujabb tér nyílt 
irodalmi munkássága körének terjesztésére, s kedvező alkalom 
aiánlkozolt, hogy alfi[)itása[ior kitűzőit egyik fontos, feladnia, 
nemzeti irodalmunk fejlesztése, ügyébon egy lépéssel előbbre 
haladjon. 
AúÁiiA Muzeurti-egyesülel szíves készséggel vélte fol leendői 

sorába ez erdélyi ioiTásgyüjlomóny új Folyamának kiadásit, mely 
elbalároxiisában huaditására szolgált a nemes gróf nagylelkű aján
lata, mely sxorint ez eddig általa azorkesztelt gyűjtemény ügyétiM 
szellemi és anyagi támogatását továbbra sem szándékoziií mog-
vooní, ki is Ígéretéi azonnal leUel vallotta bo, midőn nemcsak 
az e kötetro áltula gyűjtött kézirnli anyagot bocstUotla ogyesii-
lelünk rendűlkezése aiá, hanem e kötet kiadási költségének fe
dezését is , mire egyesületünk pénzereje c=ak áldozattal lehetett 
volna képes, magára vállalta. 

A szerkesztéssel a Muzeum-egyesüIet engem mini könyv
es kézirattára őrét bízott meg; moly megtisztelő bizalomnak az 
által hittem legjobban megfeielhetoi, hogy azokat az elveket és 
nézeteket, melyeket e gyűjtemény megindításakor az alapilö ne
mes gróf kimondott, iráayadókűl tekintve lehelő leghűbben kö~ 

Ib 



VI 

vetni igyekeztem, s lelkiísmcrelesen törekedtem e kötelet áz 
eddig kövelelt eljárással minél Összeegyezöbben úgy óllilni ki, 
hogy a szerkesztőség vrtltoztával az irány és szellem, mely e 
vállalatnak életet adott, éppen ne változzék, s az új Tolyam 
azon álláspontot, melyet az olébbí folyam a köz elismerés szerint 
irodalmunkban o!y méltán foglalt ei, minél iakább megközelítse. 

Jól érzettem és érzem állásom nehézségét s a felelősség 
súlyát, mely ily előzmények után, rám olhárilhatallanúl nehe
zedik ; de intézetünk s irodalmunk ügyének érdekében köteles
ségemnek ismertem a rám bizolt feladatot elvállalni, ba szinte 
érezhettem is magamban, hogy annak részint erŐm csekélysé
ge részint hivatalos elfoglallatásom terhe mellett aligha lobetek 
képes úgy megfelelni, hogy a tudományos közönség várakozá
sát munkásságom eredménye teljesen klelégithesse. 

A mi e kötet tartalmát illeti, ügy igyekeztem azt űssze-
állitani, hogy a közlött naplék és krönikák egymást mintegy 
folytassák és kiegészitsők. A korszak, melyre e kötet kiterjed, 
a kél Rákóczi György fejedelem kora (1630-1660). Kivételt e 
lekintetben az eredeti lörvényczikkeken és székely adatokon 
kivül, melyehet Báthori Zsigmond és Bocskai István korából 
közlöttem, csak Segesvári Bálint krónikája képez, melynek na
gyobb rés7:e a Uákócziak korszakát megelőző évtizedekre szól. 
Ez eddig ismeretlen érdekes kútfőt, mint a hozzá mellékelt 
czímlap is mulatja, egyesiiietünk munkás tagja Jakab Elek köz
léséből és jegyzeteivel adtam. 

Meg vagyok győződve, hogy egyesületünk e kiadását a 
hazafi közönség szives részvéttel fogadja, s ez által valamint 
szellemi ősztönt úgy segélyforrást is kész lesz szolgáltatni e 
vállalat minél gyorsabban leendő folytatására. : > .< 
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HALLER GÁBOR NAPLÓJA. 
1630—1644. 
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HíiIIor Gábor, Haller Islvón küliíillöi főispán és Kondi Judith 
fia, 1614; sept'Ö6-dikíin szliletell. Már tizenötöd ^ves korában 
1629. hdsvélján udvari szolgálatba állt, mint maga írja Branden
burgi Katalin fejedelemasszony inasságára, Kövelkozö 1630. év
ben msrtíusban a röm. catholicus hitet elhagyván reformátussá 
lel t , miért atyjának tíz évig tartö nehéz haragját vonta magára. 
Nem sokára ez után a Katalin fejedeleniasszonyhoK atyja a bran
denburgi választó fejedelem által küldött követséggel együtt 
Németországba utazott, s esztendeig az Odera melletti Frank
furtban tanult. Innen 1631. nyarán a franekeri s még azon ösz-
szel a leydai egyetembe távozott, mely utóbbi helyen majd nem 
négy évig folytatta tanulását. 1635. május végén a 20 éves ifjú, 
miután hazájától Öt évnél tovább távol volt, visszaindult s augu-
stusban megérkezett Erdélybe, oly ismeretekkel és tapasztalással, 
mely öt föuri születése mellett a fejedelem és haza szolgálatában 
leendő előmeneteléről hizlosilhatta. 
-'' Haza érkezte után csak hamar I. Rákóczi György udvará
ban találjuk öt, hol mint b e j á r ó 1635. sepl. 13-tól éppen egy 
évig, a fejedelem kegyét több ízben tapasztalva, szolgált. Egy 
évet sem töltvén magányban,— mi közben 1636 őszén a feje
delem táborával Várad, Jenő és Lippa táján já r t , s 1637-ben 
atyjától némely részjószágokal kezéhez vet i , — 1637. ang. 
1-sejón ismét a fejedelmi udvar szolgálatába állt, melytől két 
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év múlva 1639. sopt. 5-dikén veti végkép biícsüt. E[két év 
alalt ti fejedelem megbízásából a 23—24 éves ifjú, ki a külföl
di egyetemeken a matbemalicai ludoroányokban is nevezetes elö-
menelelt lelt, Fogaras, Patak, Gyalu, Székelyhíd és Görgény 
erősségein tetemes javításokat tervezett és hajtőit végre. Ezen 
túl több évig gazdaságának élve jószágain időzött. 1640-ben, 
míuláa atyjával kibékült, a Sz. György napra Gyula-Fejérvár
ra hirdetett országgyűlésre regallssal legelsőben hivatott meg, s 
olt mint a fejedelmet üdvözlő országos küldöttség tagja, az 1641-
dilii országgyűlésen pedig mint e küldöttség szónoka szerepelt. 
I. Rákóczi György 1644-dik évi felső-magyarországi táborozásán 
folyvást jelen volt, s különösen Patak erősítése körül működött. 

Ezek azon nevezetesb adatok, melyeket Haller Gábor ifjú
kori pályájára naplójából, mely éppen 16l4'dik év végéig ter
jed, kiszemelhetünk. 

Mennyivei inkább emelkedett Haller Gábor tekintélye s 
államférfiúi befolyása a következő időkben, annyival inkább saj
nálhatjuk, hogy naplója, melyet azon kor igen divatos szokása 
szórint bizonyosan 1614. után is folyvást vezetett, nem jutott 
reánk, s igy további pályáját csak különböző történetírók ós 
oklevelek adatainak egybevetóséböl vázolhatjuk. 
''* II. Rákóczi György, trónra lépte (1648) után csak hamar, 

'(i boros-jenei végvár főkapitányságával s Zaránd vármegye fö-
ispánságával diszesitette Haliért, mely állomásában öt az egykorú 
Szalárdi e vár erősségeinek kijavítása s megujitáea körül telt 
buzgó munkásságáért dicsérettel halmozza. Miután e vár 1658-
ban az Erdélyt egyik szegletétől másikig dúló törökök kezére 
került, a következő évben a törökök által fejedelemmé emelt 
Barcsai Ákos alatt Szász-Sebesen 1659, maj. 24-dikén hozott 
országgyűlési végzés öt Nagy-Várad kapitányává emelte, mely 
végerőssóg parancsnoksága e viharos időben a legnagyobb fon
tosságú állomás volt. E várat azonban Barcsai hűségében a fe
jedelemségért ujolag fellépett II. Rákóczi György izgatása s az 
őrség és lakosság Rákóczihoz szitása miatt minden buzgó tö
rekvése mellett sem lehetett képes megtartani s annak parancs
noksága még azon évben isméi Rákóczi híve Gyulai Ferencz 
kezére került. 

XI 
Barcsai a gynlu-fenesi csala (1660. maj, 22.) után az Erdély

re a török állal rótt roppant sarcz elengedése végett hü taná
csosát Haller Gábort küldte a nagy haderővel Nándor-Fejérvárról 
Temesvárra vonult Ali basa táborába, ki öt kedvetlenül fogadvön 
néhány nap múlva fogságba vettette. Haller tudositására maga 
Barcsai sietett az elölte személyesen ismert Ali basa táborába, 
kivel Lippfl é3 Jonö közt találkozott. A török vezér öt is ked
vetlenül fogadta s Várad átadására sürgette. Midőn a vezér 
Hallertöl, mint Várad egykori kapitányától, e vár átadását ha
lálbüntetés alalt követelte, s ez azt hatalmában nem állónak 
vallotta, 63 fontos vasat véreiéit lábaira, s foglyával s a feje
delemmel, kit szoros őrizet alatt magával vitt. Várad alá vonult. 
Csak 0 vár bevétele (1660. aug. 27.) után, — mire azonban a 
szilárd lelkű Haller magát eszközül használtatni nem engedte,— 
harmad napra, midÖii az erdélyi rendek a sarcz egy részét Gilá-
nyi Gergely által Ali vezér táborába vitték, lön mind Haller mind 
Barcsai szabadon bocsátva. 

Csak hamar ez után Kemény János lépett fel Barcsai ellen 
mint versenyfejedelem, ki ís ismervén Haller Gábor tekintélyét 
és befolyását, öt, ki beütésekor előle testvére Pál fejéregyházi 
kastélyába vonult, tulajdon fia Simon vezérlete alatt haddal akarta 
kézre keríteni, mit Haller észrevévén a szintén üldöcött Bethlen 
Jánossal együtt Kemény eleibe ment, s rettegvén a Kemóny 
emberei által felkonczolt Lázár György tanácsos és fö itélőmester 
sorsától, magáról Keménynek bitlevelet kényteleníltelett adni. 

Miután Barcsai még az 1660-dik év végén a fejedelemség
ről országgyűlésen ünnepélyesen leköszönt, s a rendek Kemény 
Jánosi választották utódjává. Haliért folyvást Kemény János kör
nyezetében találjuk, ki őt mint az ország egyik legtekintélyesebb 
főurát folyvást maga mellett tartotta, részint azért hogy ellene 
ne működhessék, részint hogy e férfiú mellette léte állal tekin-
lyét és népszerűségét Erdélyben neveljél n h /:..vUEBlrim tnaa 

Apafi Mihály, kit a német segélyre támaszkodott ffemé'ny 
ellenében Ali basa 1661. september 14-dikón a m. vásárhelyi 
mezőn Erdély fejedelmévé emelt, hasonlóan nagy súlyt fektetett 
Haller Gábor megnyerésére a öt kis-selyki táborából nov. 23-kán 



kelt levelében hűségére lérni FelssólitoUa *). Uiry látszik íizonbaa 
sikeretlenül. Haller Góbort ugyanis a nngy-szölÖsi csatában, mely 
Keménynek életébekerült , 1662, januíir 23-diliín, testvérével 
Pállal, Bethlen János és Farkassal, Bánfi Dénessel s Erdély löbb 
főuraival, Kemény táboribban találjuk, honnan a vereség után 
Görgénybe menekült. 

A német segélyre támaszkodó Kemény párt néhány havi 
sikeretlen törekvése után, Haller löbb társaival ogyüU a magái 
engesztelékenynek mutató Apafinak meghódolt. Az ország rendéi 
1662-ben Kolozsvár alatti táborukban tartott országgyülésökbÖl 
Öt rendelték a felemelt évi török adó régi állapotra való szálli-
lása s Erdély határainak a törökkel való tiszl&ba hozatala ügyé
ben Ali pasához Temesvárra indított kövelség fejévé. Haller ez 
állásában Ali megvesztegetett tanácsosai által nyomára jóvén, 
hogy a basa Várad tarlozandóságaiúl egész Bihar, Kraszna, 
Közép-Szolnok vármegyéken kivül Kolos, Doboka és Bél^ö-
Szolnok egy részét is hódoltságai összeiratla s a váradi várfel-
adási szerződés ellenére török birtokká akarja foglalni, Apallt o 
körülményről értesítette s e tervnek sikeresen ellenmüködni 
buzdította. 

Ilalier e küldelése ulán haláláig a löröknél maradt. Ali 
pasa ugyanis öt nyolcz hónapnál tovább lartotla mngánál, s mi
dőn Apafi 1663. nyarán követe Daczó János állal az adó egy 
részét Alihoz Temesvárra beküldte, akkor sem nyerle meg, mint 
reményletle és óhajtotta, szabadon bocsáttatásnl. Söt inkább Ali 
öt magával vitte Nándor-Fejérvárra, hol a magyarorszógi had
járatra készülő nagyvezérrel Köprili Achmcltel találkozott. 
-i6. Haliért a nagyvezér, miután a Dráván túl haladt táborá
val, magához hivatta s nem reménylett szívességgel halmozta 
el. E körülmény nem maradt titok Apaü elöli;, kit visszatérő 
kövelei Daczó János és Baló László körülményesen értesítettek, 
nem mulasztván el a török kegyének vesztésétől rettegő feje
delem haragját Haller ellen intézett vádjaikkal gerjeszteni. 

*) E levelet közölte gr. Kemény József, Árjyádm- É km. 294.''líp 
mi Í8 adjuk Függelék V. szám alatt. 
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Apafi küldötte Szilvás! Bálint által nyomozást intéztelett a 
nagyvezérnél Haller ügye iránt, miből azonban bűnös volta éppen 
nem derült ki. De sem o körülmény, sem Hallernok 1663 . aug. 
23-dikáról az esztergomi török táborból Apafihoz intézett mente
gető levele, nem lehetett képes a fejedelem lelkében nem min
den alap nélkül megfogamzott gyanút kiirtani, melynek e férfiú 
nem sokára csak ugyan áldozata is lelt. 

Apafi ugyanis, ki a nagyvezér felszólítására kevesed ma
gával az Érsek-üjvárt meghódított törökök táborában megjelent, 
e hődolali hűsége eredményéül a nagyvezértől kieszközölte, 
hogy félelmes vetélytársát láb alól eltétesse. Haller Gábort még 
azon éjtszaka, melynek előzÖ napján november 14-dikén Budán 
Apafit a nagyvezér harmadik ünnepélyes fogadtatásban rószesi-/ j ; ;£^ 
tet te , Alsó-Némedi faluban, hol a fejedelem kíséretében meg
hált, az utánna küldött töröltök ágyából felvervén, a vezér elei
be hnrczelták, ki is öt azon ürügy alatt, hogy hír nélkül meré
szelt tőle távozni, vesztőhelyre vitetvén november 15-dikén 
kivégeztette , minden vele volt vagyonát s igy hihetőleg iromá
nyait is zsákmányra hányatván. 

E körülmény lehet oka, hogy Haller Gábortól néhány le
velén kíviil csak ez 1644-ig terjedő napló jutott ránk, melyet, 
minthogy majd nem hüsz évvel az előtt csak nem egészen tele 
Írván többé nem használt, kivégeztetésekor bizonyosan nem hor
dott magával. 

E napló eredetije kis 12-rélben fehér pergament kölesben 
jelenleg a károly-fejérvári Batthiányi-féle könyvtárban van. 
Lapjai mind számozatlanok. 

Ez eredetiből irta azt le az elölte kevésbbé érdekeseknek 
látszó helyek kihagyásával Benkö József, kinek jelenleg gr. 
Kemény József gyűjteményében az erdélyi múzeum birtokában 
lévő másolatát Dr. Ötvös Ágoston szíveskedett a Benkö által 
mellőzött helyekkel QZ eredetiből kiegészitni. 

Jelen kiadást Benkő és Ötvös egyeztetett kéziratai alapján 
kezdettem meg; miután azonban így némi hijányokat vettem 
észre, csak az első bárom Ív sajtó alól kíkerUlto után nyer
hettem meg rövid időre az eredetit. Ez az oka az első Ivekben 
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mutatkozó számos nyomtatási hibáknak s néhány helyen tőrtént 
kihagyásoknak, melyeket a nyomdai bíhák közt gondosan biiga-
zitva megjelelni nem mulasztottam el. 

A mi e Daplö becsét illeti, nem tulajdonithatunk ugyan an
nak, mint ugy szólván az író magánéletét és ügyeit tárgyazó 
rövid jegyzetek halmazának, e kor történetére nézve nevezetes 
fontosságot: de a részleteket kutató történetbuvárnak még is több 
helyt jó szolgálatot lehet adatai pontosságával, s itt ott érdekes 
részleteket szolgállat az azon kori társodalmi élet, szokások és 
erkölcsök figyelmes tanulmányozójának. 

M aS 

•íti^ii' 

Nevezetesebb sajtóhibák. 

15. 
17. 

21. 

21. 
23. 

25 
27. 

28. 
29. 

30. 
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32. 
34, 
35, 
41, 
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48, 

59. 
62. 
63. 
70. 
71. 
76. 
' í8. 
91. 
92. 
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116. 
124. 
137. 
138. 
147. 

lap. 11. sor alulról nz olv. az 
„ 17. s. felülről. Ebéden Hollandiában olv. Ebéden Hágában 

Roclielius uramnál, estve Leydában. 
„ 4. s. fel. Drentia ugyanazon tartományban. 21. Meppel. 

. ,. olv. Drentia tartományban. 21. Meppel 
ugyanazon tartormányban. 

„ 11. s. fel. 25 for. olv. 35 for. 
„ 6. s. fel. 110 olv. 40 
„ 7. g. fel. 40 olv. 1 
„ 2. s.. al. utjmasiana olv. Vtimariana 

és 26. lap. Vestrateus olv. Verstratens 
lap 9. sor al. 17. 20. Danczka után kimaradt: Adott Álbertus 

Niclasius 20 tallért kölcsön. 21. Danczka, 
lap 7. sor fel. Bédolecs olv. Besolecs.. 
„ 18. s. al. Küldtem azúrnak levelet •iííííwHínam<íí; 12. Kül

dött az ür levelet. 
„ 7. s. fel. rendelte olv. kezdette 
„ 18. s. fel. Verrej olv. VerÖczi 
„ 8. s. al. Fejérván-a olv. Landoi'-Fejérván*a 
„ 11. s. f. vármegyéknak olv, vármegyéknek 
„ 8. s. al. Böjti olv. Böjti 
„ 10. s. al. Monorou olv. Monorán 
„ 8. s. al. 18. 19. Fogaras. után kimaradt: Voltam vacso

rán az német főkapitánynál. 20. Fogaras. 
„ 16. s. al. Incipit commitiorum sessio príma olv. Incipit co-

mitiorum in certas personas a Generalibus 
Comitiis commissorum sessio prima. 

3. s. fel. Szénapevösön olv. SzeneverÖsön. 
2. s. al. elsöbea 

18. s. al. Petki 
3. s. al. brasiliai 

18. s. fel. elrontett 
6. g. fel. Vaĵ jon 
8. s. fel. Gyalakuttf. 
5. s. fel. Kérészeit. 

14, s. fel. Lesoncz. 
11. 6. al. Szereacset 

3. s. al. hadjárnt 
5. s. fel. Salamonhoz 

11, s. al. visszjövén 
13. s. fel. obetter 

olv. elsőben 
olv. Pókai 
olv. Brasilia, 
olv. elrontott 
olv. Vajha 
olv. Gyalakuta. 
olv. Keresztiir. 
olv. Losoncz. 
olv. Szerencset. 
olv. hadjárat. 
olv. Salamonhoz 
olv. visszajővén 
olv. óbester 

„ 11. s. al. Lundenburyot olv. Lundenburgot 



149. lap 17. sor alnlról genenál olv, generál 
162. }} 19. s. felülről éedekei olv. érdekei 
167. j) 13. s. fel. köfaliraton olv. kö-feliraton 
193. )j 2. 8 . al. vm. olv. xvin. 195. }} 11. S. al. rendeseni imádkozás helyet olv. rendesen 

imádkozási helyet. 
203. )> 20. s. fel. RadTJns olv. Eaviu8 
210. }} 1, 8. al. alált olv. halált 
225. }j 5. S. fel. lengyelekről olv. lengyelektől 
237. )> 12. s. fel. puszittó olv. pusztító 

j j jf 5. s. al. ode olv, oda 
245. j> 3. 8. al. Hhogy olv. Hogy 
256. jy 3. 8. al. habáson olv. hibásan 
263. j) 19. 9 . fel. tisztben olv. tisztben 
267. )} 17. 8. al. császémak olv. császárnak 
271. JJ 18. 8. al. élesben olv. élésben 
278. }) 15. 8. fel. eláUának olv. elállnának 
292. ; j 1. 8. fel. melyei olv. melyet 
302. j > 12. 8. tel. Gyulai olv. Gyulai 
319. jy 9. S. al. benenol olv. benenole 
332. J> 13. 8. al. 1564. olv. 1584. 
338. » 9. S. fel. épitésoktöl olv. építésektől 
345. ?> 3. S. al. Udunrbelij olv. Udaarhelij 
357. ;> 1. s. al. Trimarius olv. primarins 
368. j ) 8, sor fel. kUldjuk olv. küldjük. 
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I, -11 Iransmissa aetíite nihil lucri habét homo, nisi ut dierum 
el piaeteritorum aclorum saorum vanUati irrevocabili recordelur. 
Miser imo slultus íllo, qui praesentia Lanlum meditatur, praeterita 
negligtt, praesens enim momentaneiim est, ideoque docere nos 
non potest. At ex praelerilis de praesentibus et futuris conjicero 
pronum esi. Praeteritorum meditatio frequens eo etiara ulilis, quod 
male actam vitám in memóriám revocando, verecundíam in nobis 
atque adeo vitae emendationem efűcit. In bac vanisslma vita is 
demum felix exislimandus, si qua in lubricis est felicitas, qui ex 
praeterítis actionihus suis praesentem vitám bene raoderare didicil. 
In hanc rem utile admodum est seriem diernm actionumque suarum 
describere, ut illas coram se soraper quasi habeat, ex iisque 
quid in vita suaemendandum, quid prorsus desecandum ct caven-
dumsit, videat. Huic üni destinatus a me libellus bicce, ex quo, 
0 utinam! quid cavendum, quidve mihi sít sequendum díscere 
possem. Tunc scopnm meum adeptum me possem gloriari. Sed 
vanitas haec vita, vanitas omnis homo, ego summa vanitas, videó 
meliora proboque, deteriora sequor. Quando verő Überabor ab 
hac vaoilate. Sols mors fiinis vanitatis. 

1* 



1629. esztendőben 14. napján Szent-András havának holt 
meg az boldog emlékezetű fejedelem Bethlen Gábor^) Fejórváralt, 
12 drakor délben, hogy Váradról megérkezett, menten má
sik napon. 

Én is ebben az esztendőben húsvétra állottam volt udvarhoz 
Catarina fejedelem asszony inasságára. 

Szülelésemnek penig napja esett 1614. esztendőben 26. 
eeptembris. 

Isten kegyelmességébői járásim, hallásim hnl esnek, 
atról való számtartásom. 

Anno Domíai 1630. ^ 
J a i m i a r i u s . 1 —12 F e j é r v á r a t l . 13. Kincsiben, oláh 

falu. 14—16. Szent-Pálon. 17. Egy oláh faluban, Karácsonfalván. 
18 — 3 1 . Fejérvár. 25-én temették el az felséges Bethlen Gábort. 

F e b r m a r S i í S . Mind az egész holnapban Fejérváratt voUam. 
n i a r t í u s . 1—14. F e j é r v á r . E tájban az pápista vallást 

elhagyván, állottam az reformata reÜgióra, mely miá az atyám 
uramnak haragját vettem, s azonkül is nem keveset szenvedtem, 
kiváltképpen Németországban, mindenektől elhagyallatván. De 
a ki mellett az Isten, kicsoda az ellen^)? 15 — 24. Győgyon. 
25. Bokay, Kapi Andrásé. 2 6 — 3 1 . Fejérvár. 

Á p r i l i s . 1—2. Fejérvár. 3. Enyed. 4. Torda. Ö.Kolozs
vár— Ország gyűlése voll az fejedelem holla után, voltam ott 29. 
napjáig Aprilisnek. 30. Torda. 

AlaJHS. 1. Enyed. 2—9. Fejérvár. 10. Szerdahely, szász 
falu. 1 1 . Szeben, szász város. 12. Szeben, 13. Porombák. 1 4 — 
22. Fogaras. Indultam Németország felé az követekkel, az kiket 
ár. elector az fejedelem asszonyhoz küldőit volt; az elsőnek neve 
Joannes Gospod, az másiknak Fridericus Gers , az harmadiknak 

)̂ Bethlen Gábor fejedelem halála az erdélyi krónikák szerint szent 
András hava (november) 15-kén történt. Ezt bizonyítja a gyula
fejérvári székes-egyházban lévő sírirata is. Lásd: Szeredaí/, Col-
lectio monumento'fum 19^ 20. l. 

*) Ezen sorok az eredetiben oldalvást vannak jegyezve. 

Chrislophoras Maps. 23. Segesvár. 24. Vásárhely. 35 . Beszter-
cze. 26. Dóss. 27. Kővár. 28. Görbed. 29. Szőlős. 30. Munkács. 
31 . Munkács. 

Jeiasiuis- 1. Zeregnie^). Véreső esett azon nap, melyen 
olt voltam, egy paraszt embernek az udvarán. 2. Zobrancs ^). 3. 
Varonnya. 4. Szent Mihályi). 5. Liblio Lengyelország széliben, 
egy nagy hegyen vagyon ax vára ') . 6. Sancz ^). 7. Lubimer. 
8. Krakó, alsó Lengyelországnak metropolisa. 9. ülkos, lengyel 
város. 10. Tonkovics, Silésiának széliben Lengyelország felöl. 
11 . Streylícs. 12. Brega. Az brogai berezegnek lakó helye. 13. 
Bresla. 14. Dresla, imperiumi város, Silésiának metropolisa az 
Odera mellett, melynél sokak az ímperiumban szebb várost nem 
rartanak. 15. Parkovics. 16. Brega, egy falu. 17, Girimberg. 
18. Crosna, Silésiának SKéliben, az brandenburgumi eleclor 
birja, az Odera mellett, szőlőhegyei vágynak. 19. Crosna. 20. 
Czörcz. 21 . Kisztrin. Az Odera és az Várta között igen erős 
város , melyet egyfelől az Odera, másfelöl az Várta foly kör-
nyül, harmad felöl mély lápok vágynak. 22. Kistrin. 23 . Kistrin. 
24. Fürslenwald, az Spreh mellett egy város. 25. Kopniegh az 
Spreh melielí. 26. Berlin. Az brandenburgumi electomak lakó
helye öz Spreh mellett; két városa vagyon, az Sprének két 
partján, egyiket Berlinnek, másikát Ke:linnek híják, az eleclor 
vára Keriiiibe vagyon, igen szép vár, melynek az ímperiumban 
nincsen mása, az külső látatja szerint, az mint mondják. 2 7 — 
30. Berlin. 

J i i l i u s . 1 — 1 1 . Berlin. 12. Az vizén mentem. 13. Nider-
lagh. 14. Francofurt; ez egész holnapban olt voltam oz Acade-

') S z e r e d u y e , mezőváros Ungr vármegyében. 
)̂ Szobráocz , mezőváros Uug vármegyében. 
)̂ Varanó és Szén l-Mihály, mezővárosok Zemplinben. 

*) L u b l y ó , a szepesi XVI város eg-yike, régi várával. 
)̂ S a n d e c z (Ó és Uj) Galicziában Lublyótól éjszakra. —Az alább 

előjövendő külföldi helynevek magyarázását, melyeket szerzőnk 
a mai kiejtéstől és írásmódtól többé kevesebbé eltéröleg jegyzett 
fii], bízvást mellözhetönek gondoltuk; miután azokat az olvasó ré
szint első pillanati-a felismerheti, részint alkalmas térképeken 
könnyen feltalálhatja. 



miában, egy Theologiac Pro''es?ornál Gregorios Francuenál*) vol-
lam sziUláson. — Vagyon az Odera mellell az város, aa köz'ép 
Ölarchiáiiak fö városa, sok szőlőhegyei vagynnk. Az svéciai ki 
rály vetle meg Sletint Poraeraniában, 6s ugyan ezen holnapban 
jutott Németországban. Fizettem minden hétre magamtól 2 tallért, 
ér> öz szolgámtól 1 tallért és 10 ezüst garast. 

Itt vagyon egy kút az Lebuki kapun kivül, az szőlőhegyek 
között, melybon ha fát vetnek, harmadnap múlva vassá leszen. 

AngiííiptHs. Kbben az holnapban is egészen ott laktam. 
13. napján egy kemencze kenyér vérsziuüvé változott. 

f^ep ípmher - Ebben az holnapban is mind Francofurlmn-
ban laktam, 4. napián, az elector Cároli Pétert, az kivel együtt 
jöttem fel, az erdélyi fejedelem asszonyhoz, 8. napián az feje
delem asszony küldötte fel egy német fö ember szolgáját Ferdi-
nandum Sack az electorhoz ö felségéhez. 10. napján öllö/.tem 
először német köntösben. 23. napján mentenek haza magyar ne
mesek ketten, ax kiket itt Francofurturaban találtam, Dániel Já
nos, Bethlen János , és az GróT Bethlen Péter uram ö nagysága 
praeceptora Theolcseki István uramék , az kik halodfél eszten
deig laklak ide fel tjinalságnnk okáért. 

O c t o b c r . Ebben az holnapban is mind Francofurtumban 

laktam. 
RTovembcr . Ebben az holnapban is Francofurtumban lak

tam, 18. napjáíí égett meg egy puskaportörÖ malom itt Franco
furtumban. 22. Jöttek az Academiában magyarok kelten, Thályai 
Márton és Uzonl Boldizsár. "^ 

D e c e m b e r . 1—17. Frankfurt. Ütildöllem Erdélybe szol
gámat, ltom ment el Joachimus Christophorus Benkindorf nevű 
iffialegény. 1 8 — 2 3 . Frankfurt. 24. Inauguratus est lU. D.D. 
Georgius Rakod Princeps Transüvaniae. 2 5 — 3 1 . Frankfurt. 

*) Ezen Doctor F r a n c u s nagyon szerette a mi Hallét Gáborunkat 
és néki Hollandiába is sok leveleit kílldötte. — BenkÖ jegyzete. 

Annus 1631. 

JíiBiaan'ii!^. 1 - 6 . Frankfurt. 7. Ridersdorf. 8. Berlin. 9, 
Köpnieg. 10. Fürstenvald. N.B. Éjjel az vizea sok nyomorúságom 
volt. 11. Stossen, 12. Köilin. 13. KöUin. 14. Köllín. 15. Rans-
dorf. 16. Frankfurt. Ettől fogva az egész holnapban Francofur
tumban voltam. 24. Jött ide Tiiius az császár és az bavariai fe
jedelemnek fö generálisa. 27. Ment el Tiiius. 30. Négy magis-
tereket croáltanak. 

F e b r u á r i u l . 1 — 5. Mentől másodszor Tiiius sok néppel 
az svéciai király eleibe. — Mind oz egész holnapban Francofur
tumban voltam. 

I^lflrtiiis. 6. Egy deák publice versekel perorált, 8, volt 
publica disputalio. 39. Volt publica dispulatio. Jött Erdélyből az 
fejedelem asszonytól egy német szolgája] Rosa. Az egész holnap** 
ban Francofurtumban voltam. Ebben az holnapban vette meg az 
svéciai király Colbergát, Demint, Neobrandeburgumot, melyet 
nyert vissza Tiiius. 

Á p r i l i s . 8. Éjjel szivárvány láttatott. 12. Szállotta meg 
Francofurtumot oz svéciai király ö felsége. 13. Vette meg az 
várost ö felsége erővel, az megvételben vesztett el 300 em
bert. Az császár népében veszett el az megfogaltakkal egyetem
ben 6 0 0 0 , kik között veszett el Colonellus HidO; Golonellus 
de Ferroy; az várost annakulánua prédára engedte az vitézek
nek, 2500 lovasnak, az kik engemet is megfosztottak minden 
köntösömtől, annyira, hogy csak egy ingom maradott; az kis-
sebhik Putkey locumtenuns elfogatott. 13. napján aprilisnek 
égett el az városban 17 ház, az prédálás, az mely volt azon 
napon, tartott más nap hat órakorig. 15. Indította meg az király 
ö felsége népét Landsporg alá. 21 . Mentek el az svéciai király 
után ionét 3000 gyalog Landsperga alá. 22. Strasburg urammal vol
tam szemben, az ki követségül Erdélybe ment, onnét Constan-
cinápolyba, 26. Vette meg az svéciai király Landspergát, ki-
bocsátván az császár népét belőle fegyverekkel együtt és 4 
álgyüvol Az egész holnapban Francofurlban voltam, 
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M a j i i s . 1. Frankfurt. Jött meg az svéciai király ö felsége 
Landsperga alól. 9. Ment el svéciai király ö felsége Msgdebar-
gum felé. Slrasburg uram betegedéit meg. 1 0 — 1 1 . Frankíurl. 
Hallottam, hogy Crosníra ütött volt az császár népe, de vissza 
űzettek*). 15. Frankfurt. Küldött Drtvid levelet Breszlöból. 16, 
Frankfurt. 17. Frankfurt. 18. Frankfurt. Holt meg egy ur Scratin 
nevű. 19, 20, 2 1 . Frankfurt. 22. Frankfurt. Esztendeje vagyon, 
hogy haíámhói megindultam. Strasburg urammal beszélgettem. 
23. A mezőn gyalog jártam azon a napon 7 mélyföldet. 24. Az 
Spreán. 25 . Az Spreán, 26. Berlinben. Hallottam meg , hogy 
Tilly megvette Magdeburgumot, és annakulána az városi embereket 
kicsinytől fogva nagyig mind levágatta, és az várest földig le
rontotta. 40,000 ember könnyen vt szett ott. Jött meg Dánlel. 
27—30. Berlin. 31 . Berlin. Vettem új köntöst fel. Fizettem 
meg az élőbben! köntösömért 128 B. thl. Adott meg Borlinunii 
kalmár 272 R. thl., az kit az erdélyi fejedelem asszony parancsolt. 

J n n i u ^ . 1. Berlin. Küldöttem levelet Erdélybe. 2 — 3 . 
Berlin. 4. az Sprea vizén. 5. &z mezÖn. 6. Frankfurt. Fizettem 
az gazdának 150 m. forintot, egyéb adősimnak 32 és 11 aranyat-
7—14. Frankfurt. 15. Frankfurt. Hallottam, hogy az palatínus 
elfogatott az erdélyiektől és minden hada eloszlott avagy eUo-
gattatolt. 16. Frankfapl. 17. Frankfurt. Aa egész evangelicusok 
tartományban az romai imperiumban böjtöt hirdettek erre aznapra 
az evangelicus fejedelmek. 18—22. Frankfurt. 23. Frankfurt. Cros-
nát az császár népe megszállotta, de visszaszaladtak alöla. 24. 
Frankfurt. 25 . Lebuk. 26. Kistrin, ismerkedtem meg az svéciai 
királynak egy kapitányával Johannes Neumannal. 27 — 30. 
Frankfurt. 

J n l i n g . 1—11. Frankfart. 12. Frankfurt, Ment el Gusta-
vus Horn ez svéciai király mezei generálisa az városon által 
Silesiába egynéhány ezer emberrel. 13—18. Frankfurt. 19. 
Lebuk. 20. Egy faluban az Odera mellett. 21 . Siswed. 22. Sletin 
az pomeraniai fejedelemnek lakó helye, igen felettébb erős vá
ros, szintén az Odera mellett vagyon, mentem által ugyan az 
nap Garcson, az is erÖs városocska volt, de az császár népe 

*) Oldalvást más kézzel irva ezen jegyzet áll: Ist falsch. 

rütül elpusztította, és mikor az svéciai király megszállotta, hogy 
meg nem tarthatták, felgyújtották, és teljességgel földig leéget
ték, olt vagyon csak egy mélyföldnyire tflie Gripenága, az is 
hasonlatosképpen járt. 23—26. Steiin. '?7. Indultam meg Belgium 
felé, és háltam azon éjjel az Oderán. 28. akkor is az Oderán. 
29. az Frischhaspon, annak híják a tengernek egy szakadékját, 
mentemáltai két sziget mellett, melyeknek egyikét Ysedomnak, 
másikat VoUinnak (hívják). 30 az Haspon, 31. az Balthicum 
tengeren. 

A n g u s f i i s . 1. az Balthicum tengeren, mentem el Rugia 
sziget mellett, mely sziget az pomeraniai berczeghez tartozik-
2. az Balthicum tengeren. 3. az Bélien, annak híják az tenger
nek egy szorosát, láttam egy néhány városokat az hajóból, ugy 
mint Ellehogenl, Malmujot, és Coppenhaget, az dániai király 
lakó helyét. 4. Hels.chner, az tengerpartján való város, láttam 
messzére az hajóból Croneburgot, egy vár a tenger mellett. 
5—-7. az Balthicum tengeren mentünk el Norvégia mellett, ott 
láttam egy várat az tenger partján, igen nngy kősziklán, melyet 
Cworschbergnek Mnak. 8. az Német tengeren. 9. az Német ten
geren, az Dünkerkiek egy hajóval találtak volt reánk, de nem 
mérének hozzánk fogni, mivel erőtlenek voltak hozzánk képest. 
10. 11 . az tengeren. 12. az Flieden, az tengernek egy szaka
dékja, az mely minden 24 órában vissza, meg az tengerbe foly. 
13. Harlingh, az tenger mellett; igen nagy portus vagyon ott, 
egész Frisiában legerősebb város; mert mihent az ellenség reá 
j ü , egynéhány mélyföldre kiárasztják az tengert, és igy közel 
sem mehet hozzá az ellenség. Láttom ott egy igen nagy vas ál-
gyút, az kiben két ember bebúhatnék; az városnak minden nt-
czáján árok vagyon, melyet nagy munkával csináltak, és az ten
gerből vizet vittek beléje; voltam szálláson az aranyos toronybai^. 
14. Franikera. Voltam szálláson az aranyos sólyomban. 15. Fra-
nikera, írattam hé az academiában magamat. 16. Franikera. Men
tem asztalhoz D. Makouiusboz, kinek fizetek héíre 6 forintot. 
17. 18. 19. Franikera. 20. Franikera. Haliotíani, hogy Tiliust 
megverte az svéciai király. 21—23. Franikera. Adott Ludovicus 
Eskenn 6 aranyat^ és egy felet kölcsön. Megadtam 15. October. 
23. Franikera. Küldöttem szolgámat haza, kínok adtam úttkölN 
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séget 13 aranyat. 26. Franikera. Kezdetiem D. Johannes Ma-
kouius alatt az logicíU. 27. 28. 29. 30. Franeker. Vettem uj 
Uöülöst lel, '.91 tallérban lölt fel. 3 1 . Franeker. 

S c p t e n a b e r . 1. 2. Franiker. Creáltatott egy Doctor. 3. 4. 
Temettünk el egy jiiris professort. 5, 0. Ho/Aak be egy doctort 
az academiában. 7. 8. 9. Kexdetlünk az asztalnál egy egy elhica 
avagy poUtica kérdést proponálni. 10. Franeker. Yeretlettek meg 
az spanyolok az belgáktól. 1 1 — 2 1 . Franeker. YoU tnnmphus az 
Bpanyolokró). 22—2G. Franeker. 27. Az tengeren. 28. Ax ten
geren egy mélyföldiiyire Emusától. 29. Arasterodam. YoUam 
Brunswigaban szálláson, adtam egy ebédért 16 slUert. Voltam 
azon nap egy ka iban , melyet minister BruloíT-hausznak bínak, 
láttam vizböl való i'elet,l8 szép mesterségeket. 30. Amslerodam. 
Láttam egy tebenet, aa melyet alól foljül fejtenek; voltam annak 
felette, a bun az vétkes embereket tartják, melyet Zucbtbausnak 
bínak. Hallottam meg, bogy Lipsiát megvette generál Tylli. 

O c t o b c r . 1. Ainsierodam. VoUatíi egy háxnál, melyet 
Dollbofnak bínak, olt láttam viaszból kicsinálva az francziai királyt 
feleségestől, és az belgiumi fejedelmei feleségestől, és egy fiacs
kájával, és még egy néhány embört azouliivül oly mesterségesen, 
hogy élni láttatnak. Hallottam, hogy TylHt megverte az svéciai 
király, és Lipsiát meg elhagyták az csúszár népe. 2. az tengeren. 
3. Franekerában. 4. Franekera, Jötl egy mngyar Erdélyből, az 
kitol küldött Bethlen István uram ö nagys.'^ga ötven aranyal. 5. 
Franekera, fizettem meg az iLt való adósságomat in summa 95 
aranyat és 53 stifert. 6. Franeker. 7. Harlingb. 8. Az tengeren. 
9. Emusa. Láttam az Paludánust és egész egyet másit. lO .^ms te -
rodam. 1 1 . 12. Leyda. 13. Hága. Egy falu, kinek mása nincsen 
egész Európában, az confederata provinciáknak fejedelmének és 
ordóknak székek; láttam ott az löbbi között egy rakott legyet 
igen mesterségesen tengeri csigákból, gyöngyházakból és egyéb 
afféle drága egyetmásokbói, az moly heledfél esztendeig készült 
fel; láttam az fejedelem kertit, melynek mását nem láttam , ott 
külömbkülömbféle gyümölcsfákat ős virágokat, ugy mint, narancs, 
czitrom*), pomagránát, ős egyéb efft̂ le fákat. Voltam annak fe-
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lette abban az házban, az hun ez ordék egybe szoktak gyfiini, ég 
az törvényházban. 14 — 17. Leyda. Fogadtam szállást. 18—20. 

^ Leyda. Küldlem haza levelet Szikszai Gergely állal az asszonyom 
anyámnak. 2 1 — 2 3 . Leyda. Kezdetiem el az franczia nyelvet tanul
ni. 24—25 . Leyda. Küldöttem haza leveloííet Belhlen látván uram
nak Önagyságának, Dániel János és Horváth János uraméknak és 
Francofurlumban D. Gregoriusnak**). 26. Leyda. JöUek magyarok 
ketten fel, Tholnai János kolosvári mesler ennekeiölle, és Me-
gyesi István. 2 7 — 3 1 . Leyda. 

I V o v e m b e r . 1 — 3. Leyda. Kezdetiem el az palaestrát lii-
nulni. 4 — 8. Leyda. Hallottam, bogy az svéciai király viszont lel-
Jességgel prolligálla Tylliust 9—^16. Leyda. Küldöttem levelet D. 
Francus uramnak, az ki mos?an Neostadiumban mulal. 17—28. 
Leyda. Hallottam, hogy Prágát megvette az svéciai király. 29 — 
30. Leyda. 

O e c o i n b e r . 1. Leyda. Más meslerrel kezdettem el az gal
liai nyelvet. 2 — 8 . Leyda. Kértem Tholnay János uramtól 6 ara
nyat kölcsön. 9. Leyda. Hallottam, hogy az svéciai király Mo-
guntiát megvette. 10. Leyda. Fogadtam más szállási, az hun egy 
hétre hatodfél forintot kell adnom , ételtől, kamarától, ágytól és 
mosástól. 11. Leyda. Fizettem az gazdasszonynak harmadfél hétre 
meg öt tallért, 25 stifert. l'^?—28. Leyda. Et'ől fogva kezdettem 
i5j hónapot az palaestrában. 29 — 31 . Lpyda. 

Anno 1632. 
J a n u a i i u 8 . 1 — 2. Leyda. 3. Hága. Láttam az királyné 

asszonyt az asztalnál, az Fridericus cseh király feleségét, két fiá
val és egy leányával, és az cseh király irt az albumomban. 4. Hága. 
Líttam az egybe esktítt tartományoknak fejedelmit az asztalnál. 
5—17, Leyda. Jött egy magyar pápista deák ide. 18—22. Leyda. 
Hozlak levelet Francolurlumból D. G. Francustól. 23—24. Hága. 
Kereszteltek cseh királynak egy fiát meg. 25. Leyda. Az óra bány 
legyen, mint kellessék egy gyűrűvel, melyben türkes vagyon, 

*) Ma az ilyen gyümölcsfák Erdélyben is nem újságok. Benk'óJegyzeU. 

*) Ezen adat, valamint alább még 21 hely, az eredetiben titkos Írás
sal van jegyezve, melynek kulcsát és hasonmását Dr. Ötvöa 
Ágoston szíves közléséből alább mellékletül adjuk. 
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megtudni halloUam, és üieg is pröbáltam: Egy tíve(3;ben egy kevés 
vizet kell tölteni, annahulánna az gyíirüt egy hajszálra, avagy 
csi^érnaszílra felfüggeszteni, és tartsa az ember az kezében az 
üvegben, de ugy, hogy az gyűrii ne érje az vizet, és ugy tartsa 
egy kevéssé nz kezét mozdiíatlan, és az mennyi az óra leszen, 
annyit tit az óra oldalán az gyiírü. Voltam az anatómiában annak 
felette, a hun egy asszonyt metéltek feí. Az novellákban olvas
tam, hogy Neapoiishoí két mélyföldre hegy gyuU volna meg 25 
novbr. mely égett 28. napjáig novembernek, és hogy az baran, 
melyei kivetett, az láng egynéhány városokat boritolt legyen 
el. És hogy ismét nem messze «gyan oda igen nagy földindulás 
volt volna, annyira hogy begyek is ég halmok omloltanak volna 
l e , és hogy egy begynek roppanósa, mikor leesett volna , 30 
mélyföldnyire ballatolt meg. 26, Leyda. KüliiöUem haza levelet, 
Bethlen István uram ö nagyságának, az anifámnak, Dániel Já
nosnak. Az cseh király indult meg Németország felé, és ezen az 
éjen itt hált. 2 7 — 3 1 . Leyda. 

Febi ' i ia r i i i8< 1. Leyda. Perorált Razovil az lengyel feje
delem az academiai membrnmok ellen, 2—17. Leyda. Kértem má
sodszor Tholnai János uramtól kölcsön 3 aranyat. 18—20. Re-
futálta az Magnificus Rector az Razovil fejedelem oratioját. 31 — 
32. Intermitlállam egy ideig az galliai nyelvel. 2 3 — 3 5 . Voltam 
az lengyel fejedelemmel Januzius Razovillal szembon. 26—39 
Leyda. 

A l a r t i a s - 10. Opponáltam az philosophicum auditóriumban, 
disputálás volt az magistralus felöL 34. Leyda. Tholnai Já
nos uram adott Ducatos 4. el stiferos 34. Az kinek mindenestől 
fogva vagyok 13 aranynyal és 34 stiferrel adós. 27. Leyda. 
Fizettem az gazdám asszonynak meg. U.oH maradtam az gazdám 
asszonynak 80 forinttal adós, és 4 stiferrel. 31 . Leyda. Hoztak 
levelet D. Gregorius Francus uramtól Francofurlumból. 

Á p r i l i s . 3. Leyda. Fizettem az gazdám asszonynak egy 
hétre meg. 5. Frequenláltam ujolag az paleslrát. 8. Küldtem le
velet hazámba az fejedelem ö felségének, gubernátor uramnak, az 
anyámnak, Gelei uramnak, Dániel János ós Horváth Ferencz-
nek. 11 , Ettem ebédet az lengyel fejedelemmel Janusius Razo
villal. 24. Hallottam, liQgy az hispániai király népe által jött az 

Mosellán, és egynéhány városi foglalt el az palatinatusban. 30. 
Jöttének két lengyel nemesek ég egy cseh nemes az szállásra. 

ITlaJiis. 5. Kezdettem nj holnapot az galliai nyelvben. 11, 
D. Docfor Rivelus Sacrosanctae Theologiao Professor valedicens 
Academiae, oralionem habuit publicam, suscepturus in posterum 
curam fUioli 111. Principís Nassoviensis. 15. Öl magyarok jöttének 
Franikerában, az kik az szolgám jöveteléről hirt hoztak. Adós 
maradiam az gazdám asszonynak 11 £* forint és 11 stiífer és 4 dr. 
16. Hallottam, hogy az sv(^ciai királynak az lovát ellőtték alóla 
álgyüval. 17. Leyda. Tályai Márton uram adott három tallért 
kölcsön. 2 1 . Leyda. Késérteni két commensalisomat Sámuel 
Bucherust é$ Johannes Jacobus Bucherust Hágáig. 22, Leyda, 
Kértem Tályai Marion uramtól kölcsön 7 tallért. Fizettem meg 
két hétre az asztaltól. 23 . Leyda, Volt itt sokadalom. 24. Mus
trálták meg az város népét, mely 6 seregből áll és minden 
seregben három-három száz ember vagyon. 25 . Indult meg az 
auraicus fejqdelem haddal Hágából. Prágát vette meg Wallstein. 
26, VoU az confoederata tartományokban mindenütt közönséges 
böjt az auraicus fejedelem ez esztendöbéU jó successusáérl. 27. 
Vettem hazámból leveleket, Urunktól, Bethlen István, atyám uram, 
és egyéb löbb jóakaróimtól, és Soliomi (Zólyomi) Dávid uramtól 
25 tallért. 

J ú n i u s . 9. Ment el egy commeosalisom Uaniel Veterus, , 
10. Hallottam, hogy Antverpiát megszállatta az belgiumi néppel 
Vilhelmus nassoviai grólF. 14. Kezdettem el tanulni az oratoriá-
ban. 19. Leyda, Vettem levelet Frankfurtból, doclor Francus 
uramtól. 20. Leyda. Jött hót lengyel úrfi az szállásra hoffmes-
terekkel és egy inasokkal egyetemben, Florianus el Jacobus 
Smogoleczky. 26. Opposui publice adversus Martinum Thaliay, 
disputanlem de persona Cristi, sub Reverendo viro, Dominó 
Poliandro-

J i i l i u s . 1. Leyda. Vettem levelet Francofurlumbtíl Doclor 
Gregorius Francus uramtól. 10. Vagyok 140 forinllal adós az 
gazdám asszonynak. 12. Kezdettem az német nyelvben exerce-
álni ujolag magamat. Inlermiltállam az palaeslrában járni. 14-
Adtam az palástomat ós egy párduczbörl zálogban, az melyből 
adtam az gazdám asszonynak 3 l^Uért, ég Bornemisza István 
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uramnak egy holnapig való tanításáért 9 forintot. 39. Vettem 
az magyar uraiméktól Prariokeráböl 15 tallért, melyből vál
tottam ki as palástomat és az gazdám asszonynak adtam négy 
tallért. 30. Leyda. Adtam Bornemisza István uramnak egy hol
napi tanításától való jutalmából egy ezüst tallért. 31. Leyda. 
Küldöttem D. Francus uramnak és az szolgámnak levelet. 

Augustusi. 7. Leyda. Jött ide Ludovlcus Eskenn az szál
lásra, ég egy cseh úrD. 10. Voltam ki lovon sétálni. 11. Volt 
böjt az egybeeskült provinciákban. 13. Leyda. Audivi dominum 
parentem proscriptum esse propler conjuralionem in princípem 
faclam )̂. 21. Leyda. Ment el az svóciai király táborában egy 
nemes cseh ifüú Rudolphus Dobrewaczki, Item: jölt az szállásra 
egy lengyel gróff és egy úrfi Borosztvitzky. 23. Leyda. Vettem 
Cyrillust az kamarámban. Hagytam el az galliai nyelvel. Az mes
ternek vagyok adós tizennégy tallérral. 34. Leyda. Kezdettem 
ujolag bibliát olvasni, 25. Fogadtam mosót, melynek fizetek esz
tendeig 14 forintot. 36. Leyda. Volt Iriumphus Maslrikról, me
lyet egynéhány heti kemény viadal után vett meg az auraicus 
fejedelem, 27, Leyda. Fordíttattam meg az köntösömet, melynek 
csinálásáért vagyok adós az szabómnak. 

Septcniíser. 4. Egy magyar Maxai Péter nevű jött ki 
Angliából, az hun lakott az cantabrigiai archiepiscopusnál egy
néhány esztendeig, és volt nálam vacsorán. 5. VoUam ebéden 
Maxai Péter uramnál. 6. Leyda. Vettem levelet Francofurlümból 
doctor Francus uramtól. 7. Leyda. Csináltattam kél inget, mely
ért 5 tallérral, 10 stiferrel, és négy döytlel^) vagyok adós. 14. 
Küldöttem hazámban levelet az töjodelemnek, Bethlen István 
uramnak, anyára és néném asszonynak, bátyámnak, Zólyomi 
Dávid uramnak, Dániel János, Gelei István, és Alstedius uramék-
nak. Item: voltam hi lovon sólálui. 16. Leyda. Jött meg az 
lengyel fejedelem az táborból. 17. Leyda. Volt Irinmphus Lim-
burgról, melyet gróff Wilhelmus vött meg az hozzá tartozó her-
czegséggel együtt, úgymint öt várost, sok faluival ós mezővá
rosival együtt. 20. Kezdettem el tanulni az tánczot. 31. Leyda. 

1) Az eredeti naplóban titkos jegyekkel írva. 
") DSytj helyesen <Í6MÍ =: krajczár̂  
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Vettem levelet Jacobus Bucberustdl, és D. Gregorius Francus 
uramtól. 34. Leyda. Voltam az Lesnensis .gróffal Razovil fejede
lemnél. Item: Küldöttem levelet Slrasburgnak és az szolgámnak. 
26. Leyda. Voltam az Urvacsorájáii. 27. Celebráltam születésem
nek napját. Volt nálam vacsorán az Lesnensis gróff, és egy len
gyel urfi Doroteiczki; költöttem az vacsorára 30 tallért, ós 
két forintot. 

í íctober. 2. Vagyok az t̂ azdám asszonynak adós 283 
forinttal, 17 stiferrel 5. Leyda. Az hideg lelt éjjel. 15. Kértem 
M. Fabriciustól 1 tallért kölcsön, ugy hogy kettőt adjak érette. 
20. Voltam az Lesnensis grófnál ebéden, az hun volt az Ma-
gniOcus rector Petrus Cunaeus, et Johannes Polyander. 38, írtam 
levelet hazámban az fejedelemnek Ö nigyságának. 

IVoveniber. 5. Leyda. Somniavi, praedixi me quinquaginta 
duos vei trés annos supervicturnm; interim in festő Margarétáé 
ao Marlhao prospiciendum mihi esse, tantjuam infaustissimo mihi 
die*). 11. Leyda. 13. Hága, 13. Az fliosa vizén Schedam mellett. 
14. 15. Briel. 16. Az bríttanniai tengeren. 17. Graveéanda Angli
ában. 18. London. In den Prince von Orango, az hun 18 pénzt 
adtam ogy ebédtől. Ez városban 135 templom vagyon. 23. Vol
tam az király udvarában. 23—26. London. Kértem Hunyadi Já
nos uramtól 3 tallért bölcsön. 26—31. London. Volt szállásom 
az Dux placzban. 

December. 1—3. London, Láttam 8 oroszlánt, egyné" 
hány párduczot és egyéb állatofial. 4—5. Gravesanda. Hallottam 
az svéciai király halála felöl. C. 7. Gravesanda. 8. Gravesanda. 
Indultam meg Gravesandából Belgium felé, háltam az hajóban az 
Temes vizén, mely Londínumon által foly. 9. Tértem meg 
Gravesandában, mivel elltinkező szél volt. 10—12. Gravesanda. 
Hallottam az cseh király halála íelől. 13. Az Temes vizén. 14' 
15. Asiglia széliben az tengeren. 36. az tengeren. 17. Veer 
városa mellett Zelandiában az hajóban. Az Dünkerkiek fogának 
el két hollandiai hajót szemem előtt, engemet csak az Isten 
szabadila ki kezekből. IP. 19. Az zelandiai vizek közölt. 30. 
Villemstadt müllett az hajóban. 21. Rotterodámban, ebéden pe-

*) Titkos jegyekkel irvai 
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Bíglen Dordrechtumbön voltam. 22—23. Leyda. Habui negoUam 
cum quibusdam Belgis ^). 27—31. Leyda. Fui citatus coram se-
nalu urbano et acadeoiico ob negotíum istud cum Belgis ante 
aliqiios dies perpetraLum ^). 

Annus Ghristi 1633. 
Melyet hogy jó egésaségben és szerencsésen és Isten fé-

íéléniben vihessem végben, segéljen az seregeknek Ura Istene 
és minden jóknak adója, kinek egyedül az ö szent fiával és 
szent lelkével legyen dücsöség, dicséret és áldás mától fogva 
mind Örökkön örökké. Ámen. 

Januar ins . 1—2. Leyda. ígértem az gazdám asszonynak, 
hogy Isten haza \ivén ezer buhgiumi (belginmi) forinttal meg-
segitem^). 3—7. Leyda. Voltam ittas és roszabbül viseltem ma
gamat, hogysem kellett volna*). 8. Leyda. Fizettem meg ettől 
az béltől ax gazdám asszonynak. 9. Leyda. Vagyok az gazdém 
asszonynak (adós) 337forinttal, 10 stif. 10—11. Leyda. Adtam el : 
egynéhány könyvet 8 talléron. 12. Leyda. Ment el az lengyel 
fejetielem Razovil követségben az lengyel királytól. Kezdetlem 
az tánczhoz ujolag. 13—15. Leyda. Fizettem meg az jövö hétből 
az gazdám asszonynak. 16. Leyda. Jött hozzám az Szadoczki 
uram inasa, az meddig maga Angliába ment. 17—18. Leyda, 
19. Hága. Voltam Radzovil fejedelemmel vacsorán és irt az al
bumomban. 24. Betegedett meg az tánczmester, és azért nem 
tanított. 28. Adtam az bérleti mentőmet az Lumpevtban egy 
párduczbörrel együtt 9 forintért. 

F e b r u a r i n s . 1. Leyda. Betegedtem meg. 2. Leyda. Meg-
cnstélyoztek. 5. Leyda. Ett51 fogva hat forintot adok az gazdám 
asszonynak hétre. 6. Leyda. Éltem purgatioval. 7. Leyda. 8. 9. 
Hága. Ebéden Hágában, estvére Leydában, voltam szemben Ja-
cobus Rocheliussal. 10—15. Leyda. HarczoU meg két commen-
salisom, és ón választottam el Őket egymástól, közikben men-

)̂ Titkosan h-va. 
*) Titkosan írva. 
)̂ A szokott titkos jegyekkel irva. — Alá később olvashatólag ma

ga Haller azt jegyzó: holmdság! 
*) Titkosan írva. 

vén, 16 —19. Leyda. Irt az auraicus fejedelem az albumomban. 
20—2C. Leyda. Irlam supplicaliol az auraicus fejedelemnek*). 

niartfiiis. 1 — 3. Leydn. Adiam az felső ruhámat az Lum
periben, melyre adlanak 10 forintot, és ebből az pénzből adtam 
az gnxdíím asszonynak 3 ezüst tallért és 14 stifcrt. 4—8. Leyda. 
Vígeztcm el az szent irás olvasását egészen harmadszor. 9 —11. 
Leyda. Fogadtam meg német borbélt, 12. Leyda. Adtam az 
gnzdám asszonynak 1 tallért és 3G slifert. Eddig volt nálam az 
Sadocilii uram inasa, 13. Leyda, Pugnavi cum quibusdam Belgis*). 
14. Leyda. 15, Küldöttem levelei az fojedeJemnek, asszonyom 
anyámnak, és Gelci uramnali. 16—17. Leyda. 18. Hoga. Voltam 
szálMson az fejér malomban, adtam egyszeri ételért 20 slif. 
19—21. Hága. Adott az auraicus fejedelem supplicatíomra 300 
belgiumi forintot, mely 120 tallért tészen. 22. Hága. 1̂ 3. Leyda. 
Adtam az gazdám asszonynak 50 ezüst tallért. 24. IJozaltara 
vissza az LumpertbÖl Itöntösimel. 25. Leyda. Adtam az mosóm
nak 1 tallért, 26. Ebéden Hollandiában. 27—30. Leyda. Adtam 
az gazdám asszonynak 2 tallért. 31. Leyda. 

Április . 2. Leyda, Vagyok eddig az gazdám asszonynak 
265rovInltal adós. 8. Leyda. VoUem uj vámosi és nadrágot fel, 
mely harmincznyolcz forintban és 12 sliferben tölt fel, vagyok 
az árában még 13 forinttal adós és 12 slif 12, Leyda. Adtam 
oz gazdám asszonynak 1 ezüst lallérl. 13, Kezdetiem njolag az 
lánczot tanulni. 15. Adtam egy bérlelt mcnlét az Lumperlban, •? 
melyre adlanak 2 ozüsl tallért. 21. Leyda. Adtam az gazdám 
asszonynak 1 ezüst tallért. 22. Egy faluban Leydán liivül. 23. 
Leyda. Adtam zölogban egy gyürüt ogy tallérért, melyet adtam 
az gíizdám asízonynak. 25. Leyda. Adtam az gazdám asszony
nak 1 czöst tallért. 27. Leyda. Adtam az gazdám asszonynak 
30 sliTert. Az fejedelem ment állal az városon üllreclum felé 
indulván az hadban, 28. Adtam az felső ruhámat az Lumperlban, 
melyre adtának 7 forinlot, melyből adtam az gazdám asszonynak 
5 forintot. 30. Leyda. Adtam az gazdám asszonynak 1 forinlot, 
Ilem: adlam annakutánna az gazdám asszonynak 20 belgiumi frt. 

') Tttkosau ii-va. 
*) íitkosan irva. 
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n i a j a s . 2. Leyda. Költöztünk atból az utczából, melyet 
Wolslrignak neveznek az Blochstrigben. 3. Leyda, Véltem egy 
könlösl 16 talléron meg, melynek az árával még adós vagyok. 
5. Leyda. Volt soliadalcm. 9. Leyda. Mustrállaloit meg az víiros 
népe. 11 . Leyda. Közönséges böjt celebrAllalolt. 17. Leyda. Te-
metletelt el Litoroil leste. 19. Vettem levelet Bethlen István uram 
ő nagysógálöl, és az levél mellett 150 tallért cambium által. 
Küldöttem levelet az feiedeleranek 5 nagyságának, atyám uram 
ég asszonyom anyámnak. 20. Kezdettem el az malhematicát ta
nulni Johannes Decanus úrtól. 2 1 . Voltam ebéden Hágában Ro-
chelius uramnál, estve itt Leydaban, beszélgettem peniglen véle 
adóssógim felöl, melyre ígérte, hogy azokból kiszabadiU Item: 
hagytam el az tánczot tanulni. 23 . Leyda. Adott Rudnitzki uram 
9 forintot kölcsön. 26. Amslelodam. Vollam az kalmáromnál, 
melynek neve Lambertus Wolltriiig, az mely ígérte, hogy 22, 
Junii pénzemet kezemben adja. 27 . Amslelodam. 28. Leyda. Fi
zetett Fabriciug Márton uram Amstelodámban az gazdaggzonynak 
érettem 4 forintot. 

J i i u í n s . 5. Leyda. Egy ifíiu legényre, mely együtt lakolt 
velem, lámadlak öt hollandusok estve, melyek közül egyet meg
öli, mely miatt el is kellett az városból menni. Az neve az iíűu 
legénynek Johannes Jacobus a Flachsland Helvelus. 7. Leyda. 
Volt triumpbus az Reinberga megvólcle után. 18. Leyda. Ment el 
egy coramensalisom Fabrícius Márton lengyeL 28. Vettem 133 
tallért Amstelodámból Lambertus Voltringtói, melyet küldött 
gubernátor uram ö nagysága ; mert 17 tallérát az kalmárnak 
kellett adnom az 150 tallérnak. Az gazdám asszonynak adtam 
40 tallért. Ingekért fizettem 5 tallért 10 stiF. Egyéb fejér egyet-
másokért adtam 4 tallért, 36 stif. némely egyelmásimat bo/.at-
lam ki az Lumpertból, melyekért adtam 7 tallért. Esztergomi 
uramnak'26 tallért, az könyvkötőmnek 8 tallért, Lumnilíus uram
nak 1 tallért, Thaliay uramnak tí tallért, Tolmácsi uramnak 2 
tallért, az mosónak két tall. 2 Borért Pinknek 31 slif. — Az 
megsebesi[letett embernek 7 lall. Rudnitzki uramnak 3 tall.; 37V2 
Zachariás Cornu uramnak 3 t . 21 slif. Dáqiel uramnak 2 tallért. , 

J u U u 8 , 3. Leyda. Vagyok ma az gazdára asszonynak adós 
356 forinttal, 8 slif, 9. Küldöltem hazámban Esztergomi uramat, 
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és általa leveleket, az fejedelemnek ö nagyságának, az úrnak 
atyám uramnak és asszonyom anyámnak, sógor uram Dániel 
János uramnak, püspök uramnak, GoIéi és Alstendius uramnak ; 
úti költségére penig ö kegyelmének 21 tallért adtam , és Öt sli-
ferf. 10. Leyda. Volt Johannes ílariman Lavaler nálam. 19. Ley
da. Vettem uj köntöst fel, mely tölt 20. Leyda. Adott Décsi 
uram 5 tallért kölcsön. 30. Hága. Voltam egy csiszárnál szállá
son , a hol adtam ételért egyszer 10 stif. 3 1 . Hága. 

A u g i i s í n s . 1 1 . Leyda. Csináltattam két inget, mely tölt 
13 fpr. és 17 stiferhen, két háld süveget gyolcsból, tölt 4for. és 
Sstif. és két kendőt, mely tölt 12, Leyda. Mentekel innét 
az két öregbik Lesznaj Gráfok András és Riphael. 13. Amster
dam. Láttam egy elephántol. Ebéden Harlemben voltam. 17. Kül
döttem Hunyadi János uramnak Londinumhan levelet. 20. Küldöt
tem Norimbergában Ilaller Tóbiásnak az öregbiknek levelet. 22. 
NordMick. 24. Leyda. Indiclum est jejunium universale in omni-
bus Provincíis Belgií confocderati. 27. Leyda. Adett Thaliay Már
ton uram kölcsön egy tallért. 

^ e p t e m b e r . 2. Leydü, üiscessit D. Henricus Flockenius 
in pátriám. 6. Discendentifcus Ungaria duobus, D. Stephano Thas-
nádi et Jeney misi in pátriám literas IIÍ. Principi, et D. Malri. 
Item: accepi a D. Gídofolvi 6 imperiales rautuos- 7. Auspicalus 
sum Deofavente audire logicam sub erudito viro Dominó. 19. 
Leyda. Adott 2 aranyal köícsön llaporty uram , melyekot adtam 
az gazdám asszonynak. 22. Hallottam meg, hogy az boldog 
emlékezetű Haller György megholt. 24. Leyda. Vagyok adós az 
gazdám asszonynak 297 forint 17 stif. 25. Vettem Franekerából 
az magyar uraiméktól 23 tnllért kölcsön, melyből adtam az 
gazdám asszonynak 15 tallért. Az elébb való számvetésben ezt 
az pénzt befoglaltam. 

O c í o b e r . 3. Leyda. Celebrala est memória liberatao obsi-
dionis ab Ilispano teutalae Anno 1572, quae singalis annis repeli 
consvevit. 12. Auspicalus sum Coüegíum-Theologicum exami-
natorium et dispulalorium alternis vicibus, sub D. Valaeo. 19. 
Auspicatus sum Fhisicam audire. 24. Fogadtam egy inast. 25 . 
Leyda. Csindllatíam egy köntöst az inasnak, mely t ö l | , . í . 27. 
Leyda, Fűit hic D. Georgius Erdödi de Monyoro-Kerék, Montié 



D. Michael MüUes do Zaboln. S8. Leyda. Misi lUeras in Palriam 

Hl. D. Princípi, D. Mnlri, D. Coley. 
TVo-* e m b e r . 5, AdoU Yftri uram líblcsön 5 tallért, usyan 

annyit Kis-Mariay uram, melyeUliöl adlara ax ga7.das-7.onyna\t 8 
tallért. 6. AdoU Kcrosiluri uram 2 aranyul Kölcsön. 2'i. Ji^Umcg 
Esz'orgomi uram Erdíl^ből, ho/-olt magival GOO talU^rl, annak-
fclello aa maga odóssfiga mciitixettcletl, adiam a?, 2ay.dass7,oTiy-
noU 145 tal. és 10 síifert, melylyol adós voltam 2G rnipiirig $z. 
András havának. Ilem: voUam Iliígííliim Camcrnrius up;imiiál. 
2 3 . Leyda. FizcUcm az szabónah 20 tall. adtam tpjér ruháért és 
egy asszonynaU 16 tall. 40 slif. A/, vargánrik 16 tall. 24. l-pyd^*. 
Adlam Tlialiay uramnak 14 tallért, 42 stif. Egy kőnyvl^öiönek 
5 liiU. 3 stií. Mí̂ s könyvkötőnek 8 tall. Az kalmárnak, mely az 
tönlösro való cg'jelmAst adott, Iheltem 40 foiinlot. Decanus 
uramnak 20 tall. Az mosónak 4 tall. 40 sli''. Az pnllkáriusnak 
4 lall. 25 . Fizellem az mesternek, mely az philosopkiiibnn Innít, 
12Va íorinlol. Item: adlam Cornu uraniníik 3 tallért, hogy az 
arilbmeticáhan tanított. Kezdetlem el az geogrnpkiát. Ilem: küU 
döltera levelet Korimbergában az lanácslioz. 25. Leyda. Fi/.ctlcm 
as borbélynak három fertály esztendőre ölödlel forintot. Az 
gazdasszonynak üíellem ez jövő hétre, 27. Loyda. Kúldöltem 
levelet fejedelemnek ö nagyságának , és assionyom anyámnak. 
28. Lpyda. Küldóllem Angliába leveleket. 

l í c c c m b e r . 1. Leyda. Váltolluk ki az Eskenn palásl\át és 
gyűrűjét az Liimperlböl, mely 24 forintéit volt íálogban , az 
interes 8 forintra és fUfcrre mentiéi, 55 bélen. 7. Leyda. Usus 
sum purgatione. 14. Kiildóltünk haza Icvcloket Velencío l'clé. 25 . 
Járultam az Ur vacsorájához. 25 . Ilíiga. Voltam az Dávid király 
alatti szálláson. 28. Ebéden Uagában, estvére megtértem Leydában. 

inuo 1634. 
• l a n i i a r i n ^ . 1. Ilalloltam az lengyelek veszedelméről. 10. 

iildfiUfin Esztergomi uramat Hágába Cameríirius uramhoz, és az Küldöttem Észt ergo mi uraiiuu iiog>i>'u ^ 
angliai követhez. 12. Hiirlem. 13. ELédeti Amstelodömban az 

- A nranvas heringben , éjjel az tengeren Franekera feló. 14. Fra-

gt 
rekcrfl. Szállásom volt oz aranyos sólyomban. 15 —16. Franckera. 
17. Leowardia. 18. Emlel. Voltam na^y voszpdelombcn az ví
zen, mert csnk nem el'nerült velem az linjó. 19. Groninga. 20. 
Frilí, Drenlia iisryfinaKon torlományb.in. 21 . 3IeppeI. 22. Scliwar-
teslíiys Transinsulaníftban. 23. Ugynn otl. 24. Az tengeren Am-
slelodám felé. 25. Ui^yan olt. 26. EbiSrien Amsterodámban, va
csorán Hnrlemben. 27—28. Leyda. 30. Loydn. Fi^ellcm Do la 
Rue uramnnk 10 tallért, Tholmócsi uramnak 5 tnllért. 

F e b r i i n r i i i t , 3. Leyda. Jöttem az elöbbeni száUá?omról 
más szállásra, az hun adnk harmad magamtól hélro 15 forintot 
mosáson kivül. Az mosásért penig esztendőig 25 for. 7. Leyda. 
Adlam az kalmárnak az Salatnoa templomban 50 belgiuíiii for. 
13. Vettem Korimberg.iból levelet Ilaller Tóbiástól. 14. Mont 
Esztergomi uram ÍIág:!iban. 15. VoUam az anatómiában. 16, Kül
döltünk Velencze feló leveleket. 19. Ebben az bélben holt meg 
bátyám Ilaller Miklós, 20. KüldöHiink leveleket Danczha feló. 
24. H:ig». Érkezeit el az svéciai követ, ftz svéciai cancellarius 
Oxenstern Ca. 

IfKjirtiiis. 6. Adott Décsi uram 13 tallért. 10. Hajtatlak 
meg az inas sz . . . t. U . Etlöl fogva adós vagyok az gazdasszony
nak. 15. Küldöttem leveleket haza két felé, Johannes Deeanus, 
mely az malhestsra tanított, ment el. 19, Leyda. Hallottam meg 
bizonyosan az Walstein veszedelmét, egynéhány több fö grófok
kal éa urakkal egyetemben, mely történt 25. febr. 27. Kezdettem 
el az oratorját. 28. Leyda. llallollam meg az Wolsleín conjura-
lioját az galliai királylyal az császár ellen, hogy tudniillik ez 
lenne római császár, inaez peníglen cseh király, az svéciai népet 
poniglcn Németországból kiüinék. 

A p r s i i s . 19. KüldöUünk leveleket Erdélyben. 23 . A2 cu-
ranlálíban irlák volt, hogy Rákócíi uram ö nagyságát kivánja az 
török császár magyarors/.ági királylyá lenni. 30. Fei-oravi in Aca-
dcmia coram D. Ungaris orationom a mo in laudos Guslavi Adol-
phi Ri-gis Sveciae per mo scriptam. 

ni;kjii£«. 1. Zöld ágai szoktak hajnalban fÖ emberek bázok 
eleiben lenni. 2. Küldöltünk leveleket Erdélyben Danczka felö. 
5. Küldöttünk levelet Erdélyben az barát állal. 10. Leyda. Csi-
náltatlatn egy ruhát, az mely tölt 11 . Hozták meg Angliából 
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az levelet, moly az oda való követ kezébe bízatott volt. 12. 
Delfis. Vettem el as küldölt 300 tallért 12 tall. héján. 14. Az 
török császárnak az lengyel knyelhez való kegyetlenségéről 
hallottam az novelliVkbóL 18. Amsterdam. Akartam az Indiában 
menő nép közölt elmenni, do az tisztek mind eloszloltattak volt. 
19. Leyda. 20. leyda. Vettem pirulákat. Voltam az tenger mel
lett. Ha valakit dühös eb megmar, ax tengerben szokták megj-
keresztelni. 28. Leyda. Volt sokadalom itt Leydában. ' 

•liinius. 4. Volt az novellákban írva Bécsből, hogy az 
török császár Székely Mózest akarná erdélyi' fejedelemségre 
bevinni Rálióczi György uram ö nagyŝ '̂ lía helyébe. 8. Leyda. 
Kezdettem D. Florenliussal élni. 9. Leyda. Küldöttem hazámban 
leveleket Esztergomi uram állal. 10. Amsterdam. 11, Ebéden 
Harlemban, estvo Leydában. 12. Vettem pUulákat hozzám. 18. 
Járultam az Ur vscsorájához. 22- -23 . Hága. 28. Kezdetieméi 
az palaeslrál. 30. indult meg Hágából az auraicus fejedelem 
népe (La Garde), 

Jíulins. 1. Álmombais annyira elijedtem, hogy ugyan jaj
gattam ós reszkettem féltemben. 4. Ment el az auraicns fejede
lem az táborban. 5. Vettem pillulákat hozr.ám. 11. Vettem pil-
lulákat hoTizám. 17. Küldöttem hazámban leveleket az fejedelem
nek ö nagyságának, és asszonyom anyámnak. Item: voloUem 
számot az gazdám ass^onynyal, és maradtam adós 108 forinttal, 
3 stif. 20. Volt az fejedelem Hágában, és ngyan azon nap meg
tért az táborban. 22. EtlŐl fogváat adok az gazdasSKonynak egy 
hétre 11 forintot és 10 sUf., ilyen okkal, hogy minden ételre 
egy-egy pint bort adjon és mosson. 23. Olvastam az novellák
ban, hogy az lengyel kivály örökké való irigyet kölött az muszka 
czárral. 25. Küldöttem levelet hazámban Megyesi István uramék 
által Gelei uramnak, Tholnai István és Esztergomi István uram
nak. 29.. Vettem asszonyom anyámtól levelet. Item; Küldötlem 
levelet hazámban az fejedelemnek, melyben kérem, hogy com-
mendáljon, hogy vehessek valami tisztet az hadban, asszonyom 
anyámnak. 

Angas tas . 7. Rollerdám. Voltam az toronyban, melynek 
tetejére 388 grádicson mennek fel. 8. Delphis ebéden, Hágá
ban estvére. 9. Leyda. Lugdulumban voltam az templomban, 
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az hun egy gróf asszonynak gyermekeit (mely egyszersmind 
365. szöIt volt) megkereszlelék, ngyan ott vagyon az medenczo 
is, melyben megkeresztelték, az férfi gyermekeknek nevek 
János, az leányoknak Erzsébelb, 11. Csináltatok Dávidnál egy 
astrolabiumot, mely lánczczal és minden egyéb szerszámával 
együtt lelik 100 belgiumi forintban, avagy 110 ezüst tallérban. 
Adtam meg neki 40 ezüst tallért. 14. Vettem egy kardot, mely 

.tölt 25 forintban. 16. Voltam az tenger mellett. 22. Leyda. Lát
tam álmomban, mintha az égen látást látnók, mely ilyen vol
na: * > ' Egy forma ilyen vala, melynek az közepén láltatófc 
egy félhold, az két felső punclumban láttáiénak két kettÖS kese
lyük, azok felett egy korona. Az alsó részén jobb kéz felől egy 
oioszlán, bal felöl penig egy medve. Midőn ezt a látást csudál
nám, egy sebes szél indula , mely azokat az állatokat sebesen 
elragadá elÖlem. Hogy peniglen ezek eltünének szemem elöl, 
szikrák kezdenek leesni mindenült, én penig remélvén, hogy ez 
lenne az világnak vége, kezdek könyörögni és készíteni maga
mat az halálra. De azonban nagy kőeső, menydörgés és villámás 
lámada, mely ezt az tűzesőt megollá. Hogy ezt az látást látám, 
az kamarámban felmenék, és álmomban láUalám az látást leírni, 
mondván, megvárom jelenlését ennek az álomnak. NB. Az ketlÖS 
keselyű az római birodalomnak czímere. Az félhold az lörök 
császárnak. Az medve az svéciai birodalmat fogja jelenteni, az 
oroszlán Belgiumnak avagy Csehországnak. 

September . 1. Langefeldt. Nyulászni voltam kL 2. Ley
da. 5. Leyda, Hallottam meg, hogy Bredat megszállotta az feje
delem, de viszont egynéhány nappal az után elszállott alóla. 10. 
Küldöttem levelet hazámban az fejedelemnek ö nagyságának, 
melyben haza kórezzem az jövő pünkösd havára, ugy hogy 
Galliában mehessek avagy három holnapig. 1200 tallért kórék • 
levelemben. Item: Küldöttem asszonyom anyámnak^ Gelei uramnak 
és Tholnai István uramnak. 11. Kezdettem el az oratoriát tanalni 
Marcus Zuerius Boxhorniustól, az oratoriának professorától. 15, 
Accepi líteras a Dominó Stephano Slrigonio Makoviczi datas. 19. 
Accepimus nuncíum de clade Horniana, et ulymasiana. 31. Ley
da. Az mely pénzzel az gazdám asszonynak adós voltam ételem-' 
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ért, annak két száz forinljával vagyok érette adös egy mészóros-
nak, mely oly okkal velle fel kezességemet, hogy mihelt pén
zem jü , neki raegüzessek. 23. Leyda, Vagyok az gazdasazony-
nak adós 53 fr. 12. slif. 

Ö c t o b e r . 1. Cogitavi de discessa in pátriám, sed quia 
ralioncm liberalionis hinc non inveni, coactua som i'emanere, 
4. LusoruQt comcdiam de Überalione urbis Leydensís. Ilem: ad-
vetiit ülius I5urgravii Ciblniensis^ D. Johannes Gotsmeister. 9. 
R»liqui instilulionem Cl. Domini Boxliorníi. 10. ídvezii,lt anyám 
Kendi Judit asszony ez világból boldogul iumuU. 13. Adolt 
kölcsön Golsraeister uram 20 aranyai. 14. Mentem szállásra Fran-
ciscus de la Rue uramhoz, a hon adok egy hétre 7 forintot az 
mosáson kivü!. Item: bocsátottaméi az inast. Az pugilnak fizet
tem 4 holnapig való tanításáért 12 tallért. 15. Kezdetlom tanulni 
az törvényben csak magam olvasása által. 16. Vettem lörföt 30 
tonnával 4 tall. 17. Leyda. Fogadtara mosót 16 forintban eszten
deig. 19. Loyda. Kezdetlem tíizet csináltatni az kamarámban. 3 1 . 
Kait. tanla exundatio cipca Haraburgum kisce duobus dlebus, ut 
8000 hominumperierint, et ultra 100,000 pecudum. 29. Incepi 
Jurisprudcnliae operám navare sub Príiestanlissiuio Dominó Mar-
tino Riccio, cui in trés menses proximos Binguios qualerni Impe-
riales sunt dandi, in reliquos subsequentes monses singuli Im-
periales. 

X o v c m b o r . 1. Ebben az holnapban érkezett az spanyol 
liiróly ücse Bruxellában. 12. Propter discessum D. Riccii Juris 
sludio valedicere coactus sum, 21.GaIlicao lingvae rursus operám 
navare incepi. 26. Vettem uj köntöst fel, mely tölt 29. Per-
oravi ia Collegio, quod habui sub Cl. D. Marco Zuerio Boxhornio. 

D e c e m b e r . 2. Fordítottam meg az elobbeni könlösömel, 
Catviknál vetett ki az tenger egy hajót, melyben az moscoviai 
követ volt, de maga kiszabadult egynéhányad magával. Az mi 
egyelmást aa lengor kivetett, azt az oriiók, vagy inkább az 
ország számára eladták, az mint itt szokott lenni. Item: Kül
döttem az fejedelemnek ö nagyságának levelet. 1 1 . Leyda*) 

*) Eü atin kercsztjegy alatt e van irva: Geograpliia. 

25 
23, Peroravi publíce in AudilorJo Theologico ín inferiori Calhe-
dra, in Epipbaniam Domini noslri JESÜ CHRISTI. 25. Leyda. 
Karácson, Accessi ad sacram eynaxim. 

Ebben az esztendőben igen roszúl volt az svécusok álla-
polja, és azokban az helyekben, melyeket az elölt az csásxár-
lól elvetlek volt, sokakat vissza vött az magyarországi király. 

• Az lengyel király és az török császár között örökké való bé
kesség szerezlelelt. Az dániai király fia ve'te ej az saxoniai 
berezegnek leányát, és az menyegző igen nagy pompával és 
késziiletlel lölt meg. Az hispániai király öcsé velle fel az bel
giumi tartományoknak gubernálását. Az német császár békessé
get kölölt az saxonini electorral. Erdélyben, az miot hallottam, 
indulás volt az török miatt. 

Anno 1635. 
« l a n i i ( l r í u 9 . 1. Leyda. Fiilt in Hollandia byems asperrima, 

qna'em j'ncolae vix fuisse itilra multos annos recordanlur. 11. 
F.'igadíam, hogy bort nem iszom egy hol.Tiapig'). 22. Leyda. 
Üusus sum purgalione. 24. Lejda. Eddig állottam meg bor 
nem ívási*). 

F e b r n n r i n s > 3. Leyda. Elégett egy darabja az nuraicus 
fejedelem udvariénak Ilágában. 6. InsÜtuállak farsangos lánczot 
a^_cseh fejedelmek Hilgában. 13. Kiiídötiem haza levelet AZ fe-
jrdelemncli és asszonyom anyámnak. 19. QJbiî t J). 5J. Franco 
Burger?dilius Philosophiae Frofessor. 20. Combustns est mise-
rabiliier noclu circa horam 3 D. Vestrateu?. 2 ! . Ilora undecima " 
vesperiina fűit in agone. 22. Obiit D. Johannes Vestrateus bora 

)̂ Ezen szavak titkosan, de nem az eddig használt titkos jegyek
kei, lianem köiönséges befükkel vannak írva, ugy azonban, hogy 
az egyes szavakat alkotó bettik rendje, bizonyos szabályok szo-
rint, melyeket maga szerzőnk naplója végén „egy uémünómtt 
olvasásnak módja" czlm alatt elííad, el van cseréive.— E mon
dat alán e megfejtésre vonatkozva veti oda szerzőnk; Quomüdo 
legendám, vide alibi. 

)̂ E Dóbáuy szó is, mint az előbbi pontban, elcserélgetett renclU 
betűkkel van irva. 
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dimidia noná. 23. Sepultns D. Bnrgersdilius. Allatáé sünt líUerae 
Danlisco a Michaele Salardíno , iibi de 180 Ducalis ab lU. Prin-
cipe missis scribil. 26. Sepullus Johannes Vestraleos in lemplo 
D. Pelrl. 27. Convivium exbibilum est a fratribua defuncU, cui 
otiam inlerfui. Ilem: exaravi lileras Danliscum ad D. Salardi, ut 
illos 180 ducatos ab 111. Principe missos ibi mercalori cuidam 
nomine Jacobo Breiiue Irüdat, cujus factor Verstrateus junior hic 
mihi satisfaciet. 

M a i ' t i n s . 1. Áudivimus Calesum in Gallia obsessum ab 
Hispano et Anglo. 2. Actus trinmphus de occupata Pariba űrbe 
Brasilíae in India Occidentali, el alüs allquot locis, sed nuUi 
ignes excilati, ut lamen in alüs triumphis fieri soIet; sed tan-
Inm conciones in omnibus Icmplis habilae el campanig pulsalura. 
25. Habuimus in novellis de maxima copia avium in ditlone 
Nassoviensi; de conílictu avinm in Normandia, qnorum uUra 
mille morliiac; do canum rabidorum frecpienlia et crudelUate 
circa Ralisbonam, qui pagum in vasere, bominibus et pecoribas 
damnutn dedere, el ex coborle, quae a gubernátoré Ratisbonae 
coDlra se emissa erat, 9 miUtes mugquelarios discerpsere. In 
Germania hoc anno fuernnt éxundaliones maximao supra homi-
num memóriám. 26. Excusa oralio mea. 31 . Küldöltem kétfelé 
leveleket bazámban, egyik felé csak az fejedelemnek, másik felé 
ö nagyságának, asszonyom anyámnak, Gelei uramnak, Eszter
gomi uramnak. 

Á p r i l i s . 3. Usus sum purgatione. 4. Oly fergetege! hal
lunk hegy volt Ze!ondiiíbi»n, hogy házakat is kiforgalou löviböl, 
hajókat elmoritett, menydörgéssel és viUámással együlí. Itcm: 
hogy az hispániai classis, mely )̂ teljes
séggel elveszett. 14. Vettem el az 180 aranyat, melyet az fe
jedelem 5 nagysága küldött Szalárdi uram állal, és abbOl adtam 
ki adósságban 291 tallért, ez kalmárnak adtíim abbé! 3 forinlol 
az levelekért. 16. Leyda. 17. Rotlerdam^). 18. Rotterdam. Ebé
den voltam Dordrechtumban, a bun láttam az pónzveröházat, az 
fegyverháKat és az templomot, melyben az synodus volt. Voltam 

)̂ Az eredeti naplóban itt egy sor hézag van. 
*) Oldalvást egy érthetetlen szó áll az eredetiben. 

szálláson az pávában. 19. Delphis, in guldeil Vliesz. Voltam az 
templombao , melyre 424 grádicson mennek fel. 20 — 29. Impe-
tuósissimus , qualem vix antea fuisse recordor, flavit venlus. 
30. Leyda. 

I f l a j n s . 3. Mitra in capite meo accensa est vesperi post 
horam decimam, lamen cum flammam conciperet, aniraadverti 8. 
Obsessum ab Iligpanis fortalitiom in Flandria situm, nomine Phi-
lipsclianz. Ilem: rumor fűit hoc die publicandum bellum l'arisiis 
inter Galliae et Hispaniaruni reges. 16. Leyda. Vettem az leje
delem Ö nagyságától és Gelei uramtól levelet, melyben ludó-
sidattam mind az boldog- emlékezetű asszonyom anyámnak, mind 
peniglen az húgomnak, Haller Máriának, halálokról. 17. Scripsi 
literas ad III. D. Principem et D. Gelei, per mercatorem Amste-
lodamenseiK. 18. Discessit Ul. Princeps auraicus in castra. 25 . 
ComponáUam az creditorimmal. Verőcei Ferencz és több magya
rok némely adósságiméri kezesek lőttek. 28. Leyda. 29. Am
sterdam. Ugyan akkor Leydán meni állal Oxenslern az svóciai 
cancellarius. 30'—31. Amsterdam. 

J i i n í u s . 1.2. Amsterdam. Kerültem meg az várost, mely
nek az tölléscn való megkerülése az bástyákon kivül két óránál 
tovább tartott. 3. Az tengeren Hollandia és Frisia közölt; az ha
jósnak ételért ós általhozásáórl adlam 6 tallért. 4. Tengeren. 5. 
Az Wíiedben. 6. Az Német tengeren. 7—10. Aa tengeren. Éjjel 
nagy szélvészünk volí, ugy annyira, hogy nagyobb habokat soha 
sem láttam. 11. Elsnor'Dániának városa, az hun az hajókat meg-
harminczadolják. 12. Az napkeleti tengeren, melyet deákul Bal-
Ihiciimnak hínak. 13—15. Ugyan ott. 16, Ugyan olt Danczka 
elölt egy mélyfölddel, a hun akknr az harminczadot az svécusok 
bírták. 17—20. Danczka, az hajóban háltam. 22—27. Vistnlán. 
Voltam szent Borbára kápolnájában, melyet búcsújáró helynek 
tártnak, olt pénzért engednek egy keresztet megcsókolni. Ellem 
egy vacsorát, az; buu ingyen jól tarloUak. 29. Az Vistulán. 30. 
Toronia- Volt ott az király. 

J n l í u s . 1. Az Vistulán. 2. Az Vistulán. MenlUnk elPIoczka 
mellett, mely Masoviában vagyon. 3. Az Vistulán. Mentünk el 
Varsóvá mellett, a hova be is mentem, ez az király lakóhelye. 
5. Az Vistulán. 6. Az Vistulán, kis Lengyelországban. 7. Men-
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tünlí el Stenzicza novű város melleit, melyen alöl mint egy fél 
mélyfölddel szMlolluiik más folyóvízre, melyet Vicpersnek {do&-
kúl Porcus) hínalí. 8 - 13- Vicpers. 14. Len^na, Russji^nak vá
rosa. 15. Fogadiunk szekeret Lensnóban Jaraslöig 20 lengyel 
forinton; báUam Sukodolyban, mely falunak ögy mélyfóldig tart 
hosszúsága. Egy falunál költöz'ünk állal az Viepersen. 16. Be-
dolecs. 17. (Holt meg az szegény Mikó Ferencz) Lukova. Egy 
erdőn mentem állal, mely 5 mélyföliiet tart, egész 13 óráig 
éjjel menlem gyalog az vizeken és sárokcn állal, ennél nagyobb 
nyomorúságom úli járásban nem volt. 18. Egy faluban kél mély-
íöldnyire Jaraslótól. 19. Jarasló, 26 mélyíöld Lcnsnálól. Köl
töztünk állal az Sau vizén igen nehezen az feleüébb való szél 
miall. 2 0 — 2 1 . Jarasló. 22- Fogadiunk szekerest 3 aranyban 
Rimánoig, hullunk Dinofban. 23 . Isdepli. 24. Rlmano. Magyar 
horárrosok sokan laknak az városban. Fogadiunk szekerest 12 
for. Homonáig. 25 . Jeslicska. Ilt is ugyan horárrosok vágynak, 
13 mély föld Jaraszlóhoz. 26. Hankocz, az homonai Krainaság-
ban az Laborcza vize mellett. Jöttem állal az líeskieden, a hun 
igen [éld. 27 . Reggel Ilomonnára, olt fogadiunk Palokig egy ga-
néjhcrdó szekeret hat magyar forintban. Vellék mog az Bocskai 
IsUán uram falujában rajtam az vámot. Ilálíam Trebesen. 28. 
UJhely. Voltam aa ott való papnál Simándi uramnál szálláson, 
az ki nagy cnaberséggel volt hoziiám. 29. Reggel Ujhelyben, az 
bun Horváih György oz templomban az nemesek székiből kön
tösömre nézve erővel kikölöll. Haliam Palakon, 7 mélyföld IIo-
monítól. 30. Patak. 31 . Patak. Voltam ebéden az -s^holában oz 

deákságnál. 
A i i s u s t n s . 1. Patak. írtam levelet Ilallcr Sámuel uram

nak. Voltam első menyegzöben oz palaki udvarbirónál. 2. Pálak. 
Jött meg Debreczeni Thamás uram és Tbolnai István uram. 3, 
Patak. 4. Ebéden Tokajban, éjjel líödön az hódoltságon, a bun 
annyi külömb külömbféle bogár jött az étkünkben, hogy_ nem is 
ebellünk. 5. Debreczen, 10 mély föld ezen az lUon Pálakhoz. 6. 
Várad. Minekelőtte elmennék Debreczenböl, vollam szemben az 
püspökkel. Item: Váradon az kapilány Ibráni Mihály uram igen 
jó szívvel látott, hét rr.élyföld Debrecaenhez. 7. Várad. 8. Rév. 
9. Bfiafű Uunyadja, jöttem el az Körös útján. 10, Gyerö-Viisár-
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hely, Eb<!dpn volínm Szonl-Telkén Bánffi Péterné apszonyomnál, 
11 . Tordn. Ebédfn vollnm Kolozsváratt, 14 mélyföld Várndlioz. 
Olt voltam pzcniben az, Öcséinimol. 12, Megye?. 8 mély föld Ko
losvárhoz, 13. Bélen. 14. Fogarns. Vollam szemben az fejede
lemmel ö nagyságával és az alyjím urammal, de ö nagysága el
sőben mog nem ismert. Az fejedelem ajándékn/ott egy köntösre 
valö zöid és veres posztót és 100 forintot. 15. Réten. 16. 17. 
Fcjói egyház. 15. Holdvilág. 19. Darlacz. Mentünk volt ki az 
úrral ') Megyésre. 20. Borzas. 21 . Szent-Pál. Reggel voliunk 
Szent-Mártonbon az vármegye gyűlésén. 22—24. Szent-Pál, 
öltözlem magyar llöntös^en. Ilem: adlam egy puihokra 5 tallért, 
egy lodingra 1 lallért Simon Ferencz kezében. 25. Küküllővár. 
26. 27. Fejérvár- 28. Fejérvár. Volt az Mikó Ferencz uram te-
mclése ill. 29. Fejérvár. Voil ország gyűlése. 30. 3 1 , Fejérvár. 

S e p í c i i i b c r . 1. 2. Fejérvár 3. Fejérvár. Ment el az atyám 
uram haza, engemet az fejedelemhez bécommendálván. 4 — 7. 
Fejórvár. 8. Fejérvár. Parancáolla urunk ö nagysága, hogy 8 
lóval szolgáljam, melyre fizelést rendel. Küldölt az úr levelel, 
melyre megfelellem. 9. Fejí'Tvár. 10. Víncz. Jóit Fejérvárra egy 
moldijvai Követ, ki az fejedelemnek két paripát honolt ajándé
kon. 1 1 . Fejérvnr. Küldtem az úrnak levelet Farkas Islván ál
lal és egy czüsiös kantárt. 13. Fejérvár. Küldöttem haza Nagy 
Jánost éi Szabó Gergelyt. Eskiltletelt meg Dengelegi uram az 
bejáróságra'^). 14. Fejérv.-'ir, Hozfanak élést bazúl. 15—18. Fe
jérvár. LeveletJiüldÖUera haza. 19. Dálya. 20. Fejórvár. Küldtem 
hnza nz fzeg lovamat sánlasága miatt* 2 1 — 2 3 . Fejérvár. 24. 25. 
Monora. 26—S9 Fejórvár. KÜILÍÖKO az úr ide Bnyki Ferenczeí, 
az Sárközi András levele melleit, melyben haragszik rám az 
úr% 30. Fejér vár. 

)̂ Az úron érti m a ^ édes atyja urát. Benk'ó jegyzete. 
2) Minthogy etföl az idöíöl fogva a következett 163G-dik esztendÖ-

beli Sz. Mihály bávának 13-dik napjáig a fejedelem udvarában 
bejáró hivatalt viselt ITaller Gábor: igen méltó megjegyezni na
ponként az helyeket, melyeken töltötte idejét, minthogy nagyob-
bára a hol néki, a fejedelemnek is ott voltának járásai s álla-
podásai. Benhö jegyzete, 

2) E néhány szó titkos jegyekkel írva. — Utána maga Haller ezt 
jegyezte: de íi&m ö irta volt. 
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O c t o b e r . 1 — 3. Fejérvár. Jött ide az úr. 4. Fejérvár. 
Ajándékozott az fejedelem Ö nagysága egy lörök lovat. 5. Csesztve. 
6. 7, 8. 9. 10. 11 , Szcnl-Pól. 12. Fejéregyház. 13. Szász
halom '). 14. Jakabfalva. 15. Báránkút. 16. Zomboron. 17. 
Mikltísvára. 18. Ilöllvényen. Mxas habui^). Az úr jölt ide. 
19—22. Brassd. 23. Prásmár. 24. üzon. 25. Uzon. Az Se|jsi-
széket rendelte az fejedelem mustrálni. 26. Uzon. 27. üzon. 
Esett hd. 28. Uzon. 29. 30. 3 1 . Kézdi-Vásárhely. " 

IVovember. 1. Kézdi-Vásárhely. Az pallosom törött el ^). 
2 — 3 , Kezdi-Vásiirhely. 4. Kászon-Ujfaluban. 5. Szent-Király. 
6. Mikóvára, mely mellett az város Szereda. 7—12- Mikdvára. 
13. Oláfalu, 14—19. Udvarhely. 19. 20. Fejéregyház. 2 1 . Fe
jéregyháza. Volt ott az fejedelem ebéden*). 22. Szénaverös. 23. 
Csóka. 24. Vásárhely. Volt szemben az fejedelem az török kö
vettel. 25. Vásárhely. 26. Nyárádlö. 27. Radndt. 28. Kok. 29. 
Kolos. 30. Kolosvár. 

D e c e m b e r . 1. Kolosvár. ÁIloU bó az terminus )̂ ma
gyarországi. 2—7. Kolosvár. Vettem levelet Leydából Verrej 
Ferencz uramtól. 8. Kolosvár. 9. Kolosvár. Vendégelte meg az 
fejedelem az török kövelet. 10. Kolosvár. 1 1 . 12. Gyalu. 13. 
Kolosvár. Jött egy havasalföldi követ. 14—16. Kolosvár. Adtak 
bdpénzt az több bejártíknak. 19. Kolosvár. Ment haza oz úr-
20. 2 1 . 22. Kolosvár. 23. Kolosvár. Érkezett az moldvai követ 
Grama. Vendégelte meg az fejedelem az havasalföldi kövelet. 
Betegedett meg Apafi uram. 24. 25. Kolosvár. Küldölt az lir 
levelet. Jelentette Szalánczi uram, hogy az fejedelem. Balásiné 
asszonyom leányát nekem akarja szerezni^ 26. Kolosvárf Küld-

') Úgy látszik, hogy ezen hónapnak 5-dikén Haller a fejedelemtől 
elmentj és 13-(iik napján ide jött hozzája. Benk'ó jegyzete-

)̂ Titkos jegyekkel írva. 
)̂ Titkos jegyekkel irva. 

*) Úgy vehetni észre, hogy az elsÖbb két napokon u. m. 19. éa 
20-dikán nem volt a íejedelem Fejéregyházon; hanem Udvarhe
lyen maradván Haller Gábornak szabadságot engedett, hogy maga 
fejéregyházi jószágába előre lemenjen. BenkÖ jegyzete. 

)̂ Terminus celebrationis judiciornm. Benkö jegyzete, 
^) Titkos jegyekkel irva. 

tem levelet az lirnak. Érkezett bé Gonstanlinopolisban az török 
császár, az persa ellen való hadból. 27. Kolosvár. 28. Fenes. 
2 9 — 3 1 . Kolosvár. Ez esztendőben az bor igen szükön lett egész 
Erdélyben, mivel az fáját pünkösdben megvette az hideg. 

16 3 6. 
Ez esztendöbeli járásim és derekas dolgaim hol esnek, arról 

való számlartásom. 
J a i i n a i ' i n s . 1. Kolusvár. 2. Szászfenes. 3. Gyalu. 4. Olá-

fenes. 5. 6. Torda. 7—9. Szent-Mihályfalva. Jött Dagotai Miklós 
az úrtól Szenl-Mibályfalvára az kántor-pénzzel és egy veres 
dolmánynyal. 10. Torda. 11—13 . Kolos. 14. Szovát. 15. Méhes. 
16. Szent-Péter. Fordiliatolt velem az fejedelem egy német le
velel, meljben az saxoniui berezegek népének megvereléséröl 
és az császár hadáról írtak. 17. Szent-Péler. 18. Szenl-Pál. Látta
tott szivárvány. 19. Szent-Pál ^). 20. Gyalakuta.' 
Az hír nélkül "való járásomért pirongatott az fejedelem. Belényes 
és Várad táján igen nagy víllámás és csattogás volt, és egyéb 
sok csudák láttaltanak. 2 1 . Szent-Demeter. Volt az Huszár Má
tyás uram lakodalma, melyben halod magammal fogtam az szövét
neket. 22. Szent-Demeter. Ajándékozlak egy keszkenővel az 
menyasszony nevével. 23 . Vásárhely. 24. ÖJves. 25 . Czege. 
26. Szamos-Ujvár Ĵ. 27. Szamos-Ujvár. Hozták meg, az Öreg 
Bethlen István az törökökhöz ment által, hogy haddal jöjön az 
mi kegyelmes urunkra. Iiem: az lengyel királytól jött egy posta, 
ki azt az hirt hozla, hogy az lengyel király az törökre menni 
akar Moldva felé. 28. Szamos-Ujvár. Adták meg az hópénzemet. 
29. Szamos-Ujvár. Jött udvarhoz az atyám uram. 30. Szamos-
Ujvár. 31 . Szamos-Ujvár. Ebéden voltam Iklódon Tholdalagi 
János uramnál. 

F e b r u á r i u l . 1—9* Szamos-Ujvár. 4. Küldtem levelet 
Leydábon Decsi Péter uramnak. 10. Dées. 11 . Szamos-Ujvár. 
12. Ikldd. 13. Suk. Temették el Keresden az szegény Bethlen 

') Négy szó titkos jegyekkel iiTa, a naplóiró magán titka, melyet 
az utókorral közleni maga sem akart. 

)̂ Szamos-Uj vár az eredeti naplóban mindenütt /Somos - Ujvár-n?k 
Van irva. 



György urom lesEéí. 14—16. Kolosvír. JöUAé az atyím uram, 
17. Kolosv.lr. Ebéd utiin álloll bé az gyűlés az piaczoo az kis 
szcnl-egyházbfin. Ilem: hozlak Celblen Islván uramnak az ország
nak szóló leveliH, mellben az fejedelemre panaszolkodik. 1 8 — 
23. Kolosvár. 24. Kolosvár. Betegedett meg az vásárhelyi biró 
Seocs (Szöcs) Islván, és < ĵjel megholt. 25 . 2G. Kulósvár. 27. 
Kolosvár. Végződött el az gyíilt^s és az székely főembereket 
vendéglelto meg oz fejedelem. 28. Kolosvár. 29. Szamos-Ujvár. 

n i a r f i i i g . 1 — 6. Szamos-Ujvár. Adlak I\i az böpénzl. 7. 
Szamos-Ujvór. Küldtem az in.isom áltai az úrnak levelet. 8— 
10. Szamoá-Ujvór. Ho£lAk bé oz lovaimat, küldőit az úr leve
lei, egy pisiolt lódifjgostól. 11 — i 9 . Szamos-U.vár. 20. Déz 
(Dézs). Holt meg Dacz^bnn Wikő Jósoph. 21—30. Dez (Dézs). 
24. Ez trtjban bolt meg Ebeni Sigmond ; holutt eslve c-ok az 
lób,it fájinltalvíSn, más nap megholl. 26. Jött az temesvári bag-
sánuk az Öcsé kövelségberi. Voilam ebéden Knpjanbün. Küldlem 
haza szolgámat. 29. Vendéglette meg az fejedelem az török 
követet. 3 1 . Szamos-Ujvár. 

A[ii*ili8. 1. S/.amosüjvór. Ebédre mentem állal Iklödra 
Tholdniagi Jínos uram látogatni. 2. Gyeko. 3. Egoibegy. 4. Tö
vis. Viltek bé élést Fejérvárra. Küldölt az úr nekem egy szür
ke lovat. 5 — 7. Fejérvár. Ebéden voltam Vinczen. Vettem egy 
bokor kést ') , melyet adtam Fejérvizi Péler uramnak. 8 —12. Fe-
jórvár. Küldötte meg az úr ö nagysága az hántorpénzcmel *) 
fr. 62, d. 20. 13 —16. Fejérvár. írtam levelet Komis uramnak 
ö nagyságának, hogy az alyám uramtól ö nagyságától az por
lóra elkérne; de az atyám uram cl nem eresztett. 17, Fejérvár. 
Ebéden Sóspalnkon. 18. Fejt^rvár. Adlak ki az.hópónzt. 19, Fe
jérvár. Gyúlt meg éjjel az város, és égeU el 7 ház. 20. 'U . Fe-
jórvár. Hallottam, hogy Belhlen István uram ö nagyságát Fejér-
várra hozzák Pestről. 22. 23. Fejérvár. Adta meg az fejedelem 
Szent-György poharát, de az városnak gyúladása miatt félben 

)̂ Egy bokpr kés:^egy pdr kés, azaz kés és villa. így használták 
e korban a hokar szót, ^̂ dr értelemmel a bokor keztytt, bokor 
csizma, bokor piszloly stb. kifejezésekben is. 

*) ügy hiszem, hogy az efféle kántor-jpénzt Haller Gábornak a.t 
atyja rendelte volt a jószág jövedelméből. Bmkü jegygete^ 

hagyta az vigasságot. Égett meg az városban 63 hííz, avagy még 
löhb , az mint némelyek mondják. 24—29. Fejórvár. Jöll ide 
az úr és mentem ki ö nagysága eleibon. 30. Fejérvár. 

lYlaJiis. 1—3. Fejérvár. Ebéden Herepén. 4. Fejérvár. 
Ment el az úr Szent-Pálra, kisértem el egy kevéssé. 5, Fejór
vár. Indult meg az fejedelemnek 5 nagyságának nagyobbik Ga 
az Háköczi Pál Ö nagysága temetésére, 6. Fejérvár. Ebéden az 
oláh barátok klaslroraánál Dálya mellett. 7. Fejérvár. 8. Fejér-
vár. Az füelő helyen sátor alatt. 9. Fejérvúr, küldöttem bi az 
lovaimat fűre; kezdettem az bibliát újólag elöl olvasni. JO— 
14. 15. Ebéden Tatéban, estve Fejérváratt, 16. Fejérvár. 17. 
£)béder! az Sebes mellett sz loaknál, estvo Fejérvár. 18—20. 
Fejérvár. Jöll Havasalföldéből követ. 2 1 . Fejérvár. Küldöttebé 
az úr szolgáját éléssel, attól nekem egy vereS; válban vágott 
kaftánnal bérlett mentét. 22—24, Fejérvár. Ebéden Miháczfal-
ván. 25 . Fejórvár. Jött bó av úr. 26—28. Fejórvár, Állott bé 
az gyűlés. 29, 30, Fejórvár. 

J ú n i u s . 1—5. Fejérvár. Adták ki az hópénzl. 6. Fe
jérvár. Lött vége az gyűlésnek. 7. Fejórvár. Bízott as fejede
lem két agarat reám. 8. 9. Fejérvár. Ment haza az atyám 
uram. 10. Benczencz. 11. Algyőgy. Volt űz Feltölti György la-
kadalma, kivet te Kún István uram leányát. Adtam ajándékban 
2 tallért. Voltam részeg. 12. Algyögy. 13. Ebéden Csörán Bar
csai Sándor uramnál, estve Szász-Sebesben*). 14. Hazak. Ebé
den Szerdahelyen. 15. Mihályfalva. Szalánczí István uram ö ke
gyelme adt^ meg középső leányát Thordai Ferencz uramnak. 
Fejedelem képe Allia Sámuel uram, Máthé vajda követi is olt 
volt, ki Ígért nekem egy szövegre (süvegre) való nustot. 16, 
Mihályfalva. Adtam ajándékban két tallért, 17. Fejérvár. E táj
ban Párducz Lukács vagy 200 magával beütött és urnnk Huszt 
alalt lévő néjiéí felverte, kőt hadnagyol megölt, Balogh Mihált 
és Mezes Andrást. 18. 19. 20. Fejérvár. 2 1 . Fejórvár. Ebéden 

*) ügy Ítélek, hogy Haller Gábor itt a fejedelemtől, ki Fejérvárra 
ment, elvált, és a mihályfalvi lakodalomba menvén, nem elébb, 
hanem 17-kén ez hónapnak ment a* fejedelemhez Fejérvárra, 
BenM Jegyzete, 
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Sőspatakon. 22. Fejérvár. Küldött immk fl nngysfiga nddssj'i-
gombán 600 tallért felmenő deákoktíjl. 23 . Vincz, 34—27. 
Gyógyi feredö. 28. Bí\bolna, onnét estve Aranyra mentem. 29. 
Bábolna. 30, Szászvárogon ebéden, hallunk Felsö-Kenyoren. 

J i i l i i i s . 1-—2. Fejérvár. Jött bé az nngyobbik úrfi ö nagy
sága Magyarországból. Ilem: az Pap Márton lakodalma UUt meg. 
3—8. Fejérvár. Adott az úr egy deres gyermek lovat. 9. Dálya. 
10. Ebéiien is Dályán , estvére Fcjérvárra. 1 1 . 12. Fejérvár. 
Kezdtem tanulni Bislerfeldíus uramtól. 13 . Fejérvár. 14. Fejér-

. vár '). Ment az atyám uram Fejéregyházára innét. Item: értel
tem meg, hogy 26. praesenlig az vármegyéUnak fel kell ülni és 
székes helyekre menni, hogy onnét indulhassanak, az hová az 
szükség kivánja. E tájban Magdeburgum alatt veretett meg tel
jességgel az Saxo hada. 15. 16. Fejérvár. Hozták bó fűrÖl lo
vaimat, és azokban hármai két szolgámmal együtt Szent-Pálra 
haza küldlem. 17. 17. Fejérvár. Zsendült szölöt hozlak Várad
ról. 19. Ebéden Tatén, vacsorán Fejérvár. 20. Fejérvár. Küld
tem az atyám uramnak Inesitől levelet. 2 1 . 22. Fejérvár. Hoz
tak élést Szent-Pálról. 23 . Egy (Örök lánczolt kötélen. 24. Ebé
den Miháczfalván, estvo Fejérváralt. 25 . Fejérvár, adták ki az 
hópénzt, kíildlera levelet az úrnak ö nagyságának Nagy István 
nevű szolgájától. Jött az német császártól követ. 26. 27. Fejér
vár. Vötlem Fitler Sigmondlól egy bokor pistolt tokostól 11 
talléron. 28. 29. Fejérvár. Jött bé az alyám nram őnagysága, 
30. Kutyfalva. 3 1 . Ebéden Dályán , estvo Fejérváratt. 

A n g a s f n s , 1. Fejérvár. 2. Ebéden Vajasdon, eslve Fe-
Jérváratt. Hoztak levelet Toroniából Vsreci Forenczlöl adóssá
gom felöl 3. Fejérvár. Hozlak levelet Havasalföldéből egy bo-
értói, mely egy nuslot is küldött ajándékon. Volt igen nagy 
szél , mely sok házaknak fedelét elrootoUa. 4. Fejérvár. Med-
gyes táján oly nagy jégc:"ö volt, hogy nz sröloket mind elverte, 
az emberek is elbúltak előle. 5—9. Fejérvár. Ebéden Hcrepén, 
1 0 — 1 2 . Fejérvár. Fürjé^tem karalylyaP) magam legelsőben. 

• 

Volt szemben az fejedelem az moldvai követtel. J 3 . 14. Fejér
vár. Ebéd után vadásztunk Vájasd fölé. 15. Fejérvár. Önlöttek 
nagy harangot az Kender-Várban oz debreczeniek számára. Kül
dött az úr az inasom alá egy paripát. 16. Ebéden Sóspatakon, 
estve Fejérváratt. 17. 18. Fejérvár. Eresztettem Inesi Mihály 
nevű szolgámat Magyarországban két hétre. 19. Vingárl. 20. 
Kutyfalva. Ebéden Dályán. 21 , Ebéden Dályán, eslve Fejérvá
ratt. 22. 23 . Fejérvár. Jött bó az atyám uram ö nagysága, 2 4 — 
26, Fejérvár. 27. Tövis. 28. Haraszton, ebéden Enyeden. 29. 
Kolos, ebéden Tordán. 30, Szamos-Ujvár, ebéden Széken. 3 ^ 
Szamos-Ujvár. 

S e p l r n i b e r . 1—2. Szamos-Ujvár, Küldtem az árnak le
velet, melyben állapotomnak változtatása felöl irfam, 3- Kolos. 
Ebéden Bonczidán. 4. Fel-Vincz, ebéden Tordán. 5. Tövis, 
ebéden Orbón. 6. Fejérvár, ebéden Gáltön. 7. Fejérvár, Küldött 
az lir levelet, melyben állapotom felől való levelemre telt vá
laszt. 8. Fejérvár. Adták ki az hópénzl. 9. Fejérvár. Jött bé az 
atyám uram. 10. Fejérvár, Az fő emberek gyűltek bé, kikkel az 
fejedelem tanácskozott az tábor felöl. 11 .12 . Fejérvár. 13. Mi-
háczfalva. Hagytam el az bejáróBágot *). 14. Ebéden Hikeszá-
szán, Királyfölvi János uramnál, estve Dariaczon. 15. Dános. 
16. 17. 18. Fejéregyház. 19. Ebéden Oláh-Sókodon, eslve Gya-
lakután. Indult el Fejérvárról az fejedelem asszony. 20. Ebéden 
Fintaházán, eslve Szent-Pálon. 21 — 33. Szent-Pái. Indult meg 
az fejedelem ő nagysága Fejérvárról az táborban. 24. Szent-
Pál. 25 . Hadrév, ebéden Orosziban. 26. Szálloltunk táborban 
Keresztes mezejére. 27. Keresztes mező. Tétetett az a^y^m uram 
ö nagysága vármegyék generálisává; Kassai István uram tábori 
biróvá. 28. Keresztes mező. Á% Böjti István kapitánsága veszeti 
egybe az lengyelekkel, ipely miatt az egész tóbor felzendült, 
egynéhány ember is veszeti és sok sebes esütt. 29. Kereszles 
mező. Urunk ő nagysága jött bi az táborban Tordáról, minek-

)̂ Ide ax író ezt jegyzetté volt fel,: „Expediálta Urunk az követe
ket Budára, kik küzül Szaláuezi István uram fö". De kivonván 
ezea szókat, ezt irta utánna: E lha ladot t . - Benliöjogyzete. 

*) Karuly a karvaly madárnév népies Ulejtéae. 

*) Ámbár Háller Gábor ekkor a bejárói hivatalnak véget vetett, éa 
a fejedelem mellől elment: méltó mindazáltal a napszámokat és 
helyeket Írásából ide kiszedni, a törökkel következett hadakozás 
folyásának értésére. BenM jegyzete. 
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utánna az országot bisonyOB okból egybegyűlÖUe volna, melyben 
végezték, hogy eleiben menjünk oz budai vezérnek. 30. Ke
resztes mező. 

O c t o b e r . 1. Keresztes mező. Jött Havasalföldéből liövet, 
ki állal Havasaifölde Erdély mellé csatolta magát. Alia Sámuel 
székely generálissá tétetett. 2. Szász-Lóna meitett való mezőn. 
3. Nagy-Kapus és Közép-Kapus közölt. 4. Hunyadi mezőn. 5. 
Kis-Sebesnél. 6. Barátkánál. Az török 7000 magával*) Kornis 
Sigmond uramra Szalofltához reá jött , olt megharczoltak, az tö

r ö k ö t megfulamtatták és mindaddig űzték, míg az jancsárrn, kik 
lesben voltának, jutottak, kik az magyarokat visszavetették és 
megfulamtatták. Az törökben sokkal is lobb veszett, hogysem 
az magyarokban. Ibróni uram az hajdúsággal menten hátat adott, 
söt még az magyarokat is íoszlotláíi. Károli Péter is az többi 
között ott veszett, Vér András és CsomakÖzi. 7. Orvendnél. 8. 
Váradnál. Mindennap török rabokat hoztak az táborban, kik kö
zölt igen fö törökök voltak. 9. Váradnál. Székely csata ment ki. 
Gyeröü János szökött e l , és Toroczkai István. 10. Váradnál. 
Egész éjjel fegyverben voltunk az töröktől való félelmünkben. 
1 1 . Váradnál. Foglak elegy portai csaust az jeneiek, mely sok 

. levelekkel jü volt az vezérhez az portától. 13 . Váradnál. Indult 
meg az lörök tábor Gyulától Lippa felé jó hajnalban, Inesi jött 
meg, de meg elment. 13. VárailHál. 14. Tulkodnál. 4 mélyföld 
Váradhoz. 15. Talposnál. 1 mélyföld. 16. Jenőnél. 3 nagy mély-
föld. 17. Jenőnél. Látogattam meg az várat. 18. Jenőnél. Kére-
zettem az úrtól ő nagyságától csatára, de gondolkodásra halasz
tott. 19. 20. Jenő. 2 1 . Mentünk Lippa felé az vezér ellen az had
nak nagyobb részével, az fejedelem Ő nagysága Jenőnél marad
ván, Kornis Sigmond uram volt előttünk járó generálisunk. Hál
tunk egy falunál Jenőhöz egy mélyföldnyire. 22. Páíélésénél, 
Lippához egy méíyföldnyirö. 23. Piilésésuél. Az veaér küldött 
az táborban követeket az békesség felől, és közülünk is mentek 
Kemény János, Farkas Ferencz uramék. Láttam egy begyről 
Lippát és az lörök tábort. 24. Az esők miatt kellett megtérnünk 
Jenő íelé, hallunk egy kis mélyföldnyire Jenötöl. Éjjel igen nagy 

*) Annakutána az iró ezt jegyzetté ide: t ö b b e n v o l t a k . —̂ 
B&itkő j&gyze.tc. 
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dörgés és villámás lön. 25. Jonö. Az tábor maradott az elöbbeni 
bálásnál. 26 — 28. Jenő. Az atyám uramat többekkel együll kfll-
dötte urunk 6 nagysága Lippához az vezérhez követségben. Ilem: 
hallottam, hogy Máthé az havasalföldi vajda Chinán basát meg
verte. 2 7 - 8 1 . Jenő. 

IVovfrmbcr. 1 - 6 . JenÖ. 7. Szebes mellett. 8. Deákfalva 
mellett. 9. Csúcs mellett. 10. Keresbányán alól. Hoztak Tholda-
lagi Jánostól az úrnak levelel; kit urunknak adtam mások taná
csából. 11 . Lunkoy mellett. Az havasalföldi követ adta meg az 
vajda és az ország levelét, melyben fejek fenállotfáig való hűsé
geket ígirilt. 12. Az líaján torkában. 13. Az Kaján lorkábaa. Küld
tem Galsai Mihált Szent-Pálra élésért. 14—16. Az Kaján torká
ban. Küldött as úr levelet Kosztolání Farkas uramtól, hogy Szent-
Pálra menjek, 17. Ebéden Bakaiban, eslve Berbereken. 18. Ebé
den Karácsonfalván, estve SzépmezÖn. 19. Ebéden Dombon, esl
ve Szent-Pálon. 20. 2 1 . Szent-Pál. Nyulászni voltam ki Rádai 
urammil. 22—26. Szent-Pál. Voltam nyulászni az Domaklára. 
27—30. Szent-Pál. 

D e c e m b e r . 1. Szent-Pál. Voltem nyulászni Kapns felé. 
2—^5. Szent-Pál. Jött haza KüküUÖ vármegye az hadból; az többit 
is haza bocsátotta mind urunk ö nagysága. Az békesség az fejede
lem ö nagysága közölt és Bethlen István uram közölt hogy végbe 
ment volna, értettem. Az vezér is Budába beszállóit De mint ér-
lettem, az békességnek conditiőja még az császár akaratjában va
gyon, ha confirmálja. 6. Szent-Pál, voltara nyulászni; 7. Szent-
Pál. Ebédre hivatott Csapóra Szalánczí László uram, de el nem 
mentem. 8—12. Szent-Pál. Vásárhelyi jött meg^ az úrtól Temes
várról. 13. Szent-Pál. Voltam nyulászni Koszloláni és Nagy Ésajás 
uramékkal. 14. 15. Szent-Pál. 16. Pete. Nyulászni voltam Rádai 
uramékkal. 17. Szent-Pál. Áradott meg az Maros. 18—26. Szenl-
Pál. Voltam nyulászni. 27—29. Szenl-Pól. Jött meg az úr ö 
nagysága. 30. 31 . Szent Pál. Az moldvai és az deres paripáimat 
vitték Méhesre tartani. Az úrnak neheztelésél értettem oly ok
ból , hogy Herczeg Sigmond uram szóUott valamit, melyet Ö 
nagysága azt gondolta, hogy én írtam meg. — Ez esztendőben 
oly szüki volt az szénának az nagy szárazság miatt, hogy ilyent 
Erdélyben nem értek. 
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16 37. 
Esztendöbeli járásim és emlékezetes dolgním hol esnek, 

íirról való számlatlíisom, melyet minden embereknek Isten sze-
roncséssó tegyen. / 

J a i i n a r i n s . 1—5. Szent-Pál. 6—8. Fintaháza. 9. Ebé
den Czikmáníoron, éjjel Hélúron. Az SKászoít felháborodásokról 
haltotlam. 10 11. Fejéregyház. Bethlen János uram hivatott la-
^(odalmábön. 12—15. Fejéregyház. Küldöltem hé az lirnak ö 
nagyságának áilapolom felÖl való levelecskéf. 16. Fejéregyház. 
17. Réten, ebéden Volkócson. 18. 19. Réten. 20. Ebéden Se-
gesvárall, Borbély Mihálynál, éjjel Nagy-Szdiösön. 21. Ebéden 
Hondorfon, éjjel Szent-Pálon. 23. 33. Szent-Pál. Voltam nyulász
ni. 24. Szent-Pál. 25. Ebéden Iklandon, eslve Szengyelben. 36. 
Szamosfölván. 27. Kolosvár. Bethlen János uram házasult. 28. 
Kolosvár. 29. Gerend. 30. Széplak. 31. Csapafalván. Éjjel volt 
földindulás, vasárnapra viradólag. 

F c b r a a r i u 8 . 1. Csapaíalva. 3. Felsö-Búnon. 3. Fejéregy-
faiázatt. Bethlen uramék voltak vendégi az úrnak. Almomban 
Mőses as éghöl leindulván és üstökön akárvő.n ragad/ni, hü-
miméri f&nyegeteU, melyre megijedvén, imádkoztam Istemiek 
álmomban, és menten az felgerjedt bujaságtól megszűntem'^)._ 
4—6. Fejéregyház. 7. Ebéden Holdvilágon, estve Jövedicsen. 
8, Ebéden Jövedicsen, estve Szent-Mártonban. 9. Ugra. 10. 
Ebéden Kapuson, egtve Méhesen. 11 —13. Méhes. Obiit Imper. 
Ferdinaudus II. annorum 59. 14. Ebéden Budatelkén, estve 
Máthéban. 15. Málhó. 16. Ebéden Encsen, eslve Máthéban. 17. 
Ebéden Gzégben, estve Méhesen. 18. 19. Méhes. 20. Ebéden 
Kapuson, estve Sóspatakon. 21. 32. Fíntaháza. Vettem egY sze
derjes gránát dolmánt fel. 23. Fintaháza. 24. Ebéden Pródon, 
eslve Fejéregyházfltt. 35. Fejéregyház. 26. Domád. Az fejede
lemmel egyeztünk meg^). 27. Ebéden Sároson, estve Medgyesen. 

)̂ Titkos jegyekkel írva. 
") Ekkor a fejedelem országgyHlésre menvén, mind Medgyes váro

sában Tolt̂  Szent-György havának második napjáig, ha tovább 
nem. BenkH jegi^zete. 
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28. Medgyes. Az hold fenn látszott dél elölt, holott még félig sem 
tölt volt meg. ' '• ' 

]Tljirlii?s. 1—4. Medgye?. Kezdetett az ország gyűlése, 
melyben az atyám uram ö nagysága praesidenssé tétetett. 5—6. 
Medgyes. Vásárhelyi Istvánnak az 4 tallért, melylyel Belgiumban 
adós voltam, adtam raeg. Kérek vala az ürtól 4 talléct, de nem 
ada, azt felelvén, hogy az oda fel való adósságomból semmit is 
nem ad. 7—11. Medgyes. Hallottuk, hogy az tatár hám megverte 
Cantamirt, 13—17. Medgyes. Az böjtön^) való boritalt hagytam 
el, de nem fogadásból. 18 — 20. Medgyes. Kezdetik az tavasz. 
FeleUébb kemény és hosszú íél., minémüt öreg emberek is nem 
említettek, Lónáí iiyerto el az fiscus Haller Györgynó asszonyom
tól, 21. Medgyes. Holt meg az szegény Mikó Mihály. Vége löM 
az gyűlésnek. 22—24. Darlacz. 25. Ebéden Holdvilágon; estvé^ 
re az fejedelem parancsolatjából vissza kelletvén térnünk, jöttünk 
Darlaczra. 26--29. Medgyes. Jölt az uj budai vezérnek az öcsé 
követségben. Item: Ilaller Péter uram jött meg az portáról. 
30. 31. Medgyes. 

Ápr i l i s . 1. Medgyes. Hozták meg urunknak, hogy Pázmán 
Péter az cardinál két hét elölt megholt nagy kínnal. 2. Ebéden 
Gálfalván, estve Szent-Pálon. 3 - 5 . Szent-Pál. Mára viradólag 
hó esett. 7. Szent-Pál. 8. Ebéden Bonyhán Alia Sámuel uram
nál, a hun elsőben raspiát ittam, estve Ebesfalván. 9—13. Fe
jéregyház. Mára viradólag elsőben hallottam dörgést oz esiteri-
döben. 13—25. Fejóregyház. Mentei az itr szent-mártoni szék
re. 26—28. Fejéregyház. 29. Gyalakuta. 30. Ebéden Fintahá-
zán, estve Szent-Pálon. 

JIIíiju!^. 1. Szent Pál. Voltam nyulászni. Jött meg ebéd 
ulán az úr Fejérvárról. Adtam el. az török lovamat fl. 60. 2—4. 
Szent-Pál. Az •úi'naJc adósságom filöl való levelet beadván és 
egyéb állapotomról megtalálvány nagy haragját indítottam ma
gamra; mégis szidogatott rútul'''). Fűre bocsátották ki az IOVB-

') Böjtöt: ir Haller Gábor úr", do a. római szentegyház böjtjét már 
elhagyta volt, és az helvétjiíai yallástételt követte. Benkti jegyzete, 

*) Titkos jegyekkel írva. 
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kat. 5. Szenl-Fál. Az kolcsár Höfválh János megházasodván, oz 
ür'csinált lakodalmat benn az várban. En az asztalnál nem ül
tem*). 6. 7. Szent-Pá]. 8. Finlahóía. Az atyám uram ö nagysá
ga jobbágyinak számát irlam fel. 9. Ebéden Gyalakuíán , eslve 
FejéregyházaU. 10. Sárpatakon. 11 . Longodár. 12. Rélen. 13. 
Ebéden Szenl-Lászlön, eslve Darlaczon. 14. Jövedics 15. Szenl-
Pál. 16. Szenl-Pál. Adott ki az ür ő nagysága az jöszágbóP ré
szel: ugy mint, finlaházi, görgényi, bodoni, lörínczfalvi, lukafal-
v i , kis-szfilösi, gerebenesi, gyal^kuti portiókal, és Longodárt, 
násznánfalvi porliót is, ba (örvénynyel elnyerbetem; de én sem
mire nem köteleztem magamat. 17. Finlaháza. Magyar Lörinczet 
itt való házamnál rendeltem bírónak. 18. Fintaháza. Esive 8 óra
kor tájban hosszú sarló forma fejér jel látszott az égben , kinek 
az egyik végin csillag tetszett. Dinnyét vetettem. 19. Gyalakula. 
20. Fintaháza. Vettem egy török lovat ménlónak íl. 25. 21. Finta
háza. Bocsátottam az ménlovat az ménes köziben. 22—24. Finta
háza. Az kís-szÖIösi jobbágyim foglaló pénzt jó akaraíjokból ad
tak fl. 5. 25. Fintaháza. Fogadtam bé inasnak az szent-mártoni 
NagyLörinczné fiát. Két hordó bort vétettem fl. 33. den. 20. 26 — 
31. Fintaháza. Lőtt hóharmat. 

J a n i n s . 1—2. Fintaháza. 3 - 8. Gyalakutn. 9. Fintaháza, 
a die 17 marti) ad bodierni diei vesperam abstinui a vino. 1 0 . 1 1 . 
Vásárhely. Volt törvényes szék. 12—17. Fintaháza. 18. Dombó. 
19. Ebéden Szépmezön, eslve Szent-Miklós. 20. Ebéden Mike-
falván, estve Fintahózán. 2 1 — 2 3 . Fintaháza. 24. Bodon. 25 . 
Ebéden Vásárhelyt, eslve Gerebenesen. 26. Ebéden Kapuson, 
estve Fíntaházán. 27—29. Fintaháza. 30. Szent-Gerlicze. 

J n l i n s . 1. Ebéden Gálfalván, estve Sárdon. 2. Ebéden 
$árdon, estve Szent-Erzsébeten. 3. Ebéden Gyalakntán, estve 
Fintaházán. 4—10. Fintaháza. 1 1 . Gereheoes. 12—17. Finta
háza. 18. Obiit beatae memóriáé Gregorius Apafi mihi amicissi-
nius. 19—22. Fintaháza. 23 — 27. Gyalakula. 28, Fintaháza. 
29. Ebéden Ádámoson, estve Karácsonfalván. Az havasalföldi 
tábor mellé számtalan sáska szállott. 30. 31 . Fejérvár. 

•) Titkos jegyekkel irva, 
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A d ^ n s t l i ^ , 1. Fejérvár. Állotfam udvarhoz. 2. Fojérvár. 
3. Ebeden GálíÖn, estve Fejérváratt. 4, 5. Fejérvdr. 6. Ebéden 
ürombáron, estve Fejérváralí. 7 - 1 3 . Fejérvár. Szilvásinó nsz-
szonyom küldölt 100 forintot <?s egy Sí-ederjes skáriai czafra-

* gol. 1 4 - 1 6 , Fejérvár. Gyóntam meg. 1 7 — 2 1 . Ffjérvár. Adták 
ki hópénzeniet. 22. Ebéden Gáilön, estve Fcjérváralt. Inforlura-
tus dies. 22—27. Fejórvár. Vettem fel egy veres foszlán atlacz 
dolmánt, mely tölt fl. 2 2 , d. 35. Doclor Leóval gyógyíttattam 
ra Igámat. 2 8 - 3 1 . Fejérvár. 

S c p t e i u l i c r . 1. Fejérvár. Az aréna esett reám. 2. S&ép-
mezö 3. Ebéden Abosfalván, estve Fintaházán. 4—8.Fin(ahiíza. 9. 
Gyalakula. 10. Ebéden Segesváratí, esívo Miklósteikén, 11 . 12. 
Longodár. 13. Ebéden Nestáton, estve OIczanán. 14. Ebéden 
Bolyában, estve Musnán. 15. Ebéden Jövedicsen, eslve Finta
házán. 16. 17. Fintaháza. 18. Bonyha. 19. Ebéden Gálfalván, 
eslve Zsitvén. 20, Ebéden Cseszlvéri, estve Fejérváratl. 21 — 
25. Fejérvár. 26. Ebéden Borbándon, estve Fejérváralt. 2 7 — 
30. Fejérvár. 

O c í o b e r . 1—2. Fejérvár. 3. Ebéden Miháczfalván, eslve 
Fejérváralt. 4. Fejérvár. Csináltattam egy kék failandis dolmánt 
és mentét. 5—8. Fejérvár, ebéden Sírdon. 9—10. Fejórvár. 
Állott bé az ország gyűlése. 11. 12. Fejérvár. Adták ki az hó-
pénzt. 13—15 . Fejérvár. Az fejedelem ö nagysága szálíitotta 
külön az nagyobbik fiát. 16. Fintaháza, ebéden Szépmezön, 17. 
Fintaháza. 18. Delö. Váraljaitól az tiszUarlómtól vettem számot, 
és sokban marasztottam adóssá. 19. Vesszös. Ebéden Bábabal-
raán. 20. Hóldvüág, ebéden Monoron. 2 1 . Nagy-Csüged, ebéden 
Csanádon. Az úr Lengyelországból érkezett meg Fejórvárra. 22 . 
Fejérvár. Ebéden Obábán, a hun szólaikozlam egybe az konyba-
mesterrej Giláníval az farkashüs felelt, 2 3 — 2 7 . Fejérvár. 28. 
Dálya. 29. Fejérvár, ebéden az vingárti erdőn, veretett urunk 
két medvét, 6 farkast, 3 rókát, egy özet és nyulakat. Havasal
földéből érkezett követ. Maurer ment az portára. 30. Fejórvár. 
Fraedicatio után volt szemben urunk az iiövetlel. 31 . Fejórvár. 
Az havasalföldi kövelet megvendégelvén az fejedelem bocsátotta 
e l , és estve »z inasok között verekedett. 
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lUovember. 1—2, Fejérvár. Szalánczi wramal az portára 
expedióUa urunk. Estve volt az nngyobbik fia vendég. 3. Ebéden 
Karácsoiifalvón, estve Szépmezön; jó reggel Fejérvárra érkezett 
Logofet Mapko az havasalföldi követ, ki az töröknek az Dunón 
állalköllözését hoala meg. 4. Ebéden Bolkácson, az hova érke
zett havasalföldi posta. Vacsorán KüSdiUöváratt. 5, Ebéden Vesz-
szösön, estve Szent-Mártonban. 6. Ebéden Ranólon*), estve 
Szent-Pálon. 7. Ebéden az Domaklán sátor alatt, estve Vásár
helyit. 8. Vásárhely. 9. Ebéden Bándon, estve Szent-Péteren. 
10. Ebéden Czegében, estve Szamos-Üjváratt. 11. Ebéden Sza-
mos-üjváratt, estve Gyekében. 12. Ebéden Kis-Czógen, estve 
Oly vesén. 13. Ebéden Szabódon, estve Vásárhelyt. Voltmeny-
dörgés. 14. 15. Vásárhely. Érkeaelt urunkhoz az budai vezér 
követi. 16. Fintaháza. 17. Ebéden Szent-Györgyön, estve Vá
sárhelyt. 18. 19. Vásárholy. 20. Ebéden Ákosfalván, estve Szent-
Demeteren, az hol urunk ö nagysága atyám urammal való állapo
tom felöl beszéllelt velem. Fejér Gá&pár éjjel aa urunk házában 
meni bé vizelieni. 31. Ebéden Hétúron, estve Segesváralt. 22. 
23. Segesvár. Kérezellem urunktól Moldvába. 24. Keresd. 25. 
Ebéden az keresdi erdőn, estve Segesváraít. Jött hír az moldvai 
vajda elfutásáról. 29. Segesvár. Száva jölt ide. 30. Segesvár. 

DeceiiibcE'. 1. Segesvár. Az bejárókban Láíárt és Sza-
lánczit főtték az kaliikában. Contradicáltain az osztozás ellen. 2. 
Segesvár. Ebéden Bánon Bethlen János uramnál. Egy erdei kan 
ijesztett meg. Barcsai Sándort tölték aa kalitkába. A» moldvai 
vajda el nem meot. 3. Sagesvár. Ebédet ettünk az segesvári er
dőn. 4. 5. Segesvár. Ebéden a segesdi erdW 6. Adták ki az hó-
pénzt. 7. Szász-Dálya , az hova Tholdalagi Mihály ür, Kemény 
János úr és az többi, kik az havasalföldi vajda segítségére ex-
pediáltattak voll, érkeztek meg. Ebéden az sárpalaki erdőn. 8, 
Szász-Kézd. 9. Szász-Kereszlur. Ebéden az zoltáni völgyön. 10. 
Nagy-SzölÖs. Ebéden Segesváratt. 11. Fintaháza. Ebéden Zá-
gorban. 12. Fintaháza. Az magyaroiszági had Jött bé 3020. 13. 
Vásárhely. 14. Régen. Ebéden Szent-Ivánon Kékedi uramnál. 
Hégenbe hozlak hírt az hadaknak illetlen magok viselésekről. 

^•} Kadnótün. 
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15. Teke, ebéden Bátoson. 16. Szamos-Ujvár, ebéden Lekenczén. 
Reggel küldött urunk ö nagysága tőlem Bornemisza Pál uramnak 
egy fedeles aranyas kupát. 17—20. Szamos-Ujvár. 21. 22. Bon-
czida. 23. Kolosvár. Az Bonczidára való menésemért az fejedelem 
neheztellett reám. 34. 25. Koiosvár. Az fejedelem gyónt meg. 
Én köszöntöttem az fejedelmet bejárók képéhon. 26. 27. Kolosvár. 
Éjjel az fejedelem verte meg mind az kétasztainokját egynéhány 
udvarlókkal együtt. 28. Kolosvár. 29. Ebéden Szász-Fenesen, 
estve Gyaluban. 30. Ebéden az gyalui erdőkön, éjjel Gyaluban. 
31. Kolosvár. Ez esztendőben kerti véleménynek kiváltképen 
való szüki volt, gabonának is sok helyeken, kiváltképon tava
szi véleménynek, nekem borom is nem lőtt. 

Anno 1638. 
Ez ósztendöbeli járásim, hallásim hon lesznek, Isten ke-

gyelmességéböl, arról való számtartásom; kit hogy Isten jó 
egészségben elmulalnom engedjen, Ö felségét teljes szivemből 
imádom. 

Jamiar ias . 1. Kalyán. Urunk ö oagysága neheztellett reám 
váradi útjának kimondásáért. 2. Ebéden Gerebeuesen, estve Maros-
Kereszluroil. Morgó gazdám asszony voll. 3. Fintaháza. 4. Ebé
den Kerelön, estve Petében. Ebéden Bergenyesen , estve Fin-
taházán. 6. Fintaháza. 7. Maros-Vásárhely. Volt törvényes szék. 
Tholdalagi uramnál voltam ebéden, a holott Huszár uramnak az 
asszonynyal együtt leánya felöl való akaratját ö kegyelme jelen
tette. Az Gyalakuti tázár urammal való peremet szállitoltam le. 
8. Maros-Vásárhely. Vendégleltem meg Tholdalagi Mihály uramat 
és több Maros széki nemes embereket két asztalra. 9. Ebéden 
Tholdalagi Mihály uramnál Koronkában, eslve Bergenyesen, a 
hololt szolgáimat megriogaltam. Váradi ment el. 10. Ebéden Frá-
tán, eslve Korpádon. 11. Ebéden Kolosvártt, estve Gyerfl-Vá-
sárbelyt. 12. Ebéden Bánfi-Hunyadon, estve Felsö-Füldön. Siól-
lott az atyám uram ö nagysága hozzám. 13. Ebéden Perjón, jöt
tünk által igen nehezen a Meszesen, estve Krasznán. 14. Ebéden 
Nagyfaluban Bánffi Sigmond uram házánál Estve Ipon. 15. Ebé
den Bályogoji Szénási Péter nram házánál. Slstve Margitán. 16. 
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Ebéden Apátiban, eslve Székelyhidon. 17. Székelyhíd. Küldöttük 
quarlélyhn lovainltot. 18, 19. Székelyhíd. Vondéglette meg urunk 
az fÖ embereket , oz hol az alyám uram ö nagysága is ittas lé
vén ajánlotta nekem magát. 20. Diószeg. 21 . Ebéden Biharon, 
estve Váradon. Lőttek élőnkben, 22. Várad *) . Volt 
szemben urunk az tfirök követtel. 23 . Várad. Ebéd után vadász
iunk. 24. Várod. Volt azPungrácz Gergely lakodalma, urunk is 
jelen lóvén, én az urnák botját zabliájáttartottam. Expediáltatott 
az budai követ. 25 . Urunk vendéglette meg az násznépet. 26, 
Várad. Ment el az úr Rákóczi György szegény Príny Gíihor uram 
temetésére. Herczegh Sígmond Kolosváratt holt meg gu'taütés 
mialt, kin urunk felettébh biinktídotf. 27. Az bánfában. 28. Vá
rad. Ebédet az bányában. Voltam ittas igen Kun Pál uram háíá-
nál. 29. Várad. Bort nem ittam. 30. ESéden Szántón , estve 
Váradon. 31 , Várad. 

F e b r u a r i a s . 1. Ebéden Keresztesen, estve Újfaluban. 
2. Bajonban Folhneháziné asszonyomnál, a hon urunk igen ví
gan mulatott. 3. Ebéden Sákában Rédei Ferencz uramnál, a |iun 
illas voltam. Estve Komódiban, 4. Ebéden Ácsiban, eslve Vára
don. 5. Várad ebéden, az hópéniut adták ki tallérul, estve az 
bányában. 6 .7 . Várad. 8. Az bányában. 9. Telegd. 10. Ebéden 
Topán, Győri Márton házánál, estvére Várad. 11 . Ebéden Fe
ltet etó n , estve Sebesben igen ittas Bánfi György uramnál. 12. 
Ebéden Hunyadon voltam Bánfi Kristófnál, vacsorán Sárvásáron, 
az fejedelem peníg Körösfön. 13. Ebéden Alsó-Kapuson, piron
gatott meg az fejedelem. Vacsorán Gyaluban. 14. Gyalu. Küld
tem ax tiszttartónak levelel. 15. Ebéden az gyalui erdőkön, estve 
Gyaluban. 16, Ebéden Fenesen, estve Kolosváratt. 17. Kolosvár. 
Voltam igen ittas Fitter Sigmondnól. 18. Ebéden Bikalján, eslve 
Tordán. 19. Ebéden Mohácson, estve Enyeden. 20. Ebéden Tö
visen, estve Fejérvárall, 2 1 . Fejérvár. Adtam bé az fejedelem
nek suplicatiot Vízaknán lévő két jobbágyomról, melyet ö nagy
sága informatióra bocsátott. 22. 23. Fejérvár. 24. Vincz, 2 5 . 
Ebéden az vinczi erdőkön, estve Borbereken. 26. Fejérvár. Est
ve ittas lévén az Boka Péter és egy kocsis házára ntentem Kún 
Pál urammal. 27—28. Fejérvár. 

"*) Négy 8ZÖ titkos úás. 
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ifiartfngí. 1. Ebéden Tóháton, estve Monorán. 2. Ebéden 
az sorostólyi erdőn, eslve Kis-Selken. 3. Ebéden Kapuson, eslve 
Medgyesen. 4, Ebéden az nagy-ekemezei erdőn , estve Medgye-
sen. 5. Musnán. 6. Berethalom. 7. Berelhalora. Ajándékozott 
Bocskai uram egy pár pistolt, én is a kék lovamat. 8. Ebéden 
az jakabfalvi erdőn, eslve Szent-Ágotán. 9 Ebéden Nagy-Sinben, 
eslve Fogarosban. 10 —12. Fogaras. Voltam ittas. 13. Fogaras. 
Holt meg Magyarországban az szegény Alia Sámuel uram bímlö-
ben. 14—15. Fogaras. B;:cskai István uram tért haza. 16. Fo
garas. Urunk ment Kőhalomban, engemet hagyott itt fundálni. 
17—19. Fogaras. Üruuk Ö nagysága ígírle kegyelmességét hoz
zám házasság dolgából asszonyunkkal együtt. 20. Fogaras. Jött 
meg urunk. 2 1 . 22. Fogara?. Urunk indult meg Fejérvár felé, 
engemet hagyott az város crósilení, lovaimnak, szolgáimnak ren
delt 6 nagysága quártélt Szeben székben, magamnak itt pre-
bendát. 23 — 27. Fogara?. Dél után kezdettem Isten kegyelmes-
sógéböl lizenkcttödikszer (mint eszembejut) az biblia olvasás
hoz. 28. 29 . 30. 31 . Fogaras. Márton Deák az fogarasi udvarbíró 
hint komaságra. Adtam ta'1. 2. Ebben az holnapban Olaszország
ban sülyedt el földindulás miatt 30 város és sok falu, kikben 
vészeit több 50,000 embernél, úgymint die 27. praesentis circa 
quartam pomerídianam. 

Aprí l i í f . 1. 3. Fogaras. Böjtöltem estig. 3 . 4. Fogaras, 
Voltam ebéden a német fő kapitánnál igen ittas. 5—7. Fogaras. 
Voltam ebéden Belényesi uramnál. 8—12. Fogaras. Kezdettem 
az városnak hástyéinak töllósóhez. Hópénzemet küldé meg Koncss 
András uram. 13. 14. Fogaras. Voltam praedicalor Vramnál 
ebéden. 15. 16. Fogaras. Adtam Maurer ür kezében 8 sing ten
gerszín kamukára Imperiales 8, 17. Fogaras. Hallollam elsőben 
menydörgésl. 18 .19 . Fogaras. Voltam igen roszúl az gyomrom
mal. 21—23 . Fogaras. Kezdetik Fejérvárall az ország gyűlése. 
Adtam az német kapitányoknak kölcsön fi. 30. 24—29. Foga
ras. Holt meg az fekete lovam. 30. Ebéden Kercsen, estve 
Dályán, Die 23. M^nsis lujus, in festő nimirum S. Géorgii *̂ ) 

*) Kem csak innen és a felsőbb 1636-dik eszteodöbeli jegyzéséből 
Hallejnek, haneoi az tájatt Írattatott kalendáriuraokbóí is nyilván 
Útjuk, hogy S z e n t György napja ezen hónapnak 23difcjára 
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in Saríl in Comitaín Kiltelleo, mandátum Principis © manu No
bilis loci illius lurbo eripuit et sursum túlit; Schedam verő in 
mnndnto existontem dojecit* sed mandátum nusquam reperiri 
valuit, quamvis lotns pagus convocatus quaesierit; satellitem 
sepi íta allisit, ut post dioiidiam lioram vix resurgeret, celeri 
prope adslantes víx eíTugerunt. Hoc mense Turcarum Imperátor 
Consiantinopoli coníra Persas prodiit. 

n i a j a ^ 1. 2. Saeben. Vettem egy seregél síörü negyed-
fü gyermek loval fl, 25 , 3. Szeben. Vettem egy seregél szörü 
harmadfű gyermek lovat fl. 9. d. 50. Fejérvizi Péter uram szál-
Ií\sán voltam iltas. Adattam el az Dorgó lovat fl. 11. 4. Ebéden 
Holczmánon, estve Gerdályon. 5. Fogaras. Veitek oda haza egy 
vércse ölödfíi gyermek lovat fi. 27. d. 10. 6, Fogaras. Lött hú-
harmat. 7, 8. 9. Fogaras. Jött ide Forgács Sigmond uram ö 
nagysága. 10. Fekotehalom. 1 1 . Brassö. Mentem fel az város 
felelt való hegyre egy nyugvóban. 12, Veresmart. 13. Kőhalom. 
Ment el Forgács Sigmond uram urunkhoz. 14. Fogaras. Hozták 
meg az fejedelem adta posztót. Fejérváralt tölt vége az gyű
lésnek, melyben végezték, hogy az szászok ellen cselekedett 
polémiákért az fiscus ne ingerálhassa magát. Item: hogy az szá
szok az régi szokás szerint gazdálkodással tartozzanak. Mikó 
Jósefné vesztette el Bacaál^ híre is az vagyon, hogy gyermeke 
lett volna. Mikes **) fiai szaladlak el, az Tarnócziné leányai el-
ragadásáórt convincállatván, Kün Gothárt vesztette el minden jó
szágát, az fejedelmet spoliatornak nevezvén. Az Öszszel bejött 
pénzverőknek bücsii adatolt. Az oláhok folöl végezték, hogy 

tétettetett a régibb időben. Mikor kezdődött légyen 24-dik nap
jára írattatni^ a miot ma látjuk lenni, akkor mutatom meg, mi
kor az esztendőnként kőit kalendáriumokba" bététettetett, de 
idő jártával ismét kibagyattaíott krónikás jegyzéseket, ezen Er
délyi H i s tó r i á s s z e k r é n y n e k valamelyik darabjába beféi'-
keztetem, hazánk históriájának nem kevés hasznára s világosi-
tására. BenJcö jegyzete. 

*) Volt ez Zabolai Mikes Zsigmond, kinek is János nevű fia maga 
testve i;(eivei együtt erőszakosan ragadta volt el feleségül Kézdi-
Szentlélekröl Tarnóczí Sebestyénné szép hajadon leányát, Sárát. 
Bővebben irt erröI S z a l á n c z i J á n o s siralmas Magyar Króni
kája harmadik könyvének hatodik részében. BenkS Jegyzete. 

47 

fegyvert és Öreg szövegel*) ne legyen szabad viselniek. 1 5 — 
19. Fogaras. Volt az boldog emlékezetű Alia Sámuel uram teme
tése. 20. 2 1 . Fogaras. Vetlek oda haza egy mén loval íl. 14. 
2 2 . 2 3 . Fogaras. Pünkösd. 24. Fogaras. Vettem egy szeg kancza 
lovat fl. 12. 25 . Fogaras. Vellem egy pej poripát fl. 24. Adták 
ki Fejérvártt az hópénzt. 26. Fogaras. Macskási Mihály uram 
kézfogása volt Bethlen kisasszonynyal. 27 . Fogaras. Vallattam 
meg az longodári jobbágyok felöi az királyhalmiakat, de az 
garáliak ós az szász-tyüko iak az királybíró akaratjából el nem 
jöttek az urunk parancsolatjára. 28. Fogara?. Asszonyunk jöU 
ide. 29 — 31. Fogaras. Martius, Április, Május az egész tavasz-

,szal egyült volt igen száraz , ügy hogy minden vetemények 
majd kiégtek. 

J i i i i i u s . 1—3. Fogaras. Bókéllettem meg az kőhalmi ki
rálybíróval az praefectus és Gerendi Márton uramék instanliá-
jóra. Az fogarasi biról vertem meg. 3. Fogaras. Ment el asszo
nyunk vissza. 4. 5. Haller Péter uram ebéden volt nálam. 6. 7. 
Az kőhalmi királybíró Zachariás deák uram adatta meg az szék
ből egynéhány elszökött jobbágyimai, 8. 9. Fogaras. Az fejede
lem adta poszlóból csinálfattam dolmánt, melynek szerszáma tölt 
8 forintban, 86 pénzben, és egy nyári mentét, melynek szer
száma a bérlésen kívül tölt 14 forintban 75 pénzben. 10. Fo
garas. Urunk levele juloíl, kiben hivatván ö nagysága, az foga
rasi töltést félben hagyatla. 11 . Ebéden Zolestádon, estve Zá-
gorban, 12. 13. Fintaháaa. 14. Gyalakuta. 15. Fíntaháza. Voltam 
ittas. Vettem egy lovat, paripát fi. 13 . 16. Ebéden Koronkában 
Tholdalagi Mihály uramnál, az hol beszéilé ö kegyelme bizo
nyosan, hogy egy pásztornak egy fényes ember megjelenvén, 
parancsolta miket hirdessen, egy kővé és vérré változott ke
nyeret is adván kezében, hogy az fejérlói papnak adná kezében; 
azon ember Szent Jánosnak mondván magát rel'eneles férgekről 

*) Haller eoregk sze-oiieget ir. Hogy itt 'óreg azaz nagy, magos s^eg 
értendő, bizonyos. Látjuk Haller szöveg leirágából és, kiejtéséből, 
hogy mai süveg szavunk gyöke sző vagy szü (eredetileg szüv Vagy 
szUv) igegyök, melyből épen ügy mint 8zÖveg-h^\ süveg, képző
dött sövény eredetileg sz'óvény szavunk is, mely fagalyakból font 
"Víagy szőtt kerítést jelent. . 



jövendölt, és oz részegségei lillotla kivállképen *). Ugyan ö ke
gyelme egyéb lengeri és emhereken eselt csudiíkról emlékezek. 
17. Fintaliáza. Felettébb nngy jégeső lölt, mely ax gereniJi, 
feutyfalvi, ranéli és szentpáli haWrokat mind elverte. 18. Ebéden 
SövónyFalván, eslve Szépmezőn. 19. Ebéden Gáltőn, estve Fe-
jérvöraU. 20, Fejérvíir. Az Tboldi urom lakodalma. 2 1 . Fejér-
vár. Volt szemben urunk az r<imai császár ö felsége követivei 
Tasi Gáspárral, meg is vendt^glelte, 22. Karkö. 23 . Rbéden Mí-
riszlón, a hová hír jött az hosnai basának az Maroson valö által 
költözéséről Enüöbegynek és Szarvasnak megépítéséért***). Eslve 
Felvinczen. 24. Ebéden Gerenden. 25. Kolos. 26. Ebéden az 
mezőn, eslve Kolos. 27. Kolos. 28. Ebéden Bonczidán, eslve 
Szamos-Újvárait. 29- Ebéden Szamos-Újvárban, az hova az Mi
kes Sigmond egyetmását hozták, estve Désen. Hét örakop tájban 
holt meg az szegény Kékedi Sígraond. 30. Dés. Ebben az hó
napban Ungvár táján oly jég volt, hogy három embert is megölt. 

. . l u l i i i s . 1. Dés. Ebéd után ment urunk Szamos-Újvárra. 
2. Dés. Kassai István uram által proponállatla urunk ö nagysága 
az mostani gyűlésnek processusát, melyben elsőben az unitaria 
valláson lévöknak veszekedések egymris közt disculiáltatnak; az 
után mind az káromkodásért s mind penig az zsidózásért evoca-
lusok ellen fogott ö nagysága ágállalni. 3. Dés. Incíplt commi-
tiorum sessio prima, in qua Sua Illuslris Celsitudo per Spectabi-
lem ac Magnificum Domitium Stephanum Haller, parentem meum 
colendissimum, ambabus paríibus proponendi et sententíam suam 
luenili permittit facuUatem. Túra incipiens Mathias Szeoreos, ut-
pole pars accusalrix laesaque, salutaiionem babét ad llluslrissi-
mam suam Celsitudinem et Msgnates Regnicolas; qua absolula, 
Eplscopus, Dániel scilicef, idem facil; quibus Illustr. sua Celsitudo 
per Spectabilem ac lUagniticum Dominum Parentem meum gra-
tias agii. His dímum fiictis, Malhias Sxeoreos accuáationem in-

, cipit, cujus haec ferme senSenlia. Episcopum cura suis sectatori-
bus avitam et temporibus II. Jobannis Kegis receptam Unitariam 
peligionem necobservare, nec docere, ideoque Novatorem illum 

*) Ezen hír leírása mellé, a napló szélére Haller ezt a szót jegy 
Ketté: Nihil. 

**) Utóbb maga Haller ezt jegyzetté ide: De Gyulát akarja építeni. 
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cum suis vocat. Ad quae Episcopus confessionem suam (idem 
faciente Malhia) delegatis ad istam diácüssione-Ti jiidicilyns tradit; 
legunlur eae omnibus audientibus, et pristquam Maíhiös excopis-
set, priori iílorum confessioni hanc minimé respondere, Jandem in 
confessione conveniunt,prot0Stante tamen Illathia aliler disctplinam 
adversariorum se babere, in quaadoratio et conl'essio Cbrísti vei 
probibealur omnino, vei reticeatur, vei eliani blasphemelar. 
Fost baec partos emiliunlur, cum omnibus iílis, qui delegali 
ad hanc rem non essent, Past'jres ipsi etiam, f)raeter aliquot 
llíustr, Suae Ceisiludiais nobiles, et delibe; alio Uf, ut quousque 
se hoc judicium exlendat appareat, an usqno ad puijjendos No-
Vatores, quod concludilur. Reversis injungiíur, ut fassiones suas 
tradant, Malhiae qnidem simpliciler ut Acíori, Danieli sí volue-
rif. Faciunt, sed quod illegitímae eE intetnpestae sint lassiontís, 
utrique proleslanlur. Deliberatur, soíennitate» judiciales in hoc 
processu non usurpandas, exli*aordínariara rem esse. Ita fassio
nes in vigore suo permanent, leguntar in primis pro Mathiae 
parte fncientes; verum cum magna confusio eí inordinatio in illis 
esset, cortis ex delegatig personis III. Sua Celsitudo demandat, 
ut fassionos in ordínem redigimt, separaníes helerogena, et 
omnia rit0 disponant. Tandem tradita in speoie disciplína ab 
Episcopo, surgiíur, resque in proxiraum diem Luuae diíFertur. 

Cum ambae parles perorassent, etiam procerum Unítariorum 
in persona Dorainus Johannes Tíioldaiagi idem l'acií., rognns Suam 
III. Celsitudinem, ne concertatio ceríarum pers.onarum fraudi sibi 
sit et religioní, afíirmant, se D. Cfarislum adorare, et pro Deo 
verő agnuscero. Ónod prouunciatum deindo ab Episcopo expli-
catur more illorum impio et iu Deum conlumeliose, Deum vo-
canles tradita a Patre Deitate. Haec fermp acía diei primi. 4. 
Dés. Vacsorán voltam Cserény uramnál itta?. Jött bé Lónyai 
Sigmond uraií. 5. Dés- Urunk tnexit jú reggel Szamos-Ujyárra, 
én el nem mehetiera az estvélí bor miatt, kiért Ö nagysága 
eslve pirongatott meg. 6. Dés. Compositio inter dissontíenles 
Unitariorum partes tracEata,' sí inler se eoncordare posseal, ideo-
que deputali aon convonerunl. Princeps Ubrum a me poscens, 
dixit: si vinum esset, cifius invenires*). 7. Dós. Agílur sessio 

*) Titkos jegyekkeí irva. , 4 



secunda, in qua postulata parlís ulriusque producuntnr, et post-
quam Epigcopus ob pertinaciam graviter ab IHuslr. Sna CelsUudine 
esset oltjurgalug, facilem ülo se quoque ad pacificationem ofFert, 
Tandem cum praecipua inter ipsos de direcia Christi adorationé 
esset dissensio, accedentibus ad eam etiam ProcerÍbu3 Religio-
nis ünitariae, fit conseasus animorum. Delíberolur de directa 
Christi invocalione, non tameo ut summi et aetorni Dei, sed 
ut qui poteslatem benefacie'ndi a Patre in tempore esset adeplus. 
Item de baptisatione etiam ínfanlum, idtjue in nomine Patris el 
Filii el Spirilxis Sancti. De Poculo Coeoae Doniinicae in manug 
communicaDliiim Iribuendo. De blaspliemis libris et imnginibus , 
aut eliain jam rectificatae Unilariae religioni contrariis non scri-
bendis aut inprimendis, ex aliis regionibus inferendis aut ser-
vandis, sine speciali Principis consensu; itein, si qui lalcs apud 
quospiara essent libri, de eorum ad fesluoi Dlvi Martini proxi-
mum in Capitulum Albense delaliono, sub poena violalionis 
pacis publicae concludilur. Item, ut cun'cli Unitariae religionig 
Minislri a príma eorum concione secundum hanc formám docennl, 
et in Synodo Catcchismum conscribant revidendam in lermino 
juridiciali proximo a Dominis Consiiiarüs el Assessoribus. Itero, 
pocnae execulio in conlravenienles Summo Magislratui defer(ur, 
eaque qualis est violalorum pacis publicae. Malhias prislino ho-
nori ac functioni restiluitur, amnislia conslituilur. Ilunc fero in 
modum in his Gomitiis religío Unitaria reclificalar, Suaque 111. 
Celsiludo de leniplo decedit. 8. Dés. Finita Unitariae Religionis 
recliűcatione, blasphemorum in Chrislum coníumeliae examinan-
tur, collala cerlis personis ab III. Sua Celsiludine ad id aulbo-
rilate, quae quaestio babita est in Curia Dcsiensi. 0. Subscrí-
pserunt III. Sua Celsiludo et Domini Deputali deUberalionibus de 
rectificata Religione Unitario, ilidem et Kpiscopus ejusdem Reli
gionis cum suis, el Eíalhias Szeoreos,, et Primates seclae ijliug. 
Ebéd után mentünk Szamos-Újvárra. 10. Ebóden Szilváson, eslve 
Désen. 11 , Dés. Adlók ki böpénzünket, nekem az elöbbenlt is. 
12. Dés. Pécsi Simon leányával együtt az szombalosságórt sen-
leniiáztalolE meg. 13, Ebéden Désen, estve Váralján. 14. Ebé
den Szász-Nyiresen, estve Déscn. 15. Dés. 16. Göcz. Parancsol
ta urunk őnagysága, bogy Fogarasbau az gzombatosokJial dol-

'ffi . ' 
goztassali. 17, Ebéden Gerebenesen, estve Fintaházán. 18. Finta-
báza, LörincB bírót íeElem ki az bíróságból. 19. Fintahása, Lö-
rincz bírót tettem adóssá 11. 26, d. 36. 20. Finlabáza. Voltam 
nyulászni. 21 , Fintaháza, Adtam el az seregéi szörü paripámat 
fi. 28. 22. Fintabáza. Lelt el az bideg. 23 . Gyalakuta. 24. Ebéden 
Segesváralt, estve Szász-Keresstiíron. 35. Ebéden Longodáron, 
estve Fogarasban. 2 6 — 3 1 . Fogaras. E tájban parancsolt urunk 
az hadbon való készület felöl. 

A i i g i i s í i i s . 1. Ebéden Kőhalomban az királybírónál, eslve 
Klrályhalmán Petki uramnál. Jött bíre Petlti uramnak, hogy az 
török az Dunán állal költözött volna. Az szegény Kékedi uram 
lestét temették Fejérváratt. 2. Fogaras. Veílem egy barna pej 
gyermek lovat az fogarasi sáfártól fl, 27. 3 — 5. Fogaras. Volt 
Fejérvár köríil reggel földindulás. 6. Ebéden Gerdaljon, estve 
Kürpödön. 7, Ebíden íJoIyában, eslvo Nagy-Selken, 8. Ebéden 
Tóháton, eslve Fejérvdratl. 9 — 1 1 . Fejérvár. Jött ide az úr, 
12—15, Fejérvár. Járultam az Ur vacsorájához. 16, Vingárl, 
17. Ebéden az vingárti erdőn, esíve Fejérváratt, 18. 19. Fe
jérvár. 20. Ebéden Lámkereken, estve Fcjérváratf. •21.22. Fe
jérvár. 23. Ebéden Benedeldben, estve Fejérváratt. 24. Fejér
vár. VoKam vacsorán Rákóczi uramnál ö nagyságánál. Hozlak 
élést, 25—30. Fejérvár, Adták ki az hópénzt. 31 . Fejérvár. 

Sepíc i í iE>er . 1. Bervén. E tájban sáskák jöttek hé Sze-
benhez, de Havasalföldébe visszatértek. 2. Ebéden Miháczfal-
ván, estvo Fejérváratt. 3—6. Fejérvár, 7. Fejérvár. Bethlen 

" Ferencz uram tétgi^Ji f̂  ,,íi^opi4es.l,erré. 8. Fejérvár. 9. Ebéden 
Drombáron, eslve Fejérváratt. 10. Fejérvár. Garázda István 
urammal componáltam, közbírák Eresei Tholdalagi Mihály uram 
és Lázár György. Az moldvai vajda követi érkezettbe Soldan, 
11 . Fejérvár. Lölt szemben, urunk az moldvai követtel. Az ha
vasalföldi kövei jöttbe. Í2 . Fejérvór, Praedicatio után lőtt szem
ben urunk az havasalföldi követtel. 12, Fejérvár. Az edictumot 
olvasták el. 14—16. Fejérvár. 17. Szépmező. 18, Ebéden Pdcs-
íalván, estve Finíaházán. 1 9 — 2 3 . Fintaháza. 34. Gyalakuto, 
35. Ebéden Gyalakután, estve Fintabázán. 26, Finlaháza. 27 . 
Ebéden Petében, estve Magyar-Délön. 2S. Ebéden Sóspatakon, 
eslve Fintabázán. Holt meg Váradi Benedek nevű- szolgám. 29. 
30. Kis-görgényi szölö alatt 4* 
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Öctober. 1. 2. Kis-görgényi szölö alatt. 3. Ebéden az 
kis-görgónyi szölÖ alatt, eslve Fiitaházán. 4—8. Finlaháza. 9. 
Ebéden Gyulason, estve Bábahalnián. 10. Ebéden Heiepén, eslve 
Veszösön. 11. Monora. 12. Ebéden monorai erdőn, eslve Szép-
mezön. 13. Ebéden Zsitvén , estve Veszösön. 14. Ebéden Ki-
rálylalván, estve Dicsö-Szent-Múrtonban. 15. Ebéden Mikefalvón, 
estve Finlaházán. 16. Vásárhely. Az gazdám megveréséért ki
áltott tolvajt reám. 17. Vásárhely. 18. Ebéden az bándi mezőn, 
ftirjésztem, estve Bándon. 19. Ebéden Pakocíán , estve Szent-
Péteren. 20. Szenl-Péler. 21, Örményes. 22. Ebéden Örménye
sen, estve Királyfalván. 23. Ebéden Dlpsón, estve Besenyőben. 
24—28. Besztercze. Adták ki az. hópónzt. 29. 30, 31. Besz-

terczo. 
November . 1—4. Besztercze. 5. Besenyő. 6. Ebéden 

ax beseuyei erdőn, estve Besztercze;. 7—8. Besztercze. Az 
hopmesterrel ittas koromban szólalkoztam egybe. 9. Besztercze. 
Házasságról való szándékomat jelentettem meg az úrnak ő nagy
ságának, arra való segítségét is ígírte Ö nagysága. 10. Besz
tercze. Az Uopmesler két deák által citáltatolt ad tertium. 11. 12. 
Besxtercze. Franciából jött egy ifiú legény uruakhoz Constan-
tinápoly felöl, kétség nélkül titkos dolgokban. Az hopmester 
perlett velem, az minapi véle való veszekedésemért, fejemet, 
jószágomat keresvén. Prókátora volt Gergely deák és Kínosi 
Ferencz. Az én prókátorom Zaíalari István thordai. Párban ment. 
13. 14. Besztercze. 15. Ebéden az besenyei erdőn, estve Besz-
terczén. Eselt hó. 16. Harinna. 17. Ebéden Tekén, estve Sár
patakon. 18. Ebéden Bodonban, estve Fintaházán. 19—31. Fin-
taháza. Fogadtam meg az gyalakuti bírómat Kelemen Bálintot. 22. 
Fintaháia. 23. Körtvólyfája. Az Csontos Pál lakodalma volí, én 
voltara vőfély. 24. Körtvélyfája. 25. Ebéden Körtvélyfáján, 
estve Finlabíizán. 26. Fiülabá/.a. 27. Ebéden Üláh-Dölöti, estve 
Iklandon. 28. Ebéden Szakálban, estve Czedtelkén. 29. Ebéden 
Szováton, estve ApaUidán. 30. Kolosvár. 

December . 1. Monostor. 2. Ebéden az monostori erdÖOj 
az hova az szegény Joaiines Henricus Alstedius uramnak halálát 
hozák meg. Estve Kolosváratt. 3—6. Kolosvár. 7. Ebéden az 
mezőn, estve Gyaluban. 8. Ebéden az hó-szamosi erdőn, eslve 

i 
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Gyaluban. 9—13. Kolosvár. Ment urunk Gyaluban vadászni, én 
el nem mehettem, mivel az hopmester citáltatott. 14. 15. Ko
losvár. Tizenharmadszor kezdettem az biblia olvasáshoz, dél után 
egy órakor. Isten kogyolmességéből. 16—19. Kolosvár. 20. 
Szász-Fenes. 21. Ebéden Oláh-Fenesen Kamuthi Miklósnál, estve 
Kolosváratt, hova urunk Fenesről küldött bé. 22. Kolosvár. 
Zuonorics Forenczet (emelték, 23. Kolosvár. Dániel Mihály uram 
az adóval expediálíalolt a?, portára. 24. 25. Kolosvár. Coramuni-
cáltam, csak praedicalio elölt vévén reá magamat. Hopmester 
uramat követtem meg. 26. Kolosvár. Adták ki az hópénzt. 27. 
Ebéden Zsomboron, eslve Egregyen. 2S. Görcsön. 29. Ebéden 
Perecsenben voltam Becski Györgynél, estve Nagyfaluban; 30. 
Ebéden Bályogon, estve Margitán. 81. Ebéden Apátiban, ealve 
Szókelyhidon. 

Ez 1638. eszlondöbon az hó elmenvén die 2. Febr. egész 
tavaszszal száraz idök voltának , hanem aratás előtt elkezdvén 
az esők, egész Öszszel felettébb nedves idők jártának. Mely idök 
miatt az gabonában sok károk lőttének, feivállképen őszi vetés
ben; az tavasz jó löU volna, ha az Őszi sok eső kalangyájában 
meg nem ártott volna, miképpen az szénának is. Alsó-Magyar
országban és az Szilágyságban majd semmi gabona nem löll, 
sem széna, és onnét alkalmas nagy drágaság származott. Az 
bor mindenütt igen bövön volt, de nem igen jó a sok rothadt 
szőlő miatt. Az törökkel igen békességes esztendő. 

Annus 1639. 
. lanuarins. 1. 2. Székelyhíd. 3. Ebéden Nagy-Léthán, 

eslve Hosszií-Páliban. Urunk őnagysága indult Váradra, enge
met Patakra expediált, adott úti költséget 11. 6. 4. Ebéden Deb-
reczenben, estve Fejértőn. 5. Ebéden Királyleikén, estve Vi-
sen; Balsánál költöztem által az Tiszán. 6. Patak. Az várbeli 
négy szeglelü tornyot nézegettem, kiért urunk oda küldött volt. 
7. Patak. 8. Gáva. 9. Ebéden Királytelkén, estve Tégláson. 10. 
Ebéden Debreezenben, estve Biharon. 12. Ebéden az váradi 
bányában, holott urunkat elérvén, ö nagysága Székelyhidra ex
pediált, maga Erdély felé indult. Estve Váradon. 12, Váradon* 
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Ebéden íbrányi uramnál 13. Elséden KóloD, eslve Székelyhidon, 
14. 15. Széliolyhid. 16. Postán indultam másod magammal urunk 
uláD Hz dra líjban, és Felriben postalovot fogván háltam Fo
nalon. 17. Ebéden Zilahon, estve későn Gyaluban. 18. Ebéd 
után liésön indulván báliam Gyerö-Vásárbelyí. 19. Ebéden Há
nyadon, estye Báródon. 20.. Ebéden Élesden, eslve Váradon 
liapilány uramnál beti az várban. 21. Ebéden Diharon, estve 
Székelybidon. 22. Saékelyhid. Az vár fuadálásában érlEinlí végei. 
23. Mai-gita. 24. Ebéden Nagyíaluban, esíve Széken. 25, Ebé
den Bánfi-Hunyadon, estve Körösfön. 26. Ebéden Gyaluban, 
estve Kolosváialt. 27. Ebéden Kalyánban , estve Frátán. 28, 
Ebéden Gerebenesen, estve Fiíitaházán. 29. 30. Finlaháza. 31. 
Gyalaliuta. Ebben nz hóban Babylont vélte meg az császár. 

Febrafériiiag. 1. Ebéden Nádason, eslvo Keresden, volt 
az Macskási Mihály uram lakodalma. 3. Keresd. 3. Ebéden az 
szent-jakabi erdőn, eslve Hégenben, 4. Ebéden Báránykuton, 
estve Fogarasban. 5. Fogaras. Fundáltunk vagy inkóbb igazítot
tunk meg egy bástyát, kinek fele igen rósz volt. 6. Ebéden 
Gerdályon, estve Holczmányon. 7. Ebéden Szebenben Szöcs Lö-
líincznél, estve Keresztényszigeten. 8. Ebéden Szeredahelyl, 
estve Siászsebesben. 9. Fejérvár. 10, Ebéden Fejérváralt, eslve 
Vinczen az német fő kapilánnál. 11. Fejérvár. 12. Ebéden Mo-
norán, eslve Kis-Selken. 13. Ebéden Medgyesen, estve Seges
váralt. 14. 15. Fejéregyház. 16. Szász-Kézd. 17. Fiálfalván. 
Üllem elsőben az fejedelem asztalánál. N. B. csak vele. 18. Ud
varhely. 19. Kacza. Adlak ki hópénzemet Udvarhelyt. 20. Ebé
den Kománán, eslve Fogarasban. 21. Fogaras. 23. Ebéden Kis-
Sinken, eslve Kíirpödöní 23. Ebéden KakasFalván, estve Cze-
perczen. Az kis-csüriek támadtak fel ellenünk dorongokkal, és 
posta lovakat is nem adtak oz fejedelem parancsolatjára, egy 
inasomat meg is ütötték. 24. Ebéden Szász-Sebesben, estve 
Fejérváralt. 25, Fejérvár. 26. Csanád. 27. Ebéden Baromlakán, 
estve Mártonfalván. 28. Ebéden SzenK-Ágotán, estve Nagy-Sinken. 

Alart ins. 1. Fogaras. 2. Komána. 3. Ebéden az kománai 
üvegcsürben, estve Sárkányban. 4. Fogaras. Voltak vendégim. 
5—9. Fogaras. Havasalföldi vajdától jöttek követek. 10—13. 
Fogaras. flientek el az követek. 14. Fogaras. 15. Ebéden Sár-
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kányban, estve Kománán. 16. Ebéden az kománai üvegcsürben, 
eslve Kománán. 17—19, Fogaras. Ebéd után voltunk nyulászni. 
Az úr ö nagysága ajándékozott hat szürke herélt szekeres lova
kat. 30—^13. Fogaras. Volt az Gyulai Ferencz uram lakodalma. 
34—27. Fogaras. Galatában 1000 háznál több égett meg. 28. 
ííomána. Asszonyunk Örményes felé ment. 29. Ebédet az komá
nai üvegcsürnél. Vertek négy medvét, maga urunk lőtt egyel 
nagyot, estve Kománán. GyuU meg az falu. 30. 31. Fogaras. 

^%pi'ilis. 1. 3. Fogaras. Jött török csauz az portától Dá
niel fllibály urammal. Hajnaltól fogva délig mind esett az hó. 3. 
Fogaras. Az török köveltel reggeli praedicatio után löU szem
ben urunk. Lőtt menydörgés. 4. Fogaras. Huszár uram feleséges
től adott választ az kisasszony felÖl, melyben az leánynak fel
nőttéig, és míglen maga tudna választ tenni. Erdélyi uram aka
ratjából senkinek hogy nem akarnák adni, jelentették; egyéb-
képen nékem semmi idegen választ nem tettek. Keresztüri Pál 
uram adolt kölcsön másfél száz forintot, melyre kezem Írását 
adtam, hogy Szent-Jakab napjára megadom. 5. Fogaras. Ebéden 
Bohoiczon. 6 — 8, Fogaras. Ad(ák ki hópénzemet. 9. Ebéden 
Zelestádon, esíve Segesvárall. Fogaras körül volt földindulás. 
10. Ebéden Csikmánloron, estve Gyalakulán. 11. 12. Finlaháza. 
Az deres paripám esett el velem, magam is elszédültem az esés
ben. 13. Vásárhely. 14. Ebéden Vásárhelyt, eslve Fintabázán. 
Hallottam szegény Macskási Ferencz uram halálát. 15. Finlaháza. 
Oltaltam gyümölcsfákat itt az erdőben. 16—19. Finlaháza. Az 
deres paripámról rúlill estem , az nyereg ugrásban elfordulván 
velem. 30. Ebéden Királyfalván, eslve SzépmezŐn. 21. Ebéden 
Gállön, estve Fejérváralt. 22—34. Fejérvár. Járultam az Úr 
vacsorájához. 25. Eslve 7 órakor tájban expediált urunk postán 
az török követ eleiben, és háltam Enyeden. 26. Ebéden Thordán, 
eslve Kolosvárall. Jölt bé AZ követ Handambazi Méhemet Aga, 
ki elsőben az római császárnál lévén Bécsben, urunkhoz is jölt 
követséggel. 27. Thorda. 38. Enyed. Más török követ is érke
zett az uj vezértől. 29. Ebéden Tövisen, estve Fejérváralt. 
30. Fejérvár. Voltunk ki nyulászni. 

Iflnjii^i. 1. Fejérvár. 2. Vincz. Reggel Fejérváralt áUoU 
bó az gyűlés. 3. Szászváros. Az Medgyesi Pál uram lakodalma, 
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urunk is jelen volt, én voítíitií vőfély. 4. Szásxvfíros. 5. Kbédoii 
Felkenyéren, eslve Fejérvíralt. 6. 7. Fejérvár. tlfetlem fűre pa
ripáimat. 8—13 . Fejí'Tvár. Havnsalföldi liövel jött rnggel, ebéd 
után volt S7,emben ö nai>y-"'ága véle. 14. Fojórvár. Verte el pz 
jégeső 37, görgényi ?z()lötijef. 15—16. Fejérvár. 17. Mihác?.-
falvB. Hoztak cseresn;,ét uniiíknak ujságban. 18. Ebéden Boc3ár~ 
don , volt az szegény Macskási Ferencz uram leste temetése; 
esive Fejérváratt, 1 9 — 2 1 . Fejérvár. Voiíunk vadásr.ni, eső volt 
nagy. 22. Fejérvár. '*3. Ebéden Orbón, es!vo Felvinczen. 24. 
Torda. Ebéd után voltunk ki nyulászni rz tordai mezökre , de 
semmit sem találtunk. 25. 25. Ebéden Szilváson, Volt igen hi
deg ; estve Gyaluban. '46. Gyalu. Fundáltatta uruok az gyalui 
bázakat. 27. Kolosvár. Vacsorán Galambos Lászlt^val vesztem 
egyben Béldi Jánosnú!. 28. Ebéden Lönán, estve Szamos-Ujvá-
ratl. 29, Szanios-Ujvnr. 30. Ebéden Válaszúton, estve Szász-
Fcnesen. Urunk ő nagysága ment a oifíZÖség felé, engem expe-
diált í)z gyalui házak ípiUetésére. 3 1 . Gyalu. Az egész holnap 
majd mind esőkkel ment végben. 

J n u i u í ü . t — 6. Gyalu. Hozlak egy paripál fl. 40. 7—9. 
Építéshez kezdettem itt. 10—12. Gyalu. Járultam az Úr vacso
rájához. 13. Gyalu. Adták ki Fejérvárröl az htípénzt. 14. Ebéden 
Indaion, estve Felvjnczen. 15. Ebéden Enyeden, estve Fejérváralt. 
16. Fejérvár. 17. Herepe. Vettem az csonka paripámat. 11.25. 18. 
Ebéden Szancsalon, estve UoMíbón. 19 . Ebéden Héderfáján, eslve 
Fintaházán. 20—24.Fjnt-iházán ebéden, estve Kis-SzÖlösör. Lött 
híiharmat.25—27.Ebéden Jobbágytelkén, estve Görgényben.28 — 
Sit.tíörgény. Ez holnapnak három része mindennapi esőkkel volt és 
nagy f'irvizekke). minémfiekot Öreg emberek is Fok időtől fogván 
nem eralitnek ; gabonában, fűben kiváltképon folyó vizek mellett 
nagy kár lett annyira, hogy sok helyeken sem aratnak, sem ka
szálnak ez idén. Az utolsó negyed, úgy mint a dia 24., kedves 
jö meleg üdökkel ment ki. 

JíaisHö*. 1 — 4. Gőrgény. Kezdtek mindonQtt nekem ka
szálni. 4. Ebéden Görgényben. Végeztem el nz görgényi várnak 
lerajzolását, és egy bástyát fundáltam el. Estve Finlaházán. 6. 
Ebéden Finlaházán, estve Ptícsfalván. 7. Ebéden Péterfalván, 
pslve Fejérváralt. 8. Ebéden Bokajban, estve Gyógyon. 9. Ebéden 
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Szász-Sebesben; vacsorát évén HarsíSgon, egész éjjel mentem. 
10. Ebéden Bogácson, estve Görgényben. 11. Ebéden Galambo
don, csíve a gerebenesi szénaréleken. Az kis-szölö='i halárlgazi-
tás löll. 1 2 — ' 7 . Gerebenesi szénafű. Az gerebenesiekkel vesz
tek egyben és verekedtek meg az longodári jobbágyira. 18 — 
2 1 . Ge-ebenesi szénafű. Takartatlam itt 122 öl szénát, mind ^^ 
időben. ?;3—26. Finlabáza. Fogadtam egy számarió tiszltorlóí. 
27. Fintaltáza. 28. Abrakra fognttam paripáimban. 29—30. Gya-
iakula, 31 . Fínlahfizfi. Ebben az holnapban tnkarodásra igen jó 
alkalmatos idő volt, de az gabona nem mindenütt ért az sok 
esők miatt, melyek az elölt voltak, Kaszálás nagyobb részint 
ebben az holnapban meüt végben. 

Aii,zii!$íiBS. 1. Gyalalmta. Kezdetiem az bűzaaraláshoz 
mindenik há^amniíl. 2. 3. Gynlakula. Uédai János úr volt nálam. 
4. Gyalíiiíiita. Ebéden Szentgyörgyön. 5—7. Volt az kocsis la-
kodalíiia. Hédai János, Petki Farka3, L-^zár György uramók, ós 
löbb fö emberek voltak nálam. 8. Ebéden Szeot-Györgyön, estve 
Gyalakulán, 9. Gyalakuta, ebéden voltam Lázár György uram
nál. Szolgáim vagdalkoztak, kik liözül némelyeket megvertem. 
10 — 1 3 . Fintaháza. Ebéden Teremiben Petki Farkas uramnál; 
ajándékozott egy igen szép laíáp nyerget. 14. Fintaháza. 15 — 
16. Gyalakuta. Lázár György úr volt nálam. 1 7 — 2 1 . Gyalaku
ta. 22. Szent-Anna. 33. Fintaháza. Lázár György, Szeredai Pé
ter uramék voltak nálam. 24—30. Fintaháza. 3 1 . Désfalva. Ennek 
aa hónak bárom része sok esőkkel ment ki , melyek miá az gafe 
bonák is igen megdöllenek sok helyeken; az búzaaratás ez hol
napban voli, de sok helyeken igen megdőlt volt, és az miá nem 
rcindeniUt eresztett igen jól. Zabok igen jök lőttek, kerti vete
mények is dinnyén kül, kőles sok helyen igen roszúl termett. 
Szilvási Boldisárnó asszony holt meg. • 

^ e p í e m b e r . 1. Ebéden Zsitvén, estve Szópmezön. 2. 
Ebéden Karácsonfalván, estve Fejórváralt. 3. 4. Fejérvár. Járul
tam az Ür vacsorájához. 5. Fejérvár. Búcsúzó suplicaiiót adtam 
bé az fejedelemnek. 6. Csóra. Jött válaszom urunktól ö nagy
ságától *). Szilvásinó asszony testét temetlek el Bolyában. 7. 

*) Ez hónapnak lO-dik napján, úgy tetszik, el is hagyta az udvart, 
és igy etíöl fogva kevésbé lehet írásából kitanulni a fejedelemnek 
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Ebéden Csörán; ostve az gyögyi feredöben. 8. Gydgyon. 9. 
Ebéden Borbereken, eslve Fej ér várait. 10. Eb<^den BalásTalváD, 
eslve Szent-Miklóson Betiilen Ferenca nromnól. 11 . Ebéden 
Adámoson Sulyok István uratnnáiT eslve Slikefalván. 12—•14, 
Finíabfiza. Nytí!á?zni. 15 — 17. Finlaháza. Nyulászni. 18. 19. 
Finlabáza. 20. Ebéden Szent-Pálon, eslve Fintaházán. 21—22. 
Fintpbéza. Nyulásztam Pelki Ferencz urammal. 23, Fintaháza. 
Vételiem büzát. 24. Fintabáaa. Nyulásztam. 25. 25. Finíabáza. 
Nyulásztam. 27. FJnlaháza. 28. Gyalakuta. Az útban nyiilásztam. 
29. 30. Gyalakuta, Vadásztam. Ebben az holnapban száraz me
leg idők jártának, nem igen i3 vetetlek sohult az szárazság miá, 
én mind az óUal vetettem egynéhány köböl búzát. Az szüret is 
erröI az holnopröl elmaradt, mivel az nyári sok hideg esők miá 
az szölö nem érbetell*). Az mely búzát ebben az holnapban 
szárazban vetettem, semmire is jó nem lolt, úgyannyira, hogy 
az magvát is meg nem adta. 

O c í o b e r . 1. 2. Fíolaháza. 3. Agárd. 4. Ebéden Sárom-
bergen, estve Fókában. 5 Ebéden Urajban, estve Sóspatakon. 
6, Szenl-Pál. 7 - 1 2 . Finíabáza. Löll felettébb való nagy dér , 
mely az szőlőket is mind megvette. 13. 14. Kis-Görgény. 15—• 
17., Fintaháza. Vnllam nyulászni. 18. 19. Finíabáza. 20. 3 1 . 
Gyalakuta. Nyúlászlarri. 22. 23. Gyalakuta. 24. Ebéden Nádason, 
estve Nagy-Szülösön. 25. Ebéden Apódon, estve Hégenben. 
26. Ebéden Mesén, eslve Zsíbriken. 2 7 - 50. Longodár. 31 . 
Ebéden Lcbneken, estve Mohában. 

Ennek az hónak 20-dik napjáig szárazság volt, és mind 
addig is sohult nem is vetetlenek ; én mindazonáltal vetettem szá
razban. Az szőlőket is die 12-má éjjel mind elvette az hideg, 
mert addig sohuU is nem igen szedlenek. Ebben az holnapban 
Ónod városát ós Gyarmatot égette el az török. Medgyesen az 
nemesség terminusa kezdetett dio 25. 

nap-töltéseit. Mindazá,ltal hasznos és szükséges lészen számba 
venni az Haller Gábor ezután lett járásának heljeit is. Mert az 
ö jegyzései közölt hazánk históriáját világosító nevezetes dolgok 
találtatnak, és némely hadi utazások is leiratnak. Benkö jegy sete. 

*) Mind ebből, mind a következő esztendőkre tett jegyzésekből azt 
tanuljuk, hogy az akkori időben elébb estének a sziü'etek, mint 
a mi napjainkban szektának lenni. Benk'ó jegyzete* 
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IVovciiibei*. 1. Ebéden Rétenben, eslve Zelestádon, egésc 
nap nyulászván semmit is nem fogatlam. 2. Ebéden Nólbuson, 
estve Bősében. 3. Ebéden Pródon, eslve SzénapcvÖsön. 4 — 6. 
Gyalakuta. 7. 8. Finíabáza. 9. Teremi. 10 — 1 5 . Finíabáza. Nyu
lásztam. 16. 17. Frntaliáza. 18. Ebéden Zágorban, eslve Domá-
doii. 19. Ebéden Sólymoson, eslve Fintaházán. Tizennegyedik
szer kezdettem az biblia olvasásához Isten kegyelmességéböl. 
20—22. Fintaháza. Kornis Sigmond uram Ö nagysága küldöll le
velet, melyben hadban való indulásomat javalja. 23. Fintaháza, 
24. Filetolkc. indultam meg hadban havasalföldi vajda sogilsé-
gére az löbb hadak után. 25. Ebéden Segesváralt, estve Vol-
kányban. 26. Szász-Buda. 27. Homoród-Szent-Péter. 28. Höl-
iövény. Kevés héja, hogy fegyverre nem költünk az Faragó 
András hadával az quarlély miá, azután későn szállhallunk meg. 
29. PrázEüár. Lőtt hó. 20. Prázmár. 

Ebben nz holnapban velettek derekasban, mert az elölt az 
nagy szárazság miá nem vélhettek. Az moldvai vajda az havas-
aiföldíre jött, hogy az vajdaságból kiűzze, és az porta engedel-
méböl az székben beüljön, az moldvai vajdaságot penig engedte 
az fiának. Urunk Ö nagysága Kornis Sigmond uramat indította az 
egész Hzékelységgel, mezei és német hadakkal az havasalföldi 
VBJda segítségére, mely hadak az Barczaságra szálloitak bé. És 
noha ilyen hadas idő lÖtt légyen , Kolosváratt mind azon által 
terminust colebrállalott Ö nagysága. Az atyám uram Ö nagysága 
ez holnapban málkásodott meg, az szegény Kékedí Sigmondnak 
meghagyatott özvegyét jegyezvén el Medgyesen. 

D e c e m b e r . 1. Ebéden Brassóban, eslve Prózmáron. 2. 
Prázmár. Málhé vajda ment reá Vasil vajdára, Bukuresthez nem 
igen messze derék harczok lévén egymással, az moldvai vajdát 
keményen megverte Bláthé ; maga által szaladolt elölte az Du
nán, az hadaiban nagy kárt tölt az havasalföldi had. 3. 4. Práz
már. Hozták meg az Máthé vajda győzedelmet. 5. Prázmár, ma 
bizonyosan, 6 . 7 . Prázmár. 8. Ebéden Bodolán, az hon iltas vol
tam, estve penig fél álmomból felserkenvén szolgáim közt mód 
nélkül bolondoskodlam szóval. Estve Pfázmáron. 9 — 1 1 , Práz
már. 12, Ebéden Földváron, estve Apáczán, 13. Ebéden Kőha
lomban , estve Sövényszegen. 14. Ebéden Miklóslelkón, eslve 
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Szász-Kézdeit. 15. Ebéden Magyar-Sátiodon, ostve Gyalakután. 
16 — 20. Finlííháza. 2 1 . Bergenyc. 22. Ebéden Bándon, ealve 
Kapuson. 23 . Ebéden Szenl-!vánon, esíve Finlabiizán. 24—28 . 
Finlaháza- 29. Ebéden Csapon SKaláncai László uramnál, ittas 
voltom, esíve Péterlalíán. 3o- Ebéden Bükkösön; teraeltük az 
szegény idvt^xíilt Kemény Boldizsárné ass7,onyom testéi. Estve 
Rannétbon. 3 1 . Ebéden Rannóthon. és nz atyám uram is ott 
lóvén, Komis Sigmond uram semmire nem engesztelhette hozzám. 
Eslve Fintaházán. 

Ezen esztendőben mindenféle mezei vetemény igen bövön 
volt^ az hon az sok árvíz el nem vesztegoíte, kölesen kivül, 
csak hogy nem mindenütt volt eresatös az buja idők miá. kivált
képen peiiig tér helyeken igen megdőlt volt. Kerti vetemény is 
bövön volt dinnyén i«ül, az a sok esők miá igen kiveszett volt. 
Bor fél részint lőtt, az SKÖIÖ nem is igen leves, mivel szintén 
szüret tájban megfagyott volt. 

Az ország állapotja csendességben volt egés» novemberig; 
akkor parancsolt az fejedelem Ö nagysága egész székelységnek 
(Aranyos széken kivül), hogy felüljenek, és Kornis Sigmond 
uram ö nagysága volt generálisok, én is ö nagyságával voltam, 
de oz Barczánál tovább nem mentiink. Blavasalföldében az vajda 
mellett az harCKon nz magyarok igen rosziíl viselték magokat, 
kik fizetésen voltak. Az idők igen alkalmatlanul forogtak; mert 
vagy hosszú esős idők, vagy bosszú szárazság já r t , mely miá 
sok helyeken elmaradtak az vetéssel. líarácson tájban mintegy 
nyolcz vagy kilencz nopokig az köd fel nem állott, hanem éjjei 
nappal elborította az földei ívén emberektől hallottam, hogy ha
das időt szokott jelenleni). Az emberek Ítéleti közönségesen ez, 
jövő esztendőre nagy veszedelmünket ominálta, melytől Isten 
oltalmazzon. 

Annns 1640. 
Melyet hogy az felséges Ür Isten mind nékem s mind pe-

nig minden keresztényeknek kiváltképen az mi szegény hazánk
ban boldoggá és szerencséssé légyen, teljes szívből imádom 
ö felségét szent fiának névében. Ámen. 

ei 
Jaii i iari i iH. 1 —3. Fintaháza. Markos Ferencztől az gör-

gényi szőlőjét cseréltem meg fintaházi határon lévő földeken. 4. 
Fintaháza. Constítnlinápolyban holt meg Murát császár. 5. Finla
háza. 6. Fele. 7, Ebéden Oroszfáján, estve Szász-Szenlgyör-
gyön. 8. .Ebéden Újfaluban, estve Bethlenben fen az várban. 
Volt Körtvélyfáján az Bálíntiír György uram lakodalma Felki 
Ferenczné *) asszonyommal, kinok az ura Székely Woysessel 
együtt az portára beszökvén törökké lölt, éá lalám még most 
is él. 9. Ebéden Belhlenbon az faluban, az hon volt az atyám 
uram ő nagysága lakodalma, a hová én iS' elmenvén Kornis 
Sigmond uram parancsolatjából és mások tanácsából, az úr visz-
szaüzött onnét nagy mód nélkül, melyet sokan nehezteltek, ki 
váltképen Kornis uram, mivel az ő nagysága akaratjából mentem 
volt e l , és alig hogy mog nem tért onnét. Estve Szent-Jaka
bon. 10. Ebéden Lekenczén, estve Dipsén. 11 . Ebéden .Teké
ben, estve Újfaluban. 12. Ebéden Dedrádon, estve Régenben. 
13- Ebéden Szokolyban, estve Kis-Nyúlasoo. 14. Ebéden Bálá
ban, estve Tholdalagon. 15. Ebéden Bozédon , estve Rücsön. 
16. Ebéden Pagocsán, estvo Gerebenesan. 17. Ebéden Ikiandon, 
estve Oláh-Dólön. 18. Ebéden Felében, estve Fintahózán. 1 9 — 
23. Finlaháza. 24, Ebéden Salyban, estve Ispánlakán. 25 . Há-
porton, Kaproncztü uram adta meg RápöUi Andrásnak az mátká
ját. Kapronczai uramat fogadtam htitös atyámfiának. 26. Hápor-
ton. 27. Ebéden Ózdon, esíve Kocsárdon, 28. Ebéden Cserge-
den, estve Fintaházán. 2 9 — 3 1 . Fintaháza. 

Ebben az egész holnapban mind lágy idők voltak, néha 
esők i s , el annyira, hogy sokan vetetlenek i s , én is Gyalaku
tán aíakort; hanem die 19. megfordulván az ídŐ, kemény derek 
kezdettek járni. Murát csássár holt meg die 7. mensís, és helyé
ben lőtt Qz öcse Szultán Ibrain 8. die reggel. 

F e b j ' í i a r i u s . 1. Fintaháza. 2. Vásárhely. Volt derék szé
ki Maros széknek, melyben én is az Lázár György urammal való 
peremet condescendáltaltam ily okból, hogy az levalája az pro-
positióval conformis nem vált, holott az propositióbao az Lázár 
György uram neve cum deduclione genealógiáé, ín levata sirapli^ 

'•) Kovácsóezi Kata. Gr. Kemény József jegyeeU-



cHer volt. 3—6. Fintaháza. Igaziitattam el vicekirálybiröval az 
korcsomét, melyben neliem rendelték korcsomííra Januariust, 
Februariust, Júniust, Júliust és Septembert. 7. Gyalakulo. Hiva
tott az úr ö nagysága Fejóregyházra. 8. 9, Gyalakula. 10, Ebé
den Hétúron, estve Fejóregyháza. 11 . 12. Fejéregyház. Pécsi 
uram az úrnál ö nagyságánál lévén mulattunk. 13. Vaja. Volt az 
Incze Márton lakodalma az Daczcí István uram leányával, maga 
Daczü uram halálos ágyban fekuvén. 14. Estig Vajában, éjjel 
jöttem haza Gyalakutára. 15. 16. Gyalakuta. Az czirkáláson 
szóliltatott meg Lázár uram, de prokáloromat Jíézsa Istvánt 
nem hagyták mellettem szóllnnom, g más prókátorom is nem 
lévén, másCél forinton marasztottak. 17. Gyalakuta. 18. Fintahá
za. Ebéd után voltam Nyárádlön Maksai Balázs uramnál, 19. 20. 
Kagy-Ernye. Az czirkáláson szóllitlalott meg Lázár György 
uram, de az derékszékre haladott, ügy hogy ez után az czirká
láson no kezdhesse. 2 1 . Ebéden Mosonban Markó vajdánó asz-
szonyomnál, estve Gyalakután. 22—27. Gyalakuta. Az úr 6 
nagysága levelét hozták, melyben tökéletes és teljes hozzám 
való megengesztelödését jelenti ő nagysága. Ilaragudt volt penig 
meg 1630. esztendőnek az elein, elsőben, hogy az pápista val
lást elhagytam volt, az után hogy híre nélkül Németországban 
tanulásnak és az hitben való erősödésnek okáért feimenlem volí, 
és az oltától fogván mind neheztelt reám. 28. 29. Gyalakula. 
Ebben az holnapban hó igen nagy vol t , és igen kemény idók 
23. napjáig, de akkor megindulván , nagy hirtelenséggel elment. 

I l l a r U n s . 1. Gyalakuta. Barcsai Sándor uram volt nálam. 
2. 3. Gyalakuta. Az úr ö nagysága parancsolt, hogy négy szol
gámat küldjem Bethlenben, magam menten menjek Fejéreg\ ház
ra. 4. Fejéregyház. Az atyám uram ö nagysága emlékezett há
zasságom felöl, kihez volna kedvem, nevezet szerint Balázsi 
kisasszony félőI. 5. Fejéregyházon ebéden, estve Kiá-Búnon 
Bethlen János uramnál. 6. 7. Fejéregyház. 8. Gyalukuta, ebéden 
Czikmántoron. 9. Gyalakula. Az gyalaknti ház mellett való kert
nek csináltatásához kezdetlem. 10—12. Fintaháza. Volt rette
netes nagy szél, mely az házamnak egy darab fedelét felsza
kasztotta. 13—23 . Gyalakuta. Regalissal hittak elsöbea ország 
gyűlésében. 24. 25. Gyalakuta. 26 — 28. Finlaháza. 29. Ebéden 
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Maros-Vágárhelyt sokadalomban, eslve Fintaházán. 3 0 — 3 1 . Fin-
labáza. Ennek az holnapnak 16. napjáig noha esős de jó lágy 
idők jártának, azután egynéhány nap igen erős idők, fergetegek 
és oly nagy hó, kiváliképen Bethlen felé, s az Mezőségen is, 
hogy oz ember házából alig mchetelt ki; bárány mindenütt sok 
veszett az bavas fergetegek míá, melyből is én is sok kárt val
lottam. Az gyalalíuti Lertemct igen szépen csináltattam meg. 

Ezen holnapban az háromsKéki lófök között volt valami tá
madás, régi privilégiumoknak, mint ök mondláli, helyére álla-
tósáért. Kik axt kívánták, hogy kapitány közlök ne legyen, ha
nem badnak idején magok emeljenek; királybíró egy esztendő
ben az nemesség, mís esztendőben ö közűlök legyen. Ezeken 
kül több illetlen kívánságuk-is volt, melyekkel 9 embert küld
tek magok közül urunkhoz követségben; de négyét urunk vas
ban verelle menten. 

Á p r i l i s . 1 — 8. Fintaháza. Járultam az Ür vacsorájához 
Szenl-lVJíiiltíson; ebéden Kis-Teremiben Pelki Farkas uramnál, 
valamivel sok kínálásokra kellelinól többet ittam, de nem ré
szegségre valót. Petki Miklós rútul szidogaíoll, kit egyszer 
találtam üliií. 9—]4 . Fintaháza. Egy fintaházi Fekete Péter 
nevű ember addig íult asztalomnál, hogy éjjel az hányásában 
megfuladott. 15. 16. Fintaháza. Az atyám uram 5 nagysága volt 
nálam ebéden, Felki István és Farkas uramék is. 17 18. Fin
laháza. 19, Szent-Pál. 20 — 22. Fintaháza. 23. Ebéden Szenl-
Márlonban Petki Farkas uramnál, estve Zsitvén. 24. Ebéden 
fíarácsonfalván, estve Fejérváralt. 25. 26. Fejérvár. Kezdeteit 
az gyűlés. 27—30 . Fejérvár. Ez az holnap igen száraz 
volt, felénél tovább hideg szelek, az után héségek, circa 22. 
23 . mindazonáltal jó eső volt mi felénk, de Fejérvár felé nem. 
Moldvában az Nísteren lúl igen sok kígyó támadott *). 

Iflojiiís. 1. 2. Fejérvár. Az szent-páli szőlőt verte el az 
jég. 3—5. Fejérvár. Az ország közül mentem elsőben fel urunk
hoz ö nagyságához követségben. 6. P^ejérvár. Rákóczi Sigmond 
úr hagyla el az tanulást, és urunk vendéglette meg az orszá
got. 8,,Fejérvár. Az lengyel követet expediálla urunk; ég Ha-

*) Később Hsller ide azt jegyzetté: Talám semmi áéin. 
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vasaUöldóböl érkoKlek követségben aa püspök ós hót fö boér, 
a í országnak a-/, fojei. 9—12. Fejérvár. Aa boérok követsége 
ballására urunk ö nagysága bizonyos számú főrendeket, ispáno
kat, kapitányokat mínd^ táblabírákat és az szászság közül Í3 egy-
oóhányat az ebódlÖ palotában begyűjtött, én köztök nem voltam. 
13. 14. Fejérvár, 15. Miliáci,íalván. Urunk őnagysága az ha
vasalföldi boérokot expediálta megsegítésnek reménységével, 
melynek erősségére erre az tanácsra begyűjtött főrendek pecsétes 
levelet is adlak nekiek. 16. Ebéden Szépmezőn, estve Borzason. 
17. Ebéden Széplakon, estve Finlaházán. 18—20. Finlaháza. 
llöharmat. 21—%7. GyalakuEa. Az úr ö nagysága adott három 
földes bort*}. 28. 29. Gyalakuta, 30. Ebéden Kibéden Dósa András 
uramnál, estve Váradon (Sö-Váradon), Iltas voltam és sokat Jbo-
londoskodtain, 3 1 . Ebéden az Juhod vize melleit, kit elrekesz
tettem volt, ostve az váradi mezőn az Kis-Kikellő melleit. Ez 
uz egész holnap mindig igen száraz volt, mely miá az zabok sok 
helyt ki kezdtenek veszni, és az késő tavasz vetések, kei ti ve
temények, ki is nem kelhettek. 

J n i i i n s . 1—2. Gyalakula ebéden, estve Fintaházán ért 
cseresnyét ettem. 3 —10. Finlaháza. 11—15. Gyalakutn. 16. 
17. Kis-Bún. 18. 19. Gyalakula. 20. Ebéden Szeredában. Márton 
deákkal perietlem , és per non venit senlentián marasztoUam e l , 
ügy hogy nyolczad napra redeáljon hozzám simpliciler, ha nem, 
az ulán 200 forinttal restiluélja magát. 21—24 . Gyalakula. Va
sárnapi bor italt hagytam el. 25—28. Finlaháza. 29. Koronka. 
30- Finlaháza. Az szék oculalorokat bocsátott ki, hogy Ilencz-
falva felöl valami porgolát állapotját eligazítsák, melynek felét 
vetették ón reám. Ez az holnap kiváltképen újság ulán jó nedves 

*) Ez a szó, f'óldeH bor, éppen annyit fészen, mint negyvenes hor. 
Kitetszik ez Erdély országának 10^7. és 1642-dik eszíendöbeli 
iimitatiójábúl^ vagy is, az áruk és mívek becsüjének rendéből, 
az hol* a kádáx'okról ezt olvassuk; „J^ öreg Itordó nyolczvan 
vedres légyen igazán. As földes negyven vedres légyen igazán. Az 
egész Jiordót. ki nyolczvan vedres, jó, jól csinált, jól kötött, adják 
egy forinton. Az negyven veű/s^es, ki jól kötött, hatvan pénzen." 
Miért neveztetett légyen pedig a negyvenes bordó /öMes-nek, 
azt is máskor megmondom. Benkó jegyzete. 
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u 
. volt, és az mely zabokat az elÖtt való holnapban az bolha elvesz

tegetett volt, az sok esőkkel szépen újultak. 
.SaiíÉias. 1. Finlaháza, 2. Szenf-Fál. 3. Ebéden Urajban, 

estve az gerebenesi széna rélen. 4. Gerebenesi szénarét. Jártat
tam itt ki az én.házam helyeihez való feltört szántó földeket. 
5 — 16. Gerebenesi szénafű. 17. Pete, 18. Ebéden az szent-mik-
iósi berekben, esive Fintaházán. 19. Finlaháza. 20. Gyalakuta. 
21—23, Finlaháza. 24—26. Szent-^^ál. Az Asszony adta meg 
Szent Anna asszony poharát. Voltam igen részeg, garázdálkod
tam is szolgáimmal mód nélkül. 27—29. Fintahóza. 30- VásálS 
hely. 31. Szent-György. Volt az Tholdalagi Mihály uram lakodal-" 
ma Szentpálitié asszonyommal Petki Erzsébettel. Urunk is jelen 
volt, és az moldvai és havasalföldi vajdák követe. Ez az holnap 
ad diem 19., esős szeles volt, azután meleg takarodó idÖk jártak. 

A u g u s t u s . 1. Finlaháza. Bethlen János uram volt nálam. 
2. 3. Finlaháza. Éjjel rettenetes dörgés. 4. Finlaháza. 5. Ebéden 
Fintaházán Petki Farkas uramnál; bort nem ittam; estve Finta
házán. 6. Fintah;Sza. Voltam ittas magam szolgái köz;t. 7 — 1 3 . 
Gyalakula. Isten engedőiméből tizenötödször kezdtem az biblia 
olvasáshoz. 14. Finlaháza. Egy haltartó ásatásához kezdettem. 
15—23. Fintabáza. 24—30. Gyalakula. Vetettem itt büzát szin
tén hold lültére, 31. Gyalakula. Ebben az holnapban felettébb 
sok esők voltak, melyek miá az kalangyákban sok kár is volt, 
az szénatakarásban is volt fogyatkozás, mert az kaszálás na
gyobb részint erre az holnapra maradt volt; az szőlők is igen 
kezdtek rothadni, az darázs is még ebben az holnapban is sob 
kárt tött. 

S e p t e m b e r . 1. Gyalakula. Fintaházán vetettek büzát. 
Item: egy haltartót csináltattam, melyért fizettem fi. 20, négy 
berbécsét, négy köböl büzát, két véka lencsét, eczetet két 
ejtelt ele. 2—6. Gyalakuta. 7. Ebéden az magyar-zsákodj réten, 
estve Gyalakulán. 8—9. Gyalakuta. 1 0 - 1 7 . Finlaháza. Az itt 
való határon végeztettem büza vetésimet. Az szÖldt is megsze
dettem, 15—23. Fintabáza. 34. Görgényi szÖlö alatt. 25. Ebódea 
az görgényi szőlő alatt, estve Fintaházán. 26—30. Finlaháza. 
Ebben az holnapban szárass meleg idők jártának, mindazonáltal itt 
15, napján jó eső volt, masnit semmi sem. Az szüretel midenütl 
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inkább Szenl-Mibály nap elÖtt elvégezték, bor fél részint lölt, 
nébu! alkalmasint. Sok bolyt veíést elvégezték az fi rend, de az 
község ritka helyt vetett , én is nagyobb részint búza vetésimet 
elvetettem. Asszonyunk Palak felé volt ki. 

O c t o b e r . 1. Ebéden Zíígorban, estve Nasy-SzöI5sÖn. 3. 
Valthid. 3. Ebéden Apostorfon, estve Szent-Ágotiín. 4. Ebéden 
Jakabfalván, estve Szász-Halomban. 5. Ebéden Zelesládon, estve 
Báránykuton, 6. Ebéden Valdorfon, estve Zsiberken. 7. Longodár. 
8. Ebéden Királyhalroán Petki István iiratnnál voltam illas, estve 
Longodáron, mely utómban szolgáim közül egynéhányan kardot 
vonván egymás között vagdalkoztak, mely dolgokéri részeg ko
romban megverettem bennek. 9. Longodúr. 10. Ebéden Longo-
dáron, estve Sövénységen. 11. Ebéden Szász-Keresztúron, 
eslve Mesében. 12. Hegen. 13. Ebéden Segesen, estve Hétúron. 
14. Ebéden Czikmáoloron, eslve Gyalakután. 15. 16. Gyalakula. 
17—22. Finlaháza. 23. Ebéden Panitban, estve Sóspaíakon. 24. 
Ebéden Kapuson, estve Nyárádtöa. 2 5 — 3 1 . Fintabáza. Ebben 
az holnapban igen jó vetni való idő volt, miadenült inkább el is 
végezték az vetést. Medgyesen volt az erdélyi terminus. 

i V o v e m b e r . 1—3. Fintaháza. 4. 5. Szent-Pál. 6—11. 
Finíaháza, 12. Szent-Pál. 13. Ebéden OIáh-Del!öo, estve Iklan-
don. 14. Ebéden Szakálban, eslve Záhon. 15. Ebéden az mező
ben, eslvo Gerebenescn. 16—19. Gerebencs, ebéden Kapuson 
feljül az tetőn. 20. Ebéden Pagocsán, estve Ölyvesen. 21 . Ebé
den Szent-Mártonban, estve Bálában. 22. Ebéden Faragon, estve 
Szokolyban. 23. Ebéden Erkeden, estve Szenlgyörgyön. 24. Ebé
den Vermesen, es!.ve Máíhéban. 25. Ebéden Újfaluban, estve 
Szenl-Jakabon az faluban. 26. Ebéden Szení-Jakabon Horváth 
István uramnál, estve Lekenczén. 27, Ebéden Dípsén, estve Te
kében. 28. Ebéden Ludvígen, eslve Bátoson, 29 . Ebéden Dedrá-
don, estve Berecalollícn. 30. ElfOíJen SárpalaUo.a, cstv-e Szent-
Annán. Ennek az hónak az aczdeün egynéhány napokig kemény 
derek és hó is lŐn, az kö::epin szép lágy idők, azután esők, 
három utolsó nap peniglen szünetlen köJ. 

D e c e m b e r . 1- -5 . Finíaháza. 6. Ebéden Kis-Görgényben 
Incze Mártonnál, estve Fintaházán. 7—9. Fintabáza. 10. Bese
nyőben Nagy Ésaiásnál. 11. Ebéden Örményesen, eslve Kis-

Szölösön. 13. Ebéden Zágorban, esbye Fíníabázán. 14—16. 
Fintabáza. 17—27. Gyalíitula. 28. Ebéden Oláh-Sákodon, estve 
Fejéregyházatt 2 9 — 3 1 . Fejéregyház; reggel Segesváralt kö-
pelyeztettem magamat. 

Ez az eszleudö igen békességes volt az mi hazánkban, el 
annyira, hogy csak valami gonosz híreket is még az község is nem 
hirdetett, melynek kivöltííépen való okai az császár halála, és 
az fő vezéré, hit az megholt császár Budából fő vezérségre vi
tetvén megfojtatott volt; az poniglen ennek az hazának kiváll-
képen való gonoöz akarója volt. Gabonának, bornak^ kerti véle
ménynek termése fél részint volt; az gyümölcs néhul igen bÖ, 
egynéhány heiyett semmi sem termett. Őszi vetés mindenült 
idején esett, és igen jó. Angliáé Rex defeoit. 

Aonns 1641. 
• iVíelyet Isten ö szent felsége mindnyájunkliak s nekem is 

tegyen idvességessé és baldoggá, hogy ennek az esztendőnek 
minden részeit csak az ö szent nevének dícsíretire tölíhessök el. 

• f a i t n a r í i i s . 1. Fejéregybáz. 3. Ebéden Pipéo, estve Gya
lakután. 3. 4. Gyalakula. 5. Ssent-Anna. 6. Ebéden Szent-Annán, 
estve Gyalakuta. 7—13. Gyalakula. 14. 15. Fintabáza. 16. Ebé
den taczködon, estve Csapón. 17, Ebéden Petében, estve Bo-
donban, 18—20. Gerebenes. 21 , Ebéden Rucsön^ estve Kis-
Nytílason. 22. Ebéden Majoson, estve Keresztúron. 23. Ebéden 
Kölpénybeu Balogh László uramnál, estve Gorebanesen. 24. Ge
rebenes. 25. Ebéden Sámsondon Gál Péternél, estve Száitele-
ken. 26. Ebéden Bergenyén, estve Fintaházán. 2"?—29. Finta
báza. 30. Gyulafi László uram vette Balási Erzséhéth asszonyi. 3 1 . 
Fintabáza. Ebben az hóban kemény erős idők voltak, hó is fogy-
tig ttirtott. Sziiiktáp basa fogott az temesvári basaságra nagy 
pompával jöni vezéri névvel, 

jFebr i iar j i iH. 1. 2. Finíaháza. 3. Koronka. Tholdalagi uram 
adta leányát Sasadi Sigmondaok- 4. Fintabáza. h'ezdtem az finta-
házi malomnak ujoIag való építéséhez. 5. Fintabáza, 6. Méhes. 
7. Ebéden Budatelkén, estve Máthéban. 8—10. Bethlen. 1 1 . 
Ör. Nápolyi György uram adta Patikárius Gáspárnak az Daczó 

5* 



István leányáf. 12. Ebéden Őrben, eslve Bethlenben. 13. 14. 
Bethlen. 15. Ebéden Körlvélyesen, estve Nagy-Kajonban. 16. 
Ebéden Kosüárváratt, estve Soároson Haller Györgynó asszo
nyomnál. 17. Bethlen. 18. Ehédeii Vermesen, eslve Nagy-
Nyülason. 19. Ebéden MezÖ-lVIadarason, estve Panitban Bethlen 
Mihály uramnál. 20. Ebéden Szent-Ivánon, estve Fintnházán. 
Bethlen Mihály uram volt nálam. 2 1 . Fintaháza. Ma is Bethlen 
urammal. 22—24. Fintaháza. 25 . Ebéden Dányánban, estve Kun
don. 26. Ebéden Holdvilágon, estve Kapuson. 27. Ebéden Rion-
falván, estve Almádon. 28. Ebéden BürkösÖn, eslve Rosondálon. 

Ennek az hónak elei ad 6-tam kemény, közepe elegyes 
volt, az vége felé az idö is kinyilék, és az hó derokason elmene, 
Az török Magyarországban sokat rablott Az angliai királynak 
pápista vallásra való állását érleltem. 

Míss ' t ius . 1. Ebéden Lesesen, estve Nestáton. 2. Ebéden 
Szász-Dályán, estve Kis-Bxínon Bethlen János uramnál. 3. Ebé
den Kis-Búnon, estve Gyalakután. 4 — 2 1 . Gyalakuta. 22. Fin
taháza. 23 . 24. Raunót. 25 . Fintaháza. 26. 27. Gyalakuta. 28 . 
Ebéden Magyar-Zsákodon, estve Gyalakután. 2 9 — 3 1 . Gyalaku
ta. Ez holnapban hideg derek, havak, íergetegek, utoljára szin
téji jó tavasz idö, eső is kevés volt, az szántásra vetésre igen 
jó idő, az földnek is minden fagya idején kiment. Az török 
császár havasalföldi vajdának az Dunának általköttetése felöl pa • 
rancsolván, két rendbeli követit is küldötte az vajda urunkhoz^ 
mihez tartsa magát, és ha mi történnék, várhat-é valami 
segítséget Ö nagyságától? Közönséges hír, hogy az császár az 
lengyelre szándékozik: az is meg vagyon parancsolván az por
tán, hogy kereszténynek lovat ne legyen szabad adni. Az ma
gyarok igen nagy nyereséggel fogtafe-járni az török ellen Battyá-
ni aram vezérlése alatt. 

AfíirÜíS. 1. Gyiílokula. Járultam 'az Ür vacsorájához. 2. 
Gyalakuta. 3. Szent-Anna, Tholdalagi Mihály uramnál. 4. Ebéden 
Maros-Vásárhelyt; da az törvények nem celebráltathatlak az 
regalisoknak kijötte miá. Estve Szent-Pálon. 5. Szent-Pál. 6. 
Ebéden Fintaháaán, estve Gyalakután. 7. Gyalakuta. Az hideg 
kezdett lelni. 8—10. Gyalakuta. 11 . 12. Fintaháza. Gyógyultam 
meg, 13—15. Fintaháza. 16—20. Gyalakuta, 2 1 . Balézstelke. 
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22, Ebéden Alsó-Bajomban, estve Bolkácson. 23. Ebéden TUP-
ben, estve Fejérváratt. 2 4 - 3 5 . Fejérvár. Isten kegyelméből 
tizenhatodszor kezdettem az biblia olvasásához. Az fejedelem ö 
nagysága köszöntésére merítünk feÍ\ország követségében Pécsi 
Simon, én, Bethlen János uram. 26—29. Fejérvár. Az urunk 
ö nagysága propositióit hozták alá Ródai Ferencz uram, Szalőn-
czi uram. 30. Fejérvár. Az asszony postulatumit vitték fel ebéd 
után ö nagyságához.' Voltak nálam ebéden Haller Péter, Keresz
tesi Ferencz, Bethlen János, Macskási Mihály, Donát János, 
Imecs Móses, Apor Lázár uramék. Ez holnapban jó meleg idők, 
néha esők is jártának. 

M á j u s . 1. 2. Fejérvár. Itías, roszül*). 3—5. Fejérvár. 
Az ítilö mester Csefei uram igen betegen hozatta hé magát házá
tól urunknak egynéhány rendbeli parancsolatira, hogy törvények 
inkább celebráltassanak. Ma asszonyunk egy frauczimerét adta 
az szászvárosi királybíró fiának, voltunk vendégek 10 asztalra. 
Az ország deliberált felőle, hogy gyűléseken egyik ítílö mester
nek az ország között jelen nem létében az nótára evocallatoU 
emberekre törvényt ne tehessen az ország, ha szintén az város
ban volna is az íiílö mester. Veselényi István uramat, Barcsai 
Sigmondné, Listiusné, Gyulaffi Sámuelnó asszonyomat, az áren-
dának meg nem adásáért nótára kereste az partiumbeli director; 
az erdélyi is egyéb okokból Mindszenti Gábor uramat, Bánffi 
Miklóst az ángyával, Bánffi Kristófné asszonyommal való pa
ráznaságért, item sodomiájáért, BánfH Kristófnét s többeket is. 
Az ország poslulatumaira íinalis resolutiója lőtt urunknak. 8. Fe
jérvár. Ma is vendégeskedett urunk italból való kínálás nélkül. 
9. Fejérvár. Doctor Francusnok az mivel voltam adós, adtam 
Gelei uram kezében. 10. Fejérvár. Urunk ö nagysága postulatu-
mairii való választétell vitte fel Haller Péter úr. Ebeni István 
citatiója szállolt le, mivel aa Öcsé által lőtt volt az citatio. Ebeni 
László absolváltalott volaa, ha az director az senlentia kimondás 
előtt causáját nem deponálta volna. Ebeni Sigmond ellen egy
néhány világos bizonyság lévén, 15-öd napra tized magáyal 
nemes emberekkel való mentséget adott az törvény; akkorra ha 

*) Titkos jegyekkel írva. 
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nem igazillialja mag'át, notíin convincáHatik nz hátyjiín Ebcrii 
Sigmondon oreszlett vérérf. Itílö mester CselTei uram betegen 
hozatta bé magát az ország köziben, olt két deáklől iafiile tet
széséi, távulabb ülvén. 11. — 1 3 . Fejérvár. 14. Spiren. Lőtt napy 
jégeső, mely az én szőlőimet is elverte Fintíiházíin, s Kis-GÖr-
gényben; mindazonállal sronvedholöképen tölt kárt. 15. Ebéden 
Sövényfalván, estve Mikefalván. 16—28. Finífiháza. Herczeg 
uram vendégi voltak níiinra bárom asztalra. 29. SzépUik. Her-
czeg István vette Horváth György nét Bethlen KripzHnát. 30 3 j . 
Szent-Pál. Pttítküsd nnp (ájig ebben az hóban hidegek jártának, 
melyek az szőlőknek is sok helyen Srtollonak, aaonkül néha 
szelek, melegek, néha esők is. SiÜsíras passának Oublicznnál az 
Dunán való általköllözését s Lupul vajdának is Máthé vajdára 
való késziilelit hozták meg. Az erdélyi hadaknak is urunk ő 
nagysága mind az mustra, s mind az táborbíin való készület 
felöl parancson. 

J n t i i n s . 1. Finlaháza. 2. 3. Gyalakuía. 4. Fintaháza. 5. 
Szent-Pál. 6. Ebéden Szent-Mártonban, az hnn Kíkellö várme
gye megmustrálván, én is az atyám urammal mustráltam meg, 
magamnak lévén 16 lovasom. Estve Gálfalván Apnfiné asszo
nyomnál. 7. Széplak, Herczeg István uramnál, Betiilen János 
urammal. 8. Ebéden Magyaroson, estve Kis-Bánon. 9. Bűnön 
fundáltam egy bástyát Bethlen János uramnak , estve Gyalaku-
tán. 10. 11 . Gyalakuta. 12. 13. Fintaháza. Adatdlt az úr ö nagy
sága 16 kíibbi bxlzát. 14. Fintaháza. 15 - 1 8 . Gyalakuta. Belhleu 
János uram jött^liozzám.' 19. Finíahóza. 20. Szent-Anna. 21 — 
23. Gyalakuta. Cseréltettem egy pej paripál , melléje adván, 
24—30. Gyalakuta. Ebben az holnapban száraz idők jártak, 
hanem az elein lőnek esők, 3Iedardus napján is az volt , de 
reá nem larla. Fejérmegyében 24. die lőtt az szék, noha az 
hadban való készen létünk felől parancsolatunk voít. 

«Inl ias . 1. Gyalaknla. Kezdtem kaszáltatni mind három 
helyen. 2 — 5 . Fintaháza, ebéden az besenyői határon. 6. Finta
háza. 7—10. Gerebenesi szénafű, 11. Gerebenesi szénafű. Ujn-
lag értettem, hogy brasiliai Catalonia, Portugallia az spanyoltól 
deficíált, az francziai király öcsét választotta királynak. Az sco-
tnsok az angliai királylyal megbékélvén 2,400,000 íorinlot vet-

If 
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lek az királyon. Az Banir Vicéjének GroíF Slamnak elfogása 1800 
magával bizonyos, de induciák alatt. 12-^14 . Gerebenesi szé
nafű. Urnnknak küldtem két kopói. 15 - 18. Gerebenesi szénafű. 
,19. Gerebenes. 20. Ebéden Sóspahi^n , estve Fintabázán. 2 1 . 
22. Finlaháza. Búzaaratáshoz kezdtek. 23. Fintaháza. 24—26 . 
Szent-Pál. Az asszony Szent-Anna asszony poharát adta meg, 
engemet egy skofiummal varrott szablya tarsolylyal ajándéko
zott. 27, 28. Fintaháza. 2 7 — 3 1 . Gyalakuta. Hoc circiter tem-
pore conspirolio plurimorum magnorum virorum Clyssiponi con-
tra novam Lusitíiniae Reginam deleeta, el complices ad unum 
omnes morte mulclati. Ebben oz holnapban mind esős idő volt, 
kivállképen az ulOlja felé szüntelen esők, melyek miá az vizek 
annyira megáradtak die 30., hogy öreg emberek is hasonló ár
vizekre nem emlíheznek; károkat felettébb sokat tött, számtalan 
kalongyát, buglyát vitt, fen álló gabonákban is sokat elvesztett, 
nékem Szilasban való zabomat, alakoromnak egy részit, kölese
met einjomta. Az lukafalvi határban is rozsomat. Molnokat )̂ is 
elronlett, s hidakat is. Az Maros egy bftlcsöbeü gyermeket hozott 
alá hidakon s gálakon'), kit elevenen Nyárádlönél fogtak ki. 
Holt-Marosról hozla. Besztercze vidékén az havaslorokban egy-
egy emberfőnyi jegek estének lo , mely 300 ménesnél^) többel 
veszteit ol; talfm Jád nevű falunál lőtt. 

AiigBisínfí. 1^ 12. Gyalakuta. 12. Fintaháza, ittas. 14— 
17. Fintabáz.a. Kóródi Jánosiéi zálagosilottam egy darab rétet 
az nyárádtövi haláron 10 forintban. 18. 19, Fintaháza. Az ara
tást itt vógezteltem. 20—22. Fintaháza. Holt meg szegény Dáni-

)̂ A m a l m o t iiivták a régiek onótonnaJc is, és a malmos embere
ket mol nos a k-nak. BenkÖ Jegyzete. 

)̂ Legyen szabad itt megemlítenem, hogy egykor a Maros árja el
ragadott volt egy olyan baglyát is, mely ere farkas szorult volt; 
és a Maros szinte Déváig vivéu a baglyát le, mindenütt szép 
nevetséget okozott az embereknek a rajta ttlö farkas. Ezt máig 
is a Marosnak csak nem mindenkori nagyon való megáradásaival 
tgy hirdeti a község, mint njonnau történt dolgot BenMjegyz. 

^) Némely helyeken, mint Csíkban nevezetesen, egyetlen-egy lovat 
•is ménesnok neveznek: itt is ez a szó ily értelemben vétette-
tik. Benkö jegyzete. 
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el uram, Ilároiiisíéknük fökirálybirója, 23-r-31. Finíaháza. Kb-
ben az holnapban igen váKozó idők vol'anak, s az takai'odósra 
alkalmatlanok, s a« hordást kevés helyt is végezbeUék. Egyné
hány helyeken hoharni'iíok egynéliíinyszor, mely miá ax sísölÖk 
lassan érhettek. 

Septemg>ei'. 1 — 6. Finlabéza. 7. 8. Gyalakuta. 9. Magyar-
Zsákod. 10. Ebéden Bordoson, estve Gyalakuíón. 11—14. (íya-
lakula. 15. Fintaháza. 16. Ehédcn Medgyesfalván, Angyalos 
Istvánné Pécsi Judith temetése lötí, estve FintahiíKán, 17. Flnta-
hóza. 18. Ebéden az stígpalaki csere alalt, estve ürajban, 19i 
Ebéden Újfaluban, eslve Oláh-Dellön. 20. Ebéden Ugrán, estve 
az besenyei csere alatt. 2 1 . Fintaháza. 22. Szent-Pj^l. Az úv ö 
nagysága az vajdának *3 csinált lakodalmat. 23. Ebéden Vidrád-
szegen, estve háltam az mezőben részeden. 24. Fintahá/a. Vol
tam felettébb beteg bor miá. 25—30. Gyalakuta Ebben az hol
napban, az elein meleg Jdök, első negyed után esők és jő vetni 
való idők. Az szőlő igen lassan ért. 

O c t o b c r . 1—2. Gyalakuta. 3. Ebéden a szenl-benedeki 
berek mellett, eslve Gyalakután. 4—6. Gyalakufa. JáruUam az 
Ür vacsorájához. Hozzá valő készületem ilyen volt: ez múlt bé
len bort nem ittam, az h,ét poenitentia tarló psalmusokat (mint 
híják) és az kozgyónást mindennap elmondtam, három nap bö-
löJlem estig. 6 — 1 1 . Gyalakote. Az itt vaSó szőlőmet szedettem, 
tartott harmadfél napig, most termelt elsőben derekason. 12. 
13. Gyalakuta. 14—16. Kis-Görgény. 17. Ebéden Kis-Görgény-
ben, estve Fintaházán. 18. 20. Fintaháza. Urunk ö nagysága 
parancsolatját hirde^tték meg, hogy az székelység készen legyen, 
hogy menten indulhasson, ha kívántatik; oka ez: Azak. alól 
Silistrai basa elszállolt, meg nem vehetvén; az moldvai vajda 
is rezgelöílik, melytől Máthé vajda tart; ezért akar urunk is ké
szen lenni. Tholdalagi uram látogatására voltam Koronbában. 21 . 
Ebéden Zágorban, estve Kís-SzŐlösön. 22. Ebéden Nagy-Szölö-
SÖD, estve Besébon. 23 , Ebéden Jakabfalván, eslvo Rosondálon. 
24. Ebéden Lesesea, estve Morgondán. Contra Scoticum Parla-
~̂ ^—^̂ ^—— ^ 

*) Czigány V a j d á t kell érteni, mmémíl szokott lenni az ura
ságok ezigány jobbágyai közíil, hogy a többeket igazgassa. 
BmM Jegysete, 
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mentum proditio detecta. 25. Ebéden Zelestádou, estve Bárány-
kuton. 26. Ebéden Lebneken, estva Zsiberken. 27.. 28 . Longo-
dár. Az felső határt oszlottam fel ujolag az jobbágyok között. 
29. Longodár. 30. Ebéden Királyhaím.án Petki István uramnál í 
voltam részeg, estve Longodáron. 31 . Ebéden Longodáron, estve 
Homorpd-Szentpéleien. Elector Brandenburgicus 17-B die Var-
Süviae multis cum solemnitatibus Borussiam in feudum accepit. 
Ennek az hőnak elei 10-dik nepjáig: jó meleg időkkel ment ki, az 
után öt nap felettébb való hidegek lőttek, melyek az szőlőket 
(kik eddig, mind szedetlenek voltak), az makkot, az éretlen szÖ-
lőfákat megvették, azután ismét igen jó idők jártának fogytáig. 
Az szőlők' több helyeken éretlen maradtanak, s az hideg hábor
gatása miatt igen késön forrotlanak. Azak alól az silistrai pasa 
szál lot té i , mert meg nem vehette. 

IVovember 1. Ebéden Sövónységen, eStve Fejéregy
házon. 2. Ebéden S7,ász-Budán, estve Kádason. 3. Ebéden Szása-
Keresztúrott, estve Mesében. 4. Ebéden Nestáton, estve Szász
halomban. 5. Ebéden Nethuson, estve Hógenben. 6. Ebéden Apol'^ 
don, eslve Segesden. 7. Ebéden Magyaroson, estve Fintaházán. 
8 — 11. Fintaháza. Pelki uramék volíak nálam ebéden. 12. 
Fintaháza. 13. Vásárhely. Tereminól mentem urunk ö nagy
sága eleiben, fogta ő nagysága kezemet. 14. Ebéden Szent-
Györgyön az faluban az urunk asztalánál, estve Fintaháza. 15—• 
18. Fintaháza. 19. Ebéden Sárombergen , estve Petéiében. 20. 
Ebéden Nagy-Orosziban, urunkkal egyeztem meg, estve Aba-
fáján Huszár Mátyás uramnál, voltam ittas. 2 1 . Ebéden Maros-
Szent-Annán, estve Panilban; az tegnapi bor miaH voltam igen 
roszúl. 22. Ebéden Bogáton, estve KocsárJon. 23. Ebéden Or-
bón, estve Fejérváratt. 24—30. Fejérvár. Ebben az holnapban 
volt felettébb való sok eső és nagy sár. 

O e c c m b e r . 1. Fejérvár, járultam az Ür vacsorájához. 2. 
Vincz. 3. Ebéden Bakajban, estve Gyógyon, voltam ittas. 4. 
Ebéden Aranyon, estve Déván. 5. Szászváros. 6. Ebéden Akmá-
ron, estve Fejérváralt, urunktól váltaméi. 7. Péterfalva. 8. 
Ebéden Szentmiklóson, estve Vesszősön. 9. Ebéden Medvesen, 
estve Herepén. 10. Ebéden Kíncsiben, estve Bábahatmán. 1 1 . 
Gyulas. 12. Ebéden Sáliban, estve Lekencxén. 13. Ebéden Uj-̂  
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raluban, oalve Knpuson. 14. Ebéden Záhon, estvo Cstíhpsáen. 
Í5 . Ebében ííöben, estve Mpzö-Csnnyon. 16, Ebéden Őrben, 
estve Arnnyííulon. 17. Ebéden Szoporban^ esWe Botházán. 18. 
Ebéden Novnjban, estve Nagy-Sárniáson. 19. Ebéden Dombon, 
estve Szcnl-Györgyön. 20. Ebéden Siimsondon, estve Kövesden. 
2 1 . Ebéden Kisfaludon, esi ve Fintahízán. 22—2-í. Finlabáía. 
Fognttam ki ratínesemböl harmadfű gyermek lovakat: szürkéi 
hármat iszekeres Idnnk, szeget egyet paripának. Nagy Jánosnak 
ig adlam egyet. 25 . Fintaháza. Somosdon hallgatlam praedica-
litít^ ugyan ott járulíam oz Ür vacsorájáisoz. 2 6 — 3 1 . Fjntabáza. 

Ea esztendő igen békeségesen v^lt ez mi hasíílnkban, noha 
mind székes helyünkben valö mustránk ^ mind az táborban ké
születre való parancsolatunk egynéhányszor volt az fejedelemtől. 
Az tél és tavasz al!tá!mas volt, de aa nyár igen alkalmatlan, hi
deg és esős , mely niiá az szőlők egész Erdélyben meg nem ér
tenek, s igen szegény borok lőttének, bövön mindazáltal, a hun 
oz tavaszi hideg meg nf;m bántotta. Búza, fű elegendő, csak 
hogy az vizek mellett a« víz elvesztegette, melynek oly árja 
volt, hogy hasnnlőről nem emlékeznelí, innét szénából való 
drágaság az vizek melleit. Köles, zab hilván voU itt kün gyak-
rabb helyen: az fzékelyföiden igen jó zabok. Takarodó idő igen 
hitván az sok esők miá. Kerti vetemények, gyümölcsök bövön, 
dinnyén s körtvélyen kivül. Külső országokban az néniolek kö
zölt az nagy hadakozások fen voltának. A% portugallusok és 
calalauniaiak az spanyol király ellen rebellálván, magoknak 
külön-külön királyt választoltak. Az portugallusok vagy lusita-
nusok királya JohanReS IV., kiket mostanra békével hagyván 
az spanyol király*, az cntnlauniak ellen hadakozik. Angliában 
az király az pápistaságbői megeonverlált; az érsekek degrodál-
laltak, és minden püspökséghez való jószágok elvétettek. Az 
scotusokkal az király megbékélletl, és Angliában is az régi 
ceremóniák letétetlenek. Az angliai király az császár ellen az 
palatínusnak Fridoricus fiainak reslituálása felöl manifestumot 
bocsáfott k i , hogy fegyverrel is restiluálja , melyet az angliai 
slatosok ccnfirmálván, Scotiábanjs hément az király, hogy vé
lek ig conürmáltassa. Törökországban s Constantinápolyban az 
pestis igen grassált; az török Azakot az muszka császár biro-
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dalmában való kozákokra sokáig vilalla, de hnszon nélkül jött el 
alóla sok népe veszídelmével), silistrai basa fogta vitatni. Az 
tatár hám meghalván, 12. Nóvemb. küldött az császár az por-
láröl mást ki. Urunk Kolosvárall az új Jomplomol épillelte, s 
az nagy harangot folvonalván, karácson napján dedicálla, ott 
hallgatván praedikátiokat. Az gyalakuli házamat zsendelyeztel-
tem meg. 

Annus 1642. 
Melyet engedjen Is ten, nevének óícsírclire, telkemnek 

idvességére niiilatnom, ha ő felségének ügy tetszik. 
J a i i n a r i i i s . 1—5. Fintaháza. 6. Jed. Köpeczi Jánosnál. 

7. Ebéden Sóspatakon, estve Petében. 8. Ebéden Ürajban, estve 
Gerebenesen. 9. Gorebenes. Domokos Tamás uram volt nálam. 
10 —12. Gerehenes. 13. Ebéden nz pagocsai mezon , estve'Ma-
darason Domokos Tamás uramnál. 14. Ebéden Rücsön, eslve 
Szent-IHáríonbon. 15. Ebéden Kis-Nyúlason, estve Kirúlyfaiván. 
16. Ebéden KöbÖlkuton, estve Sólymoson. 17. Ebéden Bongár-
ton, estve Vermesen. 18 . Ebéden Lekenczén, eslve Dipsén. 
19. Ebéden Tekében, estve Újfaluban. 20. Ebéden Haraszto
son, eslve Szokolyban. 2 1 . Ebéden Eresében, estve Bálában. 
22. Ebéden Szabadban, estve Finlahfízán. 23 . Fintaháza. Kóró-
ditól záíagositoltam Nyárádtön két házhelyet azokhoz való mezei 
örökségekkel figyüít, melyre adtam fi. 35. 24—26, Fintaháza. 
2 7 — 3 1 . Gyalökula. 

Ebben ass holnapban mind igen lágy idők és felettébb 
sok esők voltak; dle 4-ta ais egész napnyugot felöl veres , 
napkeletről fejér seregek látatlanak jöni , kik nagy ropogással 
egyben menvén , ezek az elsőket elgyözték. 

F e b m a r B U s . 1 — 5. Gyalakula. LáKár György uram volt 
nálam. 6—9. Gyalakuta. 10. Fintaháza. Ebéden Bálintfalván. 
11 . 12. Fintaháza. 13. Nrgy.Cserged. 14. Ebéden Borzason, 
estve Zsitvén. 15. Ebéden Karácsonfalv^ín, eslve Miháczfalván. 
16. 17. Urunk őnagysága minden rendet, úgymint elsőben ta
nács urakat, az után fő ispánokat és tisztviselőket, utánok re
galissal hiútt fö rendeket, székelységet etc. külön maga belsö 
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házában behívatván, az fia Rákóczi György uram Ö nagysdga 
etectiőja felöi való ílíietünket expiscálta^ melyre mindenektől ó 
nagyságánalt Iiivánsága szerint való válasza lőtt. Az több rega
lissal hitt fő embereli ő nagyságának állal választ tevén , én is 
noha nem ktilömböztem , mindazáltal az ország között való vá-
lasztételre halasztoltom. Melyből tudom megbántódott Vájjon 
Isten szabadságunknak megm,aradására ndnd!'^'). 18. 19. Fejér-
vár. Urunk ö nugysága propositióit hozták alá, és váradi kapi
tány Rákóczi György uramat ö nagyságát választottuk jövendő
beli fejedelemsíígre, minden contradictio nélkül; melyről való 
kívánságát az fejedelem Kornis Sigmond uram ö nagysága által 
proponáltatta az ország közötf, 2 0 — 3 8 . Pejérvár. 

Eben az holnapban majd mindennapi esők, és felettébb való 
sarok járíak; Mátyás napja ulán mindazáltal derek is voltának, 
és kemény hideg szelek. Az belényesi praedikátor (mint értet
tem) világ végit pünköstig terminállá, melynek bizonyságára 
életét kötötte. 

n i a r t i n s . 1. Fejérvár. Az Cardinal Infans halálét értellem, 
ki az belgiumi spanyol részről való provinciáknak egynéhány 
esztendőktől fogván való reclora volt, mely tisztiben még az 
én olt fen való létemben viletelt volt bé. Mindszenti Gábor uram 
dolga forgott az ország elölt ily karban, hogy mivel elegendő 
gyalogot az hadban kapuszámról nem bocsátolt volt , és afféle 
rész szerint való delictumnak poenát az ország nem decernált, 
az tábla vétkesnek ítüvén, büntetését remittálta az ország elei
ben. Urunkhoz az orsz'igtól Komis Sigmond urammal együtt 
felesen bocsáttatván fel mellette való törekedésórt, semmit sem 
impetrálván jöttünk vissziJ. 2. 3. Fejérvár. Iffiü urunk eleiben 
egész országúi mentünk ki, Prépostvári uram i s , és Kornis 
Sigmond uram ö nagysága kSszönlÖtte az mezőben. Rákóczi 
Sigmond uram az udvari hadddal együtt jővén ki, elébb lóvén 
szemben ö nagyságával, köszöntötte. 4. Fejérvár. Inanguratio 
celebrata lilustrissimi Principis Georgii Rákóczi noviter electi; 
juramentum praeeunte D. Stephano Kassai Gonsilíario et ProtO' 
notario altero. Concío etiam babita in Templo a D. Episcopo, 

, *) Titkos jegyekkel irva. i 

praesente lÜustrissimo Principe, orationes nullae. His solennita-
tibus finitis, convivium universis ordlnibus regni, etiara Con-
cionibus aliquot adhibitis, dalum a seniore Principe in pnlalio ma
joré. 5 Fejérvár. Mára viradólag lölt nagy hó 6. 7. Fejérvár. 
Voltam elsőben az iffiú urunk asztalánál. 8. Fejérvér. Az poriá
ra küldendő leveleket pecsétlettük, melyekben az iffiú urunk con-
firmatióját kérjük. Kövelek lesznek Serédi István, Sulyok István, 
Basa Tamás uramék, és az szászvárosi liirálybiró. 9. Szaocsal. 
Végződött az gyűlés. 10. Ebéden Sövényfalván, eslve Pócsfal-
ván. Temetlók Bocsárdon az szegény Macskási Mihail. 11. Ebé
den Laczkodon, estve Fintaházán, 12. 13. Finlaháza. 14. Ebé
den Szálteleken, estve Gerebenesen. l 5 . Gerebenes. Gyalomn^al 
jégen vonattam meg az tómat, de keveset fogattam. 16. Gere-
benes. 17. Ebéden az méhesi mezőn, est>e Gerebenesen. 1 8 . 
Ebéden az iklandi szénafün, estve Gerebenesen. 19. Gerebenes. 
20. Ebéden Szent-Ivánon, estve Fintaházán. Erdélyi István és 
Mindszenti Gábor uramék halálátértettem. 2 1 . Finlaháza. 22 — 
24. Gyalakula, Vetettem itt. Mára viradólag holt meg Tholdalagi 
Mihály uram. 25. Gyalaku'a. 26. Finlaháza, 27. Ebéden Maros-
Vásárhelyt, oz hon az törvények nem folytának az szegény 
Tholdalagi Mihály uram halála miatt. Estve Fintaházán. 28. Ebé
den az mezőben az laczkodi határban, estve Kornis Sigmond 
uramnál Radnóton- 29. Kulyfalva. 30. 3 1 . Finlaháza. Utas. En
nek az hónak 14. napjáig igen kemény idők jártának, úgyhogy 
jeget is csak ez idő alatt rakhatlak, az ulán jó meleg idők, csak 
hogy eső nélkül. 

Á p r i l i s . 1. Finlaháza. Oltáshoz- kezdettem. 2—4. Finla
háza. 5—12. Gyalakuta. Ilt udvarom kapuját állattam fel. 1 3 — 
14. Gyalakuta. Nápolyi György halála. 15—20. Gyalakuta. Já
rultam az Úr vacsorájához, melyhez való készületem ez volt: 
az nagy héten napjában egyszer ettem, bort nem ittam, az köz 
gyónást és hét psalmusokat minden nap rendelt imádságomon 
kívül elmondottam. 2 1 . Fejéregyház. Az lélek mondást tiltottam 
meg udvaromban. 22. Fej>^regyház. 33. Kis-Bún, Bethlen János 
uramnál. 24, Sáros. 25. Ebéden Nagy-Ekemezön, eslve Mono-
rán. 26.Fejórvár. 27. Karácsonfalva. Az szegény Tholdalagi Mi
hály uram lesle temetése Fejórváralt az pápista templomban. 
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28. Ebéden Kíkellövíirott, eslve Szent-Pálon. 29, 30. Finlahá-
za. Ez egész holnapban mind szárazság já r l , az ulóljn felé hi
degek és hóbarmatok. melyek néhult az szölÖbbon is töllek 
kárt. Az gyalai kapuban vér eső esett. 

H l a j u s . 1. Fintabáza. 2—10. Gyaíakula. Incze Marion ná
lam, kivel garázdálkodtunk. 11. Gyalakuta. Ebéden Gyulöfi László 
aramnál Szent-Demeteren. 12. Ebéden az szentbenedeki berek
nél Gyulafi urammal, estve Gyalakulb. 13. Gyalakula. Kendofi 
Miklös uviim viszi haza mátkáját Nagy Erzsébetet. Köpeczi Já
nosnak adtam 300 forintot az gerebenesi jószágára, közbirák 
lévén Láaár György, Gáspár György és István uramék. 14. 
Gyalakula. Nápolyi György urain temetése kolos-monostori tem
plomban. 15—18. Gyalakula. 19. 20. Fintabáza. 2 1 . Ebéden oz 
sóspataki csere alatt, eslve az újfalvi haraszíos nagyobbik csere 
alatt. 22. 23 . Gerebenes. Köpeczi János uramnak itt való jószá
gát vettem kezemben zálogjára 300 forintot adyán. 2 4 - 2 6 . 
Fintaháza. Mára viradólag nagy hóharmat lévén majd az egész 
országban, szőlőkéi, gyümölcsöket, néhutt vetéseket is elvöU. 
27. Fintabáza. Nagyobb dér lőtt. 2 8 — 3 1 . Finlaháza. Ebben az 
holnapban is mind száraz idők járlak s derek nagyok. 

JnnÍRí^ . 1. 2. Fintabáza. Érletlem, hogy az angliai király 
az statusoktól megfogattatván degradáltatni fog. 3. Ebéden az nagy-
csergedi mezőn, eslve Finfaházán. 4. Fintabáza. 5. Ebéden Ná
dason, estve Kis-Bünon. 6—8. Gyalakula. Vellem egy jobbá
gyot fl. 26. 9. Gyalakuia. Járultam az Úr vacsorájához. 10. Gya
lakula. 11 . 12. Finlaháza. 13. Bergeuye. 14. Ebéden Méliesen, 
estve Szovátán. 15, Ebéden Szamojfalván, eslve líácsban. 16. 
Ebéden Bogárteikón, estve Középlakon. 17. Zsombor. Bethlen 
Mihály uram vcíle Zsombori Jáíios uram leányát Borbarát. 18. 
Zsombor. 19. Ebéden Kóródon, estve Apahidán. 20. Ebéden az 
ÖFÍ mozőn, estve Szengyelben. 2 1 . Fanif. 22. Ebéden Fanitban, 
eslve koson Finlaházára. 23—30. Finlaháza. Ebben az holnap
ban alkalmatos idők jártának, jó esők néha, isméi meleg idÖk. 

J n l i u s . 1. 2. Finlaháza. Az lélekével való szitkozódásért 
adlam egy veder bori. 3 . Finlaháza. 4. Ebéden az besenyei me
zőn, estve Zsitvén. 5. Ebéden Karácsonfalván , estve az szent
imrei rélen. 6—8. Fejérvár. Az császár kapucsi basája Mehmet, 

ki iffiú urunknak botot, zászlót hozóit, érkezett bé- annak men
tünk eleiben. 9. Fejérvár. Urunk ö nagysága az töröknek audi-
enliát adott, meg is vendéglolte. 10 —12, Fejéi'vár. Másodszor 
vendéglette urunk az török követet, válaszát is kiadván. 13 . Hál
tam az miháczfalvi réten. Hadban való készíilelről parancs. Aszak 
megvételéről hallottam. 14. Ebéden az zsitvei kútnál. Estve Sző
kefalván. 15. Ebéden Széplakon, estve Gyalakulán. 16. Gyala-
kulán. Kezdetiemiit az búzaaratáshoz. 17 —19. Gyalakula. Fin-
taházán kezdtek aratni. 20. Hétúr. 2 1 . Keresd, Bethlen Ferencz 
uramnál. 22. Keresd, Bethlen Mihály uramnál. 23—27. Gyalaliu-
ta. Nagy árvíz, mely miá ma is az víz mellől az bázakévéket 
kelleti kihordatnom. 28. 29. Gyalakula. 30. 31 . Finlaháza. Ennek 
az holnapnak 25. napjáig igen jó takarodó idők jártának, akkor 
az esők megindulván, nagy árvizek voltak, és igen hosszú szün
telen való esők, melyek énnékem hiváltképen való károkat töl
tenek búzámban és szénámban. 

A i ig i a s t i i s . 1. Ebéden az bándi mezőn, estve az gerebe-
nesi ^zénaíuben. 2—5. Gerebenesi szénafű. 6. Gerebenesi me
zőn. 7. Ebéden az kerelci nagy berekben, estve Finlaházán. 
8—13. Finlaháza. 14—20. Gyalakula. Isten engedőiméből tizen
hetedszer kezdtem az biblia olvasásához. 2 1 . Szent-Márlon.' 
Urunk Ö nagysága eleiben mentem. 22. Ebéden Bodonbati, estve 
Sárombergen. Az római cgászárné és tatár hám követei érkez-
ten«k. 23 . Ebéden Oroszf;iluban, eslve Görgényfaen. 14. Gör-
gényben. 24. Görgény. 25. Ebéden Berecztelkén, estve Bany-
ban, 26, Örményes. 27. Ebéden Szabadon Gyulafi László uram
nál, estve Gyalakulán. 28 — 31. Gyalakula. Ebben az holnapban 
Réba esők és kö/ben viszont jó takarodó idők jártának, die 30*' 
kevés hóharmat is lölt. 

S c p t e m b e r . 1. Gyalakula. Gyulafi uram nólam ebédeli. 
2. 3. Gynlakiiía. Vacsorán Szent-Demeler, ittas. 4. Gyalakula. Ve
tettem itt húzat. 5 —10. Gyalakula. Eslve Harasztkereken va
dászatból tértem. 11—19. Gyalakula. 20. Ebéden Gégés mellett, 
eslve Gyalakuía. 2 1 ^ - 2 3 . Gyalakula. 24—26. Finlaháza. 27. 
28. Szent-Pál. 29. Ebéden as sóspataki kis cserénél, eslve Ge-
rebenesen. 30. Gerebenes. Ennek az hónak az elei esős, az 
nagyobb része igen száraá, nagy hóbarmatok is lőttek, melyek 



az éretlen szÖlöfákat meg is vélték. Az Iraperiumban Leopold 
berezeg felettébb szerencsésen hadaltozolt az svédek ellen, és 
Morvábtíl Síiesiából kiverte. 

O c t o b e r . 1. Ebéden az újfalvi nagy haraszt csere alatt, 
eslve Oláh-Dellön. 2, Ebéden a* szenl-miklósi berekben, estve 
Fintaházán. 3—6. Fintaháza. Ebéden az besenyei erdő mellett. 
7 — 1 3 . Fintaháza. 14. Kis-Sz51űs. Az fintaházi malmom gátját 
elhányatván, kezdettem újólag építeni. 15. Ebéden Domádon, 
eslve Nagy-SzölösÖn. 16. Ebéden Valthidon, eslve Magyarén. 
17. Ebéden Zalaknán, estve Márton fa Iván. 18. Ebéden Begen-
dorfon, estve Verdén. 19. Ebéden Lesesen, estve Rosondalor. 
20. Ebéden Néthuson, estve Szószbalomban. 21 . Ebéden Zele-
stádon, estve Nogy-Báránykuíon. 22. Ebéden Lebneken , estve 
Zsiberken. 23—26. Longodár. 27. Királyhalma. Ez következen
dő éjtszakára ott létemben Pelki Istvánné asszonyomnak lÖtt 
fia. 28. Ebéden Homorod-Szent-Péteren, estve Darőczon. 29. 
Ebéden Benében, estve Radason. 30. Ebéden Mesében, estve 
Hégenben. 3 1 . Ebéden Segesden, eslve Hétúron. Ebben az 
egész holnapban oly nagy szárazság volt, hogy sok helyeken 
ez ideig csak egy markot is nem vethettek. Majd kél hétig az 
utolja felé igen büdös ködök voltának szünetlen. 

I V o v e m b e r . 1. Ebéden Zágorban, estve Fintaházán. 2 — 
12. Fintaháza. 13. PaoiL 14. Ebéden az Sínk mellett az újfalvi 
batáron, eslve Újfaluban. 15. Ebéden ürojban, estvé Finta
háza. 16—18. Fintaháza. 19. Ebéden Kakasdon, estve Finta
házán. 20—22. Fintaháza. Szalíállamat hagyattam meg. 23 . Fin
taháza. Ebéden Laczkodon, estve Ugrán. 25. Ebéden Újfaluban, 
estve Bándon. 26—28. Gerebenes. Az itt való házamnak építte
téséhez kezdettem. 29. Ebéden Séspatakon, estve Fintaháza. 
30. Fintaháza. Ennek az hónak is elei igen száraz és hideg, 
hanem tizenkilenczedik napja tájban kezdetvén esők lenni, sok 
helyeken most kezdettek vetni ezekkei az esőkkel , és mind 
végig igen jó vető idök jártának. 

D e c e m b e r . 1. Koronka. Angyalosi István uram vette 
Tholdalagi Judith asszonyi. 2-—'4. Fintaháza. 5. Ebéden az csit-
falvi határon, eslve Fintaházán. 6. 7. Fintaháza. 8. Ebéden 
Petében, estve Oláh-Dellön. 9. Ebéden Iklandon, estve Kemény-
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le]kén. 10, Ebéden Szakálban, estve Gerebenesen. 11. Gerebe-
neE. 12. Ebéden az pagocsai nád mellett, lestve Záhon. 13. 
Ebéden Fráta melleit, estve Berkenyesen. 14. Ebéden Tdtházán 
Sulyok István uramnál, estve Csedlelkén. 15. Ebéden Novajban 
Szentpáli András uramnál, eslve Kis-Sórmáson, 16. Ebéden Nagy-
Sárináson, estve Velkéren. 17. Ebéden Szent-Györgyön, estve 
Pagocsán. 18. Ebéden az pagocsai határon, estve Gerebenesen. 
19. Ebéden az kapusi határon, estve Kapuson. 20. Ebéden az 
magyar-dellei berek mellett, estve Fintaházán. 2 1 . 22. Fintahá
za. 23 ' Ebéden az Boroszló mellett, estve Gyalakulán. 24. 25. 
Gyalakuta. Járultam az Ür vacsorájához. 26—29. Gyalakuta. 
Utas. 30. 3 1 . Gyalakuta. 

Ez az esztendő borból, gyümölcsből, kerti véleményből, 
sok helyeken mezei termésekből is az felettébb való májusi hide
gek miatt igen szüli volt. Az Mezőségen széna is nem sok volt, 
egyébüt;. az vizek mellett aü árvizek is tötlek kárt benne. Alkal-
ma'osidöben való szárazságok és alkalmatlanban való esŐkjártának 
egész eszSondő állal. Köles, zab kevés, vagy majd semmi sem, 
Aegyptusban 9 napig tartott az hó. Az török Asakot az benne 
levőknek árújtatásából és megadásából uyerle meg. Az Impe-
riumban nagy vérontások, elsőben az svédek, az után az csá
szár, viszon (élre kelve az svédek levén győzedelmesek, mely 
utolsó Lipsiánál való harczon maga Leopoid berezeg csak ötöd
magával szaladt, és ba az magyarok meg nem oltalmazták vol
na , talám el is nem ment volna. Az császárnak minden gyalogja 
elveszett, lovasában nem sok ment e l , noha volt 60,000 em
bere. Az alamuczi harczon, melyen a császár csak alig hogy tel
jességgel el nem fogyatta az svédeket, az magyar urak az csá
szárt magok költségén sok haddal sogitették. Én késÖ őszszel az 
gerebenesi házamnak épületéhez kezdettem. Az vetéshez az nagy 
szárazságok miatt csak- szintén novembernek az ntólja felé lát
hatlak az országnak nagyobh részeiben, mely decemberben még 
ki nem kelvén hamar elfagyott az földben. Cardinal Richelius 
Franciában halt meg 4, decemberben 8 Testamentomot tölt 60 
millió franciái forintokról, Olaszországban decemberben rettenetes 
árvizek, melyekbon sok ezer emberek, egynéhány városok és 
faluk semmivé lötteneke 
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Annns 1643. 
Melyei hogy Istennek nevének dicsőségére, lelkemnek id-

vességére, ez világon emberek előtt becsületemre relteszhes-
sek b é , Istent ö felségét teljes szivemböi imádom. Ámen. 

J a n n a r i n s . 1. Gyalalmla. ">—7. Fiutaháza. 8. Ebéden az 
iklandi haláron, estve Gerebenesén. 9—-11. Gerebenes. 12. 
Ebéden az sályi cserében, estve Gerebenesén. 13. Gerebenes. 
Berzenczei Miklős uramtól cseréltem itt két házhelyet, melynek 
egyikén a magam házain vagyon, másik az kerten kívül az árok
parton, közbirák benne Szabó Dániel és Gándi Mátyás deák. 14. 
Ebéden az iklandi határon, estve Gerebenesén. 15. Ebéden az 
méhesi tó mellett, estve Gerebenesén. 16 —18 . Gerebenes. 19. 
Ebéden Rücsön, estve Szent-Mártonban. 20. Ebéden Kis-Nyúla-
son, eBlve Baléban. 2 1 . Ebéden Csáváson, estve Fintaházáo. 
22—26, Fintaháza. 27. Ebéden Sövényfalván, estve Szépmezön. 
2 8 — 3 1 . Fejérvár. Ennek az holnapnak elein esős idő, az után 
kemény derek lőttének, volt kevés hó is , az fogyta felé még 
lágyabb idők, és mind az egész holnapban inkább szeles vagy 
ködös idők jártának. 

F c b r u a r i i i s . 1. Fejérvár. Jött bó az lengyel király kö
vete Barlaban György, kit hozott bó bopmeslor Bethlen Ferencz 
uram, és véle más lengyel követek, kiket külön excipiállak. 2. 
Fejérvár. Reggel római császár követe Jakusitb György egri 
püspök és magyarországi canceHaríus jött bé, kit Teíegdlöl fogva 
Serédi István uram kíaírvén, itt hozott bé Komis Ferencz uram. 
Kevés vártatva urunk ó nagysága szemben lÖtt véle. Az után 
az lengyel király követrt is felhozatván, annak Kassai uram állal 
felelt meg. Azon követ asszonyunkkal ö nagyságával is volt 
szemben, és ifHú urunkkal is; ű nagysiíga kt^pihen én replicól-
tam. Dél után az iffiú fejedelűm asszony eleiben ment ki ifüú 
urunk solenniter , és az Morgó mezejón sátorban nem messze az 
Ompolyon lül lölt ő nagyságával szemben, és kevés vártatva 
azon pompával mentek bé Fejérvárra, ós urunkat s asszonyunkat 
az kisasszony Prépostvári Sigmond uram által köszöntötte. 3. Fe
jérvár. Kfiú urunk lakodalma íött meg az tekiníetes és nagyságos 

Somlyai Báthori Sófia asszonynyal. Fő gazdák voltának az atyám 
uram, Barcsa) Sigmond, Csernél György, Sulyok István, Kapron-
c/ai György és Bogárdi uramók, az fö lakodalmas házban. Az 
hosszú palotában az statusoknak Haller Péter, Torma György, 
Felki István, Basa Tamás, Mikes Boldizsár uraraék. Reggel el
sőben az követeket egyenként hordották fel, az alábbvalóktól 
kezdvén, és az méUtíságosbakat uíóbbs'a hagyván. Azok íeljővén 
püspök nram is az hitfeladáshoz kezdett az szokott ebédlöház-
ban, mely lőtt meg egy díván szönyögön állván Ö nagyságok. 
Melyhez minekelőtte kezdettek volna, az iffiü urunk ajándékát 
Kemény János uram után vittük fel. Az hitlés után kevés vártat
va az étket fogták el , s ügy jÖU bé urunk az követekkel, az 
császár és kirSly követi, és közöltök iffiü urunk menvén ö nagy
sága előtt Mosdatok az követekhez voltnk az urakból és fö em
berekből mind külön kíilön, én urunkat mosdattam, és azután 
ő nagyságának adtam innia- Az fő helyen egyedül ült az császár 
követi, jobb felöl az király követi, mellette Gyulafi uram állott 
bé , utána palatínus követi Veseíényi Ferencz uram, utána esz
tergomi érsek köveli Barkóczi László nram, utána curlandiai 
berezeg követi, utána az hetman követi , utána az krakai vaj
dáé, utána az moldvai vajdáé, utána Fréposlvári Sigmond uram, 
utána Forgács Sigmond és Lónyai Sigmond uramók. Más felÖI 
urunk ö nagysága, asszonyunk, egy kevés köz lóvén iffid urunk 
ós asszonyunk, Báthori Andrásné és Forgács Sigmondné asz-
szonyomék, Bethlen Péter, Rákóczi Sigmond uramók és havas
alföldi követ. Ezek az személyek ültek az majestason. Az ma-
jestason alól ebhen az palotában két rend asztalok voltak, kik
nél az magyarországi és erdélyi urak és ürasszonyok, magyar
országi vármegyék és városok Iiöveti ültének. Az lakás vígan 
volt, és az majestason ülő méltóságos személyek is pesdültek 
voltának. Az gyümölcsfelssEedés után az mosdás azon ceremóniá
val mint ebéd elolt ment végben, és felkelvén, az tánczoló 
palotában az béjövésnek rendi szerint szövétnekeknél és gyer
tyáknál mentek bé, melyebet fő rendek és bejárók fogtanakj do 
minekelőtte az tánczhoz kezdtek volna, az audientiaházban be
menvén, asszonyunk is maga házaiban egynéhány úrassxonyok-
kal, kevéssé ott mulattanak. Az táncz felkelvén az követeket azon 
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főemberek, kik fölhozták, aló is kisírták, csak hog, különböző 
renddel; mert akkor az raéltöságosb személyek voltak elsök az 
alámenelelben. 4. Fejérvár, Másod napján az lakodalomnak azon 
Síemélyek azon renddel tiltok, csak hogy Kornis Sigraond uram 
íiU Prépostvári uram után. Az ajándékot mulatták bé azmajesta-
son üIö nagy személyektől az atyám uram, és Barcsai Sigmond 
uram acceptálta. Kevés vártatva aa többi ajándékokat Csernél 
György uram mutatta, Serédi uram acceptálván, mely ajándéko
kat mind urunknak Ö nagyságának mulatták. 5. Fejéi-vár. Volt 
harmad és utolsó napja az lakodalomnak, s az főzetés is leg
bővebben. 5. Fejérvár. Az követeket, aa oláhokon kivül, ven-
déglette meg urunk ö nagysága csak magok személyében, és az 
ültetésis változott 7. Fejérvár. Az követeket bocsátotta el urunk, 
külön-külön szemben lévén vélek. Az török Kapuéi hassa érke
zett bé az adöbévilel után vaíö Iiaftányokkal. 8. Orbö. 9. Ebéden 
Kévéseden, estve Ajtonban. 10. Ebéden Papfalván, estve Kis-
Eskellőn, az utat elvesztvén tévelygetlünk. 11 . Ebéden Zsom
boron, estve Vaskapun; ma is egész Zsomborig keröUünk. 12. 
Ebéden Karikán, estve Czigányban. Í3 Ebéden Hidvégen, estve 
Szakácsiban, az Zanokon jöttünk áilal dél után. 14. Ebéden 
Szent-Miklúson, estve Kálmándon. 15. Károly. Haller Sámuel 
uram lakodalma Károlyi Éva asszonynyal, ón voltam vőfély, 
immár az előtt szakállomat is meghagyatván. 16. Károly. Az án
gyommal adott marliáknak számát subscribálluk és pecsételtük 
meg, Prépostvái'i Sigmond, öreg Méük Péter, atyám uramék, 
Haller Sámuel uram, én és Vetési István uram. Az házasitás 
elég gazdagon volt, de az vendégség alávalö. 17. Ebéden 
OsÖgön, estve Csulyánoson. 18. Ebéden Barlán. estve Zilahon. 
19. Kis-Eskellö. 20. Ebéden Bonczidán, estve Kötelenden. 2 1 . 
Ebéden Berkenyesen, estve Méhesen. 22. Ebéden Gerebenesen, 
estve Fintaházán. 23. 24. Fínlüháza. Az tava-^zvetéshe?, kezdet
tem itt i s , de Gyalakután derékasban, 25—27. Fiataháza. 2&. 
Ebéden az nagy-csergedi hülárszélben, estve Fintaházán. Ennek 
az holnapnak elei vizes egy hétig, egy bétig igen kemény idő, 
azután jö tavaszi idő, melyben tavasznak eleget is szánthattak. 

, n i a r t i u s . 1—3. Finlaháza. Az Maros széki czirkáld urai
mat vendéglettem meg két asxíalra. 1-—13, Gyalakula. 14. Ebé-
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den Szent-Demeteren, estve Gyalakután. 15, Gyalakuta. 16. Ebé
den Szenl-Demeleren, estve Gyalakután. 17. 18. Gyalakuta. 
Gyulafi László, Rédai János és Lázár György uramék voltak 
nálam. 19. 20. Gyalakul/^ Oltattam itt. 2 1 . Gyalakuta. Ebéden 
az szövérdi erdő alatt Gyulafi és Lázár György uramékkal. 22. 
Gyalakuta. Ebéden Rédai János uramnál Szent-Györgyön. 23 . 
Gyalakuta. 24—29. Finlaháza. 30. Ebéden az Tőkés mellett, 
estve Fintaházán. Kezdettem az saölőkölöztetéshez. 3 1 . Finlahá
za. Ebben az holnapban igen alkalmatos tavasz idő jár t , oBÖ, 
néha hó, de nem tartott, az utolja szárflz. Az Imperiumban rette
netes meoydörgések és szántalan menyköveknek leesése, sok 
tüz, vér- és gabonaesö. 

Á p r i l i s . 1 - 3. Gyaialíuta. 4. Ebéden Gyulafi uramnál az 
szent-demeteri erdőkön, eslve Gyalakután. 5—7 Gyalakuta. 8. 
Szent-Demeter. Ittas. Nagy hó lÖtt, mely majd egy hétig tar
tott, és igen nagy derek jártának. 9. 10. Gyalakuta. 1 1 — 1 3 . 
Fíntaháza. 14. Kisfalud. 15. Ebéden Székely-Sóspalakon, eslve 
Gerebenesen. 16. Gerebenes. Az Köpeczi Jánostól itt zálogosí
tott jószágban iktattattam magamat. 17. Ebéden Náznánfalván, 
eslve Fintaházán. 1 7 — 2 1 . Fintaháza, 22. Ebéden az besenyei 
erdő mellett, eslve Erdőalján. 23 . Ebéden Szent-Miklóson, eslvo 
Péterfalván. 24—28 . Feyérvár. AUolt bé az ország gyűlése. 
Kornis Ferencz uram által lőtt az ország köszöntése urunkhoz. 
29. Fejérvár. Urunk ö nagysága propositióit küldte alá az atyám 
uramtól és Rákóczi Ferencz uramtól. 30. Fejérvár. Ennek az 
hónak 8-dik napjáig jó idő, attól fogva 24-dikig egynéhány napi 
hó, hidegek és sok esők, az utolján igen jó meleg idők jártának. 

lUít jus. 1. Fejérvár. 2. Ebéden Vajasdon urunkkal, estve 
Fejérvár. 3. 4. Fejérvár. Az ország postulatumait vitték fel. 5. 
Fejérvár. Angyalosi István urammal componállam üy formán, 
hogy az náznánfalvi. kisíaiudi, bozaszegi, csilfalvi ós szent-ki
rályi jusoraat ő kegyelmének és Pekri Mihályné asszonyomnak 
engedtem az gerebenesi részéért. Voltam ittas. 6—8. Fejérvár. 
Az ország házában elsőben gyűltünk bé, melynek építését Se
rédi István uram által köszöntük meg. 9. Fintaháza. Ittas. 10. 
11 . Fejérvár. Gilányi Gergely uram urunk fö hopmestere vette 
Szílasi Judílh asszonyt. 12 .13 . Fejérvár. Legátus Caesareus ^ 
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Regius Coronae Hungaricae et Bohemicae auilientiam publicam bá
buit Sigisniundus Eorsi in generalibus Dotninoi'um Regnicolarura 
Comiüis, postulaviiquo nomine ejusdem Coosareae Regiaeqoe Ma-
jestatis, ut liber esset eoruin passus, qui vei servitiorütu, vei sludío-
rum ergo in Hangan'am vellent proficisci, quod nisiimpetrarot, talio-
nem ea in parte főre oiinabatiir, O"odposlulatum ulin scriptis trade-
rot, rogalus assensit, et sic ComilÜs excessit, íionoriíico .ciira comi-
latu SpectabiUs ac Magnifici Sigisntundi Barcziai introduoentis et 
educentis cum aliis. 14 —16. Fejérvár. Respoii«iones Dominoriiin 
Rognicolarum ad proposiUones suas por me Siiüe Ce)situdÍDÍ suot 
praesentatae a mcridie. 17—19. Fejérvár. Legatione Caesarea 
publice agilala, conclusum est, nulla in parte ab aniiquis regni 
slatutis Anno 1591 , et 1594. deüberatis recedendum esse ur-
gentissimis de causis. 20. Fejérvár. 2 1 . Szancsal. AK orsaág 
biicsüzott el Bethlen János uram által. Urunk ö nagysága Rá-
köczi Sigmond uramat commendállatía székelyek generálisának, 
és Udvarhely széknek s Háromszéknek fö kapitányának, Kornis 
Sigmond, Kassai István és Kemény János uramék állal. 22. • 
Ebéden Borzason, estve Nagy-Csergeden. 23. Ebéden az kis-
csergedi mczÖn, estve Fintaházán. 2 4 — 3 1 . Fintaháza. Ez egész 
holnapban inkább mind esős jdök jártának, biváltképen 15-dik 
napjától fogván végéig minden nap. Árvizek is igen nagyok. 

J a n i u s . 1. Fintaháza. Nagy héharmal. 2—4. Fintaháza. 
Az limitatiot Vásárhelyt kiáltották ki. 5. 6. Finlaháza. 7. Finta
házán ebéden, estve az stíspataki kis csere mellett. 8 —12. 
Gerebenes. 13. Ebéden Kisfaludon alól az Malykó rétin, eslve 
Fintahá^Ján. 14. 15. Finlaháza. 16. Ebéden az szent-lászlóí be
rekben, estve Gyalakután. 17. Gyalakula. 18. Ebéden Szeredá-
ban Huszár Mátyás uramnál. Egy magyarosi Isten ellen károm-
kodtí emberi az törvény halálra eenteutiázotl, de appellátiőban 
az derékszékre bocsáttatott. Estve Szent-Annán Lázár György 
uramnál. 19. Ebéden az havadi határon, estve Gyalakután, Lázár 
György uram volt nálam. 20—22. Gyalakuta. Itt kaszáltatni kez-
deltem. 23. 24. Gyalakula. 2ö. Ebéden Szent-Demeteren Gyulafi 
László uramná! ittas, estve Gyalakután. 26—29. Gyalakuta. Ge-
rebenesen az kaszáláshoz kezdtek. 30. Gyalakuta. Ennek az hol
napnak az közepi esős, az elei és utolja kiváltképen száraz 
és meleg. 

87 

J n l i n ? . 1. Gyalakuta. Volt rettenetes szél, és oly sokáig 
tartó nagy záporeső , melyhez hasonlóra öreg emberek is nem 
emlékeznek, mely mindon gabonát az földre ledötötl, fákat le
rontott. Az jég az ift való szőlőmnek nagyobb részit verte eL 
2. Fintaháza. Itt az kaszáláshoz kezdtek. 3. 4. Finlaháza. 5. 
Szent-Pál. 6—12. Gerebenesi szénafű.. 13. Gerebenes. Az nagy 
esö űzölt bé estvére az mezőröl. 14—18. Gerebenes. 19. Az 
magyar-delIei berek mellett. 20. Ebéden az besenyei Cseb nevű 
erdő mellett, estve Finlaházán. 21—24. Finlaháza. Törvény
tétettem egy bodoni jobbágyom Lup Raduly felől. Az törvény 
tevőkkel mulattam. 25 — 28. Finlaháza. 29. Ebéden Csit-Szent-
Ivánon, estve Gerebenesen. 30. Ebéden Báldon, eslve Szenl-
Gothárdon. 31 . Ebéden Füzesen, estve Désen. Ebben az holnap
ban hol tiszta meleg idők, gyakran igen nagy szélvesiek és 
iszonyú zápor esők; melyek noha az szénatakarásban nagy 
hátramaradásokat szereztek, mindazonáltal nagyobb r é ^ n t széna
takarást végezték. Aratáshoz majd csak az utolsó hétben kez
dettek derekason. 

A u g n s t u s . 1. Dés. Ebéden Szamos-üjvSratl. 2. Dés. Isten 
kegyelméből kezdettem tizennyolczadszor az biblia olvasásához. 
3. 4. Dés. 5. Ebéden Lónáa, estve Monostoron. 6. Ebéden Ko-
losváratt, estve Lónán. 7. Ebéden Dengelegen, estve Dés. 8. 
Ebéden Kaplyooban Haller Györgycé asszonyomnál, estve Dé
sen. 9. Dés. Jött bé későn estve az litvániai berezeg követi. 
10. 1 1 . Dés. Béldi János uram veszi Váradon Csomaközi Sófia 
asszonyt. 12. Szamos üjvár. 13. Ebéden az szilvási határon, 
estve Szamos-Ujvárait. 14. Ebéden Gőcsön, eslve Méhesen. 15. 
Ebéden Gerebenesen, estve Fintaházán. Végezték itt az hordást. 
16 —18. Finlaháza. 19. Ebéden az szent-benedeki berek mellett, 
estve Gyalakután. 20. Gyalakuta. Vacsorán Gyulafi uramnál. 21 . 
22. Gyalakuta. 23. Ebéden Járában , estve Abafáján. 24. 25. 
Abaféja. 26. Ebéden Kaiban, eslve Tompén. 2 7 — 3 1 . Gyalakuta. 
Ebben az holnapban igen jó takarodó idők jártának. 

S c p t e m b e r . 1. Gyalakuta. Gyulafi, Rédai és Darlaczi 
uramék voltak nálam. 2. 3. Gyalakuta. Vettéllem itt búzát. 4 , 
Gyalakuta. Vetetlek Fintaházán búzát. 5—10. Gyalakula. 11 . 
Vaja, Urunk eleiben mentem. 12. Ebéden Szénaverös, estve Se-



gesvór. 13. Segesvár. 14. Ebéden Ozikrasinloron Gyulafi és Ródai 
uramóklíol, Darlaczí Ferenc7,nól, estve Gyalabuta. 15. Gyalakn-
t». 16. Efjf̂ ííon Szent-Györgyön Rédai János uramnál, eslve 
Gyalalíuta. 1 7 — 2 1 . Gyalakuta. 22. Ebéden az véczkei batáron, 
ostvo Gyalakulán. 13. 24. Gyalakuta. Végeztettem itt az büzave-
lósl. 25—27. Gyalakuta. 28. Ebéden az havadí haláron, estve 
Gyalakuta. 29. 30. Gyalakuta. Ebben az holnapban igen jö vetÖ 
idÖ volt, ez szüretel is sok helyen elvégezték, közönségesen 
táborozó hírek voltának, de nem bizonyos okböl, de az fö ren
dek igen készültek. 

O c í o h e r . 1—4. Fíntaháza. 5. Kís-Görgény. 6. Ebéden az 
kis-görgényi szőlőnél, eslve Fintaházán. 7. Finlaháza. Az itt 
valtí szőlőmet szedettem meg. 8—10. Fíntaháza. Veltelésemet 
itt végeztettem. 11 — 13. Fíntaháza. 14. Kis-Szölös. 15. Ebéden 
Domádon, estve Szent-Ivánon. 16. Ebéden Sűmogyban, estve 
Sároson. 17, Ebéden Eczelen, eslve Rionfalván. 18. Ebéden 
Halmádon, eslve Magárén. 19. Ebéden Ivánfalván, estve 01-
ozanán. 20. Ebéden Verdén, estve Rosendálon. 2 1 . Ebéden Ja
kabfalván, estve Báránykuton. 23. Ebéden Lebneken, estve Zsi-
berken. 24—27. Longodár. 28. Ebéden Sövénységen ; estve 
Szász-Fejéregyházatí. 29. Ebéden Budán,, estve Mesében. Lőtt 
jó hó. 30, Ebéden ílégenben, eslve Apóidon. 31 . Ebéden Se-
gesden, estve Nagy-SzölösÖn. Ebben az holnapban igen jó idők 
jártának, csak szintén az utolján lőtt hó, azután igen kemény 
hidegek. 

RToveuiber. 1. Fíntaháza. Ebéden Zógorban. 2—6. Fin-
taliázfl. 7. Ebéden az Cseb mellett, estve Fíntaháza. 8—12. 
Fíntaháza. Ebéden Szent-Mjklósoii az Pókai Miklós uram házánál. 
13. Fíntaháza. Az Szabó János vendógit vendógleltem két asz
talra. 14. Fíntaháza. Introducalták Rákóczi Sigmond uramat ö 
nagyságái az székely generalisságra. 15. Fíntaháza. 16. Ebéden 
Szabódon, eslve Majoson. 17. Ebéden Sámsondon, eslve Ge-
rebenesen. 18—20. Gerebenes. 21 . Ebéden az záhi határon, 
eslve Gerebenesen, 22. 23, Gerebenes. 24. Ebéden az uraji kül
ső csere alatt, estve Gerebenes, 25—27. Gerebenes. 28. Ebé
den az rücsi szakadásos erdő véginél, estve Gerebenes. 29. Ge
rebened. 30. Ebéden Urajban, estve Sóspatakon. £)nuek az hónak 
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elei és közepi havas és igen hideg volt, az utolja esős és !ágyi< 
Táborban való indulás felől az község köaött igen sok hírek 
folytának. 

D e c e m b e r . 1. Ebéden Keresztáron, eslve Fintaházán. 2. 
Finlaháza. 3. Kóród-Szent-Márton. 4—6. Fíntaháza. 7. Ebéden 
a» Cseb alatt, eatye Fíntaháza. 8. Fíntaháza. 9. Ebéden Szent-
Miklóson Pólioí Miklós uramnöl, estve Fíntaháza. 10. Fíntaháza. 
11, Szenl-Pál. 12. Ebéden Szent-Pálon, estve Fintaházán. 13 . 
Fíntaháza. 14—21 . Gyalakuta. 22. Ebéden az szent-gerliczei 
erdőn, estve Gyalakuta. 23. Gyalakuta. 24. Ebéden az vadasdi 
erdő bórczen, estve Szent-Györgyön. 25. Ebéden Szent-Györ
gyön ; járultam az Ür vacsorájához, eslve Gyalakulán. 26. Ebé
den Szent Demeteren Gyulafi uramnál, eslve Gyalakuta. 27. 
Ebéden Szení-Györgyön Rédai János uramnál, esl.ve Gyalakuta, 
volt nálam Gyulafi uram. 29^—31. Gyalakuta. Ebben az holnap
ban igen változó alkalmatlan idők, hol lágy, esős, egynéhány 
napi ködös idők, hol kemény derek jártának, az Mezőségen 
az utolja felé hó is esett. 

Hoc anno obíít Cardínalis Rischelius, qui testamento post 
se reliquit 60 milliones auri , partim Regi, partim fratribus, 
aliisgue bene de se merítis, praeter ditionum caeterarumque 
suftellectilium ingenlem copíam. Obiíí et R-ex Gallíarum die 11. 
Maii, Ludovico XÍV, filio haerede et successore relicto; Infans 
die ipso coronationis per Diices suos illustrem reportavil victo-
riam. Parlamentum Anglicanum contra Regem bellum gessit, 
magnis cum copiis, sed non pari conatu, quia poenitentiam Re-
gis praestolando, momenta occasionum praetermisit. l a Gaíliis, 
ut auditnr, nonnulla collegia de jusliíicatíone bominis coram 
Deo el Purgatorio, quaestionem moverunt. Obíít Sámuel Haller 
mense Septembri a Turcis interemlus. In hac nostra palria ru-
mores magis et belliéi apparátus fuere, quam uUi motus. -Omnis 
generis frumenta vix mediocriler provenerunt ob tardam supe-
rioris anni sementem, crebrosque imbres vernales. Vinum etiam 
et fructus ad mediocrilatem fuerunt, ubi nocumentnm iis grando 
vei vernale frigus non dedít, quorum injuriam ego non mediö-
criter sum passuB. Horti emolumenta sua sat copiose praebuere. 
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Annus 1644. 
Melyet hogy Isten ö felsége nevőoek dicsőségére, lelkem 

idvességére, és j(i lelki ísraereteiüíiek megtartására s tisztessé
gemre rendeljen, buzgósággal imádom őfelségét. 

J a n u á r i u l . 1. Oláh-Udvarhely. 2. Ebéden Borzason, 
estve Zsitvén. 3. Ebéden Miháczfalván, estve Fejérvár. 4. 5. 
Fejérvár. Az ország én általam köszöntötte urunkat. Iffiú urunk 
bejövén, Rákóczi Sigraond uram Ö nagyságával mentünk eleiben, 
6. Fejérvár. Ebéden Rákóczi Sigmond uramnál. Az urunk propo-
sitiót hozta alá Rédai Ferencz uram és Kemény János uram. 
7. 8. Fejérvár. Az ország posiulatumil vitték fel dói után. 9— 
11. Fejérvár. Az urunk proposítiöira tölt az ország választ. 12. 
Fejérvár. Huszár Mátyás uram és többen voltak nálam. 13. Fejér-
vár. Bethlen János uram az országot búcsüztatta el. 14. Fejérvár. 
15. Cseszlve. Az mi kegyelmes urunk udvaránál való szolgálato
mat kívánván , állottam hé fö ember számban az ő nagysága mél
tóságos udvarában. 16. Ebéden Faíszon, estve Gálfalván. 17— 
19. Finlaháza. Haller Pál uram Magyarországból megjött hoz
zám. 20—26. Fintaháza. Urunk 6 nagysága parancsolatját hoz
ták indulásom felöl. 27—28. Fintaháza. Az székelység indult, 
kiki székes helyéből. 29. Ebéden Mikefalván, estve Sövényfalván. 
Isten akaratjából az hadban indnlván magam szerestől Fejérvár 
felé, három élés szekeremet Kolosvár felé indítottam, 30. Ebéden 
Szépmezön, estve Csesztvén. 31 . Fejérvár. Ez az egész holnap 
igen kemény száraz derekkel ment ki , buszonnyolczadikra vírra-
dólag lőtt hó. 

Febraariai^. 1. Fejérvár. ?. Ebéden Szent-Imrén, estve 
Enyeden. Indult meg urunk ö nagysága udvari hadával az római 
császár ellen az svédek mellé, kik immár régen Dániában vol
tak. 3. Ebéden Mohácson, estve Tordán. 4. Ebéden Kolosváratt, 
vettem egy deres paripát, estve Gyaluhan. 5. Gyalu. 6. Egeres. 
Vigan lakiunk urunkkal. 7. Almás. Fen az urunk ajtajánál kezd
tünk hálni. 8. Ebéden Vármezön, estve Horvátiban. Iffiú urunk 
reggel nagy szomorúsággal tért vissza. 9. Nagyfalu. 10. Bályog. 
1 1 . Margita. 12. Szélielyhid. Az császár pártjáról elállott hajdtS-

9̂1 

kat vendóglette és ajándékozta urunk. 13, Mihályfalva. 14. Lugas. 
15. Kis-Léla. Kálló várát megadja Barkóczi László uram és a ben
ne lévő praesidium. 16. Kálló. Urunk számára eskették az 
praesidiumot Komis Sigmond és Bornemipza Fái uramók. 17. 
Kérészeit. 18. Gáva. 1 0 — 2 1 . Patak. Komis Sigmond és Ráköcd 
Sigmond uramék Kassa alá indulnak; Sulyok István uram fő strá-
zsameslerré lételik. Valón PétPr magyar és német gyaloggal To
kaj alá megyén. 22. Patak. Urunk adatott egy hordó bort. 23 — 
25. Falak. Forgács Ádám beszédre kijö Rákócai Sigmond uramhoz 
ö nagyságához Kassából. 26. Patak. Az tokaji magyar gyalogok 
64-en az várból urunkhoz szöknek. 27. 28. Pálak. 29. Ebéden 
Vágáson, estve Teikibányán. Ennek az holnapnak elein jó kemény 
idők, Magyarországban jó hó is, de mi nálunk nem volt; 19-dik 
napja ut;'m meglágyulván az idő, az titak felfakadozfak, és rette
netes nehéz úlunk voU az hegyek közöt'. Urunk ö nagysága egész 
Kassáig Magyarországot meghódoltatta, Kassán, Szükmáron, To
kajon, Regéczen és Jeszenőn kivül. 

IflarHiis* 1. Göncz. 2. Ebéden Németiben. Az Hernád igen 
megáradván, majd úszó vízben mentünk által rajta. Eslve Nagy-
Idán. 3. 4. Nagy-Ida. Az kassaiaktól követek másodszor jöttek 
umnkhoz. 5. 6. Nagy Ida. Kassa alá voltam Bornemisza Pál uram
mal az súnczhety nézni. 7. Ebéden az kassai mezőn, eslve Nagy-
Bárczán. Nap estig urunk az kassai mezőn lévén, hopmester uram 
által tractált az kassaiakkal az városnak megadása felÖl. 8 - 1 0 . 
Nagy-Bárcza. Az kassaiakkal és Forgács Ádám urammal való 
tri»cta ment vt^gben. 11. Nagy-Bárcza. 12—14. Kassa. Lengyel 
követ az helmantól jött. 15. 16. Kassa. Ebéden az lengyel követet 
vendégletle urunk. 17 .18 . Kassa. Lelt az hideg. 19. 20. Kassa. 
Kapronczai uram elöljáró hadakkal indult Liptó felé. 21—23 . 
Kasss. Bornemisza Pá! uram az bányavárosokra ment 2000 
emberrel. 24—29. KassaT^SO. Ebéden Nádasdon, estve Gönczön. 
Urunk ő nagysága csömörből oly roszúl volt, hogy az lába sem 
birta, 31. Ebéden Szántón, eslve Mádon. Ennek az hónak 22-ik 
napjáig ocsmány fergeteges hóval elegy esős idÖk jártának , és 
rettenetes nagy sarok ós nehéz úlak voltának, az után megfor
dulván tiszta szeles idők voltának, és szintén fagytára az utak ÍB 
megjavultak, ős tavaszt is sok helyen vetettek. 
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Ápri l is . 1. Ebéáon Líszlián, estve Patakon. 2—4. Patak. 
5. Tolcsva. 6. Ebéden Ifereszlürotí, esve Szerencsen. 7. Sze
rencs, J4Z tokaji németek íidták meg az várai urunknak, magok 
id az fökapilónyon és zásilóiartón kivöl , és azokkal elment öl 
muskatélyosokoD kiviil mind az uruük ő nagysága szolgalatjára 
adták magokat. Az budai vezér követét vittem fel Máriafi Fe-
rencz urammal. 8. Megyaszó. 9. Ebéden Felsö-Vadászon, igen 
vígan laktunk urunkkal, estve Szenderöben. Az szegény Kap-
ronczai György oz Vág mellett veszett, Faragd Andrást elfogták. 
10. Szenderö. 11. Ebéden az cselóni forrásnál, estve Tornaalján. 
13. üza, Pánit. 13. Rabő. 14. Osgyán. 15, Kis-Nilrán ebéden, 
estve Losonczon. 16. Kis-Nilra. 17. Ebéden Kis-Nitrán, estve 
Losonczon. Égette fel Huszár Mátyás uram nagy részét Fülek 
városának. 18. Lesonca. 19. Busa. Reversalist adott Veselényi 
Ferencz az neulralisságról, melyet menten megszegett. 20. Szé-
csén. Az sfrázsállatóst kezdettem. 21. Szécsén. Táborban szállot
tunk, hololt eddig quartélyokban voltunk. 22—26. Szócsón. 
Bánházi Istvánnak volt csatája. 27. Szécsén. Petki István uram
nak volt harcza az németekkel Lévánál, melyen az miéinkben 
felesen vesztenek. 28—30- Szécsén. Urunk ment Gyarmatra, az 
hová az más táborbél is az urak és fö emberek tanácsra jöttek. 
Ebben az holnapban jö tavaszi idÖk volíak, melegek, néha jó 
esők is, csak hogy huszonharmadik táján egynéhány nap kemény 
derek jártának. 

Iflajiis. 1 - 3 . Szécsén. Jött ki urunk közinkben, sátorok
ban szállván. 4. Szécsén. 5. Ebéden **), estve Mulyad-
nál. Az császár hada előtt szállottunk vissza. Volt derék ceatá-
jok Bakos Gábor és Kemény János uraméknak az egész császár 
hadával Palánknál, a bon az ellenségben feles vesaetl. 6 Mn-
lyadnái. 7. Ebéden Daróczon, estve Rima-Szombatnál. 8. Rima
szombatnál. 9. Ebéden **), estve Kövecsesnél. Az út
ban egy hidröl lovastól estem le. 10. Kövecsesnél. Az elmuU éj
jel szegény Lázár István uram, estye semmi gondja nem lévén, 
holt meg. 11. Putnok. 12. Edelin. 13. 14. Vámos. 15. Gesz
telnél Érkezeti az lengyel király követe. 16. Gesztéinél. Volt 

*) Az eredetiben hézag van hagyva. 
**) Hasonlóan hézag az eredetiben. 
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szemben urunk véle. Ez által az Mrály az békesség dolgából maga 
interpositiöját ajánlotta, de úgy, elsÖben induciák légyenek, 
melyre urunk nem menvén, az király is azután semmit nem akart 
cselekedni. 17. Bekecsnél. Vendéglelto ebéden urunk az lengyel 
király követét Gesztelnél. Estve az részegeskedés miatt rút zene
bona és vagdalkozás volt az táborban. 18. Bekecsnél. Veselényi 
Ferencznek Szenderöt adták meg. 19. Bekecsnél. 20. Bekecs és 
Megyaszó között lovon háltam éjjel, mivel Huszár Mátyás és 
Bakos uramékkal maradtam volt hátra. 21. Ebéden az szerencsi* 
hidnál, estve Liszkán feljüí nz rétben. Az császár hada az Her
nádon költözött által. 22. Patak. Az külső város sánczának újí
tását kezdettem , de félben maradi. 23. Patak. Urunk ö nagy
sága hadaival az Bodrokon általköltözvén Slepán Ferencz uram
mal maradtam. 24—28. Falak. Az kapu előtt kezdettem egy 
sánczhoz, mely az mi nemzetünk között első dolog fog lenni. 29, 
30. Patak. Bihar vármegye urunktól kéredzett haza, az többiis 
akartak, de amazoknak lőtt kemény válasz miá csendesedtek. 
31. Patak. Ujhelyhez jővén az ellenségben mintegy 3000 lovas, 
az mi részegeskedő hadunkban sokat levágtak. Ez elmúlt hol
napban hadainknak szerencséje megfordulván, mind az ellenség 
részére járt. inkább. Az holnapnak két első része esős, az utolja 
száraz, két utolsó napon kívül. 

Jianiiis. 1—4. Patak. Az budai vezérnek urunkhoz menő 
követi itt hál. 5—7. Patak. Az budai passa követe tért vissza. 
8—10. patak. Betegedtem meg, az hagymáz is reám esett, de 
nem szintén bolondoskodáasal. 11, Patak. Urunk eleiben betegen 
mentem ki. 12. Patak. Szerencset Kemény János uram ostrom
mal vélte meg az benne lévő németektől és magyaroktól. 13— 
17. Patak. Könnyebbedlem nieg. 18, Patak. Lónyai Sigmond és 
Serédi István uramék mentek az palatinusboz tractára. Az csá
szár hada indult meg Kassa alól égetéssel. 19.20. Patak. Urunk 
betegedett meg. 21. Patak. Betegedtem le újólag. 22 — 24. Pa
tak. Urunk ment el innét minden hadaival az ellenség felé, áz 
praesidiumot is innét mind elville. 25. Patak. Tört keményen az 
hideg mára virradóíag. 26. Patak, Tört keményen as hideg. 37—• 
29. Patak. Kezdettem felkelni. 30. Patak. Ebben az holnapban 
Medardus nap tájban esők, azonkül gyakrabban melegek, néha 



Telhös és es69. Szántalan beteg embf^r volt mind itt ben nz vú~ . 
rosban, mind kin, holtak is , de nagyobb része felgyóüryult. Ez 
egész holnap majd mind az IDÍ részünkről forgott szerencsésben. 
Az német tábor indult (el. 

•Iii l íu^. 1 — 6. Pa'ak. Praefecíus urammal mulattunk, de 
nem derék részegségre; melyből ujóhig fekünni esiem. 7—9tí 
Patak. VoKara igen beteg. 10 — 12. Patak. ,13 . Ebéden Ujhely-
ben, estve Legényén. Indultam az tábor után Isten kegyelmes-
ségébö!, noha oly beteg voltam, hf>gy az ógyböl is más segített 
fel, 14. Gerendán 15. Ebéden KÖrtvélyesen, estve Varanön. 
16 - 18. Varanó. Vöttem Bethlen János uramlél kölcsön 99 fo
rintot. 19. Ebéden Gálszécsen, estve Pelejten. 20. Ebéden Mi
hályiban, estve Ujbelyben. Az erdélyi és parlíumbeli vármegyék 
indultak hazn. 21,LiS2ka. Az székelyekben is bocsátott el urunk. 
22—25. Liszka. Kezdettem negyedezer fekünni. 36. 27. Liszka. 
28. Estvére Patakon. Urbánus VIII. Pontificatus 2 1 . aelali3 77. e 
vivis excessit. 29. Palak. 30. Ebéden az derék éren való rokesz-
!iól, a holott az halászat ulán az lengyel követet vendégleltc 
urunk ö nagysága. Estve Tokajban. 31 . Estvére-Thályán. Ebben 
az holnapbau igen nagy szárazság volt ad 21, akkor szép eső , 
és die 7. Az ellenség visszatérvén felment, kiket urunknak egy 
rész hadaival Kemény János kisírt. Én mind az egész holnapban 
beteges voltam. 

A u g i i s t n s . 1. Ebéden Gönczön, estve Misién. Jeszenö 
várát adták meg. Voltam igen beteg. 2. 3. Kassa. Az Portárdl 
kaftánnal török követ érkezett bé. Én doctorral kezdettem gyó
gyíttatni magamat. 4 — 9 . Kas^a. Gardinales ad nóvum ellgendum 
Pontificem congregati. 10. 11 . Kassa. Az lengyel követet bo
csátotta urunk el, 12. 13. Kassa. Az (örök követet vendéglette 
urunk. 14—16. Kassa. Az svéciai királynétól urunknak jött le
vele, és azoknak az hadaknak állapotjárót bizonyos hírei. 17. 
Kassa. Az ország bücsüxott el urunktól. Az lörük követet expe-
diálla urunk. 18, Ebéden Zsadánban, estve Gönczön. 19. Ebéden 
Szántón, estve Thályán. Örsi Sigmond Regéczböl jött ki tractára 
urunkhoz. 20. Tokaj. Rcgéczet adták meg. 2 1 . 2 3 . Tokaj. Rákóczi 
Sigmond uram ö nagysága indult hé Erdélyben asszonyunkhoz. 
33—27. Tokaj. Bornemisza Pál uram ment az hadak köziben, 
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hogy Kemény János uram visszatérjen. 28. 29 . Tokaj. 30. Estve 
Patakon. Urunk ö nagysága küldött az pataki erősségnek delineá-
lására és reformálására, de félben maradott. 31 . Patak. Ebben 
az holnapban gyakor esők, melegek és hives idők elegyesen 
Jártának. Az mely hadai urunknak.az németeket persequálták, 
Kemény János urammal jöttének alá, könnyű hadakkal megegyez
vén az ellenség, és utánok az császár hada is kezdett alább 
nyomulni. 

S e p t e m b e r . 1. Esivo Tokaj. 2. Tokaj. Az törökök az mi 
kevesen voltának, Szenderö alól gzöktenek el. 3—6. Tokaj. 
7. Patak. Az praesidium köziben küldött bé urunk ö nagysága. 
Szállott SzenderÖböz iiz ellenség, ujoIag alá jővén. 8. 9. Patak. 
Küldtem haza szolgáimat, lovaimat. 10—15. Patak. Rendeltem 
helyben az praesidiumot. 16—24. Patak. Az kék gyalogokat 
mind urunkhoz bocsátottam. 25 . 26. Patak. Éjjel Liszkától az 
Kemény János urammal való tábor szállott ide az alsó hostáton 
alól való szigetben. 27^—29. Patak. 30. Tokaj. Az gyalogot az 
urunk parancsolatjából vittem ki. Ebben az holnapban igen szá
raz és meleg idők jártának, az utolja feló hideg szelek és éjjel 
hóharmatok, nappal melegek. Az császár hada Zomboríg és az 
elei snintén Keresztürig jővén alá, onnét tért vissza az Herná
dig. Az mely békesség^ felöl vnló tractának Nagy-Szombatban 
kellett volna lenni, az urunk követinek nem érkezése miá muIt 
el ez holnapról. Az Homonnaí János gyalogit vágatta le és fogatta 
el Barcsai Ákos uram, Jeszenö várát rontotta el Ballingh János 
uram. Az homonnai és ungvári jószágban felindult parasztság is 
lecsendesedett. 

O c í o b e r . 1. Tokaj. Vettem egy pej paripát fi. 30. és egy 
gyermek .lovon. 2. 3. Patak. Ibrányi Miháiy uramat az hajdúsággal 
verték fel az németek, felesen is levágtak bennek. 4. 5. Tokaj. 
Az német had tért vissza Szenderö felé. 6. Tokaj. Az urunk ha
dainak egy része költözött által az Tiszán ég Tokajon alól szál
lott az víz mellé. 7. 8. Tokaj. Az régen kijött székelység urunk 
engedelméböl mind haza ment, csak az ujolag jöttek maradván. 
9. Tokaj. Követségben tractára Nagy-Szombatban expediálla urunk 
Lónyai Sigmond, Nyári Bemard, Csernél György, Körösi István 
és Zákány András uramékat. Az Portáról posta követ érkezeti 



császár parancsolatjával, hogy az budai hadat urunk mellé men
ten indítsa az passa. 10. Dobnál, az tracta között. 11. Ebéden 
Gesztelyen, eslve Hernád-Németiben. Az egész tábor Geszlely 
mellett. Estve lőtt hé. 12. Hernád-Németi. 13. Ebéden Ónodon, 
estve Hernád-Németiben. 1 4 — 2 1 . Hernád-Németi. Az hajdúság
nak nagyobb része érkezett az táborra. 22. Ebéden Tokajban, 
estve Hernád-Németi. 23—25. Hernád-Németi. Az szegény Bor
nemisza Pál uram, udvari főkapitány, holt meg 11 és 12 éra 
között nappal. Adna Isten sok magyart olyan tökéletest kivált
képen udvarban- Az törökökben érkeztek el. 26. Hernád-Németi. 
Az törököknek fejeit vendégletle urunk. 27- Hernád-Németi. Az 
szegény Bornemisza Pál uram testét soleraniler kisírtuk ki, urunk 
is az falun kiil kísírvén szekerén. 18. Vámos. 29. Szent-Péíer-
nél. Torstensobnnak az svéd generálisnak jöttek levelei, kiket 
én forditottam meg. 30. Ebéden Kazánál, estve Putnokban, hol 
igen holtának. 31 . Ebéden Héten, estve Bánréven. Ebben az 
holnapban esővel és jö idÖvel elegyes idők jártának. Az nemes
ség az hajdúság felverése után (íesztelytöl menten Gömörhöz 
ment, és ott egynéhány nap mulatván onnét ment feljebb, kik
nek egész táborral utánok indult urunk ö nagysága. Az fran-
czíai és veimariai hadaktöl való megverellelését az bavariai ar
madának értettük, és Gravelíngának is. megvételét. 

JUovcmber. 1. Bánrév. 2. Rima-Szécs. 3. Rima-Szécs. 
Balogvár alá expediálta urunk Szentpáli Istvánt lövöszerszámok-
kal és gyalogokkal. 4. Rima-özécs. Holt meg az szegény Sasadi 
Sigmond. 5. Rima-Szécs. Ebéd után mentem az Balogvár alatt 
vald sánczban. 6 - - 1 2 . Rima-Szécs. Balog várát adták meg 13. 
14. Rima-Szécs. Az nemességnek nagy része keményen replicált 
urunknak, de az urak nem akarták beadni. 15. 16. Rima-Szécs. 
Jacobiis Uebenstok Locumtenens Colonellus cohortis praetorianae 
Dracnlariorum Carapi Mareschalli Suecici Leonardi Torstensohnii, 
et Legátus ejusdem et Francicse Corouarum apud Illustrissímurn 
Dominum Princípem nostrum, inter horam tertiam quarlamque 
nocturnam tranquille in Dominó obdormivit. 17. Rima-Szécs. 18. 
Rima-Szécs. Az Rebenstok testét indították Kassára, melyet Vitéz 
György uram mind addig kisírt. 10. Rima-Szécs. Torstensohntól 
Bernburgtöl érkezett urunkhoz Orbai András. .20. Rima-Szécs. 
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Gröf Ilyésbázi Gábor ür szökött el Balogböl az császár pártjára. 
21 . Rima-Szécs. 22 . . . * ) . Indultunk hátra. 23. Kassa. 
24. Kaza. Huszár Mátyás urammal szólalkoz(unk egyben gyakpr 
illetlen fréfálkodási miatt. 25. Kaza. Az császár bada fogott fe
lénk térni. 26. Vámos. 27—30. Hernád-Németi. Ebben az hol
napban rüt ködös idők és száraz hidegek jártának, csak szintén 
die 37. esett. Az táborban sok ember holt, és nagy kedvetlen' 
seggel voltak az hadak, kiváltképen az vármegyék. Az Slekiek 
zsákmányosainkban sok károkat töttenek. Az németekkel semmi 
nevezetes dolog végben nem ment. Az tracta Nagy-Szombatban 
kezdetödött. 

D e c e m b e r . 1 — 6. Hernád-Németi. 7. 8. Aszald. 9. Csa
tára indultunk Kemény János urammal mintegy 1500 Itíval, és 
éjjel inkább mind mentünk. 10. Estve felóig Putnoknál. Putnok 
városát vertíik fel jő hajnalban megütvén. Az várat megadták. 
Háltunk Tornaalján, Itősőn esőben szállván ott meg. 11 . Felsd' 
ÖrsSn naplotlunk, éjfélkor peníg megindulván mentünk Jösvához, 
az hon semmi ellenséget nem találtunk. 12. Csetnek. 13. Almás. 
Urunkkal egyeztünk meg. 14, 15. Almás. Az hadakat quartély-
ban bocsátotta urunk. 16. Almás. Az vármegyéket bocsátotta 
haza urunk, bizonyos száma fő embereken kivül. Négy paripá
mat s egy lószekeremel küldtem haza. 17. Szászva. Betegedtem 
meg. 18. Kupa. 19. Ebéden Zsöczán, estve Ónodon. 20—27. 
Ónod. 28. Szent-Mibály. Ltícznál jöttem által a Tiszán igen bete
gen. 29. Ebéden Nánáson, estve Hatbázon. 30. Ebéden Debre-
czenben, estve lUonostoros-Pálíban. 3 1 . Ebéden Diöszegen, estve 
Nagy-Kágyán. Ez az esztendő igen dögös volt, az táborban is 
igen holtának, én is felettébb beteges voltam. Préposívári Sig
mond, KÚD Lászlö, Kassai István, Nagy Pál fö gyalog kapitány 
és Lázár Isíván nramék holtak meg**). 

*) Az eredetiben bézag van. 
**) Eddig terjed Haller Gábor naplója.—A mik ezután következnek, 

azokat Haller a naplója végén üresen hagyott levelekre külön-
külön jegyezgette. 
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S z e n t k i r á l y i G e r g e l y . Anno 1635. 20 Junii kezde
tik esztendeje, Qzetése egy törn fl. 18, és 16 sing karasia, ki
ért ha pénzt kíván, annyi forintot kell adni, az mennyi sing 
posxté. Egy lovának széna, abrak, Szent Miliáty naptól fogva 
Szent GyOrgy napig. 

12. Aug. Adtára fl. 5. . 
11. Sept. Küldött az úr Farkas Istvántól fl. 5. 
22. Octob. Küldtem ki az inastól fl. 3. 

9. Dec. Az 16 sing karasiára adtam meg fl. 16. 
19. Januarii adtam fl. 1. 

N y á r á d i József . Anno 1635. die 25. Seplemfaris kez
detik esztendeje, űzetése egy lóra vagyon. 

20. Octob. Adtam meg Nagy János által fl. 5, 
15. Novemb. Adtam meg fl. 2. 
Anno 1636. die 6. Aprll. adtam fl. 1. 
29. Maii adtam Székely Jánosnak maga akaratjából flzeté-

géböl fl. 2. den. 60. 
Az úr adott volt egyszer Gsászi által fizetésében fl. 6. 
10. Julii adtam fl. 1. den. 40. 
27. Jalii adtam az 16 sing karasiáért egy forintot singi-

ért fl. 16. 

D a r v a s J á n o s . Anno 1636. die 25. Mártii kezdetik 
esztendeje, fizetése egy lóra vagyon. 

23. Maii. Küldtem ki az inasomtól ii. 6. 
25. Julii. Adtam meg fizetésében fl. 8. 
27. Aug. Adattam meg az inassal den. 50. 

J a b l o n c z a i J á n o s Anno 1636. die 34.. MarÜikezde
tik esztendeje, űzetése egy lóra vagyon. 

31. Maii. Küldtem Vásárhelyitől fl. 6. ^ 
11. Julii. Adtam meg fl. 4. 

Etem egy forintot adtam volt kúrulyra, azt is maga szá
mára költötte fl. 1. , 

19. Septembris. Adtam Fejéregyházatt fl. 1. 

S z é k e l y János . Anno 1636. 8. Mártii kezdetik eszten
deje , fizetése egy lóra vagyon. 

4. April. Adtam meg Egerbegyen fizetősében fl. 6. 
22. Junii. Adtam meg fl. 12. 

-Loas Simon. 1635. 1. Aug. kezdetik esztendeje, fize
tése n> 7., posztó köntös vinczi, bérlés, csizma. 

3. Sept. Adotl az úr fl. 6. 
10. Octob. Az bérlést is megadatta. 
21. Oclob. Adtam egy czizmát fl. 1. den. 10. 

Item egy nadrágra adtam fl. 1. den. 10. 
Udvarhelyt Nagy János uram által den. 35. 
Anno 1636. 24. Febr, Adtam az inas által fi. 2. 
26. Febr. egy csizmát fl. 1. den. 10. 
18. April. Adtam meg az mi hátra volt fizetésében fl. 2. d. 65. 
28. April. Adtam risnicses dolmánt neki, mely tölt 5 fi. 

21 den. Minthogy mentének és dolmánnak kellett volna lenni 
vinczi posztóból, mely 57 pénzzel feljebb tölt volna, azt is meg
adtam neki. 

21. Junii. Csizmát vettem neki fl. 1. den. 10. 

I n e s i Mihály. Anno 1636. 28. Mártii kezdetik eszten
deje , fizetése egy lóra vagyon. 

18. April. Adtam meg az inas által fizetésében fl. 6. 
9. Maii. Adattam az inas által fl. 4. '* 

25. Julii. Az 16 sing karasiáért adtam fl. 16. 
19. Aug. Adtam meg fl. 1. 

Loas Simon. 1636. die 22. Junii kezdetik esztendeje, 
fizetés© vagyon fl. 7,, posztó köntös vinczi, bérlés, csizma, 
vagy süveg, ingre fl. 1. 

12. Julii. Adtam meg fizetésében fl. 4. 
Csizmára adtam fl. 1. den. 10. 

23. Aug. Adtam mentéje csináltatására den. 70. 
23. Adtam ingre fl. 1. 

7* 
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Nagy I s t v á n Anno 1636< die 22, Septemb. kezdelik 
esztendeje , fizetése vagyon egy lovára. 

Beneficia sea mnnera in me collata. 
Pókai uram die 17. Maii adott egy abroszt és egy kendői. 

Anno 1637. Szilvási BoUlizsárné asszonyom liüldötí orczatörlöt 2, 
hendö keszkenőt 4, abroszt 4, lepedőt 4, asztot keszkenőt 12-öf. 

Anno 1637. die 13. Aug. Szilvásinó asszonyom küldött egy 
szederjes skarlát czafragot, és kölcsön 100 forinlol. Ugyan Ö 
kegyelme adott egy sátort. 

Titnii qnidam. 
Spectabíli ac Magnifico D. D, Davidi Zólyomi de Albis, 

Illustrissimi Principis Transylvaniae Áulicae militiae, et trium 
Sedium Siculícalium Sepsi, Kezdi et Orbai Capitaneo Supremo, 
Dominó meo observandissimo. 

Illustrissimo Comiti D. D. StephQno Bethlen de Iktar Se> 
niori, perpetuo Comiti Comitatuum Hunyad et fliaramaros, Do
minó in Huszt et Hlye haereditario, Dominó et Patrono meo 
gratiosissimo. 

Venerando et Clarissimo Viro, D* Johanni D.*) Keszerüy^ 
Verbi Divini apad Albenses Ministro vigílantissimo, nec non 
Ecclesiarum in Transylvania Uerormalarum Superintendenti di-
gnissimo, D. Fautori meo colendo. 

Admodum Heverendő et Clarissimo Viro, D. Stepháno K. 
Geley, Illustrissimi Principis Transylvaniae Concionatori Aulíco, 
nec non Ministro Verbi divini apud Albenges solerlissimo, D. 
Faulori meo colendo. 

Mícbael Tholdalagi de Ercze. 
Stephanus Lázár de Erked. 
Matiiiad Huszár de Brenbida. 

0 JDayka. 
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Johannes Béldi de Uzon. ^ 
Johannes Kemény de Gyereo-Monostor. 
S. M. Ladislous Giulaffi de Ratot. 
S. M. Sigismundufi Kornis de Ruszka, Eques Auralug. 
III. ac M. Georgius Rákóczi Junior de Felső Vadasz, Capi-

taneus Varadiensis, ac Generális liberorum militura Haidonum 
in ditione Transilvanica. 

Generosis, Egregiis ac Nobilibus Dominis Vice Comitibus, 
Judicibus, caeterisque Eieclis Inquisitoribus publicornm malefa-
ctorum Comitatus N. N. Dominis mihi semper observandissimis. 

Spectabilibus ac Alagnifícis Generosis, Egregiis, Nobilibus 
Dominis Comilibus, Judicilnis, Vice Comitibus et Judicibus caete
risque juralis Asessoribus ÜBíversitaUs Nobilium in Comitatu de 
Kikelleo clc, Dominis mibi semper observandissimis. 

Stephanus Angyalos de Kis-Egresleo. 
VolíFgangus Pelki de Cziczo, 

Az sereg rendelésről. 
1. ügy igyekezzed rendelni, hogy az ország népe, kivált-

képen az nemesség egymás mellett ne essék, banem fizetett 
nép köziben, vagy egy felől fizetett had, más felöl székely
ség essék. 

2. Az lovas sereg mellé mindenkor egy gyalog sereget 
kell állatni. 

3. Az dandár lovasból álljon, és az légyen legnagyobb serege 
4. Szárnyul lovas sereg essék, az jó öreg légyen. 
5. Az lövöszerszám közepin és az szárnyán. 
6. Az nagy sereg nem jó, mert nem térbet gyorsan, mind

azonáltal török ellen nagyobb seregek kellenek, hogy sem egyéb 
nemzet ellen, mert 6 h nagyokban rendeli népét. 

7. Az segítő seregek igen nagyok ne legyenek, de erősek. 
8. Az zászló eleiben két rend kopjást jó állatni, és min

den zászló mellé két jó legényt, kik az zászlóra vigyázzanak. 
9. Visszaszálláskor az elől járó hátúi essék, és az hátulsó 

elől, az könnyű had i s , ki szányúl jár, hátrább maredjon« 
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10. Hibor közel m ellenség. Jézus kiáltásra háromszor 
kell öreg lÖvö szerszámmal I5ni, melyre ha az ellenség megfelel, 
fel kell az hadat ültetni. 

11. Mindenkor tágas utat kell keresni az hadnak, ha szin
tén kerülőbb is. 

12. Ha lehel, idején meg kell indulni, és ismét szállani, 
hogy zsákmányra is elmehessenek, és ay. lovak is nyugodhassa
nak; de hd víz közel nem lehet, tovább is el kell vinni az ha
dat az víz kedvéért. 

13. Az két szárnyán jó seregek légyenek és nagyok. 
14. Ha az hely engedi, mindenkor egynéhány seregei les

ben kell állatni , kik az harcz alatt mutassák meg magokat, 
15. Ha az táborhoz közel halom vagyon, azt az ellenség

nek nem kell engedni, hanem maga táborával kell elfoglalni. 
16. Az mely Felé az tábornak indulni kell, arra zsákmányost 

bocsátani nem kell. 

M e d í t a t i o n e s . 
Az, ki Erdélyben pénzt ós hadat meg akar töbkifni, igy 

cselekedjék: 
1. Szabad kereskedést engedjen mindennek. 

. 2. Az publicatiőt loUálja teljességgel. 
3. Az fiskus ne bírja az jószágot, hanem uraknak adja; ö 

maga éljen az ország jövedelméből, bányákból. 
4. Gyalogot gyűjtsön,'kiknek békességben lakó helyet ren

deljen, úgy hogy adót ne adjon, hadnak idején peniglen fizetése 
légyen. 

5. Az várakat elosztván, azt magának reserválja, hogy 
praesidinmot tarthasson benne, német gyalogot Jobb volna. 

6. Az nemességet fel ne szedje, hanem kapuszámról adja
nak embert - de az urakat elvigye. 

7. Fejedelem sok udvarnéppel ne járjon, kiváltképen sok 
gyalogot és lovakat ne hordozzon, mert azzal pusztul az ország. 

S. Fizetett had sok legyen hadnak idején, úgy szedhetni 
fe) jobban az ország népét, és szófogadó lészen *). 

*) Mind ezen pontok a „Meditatíones" czímen kívül titkos jegyekkel 
yajinak írva. 
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Minthogy az országnak szabadsága az fejedelmek fösvény

sége miatt igen megromlott, választáskor kell arra esketni, hogy 
az szabad kereskedést el nem veszi az országtól *). 

Egy szóval minden nehézséget akkor kell proponálni, és 
a ki azt esküvéssel magára nem vállalja, elé nem kell vinni. 

Egy némfl-némü olvasásnak módja. 
Mindenkor az közt^pin kezdettek el az bMük, és onnét az 

eleire, és annakiitánna az utoljára, és igy annakutánna rendsze
rint egyet az eleiről, másikat az utoljáról. Igy: 

• annakutánna^ 
ezt az szót akarom ilyen formán leirni: 

u a a n n n n a a k t . 
De avagy feles bötükböl áll az szó, avagy feletlenböl. Ha 

feletlenböl, tehát az középsőt tedd első helyre, és azután az 
legelsőt, melynek utána az hátulsót, onnét visszatérvén, az első 
után valót helyheztesstíd, és aa^után az hátulsó előtt valót, mind 
addig igy menj elé, míg leírod az szót, például légyen az elsŐ 
szó, moly feletlen betűkből, úgy mint tizenegyből áll. 

Ha feles bötükböl áll az szó, az két középsőt kell elől tenni, 
és annak utána, mint az előbbi példában megmagyaráztam, ügy 
kell előmenni. Például legyen ez feles bettikbői álló szó: minden, 
ndmnie; azért, eatzr; Tioha, ohna. 

*) E pont is titkos jegyekkel, de mint az irás jelleméből tisztán 
látszik, a fentebbi pontokkal nem egy idÖben van irva, s az 
elébbi pontoktól vonailal van elkülönítve. — Az erre következő 
pontot Haller rendes írással jegyzetté fel. 



FÜGGELÉK. 

Haller Gábort érdeklő levelek, 
I. 

Szefer gyulai bég levele Haller Gáborhoz. 
Kelt Gyulán 1654. jul 21-én. 

Tekintetes és vitézlő szomszéd ür , ]ó akaróin! Islen ke
gyelmedet szerencsés sok jökkal látogassa! Nekem vitéz úv 
szomszéd és jó akartím! Minapiban kegyelmednek küldött leve
lemre vald vólasztélel levelét vellem; melyből értem, hogy az 
jene, urak tetszésekből, az elöbbeni szokás szerint, inidön az 
szükség kívánta, mostan is Szaránd vámegyében lévő falubelie
ken sxemeköképen veitek volna valami élesnek bészolgálfalását^), 
melynek illendő árát meg is adván, melyet az éü elöltem való 
béghek nem ellenzettek , s most sem ellenzhetik. NeS.em nem 
ugy adták érlósemre, hogy csak Zaránd vármegyében liávö falu
beliektől kívánna kegyelmed, hanem az egész aradi tartományra 
iS követel küldött volna kegyelmed, honnat nem csak élést, ha
nem vármérésekre kívánna kegyelmed, az mely eddig sa;okásban 
nem volt, s most is azl meg nem engedhetem, hogy hatalmas 
császárunk földe rend kivül való kívánság miatt elpusztuljon; mi
vel m, ,s ónnal élünk, mim szintén kegyelmetek, melyrn nózv© 
kell gondol viselnünk az szegény föld népére. Írja kegyelmed 
azt IS, hogy kegyelmedet tuddsiíanám felöle, ha az hi^talmas 

*) Azaz: gabonát szemül vettek be. 
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vezértől, vagy az passától ő nagyságától volna az fenyegetödés 
és egyéb hírek. Én erre kegyelmednek egyebet nem tudok írnia: 
mi győzhetetlen császárunknak, sem az hatalmas budai vezérnek 
szíveket és tanácsokat nem tudjuk , s akaraljokat mi legyen; mi 
pedig, Isten oltalmazzon, győzhetetlen császárunk kiadott athna-
méja ellen valami ellenkezést szereznénk, és nem is engedik Ö 
nagyságok; sőt valóban s erős büntetés alatt is parancsolják áz 
közöttünk lévő szent békességnek megtartását, si fas est eredére. 
Kegyelmetek némely rósz hamis embereknek hazugságokat no 
bigyje, mert én ugy tudom ez részről, hogy semmi bántódása 
kegyelmeteknek nem lészen. Kegyelmedet szomszédságos jó aka' 
rattal kérem, parancsoljon mindenüvé oda az hódoltságra, mivel 
most vagyon ideje, az császár adóját szolgáltassák bé, hogy a 
miatt inkább valami veszekedés ne következzék. Kegyelmed is 
nekem parancsolván, jó szívvel az szomszédságban kedveskedem. 
Isten kegyelmeddel. íratott vég Gyulában 27. julii anno 1654. 

Kegyelmednek szomszéd jó akarója gyulai 
vitézek fő bégbje S z e f e r Bégb. 

Kívülről: Tekintetes és Nagyságos Haller Gábornak, az 
erdélyi méltóságos fejedelem egyik hűséges tanácsosának, jenéi 
vitézeinek főkapitányának, Zaránd vármegyének és hozzá tar
tozó vitézlő nemességnek főispánjának etc. nekem vitéz úr szom
széd jó akarómnak. 

A károly-fejérvári káptalan levéltárában Uvö eredetiből. 
Közli Dr. Ö tvös Á g o s t o n . 

11. 
Haller Gábor levele II. Rákőczi György fejedelemhez. 

Kelt Boros-Jenőben 1654. aug, 8~kán. 

Alázatos szolgálatom ajánlása után Istentől ő felségétől 
Nagyságodnak egészséget, hosszü életet, miuden dolgaiban bot
dog előmeneteleket, és méltóságos fejedelemségében sokáig vald 
virágzó állapotot megadatni szívből kívánok. 
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Az nagyságod die 6-a praeseiitis irt méltóságos levelét 
most 12 óra tájban adván meg, értem az temesvári passánab 
hamis panaszát, azoknak egyikében is semmi sincs kegyelmes 
uram. Zaránd vármegyén kivül egy falura sem parancsoltam 
élésért: megmondják, ha hazudni nem akarnak; azt is pénzért 
hozattam; hanem az vármegye nem hajtatván ki az szegénysé
get, egyik hadnagyot küldtem ki az falukra, és ha maga nem 
mehetett, pénzét küldött; az kiljebb is ment Zaránd vármegyénél 
egynéhány falukra; be is jött vár dolgára az ráczságban, noha bi
zony akkor hircm nélkül lett behívatások , de ugyan nem küldöt
tem vissza; sok jó dolgot tettek. — Bizonjnyal irom nagyságod
nak becsületemre, sem lova sem semminemű marhája senkinek 
is nálam nincsen, sem másoknál is nem tudok, sem nem hal
lottam , felverését is közülök nem értettem; szemtelen hazugság 
dolgok, melyből axt látom kegyelmes uram, megeléglették vol~ 
na itt való lakásomat. — Az rabok kegyelmes uram jó gondvi
selés alatt mind külön külön helyen vágynak, napfényt nem igen 
látnak; csak hogy az parasztság közt van híre itt léteknek; nem 
tudom honnét vagyon^ hogy mindent tudnak; azok miá nem lehet 
titokban.— Immár kegyelmes uram Isten áldomásából ugy vagyon 
megépítve csak eddig is, nem hiszem soha ilyen készülettel lelt 
volna; csak az deszkákkal érkeznének, és az sziget körül való 
sánczot vitethetném végben, Isten segítsége mellettünk lévén 
igen derekas ellenségtől Is alkalmas ideig nem félthetném, csak 
lennének emberek.— Az bosznai had és egyéb éUapotok felÖl 
ma Írtam nagyságodnak kegyelmes uram; mit mivele az két bég 
Gyulán egymásnak, meg sem érthetem; parancsoltam, hogy men
től hamarább meghozzák. Tegnap délben onnét jött emberem 
beszéli, méneseket egy puska lövésnyi földre jártatják az vártól; 
igen nagy zajgás és veszekedés volt tegnap az fő rend között, 
de mirÖI, nem érthette; az magyarokat mindenütt igen emleget
ték, miről, nem érthette külömben, hanem azt hallotta, Nagysá
god 60 hajót tartóztatott volna meg, ágyukat akarna rajta az 
Maroson alá bocsáttatni; kín igen megindultak, kíváltképen az 
lippaiak, mind csak az Alay bégre vetnek; 6 volt az dolognak, 
mind az hir elterjedésének oka; ha egyéb jó ki nem jöhetne az 
dologból, nagyságod keresne módot annak az latornak elvesz-

í 
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lésében ez alkalmatossággal. Nagyságod emlékezhetik reá prao-
fectus uram ö kegyelme leveléből, melyet nekem maga küldött 
meg nagyságod, tavaly is azon volt, míg oda hé való baja volt 
nagyságodnak, jőnének reá Jenőre; soha meg nem szüník pra-
cticáitól, nyughatatlan elméjű ez eb, az gyulai Alay bég társával. 
Én nékem kegyelmes uram valóban nehéz ez az állapot; bizony
nyal merem nagyságodnak írni: inkább mennék ma oly helyre, 
a hun nyilván való ellenségemet tudnám, mint ilyen helyben 
lennék; minden nap tartanom kell, csak várván várom, és szün
telen vigyázásra indítom; pedig ez részről semmit sem lehet.' 
Az svéd kívánsága felől fogom nagyságodat rndósítani; nekem 
jó emberséges embernek látszik hadi szolgalatja. Éltesse Isten 
nagyságodat sok esztendeig jó egészségben. Dalum in arceBoros-
Jeneo, 8. Aug. 1654. 

alázatos híve és szolgája élete fogytáig 
Höl l e r Gábor m. p.*). 

Kívülről: Celsissimo Principi ac Dominó Georgio Rákóczy, 
Transsilvaniae principi, parlium Regni Huogariiíie Dominó el Si-
culorum Comili ele. Dominó noslro colendissimo. 

Ugyanonnmi az eredetiből. Közli Dr. Ötvös Agoslon. 

111 
flaller Gábor levele Cseffei Lászlóhoz. 

Kelt M. Vásárhelyt 1658. nov. 10-kén. 

Szolgálok kegyelmednek mint jó akaró uramnak. Isten ke
gyelmedet minden Örvendetes jókkal áldja meg. 

Kegyelmed levelét becsülettel vettem; hogy Földvári uram 
választ nem irt fegyelmednek, elhiszem itt udvarnál való sok 
foglalatossági, gondjai miatt esett. Kegyelmedet ilt való állapa-
tokról tudósíthatom; török, havasalföldi és molduvai hadak itt 
ugyan számosan vannak, kikkel együtt urunkvai ö nagyságával 
holnap Isten áldomásából megindulván, szegény romlott hazánk 

*') Kzen aláírás hasonmását mellékletben közöljük. 
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TesKodelmes állspotjának lecseodesitésében és békességinek hely
ben állításában fáradozni, és &z fényes portának hedve keresé
sében munkálkodni igyekezünk. Az vármegye levelét nrunknak 
befldtam, és választ is szereztem reá; hogy kegyelmed ö ke
gyelmebet Dobokn vármegyéveJ menti, az nram vékony mentség, 
elbíszem ha donatiót adtak volna, abbéi nem vártak volna ö ke
gyelmek mástél. Noha az ország elsőbben ugy végzett vala, hogy 
commissariusok mennének ki; de mivel hirtelen kelletik elosz-
lamink, későbben arra hagyták vala, hogy magok (iszlei által 
is meglehessen, melyhez képest olt is véghez mehetett volna az 
dolog. Kegyelmed azért, ha eddig elmúlt is, de az iránt véghez 
vitetheti. Kegyelmed beteges állapotban lévőn noha fegyverével, 
külső erflyel hazánkat mostani ügyében nem segélheti, de érté
kével romlását, fogyatkozását, az fényes portának kedve kere
sésében elhiszem bazájiíboz vaM szeretete építeni és orvosol
ni el nem mulattathatja. Ezek ulán tartsa Isten jő egészsf^gben 
Kegyelmedet. 

Dátum in Míirus-Vásárhely die 10. Novemb. Anno 1658. 

Kegyelmed jó akaró szolgája 
H a l l e r Gábor mp. 

Kívülről: Generoso Dominó Ladislao Czeffei de Naszály 
Gomiti Comitatus Szolnok ínierioris Supremo, ac Celsissimi Prín-
cipis DD. nostri Clement. Magistro Frolho-notario ele. Dominó 
mibi observandissimo. 

Ugyanonnan. Az eredetiből közli Dr. Ö lvös Ágoston. 

IV. 
Barcsai Ákos fejedelem levele lipcsei Györgyhöz a vá-

radjai rév kincstári jövedelme számtártójához. 
Kelt a túri táhorhan 1660. aug. S-kén. 

Acalius Barchay Dei gratia Princeps Transsylvaniáé, par-
lium Regní Hungáriáé Dominus el Siculoruro Comes. 

Egregie fídelis nobis dilecte, salutem et grattam noslram. 

Haller uraiaat kellelt asc ország dolgai végett Aly pasgához 
őnagyságához Temesvárra expediálnunk; nem lóvén ö kegyel
mének költsége, kényszeríttetett volt ezer oroszlányos taliérohat 
kérni az temesvári teffterdártól, ígérvén interest kétszázhatvan 
tallért, az mint az ő kegyelme adós leveléből kitetszik. Hűséged
nek azért kegyelmesen és serio parancsoljuk, requiraltatván az 
temesvári tefTterdár emberétől, és az levelet is producálván, onnét 
minden tovább való halogatás nélkül adja meg az ezerkétszáz
hatvan oroszlányos talléroliat; ha oroszlányos tallérok nem vol
nának *) tallérokhal fizessen meg, mennyit oroszlányos 
tallérral tenne. Secus non faclurus. Dátum ex castris Tur**) die 
9-a Augusti anno 1660. 

A c h a l i u s B a r c h a y mp. 

Kívülről: Egregio Georgio Lipczei, Froventuum Fiscallum 
Portus Varadgyaiensium Ratíonistae etc. fideli nobis dileclo. 

Jegyzetek a borítékon: Haller uram az moly pénzt felkért 
Temesvárról, annak megadásáról való commissio. 

1660. die 17. Scpt. Lipcsei György uram administrált ke
zemben temesvári teifterdár uram számára ezer százhuszonötöd 
fél imperialis tallért, tallér numero 1124Va. Item. Száz aranyat 
is, Aureos numero 100. melyről quietalom. Dalum Albae Anno 
et die ut supra. Barchai Caspar mp. 

Ugyanonnan. Az eredetiből közli Dr. ÖtvÖö Á g o s t o n . 

V. 
Apafi Mihály fejedelem levele Haller Gáborhoz. 

Kelt a kís-selki tdborbcm 1661. nov. 23-kán. 

lm Istennek kegyelméből nagy dolog lett rajtunk; mert 
tudja te kegyelmed, hogy ez szegény hazánk rendéi egyben 
gyűlvén országostól itt Kis Selk városában meglőnek műnket 
fejedelemnek. Isten látja lelkünket, hogy ez nagyságot soha se 

*) Torda mellett. 
**) Az eredetiben egy vagy két szó ki van szakadva* 
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Mvántuk, és azért soha nem is kerestük, Ali pasa barátságát se 
vadásztuk soha., és ím még is oieglön. Hajdú Péter hív szolgánk 
ö kegyelme mindeneket megmondhat te kegyelmednek •, mikép 
lőnek ez dolgok. Él még Kemény János és fegyveres kézzel áll 
szembe velünk. Isten kegyelme legyen rajtunk, nem kívánom 
romlását; de ország kivánja: hogy adja meg magát, mert német 
sereggel harczol; az hatalmas császár nem akar róla semmit U 
tudni. Gyulai uram még keménykedik Kemény mellett Fogaras-
ban; de Isten kegyelme kezünkben adá már az országnak na
gyobb részét. Intjük tehát te kegyelmedet mint jó akaró kedves 
atyánkfiát, ne ellenkezzék többet az országgal és hatalmas csá
szárral. Mü is megháláljuk te kegyelmednek hüvségét. Dátum iii 
castris ad Kis Selk positis die 23. Novembris 1661. 

Michae l Apaffy mp. 

Kívülről: Magnifíco Dominó Gabrieli Haller, 
Gr. Kemény József másolatából. (Diplomatarium Transil-

vmdcum VIII.. hot. ő23. l.) 

VL 
Haller Gábor Görgéoy vára főkapitánya tiszti évi 

fizetése. (1660—1663) . 
Anno Do . . *) Series universorum conventiona-

torum, Servitorum ad Arcem Görgény et Curiani ejusdem per-
tínentium. 

Főkapitány Hallerköi Haller Gábor ö nagyságának: 
Kész pénz fizetése 500 frt. 
Búza, cubuli Saxonicales . . . . 100. 
Zab, cubuli Saxonicales 100. 
Bor, urnae . 300. 

*) Áz évszám ki van szakadva; miuíáa azonban Haller Gábor Várad
nak 1660-ban török kézbe jutása után lett görgényi fökapitányj 
1663. nov. 15-kén pedig a török által Érsek-Ujvávtt megöletett: 
bizonyos hogy ezen okirat ezen időközben (1660—1663) kelt. 

Verő disznó 8. 
Bárány 33-
Eczet, urnae 10. 
Vaj, ilcze 50, 
Méz, itcze . 30. 
Tyúk numero 100, 
Lúd . , no. 50. 
Széna orgiae 10. 
Káposzta fd no. 500. 

M eredetiből, a hároly-fejérvári káptalan levéltárábél, 
közli Dr. Ö tvös Ágos ton , 

t 
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CSlölsiniertetés. 

IiOSODczi Báníi György, mint napLöjának azon helyeiből 
kitetszik, bol egy testvér bátyjáról Bánfí Zsigmondrtíl ős ennek 
Farkad névre keresztelt íiáről emlékezik, Bánfi Mibály Kolozs 
vármegyei főispán Kapi Judittól született fia s így testvér volt az 
emiitett Zsigmonddal és az 1674-ben lefejezett Bánfi Dénessel. 
Mikola László bizonysága szerint (História Geneal. Trans. 19. I.) 
Doboka vármegye fÖíspánságát viselte s magtalanul halt el; így 
elbaltnak irják öt a Bánfi családnak Kővárinál (Erdély nevezete
sebb családai 23. 1.) és Nagy Ivánnál (Magyarország családaí 
I. köt. 165.1.) közlött, valamint a néhai gr. Kemény Sámuel könyv 
tárával az erdélyi múzeum kézirattárába jutott nemzedékrendi 
táblái is. Hogy azonban nös volt, — miről e nemzedékrendi láb-
Iák nem emlékeznek,— kitetszik naplójából, melyben 1644.aug. 
30-dikán Szamosfalván tartott labodalmáról emlékezik. Nejét név 
szerint jnem említi ngyan, de ha napiéját figyelemmel olvas
suk, azon meggyőződésre kell jutnunk, bogy neje a Sza-
mosfalvát bírt s csak a múlt század elején kihalt ősrégi 
Gyeröfi családból való, s igen hihetően az általa gyakran em
legetett Gyerőfi János leánya volt. Élete egyéb körülményei
ről , valamint halála idejéről, adatok hiányában bizonyost nem 
tudhatonk: annyit azonban, hogy még 1650-ben életben volt 
bízvást állíthatni vélek a Bánfi családi levéltár némely oklevelei
nek jegyzékéből, melyben Bánfi György kalotaszegi jobbágyainak 
1650-diki összeírását említve találtam. 
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i i e 
Mint Benkö Józsefnek e naplóhoz- irt s mindjárt közlendő 

élőbeszédéből kilünik, Bánfi Györgynek sok jó irásai voltak, me
lyeket Benkö elölt a család egyik tagja, naplóirónk bátyjának 
Zsigmondnak kis unokája, aa 1794-beD elhalt báró Bánfi Farkas 
emlegetett. Ez Írások közzül azonban, melyek, ha netalán mai 
napig fenmapadtak, a család bonczidai gazdag könyv- és kézirat
tárában volnának nyoraozandók, Benkö egyedül ezen rövid, egy 
évre terjedő naplót ismerte, s az ö kora óta forrásnyomozóink ós 
gyűjtőink, kik közzül a hasonlilhatatlan szorgalmú gróf Kemény 
Józsefet elég legyen nóv szerint kiemelnem, ezen kivül többnek 
ismerelére máig sem juthattak. 

E napló eredetije, Benkö tudósítása szerint egy 1644-diki 
naptár közbe kötött tiszta leveleire írva, a mull század végén ko
lozsvári tanár Pataki Sámuel birtokában volt. Ezen eredetiből 
másolta azt le a szorgalmas Benkö, kinek sajtó alá készített 
gondos másolatát, mely jelenleg a gróf Kemény J5zsef kézirall 
gyűjteményével az erdélyi múzeum tulajdona, használtam, mint 
e kiadás alapját; miután az eredetit emiilett Pataki Sámuel utó
dainál Kolozsvárit sikeretlen nyomoztam. 

K napló becse azon adatok kétségtelen pontosságában áll, 
melyeket I. Rákóczi György 1644diki hadjáratának folyamáról 
és nevezetesebb eseményeiről a szemtanú naplóiró egykorú jegy
zetei nyújtanak. 

Az olvasó érdekkel fogja Bánfi György e jegyzeteit az 
ugyanezen táborozásban részt vett Haller Gábor ez évi napló
jegyzeteivel összevetni, melyek egymást kölcsönösen erősítik 
s némi részben kiegészítik; e hadjárnt lőrténetéuek megirója pedig 
művéhez e jegyzetekből számos igen használható adatot fog 
menthetni. 
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Elöljáró beszéd e kis napló-könyvre. 

Az a nagy ür Bánfi György, ki is tulajdon kezeivel irta 
e jelen való napló-könyvet, egy igen nevezetes szülöttje volt a 
nagyságos és nem csak Magyar- s Erdély-országban, hanem a 
külső földeken is esméretes Losonczi Bánfi nemzetségnek. Sze
mélyére nézve pedig ki lelt légyen ez az ÚP, eléggé le nem 
irhalom; és alig tudhatok úri személyéről egyebet, mint hogy 
magtalanul holt meg, báró Míkola Lászlónak az erdélyi úri fa
míliákról irt munkájában való bizonyítása szerént. Azt pedig nem 
egyszer hallottam néhai idvezült báró Bánfi Farkas úr ©xcellen-
liájátót, hogy sok virtusokkal ékeskedett férfiú volt; és sok jó 
írásait is emlegette: de én semmit egyebet azok kőzzűl nem 
latiam e jelen való napló-könyvénél, melyet Tekintetes Doctor 
és Kolosváratt Tiszteletes Phílosophiae Professor Pataki Sámuel 
úr ezelőtt egynéhány esztendőkkel közlött velem. Ezt pedig Bánfi 
György írogatta az 1644*) esztendőre való kalendapíamának a 
szokás szerént tiszta papirosból közbe közbe kötött leveleire. 

*) Benkönek sajtó alá készített kéziratában 1634 áll ugyan: de hogy 
ez 1644 helyett csak tollhibából áll igy, kitetszik maga Benkö 
tudósításából az erdélyi történetírók magyar kéziratairól, melyben 
Bánfi György 1644-dik évi naplójának, eredetijéről írja, hogy az 
„t. doctor és professor Pataki Sámuel úré, egy azon esztendei 
kalendáriumban" Lásd: l^ Magyar Múzeum 1853. km. 236 l. — 
Sokkal természetesebb és hihetőbb is, hogy Bánfi táborozáaára 
egy azon évi naptárt^ vitt s abba jegyezgetett, mint hogy egy 
tíz évvel idősebb naptárba irta volna jegyzeteit. 
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Nem sokból áll ez írás, de szép és igen szükséges meg
értésére az altkori időnek ős Rákóczi György rejedelem láboro-
zásának, melyet folytatóit a felséges austriai ház ellen a svéciai 
kirólylyal együtt. Indították pedig ezt a hadakozást a vallás dol
gában, felserkenletvén a magyarországi protestánsoktól, kiknek 
ezen hadakozás lecBendesitésévol sok templomaik adattak visz-
sza. Láthatni erről bőven mind az akkor íratott históriákban, mind 
az magyar hazának országos végezéseiben. jLeírtam magam is 
rövídon Transilvania nevű munkámnak elsö darabjában, a Rákóczi 
György fejedelemségének idejére. Azért errÖl itten többel szóla
nom szükségtelen volna. Azt pedig szükséges megjegyeznem, 
hogy én a napló-könyvet az eredeti írásból betűről betűre írtam 
által, megtartván az abban való írásnak régi módját; nevezete
sen ^ gy hetükben, mely helyett mindenütt ^i,találtatott p. o. 
heliben, Giorgi, ezekért: helyben, György^}. 

Iram Köpeczen Szent-Iván havának 28-dik napján 1795-ben. 

B e n k ö J ó z s e f , 
harlemi tudós társaság tagja. 

*) Benkö másolatának e bettihüsége e kiadásban nincs megtartva; 
hanem a szöveg az e forrásgyűjtemény kiadásában eddig köve
tett helyesírási elvek szerint van adva. 
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Bánffl Ctjövsy naplója. 
1 6 4 4. 

•f a n a a r i i i s . 1. Indultam Bonczidárúl az fejérvári gyűlés
re, mentem az ifiú fejedelem*) eleiben Gyaluban, ott háltam.— 
2. Indultunk el, ebédre Szilvásra, hálni Tordára mentünk.— 
3. Tordán voltunk.— 4. Ebédre Fel-Vinczre, hálni Enyedre jöt
tünk. — 5. Jöttünk Fejórvárra. Rákóczi Sigmond uram az ország 
népével szép pompával jött élőnkben. Vacsorán Toroczkai János 
és Suki Pál uraméknál. — 6. Ebéden hopmester uramnál Bethlen 
Ferencznól, vacsorán Bánfi Kristófnál. — 7. Ebéden Rákóczi 
Sigmond uramnál, vacsorán szállásomon. — 8. Olt voltunk. — 
9. Ott voltunk.— 10. Olt voltunk. 11. Olt voltunk.— 12. Ott.— 
13. Ebéd után eloszolván az gyűlés, jöttünk Gyeröfi János 
urammal Maros-Szenl-Királyra Bánfi Sigmond uramhoz. — 14. 
Hálni Ajtonba Kapronczai uram házához.— 15. Bonczidára, az 
nap itt voltunk. — 16. Mentünk Csicsó-Keresztúrra. Istennek 
hála, az kii kóvántunk, jó egészségben láttuk. — 17. Ott vol
tam vacsorán Torma György uramnál. — 19. Jöttem viszsza 
Bonczidára. — 20. Itt voltam. — 21. Itt voltam. Volt ebéden 
nálam Gyerőfi János uram feleségestül. — 22. Indultam Bon-
cxidáról zentelki házamhoz; háltam Szamosfalván.— 23. Jöt
tem zentelki házamhoz. — 24. Itt voltam. — 35— 29. Itt. Ez 
hóban osztán házamnál voltara ^ az mi kegyelmes urunk paran
csolatja szerént táborban való készületemben lévén foglalatos. 

*) n. Rákóczi György, ki is maga édes atyja I. Rákóczi György 
idejében 1642-dik esztendőben választatott erdélyi fejedelemnek, 
Benkö Jegyzete. 
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f '^cbrnarías. í. Indultam Kolosvárboz az mustrára, bál
iam Bogártellíén. — 2. Mentem Szamosfalvára. — 3. Ebédre 
Kolosvárra, hálni esmét Szamosfalvára. — 4. Volt az muslrája 
az szamosfalvi mezőn Kolos várraegyének. Az nap az fejede
lem Gyaluba monl hálni; mi az vármegyével eleibe mentünk 
Kolosvárnál; hálni esmét Szamosfalvára mentem.—, 5. Indultam 
Szamosfalvártíl; háltam Pánikon egy puszta háznál, mert mind 
elfutoHak az falubúl,— 6, Jutottam zentelki házamhoz; aznap 
indítottam el az tár szekereimet. — 7. InduUam az táborban, 
háltam Sebesvárnál. — 8. Mentem Nagyfalnban, — 9. Jölt az 
fejedelem is hadastul Nagyfalura hálni; az nap parancsolta hogy 
vele legyek.— 10. Ugyan uruökkal jöttünk Bályokra. — 11 . 
Jöttünk Margitáro. — 12. Székelyhidra. — 13. Mshályfalvára. 
Oda jött, Préposívári Sígmond meghödolván urunknak. —• 14. 
Lúgosra; olt senkit nem találván, — 15. Kís-Lélára. BarkŐczi 
urral tractát olt indított urunk Kállő megvétele felöl, mely az 
nap véghez is ment.— 16. Mentünk bé Kalló várába; ott hígí
tunk, megadván minden vérontás nélkül. — 17. Mentünk Ke
resztút nevű faluban. — 18. Az Tiszához Gávára. Az nap jé
gen nehezen által szállílollam az Tiszán az szekereimet. — 19. 
Patakra szép pompával mentünk. — 20. Patakon voltunk. — 
2 1 . Patakon. Az nap hozott Ferenczi István nevű hadnagy egy 
német rabot sok levelekkel, egy zászlóval és egynéhány ka
tonával együtt. — 32. Patakon voltunk. Az nap Kapronczai 
uramat választotta volt urunk munkácsi hada és Faragd András 
katonáinak előttük járójának, elküldvén Szendrö (alá)*) őket; 
de meghódolván el nem mehetének. — - 2 3 . Patakon voltunk.— 
24. Palakon voltunk. — 25. Palakon voltunk. — 26. Patakon. 
Az nap adták, meg vérontás nélkül Homonnai Jánosnak Tere-
bes nevű kastélyát arunknak egy Ferenczi István nevíi hadna
gyának. — 27. Patakon voltunk. ~ 29. Indultunk Kassa felé 
Patakról igen nehéz ós rusnya úton; ebédre Vágás nevű falu
ban, estvére Telkí-Bányára mentünk, de igen nehezen. 

*) Benkö másolatában bizonyosan csak tollhibából áll: e l k ü l d v é n 
S z e n d r ö őket . 
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M a r t i n s . 1. Hatalmas nagy sárbnn mentünk Gönczre; 
az árvíz miá az nap ott voltunk. — 2. Rúl úton csak nem 
szintén úsztató vízben ebédre Alsó-Németiben , estvére Nagy-
Idára. Az nap veszekedtek az Gyulafi László és Haller Gábor 
szolgái az én szolgáimmal. — 3. Nagy-Idán voltunk. — 4. Ott 
voltunk; Kassáriíl követek jöttek urunkhoz, de meg nem ígérték 
Kassál. — 5. Ott voltunk. Az nap hódolt meg kövelei állal 
Eperjes, Bártfa, S/eben ós Lőcse. — 6. Nagy-Idán voltunk.— 
7. Indultunk onnan Kassa alá. Az nap estig mind az mezőn ttz 
akasztófánál voltunk táborostul. Bethlen Ferencz uramat, enge
met és Gyulai Ferenczet küldött bé Kassára tractára urunk; de 
az nap véghez nem mehete ; estvére viszszajöttünk hálni Bár-
czára.— 8. Ott voltunk. Ujabban gyűltek ki tractálci az kassaiak, 
de akkor sem mehete véghez. — 9. Barcsán voltunk. — 10. 
Olt voltunk. Az nap adták meg Kassát; az generális is Forgács 
Ádám is kijött Bárczára urunkhoz, de békességesen elbocsá
totta császárhoz. — 11 . Bárczán voltunk. — 12. Ebéd után 
mentünk Kassára szép pompával, s az lövésben az piaczon lévő 
ágyúk közzül egyik elszakadoza, de senkit nem sórtelt.— 13 . 
Kis-Kaspán voltunk. — 14 . Ott .— 15. Kassán voltunk, — 16. 
Ott voltunk. •— 17. Ott. Az ncp inditá halva az fiát Szalacsi*) 
István szegény vissza Erdélyben. — 18. Ott voltunk. — 19. 
Ott. Az nap jártuk cl Rákóczi Sígmond urammal nz kassai bás
tyákat és tornyokat éppen. — 20 . Ott voltunk. — 2 1 . Ott. — 
22. Oll. Az nap érkezek Kemény Boldizsár szathmári követek
kel, hogy megígérték Szathmárt. — 23. Ott voltunk. — 24, 
Ott. — 25. Olt. — 26. Ott. Immár egyenként az felföldi urak 
kezdenek hódolni. —- 27. Ott. Az fejedelem élt az communió-
val, az városi rendok közaűl is sokan. — 28. Olt.— 29. Oll.— 
30. Indultunk vissza Patak felé; hálni Gönczre. Urunk igen 
megbelegedék. Übreíi Gábort is az ló az nap ölfe meg. — 31. 
Ebédre Szántóra, hálni Mádra; onnat az nap expediáll engem 
urunk az budai vezér követe excipiálására Szerencsre; hálni 
mentem Szerencsre. Urunk más nap ugy mint 1. Április ment 
bé Patakra. 

*) Benkö betühü másolatában Szaiaczi áll, mely leírásnak Szalacsi 
olvasás felel meg. 
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AprlHs . 1. Szerencsen voltam. — 2. Ott voltam. — 3. 

Mentem az követ eleiben többel száz lónál az Harangod me
zejére; az nap hoztam hé Szerencsre az követet, Memhet pas-
sának hittak. — 4 Szerencsen voltam. — 5. Szerencsen vol
tam; az nap jött arunk is oda. — 6. Ott voltunk. — 7. Olt 
voltunk. — 8. Indultunk el urunkkal, háltunk Megyasztín. — 
9. Ebédre Felsö-Vadészra; ott igen vígan tartolt a fejedelem: 
Kapronczai Györgyöt is az ellenség az nap lőtte meg, megholt; 
hálni Szendröbe mentünk. — 10. Ott voltunk Szendröbe. — 1 1 . 
Tornaalja nevű faluban mentünk hálni. lUyésházi Gábor szép 
seregekkel jött élőnkbe; más nap Pánit') nevű faluba, úgymint 
12-dikén.— 13. Rahdra.— 14. Osgyánba, Bakos Gáborhoz.— 
15. Losonczra. — 16. Vissza Nilra 3) nevű faluba. — 17. Az 
fileki mezőre traclára küldé urunk Kemény Jánost , Haíler Ist
vánt, Veselényi Ferenczhez, melyben én is jelen voltam; de 
az tracta véghez nem mebete az nap, melyért Huszár Mátyás 
uramnak és GynlaQ Lászlónak parancsolt ö nagysága, hogy az 
városát azon éjjel felégessék, melyet véghoz is vínek; rette
netes égés és lövöldözés lön, meg is hala egynéhány német 
ós magyar gyalog lövés^) miatt az városban; mert kilencz órá-
túl fogva éjfél uláD három óráig tart a. Éjjelre hálni urunk visz-
szament Losonczra. — 18. Losonczon voltunk. — 19. Indul
tunk onnat, háltunk Bussán. — 30. Jöttünk Szécsénbe. — 2 1 . 
Ott voltunk. — 22. Az nap szállottak ax hadak az mezőre ki 
táborba. — 23, Ott voltunk. — 24. Olt voUunk. — 25. Ott.— 
26. Ott. — 27. Ott. — 28. Ott. Akkor szabadult meg az csata 
az császár hada között, melyek Barsnál ^) ,voltak. Csatára Fetki 

') Úza-Panyit, mint Haller Gábor naplójábau e napra jegyzi, Gömör 
vármegyében Rima-Szombathoz egy mérföldre. 

*) Kis-Nyitra, mint Haller Gábor jegyzetté, Nógrád vármegyében. 
)̂ Benkö másolatában bizonyosan olFasási vagy tollhibából lovas áll 

a helyes lövés helyett. 
*) Benköjmásolatában e hely ily értelmetlenül áll: „melyek Bonsnak 

voltak."— Annyival biztosabban mertem ez éi-telmetlen szó he
lyett a Barsnál olvasást elfogadni; mert Haller Gábor naplójában 
1644. apr. 27-re ezt olvassuk: „Peíki István uramnak volt har-
cza az németekkel, Lévánál." Léva pedig csak egy mérföldre esik 
Bairs mezővárostól. 
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István uram menvén emberül forgódolt. — 29. Szécsénben vol
tunk. — BO, Mentünk Gyarmatra hálni. Rákóczi Sigmond uram 
az nap oda ért maga (áborábül Palánkra), az urakkal tanácskozni. 

miajns. 1. Ebéden Gyarmaton voltunk, hálni vissza jöt
tünk Szécsénbe. — 2. Szécsénbe volunk. — 3. Szállott maga 
személye szerént az fejedelem ki a szécsóni mezőre táborban.— 
4. Ott vollank.— 5. Onnat vissza szállottunk táborostul Munyad*) 
nevű faluhoz. — 6. Olt napioltunk. — 7. Onnat Rima-Szombat
hoz szállottunk. — 8. Ott naplotlunk, — 9. Kövecses oevü fa
luhoz szálloltunk. Azon éjjel holt meg Lázár István guta ütés
be. — 10. Olt voltunk. — 11 . Onnat Putnokhoz szállottunk.— 
12. Edelinhez, — 13. Vámos nevű faluhoz; az nap fogatta meg 
urunk Farkas Györgyöt és Erdélyi Gáspárt; ugyanaz nap men
tem Szikszóra Prini Györgyhöz. — 14. Vámosnál voll az tábor; 
az nap vissza mentem az táborba ebédre, estvére esmét Szik
szóra jöttem. Éjjel érkezek az urunk parancsolalja, hogy az 
lengyel király követét excipiáljam, mely azon estve érkezeti 
Szikszóra. — 15. Voltam szembe véle ebédet ott óvón. Bórczai 
Sigmond uramat küldé urunk, hogy az urnnk hintóján hozzuk 
a táborba Gesztelyre; az nap ott voUunk. — 16. Geszteiyen 
voUunk. — 17. Indultunk el onnat; szálloltunk Bekecshez és 
Legyeg-Béuyóhez; az nap ment csatára Huszár Mátyás uram is.— 
18. Bekecsnél voltunk.— 19. Olt. — 20. Rósz hírünk érkez
vén, hirtelen megindulánk Patak felé: éjjel urunk engem vissza 
külde Huszár uramhoz, mivel akkor is csatára mene, hogy meg
indulánk. Azon éjjel napfeljöttig Patakra ment urunk. — 2 1 . 
Találtam Huszár Mátyás uramra nehezen; de csak héjóban járt 
az csatára , maga tudja, mi volt az oka. — 22. Patakon vol
tunk. — 23. Nyolcz órakor Patakrúl megindulván, szállottunk 
Vajdácska nevű faluhoz, Tisza Bodrok közzé, Patakon praesi-
diumot hagyván, elöltök Haller Gábort és Slépán Ferenczet, 
Tokajba is praesidiumot, elöltök Vajda Györgyöt küldvén urunk.— 
24. Ott voltunk. Társzekereinket azért az Tisza felé bocsáltuk. 
Az nap vissza jött hozzánk Toldalagi Ferencz; csatára ment az 

*) Haller leírása szerint Mulyad. — Ma Rárós-Mulyad falu az Ipoly 
mellett Szécsén és Losoncz közt. 



vármegyék közzül némelyekkel Keresztesi Ferenci és Bethlen 
János.— 25. Ott vollunk.— 26. Mentünk Lelesz mellé. — 27. 
Az tábor ott volt ; az fejedelem az Tisza parthoz jött látni, mint 
ásták által Salamonnál, estvére vissza. — 28. Táborostul Sala
monhoz jöttünk.— 29. Ott voltunk.— 30. Ott voltunk.— 3 1 . 
Ott. Az nap kiki lárszekerét haza bocsátotta, az merre akarta, 
Bánfi Sigmond uram is, az kissebbik, az nap ment házához, az 
felesége betegsége miá , Réfnlura. 

J n i i i u s . 1. Indultunk vissza az ellenségre, meghallván hogy 
vissza tértek volna; sxállotlunk Körtvélyes nevű puszta hely
r e ; ott hozák meg, hogy az előtt való nap Borsi nevű kasté
lyát megvötlék urunknak, mely úgy is volt; öl paraszt embert 
öltek meg- — 2. Helybe voltunk; ott megmustrálta urunk az 
partiurobeli és Bihar vármegyéket. Nagy Pál uram halálát ér
leltük. — 3. Olt voKunk. — 4, Ott voltunk.— Ott. Az nap ér
kezett hozzánk az budai vezér követe; csatát is az nap bocsá-
ta urunk az vármegyék közzül, felegen minden vármegyébül. 
Huszár Mátyást ellőtték. — 6. Olt; de én Gyeröfi uram beleg-
ségét értvén Rakomazhoz mentem; olt nem találtam, hanem 
Keresztútra, olt igen betegen találtam Gyeröfi uramat.— 8. Ö ke
gyelme ment Dehreczenbe, én vissza az táborba Körtvélyes-
hez. — 9. Onnat táborostul mentünk Kövesdhez.— 10. Voltunk 
nagy esőbe. — 1 1 . Patakra mentünk urunkkal, az tábor helybe 
maradt. —. 12. Patokou voltunk. Az nap völték meg Szerencset, 
az kapitányát Radványi Istvánt Fogva hozták Patakra. — 13, 
Olt voltunk. — 14. Ott. — 15. Patakról magam vissza jöttem 
az táborba Kövesdhez. — 16. Ott voltam. ~ 17. Ott voltam.— 
18 . Onnan táborostul megindulván szállottunk vissza Vajdács
kához*); magam estvére Patakra mentem, az tábor Vajdácská
nál maradt. — 19. Pafakon voltunk.— 20, Az táborba magam 
vissza jöttem.— 2 1 . Ott voltam. Az nap bocsátottam Erdélyit 
Nagy-Szőlősre, magam Patakra mentem, e?lvére vissza jötlom.— 

*) Benkö betűhű másolatában e helység neve itt és mindjárt alább 
még két helyen VaddcsJca-nak van írva; fentebb azonban május 
23-ra maga Bánfi helyesen Vajdácska-t irt. — Bizonyos, hogy 
mind e helyen a Pataktól egy mérföldre fekyö bodrogközi Vaj
dácska falu értendő. 
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33. Vajdácskánál vollunk. — 24. Mind láborosíúl indultunk el, 
szállotluok Ujhelybez. — 25. Mentünk terebesi mezőre hálni.— 
36. Ott voltunk. — 27. Olt voltunk. — 28. Indultunk el, men
tünk parandi rélro táborostul. — 29. Maga az fejedelem egy
néhány száz lóval onnat Eperjes felé indulván, Kornis Sigmond 
urumat hagyta helyben Paranónál; az vármegyéknek pedig egy 
részét több hadakkal küldte Ungvár és Homonna alá. — 30. 
Ebédre Eperjesre ment a fejedelem, én Szibinben, estvére 
Sái-osra. 

tPn l ins . 1. Mentem vásárlásért Eperjesre. Az nap érke
zeit Forgács Sigmond urunknak meghódolván, de sub honesla 
custodia alatt volt.— 2. Sároson voltunk. — 4. Magam Eperjesre 
mentem; mivel az nap értettem Bánfi Ferencz uram halólát i). 
Fekete posztót ott vásárlollam, estvére vissza Sárosra. — 5. 
Sároson vollunk. — 6. Ott. Az nap érkeztek meg Bethlen Fe
rencz és Haller István uraniék Lengyelországból*). — 8. Olt 
voltunk. Ez nep öUöztem feketébe Bánfi Ferencz uramat gyá
szolván. Azon nap izent műnk Kemény János és Bethlen Fe
rencz úrtúl az udvari kíipitánság felvétele felől. — 9. Ott. Ke
mény János és Bakos Gábor uramék az nap mentenek esmét 
vissza az németek űzésére. — 10. Ott v o l l u n k . — ' l l . Ott.— 
12. Eperjesre mentünk. — 13. Ott voltunk. — 14. Ott.— 15. 
Indultunk el Eperjesiül; ebédet Kapi melleit való vendégfoga
dó háznál öltünk; oda jött házátúl vissza közünkben Gyeröfi 
János uram. Hálni mentünk Annosfalvára^). — 16. Mentünk Va-
rantíra *). Az nap vötlem fel az udvari kapilánságűt, melyre ér
demetlen is voltam ugyan, de bizony nékem nem kellett vol
na. — 17. Varaoón voltunk. — 18. Bocsátott haza urunk ö 

)̂ Ezen Bánfi Ferencz Lekoczky szerint Stemmatographia JI> köt. 
29. l. naplóirónk atyjának Mihálynalí testvére volt. 

'•^) Ez hónapnak 7-dik napját az iró fel nem jegyzetté. BenkSJegyz. 
)̂ Hanusfalva, Sáros vármegyének Zemplinnel határos szélén. 

") E napon érkezett ide a fejedelem táborába vissza Haller Gábor, 
kit maj. 23-dikán a Tisza felé hátráló fejedelem Patak vára vé
delmére hátra hagyott volt. Ez időközben a fejedelmi tábor moz-
dnl&tait az azzal együtt járt Bánfi naplójából láthatjuk. EUenben 
sept, 2ö-káíg, mikor a Varanóról július 18-dikán Erdélybe visz-
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nagységa'). Hálni mentem Toronyéra. — 19. Az Tiszán állal 
Kenézlönél; hallom Balsán. — 20. Kallóban.— 2 1 . Tárcsán*).— 
22. Nagyfalura mentem nehezen, mert az szolgáim lovai elfá
radlak vala. — 23. JutoUam Isten áldomásábtíl Gyeröfi János 
urammal zentelki házamhoz. — 24. Ott voltam; az nap vöttem 
Morvaitúl egy lovat. — 25. Zentelki házamnál voltam. — 26. 
Indultam Bonczidára; háltam Szamosfalván. Isten akaratjábúl, 
kiket kívántam, jó egészségben találtam^), kiért áldassék szent 
neve. — 27. Bonczidára mentem. — 28. Ott voltam. — 29. 
Vissza jöttem Szamosfalvára hálni. — 30. Jöttem Zentelkére. — 
3 1 . Zentelkén voltam. Az nap küldtem szolgáimat Nagy falura; 
mert az mostoha anyánk *) bosszúságunkra hatalmasul akarta 
búzánkat elbordalni, melyhez igazság szerént semmi köze nincsen. 

A n g u s t n s . 1. Küldöztem lakadaímamra való leveleimet el. 
Szilágyi nevű szolgámat is az nap hossátottam ifjú urunkhoz, 
onnan nagy-szőlösi dézmálásra megyén.— 3. Házamnál voltam 
Zentelkén. — 3. Ott voltam. — 4. Sebesvárba mentem, de est
vére Zentelkére vissza jöltem. — 5. Házamnál voltam. — 6. 
Ott. — 7. Ott voltam. Az nap hozták ifjú urunk parancsolatját, 
hogy Fejérvárra menjek. — 8. Indultam házamtúl Fejérvárra, 
háltam Magyar-Peterden. — 9. Mentem Fejérvárra. Az nap lőt
tem szemben ifjú urunkkal; Rédai Ferencz uramat is feleséges
tűi ott találtam, vacsorán urunknál voltunk. — 10. Ebéden vol
tam az öreg fejedelem asszony asztalánál; hálni mentem Maros-
Szent-Királyra Sombori János urammal a Bánfi Sigmond aram 
házához.— 11 . Szamosfalvára jöltem; az mátkámat betegen 

szatén Bánfi György Eakamaznál a fejedelemmel újra találko
zott, a fejedelem közelében volt Haíler naplója nyújt adatokat á 
táborozás ez időközi mozgalmaira. — E két napló, mint ez ösz-
szevetésböl is láthgitjuk, a legérdekesebben egészíti ki egymást. 

*) Haller naplója szerint két nap múlva július 20-dikán a fejede
lem az erdélyi és partiumbeli vármegyék hadait is mind vissza-
boesátotta. 

*) Ér-Tarcsán Bihar várme^ében. 
3) Itt Bánfi bizonyosan mátkájára czéloz, kivel Szamosfalván aug. 

30-dikán kelt egybe. 
' ) Károlyi Fruzina. 
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találtam; aaon estve érkezek oda Toroczkai János uram i s . — 
12. Zentelkí házamhoz jöttem. — 13. Ott voltam; vacsorán vol
tak nálam Bánfi Sigmond uramék feleségestül. — 24. Volt sze
gény Bánfi Ferenoz bátyámnak temetése. — 15. Zentelki há
zamnál vol tam.- - 16. Zenlelki házamnál voltam.— 17. Indul
tam alá Bonczidára az lakodalmomra: háltam az kapusi mezőn.— 
l ő . Ebédre Kolosvárra; ott találtam az mátkámat betegen, hogy 
az doctorhoz hozták volt hé Dálnakihoz; estvére mentem Sza
mosfalvára hálni. — 19. Jöttem bonczidai házamhoz. — 20* 
Ott voltam. — 2 1 . Ott voltam. Igen nagy esö éjjel nappal es
vén sok kárt is tötl. — 22. Hozták igen nagy betegségét meg 
az mátkámnak ; mentem látni ebéd után Szamosfalvára, mely 
igaz is volt. — 23 . Onnat vissza jöltem Bonczidára.— 24. Hogy 
az esö megálla, mentem mulatni; egy farkast magam lőttem.— 
25. Bonczidán voltam. Az nap lőtt az egy testvér bátyámnak 
Bánfi Sigmond uramnak fia Zentelkén. — 26. Ott voltam. — 
27. Vadászni mentem; fogattam hét Özet. — 28. Ott voltam. 
Igen nagy esők jártak ez héten; az kalongyákban s aszlagok-
ban is sok kárt tölt. Az nap estvére gyülekeztek hozzám az 
lakodalmamra jóakaró uraim ^). — 30. Mentünk Szamosfal vára. 
Az nap volt lakodalmam, kiért áldassék Istennek szent neve.— 
31. Szamosfalván voltunk. 

S e p t e m b e r . 1. Az egész menyegzös nép Gyeröfi János 
urammal házamhoz kisértek Bonczidára. — 2. Oszlottak el onnat 
ö kegyelmek. — 3. Bonczidán voltam. — 4. Mentek el tölera 
kissebhik Bánfi Sigmond és Kökényesdi )̂ Ferencz uramék. 
Estvére jött hozzám Gyeröfi János uram feleségestül.— Bon-
czidárúl indultunk Keresztárra; ebédre mentünk Komis Ferencz 
uramhoz Szent-Benedekre.— 6. Kereszltíratt^) voltam; volt la
kodalma Harinnai Farkasnak az Torma György uram házánál; 
mi is ott voltunk. — 7. Kereszlúratl vollaip.— 8. Onnat Gyeröfi 

') Huszonkilenczedik napjáról ez holnapnak nincsen emlékezet. Ben-
kö jegyzete. 

)̂ Benkö másolatóban bizonyosan csak toUbibából áll Könyesdi a 
helyes Kökényesdi helyett, kirÖl naplónk dec. 24- és 31 re két
szer is emlékezik. 

)̂ Csiesó-Keresztúr Belsö-Szolnok vármegyében. 
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uromékkal megindultunk, Lompértrí) mentünk hálni, ebédre ApaQ 
István uramhoz Nagyfalurö. — 9. Ö kegyelmekkel együtt men
tünk Boncíidára.— 10. Szamosfalvára hálni. — 11. Zentelkére 
jöttem mind feleségestül. — 12. Zentelkén voltam. — 13. Ott 
voltam. Az nap hozták urunk parancsolatját, hogy az táborba 
esmét mentest menjek. — 14. Zentenkén voltam ^ táborba ké
szültem. — 15. Zentelkén voltam.— 16. Zentelkén voltam. — 
17. Ott. Az nap jött hozzám Gyeröfi uram feleségestül. — 18. 
Ott voltam. Az nap kereszteltette meg Bánfí Sigraond aram az 
fiacskáját Farkasnak '). — 19. Rakattam az társzekereimet. — 
^0. Zentelkén voltam. Az nap indítottam az ló társzekeremet 
meg. — 21. Indultam magam is az táborban, megháltam Nagy
falun Bánfi Sigmond uramnál. — 23. Ott voltam. — 23. Nagy-
falurül indultunk Bánfi Sigmond urammal; hallunk Szilvás nevű 
faluban. — 24. Encsencsre mentünk hálni. — "áö. Káliéban ve-
csernye harangkorra; onnat megindulván•, éjjel elvesztettük az 
utat, nagy nyomorúsággal egy erdő melleit háltunk Bánfi Sig
mond urammal. — 26. Csak közel Rakomazhoz egyeztünk 
meg Rákóczi Sigmond urammal. Az fejedelem ott való halmo
kig élőnkben jővén szép pompával mentünk Rakomazra. ^ 27. 
Vissza indült az ellenség; mi is nézni urunkkal kimentünk Tar-
qzalig. — 28. Vette az ellenség Szerencset; annak látására is 
elmentünk.— 39. Urunk Tokajba ment maga által. Az nap írtam 
levelet az feleségemnek Borbély And[rás állal]*).— 30. Tokajban 
voltunk. 

October . 1. IVÎ ent urunk az Kemény János uram seregei 
látni az szerencsi mezőre; ebédre vissza jött. — % Ott voltunk, 
írtam levelet az feleségemnek. — 3. Verte meg az ellenség 
Ibrání uramat^) hajnalban keddre virradólag reá ütvén.— 4, To
kajban voltunk. — 5. Tért vissza az ellenség Szendrö felé.— 
6. Szállottak az hadak által Tiszán Tokajhoz. — 7. Tokajban 
voltunk. — 8. Ott voltunk. — 9. Expediálta urnnk az tractára 
Lónyai Sigmondot, Nyári Bernárdot, Csernél Györgyöt, Körösi 

*) Ez 1693-ban báróságot nyert. Kővári, Erdély neves, családi 22. l. 
)̂ Benkö másolatában az eredeti után csak ennyi áll: Borbély And* 

'•*) Ibrányi Mihályt, a hajdúk kapitányát. 
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Istvánt és Zákány Andrást. — 10. Egész táborostul mentünk 
Dobhoz. — 11. Ebédre Gesztelyhez , moga urunk Hernád-Né
metiben bé az faluba. Eslve nag.̂ ' hó lön.— 12. Helyben vol
tunk Németiben s az mezőn. — 13. Ebédre urunk Ónodba, hálni 
vissza. — 14. Helyben voltunk. Az nap volt mustrájok az udvari 
katonáknak.— 15. Helyben voltunk: uiunlíkal mentünk az gesz-
telyi mezőre táborhely nézni, de estvére vissza Hernád-Némo-
tiben. — 16. Helyben voltunk. Az nap adtak hópénzt nekünk.— 
17. Helyben, — 18. Helyben. Hozták az feleségem levelét.— 
19. Helyben. Mentünk a slrásák helye látni az Hernádon urunk
kal; mivel az előtt való estve rósz hamis hírek miá megrez
zentünk vala. — 20. Helyben. Jött követ urunkhoz. Egerbül 
az hajdúk is az nap érkeztek újonnan hozzánk. — 21. Hely
ben.— 32. Ebédre Tokajba ment postán az fejedelem: estvére 
vissza jöttünk. — 23. Helyben. Az nap küldtem levelel az fe
leségemnek.— 24. Helyben. Küldtem betegen haza Tamáskót.—:-
25. Helyben. Az nap holt meg Bornemisza Pál uram, urunk 
udvari fő kapitánya. — 26. Helyben. Az nap hallottuk, hogy 
Gömörtűl vissza ment az ellenség. — 27, Indították szép pom
pával, maga is az fejedelem jelen lévén, az Bornemisza Pál 
lestét Váradra. — 28. Hornád-Nómetíbül megindulván mentünk 
Vámosra. Gálfi Dávid adolt vásárpénat fl. 7. den. 40. — 29. 
Szállottunk Sajó-Szent-Péterhez. — 30. Onnat Kazához ment az 
tábor. Urunk Putnokra ment bé estyére. — 31. Jöttünk Bár-
réví*) nevű faluhoz egész táborostul. 

IVovombei'. 1. Helyben voltunk Bárrévi nevű falunál. — 2. 
Jöttünk Rima-Szécsbe. Az nap temették el Ebeni Miklóst ugyan
olt. — 3. Helyben voltunk,— 4. Helyben voltunk.— 5. Kezdte 
urunk lötetui Balog várát; maga is ebéd után jó rész földnyire 
ment nézni; én is egynéhány böcsületes emberekkel az sánczig 
látni mentünk mint lövik; estvére vissza Rima-Szécsbe. — 6. 
Helyben. Az nap cseréltem Fráter Páltúl egy paripát. — 7. Hely
ben. Az nap Indult Toldalági Ferencz haza; irtam levelet az 
feleségemnek. — 8. Helyben. Az nap mustrálta urunk az vár
megye hadát, kit az magyarországiak adtak. — 9. Helyben.— 

*) Bánrév, Gömör vármegyében. 
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10. Helyben.— Í l . Helyben, AB nap meni Basa Nagy-Ssom-
batba.— 12. Helybon. Az nap hozták az feleségem lovelóL — 
13. Helyben. — H . Helyben. — 15. Helyben. Ezen éjszakán 
éjfél tájban holt meg az svécziai király követe Jacobus Colo-
nellus Rebenstach nevű. — 16. Helyben. Küldtem levelel az 
feleségemnek. •—• !7 . Helyben. — IS. Helyben. Az nap vitték 
Rebenstachot Kassára temetni, commíssarius Vitéz GyOrgy és 
Rádai Péter uramék voilak. — 19. Helyben. Az nap érkezett 
új lövő szerszámokkal Palakrúl Torma Péter. Ebéd után látni 
kiment az fejedelem is az mezőre. — 20. Helyben. Az iiap 
szökött el Illyésházi Gábor Balog várábál vissza császár párt
jára.— 2 1 . Helyben. Az nap tanácskoztunk Kemény János uram-
mai s löbb hadnagyokkal s kapitányokkal, mogharczoljunk-é az 
császár hadanával*)., Conclusum: Ne. — 22. Indultunk az feje
delemmel és vármegyékkel el, háltunk Ricze nevű faluban*'*).— 
27. Advent napján .dél után indultunk Yámosrál. Jöttünk Her
nád-Németiben. — 28. Ott voltunk. — 29. Helyben. — 30. 
Helyben Németiben. 

I > e c c m b c r . 1. Hernád-Németiben voltunk. írtam az fele
ségemnek. — 2. Helyben. — 3. Helyben; adtak hópénat. — 
4. Helyben.— 5. Helyben. Hozlak levelet az feleségemlül.— 
6. Helyben. — 7. Indultunk Hernád-Nómelibül; mentünk Aszaló
hoz táborostul. —- 8. Helyben voltunk. — 9. Helyben. Az nnp 
indult maga Kemény János unam csatára. Hozták az feleségem 
levéléi. — 10. InduUunk onnat , mentünk FoteÖ-Vadászra. — 
11 . Onnat ebéd után Szászfa nevű faluban.— 12. Vendégiben 
Torna vára mellé. — 13. Almás nevű faluba az hegyek a lá .— 
14. Helyben voltunk. — 15. Helyben. Az nap válogatta meg 
urunk az vármegyéket, kik maradjanak mellette s kik menje
nek házokhoz. — 16. Helyben. Nagy hó volt; az nap bocsá-

*) így ^aa ir^ í̂i; de olvassuk: hadával. Benk'ö jegyzete. 
**) Itt Benkö másolatában naplónkból az e hó 23—26. napjaira való 

jegyzetek hijáuyzanak. Miután pedig Benkö, mint featehb láttuk, 
ha naplóirónk csak egy napi jegyzést talált is elmulasztani, azt 
gondosan megjegyezte, e helyre azonban semmi észrevételt nem 
tett: nem alaptalanul gyaníthatjuk, hogy e néhány napra szóló 

' jegyzést az eredetiből tévedésből mulasztotta el lemásolni* 
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tottam haza ökörtársaiokereitnet. — 17, Indultunk AlmásrúI egy 
rész haddal vissza hazafelé, egy rész hadait pedig quartélyba 
oszlottá urunk. Háltunk Szászfán. — 18. Onnat ebéd után in
dultunk , háltunk Kupán. — 19. Mentünk Ónadba. ^ 20. Bo
csátolt urunk házamhoz; estve felé indultam ÖnadbúI, háltam 
Polgáriban. — 2 1 . Mentem onnat ebédre Debreczenben, hálni 
Létára.—22. Ebédre Ábrahámba, hálni Nagyfalura.— 23. Ér
keztem Zentelkére Isten áldomásábűl; aa kiket kívántam jö 
egészségben találtam.— 24. Házamnál voltam. Kökényesdi uram 
feleségestül voltak nálam vacsorán. — 25. Házamnál. Éltem az 
communiöval. Az nap vibotlem elsőben az mi praedikácziönkra 
az feleségeméi, mivel ö igen pápistás. — 26. Házamnál. Ebé
den Hánü FerencznénéJ. — 27. Ebéden Morvái Jánosnál.— 38. 
Házamná). — 29. Házamnál. — 30. Sebesvárba mentem Köké
nyesdi urammal. — 3 i . Sebes várbúi ment el házához Köké
nyesdi uram; estvére Zentelkére jöttem feleségestül. Ez egész 
esztendőt Isten kegyelmességébül így mülaltam el. 

9 * 
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Klöif^ioertetés. 

E rövid naplót, melyei Káinoki István 1645. raajus 8-di-
Itilól, mikor házától I. Rákóczi György felső-ma gyár országi s 
morvaorsKági hadjáratára megindult, azon évi september 8-di-
káig, haza érkeztének napjáig vitt, Benkö azon gondos máso
latából közöltük, mellet ö még 1780-ban az ekkor gr. Kálnokl 
Sámuel tábornok birtokában volt eredetiről készitctt, 1795-beii 
pedig a Káinoki család eredetéről és elágazásáról irt s általunk 
mindjárt közlendő előbeszédÓTei megtoldva sajté alá gondosan 
lelisztázott. Benkö e kézirata gróf Kemény József kéziratgyüj-
léményében az erdélyi múzeum tulajdona. 

Az eredeti napló végén a tisztán maradt leveleken voltak 
némi jegyzések, naplóirónktól és fijától Sámueltől. Benkő ezeket 
is oly renddel, mint a naplóban találta, lemásolta. E jegyze
teket elkülönítve s időszaki rendbe állítva közöljük. 

Megvan-é még a gróf Káinoki családnál az eredeti napló, 
bizonyosan nem tudjuk; de ezen annyival inkább kételkedhe
tünk, mert Nagy Iván közlése szerint (Magyarország családai 
VI. köt. 55. 1.) a múlt században élt gróf Káinoki József, az 
úgy nevey.eU török^ becses jegyzetei az 184S-diki forradalom 
dülásában elpusztultak, s így igen hihelö, hogy azokkal együtt 
e napló is a vandalismus áldozata lett. 

1. 
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E l ö l j á r ó beszéd . 

Mogárdemli ezen napM könyvnek vagy is diariumnak iröja, 
hogy üri faiiiiliájáről emlékezíiünk és magái is mcgosai<írjük. 
Ez a méltóságos nemzet az Iiunnus vagy mostani szóval nevelve 
székely nemzetség közölt Űrünk születése ulán 376. esztendő 
tájatt telepedett Erdélyben Sepsi székben. Érdemei szembe tű
nök voltak eleitől fogva; de még is kiváltképpen lettek az első 
Lajos király idejében, ki 1343-töl fogva 1382-ig folyt eszten
dőkben volt Magyar-, Erdély- ég több országoknak királya. Ugyan
is K á i n o k i N e m e s A n d r á s , midőn látná, hogy az emlí
teti királynak a Kárpátus hegyén való vadászatban egy megbo-
szonkodott medve halálára igyekeznék, ettÖl ötét szerencsésen 

' megmentvén a királynak igen kedvébe esett és a magyar hazá
ban nagyon elbiresedett, s ugyanakkor és ennek örök emlékeze
tére ajándékoztatott meg a medve czímerrel. Andrásról néme
lyeknek értelmek ez , hogy az Hídvégi Méltóságod N e m e s 
grófi házból vette volna eredetét: de én, minthogy mindeneket 
egész hitelű levelekből és bizonyításokból kívánok írni, ezt nem 
erősítem, nem is tagadom. Hanem bizonyos az, hogy a mostan 
virágzó egész méltóságos grófi s más rendbeli K á i n o k i famí
lia ennek az Andrásnak maradéka. 

Ugyanis 1. András-nak fija 2. volt I s t v á n , kiről em
lékezetben maradott, hogy a N e m e s nevet megcserélte, és 
magát s maradékát Sepsí széknek Káinok nevű falujáról Kál-
noki-nak nevezte volna. 3. Ennek fija Málé, 4. Kinek De-
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moter . 5. Ennek A n d r á s . 6. Ennek B á l i n t , kinek neve 
alája Írva találtatik a székely nemzetnek 1506-ban Agyagfalván 
végezett rendeléseinek, és a kinek testvére Mihály magtalanul 
bolt meg. 7. Bálintnak fíja P é t e r , Háromszéknek fő királybí-
rája. 8. Az Övéi Burcsa Klárától B á l i n t , királyi tábla bírája 
és Tamás . 9. Bálintnak Fetki Annától, Petki János erdélyi 
cancellariusnak leányától J á n o s , 1606 téjatt Miklósvár Szék
nek vice-királybirája, azután pedig nem csak ennek, hanem 
Háromszéknek i s , n. m. Sepsinek, Kézdinek és Orbainak, fŐ-
királybirája (mint a Miklósvár szék jegyzökönyvei bizonyítják) 
s a királyi táblának bírája. 10. Jánosnak Károlyi István (ki 
Báthori István lengyel királynak és erdélyi fejedelemnek mezei 
hadai kGzÖtt kapitány volt) leányától Katától fija 11. I s t v á n , 
ezen napló könyvnek irója, ki is 1627—1632 esztendőkben 
volt Miklósvár széknek vlce-királyhirája; azntán ugyanezen 
székbeli lovas vitézlő rendnek fő hadnagya s adsessora, vagy 
régi helyes székely név szerént székülője, mint a jegyzököny
vekből kitetszik. Az hitnek dolgaiban az helvétziai vallástételt 
követte, mint azon idő tájban élt több Káinoki urak is , B e 
n e d e k , F a r k a s stb. Ezekből már alkalmasint tudjuk, kivolt 
ez a dicséretes férfiú: de helyes itten megesmérnünk úri ma
radékait és famíliáját is. 

Volt azért II. Istvánnak fija Béldi Kelemennek, as egész 
székely nemzet generálisának, leányától Annától g ró f Kái
noki Sámuel. Ez az úr ifjantan, Bécsben lett phitosophiaí 
tanulása után, Horvát, Olasz, és más tartományokat is meglá
togatván, s fegyvert viselvén, ós onnan Erdélybe visszjövén, 
1693 tájatt viselte az háromszéki fÖ királybiróságot. Azután 
lett provinciális commissarins , és a két Oláhország felől való 
határútak- (passuBok)-nak óbesterévé, vagy magyarosabban szól
va ezeres kapitányává, továbbá Erdélynek udvari vice cancel-
lariusává. Mely hivatalt Bécsben a felséges udvar előtt való 
kedvességgel folytatván, végezetre erdélyi kincstartóvá s ta
nácsossá tétetett: de az dgy nevezett kurucz világ miatt ének
nek viselésére Erdélybe Le nem jöhetvén, 1706. észt. Bécsben 
megholt. De hagyott maga után mélt. famíliájának Felséges I. 
Leopold császártól 1697-beD nyert grófi méltós&got, melyről láss 
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Benk5 Tran 39 il van iájának Il-dik darabjában^ és kedves feleségétől 
Lázár Erzsébettől valtí fiját 12. gróf K á i n o k i Ádámét , 
Csík; Gyergyó és Kászon székeknek főkapitányát. Kinek olasz 
liri nemből való bázas társától Márauka Máriától maradlak e kö
vetkező gyermekei: a) D o m o k o s , h) Anta l , nagy vitéz 
haszár generális és oiagáröl neveztetett Káinoki regementnek 
óbestere, nagy szivü vitéz székely és igaz hazafia, kit nem 
régen szomorú szívvel temeténk el a kőröspalaki temetÖ boltba; 
a mint líjabb szomorésággal igen kedves fiját is , gróf Káinoki 
Lajos tanácsurat és Torda vármegyének nof/y emlékezetű fö 
ispányát, kinek fő méltóságü Blumegen házból való üri özve
gye s magzatai mostnn ékeskednek, c) Tamás , szép hirü né
hai obetter, d) Sámuel , hasonlóképpen hadi tiszt úr, e) F e -
r e n c z . Csík, Gyergyó és Kászon székek fö királybírója, f) 
gróf Ká lnok í J ó z s e f úr, királyi táblának adsessora, és sok 
idő ólta a török birodniomban viselt hivatalainak alkalmatossá
gával szépen megtanult napkeleti s olasz nyelveknek tudója, 
és szerelmes párja Maurer által igen kellemetes grófi 
magzatoknak kegyes atyja, í /)Justína, A)Kaía, i) Theres ia . 

Végezetre az 7-dik szám alatt emiitett Péternek második 
fijától Tamás-tói szármanott, /.) Ben.edk. 1621-ben Miklós-
vár széki királybíró. Ettől 1. Mihály 1644—1646. esztend. 
Miklósvár széknek kiráiybirája. 2. Tamás. Kitől 3. Mihály 
és J á n o s 1662 körül Három széki vice kapitány. Mihálynak 
pedig vala fija nébai Káinoki S á n d o r úr, alsóbb hadi szol-
gálalai után gyalog generális; Jánosnak Alsó-Csernátonban élÖ 
élő fijai A n t a l és F e r e n c z. //.) L á s z l ó , 1651. 1652. 
eszteíidőkben Míklósvár széknek kiráiybirája. Ennek fija Farkas 
1667—1690. Miklósvár széki királybíró , kinek fija József . 
Ennek leánya T h e r e s i a volt N. T. Mezei György magtalan 
felesége. Ugyan Lászlónak leánya volt A n n a , T. Tamásfalvi 
Thúri Ferencz felesége, kitől volt Thüri László, Ferencznek, 
Lászlónak, és Sándornak atyjok. Sándornak ma jeles, érdemes 
és az hazában esmeretes fijai vágynak, u. m. T. Thúri Sándor 
úr, nemes Miklósvár széknek kiráiybirája; József, a méltósá
gos királyi táblának actualis adsesssora; Antal, Három széki 
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regius perceptor; Miklós Míklósvár széki act. adsesssor és István. 
Leányai Karolina T. Horváth Ferenczné, Mária ős Tekla hajadonok. 

Minekutánna ezeket megértettük, szükség már ezen napló 
könyvről is e következő dolgokat megjegyeznünk: 1.) Hogy 
én ezt találtam nyolczadrétben fenn megdicsért gróf Káinoki 
Antal generális úr Excellentiájánál Köröspatakon, és onnan 
irlam által kOzép-ajlai pródikátorságombaíi még 1780ban, és 
az eredeti irást visszaadván, úgy tudom hogy ma is KÖrÖspa-
takon tartatik. 2.) Ennek eleibe titulust magam irtára *), nem 
lévén előtte semmi egyéb irás, hanem első táblájának belső 
oldalára ím e rövid jegyzés: Confecit Petrus Henter in memó
riám sempüeimam erga Generosum Dominum Stepkanum Kál-
noki in castris Serenissimi D. Domini^ Frincipis Trcmssilvaniae 
efc. ad Oppidum Piriclij, mb . vulgo Leányvár po-
sitis. Melyből kitetszik, hogy az olt fenn volt táborozásnak 
idején e munkácskát kötötte össze Nagy-Ajlai Henter Péter, ki 
is volt igen jeles ember, a nagyságos Apafi háznak rokonsága, 
1638—1640-ben Miklósvár széknek kiráiybirája, azután pedig 
Sepsi székben az OH melléki vitézlő rendűek hadnagya. Ennek 
is sok jó Írásai találtatnak egy maradványának, néhai Nagy-Ajtai 
Henter Mihálynak, nemes vejeinél. 3.) Ezt a napló könyvet irta 
Káinoki István tiszta de igen régi módra s néhol szükségtelen 
néhol pedig másokért cserélt betűkkel ; melyre nézve betű
ről betűre ide általirattatott ugyan, de a mostani betűkkel is 
mellesleg, hogy akárki könnyen olvashassa, ujabban leiratta-
totl**). 4.) Ez az írás jóllehet nem sokra terjed, mindazáltal 

*) E czün, melyet Benkö sajtó alá készített kézirata eléhe tűzött, 
következő: Sejjsi JTóríjspatalá Úr Kálnohi István napló könyve, 
melybe iéfoglalta I. Rákóczi Gy'ór(jy erdélyi fejedelemnek 1645~ 
hen a felséges austriai ház ellen a métziai hadak mellé ct^ erdélyi 
hadakkal Morvawszdgha és SUésidba menetelének rendét. Ezt pe-
dig az eredeti Írásból betűről hetib'e dltalirta Kijzéjp-Ajtai Ben-
Jeö József. 

**) Benkö e naplót tört ivrétbeu űgy irta le, hogy á lap elsö felén 
az eredeti betíiröl betűre hü másolata, a másodikon annak az 
áltaia követett helyesírással való leirata áll. Az e forrásgyüjteméuur 
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faassnos és igen szühséges a Rákdczi György fejedelem tábo
rozásának napról napra vald értésére: minthogy ezzel Rákóczi 
Magyarországban igen nagy változósokat szerzett, mint láthatni 
az históriákban és csak az én Transsilvániám első darabjának 
118-dik szakaszában is. Ügy hiszem azért és ajánlom is, hogy 
az olvasók kedvesen fogják venni. 

Iram Köpeczen, böjtmás havának 4-diIc napján 1795. 

B e n k ö J ó z s e f t. k. 

kiadásában megállapított és követett leírási eljárás következtében 
egyik leírási piódot sem használhatván, adjuk az eredeti szö
veget mai helyesírással, tekintettol azonban a szerző szófüzési 
és kiejtési eltéréseire. 
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Anno Domini 1645. 

8. die Maji. Indultam meg Istennek kegyelmes akaratjából 
Blagyarországban az hadban kőröspataki házamtól, mentem által 
feleségemmé! együtt Miklösvárra. 

9. die Maji. Mentem miklósvári házamtól Daróczra hálni. 
10. die Maji. Mentünk hálni Szász-Kézdre. 
11. die Maji. Mentünk hálni Gzikmántorra; ezen az nap 

volt igen esős idő. 
12. die Maji. Mentlink Maros székben Bodon nevű faluban 

Vásárhely mellé, ott háltunk. 
13. die Maji. Mentünk hálni Mezőségre Sámsondra. 
14. die Maji. Jöttünk hálni Szombattelkére, Kemény Boldi

zsár uram falujában. 
15. die Maji. Jöttünk Dézshez; ezen nap eresstetiem fűre 

az lovaimat. Ifjú urunkkal*) és generális urammal Ő nagyságok
kal ezen nap lőttünk szembén Dézsen. 

' 16. die Majf. Dézs mellett az réten volt az láhor; eslvén 
ffjü urunk vendéglett meg Szamoe-Ujváratt. 

17. die Maji. Jöttünk ide Pánczél-Cseh mellé táborbft; ott 
háUuiih. 

18. die Maji. Szállottunk Szurdok nevű falu mellé asi rétre 
táborban, mely falut birtasí előtt Güáki István. 

19. die Majiw Znbú mellé szálloltunk mező táborban. 
2i0. die Maji. $zállcltunh Szilágy^Cseh mellé táborluui,,, 

mely falut> bivnak Barcsai, Zsigmond,, Veeelényi Isteni uraoiéb. 

*) JL Rákóczi GylJrgy, 1642 óta választott erdélyi fejedelem. 



Generítlis uramat ö ttagyságót becsülettel niegyontlégló Barcsai 
Zsigmond uram. 

31. die Maji. Dobra nevű falu melló szálloltunk mező la
borban,* ezen nap ion igen nagy esÖ. 

22. die Maji, Síiíllóltunk mező táborban Tasnádhoz, csak 
köste) Káváy nevű fnlu mellé; voll igen rósz füelö helyünk. Ezen 
éjjel igen ros'/ álmot láttam S7.egény feleségem felől. 

23. die Maji. Jöttünk állal Károlyon. Generális uramat ö 
nagyságát megmarasztá Károlyi Ádám. Estvére jött ö nagysága 
Vadához, volluhk olt táborban. 

24. die Míiji. lU Vad.in nyugodtunk rósz helyen; fünb igen 
rósz volt itt. Akasztata generális uram fí nagysága egy Udvar
hely széki embert, az mely leszftkada, s az tír~megkegyelraeze 
néki. Az ediclum ellen vételt; fejér ruhát hozott.volt az szegény 
e ml) erek tői. 

25. die Maji. Jöttünk Gyula nevű falu mellé mező táborba, 
melyet bír Kün István uram. Az ür ő nagysága egy csűrben 
hála az faluban. 

26. die Maji. Jöttünk Kálió mellé; feljül egy völgyben mező 
táborban szállottunk Oros nevű falu mellé; itt volt rósz helyünk; 
ezen nap itt háltunk. 

27. die Maji. Voltunk mező laborban Bün nevű faluhoz 
csak közel. Itt vendégle meg bennünket Huszár Mátyás uram. 
Ezen nap üté agyon Dózsa András Lovas Míhált. 

28. die Maji. Jöttünk ide az Tisza mellé Tokajhoz; Rakama-
zon belől az fák között szállottuak az Három széki hadak, Marps 
széhí, csíki és Aranyos széki; urunkhoz ő nagyságokhoz be
mentünk Tala Tokajba udvarhoz; szemben is lÖnk urunkkal d 
nagyságával. 

29. die Maji. Itt az Tisza mellett nyugodtunk. Ezen az na
pon igen szép esőnk lön. 

80. die Maji. Jöttünk Isten kegyelmes akaratjábél által az 
Tiszán; rendben állottunk az egész székelységen lévő hadak; 
urunk ö nagysága meglátogatta az hadakat. Estvére szállottunk 
az tarczali rétre. A% úr generális uram megvendégle bennünket. 
Urunk ö nagysága Tarczalon ben hála, az úr ő nagysága is. 

» 
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31. die Maji. Ui'unk ö nagysága Göncí.re mene hálni; mU 
itt Tarczalnái voltunk. Urunk ö nagysága az hadakat megajándó-
kozá tallérral, az lovas hadnagyoknak aiolt ő nagysága kél két 
aranyat, vicehadnagynak adoLl ő nagysága egy egy aranyai. 

1. die Junü. Ugyan itt voltunk az tarczali réten. Ezen nap 
Pelki István uramnál voltunk ebéden Béldi János urammal és löbb 
emberséges emberek. 

2. die Junü. Ili voltunk Tarczal mellett; igen nagy szél lőn 
ezen nap , esŐ is. 

3. die Junü. JöUünk ide HeTnád vize mellé FelsőnDobsza 
nevű falu mellé mező táborban. 

4. die Jupü, ngy mmt pünkösd napján, itt Dobsza mellett 
vollunk; ebéden voltam Huszár Mátyás uramnál, Kurnis uram ő 
nagysága is, és löbb urcsk, fÖ emberek. 

ö. die Junü. Itt Dobsza mellett voltunk táborban; ezen nap 
Barcsai Zsigmond untmnál voltam ebéden. 

6. die Junü. Indultunk meg Dobsza mellől, mentünk Méra 
nevű falu mellé mező táborban Hernád vize és Tarcza víz köz
zé. Ili igen jó helyünk volt, elég íünk. 

7. die Junü. Itt Méra mellett voltunk táborban. Kornis nsé&i 
ő nagysága, Huszár uram Szenlderő^J alá mentenek az székely
ségen lévö gyalogokkal és hétszáz lovassal, és hajdúkkal is. 

8. die Junü. Jöttünk vissza ide Sziksző mellé, csak közel 
Ászaié mellett jöttünk el; ott csináltak volt tavaly az németek 
igen nagy gáncKOt, Aszalú is az város az sánczban vala. 

9. die Junü. Itt Szikszó mellett voltunk táborban Hernád 
vize melleit. Ezen nap érkezett urunk ő nagysága is közünkben. 
Szikszóban ben az városban hála ö nagysága. 

10. die Junü. Jöttünk ide Edelénhez, szállottunk meg az 
réten mező táborban. 

11. die Junü. lU Edelénnel vollunk táborban. Ezen nap 
mene az úr Diós-Győrben, az hol az nagy hársfa vagyon, az 
mely ulalt elfér három ezer ember. Itt akasztata urunk két hajdút 
fel és egy németet, hogj elszöklenek volt. 

12. die Junü. Indultunk meg Edeléntől, mentünk által az Sajón 
Kazánál; szállottunk meg kazai réten Putnokon alól az Sajó mellett. 

*) Qzendrö, e korban vár, Borsod vármegyében. 

Jf 



144 

13. die Junii. Indultunk meg Edelénböl, mentünk által az 
Sajón Kazánéi, szállottunk meg kazai réten Putnokon alúl az 
Sajú mellett. 

14. die Junii. Mentünk feljebb Putnok mellett el; szállot
tunk mező táborban Hamma*) nevű falu mellett feljül, mező tá
borban az Sajó mellett. 

15. die Junii. Mentünk az panyili rétre Gömör vármegyé
ben**). Balog vára is közel ide , jól látni az várat. 

16. die Junii. Itt Panyitnál voltunk táborban. Ezen nap aka-
rá urunk ö nagysága Balog várát lötetni. 

17. die Junii. Indultunk meg innét az panyití táborból; men
tünk az rima-szombaH rétre táborban. 

18. die Junii. Itt voltunk az Rima-Szombalnál. Ezen nap 
adá az úr Béldi János uramnak az vice kapitánságot. Adák meg 
feleségem levelét ezen nap. 

19. die Janii. Szállottunk ide Fülek mellé az rétre tábor
ban. Ezen az napon uruok ö nagysága, generális uram Rima-
Szombatban hála. 

20 . die Junii. Itt Fülek mellett voltunk táborban. Ezen éjjel 
a német és székely gyalogokkal [/elégelek Füleknek az városát. 
Az szegény Márk Györgyöt ezen/jjel lövék meg ágyü golóbissal 
az lábát. 

2 1 . die Junii. Itt Fülek alatt voltunk táborban. 
22. die Junii. Szállottunk ide Littke nevű falu mellé az rétre 

mező táborban. 
23 . die Junii. Mentünk Szurdok mellé mező táborban. 
24. die Junii. Szécsén mellé szállottunk. 
25 . die Junii. Indultunk feljebb Szécsén mellölj szállottunk 

Szécsén Gyarmat közé mező táborban. 
26. die Junii. Jöttünk ide Gyarmat Pulánk kózé, szállot

tunk táborban. Itt igen jó fűnk volt ezen nap, mert lön esőnk. Igen 
nagy szárazság volt sok üdőtől fogva; rettenetes porban jártunk. 

27 . die Junii. Palánk mellé jöttünk táborban. 

*) Hamm falu GömOr vármegyében a Sajó völgyön. 

**) Üza-Panyit falu Gömörben a Balog völgyén. 
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28. die Junii. Jöttünk ide Palánk Léva közé mező tábor
ban , az nádasi völgyben. 

29 . die Junii, Jöttünk ide Bád') mellé az rétre; igen nagy 
rekkenöségünk volt ezen nap. Bád jó mezőváros. Boér Györgyöt 
ilt verték vala meg. 

30. die Junii. Jöttünk Isten kegyelmes akaratjából által az 
Gram^) vizén; szállottunk, meg az réten Szent-Benedek mellé. 
Ma adák meg Szent-Benedeket urunknak ö nagyságának; ma hó-
dola meg Léva is. Itt már Máttyus földe. 

1. die Julii. Mentünk Gimes^) vára mellett e l ; szállottunk 
meg az rétre. 

2. die Julii. Mentünk Apony vára mellé; szállottunk meg 
közel hozta az rétre. 

3. die Julii. Jöttünk Nagy-Taplocsán^) mellé; az vára is 
csak közel. Az Nyitra vize mellé szállánk. 

4. die Julii. Itt Nflgy-Taplocsánnál voltunk táborban. Ezen 
nap egyeze meg az sréciai bad DupIássaP), az generállal, az mi 
kegyelmes urunkkal. Vendéglé meg ma urunk ö nagysága ököt, 
kapitányokat, hadnagyokat; volt igen derekas labadalom. 

5. ,di0 Julii. Itt voltunk Nagy-Taplocsánnál. 
6. die Julii. Itt mulattunk Nagy-Taplocsánnál mezÖ táborban. 

^ 7. die Julii. Indultunk meg Taplocsántól. 
8. die Julii. Jöttünk az Vág vize mellé; Gatgóczon feljül 

szállottunk táborban. 
9. die Julii. Uruuk 6 nagysága itt az Vág mellett marada; 

münköt ő nagysága Nagy-Szombathoz külde generális urammal 

') Bdth, szerzőnk leírása szerént Baad, mezőváros Hont vármegye, 
éjszaki részében. 

^ Magyarosan ejtve Garam vagy Garan. 
)̂ Benkö másolatában Gunes uara áll, 8 ezt ö Gunes váráíy^k ol

vasta : de hogy ez kézzelfogható hibás olvasás s az eredetiben 
Gvmes állott, bizonyos. 

*) Szerzőnk a Nyitra megyei Nagy-Taplocsány mezőváros nevét itt 
Nagy-Taphczian, alább többször Tahhczian s legutóbb egy helyt 
Tahlonczia alakban is irta. 

)̂ így ejtette és irta a törzsökös székely Káinoki Douglas svéd tá
bornok idegen hangzású nevét. 
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ö nagyságával, Kemény János urammal ós az STét generállal 
Duplással. Mihelyt oda juttunk Nagy-Szombathoz, kélszer meg-
lövék az oldatát s megadák. 

10. die Julii. Az úr Rákdczl Zsigmond uram ö nagysága, 
Kemény János uram, Duplás, bémenének Nagy-Szombatba ebédre. 

11 . dle Julii. Vissza tértünk egy falucskába, ott háltunk. 
Az úr ö nagysága engem hagyott vala az székelység előtt, mivel 
Dániel János uram és Béldi János uramék Nagy-Szombatban 
maradlak. 

12. die Jnlii. Jöttünk vissza, az urunk táborába vissza. 
13. die Julii. Jöttünk Szomolyán )̂ nevű vár alá. 
14. die Julii. Jöttünk állal az Fejér hegyen; Éleskö és Kor-

látkö várak mellett jöttünk el; Szenicze nevű városba jöttünk 
hálni. Az egész hadak mind ott báltanah; mi is fíenter Péter 
urammal egy malomban voltunk szálláson. 

15. die Julii. Jöttünk Szakócza mellett el és Holicsi nevű 
város mellett. Szállottunk az Morva vize mellé táborba. 

16. die Julii. Jöttünk által az Morva vizén Hodollnon*) állsl, 
jöttünk az malom zsilipin az hídon. Ebben az malomban tizenhét 
kerék forog. 

17. die Julii. Jöttünk ide Leányvár )̂ mellé; az Di-

)̂ Szomolyán Pozsony vármegyében a Fejér begy innenső oldalán 
esik, közel a Fejér hegyen túl fekvő Éleskö és Korlátkö várakhoz. 
Ma mind e bárom vár romban bever. 

' ) Hodonin máig is használt neve a Holicscsal szemben a Morva 
partján fekvő Glíding morvaországi városnak. 

)̂ Mely helységet kelljen e moiVaországi Leányvár alatt értenij biz
tosan meg nem határozhatjuk. Hogy e helynek eredeti igaz neve 
más volt, 8 csak a magyar köznép nevezte Leányvárnak, gya
níthatjuk Henter Péter jegyzetéből, melyet Benkö élőbeszédébe 
egész kiterjedésében átírt. E jegyzet ezen szavai: „in, casiris 
Ser. Principis Trans. ad Opfidiim Piricly siib vulgo 
Leányvár positis, e helyet Piricly mezőváros mellé helyezik, 
melyhez hasonló nevű várost Morvaország Gödioggel haláros vi
dékén híjában keresünk. Beirta-é jegyzetébe Henter a népiesen 
Leányvárnak, nevezett hely eredeti nevét, s azt Benkö mint kí-
szakadtat vagy olvashatatlant hagyta-é ki, vagy már maga Hen
ter hagyta ki ez idegenszeríí nevet , az eredetit nem láthatva. 
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an') vize mellé szállottunk mező táborban az rétre; ezen éjjel 
én állottam estrázsát. 

18. die Julii, Itt Leányvárnál voltunk mező táborban. 
19. die Julii. Generálig uram ö nagysága mene Bereahez') 

az svéciai fö generálishoz Tortezonhoz ^) Kemény János uram
mal együtt. Voltunk itt Bécsen feljül öt mélyíöldnyire. 

20. die Julii. Itt Morvában az Leányvár mellett voltunk 
táborban. Mentünk Béldi János urammal egy város látni, az 
mely várost hinak Lednicze városának, mely várost bírt Likhis-
staner*). Az város csudálatos szép; az várában vagyon három 
rend házak, egyik sor házak csudálatosan csinált zölden, másik 
házaknak az oldala sárga, harmadik sor házaknak az oldalai ve
res; egy boltnak az oldalát csinálták kovácsi kőből, virágokra 
rötták ki. Az vár mellett vagyon csu,dálalos szép virágos kert, 
kinél ember már szebbet nem láthatott; mely kert három rész
ben , az közepi feljebb, annál alább az másik, az harmadik 
alább; az alsöböl az második kertben faragolt kő garádicson 
mennek fel , az másodikban, harmadikban is az szerint; de igen' 
csudálatos köbÖI.kifaragott kÖ emberek vágynak egy héján negy-
yj^,__ Azok pediglen kő lábokon állanak a kertnek az utczálnak 
szegeielin ; azokat ugy faragták, mintha ugyan kaczagnának egyik 
az másikra; hármát az faragott képnek csinálták kilencz száz tal
lérért. Az~kertben vagyon többi között egy igen sxép pincze sza-

nem határozhatjuk el. Csak annyit állithatunk biztosan, hogy 
e helység, melyet szerzőnk Morvában s Bécsen feljül öt mérföld
re (természetesen magyar mérföldre fekvőnek ír, Gődiaghez nem 
messze Morvaország legdélkeletibb szegletében esett. Itt találjuk 
egymáshoz közel a Taya folyó mellett Lundenbim/ot és Landshit-ot, 
melyek közzül valamelyik nevéí gondolhatjuk a magyarosított 
Leányvár név alatt lappangani. 

)̂ E víz alatt a Morvaország déli részén folyó s a Morvába szakadó 
Thaya értendÖ. 

)̂ Naplóirónk a Brünn nevet itt Beren-r&j alább mint látni fogjuk 
Berend-xe is magyarosítja. 

)̂ Torstemon svéd tábornok, ki ekkor Brünnt; szerzőnk szerint .Beren-t, 
már huzamosabb idő óta vívta. 

*) így Írja szerzőnk a magyar nép kiejtése után a Líc^íeíisíeöier 
(von LickUmUin) nevet. 
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bású, az melyet neveztenek pokolnah; de ez igen szép hideg 
nyárban, boKos, mintha lecsepegőleg állana darázskő mödra he
gyesen; igen szép mulató hely. Ez kertben vágynak narancsfa, 
czitromfa, fügefa, több csudálatos sok fák. Oly kert, hogy az 
ember meg sem tudja írni az ö szépségit. Madarak háza is va
gyon benne ̂ ). 

21 . die Julii. Itt voltunk Leányvár mellett. 
22. die Jnlii. Itt voltunk Leányvár mellett. 
23. die Julii. Itt voltunk Leányvár mellett. 
24. die Julii. Itt voltunk Leányvár mellett. 
25. die Julii. Itt voltunk Leányvár mellett. 

I 26. die Julii. Itt voltunk Leányvár mellett. 
27. die Julii. Itt voltunk Leányvár mellett. 
28. die Julii. Itt voltunk Leányvár mellett. 
29. die Julii. Itt voltunk Leányvárnál. Ezen nap mentünk 

vala Székely Boldizsár urammal, Henter András, Henter Péter 
nramébkal Puszta Fest^) látni. Mig visszatértünk az táborba, 
addig generális uram az hadakkal ment az urunk táborához, mi
vel rósz bír futamodott volt; csak az cseléd maradt az táborban. 

30. die Julii. Itt voltunk Leányvárnál mezó táborban; volt 
igen meleg időnk. 

31. die Julii. Jőve meg generális és Kemény János uramék 
az urunk ö nagysága táborából. 

1. die Augusti. Itt voltunk Leányvárnál. 
2. die Augnsti. Itt voltunk Leányvárnál mező táborban. 

Urnnk ö nagysága is ma méné az ledníczei kert látni az urakkal 
együtt. 

3. die Angusti. Jöttünk el Leányvár mellől, mentünk Pod-
viDa') város mellé mező táborba. 

; 4)" Ezen morvaországi Lednicze város és vár hol fektét nem határoz
hatjuk meg, miután ma Morvaországban ily nevű helység nem 
létezik. — Talán a Nicolsburg ' mellett fekvö Klentnüz értendő 
alatta, melynek küzelében Rosenstein régi várrom fekszik. 

*) Hasonló nevű helységet ma Morvaországban nem találunk. 
*) E város Morvában, a magyar határszélhez közei feküdt; mert 

mint alább aug. 2i-re olvassuk, innen a tábor megindnlván még 
az nap átkelt Magyarországba a Morva folyö bal partjára. A Pod-
vina helynevet azonban Morvaország e vidékén hasztalan keressük. 
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4. die Augusti. Itt Podvína mellett voUnnk. Ezen nap estvft 
kUldatt urunk ő nagysága Bécshez csatára Kemény Jánossal, 
Duplással és Béldi János nramékkal; egész éjjel mind mentünk 
viradtig; mentünk igen szép városok mellett el, egyikét híják 
Ladenburk, másik várost híják Raoenspurk*). Ez az Dnplás har
madik fő generális svét kapitány igen szerencsés vitéz ember. 

5. die Aug. Itt Podvinánál voltunk táborban. 
6. die Aug. Itt Podvinánál voltunk táborban. 
7. die Aug. Itt Podvinánál voltunk táborban. 
8. die Aug. Itt Podvinánál voltunk. 
9. die Aug. Itt Podvinánál voltunk. 

10. die Aug. Itt Podvinánál voltunk. 
11. die Aug. Itt Podvinánál voltunk. 
12i die Aug. Itt Podvinánál voltunk. 
13. die Aug. Itt Podvinánál voltunk. 
14. die Aug. Itt Podvjnánál voltunk. 
15. die Aug. Itt Podvinánál voltunk. Ez az Podvina városa 

Morvában vagyon. Mi olta az Morva vizén általjöttünk, Berend**) 
városát és várát vitatta, lőtette, ma tizennégy hete hogy löteUi 
az svát genenál. Tortezonboz az székely gyalogokat is mind oda 
küldé urunk ő nagysága, az lóvö szerszámoknak is nagyát. Lőn 
ezen nap esőnk. 

16. die Aug. Itt voltunk Podvinánál táborban. 
17. die Aug. Itt voltunk Podvinánál. Ma mentem vala Be-

rendhez, az mely várat, várost az svétek vínnak. Ott háltam. 
lő . die Aug. Jöttem vissza Berendböl ide ax táborba. Ei 

nap adták meg feleségem levelét. 
19. die Aug. Itt voltunk Podvinánál táborban, 
20. die Aug. Itt Podvina mellett voltnnk táborban. Ezen 

az napon az mi kegyelmes urunk ő nagysága lön szemben ai 
STét generállal Tortezonn^l Lednicze városában, az hol ax szép 
kertet láttam vala. Urunk A nagysága ezen éjjel ott hála. 

•) E két város alatt a Bécstől éjszakra eső Rahmshwrg és Laderu-
dorf helységek értendők Alsó-Austriában. 

•*) Briinn nevét naplóirónk a magyaros kiejtést követve Bsrew-nek, 
itt egy pár helyt Berend-aek irta. 



150 151 

2 1 . die Aug, Az irgalmas kegyelmes ür Istennek kegyel
mes aknpatjábdí ma indultunk haza Erdélybe Podvína mellől; ]Öl-
tünk leitat az Morva vizén; háltunk innét az Morva vize inellett. 
Azür Istennek 6 szent felségének íildassék az ö neve érette, hogy 
oz szenl békesség végben menő. Isten ö felsége meg adá érnem; 
még eddig ebben az lUban j(í egészséget adolt. Az svéciai hadak 
is ma váltanak el (Ölünk igen nehezen; igen kívánják völa itt 
maradásunkat. Morvát, Eslésiának egyik részéi eljárók, Aualriá-
nak is egyik részit. 

23 die Aug, Jöttünk haza felé ; Szenicze város mellé szál
lottunk mező táborban , mely városban felmenctelünkkor is az 
városában sKállotlunk vala meg. Mostan az réten hiUtunk. 

24. die Aug. Jöttünk Isten kegyelmes aknraljából által visz-
sza haza felé az Fejér hegyen. Hallunk iít az mezÖ táborban 
Szomolyán váramellett. Az szegény Harkó Márton ma hala meg 
szintén vecsernyekor. 

25. die Aug. Jöttünk Nagy-Szombat mellett el ; egy kis 
falucska mellett voltunk táborban; Nagy-Szombatot jobb kézre 
hagytuk. Ma vittük bé Galgóczra az szegény Harké Mártpnt; 
temetlük el az barátok templomában; igen tisztességesen temették 
az barátok , barát vala csak pap öt. 

26 die Aug. Jöttünk által az galgöczi hídon, az hadakkal 
együtt az város köaüött; jöttünk által hálni ide Nyitra városa mellé. 

27. die Aug. Jöttünk által az Nyílra vizén Nyitra mellett. 
Ezen nap meg aliarlunk az Párkáii hadával*) víni , de elmene 
előttünk Érsek-Ujvárboz, Jöttünk ide hálni mező táborba Vere-
bély mellé. Ezen nap volt igen rekkenőség ; reggel azért lön 
egy kicsid esö. 

28. die Aug. Ide jöttünk Léva mellé mező táborba; itt hál
tunk. Ma jöttünk által az Gram vizén Isten kegyelmes akaratjá-
btíl. Ma délig igen meleg lön, rettenetes poros idő, dél u'án 
estig esö lön. 

29. die Aug. Jöttünk.' Léva Falánk közé mező- táborba. Ez 
nap igen meleg lön. 

*) Ezen hadon igen hihetőleg a Párkányon tanyázó német katona
ság értendő. - -

30. die Aug. Jöttünk ide Palánk mellé, mez6 táborba szál
loltunk. Ez nap igen meleg üdŐnk lÖn. 

31 . die Aug. Jöttünk Falánk mellől Gyarmat mellett el; 
háltunk Szécsén mellett csak közel. Itt ezen nap igen rosszul 
voltam, az vér volt rajtam. Bízom az úristenben őfelségében, 
hogy ez nyavalyából meggyógyít. Ezen az napon homályos na
punk lön. 

1. die Sepl. Jöttünk ide Losoncz mellé jnezö táborba; itt 
háltunk. Voltam igen rosszul az vér miá. 

2. die Sept. Az mi kegyelmes urunk elvált reggel tőlünk; 
ö nagysága Tokaj felé niene; minket ő nagysága Kassa felé 
bocsála az s^ékelységet; előttünk Huszár Mátyás uramat bagyá 
ö nagysága; I3éldi János uram is Váradra mene; én voltam az 
Három széki hadak meüelt. Ezen éjjel háltunk Rahaz )̂ mellett 
mező táborban. Ezen éjjel esö lön igen szép. 

3. die Sfcpl. Jöttünk ide Gömör nevű város mellé, az Sajö 
melleit szállottunk, itt háltunk. Volt ma igen meleg üdő. 

4. die Sept. Jöttünk Ide Szád vára mellé közel. Volt ez 
nap esős időnk. 

5. die Sept. Jöttünk ide SomodP) mellé mező táborba. 
Ezen napon is esős időnk lön. 

6. die Sepí. Jöttünk ide Misle )̂ mellé az rétre. Itl Mislón 
lakott Darkö János, az nagy-ajtai. 

7. die Sept. Indultunk elébb, jöttünk Szaláncz vára mellett 
el ; jölíünk hálni Horra*); ilt igen halnak az pestisben. Ezen 
az napon kezde tünk falukra quarlérra szállani. Huszár uram 
Terebesen hált. 

8. die Sept. Jöttünk az Nagy-Míbályx László uram jószá
gába Sáros-Revisnyérc^); itt,háltunk. Nagy-Mihályi uramnak itt 

') Bahő falu Gömör vármegyében a Rima völgyén, Losoncz ós 
SajórGömör között. 

)̂ Somodi falu Abaiij vármegye legszélén Sepsi és Torna mezővá
rosok között 

)̂ Felső- és Alsó-Mislye Abaájbau Kassától délre másfél mérföldre. 
^) liór falu Zemplinben Gál-Szécs és Nagy-Mibály között. 
*) Sáros- vagy Alsó-Heviscse üng vármegyében Szobráaczhoz' nem 

messze. 
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közel Hamaínon') vagyon igen szép udvarháza ^ becsülettel gaz
dálkodott ö kegyelme nekünk. Huszár urain Nagy-Mihályon hála 
ez éjen. 

9. die Sepl. Jötliink IslPn kegyelmes akaratjából Ungvár 
városán által. Huszár uram olt hált Ungváralt, mi itt báliunk 
Kerekvízen )̂ az Homonnai jdsKágában. 

10. die Sept. Jölltmk hálni Androsőczra ^j , Hus/ár uram 
hált Szerednyén *). lU Andröczon volt igen jó quártélyunk. 

11. die Sept. Jöttünk el Munkács vára melletl el az váro
son által. Itt az városon vételé urunk ö nagysá^^a el az haran
gokat, az melyet Morvából hoztunk vala. Az munkácsi gyalogok 
sokat veszekedének velünk. Hálni jöttünk Kövesdre^). 

13. die Sept. Hálni jöttüük ido Nyaláb vára mellé csak 
közel az Tisza parthoz^). Kapun') nevű faluban háltunk, igen 
ocsmány faluban. Volt ezen nap igen esős időnk, 

13, die Sept. Jöttünk Isten kegyelmes akaratjából Márama-
rosba. Mentünk bó Bethlen István uramhoz Huszt várába. Vol
tunk ebéden ö nagyságánál Huszár ftlátyás és Dániel János ura-
roékkal; estvére jöttünk ide Taraczköz nevii f;iluban. Ezen az 
napon esőnk volt; az Tiszán is ezen az napon jöttünk óUaI Ta-
raczközön feljül. 

*) Hanajna falu ÜDgbau Sáros-Reviscséhez közel. 
)̂ Kerekvíz nevü helység hazánkban nincs; hanem találnnk Ungban 

Kerehnye nevü falut. — A Kerekuizen leirás BenkÖ másolatában 
talán tévedés Kereknien (Kereknyén) helyett. 

*) An^asócz Ung vármegyei falu Szerednyéhez ^gy órára. 
*) BenkÖ másolatában, mint látszik, későbbi bepótlással Írva, Sereben 

áll; hogy azonban e Benkö előtt nehezen olvasható és hibásan 
másolt helynéven az Andrasóczhoz közel esö Szerednye értendő, 
bízvást állithatjuk. 

)̂ Kövesd Bereg vármegyének Ugocsával határos szélén esö falu. 
^ Benkö Pasa pai-tot másolt és olvasott. De hogy a Tisza parthoz 

közel romban fekvő Nyaláb vár szomszédságában más folyóról 
mint a Tiszáról naplóirónk nem szólhatott, bizonyos, s igy a 
helyes Tisza olvasást bátran vissza mertem állítni. 

') Kis-Ku^ány falu U^ocsában a Tisza mellett Nyaláb vár ronyához 
nem messze. 
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14. die Sept. Jöttünk ide quártélyra Gyula nevű faluba i), 
itt Máramarosban. Ebben az falában mind nemes emberek lak
nak, oláhok. Ez nap homályos esőre való üdö lön. Huszár Má
tyás uram ez éjjel hála az erdő alatt VáncsfaWán^), 

15. die Sept. Itt Gynlafalván nyugodtunk quártélyban; • 
16. die Sept. Jöttünk által Máramarosból az erdőn; oly 

iszonyú rút erdőn jöttünk által, hogy ember latrabb erdŐn soha 
által nem jöhetett; jöttünk hálni 01áh<Láposra. Huszár uram ekkor 
bált Magyar-LáposoD. 

17. die Sept, Décsére jöttünk hálni Apafiné asszonyom fal-
vába; ezen éjjel és nappal igen esett. 

18. die Sept. Jöttünk hálni Beszlercze vidékire Besenyő 
faluba; ezen az napon is igen sok esÖnk Ion. 

19. die Sept. Itt az quártélyban nyugodtunk. Magam Hu
szár Mátyás uramhoz mentem Abafájára, 

20. die Sept. Jöttünk ide Régenben ; ezen éjjel ilt Régen-
ben háltunk/ 

3 1 . die Sept, Nagy-Kendre jöttünk hálni. 
22. die Sept. Jöttünk hálni Zsomborra. 
23. die Sept. Az mindenható Istennek kegyelmes akarat

jából érkeztem haza miklösvári házamhoz jó egészségben, fele
ségem is és gyermekim is tűrhetőképpen vágynak, melyért áldas-
sék az úr Istennek szent neve érette örökkön örökké. Ámen. 

)̂ Gyulafalva Máramarosban Szigettől délre, 

)̂ Benkö itt is hibásan másolt Vinczfalua-t Vanczfalua helyett.— 
Váncsfalva Máramarosban közel esik Gynlafalvához. 
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Káinoki István jegyzetei. 

I. 
Anno 1637. 20. die Április. Adá az úr lalen ö szent fel

sége az nagyobbik leánykánkat Katót hétfőn ez világra, melyért 
óidassék az úr Islen neve érette örftkkön örökké. 

19, Julii kereszteltettem meg itt köröspataki házamnál ti
zenhárom hele korán *). 

II. 
Anno 1646. 14. die Április. Isíen kegyelmes akaratjábél 

kezdettem az hitván köröspataki házam körül egy kőkerítést 
rakatni négy szegben, melyet Isten akaratjából akarok oz 
könyvben feljegyezni, az vagy vonni hány nap rakathatom; 
valamennyi nap, annyi kottával***) írom le , mely ez képpen 
kezdetik: 1. 2. 3. 4. 5. .6. 7. 8. 9. 10. 11 , 12. 13. 14. 15. 
16. 17. 18. 19. 30. 2 1 , ' 2 2 . 2 3 . 24. 25. 

Anno 1647. 16. Maji kezdettem Isten akaratjából az há
zam körül való kőkerítéshez; ennyi nap dolgoztának rajta: 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 . 13. 

*) Egy czédulán, mely a naplóba csak kivebetöleg volt betéve, 
erre nézve ezen jegyzet állt: „Anno 1637. die 20 Április szüle
tett nagyobbik leánya Káinoki István urnák Köröspatakon bétfö 
nap j kit is 19. Julii ugyan köröspataki házánál megkéreszteltete 
Katának, midőn tizenharmadik hetében járna a kisasszonyka. 
Ez volt Csáki Lászlóné." 

*•) Azaz ezámjegygyel. 
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Anno 1648. 28. die Április kezdettem esméglen rakatni 
az köröspataki házam körül az kőfalat j ennyi nap rakattam az 
falat I i n i I I I I I . 

Anno 1649. 27. die Oclobris ennyi napon rakattam falai, 
úgymint 2 nap; mivel ez esztendőben 4. die Mártii indultunk 
Konstantinápolyban, augustusban jöttünk ki, ezért nem volt mó
dom az építésben. 

III. 
Anno 1648. 2. die Maji kezdettem el nz miblósvári kö

bázat rakatni, rakattam ennyi nap, az mennyi vonás ide alább 
vagyon I 1 1 1 I I. 

Anno 1649. die 5. Novembris. Raknilam négy nap e/. esz
tendőben; azért nem rakathattam több napon, Bogy voltam Kon
stantinápolyban, die mentem h é , 2. die Augusti 
jöttünk ki. 

Kálnolci Sámnel jegyzetei. 

I 
Anno 1669. die 2. Sept. Isten ö felsége adott egy kis leányt 

feleségemnek Erkeden. Kereszteltetlük Szent-Györgyön die . . . 
Novembris. Keresztapja Haller Pál uram ö.kegyelme és Bodoni 
György uram. Neve Sófia *). 

Anno 1670. Isten Ö felsége ^da egy'^kis leányt feleségem
nek, die 30. Jnlii. Kereszteltettük azon napon estve Katának, 
mivel hogy kételkedtünk élete felöl, Kőröspatakon. 

*) A fentebb is emiitett czédulán erre vonatkozólag e volt jegyez
ve : „Anno 1669. die 2-a Septembris nascitur filia Samuelis Kái
noki in Erked, in curíá Domini Stepbani Lázár, et baptizatur 
in Szász-Szent-György penes Sz. Mihálytelke, levantibus patrinis 
L. B. Paulo Haller de Fejéregyháza et Dominó Georgio Bodoni, 
nomine Sopbia Káinoki, dein coutboraUs Johaunis Boldogfalvi.'' 
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II. 
Anno 1670. die 3. Junií. Isten 6 felsége kegyelméből kez-

dettem építtetni az pogányok lüze által megromlott höröspataki 
házamnak falait második cootignatióra. Isten ingyen való jó vol
tából légyen épitője, az királyi prophétával kivánván azt, mi
vel hogy 

Nisi Dominus aedificaverit domum, ' 
ID vanum laborat, qui aedificat eam. 

1. Igen alkalmatlan esós idők miatt rakattam akkor csak 
nyolcz nap, félben hagytam s mentem Petki uram lakadalmába. 

2. Másodszor fogattam az építéshez die 17. Jnly anno 
praescripto. Rakattam 13 napok alatt. Gerendáit faragtalván, 
egyéb fáit szállíttatván, 2. Aag. végezvén az bolt felett való 
falait, die 14. Augusti kezdettem az koszorúfáit felvonatni, Die 
16. Augusti szarufáit vonattam fel. Die 18. Augusti kezdtem 
zsendelyeztetni, Die 23. Aug. nagy részét bézsendelyeztettem. 
Die 6. Octobris és azon az héten zsendelyeztettem. Díe 17. 
Octobris lett vége az zsendelyezésnek. 

3. Die 24. Novembris kezdtem alsó házakat tisztíttatni, pa
doltatni. Die 6. Decembris rakattam kemenczét az feleségem 
házában, és die 12. ejusdem mensis költöztünk beléje. 

SEGESVÁRI BÁLINT 
K R Ú N I K A J A . 

1606—1654. 

Ismertetve s Jegyzetekkel világfosltva közli 

JAKAB ELEK. 

t 



E2lölj§mertetés. 

E krónika néhány évvel ezelőtt kövendi pap és aranyos
köri unitárius esperes, néhai Kozma Gergely könyveivel együtt 
jutott a kolozsvári Unitarium CoUegium könyvtárába; nem ön
álló, hanem egy, 50—60 negyedrólívböl ál!ö történelmi adat
gyűjtemény alkatrésze, czíisi és tartalommutatö, söt— minthogy a 
könyvtár ezen része most van rendezés alatt — szám vagy bármi 
megjelölés nélkül. Első tekintetre tehát azt sem tudhatni: ki 
gyűjtötte s mi czélból? honnan, minő forrásból valók s mennyire 
hitelesek az abban levÖ adatok? Én e gyűjteményt bővebben 
vizsgálván, alapos okok nyomán meggyőződtem arról, hogy 
azt történetirási kútfő, anyag gyanánt, saját czéljára tordai 
unitárius iskolaigazgató — Rector — s később bágyoni pap és 
aranyos-ogyházköri jegyző K é n q s i T ö s ó r J á n o s , a XVIII 
század első felében vagy a kolozsvári Uoitarium CoUegium, 
vagy a tordai Gymnasium XVI századbeli irodalmi ritkaságok
ban egykor bővölködött könyvtára valamely gyüjtemónyébÖl, 
tán éppen az eredetihöl, vigy az iró Segesvári fíálínt valamely 
örököse levéltárában levő pS l̂dányböl részint maga irta le, részint 
másoltatta ; de— a mint e krónikában előforduló saját kezű javí
tásai mutatják— az eredetiekkel, vagy amelyekből a másolás 
történt, gondosan öszszevetette s a másoló nem egy hibás olva
sását megigazította. Együtt XIX darab, részint hazai köz-, ré
szint unitárius egyháztörténelmi adat van e gyűjteményben, s az 
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ismerteted alattinak, szám szerint a Xll-diknek cziroét Kénosi sa
ját kezével igy irta be: „Ex MS. Valentini Segesvárig civis 
Claitdiopolitmii sünt haec scripta." S ez ulán kezdődik maga a 
krünika más által írva — de Kénositöl sok helyt megigasitva — 
igy: „1606 , 25. octobris csinálták fel az Bocskai uram czímerét 
az Éppel János háza falára^^ s. a. t. 

Hogy e gyűjtemény a Kénosié, számos adatok bizonyítják, 
melyek közül a három főbbet megemlítem. Egyik az , hogy én 
Kénosinak saját kezével irolt több eredeti művét ismerem, ol
vastam, egy párbői hiteles másolatot is birok, saját kezű aláírá
sait több helyt láttam. Második: ö „De Typographiis Unitario-
rum'''' czímü kézirati mövóben Segesvárira kétszer is hivatkozik. 
Harmadik az, hogy magában e gyűjteményben szinte fele rész 
az ő saját kezével van irva, melyek közül a legutolsót ily czini 
alatt találandja meg, a ki azt figyelmére méltatja : ^^Nominapro-
pria Virorum*) etc. CoUecta et scripta Ao 1750. diebns 2 .3 . ele. 
sept." Ezután rövid előszó, mely igy záródik be: ^^CoUegit inter 
otia Johannes Kénosi.^'' Miért is én e gyűjteményt rövidség te
kintetéért Kénosi-Codex-nek nevezem, s remélem, hogy nem 
sokára valamely ebez hasonló becsű folyóiratban— öt mint irót, 
Godexét mint nevezetes adatok tárát , ismertetni alkalmam és 
szerencsém lesz. 

Azon támasztható kérdésekre: mennyiben lehet hiteles Ké
nosi és szóban levő krónika-másolata s álalában a Kénosi-Codex? 
szolgáljanak felvilágosításul a következők: 

Kénosi a XVIII. században élt unitárius tudósok és irók 
egyik legalaposabBika és munkásabbika volt; de a mint ők ugy 
müveik is pártfogók és nyomda hiánya s saját szegénysőgök mi-
alt ismeretlenek maradtak. Ö — ugy látszik— már deák korában 
hajlammal birt a történeltel foglalkozásra, s e végre jókor olvasáshoz 
kezdett, a collegiumi anyakönyvekből s más tudományos müvekből 

•) Ez igénytelen czitn alatt a magyar tulajdon neveket t. i. férfiak, 
nök, városok, országok, hegyek és folyóvizek hajdani magyar el̂  
nevezését illetőleg oly nevezetes töredék rejlik, mit — ha egykor 
közöltetni fog, — hiszem, hogy a hajdankori magyar irodalom ba
rátai és művelői elismeréssel fognak fogadni. 

Közlő. f 
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jegyezgetett, adatokat gyűjtött; 1734-n a tordaí Gymnasium 
igazgató tanárává választatvi^u, olt léte alatt 1755-ig számos 
kisebb-nagyobb müvet írt; egyik azon Gywmasium történetét, 
másik az ünitáriiLsok nyomdáit illeti, harmadiknak czíme: Bre-
vis Relatio Reformationis per Martinum Lutherwin tentatae sat. 
Itt gyíijtölté fenemiitett Codexét s hihetőleg még többet is. Innen 
l755-n^ április 30-n bágyoni papságra vitetvén, olt kezdett leg-
nagyobbszerü müvéhez t. i. az unitárizinus s jelesen azwaitáriu-
'Sok EgyháztÖrténelme megirásához a legelső keresztény századok
tólkezdve, a reformatio korszakán út, a maga koráig^ mely müvét 
három főrészre osztván, az elsőt egészen bevégezte: a második 
és haraiadilí részt folytatta tudományos hajlamaira nézve, vala
mint hivatalában is utőda, s ő t — ugy kell lenni—történelmi, 
készleteinek is Öröklője, bágyoni pap és aranyos-egybázköri jegyző, 
Fosztó Uzoni István, a Kinek müvét 1777. innen folytatta aranyos
széki paps esperes Kozma Mihály, s ennek üátóL került aKénosi-Co-
dex emiilett CoUegium könyviárába. Éne körülmények közt az Ösz-
szeföggést természetesnek találqm: Kénosi egyebek közt eCodexet 
is történelmi előkészületül szerezte meg egyháztörlénelme meg-
irhatására, halála után müve és anyagai szállottak hivatali utó
dára. Posztóra, erről Kozma Mihályra és (iergelyro; kik vala
mennyien azon vidéken voltak tekintélyes papok és törtónethu-
várok , s elvégre a legutósólól igy került mai helyére. 

Ez adatokból kitűnik , hogy a Segesvári Bálint krónikáját 
vagy eredetijéből, vagy egykorú másolatból szakértő hiteles 
egyén másoltatta l e , olvasta öszsze s tartotta fen számunkra. 
Sajnálnunk kell, hogy fel nem jegyezte: kitől, minő példányból 
lőn a másolás? az iró eredetijéhőí-ó vagy más egykorúéból? csak 
annyi voll-ó a krónika, vagy több is? hol van eredetije 9. a. t.? 
Azonban —ugy vélem— megrovás helyett méltánylást érdemel, 
hogy igy is fentartolta. Ki tudja, elökerül-é valamikor;eredelíje?! 
Az a figyelmes, részletekre kiterjeszkedő megvizsgálás s kijelö
lése annak : ha valamely adat eredetiből vagy másolatból íródott 
le, megvan-é, s hol feltalálható — csak, a legüjabb időben nálunk 
is fejlődni kezdett, kritikai lörténeti-iránynak tulajdonítandó, mely 
éppen a mily szükséges alapos történetírásra; oly sokáig voU 
irodalmunkban mellőzve. 

11 
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E krónika fentartójál illető adatimmal, fájdalom! nincs arány
ban annak írójáról való tudomásom. Saját írásából látni fogja az 
olvasó azt, hogy kolozsvári szász eredetű polgár és unifórius 
volt. A reformatio kezdetén Kolozsvár lakói — a többségben levő 
szászok szintúgy mint a magyarok — nagyobbára lutheránussá s 
később unitáriussá levén: ámbár egy rész idöteltével ismét korábbi 
vallására viszszatért, mindazonáltal nemzetiségi lekinlelben több
nyire úgyszólván átalakultok s erkölcseikkel együtt nevöketis meg-
magyarositolták. így leltek azon korban a Bartfa-nemz^tségbÖ] ö 
SzakdL—Heltauerböl Hutai, Bosner-böl Gilyén, Raviusból Szoros, 
5gj?btb-9Í ..̂ . í75?í^a-n.emzetséj^ek^ sőt hogy krónikairónk neve is ko
rábban Schaeshurger vagy Schneider lehetett s csak később lön az 
Segesvárira yáUozlalya, bizonyítja saját írása, jelesen azon 1631 -
röl feljegyzett tény: hogy ^^ecsét Segesvári Lörinczet a szász 
Nation december 26-kán városul sáfár polgárrá (város gazdává) 
tették"; más helyen pedig igy ir: „1633. %S. junii inenéneh is
mét újólag német -papért Lengyelországban, ugyínirit szász Na
tion Segesvári Szabó LSrincz s. a. t.'' Folgári sorsát s unitárius 
voltát mutatja ezek éedekei iránti élénk rokonszenve s a nemességre 
és más vallásuakra vonatkozólag itt-ott t e t t— csak azon kor nagy 
és mély vallási mozgalmaiból megfejthető — több észrevétele, 
oiondhatni szenvedélyes kitörései. 

Hogy szinte az egész tárgyolt korszakról mint szemtanú 
saját tudása után szól, mulatják a feljegyzett események. Kró
nikája ugyan is kezdődik 1606-on, s már 1608-n így említ meg 
egy eseményt: „1608. jul. 17. mene a mi papwfúz — -^— 
Lengyelországban sviX.'''' 1619-ről megint igy ir: „martius ll-én 
jöve meg LColosvárra ui'^nk Ö Nagysága." Az 1633-kán uralko
dott pestist így jegyezte fel: „1633. júliusban indultatott egy 
nagy pestis, mely tartott 1634-ig; az kikre számot tartottam bizo
nyosan, az városból az tkordai utczai ajtón kihordottak nro 
1098-dt SQii.'''' Annak, hogy 1633-tól 1653-ig semmit sem jegy
zett fel, valamint, hogy 1653—54-ről csak egy pár jegyzést 
tett , okát nem tudom. 

Még csak e krónika történelmi ériekéi s az abban levő 
írásmódot illeíöleg van némi észrevételem. Az első nem abban 
á l l , mintha eddig nem ismert korszakot tárgyalna; van arról 
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már elég adat közölve B o r s o s T a m á s , Mikó F e r ó n ez, a mégkl-
adatlaoLaskai J á n o s és Nagy S z a b ó Fe r e ne z krónikáiban, 
valamint az éppen e kötetben levŐ H a l l o r Gábor naplójában is; 
becsessé teszi az, hogy Segesvárinak, mint kolozsvári születésűnek, 
álláspontja, Cgyelme és reflexiói köre egészen szülővárosában 
határozódván : azt illető számos eddig ismert történelmi adatot 
megigazít, másokat határozottabban ad elő, a városban és határán 
levő nem egy utcza- és helynevet följegyzése által úgyszólván 
örőkit, s történetivé tesz, sőt máshol végbemenő eseményeket is 
szülővárosa e korbeli történetéhez fűz. E felelt a kolozsvári unitá
rius egyházmegye akkori beléletóből is sok új és igen érdekes 
adatot közöl, mit kivált az egyházi történetírók érdekkel és ha
szonnal fognak olvasni. Az írásmódra nézve azon szókat, szólás
formákat és mondatfűzési, melyek azon kor sajátságainak bé
lyegét magukon viselís, a minők p. o. az magyarok, az katonák, 
esmég, kedig, templonba (lemplomban helyett), Kolozsvár kérni 
(felkérni Kolozsvárt helyeit) sat. érintetlen hagytam; a leírást 
illetőleg, mint a mely a krónikánál egy századdal későbbi, és 
sem nem a Segesvári, sem a Ké; osi irása, sÖt a másoló leirás-
beli következetességét s bízon;j'Os elvekkel bírását sem mutatja, 
azon elvet követtem, hogy a mely szót egyszer jó l , máskor 
roszül, változtatva ir, én másolatonibim a jobbikat tartottara meg, 
p. 0. Kassát egyszer írja K-val, máskor C-vel, praedíkácziól néha 
predicalionak írja, Bálintot néha Bálínih-nak, BánfG-t néhol Bánfi-
nak; atyja, szedtenek, haragudt, menjen helyett attya, mennyen, 
szettének, baragutl sat., az ilyenekben a jobb leirásmódot tar
tottam meg. 

11* 



Segesvári Bálint krónikája. 

1606. 

25. octobris csinálták fel az Bocskai uram czimerét az Éppel 
János ^báza*) falára. 

*) Ez adat üj világot vet Bocskai István szUletésbelyére nézve. Róla 
eddig csak azt tudtuk, liogj Kolozsváratt a óvárban született, 
szemben azon házzal, a bol Mátyás király született; itt a ház is 
meg van nevezve, az t. i. az Éppel János báza volt, melyeta 
múlt század végén a Farkas-nemzetség birt, később egy részét a 
Pregardt-ok vették meg, ezektől széki id. gr. Teleki József, a 
kinek egyik leánya jogán ma id.gr. Bethlen János birtokában van. Az 
Eppel-ek egyike volt hajdan a legerÖsb szász nemzetségeknek 
Kolozsvárit — hivei János Zsigmondnak; senatorok és plebanu-
sok nem egyszer voltak belőlük. A Ferdinánd és János Zsigmond 
közötti trónviszály alkalmával 1556—57 körül János Zsigmond a 
Ferdinándhoz szitó Bocskai Györgyöt magyarországi egyik jószá
gában elfogatván, fogságra Kolozsvárra küldötte, s az Óvárban 
az úgynevezett Eppel-házba záratta, mely ház a városi fogház— 
az úgynevezett ,^torony''— közelében volt, szemben azon óvári 
négyszög térrel, melynek keleti szögletén azon ódonszerü ház 
áll, mely ma katonai szállitó-ház, egykor Mátyás királynak volt 
születési s gyermekkori lakhelye, honnan—hagyomány szerint— ép
pen az átellenben levÖ Eppel-féle házban— mely a Hunyadiak-
nj.k kápolnáal szolgált—jártak által imádkozni, a nait azon háznak 
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hajdani kápolna alakú bolthajtása csak imént is gyanittatott. Ezen ház 
klüsöomalíin e század elején, németországi némely városok szokása 
szerint, egy erdei tájkép volt festve, s közepén életnagyságú szar
vas, a honnan „Szarvas"-há'ín&k is hivatott. 1817 körül a tudós idösb 
gr. Teleki József kijavitatyán, azou emlékköveket, melyeket 1606-
ban a Bocskai György fogsága s Istvánnak ott születése emléke
zetéül, hihe'töen a fejedelem akaratából készítettek, azon háznak 
kapu közi falaiba—kiújitva—akapu-bémenetnél balra, nyugotról 
keletre menöieg, ismét berakatta. 

Legelői van egy hat láb hoszszu, két láb széles köven egy 
történeti rövid korrajz, Bocskai G-yörgynek az aiistriai házhoz való 
hűségét, azért való fogsága szenvedéseit, fiának születése helyét 8 
péntek napi szerencsés történeteit illetőleg; a köven legfeljül ez 
áll : 16 — LECTOIil— 06. Ezután ez: „Aestuantibíis armis inter 
Ferdinandwm Imperatorem et Joannem Hungáriáé Regem, Magnifi-
cus Dominus Georgius Bocskajus" sat. eddig: „PROSOFOFOEIA 
DIEI SUI VENERIS." Ezen túl a második, nyitott könyv forma 
kettős köven, melynek hoszsza ismét mintegy hat láb , széle négy 
láb, együtt van 30-két-soros vers (distichon), mely igy kezdődik : 
„Stella micans Venai'is pr-ae stellis omnihus una, soUsequa, et 
solis praevia, solis a-mor sat".s végződik e versen: „Tokay attribuit 
mocnia, hlanda Feuws." A 30-k versszak végződésével nagy be
tűkkel irva ez áll : ArOSTROPIIE AD DIEM VENERIS, s ez
után jö három vers, mely igy kezdődik: ;,Alma dies Veneris BdX^'-. 
8 ezen végződik: „Annue consíanter Diva! secunda gerant.'^ Ez
után megint e czímirattal: „AUTHOR AD DIEM VENERIS" bá
rom, két-soros vers kezdődik ezen: „O stuporf afque o Uivd die-
rwm!" sat. s végződik: „Te quoties Princeps vult redüsse meusJ' 
Ezután a harmadik köven van a fejedelem ezimere: „Koronás 
paizs, közbül ülő oroszlán ágaskodó helyzetben, kigyóval kö
rítve, melynek farka szájába megy s a hátulsó lábai felé simul; 
első jobb lába körmeivel földnek szegzett nyilat tart, derekán 
egy öv forma van, melynek vége felfelé nynlik s rajta hat göcs 
látszik; (Nagy Iván—Wagner után—ezt irja Magyarország. Csa-
ládai czímerekkel és leszármazási táblákkal 1858. II. köt. 135 1. 
hogy farkának hat ága van, mely a Mic-bán nemzetség hat ágát 
jelképezné,— itt e metszésen az öv végén levő hat göesöt lehetne 
annak venni); balra a nap, jobbra a hold, alább jobbról a kettős 
kereszt, balról a sas , még alább a négy folyam s evvel szembe 
a szászok hét vára." 

Leghátul egy, viziráoyban fekvő, hat láb hoszszu és másfél láb 
széles köven szószerint négy, két-soros vers van, czime:„DEEODEM 
SERENISSÍMO PRINCIPE TRIUM DEAR. FESTIVÜS DIALO-
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GTJS" kezdődik ezen: ,^Maxvma trés Divas— végződik ezen: pro-
spera nata die^'. 

Mind ezeket láthatni a gr. Bethlen János -óvári iszeglet-háza 
kapuján belől balra, nyugatról keletre menöieg. Ki van ez hibáson 
adva a tudós Jankovich áhal a Tudományos Gyűjtemény 1818-k 
évi t kötete 68—73 11. 

Mivel részint a metsző, részint a nyomtató tetemes hibákat 
ejtett e feliratokban: ez okból Létavai Sándor kolozsvári lyceumi tanár 
ugyanazon folyóirat V. köt. 132—-133 lapjain saját gondos öszsze-
vetése és tanulmányozása után sokban megigazította; a melyeket 
én szintúgy összevetvén, a következő megjegyzésekkel pótlók meg 
s illetőleg egészítek k i : 1.) a legelső kő rövid történetrajzába e 
szóban: aliquot, az i a köfaliraton hiányzik, a nagy L pedig 
fordítva áll, igy: rj. 2.) Ugyan ott „Somlíokeo" két l!-el vau metsz
ve. 3.) Ugyan ebben hátrább e tétel elől: „multos consequenter 
Veneris Dies" ez előszó: „^er" ki van hagyva. 4.) A prosopo-
poeia első két-soros verse második sorában a „solis aequa" ki 
van javítva a Létavai megjegyzése szerint, igy: SOLISÉQUA, de 
az E eiől az A- első oldalának újonan történt kitörlése sejdíthető. 
5.) A második két-soros vers első sorában e szókat: „Quo Fautrix 
pretiosa suos"—Létavai igy olvassa: o tiítrix,-^ mi okból? nem 
látom át. A köven igen tisztán van kííi-va az első mondat-alak. 
6.) a 8-k két-soros vers második sorában „ínjustus hinc retulisse 
vias" helyett „injustas" olvasandó, mert a köven tisztán ez van. 
7.) A kilenczedik kettősben e tétel ntán: „causa triumphavit mea" 
két pont van. 8.) A 10-k kettősben az elsö sorban e szók után: 
Non bábuit V kimaradóit e, hátul tisztán látszó szótag: um. 
9.) A 11-k két-soros vers után, mely igy végződik: „Dedidit Eperjes 
nempe Die Veneris",— kimaradott ezen vers: „VexíUum oblatum 
est Turcarum a Caesaré munus, cum clava aurata nempe Die 
Veneris." 10.) És a — már igy helyre állítva— 73-k két-soros 
versben e szó Keovarii csak egy i-vel van irva. 11.) a Prosopopoeia 
végső kettösébeu: Tokay „attribuit" helyett „auribuit" van a kőre 
metszve, mit mint a metsző hibáját, tán kijavitbatá a közlő? 
12.) Az „Apostrophe ad di&m. Fenem" ezimü dicsvers második 
szakában vagy is a negyedik sorban a köven ez van; „Instar et 
aeternum" e helyett a közIŐ ortliographiai tekintetben roszszul irva 
az értelem helyre állítása végett es-t nyomatott. 13.) Nevezetes, 
hogy Jankovich a harmadik helyen álló czimerről nem emléke
zett. 15.) Az isteuaszszonyok hármas diesbeszédének sem adta 
hü czímét, ö igy nyomatta k i : Trium Dear. de Stephano Bocskay 
trialogus, holott a köven — a mint már érintve volt — ez áll: DQ 
eodem Sm-enissimo Principe Trivm Dectr, Festivm Dialógus. 
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l l - m a nóvem. ménének el az országból az pápás papok az 
fejedelem poroncsolaljálióJ; kisérték az kolosvári darabontok 
numero 73. Nagy-Bányáig *). 

Eodem anno szertelen kevés búza termelt Erdélyben. 
.37 . novembr. hoxák Kolosvárra az békességes fairt. 
28. novembr, töneti igen szép prédikí^cziol, és az magyarok 

szépen énekelve ménének az templomban, és aa nap örömet is 
lövének. 

28. decembris**) holt meg az magyarok fejedelme Bocsltai 
István etetés mió Kálai Mibály által Kassán. 

1607. 
26. január, éjjel hóra 12. fogták meg Bethlen Gábori Tlior-

dán az gubernátor akaratjából. 

Abbói a körülményből, hogy Jankovich ezen felírásokat sem 
a kövek szerint nem adta, sem a czimereket tisztán meg; neui 
határozta, azt következtetem, bogy azok neki vagy biánosan kül-
dödtek fel, vagy pedig— a mi szintúgy bihetö— régen áz em
lékkövek nem mint most egymásután, hanem egymás felett voltak 
ilyformán : legfeljül volt a t'úrténetrajaot mutató kö, alatta a könyv-
alaku kettős köven a Prosopopoeia, és utána a két dicsvers — még 
alább a czimer s legalól a három Istermő d-icsverse. A kövek alak
ja, az emlékirások öszszefüggése e nézetet nagyon hihetővé teszi. 
Mindenik kő legújabban ismét kijavíttatott, s a lég nedve és poi'-
ladás elleu fénymáz-festékkel van biztosítva, mi a mostani bir
tokosok kegyeletét dicséretesen jellemzi. 

*) Itt, a kézirat szélén jobbfelÖl, valamivel később időbeli kézírással 
ez vau Írva: „Et Anno 1603 expulerat Moses Székely, sed Basta 
reduxit. Scribunt Jesnitae in Calendario j Emmanuelem Niger ,Je-

' suitam 9-a jimii faisae íntroducíum". 
**) Hogy ez hibás, s e helyett 4s&-..2.P:két kell értenünk, bizonyítja 

Nyári Pál és özéohy György azon eredeti levele 1607_-ről január. 
3-ró!, melyben Kapi Zsigmondot és Lászlót, a boldogalt fejede
lem temetésére — mint annak tanácsosai — meghívják. Erdélyi 
Történelmi Adatok, 1855. I. kötet 314—315. 11. Továbbá Sepsi 
Laczkó Máté, Lorándfű Zsuzsanna udvari papjának Krónikája. 
^délyi Történ. Adatok, 1858. III. köt. 98. 1. végre: Georgii Za-
vodskíí, Diarium Rernm per Hungar. ab Ao MDLSXXVI usque 
ad MDCXXVI gestar. sat. Bél, Adparatus sat. 364. lap. 
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1-ma február, láttatott három nap az égen. 
11-mai) február, választotta az ország fejedelme') Rákóczi 

Sigmondot. 
12-da február. feJemellék'*) fejedelemségre. 
Eodem anno 1-ma febr. indullak meg az megbolt fejede

lemmel Bocskai Istvánnal Kassáról. 
17-ma február, bozták Kolosvárra az holt testet szép cze-

remoniávül, szép fekete hadakkal: lovagokkal, vivén az nagy 
templomban szép három bársony zászlókkal. 

18. febr. tönek az maga papjai szép prédikácziókot, és min
dennek szabad volt az holt test mellé menni látni és siratni. 

19. febr. olvasák meg az Bocskai István Testamentumát*) 
az koporsó mellett az nagy templomban minden ember hallatára: 
kérvén mind kicsintöl fogva nagyig bocsánatot, ba mit vételt 
ellenek, és oktatván az egész országot, mint szeressék egy
mást Magyarországgal egyetemben. Szép áldásokkal azután el
vivén és kísérvén az városbeliekkel majd Békás-patakig: olt 
szép áldásokkal és sírván búcsút vévén ,. az elöltök járók zo
kogván és sírván , mind férfi s aszszonyi állat elválának egy
mástól ; holt penig meg 51 esztendős korában, regnált csak ke
véssel többet egy^) esztendőnél. 

') E választás, az ezen évről a b. Bruckenthal-kÖnyvtávban ma is 
eredetileg meglevő törvényozikkek I. pontja szerint, 8-n volt. Mi
ké: Articuli Díaetales Príncipatus Transsylvaniáé II. köt. 1601 — 
1648. 122. 1. 

)̂ E kifejezési forma hátrább még előfordul. Sajátságos nyelvvel való 
bánása ama kornak! 

•'') Ugy látszik, ez alatt a beigtatás— inauguratio—van értve. 

'') Lásd ily czímü könyvben: Silloge Actorum Pnblicornm, quae 
eelebrís suo merítő Pacificatíonis Vieunensis Anno MDCVT initae 
Históriám, Articulorum ejusdem sensum, et denique universam Con-
stiíutionem luoulenter illnstrant sat. Opera ac Studio Victorini de 
Chorebo (Nieolai Sinai) Pbilohístoris MDCXC eíc. 6 - 7 9 11. 

)̂ Valamivel későbbi kézírás szerint az egy helyett ez van oda irva: 
hét— az az két év; de hibásan, mert Bocskai két évig sem volt 
fejedelem. Megváiasztatott ugyanis 1605-n az apriUs 17-kére Kas-
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22. febr. temeUék el Gyula-Fej írváratt. 
Pünköst napján estve 7 és 8 tíra közt jőve bé Homonnai 

Bálint közép kapun, szállá Filstich Péter urambos az Kamara
ispánhoz. 

Másodnapján ment ismét el Fejérvár felé 8 órakor reggel, 
az prédikácziót előbb meghallgatván az templomban, 

9. junii jőve bé Rákóczi Sigmond az gyűlésben. 
In mense octobris IáUalolt nagy üstökös csillag raajd egy 

egész holnapig napnyugot felé.' 

1608. 
18. febr. jőve bé Kolozsvárban Rákóczi Sigmond az ma-

gyarorszíigi hajdúk eiött feliében. 
23 . febr. bolt meg Bornemisza Boldizsár Borbély Mártonnál. 
26 . febr. vivék el Kolosvárröl temetni Nádasra az monos

tor kapun és az kapu előtt prédikállának az halottnak; azután 
az városbeli emberek kísérek ki az városból egy falykáig *). 

. 4. mart. kezdeték az gyűlés az ország állapoija felöl. 
5. mart.**) vön búcsút Rákóczi Sigmond az fejedelem, hogy 

nem szerették fejedelemnek az magyarországiak, hanefa válasz
tották volt UiUbori Gábort az hajdúk akaratjából. 

7. mart. mene reggel szintén virradtkor az városról Ma
gyarországba az Rákóczi Sigmond fejedelem, az fejedelemséget 
letévén az ország elölt, mivel kóteien völl vele, mert az or
szág nem állott melléje segítségül az hajdúk ellen. 

Sára hirdetett országgyűlés harmadnapján, az az april. 20-n, meg
halt 1606 dec. 29., tehát egy évig és 8 hónapig s kilencz napig 
uralkodott. Miké, Articuh Diaetal. ü . köt. 6ö. 1. 

*) A székelyek között e szó gylijtö formában ma is használódik: so
kat, serget, csoportot jelent p. o. egy^alykajúdam van eladó, a 
búzát egy falyka seregély meglepte. Ily formában — távolságot 
jelelöleg, én eddig nem láttam. 

**) Lásd az aJább, martius 7-kére tett jegyzést. 
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Eodemdíe') választék egész országostól fejedelemnek Bálhori 
Gábort, jelen nem létében, s az nap Örömei is lövónek az pia-
czon az .taraczkokkal, trombitálván és dobolván- Homonnai Bá
lintot penig válasziák Magyarországban Kassán nádor-ispánynak. 

9. mart. ménének az követek az ország rendelése szerint 
Bálhori Gáborhoz, hogy bebijják az székre. 

16. mart. jövónek viszsza az követek Bálhori Gábortól. 
18. mart. jövének viszsza az darabontok, az kik Rákóczi 

Sigmondot kikísérlek Somollyóiga). 
30. mart. jőve bé Kolosvárra az fejedelemségre Bálhori 

Gábor; vala velle^) Bethlen Gáhor ^), hogy még az városban is 
sok az gazdáját megverte , és az bázhan nem mert maradni-

31 . mart. megesküszik az ország hűségére, és az nap 
erősen lőttének, dobollanak, trorabitáltanoli, harongoztanak. 

13. maji índula Fejérvárra Báihori Gábor*) az székre. Vi-
rágvflsárnaptól fogva mind Kolosvároa lakolt usque 13-um maji. 

)̂ Azon országgyűlés, melynek ezen krónika szerint 2-od napján — 
martius 5 —• Rákóczi Zsigmond fejedelem lemondott s ötöd nap
ján— martius 7 — Báthori Gábor fejedelemmé választatott, 1608. 
martins 3-kára volt hirdetve Kolozsvárra , s tartott április 3-káig; 
legalább a fejedelem annak törvényczikfceit e napon erősítette meg. 
Mind a két esemény történhetett az országgyűlés folyama alatt, 
a kijelölt napokon; de a törvényczikkekben egyik sem levén 
kifejezve: ez okért ez adat valódi hézagot pótol. Miké, Articuli 
Diaetales sat. 11. köt. 93—20011. A b. Bruckenthal-köynvtárban 
levÖ eredetiből. 

)̂ Valamivel későbbi kézírás igy javította ki, ezt: Somlyóig. Én az 
eredetit tartottam meg; mert a nép ma is könnyebb kiejtésért az 
m és It/ közé beszúrja az o magánhangzót, igy: Somolyó. 

^) A „velle"^ „vélle"—szó-alak ma is meg van a nép ajakán. 

*) Ide a Kénosi Tösér János ismeretes keze írásával a sorok közé ez 
van jegy alatt beirva; hajdúkkal,— a miből kitűnik, hogy ő e 
kéziratot másoltatta ugyan, de eredetijével összeolvasta, mi a kró"-
nika hitelességét és az ö kritikai érzékét egyformán bizonyltja. 

)̂ E jegyen hátul levő sor szintúgy a Kénosi saját kezü javítása, mit 
Összeolvasáskor tett. 
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1 1 . jnnii ass menykö az csordapáeztorl mind feleségestől 
agyon ütötte az mezőn s egy bjbait is. 

17. Julii mene aa mi papunk Bálint pap, Gílyén Imre , 
Radnöti István Lengyelországban *). 

25. jul. hozáli be Kolosvórra Bálhori Gábornét hor. 1, 
délután. 

20. august. hóra 8. jövének meg Lengyelországbil az 
Bálint pappal az polgárok. 

18 . septembris jöve bó Kolosvárra Báthori Gábor az or-
B7Ag gyűlésére. 

9. novembris jöve be Kolosvárba az menyegzőre , liogy 
az húgát Báffí Dienesnek adia volt Báthori Gábor. 

11 . novembris jöve Kolüsvárban az vőlegény BánfG Dienes, 
szállá az Filstích Péter uram bázáhozj az menyegző penig lön 
az lábas-ház alatt Márton Deáknénél, Ugyan az nap kezdetett 
az, mely nap bejöve az vőlegény,— ugy lőttének az ágyukkal, 
hogy az házakban az piaczon egy néhány megszakadozott, és 
az kemenczék is beszakadoztak. 

15. nevein, méné el Báthori Gábor s Bánfö Diénes Ko-
losvárböl. Ezen esztendőben igen sok búza és bor lőtt, bor prae-
cipue olyan sok vol t , hogy egyik bordót az másikért megtöl
tötték; hüsz vederrel is adtak egy forintért, egy ejtelt**) egy 
pénzen is adtak. 

1609. 

26. mart, jöve Báthori Gábor az ország gyűlésére. 

*) Itt valamivel későbbi kézírás szerint ez észrevétel van téve: Talán 
Válentinus Badecíusérf. Egy még későbbi kézírás kérdö formát ád 
e mondatnak s hivatkozik is későbbi — 1622— eseményekre, igy: 
Vc0jon Válentinus Radeciusért-é'^ Lásd alatt 1622 a martias 15-re 
tett följegyzést (s rá a közlö észrevételét.) 

**) Székely földön ma is meg; van az^^^ '̂teí̂ .̂szó has?n^laía: iapynji, 
mint a kupia, vagy mint Magyarországon a piát. 

3. maji vagdalák meg az urak egymást: Sennyei Miklós ̂ ) 
és Némethi Gergely. Sennyei Miklós azért haragudt az Némethi 
Gergelyre, hogy magát társül az fejedelemhez ne adja; ezért 
szoUitolta meg Némethi Gergelyt. 

4. maji jöve az fejedelem feleségének bolt fairé, kiért az 
ország nagy hertelen felbödala s eloszla. 

Eodem anno Váradon ^% Yár-virasztójjak )̂ az süveg az 
fején Ő magától meggyúlt, az fején semmi nyavalyája nem lőtt. 

Item: Az várban az kőfalból vér forrott ki. 
Item: Az híd^) alatt jajgatás voll nagy sokáig az nlegtó-

rés felöl, hogy megtérjenek az emberek, 
k Eodem Ao Enyeden is vér-forrás volt ós oly nagy ár

víz f hogy házakat és embereket vitt el. 
Eodem A. Erdélyben egy nagy köböl búzát vötlek fl. 1. 

s még alább is. 
16. aug. jöve az fejedelem Báthori Gábor Kolosvárra, hogy 

Magyarországra menne mind feleségestől. 
19. aug. méné el az fejedelem minden udvar-népével és 

az székelek is kisérék Mftgyarországbon. 
8-va sept. láttatott az égben nagy vérontás, harczolás az 

észak felől. Ezen esztendőben az szőlőt őszszel mind megvette 
teljességgel az hideg, hogy igen kevés bor lön az kolosvári 
határon való szőlőkben; búza is igen kevés az nagy száraz-

• Ság mia.tt. 
10. octobris feküdt Kolosváratl egy leány, kiróly-utszában 

holt-elevenen; egy éjjel mind az pokolban, mind az égben volt, 

') E korbeli magyar krónika-íróink a latin Kalendáriumok és Króni
kák után változélag írják: Segneí, Szennei, Szennyei sat., de én 
Sennyeinek Írattam, annyival inkább, mivel néhol a Kónosi 
másolója is ugy irta. 

)̂ Hihetőleg ez éji katona-iSr hajdani magyar'^neve, ,^táborí Ör", „vár-
ör" hasonlatára. 

)̂ A Szamoson levÖ, vagy valamelyik várhídat érti-é a krónikairó— 
a milyen Kolozsvár körül mindenik fö kapunál volt — nincs kité
ve ; e miatt az előadás érthetetlen. Az iró — ugy kell lenni — 

. valamelyikhez közel lakott, s átalánosságban szólván, azt értette. 
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9 mindeneket meglátoti, és azt is megmondotta, hogy esztendő 
az napra halva fekszik Ö maga, és reá vigyíizzanalc ha ö igazat 
nem mondott; és az ö maga apját is az pokolban lálta, az ajló 
megett, hogy pap volt, és háromgágos volt; az könyv is ke
zében volt, ós bestélleU ö velle, hogy hároraságos ne legyen az 
leány. És az napra, az melyre mondta, megholt az leány. 

Eodem Ao. Brassó, Fogaras és Szeben tájékán sáskák járása, 

1610. 
25. mart. az országgyűlésben akarván menni az fejedelem 

Bálhori Gábor Beszterczére, az urak pártot ütvén, az pápás^ 
urak Szék városán*) meg akarták Ölni az fejedelmet: az Can-
cellaríus Kendi látván, Sennyei Pongrsicz, líornis Boldisár, 3^1*-
uiasági Sigmond s több sok urak. Komis Györgyöt die 25. martü 
levágták. Komis Boldisárt több sok urakkal Kővárban vivék 
fogva, Kendi István, Sennyei Pongrácz, Sarmasági elszaladván, 
az thordai vén Kamara-ispányt Kolosvári János deákot az besz-
terczei kapu előtt felakasztatá az fejedeleni. 

2-da april. foglalták el Szamos-várát***) Kendi Istvántól; az 
oltárát (?) mind elrontották, az ágyúból az árulókból egyet ki-
löltenek. 

4-ta april. foglalták el Lónát Kendi Istvántól. 
Eodem die az fejedelem poroncsolatjábói az kolosváriak 

foglalták el Gyalut Sennyei Pongrácztól. 
6-ta april. fogták meg Bégeni Jánost ós minden marháját 

elvették. 
Eodem die jőve Besztorczéröl Kolosvárra Báthori Gábor 

fejedelem az kolosvári privilegiom felett és szokás felett; ven-
dégelteté magát mind az mig Kolosváratt lön, usque 12. april. 
mind az udvari néppel. 

*) E szót a másoló — ugy látszik nem tudván kiolvasni—roszuí irta; 
Kénosi aztán a kézirat szélén saját kezttleg kiigazította igy: Szék 

^*) Vájjon hol volt ez a Szamos-vdrf Vagy nem Szamos-tJjvár-é, me 
lyet Kendi Ferencz, Dobó István vajdatái-sa, egy ideig birt? 
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3 1 . maji jőve Báthori Gábor az erdélyi fejedelem Kolos
várra az ország népével, hogy Tesnádrá*) menjen az gyűlés
ben az Mátyás király képe elében és Palatínus György elében, 
de semmit nem végeztek vala. 

3. jun. mene el Kolosvárróí az fejedelem Bálhori Gábor. 
3. juIii jőve meg Magyarországból Báthori Gábor. 
4. Julii-lön az KoraisBoIdisárnak az kolosvári perlengér-^ 

nél fej§j:jétele a fejedelem jelen-voltában vasárnapon. 
5. juHí mene el az fejedelem Báthori Gábor, az közép-kapun 

kirúgván magát az sereoböl, monostor-kapun b e , hidutsza-ka-
pun ismét kiment. 

11 . augusti jöve be Kolosvárra az fejedelem Bálhori Gá
bor, hogy országos hadban indulna Magyarországban az Turzó 
György ellen, — az Mátyás király akaratjából lőtt volt az há
borúság. 

23. augusti jöve meg Imreffi János Magyarországból az 
követségről az békesség Iractálás dolga felöl, kit meg is szer
zett volt, melyért az fejedelem erősen haragudt rája. 

Az havasalföldi és moldovai vajdák elszakadnak Erdélytől 
az német mellé. De az moldovaiak magokat gondolván —-

25. augusti jövőnek az fejedelemhez Kolosvárra; azt fog
ván belé, hogy Ők Örömest eljöttek volna, da az havasalföl
diek nem akarták elbocsátani. 

28. augusti békéltetek öszve az urak az fejedelmet Imrefű 
Jánossal Kolosvárlt. 

2-da sept. felakaszták az kolosvári piacion Kendi Istvánt. 
3. sept. oszla el az tábor az szamosfalvi térről, kibí mind 

vármegyére táborba, hogy ha hírtelen kelletnék, készen legyenek. 
17. novem. jöve Nádasdi Tbamás Kolosvárra, hogy az 

fejedelem hivatta; az előtt penig soha nem volt Erdélyben 
ez n**) ur. 

18. novem. ment el ííolosvárról az fejedelem Fejérvárra, 
Decemberben takarodék számtalan sok nép : hajdú, vár-

*) Ez adat szerint akkor Tasnád neve Tesnád lett volna. 

**) Itt a kéziratban a n kétségkívül nagysdgos-i teszen. Erre a régi 
kéziratokban számtalan példát Utunk. 
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megye Magyarországból Erdélyben az fejedelem Bálhori Gábor 
mellé segítségre az moldovaiak ellen és az erdélyi áruló urak ellen. 

17. decembris az egén észak felöl nagy tüzes hadi sere
gek, jelek láltattanak estvélöl fogva éjfeléig, ugy, hogy még 
az földön is mind tüz világ színe volt, 

Eodem: mentek az kolosvári urak Szebenben az gyűlésben. 
Decemberben mene Bálhori Gábor Szebenben -^ az szebeni 

kapukat magyarok állották, és az szebeni urakat megfogatta az 
árultatás miatt, az löbb városok mind elpártoltak volt az feje-
delemtől Kolosváron kivül. Szebenben némely házakat meg is 
dúltak volt, és az fejedelem is az szebeni tárházból az kenetet (?) 
elvötte volt, és minden fegyvereket elvötlék volt az szebeniek-
nek, és az had népe osztozott velle. 

Decemberben ménének Havasalföldében az erdélyi s ma
gyarországi had; de meg nem várták az havasalföldiek, hanem 
mind szénát, szalmát, búzát, malmot elégettetett az havasalföldi 
vajda, és ugy állott elébb mind az egész alattavalójával. 

1611. 
15. januarii estve hat és hét órák közóit nagy villámlás 

és menydörgés volt szintén mint nyárban. 
Martiusban jöve ki az had Havasalföldéhól, honnan oz feje

delem ment Szebenben. 
2 1 . april. ménének Szebenben az kolosvári urak. 
30. maji jöve Nagy Audrás az ö hadával Kolosvárra, má

jusban és júniusban; jÖve megint sok hajdú, török és.tatár Bá
lhori Gábor mellé segítségül az havasalföldi és moldovaiak ellen 
és Kendi István ellen. 

2-da jonii mene az kolosvári had el. 
10, junii jöve Sennyei Miklós az ö hadával. 
2 3 . juníi jöve viszsza Nagy András az hajdúkkal, gyalog 

23 zászlóval; az lovasok 31 zászlóval kimeuének Gyalu felé, 
hogy az fejedelemre megharagudtak volt. 

15. Julii estve felé oly rettenetes nagy zűrzavar és szól 
lÖtt Kolosváratt, hogy erös csűrökét, házfedeleket, kőkemé
nyeket elrontott. 
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16. juIii verte meg az erdélyi hadat Iláduj Vjajd̂ ^ Brassó 
melleit lengyelekkel és kurtánobkal; veszett pedig, több az erdélyi 
buliból három e;xe|j0j^. Az fejedelem Bálhori Gábor szaladott 
Szebenben mintegy kétezered magával. Nagy árulás volt kÖztÖk, 
mert Brassóból adtak pénzt az segítségre Ráduj vajdának; ott 
veszett Imreffi János az fejedelemnek fö tanácsosa, Varkucs 
György is oda vésze, s löbb fÖ nemes ember is. Rácz Györ
gyöt Brassóban Ráduj vajda "égyj^yé y^jga),^, és az fejét az 
falón kitételé. i • - ;• 

19. julií jöve Kolosvár alá nyargalni Magyarországból 
Sennyei Pongrácz és Rákóczi Lajos. 

2 1 . julü megszállák Kolosvárt az második király-kópe*), 
Forgács Sigmond, Sennyei György, Rákóczi Lajos, több sok 
p.ápás urakkal: mind körös-körül hevertenek az város kivül; 
lötfek penig az városban Komál tetejéről, mos felöl Hársongár-
ról , de az lövéssel semmi kárt nem tölték harmadnapig, hanem 
az hostátot, majorokot elégették, az búzában, szőlőkben nagy 
kárt tölték. 

23- julü tractálának az király-képe és az város az feladás 
felöl az hid-kfipun való örzö házban Szupor**) Györgygyei. 

25. julü feladák az várost ilyen condítioval: hogy ők addig 
meg nem eskünnének, mígnem az egész országot meghódoltat
ják; ha valamiképpen megverettetnének is Báthori Gábortól, 
békével bocsátanak őket az város mellett. 

28. mene el az tábor Gyula-Fejérvör felé. 
10. augusli eskevének (így) meg az kolosváriak második 

Mátyás királynak, ki Í3 német nemzet volt. 
13 auguati jöve Szénási Mátyás vagy két ezered magával 

segítségére Báthori. Gábornak. 
31 . augusti jöve Nagy András Magyarországból igen nagy 

haddal, és Kólosvárt környíilvevé s harmadiíapra meghódoltalá 
Báthori számára, s az kolosvármegyei nemes embereket is had
ban hivá. 

1. sept. adák fel az várost Báthori számára Nagy András 
kérésére. 

*) Felhatalmazottja, biztosa. 
**) Kénosi így javította meg a kézirat szélén: Zubm: 

12 



2. sepl. ment el Nagy András hada Szeben felé ; az hada 
volt az hoslálokban, majorohban, ö maga penig benn közép-
hapunál Pap István házánál; az búzában és szőlőben felette 
nagy tékozlás! töttek. 

3. sept. külde az város négy polgárt Szebenben az feje
delemhez: Szőrös Mátyást, Viczei Máthét, Kozma Istvánt, Szö-

' lősi Péter deákot. 
10. sept. jövének meg az polgárok Szebenböl. 
11 , sept. lön nagy ecclipsis az holdban estve hor, 8. 9. 
Harczolás-képpen *) az szászok között égettek mind em

berestől kastélyokat. 
14. sept. verték fel Medgyest az hajdúk. Szebenböl is ki

űzték az város népéi, csak az míves emberekben hagytak egy 
néhányat az városban. 

16. sept. ménének ismét az kolosvári urak az fejedelem
hez Báthort Gáborhoz: Szakái András és Balási Bálint az ma
gyar nation, Eötves Füstich Póler s Varga György az szász 
nation^ hogy az fejedelmet megbékéltessék; mert az városra 
igen felette megharagudt voU, hogy Forgács Sigmondnak meg
hódoltak volt; vittek penig sok szép drága ajándékokat az fe
jedelemnek. Forgács Sigmond, Ráduj vajda elment Bálhori Gá
bor elöl Havasalfölden által. 

30. sept. jövének meg az kolosvári urak az fejedelemtől. 
1. oct. hozá Nagy András Szilvási Boldisárt fogva Ko

losvárra. 
2. oct. érkezek az dereka az hajdúságnak s az tatárokban is. 
Eodem: vivék el Szilvási Boldisárt fogva. 
Eodem: Medgyest felveré az fejedelem népe törökkel. 

Brassó számkiveLteték az országból. 
Nagy András Senuyei Miklósnak fejét véteté Kolosvdrtt**). 
16. oct. vcgzÖdék n?, gyiilé:?, erősen megróván mind az 

városokat, mind penig az nemeseket hadi költségre. 
19. oct. hozának zászlókat, kit Forgács Sigmondtól nyer-

*) Hadjárati — stratégiai — tekiutetböL 

**) Kénosí igy javította ki; Magyarorssdgbanj laiböl következik, hogy 
az előtte állott kéziratban ez állott. 
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tek. Forgács penig Moldovára ment állal, vágatván utat az Fe-^ 
kete erdőn álta). 

20. ocf. hozának Kolosvárra az Forgács gyalogjában 600^ 
kiket az ó-vári kalaslromban tőnek. 

2 1 . oct. a% jovát hozzá esketé az fejedelem; az többit: 
az oroszokat, oláhokat, tótokat küldé ismét Szebenben az szé
kelyekkel; onnét vitték az török császárnak ajándékban két 
száznál többet. 

22. ocl. mene el az fejedelem az Körös felé ki , Magyar
országra minden hadával Váradra békesség szerezni. 

1612. 

8-va januarii lövének örömet az kolosvári piacseon, az 
békesség-hirt hozván. 

10. január, jőve az székelység viszsza Magyarországról. 
29. január, jőve az fejedelem Váradról viszsza Kolosvárra. 
5. febr. gyűlés') lön Kolosváratt. Szilvási Boldisárt el-

bocsáták 3). 
8. febr. móne el az fejedelem Szeben felé Kolosvárról. 

Februariusban indula az fejedelem Szeben felé. 
17. febr. lötelett az fejedelem egy brassaí embert az ágyú

ból ki. Szebenben is egyel az toronyból levetettek. 
12. maji ménének Szebenben gyűlésben, Brassó felöl. 
27. maji jövének meg az urak Szebenböl. 
3 1 . niíji ménének ismét Szebenben az urak, onnan men

tenek Brassá kérni^) Kőhalomban; de héjában, mert könnyű 
válaszszal eresztették őket. 

*) Országgyűlésről törvény gyűjteményeinkben nincs emlékezet; annak 
tehát valamely más gyűlésnek kellett lenni. Tán a fejedelem tar
tott itt tanácsülést? 

'') Végleges felmentése azonban csak az 1617-diki medgyasi ország
gyűlésen lett a 13. tczikk által. MikC; Artic. Diaet. II. k. 370.1. 

») Brassót felkérni. 
12* 
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4. augusli nagy égi csuda lötl az égen, éjszakra egész éjjol. 
15. augusli Bolfalvi kastély i) alatt lőtíék meg Németi 

Gergelyt. 
28. augusti nagy égi csudák lötlek az egész'') éjjel az 

égen északra. 
Eodem: Géczi Andrást az törők csapathoz küldi az fejedé

lem, és az török császárnak eláí'ulá Géczi az fejedelmet, és az 
császár erősen megharoguvók az fejedelemre; Géczi András 
penig Brassóban mene. Feketehalmot megvette volt az Báthori 
Gábor népe, de az brassaiak ismét viszözavevék és igen meg
verek az fejedelem népét. 

4. sept. holt meg Németi Gergely az székelyföldön Dersben— 
12. sept. temetek szép oratiokkal Benedekiben, az feje

lem is sok urakkal ott levén. ' 
Nagy Andrást az áruitatásban üjölag megliapák; Gyula-

Fejérvárnál megölé Báthori Gábor maga. 
16. oclob. véré meg az fejedelem népe az brassai hadat. 

Fejér Mihály oda vesz, az ki elöljárójok és fejek volt az bras-
saiaknak, ez mellett több brassai urak is. Géczi András elszata-
da, Brassóban mene. Bedő Istvánt harmadszor megfogák , és 
Szebenben gyűlés lött^) s az fejét elüték törvény szerint*): 
harmad napig hevert az teste az szebeni piaczon.. 

Akkor Bethlen Gábort száinkiyetiésceitéJék az ország gyű
lésében , mivel elszökött vala az törökök közé. 

*) Brassó közelében. E falu német neve Erenudorf, egy 1377-ki ok
levélben Brigendorf név alatt jö elé. Lakosi 1457 körül kötelesek 
voltak Brassó városát megerösitni. (Gr. K e m é n y , Transsylv-
Possessionaria, Terra Sasonum, B. betü.) Vájjon létezik-é ma a 
kastély? 8 ki birja? 

') E szó: az egész, a Kénosi javítása; a mi az Öszszeolvasást bizor 
nyitja 

' ) Tartott ez országgyűlés nov. 20-tól nov. 2g-ig. Miké , Art. Diaet. 
W. köt 310—316. I. 

') Áz ezen évi 5-k t. ez. csak Bethlen Gábort és Géczi Andrást ne-
vezi meg társaikkal egytttf, kik között lehetett Bedö Í3. M i k 6; 
Art. D. II. köt. 314—315. il. 

1613. 
1 1 . febr. ménének az erdélyi urak követségben aa máso

dik Mátyás királyhoz, szép drága ajándékokkal: Gilyén Imre, 
Kamuti Farkas; Kassai István deák. 

28. april. jövének meg az követek. 
Eodem: ménének az kolosvári urak Szebenben az gyűlésre*). 
18. julii éjjel tíz órakor napkeléseig nagy égi csudák vol

tának, mind viradtig harczoUak. 
Septemberbon jőve Bethlen Gábor az Kender') basával 

számtalan sok törökkel Báthori Gábor fejedelemre. Brassó felöl 
penig hozák az brassaiak, magyarok i s , két oláh vajdákat sok 
talárral s oláhokkal. 

2. oct. viszsza szállá az Báthori tábora Kolosvárnál Hója') 
alá Bethlen Gábor elöl; az tatár penig mind nyomokban volt az 
táborig, mégis csatáztak^) az magyarokkal. 

3. oct. éjjel az Báthori Gábor tábora, az ki hová látott 
menni; mipj eloszia, az fejedelem ö maga Váradra ment 

9. oct, szállá az török tábor az Keresztes-mezejére; azon 
éjjel jőve Váraljai Jakab deák Kolosvár kérni ^). 

11. oct. ménének az kolosvári urak Bethlen Gáborhoz 
az Keresztes-mezejére. 

13. jövének meg az kolosvári urak Bethlen Gábortól. 
Eodem: jövének az brassai urak i s , Birkner János^)— be 

Kolosvárra. 

)̂ Tartott ez országgytilés május 1—14-ig. 
)̂ Helyesebben: Szkender, vagy akkori Írásmóddal irva: Skander. 

)̂ Egyik ma is létezd szőlőhegye Kolozsvárnak; fekszik a Szamos 
mentében keletről nyngotra, a gyalui havasok felé nyúlólag. 

'̂ ) Mai szólásforma szerint: ütköztek. 

)̂ E kifejezési forma mái- fennebb is fordult elé. 

)̂ Az előttem álló példány másolója ezt kiolvasni nem tudván, Bikner-
nek irta; Kénosi Birkner-nek igazította ki, a hátrább is agy irja, 
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15. oct. jőve be Belblen Gábor Kolosvárbati egy basával; 
Betblen Gábor szállá Seres Istvánhoz, az basa penig Jónás 
deákhoz. 

17. ocl. jövének mind a több városokból való szász urak. 
23. oct. yölasztáb^ JJethlfin, Gál)0ít.,íej:e,ílekín?égre Kolos-

váralt. 0 
24. oct. mene viszsza az török tábor Tömösvár felé. 
27. oct. Szilasi János Báthori Gábort az t^bb urak aka

ratjából kíesalák Váradból. Szilasi János és Ladáni Gergely meg-
ölék Bálhori Gábort az Peczek^) vizénél Várad mellett, rul 
mordaly9ággaI(?) mezítelen hagyván,— az testet vivék Ecsedben. 

28. esküvék mog Betblen Gábor Kolosváratt az országnak'). 
10. novem. egész éjjel nagy vér fogta vala be az eget 

napkelet, dél és észak felöl. 
13. novera. küldé az ország Kassai Sarmasági Sigmondot, 

Btrkner Jánost brassai követségen az német császárhoz frigy kölni. 
15. novem. hozák meg az Bethlen Gábor feleségit Magyar

országból Kolosvárra. 
19. indula Koiosvárról Bethlen Gábor fejedelem Szeben felé. 
Ezen esztendőben felette kevés és keserű bor lótt; szabad 

volt az szőlőjét minden embernek az házához vinni, az sok 
pogányság miatt az dézmát kiki mint lelke ismereti szerint vitle 
az dézmára az kis piaczra. 

Hihető is, hogy a brassói Beűkner-nemzetség nevét régen igy 
ejtették ki, ámbár én üajlandó vagyok Bi rkner -nek vagyBir-
ken-nek olvasni, a mely nemzetség szintúgy létezett. Néhol 
B i r 0 k e n-(betulns)-nek is láttam írva. 

') Ez országgyűlés october 22-kére volt egybe hiva Kolozsvárra; az 
első napon a fejedelmi feltételeket (conditiones) állapították meg, 
második napon volt a választás,, octob. 29-n a törvényczikk meg
erősítése. M i k é , Artic. Díaet. II. köt. 349—359. U. 

*) Sepsi Laczkó Máté „P e c z e"-vizének mondja. Lásd: Erdélyi Tór-
téndmi Adatok III. köt. 1858. 141. 1. 

•) Tehát némely krónikaírók hibásan teszik a beigtatást oetob. 21-
kére, a mikor még megválasztva sem volt. Krónikánk szerint 
fa esküt az országgyHlés utolsó napja elöti tette le. 
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1614, 
Felette igen nagy, hoszszu erős havu tél lölt. Lippát nem 

adták volt meg Bethlen Gábornak, mikor az pogánysággal be
jött volt Erdélyre; azután aztán mikor az pogányság elment 
volt, kérette Bethlen Gábor Lippát, de megtréfálták volt az 
fejedelem népét. 

12. feb. lütt nagy földindnlás Váradon. 
33. feb. jőve Bocskai Miklós az gyűlésre'). 
Eodem: Hirdetónek Segesvárra terminust, de az segesvá

riak semmiképpen meg nem engedek; hanem Medgyesre kelle
ték vinni az gyűlést*); az gyűlésnek elölte eresztette ismét Betblen 
Gábor,Szebent az szászok kezében; az Farkast^) is viszszavittók 
Fejérvárra; Forgács, Dóczi András Nagy-Bányát, Husztot, Kő
várat az német császár számóra foglalták. 

4. marlii jövének meg az német császártól az erdélyi kö
velek: Kassai István deák Kolosvárraegyebeli director ós brassai 
Birkner János. 

Géczi András megbala Fogarasban fogságban az Balling') 
János kapitánysága alatt, Bethlen Gábor fejedelemsége alatt. 

Eodem: Medgyesen az gyíilós alatt az fejedelem udvar-népe 
Szilasit és Lftdánit konczról konczra yagdalák. 

ÍÖ. marlii jövőnek meg Medgyesről az gyűlésből. 

') Ez országgyűlés Medgyesen volt febr. 23-tól martius 16-ig. 

)̂ E gyűlésre, annak fontos tenndöí tekintetéből a magyarországi ré-
szekbeli nemesség is külöaösen meg levén hivatva, Bocskai Mik
lósnak mint az István unoka testvérének megjelenése éppen ez 
okból jegyeztetett föl. 

)̂ Egy szerfelett nagy ágyú, melyet Báthori Sigmond Öntetett, s •—• a 
monda szerint — tizennyolcz ökörrel vittek a harcz színhelyére. 
Kénosi másolója nemismervén az e névvel egybekötött metaphorai 
fogalmat, nem tudta kiolvasni; öszszeolvasáskor maga Kénosi ja
vította azután bele a farkas szót — utólagosan. 

*) E szó alá: B a l l í n g , Kénosi ezt irta: Ballwra; nem tndom mi 
okból, mert Balling egyik kedvelt hive volt Bethlen Gábornak. 
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14. april. jövének követek az német császártól az fejede
lemhez: Daróczi Ferencz, egy német ur az Lávola. 

3. maji jőve Bethlen Gábor fejedelem Kolosvárra az romai 
császár követivei együtt az ország gyűlésére. 

15. maji oszla el az ország gyűlése Kolosvárról*); az fe
jedelem 5 maga is az nap mont el^*). 

Auguslusban jőve az Skendcr basa az medgyesi gyűlésben. 
2 1 . sep. jöve ismét az német császártól követ az (M'délyi 

fejedelemhez Bethlen Gáborhoz Gyula-Fejérvárrn. 
Oszszel aztán megadták Lippát az fejfidelemnek; az ráczo-

kal kiküldék az várból, az töröknek ígérték volt az várat, az 
török el is jött volt immár foglalnia; az tatár csolódi az mely 
nap immár az várat kezekben akarták ereszteni, azon éjjel ju
tott az török császár levele , hogy az törökök mindjárt visz-
szat érj ének. 

1615. 

14. martií ménének az erdélyi követek az felső pártra, az 
német császárhoz: az szebeni Régeni János, az segesvári pol
gármester , az cancellarius Pécsi Simon. 

2. 5. maji esmég üjólag elvévé az hideg az szőlőket. 
15. maji az alsó hegyeket az hideg éppen mind elvévé; 

még az gytimölcsben is tön kárt. 

*) Itt krónikairónk tán téved. Törvénygyűjteményeink 1614-ben Ko
lozsváron tartott országgyűlést nem ismernek. Ez országgyűlés 
hihetően a Fejérváratt 1615-ben éppen május 3-án kezdődött, s 
19-ig tartott gyűléssel van öszszetévesztve; jelen voltak azon a 
romai császár követei is, valamint Erdély részéről is követek ne-
vezödtek ki a romai császár udvarába, s azoknak úti költségök 
országgyüiésileg szabatott meg. Miké, Art.D. 11.k. 385—394.11. 

**^ Kivánotos lenne, hogy — azon esetben, ha krónikairónk az eszten
dőben még sem csalódott •— valaki ezen országgyűlés törvóny-
czikkeit ismertesse meg; az előttem ismeretes u. m. gr. Kemény, 
gr. Miké, Donáth és Mike-féle gyűjteményekben erről nincs em
lékezet. 

20. junii jövének meg az kövelek az felső pártról'); az 
felső pártról való követek is véllek együtt jövének le, úgymint 
Daróczi Ferencz magyar ú r , az Lávola )̂ német_jú|;^ Kolosvárra 
az gyűlésre. 

1616. 
Az cserebogár rettenetes nagy kárt lön az szőlőkben, 

hogy az ember nem győzte szedni; más felöl meg két annyi 
volt rajta , imnyíra, hogy sok helyen semmit nem hagyott. 

Aprilisbpn lön ország gyűlése^), holott egész országul azl 
végezték, hogy Lippát tÖrÖk kezében adják. 

Májusban Gynla-Fejérvárhoz gyűlt az ország népe tábor
ban, hogy az lippaiak nem akarták török kézben adni az várat. 

13. maji az hideg elvévé az kolosvári szölöbegyeket. 
14. junii adta meg Lippát az töröknek az fejedelem. 
Eodem Ao: Török István Moldovában megveró az len

gyeleket. 
2. novemb. Török István az Gombos András hadát megve-

ré Dóésnól csak kevesed magával; az áruló urakban fogták meg 
az harczon Sarmasági Sigmondot. 

22. novemb. hozák Sarmasági Sigmondot Kolosvárra fogva 
az város házához, de azután tárták az Elek Márton házánál, 
onnét vitték ismét Szamosujvárra, 

3. decemb. mene Bethlen Gábor fejedelem mind az ország 
népével Magyarország felé az áruló urak ellen , holott Váradon 
békességre vivék az dolgot. Januariusban viszsza jöve az or
szág népe. 

1617. 
Mene Bethlen Gábor az ország népével Moldovában oz 

török mellé segítségül az lengyelek ellen, hololt minden véron
tás nélkül megbékéltető Bethlen Gábor őket. Eodem Anno elég 
bor lőn mindenütt. 

)̂ Értetnek a császári érzelmű magyarországi kormányférfiak s fő
nemesek. 

*) E szó nincs olvashatólag irva; kiolvasásában meg lehet, hogy té
vedés is töFténhetett. 

)̂ Kezdődött april. 17. tartott május 6-ig Fejérváron. Ama végzés a 
törvényczikkek előzményében van. Gr. K e m é n y , Codes: Ailic. 
Transsylv. JU. köt. 416-^18. lU 

4? 
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1618. 
Decemberben látlaték napkelet felé az égőn egy, nagy 

üstökös csUlag nagy?sokáig. Eodem Ao. mind az egész ország
ban kevés bor lön. 

1619. 
20. feb. mene urunk 5 nagysága Bethlen Gábor Magyar

országba az ország népével Dóczi Andráshoz. 
17, martii jőve meg Kolosvárra urunk ö nagysága. 
23 . martii ment el Kolosvárról. 
11 . roaji az hideg elveve mind szÖlfit s gyümölcsöt, mind 

egész Déésig, hanem az bor földén az szászok között maradott 
megj ugy anynyira elvötte az kolosvári határon, monostorin, 
fenesin, hogy igen kevés maradott. 

3. sept. mene urunk Ö nagysága Magyarországra az er
délyi haddal az csehek és magyarországi urak hivásáböl, holott 
mind egész Posonig hozzája hódoltatta ö felsége, és Foson va
rosát ostrommal völte meg. 

25. küldé ö felsége Dóczi Andrást az szakmári kapilánt 
fogva, kit is vínek Fogaras-várában Kömedi *) Boldisár kapi
tányságában; hagyta vala penig az ecset Bethlen Istváot ö nagy
sága az gubernátornak Erdélyben. 

7. novem. volt harczok az Tompir-haddal**), melyei Isten 
segítségéből az csehekkel együtt megverének az fejedelem
mel együtt. 

32. novembris Homonnai György az lengyelekkel meg
yére az Rákóczi György hadát, holott mind maga jószágában, 
mind penig egyebütt szörnyű nagy kárt tött mind égetéssel, mind 
penig vérontással; ő maga ismét viszszament Lengyelországban 
jó nyereséggel. 

*) Kénosi az egy beolvasáskor Kemény-re javította. 

**) Kénosi e két szónak: T o m p i r - h a d d a l j ezt irta fölébe: Tom-
pir hadával. Természetesen D a m p i e r német vezér hada van 
értre, mely nevet a hajdani krónikaírók a nép kiejtése után in
dulva, többnyire hibásan Tbmpír-nak írnak. 

1620. 
Januariusban és februariusbiin jövének viszsza az erdélyiek 

az hadból, urunk ö felsége viszsza jővén Kassára. 
5. martii hozák Dóczi Andrást Fogarasból halva Kolosvá-

roü által Bácsi felé, az város népe kisérvén. 
3. juIii magyar-utszában hat ház ége meg bel6l az városban. 
25. auguftt. Bethlen Gábort ö felségét az erdélyi fejedel

met tevék Magyarországnak királyának; mely bírt hozának meg 
Kolosvárra 1. septembris, és az nap szép prédikácziót tőnek, és 
2-da septemhris örömet is lövéneb. 

8-va uovemb. földindulás lÖn Kolosváralt délután három 
óra korban. 

9. decemb. az hold teljességgel elveszte aa fényét estve 
nyolcz óra előtt ugy anynyira, hogy délután négy érától fogva 
tartott nyolcz óráig, ós egy egész óráig volt teljességgel elbo
rítva az hold, hogy teljességgel semmi fénye nem volt. 

Az borfiák ejtelo járt tíz pénzen s tizenkettőn is. A búzá
nak vékája penig dr. 8. dr. 10. és dr. 1 2 — az szépi. 

1621. 
17. april. hid-utszában hat ház ége meg, mely tűz Eötves 

Barlos*) házától indultatott éjfél után két órakor. 
Posont nagy-szombaton az németek ismét viszsza vevék 

Bethlen Gábortdl, mivelhogy az magyar urak, úgymint Szécsi 
György, az^cancellarius Pécsi Sinion_é8 több uxak elárniták.volt 
az királyt. 

Júniusban mene ki ismét az király segítségére az erdélyi had. 
24. juníi úgymint Keresztelő Sz. János napján holt meg 

az híres neves nemzetes becsületes kolosvári biró Gilyén Imreh 
uram, alias Bogner, szász nation, mely becsületes uramnak az 

") E nevet Kénosi a sor közé azon különbséggel irta he, hogy Eötvös 
helyett Ötvös- t irt. 
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temetésén az nagyságos Bethlen István uram akkori gubernátor 
is olt volt, és temették az nagy templomban, ahol mind az két 
natíon való fö papok prédikácziőt töttenek, melynek az temetése 
Ion die 26. junli , és élt az felesége után kilencz hétig és há
rom nap; élotének napjai penig voltának hatvan három eszten
dők; viselte az kolosvári bíróságot 14 esztendeig sok háborusá-
gos időkben, az ki az maga jovát is nem szánta az szerelmes 
hazája mellett, csak hogy az ellenségnek haragját szállithassa 
és csendesíthesse. Ez ilyen nagy birodalmú ember magtalan ') 
holt meg. 

8. Julii hozák az cancellarius Pécsi Simont fogva Kojos-
várra, és vívék Kolosvárróí Szamosujvárra fogva, mikor volt 
Greb") András újvári kapitány. 

Gróf 'fompirt megöléíi, az ki az németek elöljárója volt. 
10. juIii Bucűuoi is elveszett^), ugyan ez is német ka-

pitány volt. 

3 1 . Julii Bethlen Grábor ö felsége az egész német tábort 
megverte és minden sánczokal megvette: éléseket, hajósokat, 
ágyukat, puskaporokat és mindenféle lövÖ szerszámokat elnyerte 
Isten segítségével a), Bodolinnál. 

Eodem Ao. az török császár az lengyel királylyal megvfvá-
nak , az hol az török császár győzedelmes lön, és nagy kórt tön 
Lengyelországban; és az lengyelek tributot adlak az török cBá-
száriíak azután esztendőről esztendőre, és bizonyos uri szemé
lyek is zálogul az töröknél voltak. 

Novemberben az tatárokban egy néhány ezer Erdélyen által 
jöve Brassónál és Fogarasnál, Szobennél, Szása-Sebesnél; el-
késérék Déva felé az székelyek ős vármegyebeliek; de semmi 
kárt nem tölték; as kik Lengyelországból jövének ki, az erdő
kön ménének haza, mivelhogy Moldovában és Lengyelországban 

0 E javitást Kéaosi tette, másolója magtalan helyett méltatlan-tut volt. 

^) Geréb — ősrégi Székely nemzetségnév. 

*) E szót ia olvashatóla^ Kénosi javította ki. 

*) E tényelöadáshoz Kénosi tette e zárszót: Bodolinnál Kérdésen 
kívül áz előtte állott példányból az öszszeolvasáskor jegyzetté be. 
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és Havasalföldében nagy szükség volt és drágaság. Az ország 
népe Kolosváratt és Kolosvár körül volt az tatárok ellen. 

26. novemb. az tatárok murzája*) Kolosvárra jÖve, nz hol 
az gubernátor is Kolosvárlt volt akkor. 

19. novemb. délután szén-utszában három ház ége meg az 
prédikáczio alatt vasárnapon. 

1622. 
1. januarii békéllellck meg Bethlen Gábor ö felsége Fer

dinánd császárral, az hol az Bethlen Gábor 5 felsége birodalmát 
tették az YxUÜg- Td--k-A-vs . 

22. 23. 34. jannarii hozának sok bányász, aranyászó le
gényeket, többet ötszáznál, feleségek- gyermekekkel egyetem
ben Körmöcz és az több bányákból onnét feljül; de nem jó aka
ratjuk szerint, hanem mind válogatva írva voltának, kiket Bethlen 
Gábor ö felsége külde Erdélyben; pénzverők is voltának kÖztök, 
kételenség alatt kellett eljönníek. 

18. januarii holt meg Bethlen Istvánné—• ki erdélyi guber-
nátorné volt— Csáki Krisalina aszszony, melynek az testét bozák 
Kolosvárra 7-ma februarii, és szállottak vala az közép-utszában 
küviil (igy!) az Pap István házához, az hol szörnyű hideg vala ak
kor abban az időben, és az udvaron szép prédikácziőt tőnek; 
az város népe is mind jelen volt. 

8. febr. vivék el az leslet és az város népe is kisóré egy 
falkáig, és vitték temetni Gyula-Fej ér vár mellett levő Karakó
ban Erdélyben. 

2 1 . 22. febr. felette igen hordák az búzát Erdélyből Ma^ 
gyarorszégban, Havasalföld- és Moldovában, elanynyira , hogy 
Erdélyben 8 dr. 10 pénzen j á r t , szép búza ottan csak hertelen 
20. és 25 pénzre mene, még 32-re is. 

3. marlii hozának ismét újólag új keresztyéneket***). 
4. mart. holt meg az boldog emlékezetű tudós bölcs éS isten

félő Paulus Göcs, ki is kolosvári plebánus volt busz esztendeig; 

*) Helyesebben; merza., török vezér-
**) E napról való feljegyzés a Kénosi saját keze írása. Ez is mutatja, 

hogy ö másolatát az előtte állott példánynyal öszszeolvasta. 
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holt penig meg Ötven két esztendős korában ^ kit temeltonek el 
nagy tisztességgel. Ez penig az ember oly igazság szerelő volt 
és bálványgytilÖlö, hogy az bálványt Kolosvárból kitisztitá Tlio-
roczkai Málhéval, ki akkor kplpsvári püspök volt; az város né
pével arczczal az kalastromra ménének és elronták az kalaslromot 
és az bálványt, nz papokat bid-kapun kikésérék az ezer hal száz 
három esztendöbnn; még meg is öltek volt egyet az kalaslrom-
ban az Páterekben *)• 

8. marlii estve foIé nagy viilámás, menydörgés lÖtt, hololt 
még mindenütt sok hó volt oz mezÖn. 

15. martii válászták városul Valentinus Radecius oramat 
plebanusságra , ki ugyanakkor püspökséget is visel t , az mikor 
plebanusságra választották az Paulus Göcs plebanns helyében. 
Ez az Valentinus Radecius német nemzet vala, és mikor Göcs Pál 
uram Lengyelországban bujdosnék az németek előtí^), az mikor az 
farkas-utszai kalastromot elrontotta volt, akkor ismerkedett volt 
meg Valentinus Radecius urammal. Az mikor haza jött volna Paulus 
Göcs uram, nagy dicséretet tön felőle az városnak, uzuíán érte 
küldenek és ide Kolosvárra hozák ^), ki az fejedelem előtt is 
kedves vala az ö deákságáért; jóllehet nem az religioján volt , 
de igen ékesen szollotl deákul. 

)̂ Kénosi azt teszi után saját k,ezével irva: „Aedituum miles occidit. 
Vid. Fasching, p. 83." BÍelyik müvében van ez adat, feledte 
megjegyezni: Nova Dacia s. a. t. Claiidiopoli A. MDCCXLIII. 
Il-dik rész 83.1. De nem maradt boezszulatlan, mert a mint ugyan 
ott Fasching irja, 1604-n Basta azért egy unitárius senatort fára 
fUggesztetett. 

^) 16Ö0—4. voít Básta uralma alatt/mit csak rövid ideig szakitott 
meg 1603. Székely Mózes diadalmas hadjárata. 

3) ügy látszik, ez 1603 vége felé volt, mivel Faiistus Socinus hozzá azoü 
év novembere 23-ról már Kolozsvárra intézte egy levelét. Ha csak 
ekkor nem átútazólag volt ott, meglátogatni az erdélyi unitáriusokat. 
Lásd: Bibliotheca Antitrinitariorum sat. Opus posthumum Christo-
phori Chr. Sandii, Freistadii sat. MDLXXXIV. 106. I. Radecius 
halálát krónikairónk hátrább 1633. augustus 18-kára tevén: azt 
jegyzi meg, hogy ö a kolozsváriaknak huszonhét esztendőt pré-
•dikállott; (feljebb 1608-ról pedig szintén azt irta, hogy a ko
lozsváriak Bálint nevli papja Lengyelországba ment). Ezen ada
tokból eldönthetőnek látom ama fennebb (lásd az 1608-ra tett 
jegyzést) támadt kérdést: ha vájjon az 1608-n Lengyelországba 
ment Bálint pap, Radecius volt-é vagy nem? Én ötét hiszem s 
azt vélem, hogy az Ö Kolozsvárra jövése 1605-ben Bocskai alatt 
volt; Sandius pedig az idézett levelet 1603-ra 1605 helyett tette, 
a 3-a8 számot az 5-tel cserélvén fel. 
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6. maji jőve Bethlen Gábor ö felsége Magyarországból Ko
losvárra mind feleségestől ós szállá Killyén )̂ Imreh házához, az 
felesége penig az Stenczei András házához szintén mellette. 

13. maji meghala KolosváraU Bethlen Gáborné ő f. Károlyi 
Susánna. 

24. maji vivók el Kolosvárról Gyula-Fej érvárra lemetni. 
1. Julii volt temetése Gyula-Fejérvártt estve 4 órakor. 
Augustusban kezdeték igen szörnyű hertelen való pestis; 

minekelőtte kezdeték, az menykö elsőbben osék az thorda-utszai 
kis ajtón alól az város kőfalára az kis erkélyben*), az hun^) egy 
darab leszakada benne ; másodszor üté az tborda-utszában az 
kis ajtón való tornyot; harmadszor esmég az rabok tornyát üté, 
mely ugyan meg is gyula hamar tölle. Ez az pestisnek jelensége 
volt, mely pestisben néhány fő emberek és lelkipásztorok halá
nak meg. 

10. aug. hala meg az jámbor tisztviselő Gzanádi *) János, 
kin elsőben kezdeték az pestis. 

1. sept. hala meg az jámbor polgár Radnolhi Miklós. 
7. octob. hala meg amaz igaz jámbor istenfélő keresztyén, 

hangos trombila-szavu prédikátor, az magyaroké, Gyárfás uram, 
kinek nagy meszsze földön mássá nem volt az ö szavára. Ez pe
nig csak kicsin ember vala. 

14. nov. hala meg amaz igaz jámbor istenfélő títenczel 
János uram, polgár embpr szász nation, az ki az ecclesíája-
szerelŐ ember vala. 

2-da decemb. holt meg az jámbor istenfélő keresztyén szász 
prédikátor Johannes Broserus Idensis % az ki az városnak 24 
esztendeig prédikállolt, sok nyomorúságokban és ellenség kö
zölt orozva is ; mert akkor az németek regnáltak rajiunk éa az 
templomunkat is elvették vala az pápisták. Mely pestisben sok-

)̂ Kénoöi a K i lyén szó alá ezt irta, amazt is érintetlenül hagyva: 
Gelyén. Feljebb Gilyén-nek írták ö és másolója is. 

*) E mondatba e szókat: „a kis erkélylen'' Kénosi javította bele. 
)̂ E kifejezési forma a „hol" helyett használva, ma is megvan a szé

kely nép között. 
*) E korszakbeli kéziratokban a ca helyett rendesen cz-i látunk irva, 

így p. 0.: Czanádij'Cziaki, Boczkai sat. 
)̂ Kénosi igy javilja meg: Jadensis. E férfiura nézve az előttem álló 

kézirat szélén későbbi kéz által— a mely, ha nem csalódom, 

A 
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szór napjában volt 125 halott.is és még több is. Az 1623. esK' 
lendöben ig janiiariusban grossált és nyárban ugyan akkor is sok 
ember holt meg ebben az esztendőben az pestis mialt. 

28 . decemb. holt meg az kálvinisták csperestek Kolosvá-
raU , kit is tártának egy hétig és temették cl nagy pompával 
az óvárbeli kalastromban 4. januarii, kinek vala neve Gyöngyösi 
András; igen deli ember, az ki azon igyekezett, hogy az pia-
czon való templomot nyerjiesse meg az fejedelemtől; de az 
Isten nem engedte azt meg neki, mert nem járt az Isten pa
rancsolatjában, hogy az másét hamisan ne kívánja. 

1623. 
20 és 21 . junii celebrált Bethlen István ö nagysága me

nyegzőt és vötte akkor házastárgiilJíároIyiKristins aszszonyt, 
ki annak előtte Rhédai Ferencznó volt , mely Rhédai Ferencz 
volt váradi kapitány. Akkor az üdöben elfogía volt Rákéczi 
György hada, és ugyan ott való fogságában megholt, és annak-
utánna elbocsátotta Ráköczi György az holt testét Felek-várá-
búi *J. Ugyan oda vitték volt fogságban is. 

19, ang. hala meg az jámbor isfenfélö keresztyén ecclésiát 
épitö és azon kívül is igazság szerető Ötves^^^) András, az ki 
egy néhány esztendeig biröságot is viselt, nagy nyomorúságok
ban és veszedelmes időkben, az ki nem engedett az nemesség
nek minden kicsin dologban. 

2 1 . ftug. mene ismét ki Bethlen Gábor ö felsége Magyar
országra minden hadával Ferdinánd császár ellen, az hol ismét 
győzedelmes volt ö fisge Ferdinánd ellen. 

Fosztó Uzonié— ez van írva: „J. Brosenis Notarins fnit Consi-
storii Claudiopol. ab. 160(5, scripsit usque 1622. 17. &ag. in 
Protocollo fólia 81. Sub Maíli. Toroczkai et Valeutino Radecio 

- (egymás után volt két uoitarius püspök) ipse coepit protoeoUaii." 
*) Ez hihetőleg F i l e k vára lesz. F i l e k j hajdani omladozott vár 

Nogi-ádmegyében, a gr. K o h á r y a k é . Hajdan a Be bek-nem
zetségé volt. Kies helyen feküdt^ fele részben kősziklákon; kö
rötte gjönyöríi fennlapály. Már 1261 körül, fenállott. 1551-
ben Bebek Ferencz megei'ösitette. Sok viszontagságon ment át. 
1553. 100 aranyért adták el a törököknek. 1595-ben Pálffi és 
Tiefenbaeh- 1606. Bocskai, 1619. Bethlen Gábor bevették, 1688. 
a török 140,000 embert küldött ostromlására. V á l y i , Magyar
ország leírása I. köt. 695—97 II. 

**) E szó Ö t v e s , Kénosi ii-ása,— másolója— ugy kell lenni—nem 
tudta kiolvasni. 

1624. 
19. junii jöv© urunk ö felsége viszsza Magyarországrúl. 
18. angusU éjjé] az menykő iite az perengér tetejéboD')-

1625. 
2 1 . febr. jőve követségen az második Ferdinandas császár-

lől Sennyei István, Sennyei Pongrácz fia, mely Sennyei István 
alikor német császár cancellariusQ vala és szállá azCrausjar*) An
tal házához, esőkkor temette el az anyját Js Kolosmonostorra 
nagy czeremoníával, számtalan sok gyertya gyújtással, Sennyei 
Pongrácznét, Dóczi Anna aszszonyt. 

Májusban az hideg kárt tőn az szőlőkben. 
Eodem Ao. nagy herlelen való drágaság lÖn az pénz miatt; 

még i3 mindenféle gabona, barom elég volt, de az Belhl«n Gá
bor pénzét nem szerelték; végre ugyan el is veszték mind az 
öt pénzes garast is, az apró pénzt i s , mind napról napra nö
vekedett szintén hogy mint az fű bogynő ; oszlán^) koronás 
pénzt veretett Öt pénzest és apró pénzt i s , és az elöbbeli pénzt 
szintén karácson estén elveszték, hogy olyan szűk lőn az pénz, 
hogy az elvesztett garast másfél pénzben és egy pénzben is 
elegei váltották, apró pénzt penig négyet és ötöt is. 

1626. 
Hozónak Bethlen Gábornak ő felség. «gy német leánt f e l ^ 

ségül, Catharinát, Schwdrlzenber{g nemzetségéből Berlin váro
sából Felső Sléziábóí. 

)̂ Itt a négy utósó szó Kénosi írása. 

)̂ E nemzetségnév hibás írása a Kénosi figyelmét kikerülte. Nem más 
mint a hajdani C r a t z e r , magyarosan kiejtve K r á j c z e r vagy 
K r a j t z á r nemzetség neve, mely Kolozsvárit az egész XVII. 
és Vni. században virágzott. 

)̂ E szóalak is megvan a székely népnél a z t á n heljjrett liaffzaálr& 
13 
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1627. 
Ö. junii úgymint Medardus napján szörnyű menydörgés, vil-

lámás lön, anynyira, hogy egy néhány házakot üle meg; a toronyi 
i9 1) megütötte vala és egy koldust is ütött vah» agyon, 

14. junii hozák az gubernátor Betblen István, íiMsk fele
ségül azRáköczi György Irányát (ifjú Bethlen Istvánnak). 

25. augusti az menykö az szászok tornyában az puskapori 
megtalálta volt ülni úgymint 12 tonna pori, ég az tornyot mind 
földig elbánta vala az puskapor. Ugyan azon esztendőben hozzá 
kezdenek az torony építéshez, 

Eodem Ao. szörnyen elrothada az szölö, ugy, hogy mind 
megérzetlék az borán, és ugyan temérdek volt az bor is mi
atta, de jő bor lőtt azért. 

29. novembris vétette fejit Bethlen Gábor az Bonczidai Já-
npS,. íeleségének, Kolosváratl ország végzése szerénl ez okáért. 
hogy három leány magzatiát megölte; még azt mondotta, ha 
képes volna, ezer leánya lenne i s , mind megölné ökel. 

1628. 
Szörnyű sok himlős gyermekek voltának és Öreg emberek 

is, és mind gyermekek s mind ifja legények sp^^gJi^JjfOnak meg 
az himlőben. 

27. junii ütötte meg az menykö az mészárosok tornyát*); 
éppen az nagy erős boltozaton átment, és az kapu levelének 
fiz sorkánáP) az földben. Az búzát sok helyeken az hideg virá
gában megvette, hogy semmi szeme nem volt, és sok helyen 

)̂ Hihetőleg a piaczi—még akkor helyéo állott—nagy tornyot érti. 

)̂ Tudva, van, hogy a vártornyok örízése, fentartása, háború idejében 
védelmezése a különböző czéhek és testületek kötelessége volt. 
Itt tebát a mészárosok tornya alatt azon czéb gondviselése alá 

. tartozó vártorony értendő. 

)̂ E szó ma is ily alakban él a nép ajakán: sorok, sorkomat,— 
sm'oJc, sarkmiat helyett. 
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az lábon hagyták, meg nem aratták, a Szölo sem érhetek meg, 
felette keserű bor lőtt azon esztendőben. 

5. sept. holt meg az boldog emlékezetű Badnothi István, 
biröságában, az ki egy néhány eszlondeig viselte az birőságot 
Kolosváratt, az ki mikor Kolosvárra jött, csak szegénylegény, 
mendikás') volt. 

2. oct. foglalák el az kalvenisták az felső Appellatiumal^) 
az fejedelem akaratjából az szászok számára az kinek harmincz 
ablaka vala; azt penig foglalták el az Czémentes )̂ Filstich 
Péter szász natícn, és Kassai Islván (fejedelem tanácsosa volt 
mind az kottŐ , Kolosváratt lakoztak) magyar nation, és az ő 
tanácsolásokböl addig futották az fejedelmet, mígnem meg kel
lelt engedni, , . 

18. novem. csinálák az grádicsot fel, az hun az ácsok mi
kor az falban akarták csinálni az grádicsnak gerendácakáit, az 
ácsokböl mind állásostul három leszakada, ugy, hogy kevés héjjá 
volt, hogy egyik meg nem holt beléje. 

3. decemb. prédikáilolt először az Appellatiumban az szá
szoknak amaz hiil-lagadö, Adomus Gitschner, hidelvi fiu, az ki 
igazi hütit megtiigadá és knlvénislává lön, mindeueknek csáfjává 
lévé magát érette "). 

Felette keserű bor lÖtt, hogy alig ihalta meg az ember, 
két hétig is alig árulhatott az ember némely bort ki. 

') Togáe deákok inasa. 

") E szóval a XVÍ—XVn. században rendeseni imádkozás helyet, 
egyházakat vagy magán épületek ily végre használt részeit fejez
ték ki. Hol levÖ, melyik van itt értve, meghatározni nem tudom. 

)̂ Czément-haszonbérlö. A czément az arany - ezüst választásnál hasz
nált tégelyekre és kemenczékre leülepedett arany és ezüst salak, 
ugy ezekből az Öszszetöréskor kitisztított érczhuUadék, a mi ren
desen haszonbérbe szokott adódni. 

*) Az ily féle kifejezések egyik mint más vallásfelekezet íróinál szo
kottak ama korban, melyben c ki-őnika írva volt. A mai ídök 
felvilágosuitsága s egymás irányában való méltányossági érzete 
nem fog rajtok megbotránkozni. 

13* 
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1629. 

8. febr. éjjel 9 óra tájban egy hasadás lön*), anynyira, 
hogy azt tudták az emherek, hogy lüz esett alá az égből, 
olyan nagy világosság volt. 

22. febr. vivéfc Kamuthi Balást Kolosváron álta! Bácsiból 
Kolosmonoslorra temetni az papok kereszttel és gyertya-világ
n á l , kinek halála lőtt az 1629. seplembérben Drágh nevű fa
lában ; kit is Uevós ember szeretelt és kevés ember mondott 
jót utána az ö kegyetlenségeiért, ki fejedelem tanácsosa volt, 
és Doboka vármegyének ispánja. 

28. martii hóra 7 eslve holt meg czémentes Fistich Pé
ter kalvénista ember, az ki Bethlen Gábor fejedelemnek kedves 
embere vála, az kit az szegény ember és még jó rendű embe
rek Í9**) az rósz pénz miatt, mely pénz miatt sok emberek 
nagy kárt vallanak; mely pénz felől ö tanácslotta az fejedelmet, 
hogy fél garasban váltsák be az fejedelem számára, az hol az 
fejedelem Bethlen Gábor bárom pénzben rendelte volt maga. 
Oiy herlelen esett penig halála, hogy senki nem hitte volna, 
mert az nap egy néhány nemes emberekkel volt végezése és 
mulatása. Lőtt penig temetése 1-ma die raensis április; az ház
nál prédikátlának németül, az temetőben magyarul. 

í_^._jaovomb. holt meg az erdélyi fejedelem, az felséges 
éefbJe^ Gábor, az ki egy néhány esztendeig hadakozék az né
met csásjcár ellen, az második Ferdinánd császár ellen, és min
denkor győzedelmes volt , az töröknél pedig felette-nagy hitele 
voU, anynyira, hogy mikor szükség kévánta, az végvárakban 
izeat az törÖliöUnek, nem mfriek egyébül henno cselukodiiie, 
oly nagy authoritást adoít volt az török császár nekie, 

*>) Táat aA égea? Azonban ez kimaradt 

**) A mondat állító része — áldottak vagy szidalmaztak -— kimaradt. 
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1630. 
?()• Januarii temetek el Gyula-Fejérváratl az f. Bethlen 

Gábori nagy pompával, ós választék fejedelemségíe-íí?' féleségét 
Calharinát, brandeburgi fejedelmi aszszonyl Schwartzenberg 
nemzetségéből, Felsö-Sléziábói Berlin városából valót'). 

Bethlen Istvánt penig Bethlen Gábornak az öcsét hagyák 
gubernátornak^), az országban gondviselőnek. 

29. febr. jövónek az német császár követei az fejedelem 
aszszonyhűz, úgymint Prini^} Gábor, Bakos István é j j i ó t szürke 
barát; szállának az Zeller Mártonné házához, és az Márton 
deákhoz az lábos-házhoz. 

16. junii az szentegyház*) tornyában mikor halottnak 
harangozlak, az harangozáskor az menyko az toronyban 
esett az plobania-ház felöl, és az legényekben hármat is sér
tett meg, ugy anynyira, hogy kettei mindjárt szörnyű halált bolt. 

)̂ E választás még 1626. történt (a május 24~jun. 17-ig Fejérváratt 
tartott országgyűlésen, az ott hozott törvényczikkek előzménye 

• szerint, a melyben a fejedelemné üoiiepélyesön megválasztpttnak 
iratik s elébe feltételek is szabattak. (Miké, Artic. Diaet. II. k. 

. 691—694. n.) Az 1630. jan. 25 - febr. 17-kéig KoIozBváratt tar
tolt országgyűlés törvényczikkeinek eiözmóyében az ország ER. 
a korábbi (1625.) választásra csak egyszerlien hivatkoztak, öt 
fejedelemnek elismerték, hűséget esküdtek, a fejedelemné pedig 
jogaival élai kezdett. (Miké, Art. Diaet. 11. köt. 739—740, U.) 
Utólag azonbaa a fejedelmi feltételeket a jiil. 20—17-diki med-
gyesi országgyűlés 3. törv. czikkében megújitották. (Ugyanott 
798—799. 11.) 

*) Ennek csak hallgatólag kellett történni, mivel a törvényczikkekben 
nincs róla emlékezet. Bethlen István ugyan is még.az 1620-ban 
április 5. Fejérváron tartott országgyűlésen meg volt, választva 
erdélyi kormányzónak, a mint azon évi tÖrv. czikkek előzményé
ből látható. (Miké, Ai-t. Diaet IL köt. 538.1.) Feltételeket azon
ban szabott elébe az 1630-n jul. 10—17-ki országgyűlés a 4, t, 
czikkbea. Ugyanott 801—802. U. - . • 

') Perényi. , - . - . . . 
") Értetik a piaczi nagy templom. 
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28 . sept. vevéls le QÍ fejő delem séeel Bethlen Gábornérót, 
Catharináról az brandebupgioi fejedelem aszszonyról, igy, hogy 
maga jó akaratja szeriíit tölte le. 

Eodem díe: yálaszlájí az órában mindjárt fejedclemségro 
iiz Bethlen Gábor öcsét, Bethlen Istvánt, az ki annak elölte 
Krdély országának gubernátora vala'). 

30, sept. mene el Bethlen Gáborné Kalosvárról Fogaraeba 
Iftkdul, minthogy az ura Bethlen Gábor testamentumban neki 
hagyta volt minden tartományával ilyen condllioval, hogyha az 
nemes ország viszsza akarja váltani Fogarast Bethlen Gáborné-
tól, lehal az nemes ország Bethlen Qáburnénak Brandeburgiai 
Catbarioának 300,000 ezer forintot tegyen le, azután az ország
nak Fogarast kezében bocsátja Bethlen Gáborné. Munkácsot 
azonképpen hagyta volt leslameutumban 500,000 forintban, azt 
is ha ki akarják váltani, tehát Bethlen Gábornén.ik leiegyék as 
megnevezeti 500,000 forintot. 

30*) sept. jőve az táhoiral Bethlen István Kolosvárra, az 
tábor szál/a Szamosfalván alól. 

2. oct. szállá az tábor szintén az Hoalad )̂ végében, az 
hűn az vargák malma vagyon, az vargák malmát és puskapor
malmokat mind elpusiititották; azonképpen itt az város körül 
való falukon nagy kóborlást mivelónek , bogy semmi ellenség 
nagyobbat nem cselekedhetett volna rabláson kívül; az hun az 
vargák és puska por-maim ok pogány ellenségtől megmaradóit, 
az ország népe elpusztítván. 

Eodem die: eskevélj; ( igy!) meg az országnak Belblen 
Is lyJ^az nagy templomban. 

)̂ Kz országgyttlésKolo2Svárattvoltl630. sept. 21-től oct. 6-ig. Katalin 
fejedelemné lemondása és Bethlen István megválasztatása is azon 
történt; krónikánk mindkét tény napját megjelöli. 

' ) E napi esemény a Kéuosi-Codesben is sept. 30-ka után levén be
jegyezve, jónak láttam helyén hagyni. 

)̂ Kolozsvár elővárosainak (Vorstadt) a Szamoson innen, kelet felé 
neve a nép nyelvén ma is hostát, valamint a Szamoson tuUak-
^ak hidelöe = hidelve — hideUje, 
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35. oct. oszla el az tábor, az ország népe kiki mind 
haza. Ez az ország népe penig gyüIt vala Rákóczi György ellen, 
mert az Bethlen István üa ugyan Bethlen István, az váradi 
kapitány és az öreg Bethlen István ^vej.̂  ^pjprai*).Dávidí Rá-
kíSczi Györgyhöz pártoltak volt, Rákóczi Györgyöt hívták volt 
fejedelemségre ; melyen Rákóczi Györgynél mind Bethlen Ist
vánnak és több n. uraknak hutiovelek nála voltak. Rákóczinak 
ponig 'Varadot, Jenőt és több erősségeket kezében bocsátottak 
vala. Ifiu Bethle.i István az váradi kapitány és Zojomi Dávid az 
öreg Bethlen Istvánnak veje, az bol Rákóczi el is jött vala 
egy néhány század magával, Bethlen István fejedelemmel szem
ben lőnek Somboron, de semmit nom végezének, hanem frigyet 
kőiének egymással, hogy az alatt mind moga Bethlen István, 
mind penig az ország gondoskodjék felőle, kit válaszszanab 
újólag fejedelemmé **J. 

29. oct. jüve Kolosvárra német császártól Seunyei Sándor 
és szállá Seres István házához. 

1. novemb. küldék az erdélyi urak Haller Istvánt az német 
császárhoz. 

3. novemb. mene az Sennyei Sámíor Kolosvárról viszsza. 
26, novemb. gyüll vala az nemes ország Segesvárra éa 

ott Bethlen István az ország előtt esmég leiévé az fejedelem-
ségetj mivelhogy az országnak kárát és veszedelmét nem akar
ta , mivelhogy Rákóczi György nem akarta az országot neki 

*) Zólyomi. 

*J E frigykötésröl szóló saját kezével irt levele Bethlen Istvánnak 
költ leao. octob. 24-én Topa faluban, mely fokszik Kolozsme-
gye fejérdi járásában, EskiiUö, Berend, Szeut-Mihálytelke és Oiáb-

• Köblös falvak szomszédságában. Tartabna a volt, hogy a mig 
mind a két fél a magára vállalt kötelezettségeket teljesítheti, az 
országnak ideje legyen gondolkozni arról, hogy melyiket vá-
laszsza meg? {Gr. K e m é n y , Erdély Történetei eredeti levelek
ben. V. köt. 1630—1633. october 24-kérö] szóló levél). Egyébiránt 
e kérdést kimeritöleg megvilágositotta a tudós Dr. Ötvös Ágoston 
múlt évi akadémiai beköszöntő felolvasásában, valamint adatokat 
közlött róla tudós társasági lev. tag Szilágyi Sándor és Was Jó
zsef úr is az Új Magyar Múzeum 1856. évi I. kötete 235—250, 
és 506--524 lapjain. 
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engedni, mintfaagy Bethlen Gábor még életében Ráliéczi György
nek testainontumózta volt; Bethlen István is az öregbik Bethlen 
Istvdn fia, és az veje is Zojomi Dávid Rákóczi Györgyhöz Itap-
osolták vala magokat a% atyjok ellen, minthogy minekelőtte 
Bethlen Istvánt az gubernátort fejedelemmé választották vol t , 
már annak előtte hütöt adtak volt Káköczi Györgynek; még a 
gubernátor ö maga is hütit adta volt; de az pápisfás urak majd 
ugyan erővel nagy hertelen fejedelemmé tevék Bethlen Istvánt 
a» gab«rnátort Kolosvárlt 2. ootob. 

26. noyemb. választók Íeje(Jelen?mé Riiktíczi Györgyöt Se-
gesváratt, jeleo nem létében*^), hanem akkor Bákdezi Vára
don volt. 

7, decembr. vivék meg az követséget Rákóczi Györgynek 
Dániel Mihály és Mikó Feroncz, erdélyi urak. 

20. decemb. jőve Kolosvárra Rákóczi György ö n. az hun 
821 város nagy solemnitással fogadta be az városban mind ének
léssel, mind penig taraczk**) — szakállas—lövéssel, anynyira, 
hogy éjfél után egész két óráig lőttének az taraczkokkal az 
piaczon, az fejedelem penig az városnak azért az pnskaporérl, 
m hit itt ellőttek, huszonöt mázsa port adott Váradon, hogy 
hozassa el Váradról és valami rezet is udott ugyan ott Váradon. 

Ez alatt mig Rákóczi György ide jött Erdélyben az feje
delemségre, addig oda ki Zojomi Dávid az Tisza mellett az 
paiatinus Eszterházi Miklós népével, mely az is az erdélyi fe
jedelemséget kereste volna, az erdélyi áruló urak tanácslások-
ból az pápista urak nyughatatlanságok miatt csatázott, az hol 
Zojomi Dávidon lövés ig történt, és az mint értettem volt, az 
Tiszában mintegy bárom ezerén az jég alá vesztek, hogy meg-

*) Ez országgyűlés nagyon rövid volt, s nem závár nélktili; végzé
sei nincsenek meg töi-vénygyüjteményeiükbeD, pedig hogy voltak, 
bizoryitja krónikairóuk szerint Rákóczi megválasztatása, söt maga 
az ezen évben dec. 20-tól—29-ig Fejérváratt tartott országgyű
lés, melynek előzményében világosan említve van ama Segesvárt 
tÖrtéqt választás. Miké , Artic. Diaet. II. köí. 812. 1. 

••) Ez előadás szerint a taraczk az úgynevezett szakáltas-ágyu volt. 
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fogták volt ós sokat le is vágtak volt bennek az Eszlerbázi 
népében. 

2 1 . decemb. mene el Rákóczi György ö nagysága Kolos-
várról Fejérvárra az fejedelemségre, nz ifja Bethlen István óa 
Kékedi Sigmond vele levén. 

2 3 . decomb. erdélyi fejedelemségre választalik az mtí ke
gyelmes urunk Rákóczi György ö n. és naffv solemnitással szék-
bon ültetek **). 

1631. 
32, januarii jőve Rákóczi György fejedelem Kolosvárra 

az udvar népével, az orszíg hadát másfelé ereszló lii Magyar
országban az pnjatinus ellen, úgymint az Eszteházi [Vliklós ellen, 

35. januarii mene o! ö nagysága az hídkapun ki. 
2. febr. éjjel nagy hertelen megindula az szörnyű temér

dek jég ,és aa Szamoson való 6 hidal, az tyűk-ulszának az vé
giben, a ki volt , elvitte nagyobb részét, az Komál**) alatt 
való pallót azonképpen elvitte. Olyan szörnyű temérdek jég 
voll, hogy közel két singni is volt sok helyen anynyira, hogy 
nagy károkat tölt-; az sz. györgy-hegyi pallót is elvitte volt , 
melyet csak annak előtte való esztendőben csináltak volt; az 
t'enesi és az monostori pallókat is elvitte akkor. 

Eodem Ao. felette száraz nyárjára, ugy, hogy sok helye
ken semmi búza nem lőtt az nagy szárazság miatt; szénát is 
szűkön csináltok sok helyen. 

Bor penig fél részént lőtt, de valóban jó bor termelt cibben 

I 

*) A dec. 20—29-ig tartott fejérvárí országgyűlés törvényeinek elöz-
ménjíe-Tészletesen előadja a Katalin fejedelemaszszoiiy, Bethlen 
Jstván és T. Rákóczi választott fejedelmek közt fenforgott viszályt, 
az elsőknek trónról lemondását s az utósónak Segesvárt történt 
megválasztása megerősítését. Krónikánkban új az, hogy e vá
lasztás megújítása s illetőleg a segesvárinak törvényesítése napját 
is meghatározta. 

**) Kolozsvár egyik, igen szép szölöt s tartós erejű bort termő szőlő 
hegye, melynek északnyugati dombján áll a Steimyíllo erdélyi telj
hatalmú kir. biztos és, ha^paraacsnok által 1713—14 körül épített 
FelUgvár, • 
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az esztendőben, ugy, hogy ha egy ember egy ejtelt megivott 
benne, megérzelíe az fejében; ejlelét dr. 6 és 8. mérték. 

De őszre kelve valóban jö vetni való idö jára ; az búza 
oly hortelen megdrágodék aratás után, hogy Magyarországból 
keidének búzát bordani Erdélyben; az búzának vékáját hatvan 
oyolcz pénzen is adták , egy forinton is hallottam. 

26. decembris 'ötiék az ecsémet Segesvári Lörinczet vá
rosul sáfár polgárrá az száss nation, melléje penig magyar na-
lion Tököli János deákot. 

1632. 
18. febr. éjjel villíímás és menydörgés löu. Az búzának 

vékája dr, 70 s feljebb is járt az erdélyi búza. 
3 1 . maji jőve Kolosvárra az német császár követe Sennyei 

István papi rendben, Sennyei Pongrácz fia , pápislaságou. 
24. junü estve 10 éra tájban az menykő Hidelvére beüt 

az alsó szélre, az hol egy néhány ház megége, semmi eső 
nem Ion, csak egyszer dördüle penig; onnét az szél az tüzet 
viz-utszára*) vivé; az viz-atsza és az körüle való majorok éppen 
elégtenek; az Szamoson álfal vivé az szél az tüzet az majorok
ba ̂  ott is egy néhány elége. 

18. BUgust. éjjel bora l^ma holt meg amaz jámbor, bölcs 
és istenfélő Valentinus Radecius az kolosvári fő plebánus és 
püspök, az szász nation , német nemzet, az kinek az deák szó 
mint az méz ugy folyt ki az szájából; noha penig nem egyez-
teneb religioban való dolgokban, de mégis kedves volt az fe
jedelemnél az Ö bölcsességiért és deákul való ékesen szólásáért; 
pédíkállott penig az kolosváriaknak huszonhét esztendeig; fe
lette vig és magaszerettetö ember vala: szép szál ember, pi
ros, nagy szemű, kemény tekéntetu, nehezen járó testes ember**). 

*) Hol voltak a viz- valamint a fennebbi í?/íí^-utsza, ma a legkoro-
sabb emberek sem tudják. 

**) Fosztó Uzoni István s utána Székely Sándor az Unitária vallás 
történetdrdl iroXt m^vokhQn azt jegyzik meg Radeeins püspökről, 
hogy alatta, az Unítarismus nagyot stilyedett, a miatt, hogy ö 
a magyar nyelvet nem értvén, az évenkénti ekiézsiai Utogatá-

m 

22. augusti temették el Valentinus Radecius uramat az 
nagy templomban, sok szép oratiokat mondván vasárnap pré-
dikáczió után. 

Eodem Ao. az búza 13 dr. 18, 20, 22. az legszépét lehe
tett venni, 

1632, ') 23 augusti választák plébánussá Sámuel Járal ura
mat az magyar nation, az ki igen beteges ember vala. 

2. sept. választák püspökké az kolosvárí scholamestert )̂ 
Csanádi Pált magyar nation, nőtelen legényt, nagy ősziben 
^egyedeit kisded embert: oagy hertelen haragú, száraz ember, 
bölcs, okos Medicns; az fejedelmekhez igen hordozták, igen 
gyorsan járó, ííonventséget )̂ is ugyan viselt akkor; miknr püs
pökké válaszlotlák. 

1 1 . sept. ménének — Rózás István magyar nalíoról, szász 
natiorói penig választatott melléje az kolosvári nolaríns Kann-
der István, Lengyelországban. 

sokat elmulatta. Alatta tértek át a báromszéki unitárius eklézsiák 
kevés kivétellel az evang. reformált vallásra; a kolozsvári szász 
és magyar unitárius eklézsiák közt kellemetlen viszály támadt 
Radvins (SzÖröa) Mátyás szász unitárius pap nagyra vágyása 
miatt, minek rósz következéseit a déézsi Complanatio alig volt 
képes elhárinfani. Ezért hozta az imitáriusok zsinata 1632. sept. 
2-kán ama végzést; }},Q^y, az unitáriusok jtüspökké solia többé mást, 
mint' magyar nemzetből valót, ne választhassanak. Az érintett 
déézsi kiegyezés Hátrább bövebbeii fel fog világosittatni. 

') Itt az lG32-ik év másodszor áll kiírva az előttem állott Kénosi-féle 
Codexben is. 

''*) Latinul: Eectort. E hivatal a volt az unitária soknál ama korban 
a mi ma az igazgató tanár, föfelltgyelöje az ifjúságnak, a ta
nításnak és nevelésnek vezetője, első tanár, nagy befolyással biró 
a paprendelésben is. 

)̂ A kolozsmonostori JíoTiueníne/c mint Erdély második hiteles helyének 
föÖre volt; tebát ez adat szerint a mint ma a romai (Mitholicus 
kolozsvári plebánus viseli e hivatalt: ugy viselte régen, a nem
zeti fejedelmek alatta az unitárius plebánus, a piaczi nagy tem
plommal együtt az ök kezOkben levén a Konvent̂  Conservato-
riuma is. 
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22. okt. érkezének meg az új pappal Lengyelországból 
Rákoviáröl Rőzás István aratn és az város nótáriusa Canndert 
István uram. ' 

31 . oct. prédikállott elsőbben az kis templomban*) az' t í j 
pap, kinek volt neve Joachimas Stegmannus, kit is Rákoviáröl 
hoztak, jó termetű ember s jd maga-viselÖ. 

3. novemb. vötl búcsút QZ soholótói, az mesterségei hogy 
letette Csanádi Pál uram, ki is kolosvári fiu volt. 

Eodem die vitték ugyan mesterségre is be az scholában 
az új papot, ügy, hogy mind papsígot s mind penig mesterséget 
egyszersmind viselné; szász natíon akarták, de az magyarok 
nem alkhattanak meg felette. Az alatt az sok nohé:>í betegség
ben meghala, hogy nem szolgálhatá az becsülcles várost. 

10. novemb. esketek Zojomi Dávidot, ö n. kolosvárme
gyei ispánnak az székháznál az lábas-háznál, és az vármegyét 
Stenczel Ferencz uram házánál megvendógíé ugyanazon az nap 
nagy vígan. 

7-ma decemb. holt meg amaz híres neves Csanádi Antal 
magyar nalion, bíróságban, az ki nem viselhette teljességgel 
kél esztendeig az bíróságot, 

9. decemb. temetek el Csanádi Antalt. 
11. decemb. váiaszták városul'Csanádi Antal helyében bíró

nak Tótházi Asztalos Istvánt ugyan magyar natíon. 
26. decemb. válasaták az szász natíon legelsőben bíróságra 

Pulacher István uramot, kínok az atyja egy nebáfiy esztendeig 
bíróságot viselt, és az Styja hidutszában lakott az napkelet^^*) 
való &zeren, negyed házban az felsö szegeleten aló!; ö maga 

*) Ezen kis templomotj melynek hajdani neve : Széni János kápolnája, 
János Zsigmond építtette volt újra; azon a részen volt, a hol 
ma & katonai örtauya van; a mint egy kezeimben levő 1716-beli 
hiteles adat szól, alig három lépés távolságra a nagy templomtól, 
s annak readkivUli ártalmára; miért is a catholicusoknak — a 
mihelyt Steinwille a János Zsigmond korától fogva azt bíró nnitá-
riuaoktól viszszafoglalta — fö dolguk. volt, azt mint különben is 
megrongáltat lerontatni. Ez után szintén fából haranglábét csinál
tak helyére, mi e század elqjén lebontatván: így jutott ama hely 
a katonai aerariam haszonbéres bii-tokába. 

**) Talán a: ^eWl" — kimaradt. 
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penig az felesége után való örökségben lakott az piacson az 
közép-utsza felől való felen, az mely ház annak előtte Gilyén 
Imrejé volt , alias Bogner, az mely ember f. i. Bogner idegen 
országban is nagy hirü ember volt, itt penig KolosváraH nagy 
nyomorúságban sok esztendeig bíróságot visel t , az hol ez bíró
ság mellett az városnak megmaradására ós javára az maga 
költségét az idegen nemzetségeknek nem szánta, mely költség
ért nem is kívánt mást, mivel magtalan ember volt. 

1631 és 1633-ben az parasztok feltámadának az alföldön; 
egy néhány ezerén egybegyűlvén sokaknak nagy károkat tölte
nek , de lecsendesittctének, meri sokaknak orrokat s fülöket 
elvagdallak az rebellíonak emlékezetiérl, az hadnagyok peirig, 
Császár Péter négygyó vágatolt Kassán— mint la tor— érde
me szerint. 

1633. 
2. febr. vitték scholamcsterségre Kolosváralt Üzdi Tamást, 

kolosvári íit, Uzdi István fiát. Varga mesterember volt ennek 
az mesternek az atyja, végtére elfaagyá az mesterségét és Me-
dicus lőn *). 

10. roartii délben egy órakor holt meg az istenfótö bölcs 
prédikátor szász nation való Joachímus Stegmannus, és kevéS 
ideig szolgálhatá az várost az jámbor. 

13. martii úgymint Gergely pápa napján temetlék el Jo^-
chimus Stegmannus uramat, és csak 18 hétig szolgálta az be
csületes várost, kikben sok betegséget szenvedett. 

Aprilisben Zojomi Dávidot Rákóezi György fejedelem meg-
fogatá és Fogarasban vivék fogságban, a ki genoFftUs kapitány 
és Kolosvármegyének löispánja vala. 

Az iíju Szőrös Máfyás, szász nalion való prédíuálor, ko-
lüsvári fiu, egy néhány •esztendeig prédikátor levén, sok újsá
gokat követvén: hogy az város meg nem engedte neki, nem 
akart szolgálni, az váró.? csak békét hagya neki é^ más^^papot 
bozának Resztercze tartományából. 

") Ez utósó mondat at Eénosí iíása. 
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15. április hozának más papot Besztercze tartományából 
Nagy-DemeleribÖI, Andreas Helmannus )̂ nevűt; hicsiii ember 
vala, de jő prédikátqr ; sok búzája, bora levón, még is az igaz 
lelkiismeretet meggondolván, oda hagyá az nagy jövedelmet az 
lelkiért, az huP) sok idötöl fogva vágyódott Kolosvárra , hogy 
megismerte volt az igazságot^), 

12. maji pré(Jikóllott elsőben az nagy templomban, Pulacher 
István uram első bíróságában nz szász nation. 

2 1 . 22. maji az hideg számtalan sok helyeken Erdélyben 
és Magyarországban is mind elsüté teljességgel az szőlőket. 
Minekelőtte az hideg az szőlőket el nem vévé , négy 
pénzen elég bort találtak ejtelét, de mindjárt bevonák az czé-
géreket; mely dolog 21 és 22 maji esett Sz. Háromság*) való 
vasárnapi szombaton ég Sz. Háromság első vasárnap, az hun 
egész Gyaluig ért az hó az havastól alá, hogy sok fecske és 
görlicze holt meg az hideg miá. 

23. jnnü ménének ismét üjolag német papért Lengyelor
szágban, ngymint szász nation Segesvári Szabi Lőrincz, magyar 
nation Töböli^) János deák uramék polgári rendben. 

27. Juli jövének meg az német pappal Lengyelországból, 
kinek neve volt Adamus Frank: jó szál legény, nőtelen volt 
akkor mikor elhozták, jó hangos szavú; inas három lengyel 
urak is jöttek volt vele látásnak okáért. Ezek közül az főbbik: 
Joannes Taszinski, az másik Joannes Stonizcki, 3-tius Joban-
nes Kresz*'). Mely lengyel urakat az város ismét Bartfáig ta-

)̂ E névben a H hasonlít a Th-hoz is, de mégis jobbnak láttam Hel
mannus- mint Thelmannus-nak olvasni. 

*) A hul, AwM „holott" helvetí mais használatban van a székely népnél. 

)̂ Krónikairónk hátrább 1637. octob. 13-kára tett följegyzésében ha
tározottabb módon említi meg e tényt. 

*) Innen az előtt vagy után előszó kimaradt, 

)̂ Kénosi e nevet maga is kiírta példánya szélére, mert másolója 
leírását nem lehetett jól kiolvasni. 

") A pappal jött lengyelek neveit Kénosi saját kezével irta be pél 
dányába; másolója hihetőleg nem tadta azokat kiolvasni. 
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nScsbeH emberekkel viszsza kisérték, úgymint ÖrdSg Andrással 
szász nalion , Huszár Péterrel magyar nation 12. augusti. 

1 1 . augusti üte az menykö be az templomon vflló nagyob
bik toronyban thorda-utsza felöl, az hun meg is gyúlt vala, de 
Istennek nagy providentiájából hamar megollák éjjel estvo 
8 órakor. 

18. septembrís délután egy vasárnap két órakor szintén 
mikor az templomban harangoznak vala, megtilé az menykö az 
torony falát s torony tetejét, az hun*) meg is gyula , és any-
nyira elégé, hogy meg nem olthalák, hanem az nagy gomb is 
ledőlt az földre és mindjárt kelté válék, mely gombnak meg
mérvén felél, harmadfél köböl btíza fért bele. 

Eodem Ao. Szent Mihály nap után hozzá kezdenek az ko
losvári ácsok az torony építéséhez, 

25. octobr. tevék ismét fel az nagy gombot, újólag ismét 
viszszaforrasztván, és tevék reggel napkelet előtt fel, és vonák 
az lábas-ház felől fel pokróczban betakarván ; forrasztotta Seres 
János széuulszában öszve; végezték az toronynak építését Sz. 
Márton estén; adtak az ácsoknak fizetésben 200 forintot, egy 
nyolczvano9=*) bort , minden személyre egy-egy köböl búzát, 
^gy-^gy sajtot % AZ mesterembereknek neve Kovács Mihály, 
Gepgh Promer, Gergh Hann, Mechel Coberer"), Vereskövi An
ta l , Bottyáni János. 

1633 júliusban índuUalptE egy nagy pest is , mely larloü, 
1634-ig. Az kikre számot tartottam bizonyosan, az városból 
az thordai ulszai ajtón kihordottak nro 1 0 9 8 , az 1634 eszten
dőn kivöl; azon hivíil az kiket az kostádból oda hordtak, és 
az Sz. Péterben és az hidelvi ispotályban^) temelének. 

)̂ Itt meg a Imn ez idöviszonyt kifejező értelemben van véve: „a 
mikor is". 

)̂ Ez alatt kétség kívül nyolezvan vedres hordót ért a krónikairó. 
'*) E két szó Kénosi írása. 
*) E nevek mind szászosan vannak írva, a Gergh: György, a Mechel.' 

Michel helyett; a mi mutatja, hogy ez építő mesterek á szász 
UDÍtaria eklézsia tagjai voltak. Oldalvást Kénosi is leii'ta a ne
hezebben olvasható neveket. ' ' 

)̂ Hol voltak e temetők, meghatározni nem tudom. 



1634. 
I . apríl. az óvÁvban an kis píaczon reggel két háznak az 

héjazatja, pajtája éppen inegége, mely tüz támadoU vala Szász 
András házából, mely égés mialt fixeíett az szomszédoknak 
Szász András negyedfélszáz forintot, Filstich Benedeknek 
flór. 200. Brozer Péternek 100. Gezner tíyörgynének Tímár 
Benedek háta megélt Bor. 15. 

1635. 
18. maji et 19. reggel az szőlőket egész országul az hi

deg elvévé, még Magyarországon is sok helyen, az kolosvári 
határon penig ugyan kevés I5n. 

7. junii kezdték az thordai nnitariam templomot épitoni. 
I I . juli. holt meg az istenfélő Iieresztyén aszszonyi állat 

Segesvári Szahő Lörinczné Canndert*) Margit aszszony. 
15. Julii holt meg az n. Mikő Ferencz, fejedelemnek fö 

tanácsa, székely ür , Gyula-Fejérváratt az maga házánál, az ki 
az országnak sokat szolgált az portára, mind pcnig az német 
császárnál egy néhányszor volt **). 

*) Hogy ez elönevet jól olvastam ki, nem merem határozottan állíta
ni. Canudert-nek is lehetne olvasni, mert az a és ÍÍ között négy 
egyforma vonás van, mely lehet két nn- valamint nu- is. 

**) Mikó Ferenczröi alaptalanul állítja Kemény János „ ö n é l e t i r a t a " 
75-dik lapján, (Lásd: Magyar Történelmi Emlékek, I. köt. kiadja 
Szalay "László, Pest. 1839. 8-dr.) hogy csak névleg volt unitá
rius, valósággal pedig semmi vallása nem volt. A ki oly isko
lát alapit, mÍBÖ volt abban az időben a Hídvégi, a bel az 
ifjúság a felsőbb tudományokig tamtlt, a ki hitfelekezete javára 
500 forintot alapított, a mint ezt az unitáriusok Aranykönyve 
ma is mutatja^ az vallástalan nem lehetett. S ha ratioualista volt, 
azon értelemben — a menynyiben vallásának positiv alapelvei 
a hagyományok kizárásával egyedUl a Szentírás világos szavain 
épUlö s a józan ész által helybenhagyható igazságok, azt hiszem, 
ez nem lehet megrovás tárgya. Fejérvári háza ma is fennáll, tá
bornoki szállás,— szemben az egykori fejedelmi, ma püspöki 
udvarral. 
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28 . augnst. temették ugyan gyiila-fejérvári templomban 
nagy solemnitással az fejedelem akaratjáböl *). Ebben az esz
tendőben igen nagy szárazság tárta ugy anynyira, hogy sok 
helyen elapadtak az patakok, források és az búza-vetés is ké
sőn költ az szárazság miá, az őrlés **̂ ) is igen szűkön lehetett. 

Ebben az esztendőben sok fő nemes emberek haltának 
meg nagy herlelen. Az búzának ára nagy hertelen megneve
kedett az szárazság miatt, az hol az előtt legfeljebb az legszeb
bet P- dr. 12 megvehették; az bornak az ára dr. 5. 6. 8., minek
utána az hideg elvévé, dr. 8. 10. 12. adták ejtelót; gyümölcs 
sem lölt szilvánál egyéb. Az bornak in Ao. 1636 karácsonban 
és farsangban is ejtelél adták p. dr. 16. 30. 

In Ao. 1635. tanácskoztak az kálvinisták egymás között, 
hogy az fejedelemtől megnyerhessék az píaczon való templomot 
és az bíróságot i s , hogy egy esztendőben kálvinista legyen, 
másban ismét az nnitaria relígion való. De az Istennek kegyes 
providontiájából az ő álnok tanácskozások semmivé lőtt ; mert 
az becsületes város és tanács az ő igazságokat az fejedelem 
eliben producálák, és igy az fejedelem Rákóczi György meg-
csendesedék, az hol az városi kapukat is későn nyitották meg 
Sz. István napján, az az dolog miatt. Immár azt tudták az kál
vinisták, hogy teljességgel kezekben van az nyereség, de már 
abban szakada, és nem lehete kívánságok szerint az dolog, az 
hol elvégezték volt immár közöltök, ki legyen bíró, királyhirő, 
polgár. 

1636. 
Jöve Rákóczi György fejedelem Kolosvárra ős ment el in 

Ao. 1636 díe 3. januaríi Szamos-Ujvárpa. 
' 7 . februarii in Ao. 1036 Segesváratt nagy menydörgós, 

viliémás volt, tüzes menykövek estének. 

*) Nem mindennapi kitüntetési Ez megczáfolja azokat, a kik állít
ják, hogy I-'Kákóczi György fejedelem Mikó Ferencznek utósó óvei-j 
ben élete ellen tört volna. 

**) Kénosi másolója az Més helyett „köles"-t irt volt,, mit aztán ö 
kijavított. 

1 4 
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Augustusban Medgyea körül oly jégeső volt , hogy bar
mokat is ölt meg ^). 

1636. 20. januarii reggelre virodólag villámás és saör-
nyü nagy auhatar''^), szél lön; feletle rút , locsos, sáros tél 
lön azon télen. 

7. febr. oly nagy zuhatar, szél lön, hogy sok károkat tött 
házakban, csűrökben is; az övári templomnál is a kakast 
levetette. 

13. febr. jőve be az gyűlésre Kolosvárra az fejedelem. 
3.0. febr. álla be az ország gyűlése Kolosváratt, mivel 

Bethlen István az Öreg, az ki fejedelemségre is válas/talott 
volt, az országból elment volt Ecsedben lakni, mivel az feje
delemségtől megtoszlalott volt ; és Öt esztendő múlva mene az 
törökhöz hadat iuditani az erdélyi fejedelem ellen, úgymint Rá
kóczi György ellen, hogy az fiait, kit méreggel megétetett 
volna , kit számkivetésre küldött, az vejét pedig Zojomi Dávi
dot halálos fogságban tartotta, és maga is Bethlen István nem 
mert szabadon járni , hogy Rákóczi György leseket vettet utá
na, hogy vagy megfogják , vagy megöljék Bethlen Istvánt; az 
felesége is mikor megholt, az temetésre is nem mert menni. Ez 
ilyen okokért akart hadat támasztani reá, t. i. Rákóczi Györgyre. 
Az nap választok egész országul postán mindjárt az budai ba
sához Huszár Mátyást ország levelével. Indult penig el Kolos
várról Huszár Mátyás az budai basához 20. febr. az ország 
levelével. 

1. martii ménének követségen az vezérhez az erdélyi urak, 
úgymint Zalánczi István és az segesvári királybíró Zachariás 
Veiroch ^). 

20. april. vivék Mikó Jósefet*) halva Kolosmonostorra. 

1) Ezen augiistus havára való feljegyzés MhetÖeu vétségből lön ide a 
februariusi események közé igtatva; de nekem az előttem áUó 
példányhoz kellett ragaszkodnom. 

^) íme a zivatar szó egy régibb árnyalata. Avvagy nem hiu elme-
futtatás-é az, hogy öszszetett szó lenne? 

3) E szót tisztán kiolvasni nem lehet, ha csak nem Weinrich, vagy 
Wenrich; mert ily nemzetség ma is vau Segesvárott. 

*) E tényt Haller Gábor is feljegyzetté, azon különbséggel, hogy 6 e 
halált martius 20-kára teszi. Lásd ezen kötet 32-dib lapján. 

» 

S Í I 

2 1 . hozák Kolosvárra temetni az küs templomban nagy 
solemnitással az Mikó Ferencz ő n. fiát, kinek nagy zásxlót is 
csinálának fel az ajtó felett *). 

24. április jövének meg az követek az vezértől, úgymint 
Zaláíiczi István ós az segesvári királybíró Veiroch. 

25. április ménének, az követek el az fejedelemhez Ko
losvárról. 

Ezen az nyáron oly szárazság volt, hogy sok helyeken 
az tök is elszáradtak; az Nádas pataka is éppen mind elszára-
dott, hogy semmi folyása nem volt; az régi emberek is nem 
emlékeznek ilyen szárazságról; felette apró búzák voltak, szénát 
is keveset csináltak; az nagy szárazság miatt kevés kalangya lön 
de eresztös; vetni való üdö valóban jó jóra. 

Szent-Mihály napja előtt másfél héttel szodtenek, ugy meg
ért az Bzölö. Szép egészséges volt az szölÖ, jó bor lőtt igen. 

Rákóczi György fejedelem az ország népét felveré Bethlen 
István ellen, mivelhogy törökkel s tatárral akart reá jöni Beth
len István. 

2. cet. indula meg az ország népével az fejedelem aas 
Keresztes-mezejéről és ménének Várad felé ki , az hun az tábor 
szállott Boros-Jenő körül, maga penig az fejedelem Boros-Jenő
ben volt, az mely táborban nagy éhség volt. 

Az nagy szárazság miatt kevés szénát csinálhattak az em-
berek, melyért tavaszig sok barom holt meg éhei**). 

Novemberben sok esős üdő jára; az melyek miatt némely 
helyekben az vetések megsárgodtak. • 

5. decemb. holt meg nagy hertelen amaz bölcs, tudós 
istenfélő Csanádi Pál, az koíosvári püspök, az ki püspökséget 
viselhető csak négy esztendeig s két holnapig nagy szorgal
matossággal , az ki az fejedelmek körül is kedves volt jó Me-
dicusságáért; nőtelen volt mind életének rendiben, az ki az vá
rost szolgálta 28 esztendeig, és holt meg 64 esztendős korában, 
lőtt temetése die 9. decembris nagy solemnitással. 

¥ 
*) Vallástalan ember fia iránt aligha ekkora tisztességet mutattak vol

na a nagyon is szigorú erkölcsű unitáriusok. 
**) Az az éhség-géi, éhen. E szó ma is ól a székely nép között 

w* 
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15. decembr. ménének az papok Dicső-Szentmárlonban 
püspök választani, és válasssták püspökké Dániel Bekét, magyar 
nation valö szép szél embe.rt és jó szavü prédikátort, ki jámbor 
is volt. 

20. decembr. jőve Rákdczi Györgyné 6 n. Kolosvárra az 
két fiával Váradröl. -

2 1 . decembr. mene isméi az ura után Fejérvárra, minthogy 
Váradra ment volt féltőben Bethlen István elÖtt, 

27, decembr. nagy árvíz lön, az mely nagy károkat lÖtt 
hidakban , malmokban ; jege penig nem volt, mert nagyobb kárt 
tött volna. 

Az bornak ejlele járt p. dr. 20. v. p. dr. 16 , mivelhogy an
nak előtte való esilendöben kevés bor lőtt volt, ay, hideg minde
nütt elvette vala az szÖlÖket, néha csak egy czégér sem volt, 
olyan szűk volt az bor. Az búzának vékája p, dr. 12, és az 
szépi 15. 

1637. 
1. febr. éjfele után két órakor földindulás volt az egész 

országban. 
Martiasban országgyűlése lön Szász-Medgyesen Erdélyben*). 

Ebbon az esztendőben oly hoszszu kemény hideg lön, hogy sok 
marha holt meg éhei. 

Item: SK. György napján jobb része az szőlőnek az föld 
alatt volt , hajtatlan, az hoszszn tél miatt. 

26. raaji circa hopam pomeridianam 2-d am holt meg az 
magyar nation való Tolnai János, biróság-viselt ember: szép 
öreg personalis ember, az ki oly szegény legény volt mikor Ko
losvárra jött egy rósz szűrben, hogy az szöcsök mivel sem akar
lak neki adni, mivelhogy szÖcs legény volt; ugy viselte osztán 
itt Kolosváratt magát, hogy kolosvári biróság-viselt ember lőtt. 
Szép öreg . szál enjibj^,! Lőtt temetése szép solemnilással die 
28. maji. 

Júniusban Sz. János nap elölt Váradon száz ház égett el, 
csak két vagy három órák alatt nappal. Szörnyű veszedelem volt ez. 

Eodem mense Kassán is nagy égés volt. 

*) Kezdődött martius 1-n s tartott 22-is Medgyesen. Miké , Artic. 
Diaet. U. köt. 963—976, 1. 

213 

27, junii úgymint Sz. László király napján vittek Koloflváp 
meliett Gyula-Fejérvárról egy nagy harangot, ötven ökör volt 
előtte, melyei Rákóczi György fejedelem adott a debreczeniek-
nek egy néhány számú meddu teheneken. 

11. sept. 12 és 1 órák közölt holt meg az ecsém Segesvári 
Lőrincz, kinek az atyja és az atyám voltának Segesvári Domokos 
fiai, mely Segesvári Lőrincz magtalanul hala meg. 

12. sept. lőtt temetése tisztességesen ós volt polgári 
rendben. 

11. oct. holt meg az öreg Szőrös Mátyás uram, az ki 40 
esztendeig volt az tanácsban; végtére megvetek az ö kemény
ségiért, hogy sem királybíróvá, sem penig divisorrá nem vólasz-
ták. Lőtt temetése 13, octobris. 

13. oct. holt meg az jámbor szász nation való fő prédikátor 
Andreas Helmannus, az ki azeiőtt lutheránus volt, és megismer
vén az világosságot, az unitaria religiora tért, s ugy hozák De-
meteriböl Kolosvárra. 

26, decemb. választék elsőben föbirónak magyar nation 
RÓzás István uramot, az ki felelte podágrás ember vala, de okos 
volt. Királybírónak ismét SKÖCS Gáspárt (első királybírónak) 
alias BeÍRS*), szász nation**) valót; igen kemény, haragos em-

*) Eénosi másolója ez elöuevet Bics-nek irta volt, mit ö oldalvást 
^eícs-ra javított ki; maga pedig a dézsi Complanatiót igy irta 
alá: G a s p a r B e y i c z m. prá. 

**) Lesznek e krónika olvasói között, a kik e kifejezéseket: „hirónák, 
•plebanusnak, városgazdának választatott magyar vagg szász nation 
ez és ez"—talán nem fogják megérteni, nem levén ismeretesek 
Kolozsvár múlt ezázadokbeli viszonyaival; ezek kedveért szük
ségesnek látom megjegyezni, hogy e város lakói magyarok és 
szászok levén, a hajdani királyok — Zsigmond és Mátyás — 
kiváltságleveleinél fogva a polgári hivatalokban n. m. biró, ee-
nator, centumvir, sat. egyenlőképpen osztoztak meg. A reforma-
íiokor szinte az egész város elébb lutheránussá, azután unitari-
nssá levén, a piaczi nagy templom is birtokukba ment, minden 
javadalmaival együtt. Idő teltével azonban, részint mivel nem fér
tek el mind, részint mivel egyik rész magyar prédikálást is óhaj
tott hallani, a vallási tekintetben egy, de nemzetiségi tekintet-
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ber volt mindenik. Valóban jó bor termelt ebben az esztendőben, 
elég bor is lötl, adták ejtelét p. dr. 6. 8 .10 . az jovát. 

ben ikertestvérek meghasonlottak, s 1568-ban ügyöket elhatáro
zás végett a fejedelem elébe vitték; mindkét fél elémutatta ki
váltságleveleit, indokolta követelését, a szászok kívánták, hogy 
a jpap • választásba és templom-használásba a magyarok ne avat
kozzanak, hanem plebanus és templom legyen övék; a magya
rok ellenben mindennek közrebocsátását siJ/rgették, s mindenik kí
vánta, hogy a király ítéljen benne. A szászok Zsigmond király 
kiváltságát kívánták érvényesítni, a mely ezerint csak a bíróság 
és polgári /iíuaíaíoA voltak megosztandók a magyar és szász között; 
a magyarok Szilágyi Mihály erdélyi kormányzótól 1458-n adott 
s Mátyás királytól 1468-n megerősített kíváltságlevelökre alapí
tották kívánságukat, a melyben világosan mondatik, hogy Ko
lozsvárnak minden jogai és javadalmai, ugy jövedelmei a magya
rokat és szászokat egyenlőképpen illetik; de söt Zsigmond ki
rály kiváltságlevelében a plebánnsok választása is Kolozsvár 
minden lakosai közös jogának mondatik, — hoszszas felelgetés 
ntán a király ítélete a lett: „hogy a mint a polgári hivatalok 
a két nemzet fiai között megoszlanak, s egyik évben magyar, 
a másikban sMsz bíró van, s a centumvirek fele magyar, a 
más fele szász, a kapuk őrzése, katonaállitás sat. fele részben 
egyiket, felében a másikat illeti: szintúgy oszoljanak meg az 
egyházi javadalmak is, tehát a templom, plebánusság, sat. s 
1568-ban pünkösd után ötöd nappal kelt királyi végzésében örök 
törvényül megállapitotta, hogy a mely esztendőben szász ember 
a kolozsvári bíró, abban apiaczi nagy templomot bírják a szá
szok, a melyikben magyar a bíró, abban a magyarok, és ez 
években a másik fél a kisebb templomot használja; a pleba
nus is magyar és német felváltva legyen, ha t. i. a mostani szász 
plebanus meghal, akkor magyar plebanus válaszcassék, — igy 
a szentpéteri ispotály felügyelője is egyszer magyar, máskor szász 
legyen, a két egyházfi közül egyik magyar másik szász ember; 
a kapuk örizése is két t. i. egy magyar és egy szász kötelessége 
legyen; a centumvirek közül ÖO legyen magyar s ezt válaszszák 
csak magyarok, 50 szász s azt válaszszák csak a szászok, a 
12 senator közül hat legyen magyar s válaszsza csak az 50 ma
gyar centumvir, hat legyen szász s ezt válaszsza csak az 50 
szász oentumvir sat. Ez oka, hogy krónikánkban oly gyakran 
fordulnak elö a fenérintett kifejezések. (Lásd: Deutsche Fund-
gruben, Gr. Kemónjtöl, Kolozsvár. 1839. I. köt. 1—149. I.) 

« 

1638. 
13. januarü nagy szivárvány láttatott az égen. 
13. januarü oly árviz volt, hogy az gátokat elvitte, hogy 

az innenső folyamon szárazon maradtak az malmok. 
2. febr^ lőtt temetése Kolosváratt Herczeg Sigmondnak az 

óvárheli templomban nagy solemnitással, az ki az Rákóczi György 
fejedelem fiainak Hopmestero volt, és holt meg Filstich Lörincznél. 

1. april. hozák Kolosvárra Alia Sigmondnak hideg teleméit. 
Ugyan azon nap elvivék Kolosvárról az fejedelem akaratjából, 
mivel atyjafia volt. 

Májusban kétszer tön az hideg kárt az hegyekben. 
Szőrös Mátyás pap, az ecse Szőrös András, Kerekes Péter, 

Uzdi Thamás, Rozbiczki Pál, Sz. Györgyi István deák tíj sectát 
indítanak, az mely miatt Kolosváratt és az Székelyföldön illetlen 
dolog következek, az mint az embereket az Krisztus felől exarai-
nálták, az ki soha nem vol t , az kik annakelötte unitáriusok 
voltának és osztán meghasonloltak*). 

26. maji vallatott az fejedelem legelsŐbben Kolosváratt is, 
és az^sidó valláson^j^iól^at Sokat megfogtak és minden jószágo- "T. i'-̂ t.***;-*̂ /' 
kat elfoglalta az fejedelem Rákóczi György. 

Júliusban lÖtt ország gyűlése**), az Krisztus felöl való exa-

í W fc^.t 

*) Okát lásd az alább következő jegyzésben. 
**) Ezen országgyűlés a Kénosi-Codes ,;Dézsi Complanatio" czímtl 

adata szerint jul. l-jén kezdődött Dézsen s tartott jul. 7-kéig. 
Igaz ugyan, hogy az 1638. április 23-ki fejérvári országgyűlés a 
július l-jén tartandó dézsi országgyűlésre halasztotta az unitári
usok Ügyének eligazítását; Haller Gábor is azt irja Naplójában 
(lásd elébb e kötet 48. lapján): „Július3. Incípít Comitiorum (Váj
jon jól van ez olvasva? Hogy egyezik meg ezzel a, commissorwm 
epitheton? Hát a: commissorum sessio'? Nem inkább; commissaHorum 
sessiof) in certas personas a Generalihus Comitüs commissorum Sessio 
príma sat"; söt Segesvári is országgyűlésnek irja ezt; de az tán még 
is vagy csak fejedelmi törvénytevő szék és bizottság minőségében 
járt el, megbízatva az apr. 23-ki országgyűlés által s jelen levén 
ott egyfelől a három nemzetből és három vallásból kijelölt biztosok, 
Hgy szintén a fejedelem tanácsosai, a főispánok és fejedelmi 
táblai ülnökök, másfelől a vádló és evocált unitáriusok, — vagy 
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minálőd ugyanoU D é é s e n ; egy Thoroczkai János nevOt, Thorooz-

pedig, ha országgyűlésnek mondjuk, akkor az csak részletes — 
particularis—volt, mivel annak semmi nyoma nincs, tényei közül 
törvény-g-yüjteményeinkben a Complanatio-n kivUl egyéb fenn nem 
maradt, s annak aláírása is egészen egy bírósági testületre, nem 
országgyűlésre mutat; mivel maga Halier is azt irja, hogy az 
ezen országgyűlésre megjelenteket a fejérvári hösországgyUlés 
küldötte ki, s az aláírók a békeokmányt, mint Deputatusoh irták 
alá (Halier Gábor Napi. e kötet 50. 1.);. végre mivel a Kénosi-
Codex is ezt Congregatio-nak nevezi. 

De lett legyen bármelyik, örökre nevezetes s egyike marad 
ez a legnagyobb momentumoknak az unitáriusok történelmében. 
Egy ember nagyravágyása s ellenfeleik féltékeny szeretetlensége 
Bzinte halálos csapást mért rajok. S csodálatos, hogy a len
gyel király i s , kivel I. Eákóczi szívélyes viszonyban élt, ép
pen ez évben semmisítette meg a tanárairól s nyomtatványairól 
egyiránt hires rakoviai unitárius főiskolát oly okért, mi Ürügy 
lehet, de egy nevelő- és tanííézet eltörlésére elegendő indok nem. 
Néhány növendék ugyanis, kétségkívül ifjúi osintalanságból in-

. kább mint romlottságból, a város határán egy Szttz-Mária-képet 
Öszszerontott. Elfoglak őket, országgyűlés elébe állították, s idővel 
eleresztvén, büntetésül az eklézsiát és iskolát szüntették meg,, 
nyomdájukat és iskolaépületöket elvették, a tanárokat száműzték sat. 
Az erdélyi unitáriusokra is ilyenforma sors volt kimérve. Az okot 
rá Ravius— máskép Szö^rÖs^^íátyás, az ifjabb, a kolozsvári 
szász unitáriusok papja adta, azért, hogy püspökségre vágyván, 
a fenébb 1632-ről feljegyzett zsinati végzés miatt, mint nem 
magyar nemzetbeli, czélját nem érte e l , hanem helyette Beké 
Dániel lőn megválasztva. CselszövŐskÖdni kezdett tehát az uni
tárius vallásközönség ellen:, a zsidó vallás követésével, Krisztus 
tagadással, eredeti vallásos elveiktől eltéréssel vádolván el őket 
a fejedelemnél. Ez parancsolt a püspöknek, hogy tartson zsi
natot s hitczikkeiket—Confessio—terjeszszék az 1638-n aprihs 
23-kán Pejérváratt tartandó országgyűlés elé. A püspök zsinatot 
tartott 1637-ben július 29. Tordán, s ez meghatározta, hogyEnyedi 
György egykori unitár, püspöknek egy, az nnitária vallás hitezikkeit 
alaposan kifejtő müvét (Kútfőmben nincs kijelölve melyiket: Ex-
pUcatio Locoriim sat. vagy: De Divinitate Jesu Christif Tán az 
elsőt) terjeszszék elő. Azonban a zsinat Kolozsvárra menvén át, 
ott a világi unitáriusok nézete nyomán abban állapodtak meg, 
hogy hitczikkeiket n . János (Zsigmond) alatt nyomtatásban meg-
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kai Máthé fiát, at &í KÖIosváratt az masyar renden p09pÖk Volt*), 
megkövezték^az Kxi3zl̂ ^^^ e l les , yaló, káromltpdáaérU az feleségél 
is kiperengérezék az városrdl fejedelem avagy orgzág vége -
zéséböl. 

Ugyan azon n a p , elsőben egy öreg jámbor laná(;sbeli Csi-
gá r^Jg tván .nevü eiub.^pt ,i9., mit talált volt szölani az Krisztus 
t isztessége ellen , az pe rengérné l az földön íU6..„xórí»S-, szolgája 
o r szág végezése szer in t**) hatv^int^^ü^e ,r;ijla ^egy pálpzá^íaJU 

jelent valamely könyvből írják ki s azt adják át a fejedelemnek. 
Minek következtében azon köz egyetértéssel készített vallástételt 
(Consensus Ministror. Unitariae receptae Religionís sat.) melyet 
még lö79-ben jul. 2. a kolozsvári zsinaton, BátlK)r.LKristóf,,erdélyi 
feiedelem korában kinyomatott könyvekből írtak volt öszsze és 
hirdettek ki, az apr. 2-3-án megtartott fejérvári országgyűlésre be
adták; azonban ez az ügyet az I. törv. czikk szerint juHus 1-n 
Dézsen tartandó gyűlésre (Congregatio) halasztotta, s meghatároz
ta, hogy arra az unitárius püspök és vádlójuk is meghivatván— 
evocáltatván—azon ügyet a három nemzetből és más három val
lásból nevezendő biztosok és a fejedelem tanácsosai előtt intézzék el. 
Az unitáriusok ezen év jun. 16. Ádámoson tartott zsinatjokban a 
püspököt ama gyűlésen megjelenésre utasították, mellé követeket 
választottak, s a már emiitett Confessionak beadására s közös 
ügyök védelmére felhatalmazták. A fejedelem, tanácsosaival, 
táblabiráival, a főispánokkal s más kirendelt biztosokkal megje
lent , ott volt vádlójuk és társai is. Hoszszason folyt a vita — 
Halier Gábor szerint csak jul. 3-kán és 7-kén volt nyilvános ülés— 
míg végre létrejött a fennérintett úgynevezett Dézsi__kieg2iezhe-
d§s_— Complanatio Desiensís. — Az unitaria vallás szabad gya
korlata újabban is ehsmerve lÖn, a püspök az egyház nevében 
Szőrös Mátyásnak megbocsátott, (később eklézsíáját is viszsza-
adták) ez pedig békés magaviselete s jövendőben az egyház 
törvényeinek tiszteletben tartása iránt ígéretet tett. Ez lön kime
netele az imitáriusok ezen kellemetlen emlékezetű ügyének. (Lásd 
ama kiegyezkedés lényegét Halier Gábor Naplójában a 48—50. 
lapokon; tová-hhá Náditdvari Péter egyházi beszédei gyűjtemé
nyében, melyet kiadott Kolozsvártt 1741. Szathmári Pap Sándor, 
a 126—131 lapokon sat. Egész terjedelmében azonban, valamint 
sok igazságérzettel megírva lásd Bod Péter: História Unitario-
rum in Transsylvania czímű müve 159—182. II.) 

*) Nem a püspök, de fia értendő. E zavart rósz szórend okozza. 
*•) Tán az országos itélö bíróságé volt csak? A dézsi gyűlés actái 

közt nincs róla emlités. 
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Akkor ugyan azt tudtáb, hogy ugyan deponáltatik az nni-
taria religio; de az Istennek kegyelmes nagy providenUájából 
megUrtaték, hogy nem telek kedvek benne, az mint ök gondol
lak volt, hogy teljességgel elollódjék az unilaria religio. Az 
Istennek nagyobb gondja volt reá t. i. az ö kicsin seregére. 

1653. 
Sz. Márton napján szárközépig való hő lőtt. 

1654. 
1. jannarii az esd kezde esni s majd három hétig esett, 

azután nagy száraz derek lőnek tovább egy bőnapnál. Ezek 
után ismét oly hő lÖtt, hogy virágvasárnap is az hő hátán jár
hatott az gyalog ember; volt fél sing az bő, az mely miá az 
marhát tartő emberek igen megbüsultanak volt, az széna, szal
ma nemléte miá. 

EMEDI ISTVÁN 
11. Rákóczi György veszedelméről. 

1657—1660. 



Klölsmertetés$« 

Enyedi István életéről, adataink teljességgel nem lévén, 
többet nem tudhatunk, mint hogy Na^y-Bánya városának hiles 
jegyzője volt. Ez egyetlen adatot "id. gr. Teleki Mihálynak kö
szönhetjük, ki Enyedi munkáját 1720-ban saját kezével lemá
solván, másolata végére következő jegyzetet telt: „Históriám 
hanc vernacula opera Stephani Enyedi Civilatis Nagy-Bánya 
Jurati Nolaril oonscriptam, in Anno 1720. mense Novembri inler 
otia descripsit Posonii Miohael Gomes Teleki do Szék 0. A. M. 
D. T. 0 M. H." 

Hogy Enyedi még 1698-ban éleiben volt, kitetszik egy 
ekkor általa elajándékozott könyvéhe tulajdon kezével telt jegy
zetéből. E könyv Kézdi-Vásárhelyi |llai<ké István nagy-bányai 
ref. prédikátor 1666-ban Sámbár Mátyás ellen kiadott „Fövényen 
építetett ház romlása", mely több más régi magyar nyomtatvány
nyal a múlt esztendőben vétel utján került az erdélyi múzeum 
könyvtárába. E könyv fedelének belsÖ lapján következő jegy
zet áll: „A Nagy Bányai Refor. Ecclesianak Becsülletes Cantora-
nak Borosnyai Mihály Vrauinak ajándékozza Enyedi István 20. 
Aug. 1698. N. Bányán m. pr." 

Kéziratáról legelsőben emlékezik Benkö József, Az Erdély 
históriája Íróinak magyar nyelven találtató kézírásairól irt érteke
zésében (Lásd: Tud. Gyűjt. 1824. IX.köt. 80. l. és Üj Magyar 
Múzeum 1863. I. kot. 2S \ l.), megemlítvén; hogy e magyar 
nyelven kelt Írásnak maga a szerző e latin czímet adta: Occasio 
suscepti itineris et belli Prinpipis Georgli Rákőczí II. in Polo-
niam. Ö utána említi Aranka György Az erdélyi kézírásban lérő 
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lörténeliróknak esztendő szám szerént való Jaistroma czímü, hely 
és év nélkül (Kolozsvárit 1791.) megjelent munkácskájában, vola-
mint e laistrom ujabb és bővebb kiadásában (A nyelvndvelö tár
saság mwikáinak elsö darabja 196, l.)^ mindkét helyt „1657— 
1658. Enyedi István Diariuma" hibás cziiiimel. Aranka e hibás 
adatát követte Kovachich Márton György Series Chronologica 
Diariorum de rebus Hungaricis czímu dolgozatában, mely Scri-
ptores rerum Hungaricarum minores czímü gyűjteményének I. kö
tete mellett függelékül jelent meg. 

Hogy Enyedi munkáját 1657. 1658-ról vitt naplónaktar-
tani uem lehet, s az valósággal nem egyéb, mint Erdély történe
tének II. Rákóczi György lengyelországi hadjáratától Rákóczi bu
kásáig (1657—1660.) vitt leírása, még pedig ez események 
után évek múlva szerkesztett leírása, maga az ezennel közlött 
munka tartnlma bizonyítja. Mikor irta szerzőnk munkáját, meg 
nem határozhatjuk; abban azonban aligha tévedünk, ha szer
kesztése idejét 1663. utánra teszszük, mely évben Szalárdi 
Siralmas Magyar Krónikáját már megírta. Öszszevetvén ugyanis 
Knyedi munkáját Szalárdiéval, tapasztalhatjuk, hogy Enyedi igen 
sok helyt Szalárdi előadási fonalát követi s abból sokat, bór több
nyire rövidítve, kölcsönzött. Minthogy azonban Enyedi több oly 
oklevelet is felvett munkájába, melyet Szalárdinál nem találunk; 
3 kivált a Nagy-Bánya vidékén történt események leírásában 
Szalárdinál néhol részletesebben bes7.él, e tekintetekből mun
kájának hazai történetünk forrásai között méltán helyet adhatunk. 

Hová lett Enyedi saját kézirata, valamint gróf Teleki Mihály 
erről vett 1720-díki másolata, nem tudjuk. Kiadásunk alapja Ben-
kŐnek a gróf Teleki másolatáról vett másolata, mely jelenleg gróf 
Kemény József kéziratai közt az erdélyi múzeum kézirattárában 
van, s melyről meg kell jegyeznünk, hogy csak elsö 46 lapja 
Benkő tulajdon másolata, a többi pedig végig (47—125.1.) más 
kéz írása. E kézirat elébe gr. Kemény József állal mellékelt czím-
lapon e munka czíme így van adva: „Enyedi István 11. Rákóczi 
György veszedelméről 1657—1660.", mely czímet, mint a szerző 
által adott latin czimnél a tartalomnak jobban megfelelőt, elfogad
hatónak és megtartandónak véltem. 

• 

Occasio susceptí itiners et belli Frioeipis G. Rákóczi II. 
in Foloniam. 

A svécQsok mind a lengyel koronáért, mind a svéciai titu
lussal való élésért, régtől fogva háborgatják és pusztítják vala 
hadakkal Lengyelországot, annyira, hogy az ország fővárosa 
Krakkó svécusok által elfoglaltatott vala. Minthogy penig ezen 
kívül is sem muszkákkal, sem kozákokkal, a szomszédságban nem 
valának békeségesek; felette valának rajta, mint szerezhetnének 
jövendőbeli fundamentomos securitásl, és megmaradás felől való 
reménységet. Mire nézve az országnak egykori gyűlésében, egy 
közönséges discursushan (mely azután irás által is publicáltatékj, 
concludállanak a regnícolák arról, hogy még most jó idején kelle
ne valamely keresztyén fejedelmet jövendőbeli javokra segótsé-
gért, a királyi successiönak s koronának oblaliójával megkínálni, 
a requirálni, a ki az országot mind a jelen való szorongató szük
ségben megsegétené, mind penig, ha mostani királyoknak Joban-
nes Casímirusnak szerencsétlen hadakozása, annál inkább halála 
történnék, boldogul gubernálná. Tettének vala fel penig discur-
susokban a szomszéd keresztyén fejedelme^ közzűl hármat, úgy
mint, lll-dík Ferdinánd római császárt és királyt, a brandebur-
guuii electort, és az erdélyi fejedelmet Ildik Rákóczi Györgyöt. 

Ezeknek személyeket, állapoljokat és egyéb requisilumo-
kat is,melyek ez iránt megkívántatnak, meghányván vetvén végre 
nyugodlanak meg Rákóczi György személyén. Kit in anno 1656, 
mindjárást szép és pompás legatío által a respublica megtaláltat
ván , sok szép igen drága ajándékot is küldvén , a koronáDak és 
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kizályságban való jövendőbeli successiónak reménységét offe-
r;ilák nékie, ha tudniillik ily szoros ügyében az országot meg-
segélené; kívánván, hogy annak bizonyságára a íija Rákóczi 
Ferencz azon lengyeleknek kezek és neveltetések alá adatnék 
(ki még akkor mintegy liz esztendős vala) jó idején. 

De ez alatt a svécusok és kozákok is magok társaságokba 
és frigyekbe igen hijják vala Ilákóczif, a lengyelek ellen. Mely 
dolog mind ez idegen nemzeteknek s mind maga mellett lévÖ 
némely embereknek sok biztatásokra s merő aranyhegy igérelek
re nézve inkább tetszvén nókie, a lengyelek szép hivatalokat s 
oblatiójokat megvelé ; kik ellen amazoknak igére segítséget, s 
azokhoz csatlá az után erejét is. Minémü eventussal, alább 
megtetszik. 

Kezde azért igen porapáson készülni Rákóczi fejedelem; 
mert megszerze ez dologhoz kívántató minden eszközöket, úgy
mint bö hadakat, sok kincset, társzekereket, feles lövő szerszá
mokat, pornak, golyóbisnak, kópiáknak sokságát, portáról hoza
tott,sok tigris és pái'ducí bőröket, sok aranyos zászlókat, magá
nak különb különb drága öltözeteket, annjira, hogy többire mis-
denek azt vélnék, hogy királysngra menne s készülne. De ez a 
dolog, egész indulásáig, oly nagy titokban tartatik vala, hogy 
magán kivül azt két vagy .három legbelsőbb tanácsi (azok is hittel 
lévén kötelesek ki nem mondására) tudnák; melyre nézve szokta 
volt mondani a fejedelem, hogy ha szándókát, két vagy három 
tanácsán kívül, az maga inge tudná is , mindjárt a tűzbe vetné. 

Mind ezekbe a káros confoederatíókba penig, a lengyelség 
jó szomszédságának contemnál^sával, a portának is híre , söt az 
ország tanácsinak is nagy részének értelmek nélkül elegyítette 
vala magát a fejedelem: melyre nem csak a kozákok és svécusok 
ültették vala fel, magok nagy erejeknek, s jövendőbeli Jó succes-
susnak fennyen való hányásával, vetésével, lengyel királyságnak 
is fundamentum nélkül való igóretivcl, és annak erőszak szerint 
csak könnyen való elfoglaíhatásával, melyben a svécusok és ko
zákok mellé pártolt némely nagy rsndü lengyeleknek is, kik Rá
kóczit alattomban hivdogálván, a királyi méltóságnak elérésével s 
arra való promotióval lactálják vala , vala részek ; hanem a haza-
bóli némely ifiu fÖ rendek is nagyon fel köszörült ék vala, elhitel-
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vén véle, hogy a moldovai ós havasalföldi szerencséire nézve is 
(midöM azelőtt négy esztendővel, úgymint 1653-han, Moldovában 
Lupuj vajdát, ismét azután 1655-ben Havasalföldében Hiriza 
Vorník pártos vajdát profligálta, amazt elfutamtatta, ezt penig 
ugyan elfogatta volna), a porta is tartana tőle; mert Báthori 
Sigmondlól fogva olyan szerencsés nagy hírű nevű vitéz fejede
lem az országban nem volt volna, és a porta is ezért hallgatna, 
midőn egyik országban lőtt hadakozásiért is (mely néki nagy 
kárára volna, holott immár a két Oláhország löle elszakasztat
ván, adója is nem az portára, hanem Rákóczinak szolgáltatnék), 
meg nem szólalt volna, annál is inkább^ mihelyt a királyságot 
elérhetné (mely minden bizonynyal azonnal meglenne, mihelyt a 
svécusokkal s kozákokkal conjungálhatná magát), nem hogy a 
porta víilamiben kedvellenitenó, inkább azon fogna igyekezni, 
mint kellene maga hűségében megtartani. 

Nem tudják vala penig ők azt, hogy a két Oláhországra 
való hadakozásit Rákóczinak, ha szintén a porta eddig elszen
vedte volna is , de felrótta volna, várván csak azt, mint lenne 
dolgainak continuatiója, és néki is mint szolgálna a belé kapha-
tásra való alkalmatosság; a midőn oszlán a sokáig elrejtett ós 
szép színnel beborított haragot egyszersmind bokrosával kiön-
lené annak idejében reája. A melyet semmiképpen a porta Ká-
Ivóczi fejedelemben büntetetlen elszenvedni nem akart; hanem 
mivel látta nagyobb nagyobb dolgokra való vágyódásit és jó sze
rencséjéhez s kiterjedt híréhez Itópest való nyughatatlanságit, 
minthogy a poétaként; Luxuriant animi rebus plerumque secun-
dis, mint okos ravasz nemzet, egybekötötte a vétkeknek cso
móit, hogy súlyosabb büntetéssel fizessen érette, a minthogy 
annak idejében meg is mivelé, mint alább meglátszik. 

Megindulván a fejedelem, a hadakozásra való menetelének 
okait manifestumában promulgálá ilyen punctumok szerént, hogy 
annak ok&i ezek volnának : 1) Mert a lengyelekről királyságra 
hivattatván, gyalázatoson hátrahagyatott, s megcstífoltatott vol
na. 2.) Mert a svóciai királynak hozzája küldött szolgáját a len
gyelek i^nominiose elfogták volna. 3.) Mert bizonyos nagy ren
dektől még mostan Í9 volna hiyatalja, a királyságnak igéreti 
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alatt, Lengyelorsíágnak oUalmaaására, s békességének lielyre-
állitósra. 4.) Mert a vilnai keresztyénségen tölt hallatlan f erse-
cutítíit vindicálni akapnsí, az melyről még a tanítók elfltt is nagy 
atlestatiókat, és esküvéssel lőtt fogadásokat tött gyakorta. 

Anno 1657. 
így készületit Ráktíczi fejedelera elvégezvén, következendő 

1657-nek elein mindjárt januarius kezdetiben Erdélyből Gyula-
Fejérvárröl megindula*), felette igen alkalmatlaa téli időben, 
minden hadaival, lévén ezek az országnak mind élemedett, s 
mind ifiu, nagy, közép rendéiből, nemesség, szász és székely 
slatusibél s a hajdúságból is felette számoson maga mellé felvött 
népein kívül, oláhok, szemények, görögök, és a két oláhország
béliek, melyeket akkor bír vala, mindenféle gaz népek, még 
czigónyok is (a mint azután kitetszett), Lengyelországban penig 
confoederatusi, úgymint svécosok, kozákok és egy rósz pár
tolt lengyelség is. 

Hagyta vala locumtenenseknek Erdélyben Khédei Ferencz 
és Sorédi István nagyságos urakat, ós Barcsai Ákost lugasi és 
káPánsebesi bánt, kik feleségével Báthori Sophiával és fijával 
Rákóczi Ferenczczel együtt Máramarosba Viskig elkísérték va
la. Ment vala ki maga a fejedelem Erdélyből fíűváp vidékén ál
tal , egy staliója Berkeszen volt.' 

Megparancsolta vala a fejedelem az előtt a regnícoláknak 
és vármegyéknek, hogy valakiknek el kellene az hadakba menni, 
14. jannarU Vísknél lejendő táborában compareálnának; kik a ha
gyott napra oda confluálván gyűlést tártának, az holott osztán 

*) Hogy a fejedelem már 1656. december utolsó napján Eolozs-Mo-
nostornál táborozott s így Gyula-Fej érpárról elÖbb kellett meg
indulnia, kitetszik a leogyel nemzethez intézett nyilt leveléből, 
melyben a lengyeleket hozzá csatlakozásra és hódolatra szólítja, 
kUtöiiő^en igérrén a lelkiismeret szabadságának fentartását. Da-
tíiffl. in Castro nostro Kolos Monostor die ultima Decembris Anno 
Ch. 1650,— Egész teiyedelmében közli ez oklevelet Kochowskij 
Aimal. Poloniae. T<m, II. Cracoviae, X688. 2r, 195, 190* l. 
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proponállatá világosabban a fejedelem, hová indult volna. Mely 
dolgot noha magok között való beszédben, társalkodásban, mind 
a nagy mind a köz rendek nem javalják, és arról nem jól ominál-
nak vala: de mivel olyan nagy készületit s helyéből való kibon
takozását látnák, a félelemtől is viseltetvén, olyan méltóságra 
való menetelinek, szerencséjének (oiint maga némelyekkel együtt 
remélli vala) ellene szólani s azt meggátolni igyekezni, senki 
fel nem meri vala tenni. 

Ugyan itt Visken érte vala muszka czór követe, egy né
hány száz szép pár nusztokat hozván ajándékba nékie; kinek 
is követsége által a muszka czár arra inti vala, ez hadakozásba 
ne elegyitenó njagát, hanem térne viszsza az országba etc. De 
arra seramit nem hajolván, igen vékony válaszszal a kövelet 
Moldova felé viszszabocsátolla vala, 

A fejedelemnek e szükségtelen hadakozásba való rendetlen 
maga elegyitéíe lön oka és fundamentoma, akkor csak bamar 
és azután i s , bokrosával szegény nemzetünkre következeti rel-
lenetes romlásnak s csak nem végső pusztulásnak. Valóban böl
csen s igazán jövendölte volt calendariumában ez siralmas 1 6 5 7 -
dik esztendőre régen, még 1598-ban , egy JJiíSÍ^Lí*"^^ P®yö 
^niedicatqr, ilyen slrophákban hagyván magyarul jövendölósil: 

Ezer hatszáz ötven hétben. 
Mikor jámbor jutsz ennyiben, 
Rezzen világ minden részben; 
Mert a nagy ég perczen ebben. 

Avagy jegy kezd égben íenni. 
Vagy a Halys viszszaíolyni, 
A nagy Taurus elolvadni. 
Kis Halcyon adattatni. 

Azért , kérlek, ily igyedben, ^ 
Jobbítsd magad életedben, 
Ne félj semmit, ha Istenben 
Hited vagyon, ki Ür ebben. ^ 

Míglen a fejedelem Máramarosban commorálna, csak hamar 
az idő meglágyula, ód az havasokon az előtt esett nagy hóra esÖ 
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ütvén, oly árvizek köveikezének, hogy egy néhány napok alaít 
oU kellene szorulniok, és mivel a parancsolat míalt az hadak 
mind csak egy aránt köUd«;ének a felöl a vixeken; sok hadi 
eszközök, társzekerek s magok közzűl is egy néhányan marad-
tanak s vesztenek vala a vizekbe, és a gyalogság kÖzzül i s , 
mintbogjf övekig s hónaljokig való vixben kellett gázolniok, 
nagysokan merően megfagyván maradozlak el. Hö is oly igen 
nagy lölt vala csak hamar, hogy semmiképpen elébb nem mehel-
tenek, hanem a szeményeknek egy vagy két htípénzt ajándé
kozván a fejedelem, ügy csináltak valami hitvány litat igen nagy 
bajjal, mely miatt is egy néhány ember megholt. Az ágyukat s 
egyéb impedimentumokat a hegyekre csigákon kellett folteker-
letni rettenetes munkával. Ez áltnlköltöződésben a vitézlő rend 
s kiváltképpen a gyalogság közzül sokakol a hideg megvött, ölt, sal. 

A mi iidöre már ilyen nagy tigygyel bajjal a havasokon ál
tal költözhettek volna Lengyelországba Podolyába, mintegy 
40,000 kozákkal a fejedelem csak hamar conjungálá magát, 
kikkel Krakkónak segítségére tartván (mivel az előtt valö sve-
cicum praesidiumért azt a lengyelek obsídeállák vala), mindenütt 
az országban az fejedelem hadai és a kozákság rettenetes pusz
títást, égetést és hallatlan kegyellenséget mivel vala. Sohul penig 
derék csatára a lengyelekkel, noha magok is igen keresik vala> 
nem találnák vala; mert akarja vala a lengyelség, minden maga 
kára nélkül, a fejedelemnek mind az éhség s mind a téli hideg 
és nehéz üt miatt elsanyarodott hadait jobban joTiban fárasztani; 
ez okon Krakkó alól is a lengyelség elötlök elszáüa, s egyéb 
helyeken is elötlök csak mendegélnek vala: ezt a fejedelem s 
az hadak jóra magyarázták s azt vélik vala, hogy a lengyelek 
félnének tÖIÖk; holott nem azért , hanem a feljebb való okon 
cselekedték, elegendő tehetségek lévén a resistentiára, ha csak 
a fejedelem hadait kellene profligálni. 

Minthogy penig a svécusok a fejedelemnek érkezését alig 
várják vala, mihelyt Krakkóba érkezek, azt mindjárt várával 
együtt kezébe bocsáták, holott Bethlen Jánost hagyván elegendő 
praesidiummal, maga a fejedelem onnan a svécusokkal való 
o>egegyezésre sietett vala. 
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Látván az országnak nagy rendéi a szörnyű kegyetlenke* 
dést, melyet a fejedelem hadai kémélés nélkül cselekesznek 
vflla, arra forditák elméjeket, hogy, ha lehet, adomány által 
térítenék ki országokból; onnakokáért kinálák Krakkóval, ahoz 
való tartományúval együtt; Lyublyo várával ég a szepesi 13 vá
rosokkal együtt, ezeken kívül számos kincscsel is , csak térne 
viszsza országába : sőt harmadik Ferdinánd felséges római csá
szár ö felsége is, a lengyelek kívánságára, magyarországi can-
cellariusí^t, Szelepcsényi Györgyöt, (ki a fejedelemnek igen jóa
karója, és fogadott apja is vala) küldetvén, hozzá, inteti, és e? 
is kéri vala, fenné le a szomszéd lengyelek elten való hadakozá
sát, hajolna szép oblatiókra; de mind ezeknek, a svécusokkal s 
kozákokkal való confoedernliója miatt, kiknek ígéretekből mind 
ezeknél nagyobbal, úgymint még a királyságot i s , érőleg lenni 
gondolja vála, semmi foganatja a fejedetem előtt nem leheteti 
vala, azt mondván: többel adós, etc. 

Mivel penig ez hadakozása a fejedelemnek, nem bire de 
akaratja nélkül lett vala az portának (mert indulása elölt tudósí
totta vala a fővezért postája által, minémü hívalalja volna a len
gyelektől; de annak oda járása alatt megindult vala az országból, 
választ nem várván), azért a fejedemnek, mind a portán lévő ak
kori zálagp Váradi Tiszíi Jslván, s mind az emiilett posta által a 
fővezér rettenetes nagy haraggal megizené (gondolván, hogy még 
országában volna), sÖt.̂ a császár is megirá, hogy üljön veszteg, 
égy mond, ne mozogjon, mert megárt néki, békességes mostan 
országa, vagyon nagy gazdagsága, Senkitől semmi bánlása; 
nem tudja-é, bógy a lengyeleknek a felséges talár chámmal Í9 
békességek vagyon, öszvevesznek, s azt is ellenségévé csinálja, 
a fényes portának is bajt szerez sat. Ha penig elment, mindjárt 
térjen országába, mert nagy veszedelem követné sat. A török 
ízeneti a fejedelmet már Lengyelországban találá; de avval sem
mit nem gondolván dolgában csak elébb mégyen vala. 

De az isten mind a fejedelemnek ezt a felfuvalkodságát, s 
mind hadaínak rottonetcs kegyetlenkedéseket hamar megbüntelé. 
Mert midőn szintén Lythvániában volna igen meszsze; ezalat t 
15jutiii, egy Georglus Lynbynczki lengyel marsob^Uus*) miaU 

*) Helyesen: Lubomi r sky . 



©gy 20,000 lengyel haddal Magyarországra Munkácsnál kiütött 
vala, a middn itt Nagy-Bányán a Tiszán innét lóvö tanítók generá
lis asinatjok celebráltatnék, melynek hír© ide is hamar elérkez
vén, nagy félelemmel és ijedséggel a gyűlés elbomla. 

A marschallus penig, akarván irruptiójokról magokat ex-
cQSálni, annak okait egy bizonyos manífestumban publicállalta, 
és praemittáltalta vala deákul, mely szóról szóra igy következik 
a deák fordítás szerént: 

Manifesfom Poíonorum etc. 
„Mindenek tudják a természetnek törvénye állal, hogy nem 

kell az embernek mással cselekedni, a mit magának nem kivan. 
Adott azon természet a lovaknak, párdnczoknak, oroszlánoknak 
körmöket, az ökröknek szarvakat, szamároknak és ebeknek fo
gakat, az embereket penig külömbkülömbféle fegyvereknek ta
lálására tanitolta, hogy azokkal a boszszüságos károkat magok
ról elhárítanák, magok javokat megoUalmaznák, és a méltatlan 
cselekedetekért boszszút állanának." 

„Tudják mindenek , hogy a lengyeleknek az erdélyi feje
delmekkel már régen semmi veszekedések nem volt; söt még a 
híres neves Magyarországgal is mindenkor felbomolhatatlan ba-
rálságol és szövetségei a szent frigyet tartottanak, ügy hogy 
néhányszor a magyar koronával lengyel nemzetből álló királyok, 
ellenben a lengyel koronával magyar nemzetből álló királyok ko
ronáztattak meg, mely a Báthori István néhai lengyel király ália-
poijában megtetszett. Jelen is volt a lengyel segétség régen az 
magyarok mellett Várnánál, Nándor-Fejérvárnál, Budánál, Eger-
gél? és, Pgyéb helyeken is, és Erdélynek is Bethlen és Rákóczi 
fejedelmek idejekhéli magok között való viliongásiban; közelebb 
penig a minapi moldovai hadakozásokban. Ettől löll., hogy mos
tani szükségében is a respublica elsőbben is a magyarok segétsé-
gébez folyamodott; melyben való válaszadását római császár ö 
felsége későbbre halasztván, mint a haza jelenvaló szüksége kí
vánta, abbéli tanácsokat Rákóczi fejedelemre fordították, és ha 
az országot olyan szükségében meg fogná segéleni, a koronának 
reménységét is ígírték valanékie. De a hol mézet kerestek, ott 
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nagy iíárokkal keserű mérget találtak; mert nemhogy akarta 
VoMia utolsó szükségében a lengyeleket megsegéteni, s jótéte
ményivei azt, magóhoz édesíteni; inkább^ ellenséges fegyvert 
fogván, kegyeMonségét kezdette rajta megmutatni, nem tudván 
a dolognak kiiaenetelit meggondolni, hogy a ki más szabadságát 
elveszti, az a maga békességét és csendes nyugodalmát veszti 
el, és hogy a kegyetlen királyok közzül kevesen boUflnak meg 
veszedelmes és vér nélkél való halál nélkül." 

„Nem találván azért fel azokat a condítiókat, melyek mel
lett a korona néki igértetik vala, Lengyelországnak gazdagsá
gával megbolondulván, és az országot mind írásában s mind 
beszédében magáénak lenni mondván, nem segótaégge'l, hanem 
ellenségesképpen fegyverrel méiie arra." 

„Azt állatja okál, hogy a lengyelektől egyszer hivattatván^ 
azután töíök bálra hagyatott és csak megcsúfolt a tolt volna, mint
ha Ő nálánál sokkal nagyobb hatalmas monarcbáknak azon ki
rályi méltóság hasonló móddal nem igértetett volna, a kik w 
condiliőkat fel nem vállalván háira nem hagyattattak volna. Mert 
a mint bizonyos conditíókra szabad volt hívni a lengyeleknek: 
úgy azon okokat szabad volt fel nem vállalni a hivatalosoknak 
is, mint. ax adók és vevők közölt való árúban is szokott a áf^'Og 
lenni, kik ha még nem alKhalnak egymással, elmehetnek ©gŷ  
más mellől békével. Segétette volna meg csak a fejedelem' az 
lengyeleket, fiját is adta volna közikbe, az ország remí^ysé-
gére való neveltelésre, az mini kívánták, a lengyelek részéről 
is mindazok, melyekről panaszolkodik, meglettek volna." 

„Seheztcllette azt is, hogy az ö hozzája menő svéciai kö
velet a lengyelek elfoglak volna, hasonlóképpen a svéd gene-
ráthoK Virtiushoz Krakkóba bocsátott maga szolgáját is hogy az 
útból a lengyel táborra téritették volna, melyekkel a jó ffzom-
szédságol és békességet meg sértő dőltnek lenni ítélte: mintha 
akkor immár a svécus a lengyeleknek közönséges ellenségek 
nem lelt volna, és a Krakkóba bocsátolt embere is le»gyel«k 
ellen való levelet nem hozott volna! kik közzül mindegyiket^ 
mind másikat, a lermészetnek is törvénye szerint, megok ellen 
való dolgot tapasítíilván kezekben, az önnön btitárf^ban mep-
fogni, és ha a keresztyénséget nem nézték volnál nagyobbat \» 
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rajtok ejteni, miért nem lehetett volna? Mert a nemzetségeknek 
szokásos törvények nem az ilyeneknek engednek szabadságos 
és békességes járást; hanem midőn egyik ellenség a másiknak 
valamely dolgot akar tudtára adni. És noha azon levelekből a 
lengyelek ellen valtí igyekezel tetszett volna nyilván ki , a mint 
az az egész keresztyénségre kihirhedett: mindazonáltal embere 
a levelekkel együtt nagy emberségesen viszsza kísirtetelt, és a 
kisírok is szintén az határig elkísírlék volna; de a levélbordo-
zó, egy éjjel, maga tudja micsoda hijábavalóságlól megijedvén, 
a leveleket, süvegét és holmijét elhányván, a kisírok moUö! el
futott; amazok is osztán az elhagyott egyelmásl a levelekkel 
együtt Mahoviczára küldölték." 

„Ezt is állatja a fejedelem továbbá indulásának okának lenni, 
hogy némely nagy rendű lengyelektől, kezek írások ós pecsétek 
alatí levÖ levelek által i&. hivattatott volna: de ha elméjét a tisz
tesség kivánás meg nem vakította volna, fejedelmi méltóságát 
olyan pártos és proscriptus ariaaiisokra bízni nem kellett volna. 
Holott júl tudta azt , hogy midőn a ujának a lengyelek közibe 
való bészámláltatását is kívánná egykor, csak azt is nem kü
lönben, hanem ország gyűlésében aa egész statusoktól nyerhette 
volna meg. Hát a mi ennél sokkal nagyobb, úgymint a királyi 
méltóságra, miért akart, némely gyalázalban forgó embereknek 
különös leveleket vévén, a respublica hire nélkül felemeltetni? 
annyival iokább, hogy az országnak koronás királya is az or
szágban életben vagyon? Holott magának is hasonló szabad vá
lasztással élő országa lévén, a mit magának nem hivánhal, mi
csoda igazsággal és elmével kívánhatja másnak? De akárkit is, 
nem a dicséretes jóság, hanem a rút tisztesség kívánásnak go
nosz indulatja szokott ez ilyen hataloiaskodásra és vakmerőség
re vinni." 

„Bejövén azért a fejedelem az országba, erdélyi, moldo
vai, oláh, kozák és egyéb külömbkülömbfél0 nemzetbéli moslék, 
hadakkal, pátens levelében azt hirdeti vala, hogy a tiz eszten
dőktől fogván való hadakozásoknak lecsendesitésére, és a szép 
békességnek helyre állítására jött volna: de elébb elébb menvén, 
kijelonlotték holtakon és eleveneken való kegyetlenkedései; 
mórt.az elogybelogy nép istennel nem gondolván, seoi elevene-
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ken, sem holtakon nem könyörülvén, templomokból, czinteremek' 
bői az keresztyén embereknek eltemettetett holt testeket kegyet
lenül felhánván fosztották, és valakiket elől utói találtának, tűzzel 
vassaí emésztik vala, anynyira, hogy csak a lozomiriai fejede
lemnek 300 faluját és sok városAt lőtték hamuvá, semmivé. Me
netelekben az nép sem istennel sem emberrel nem gondolván, 
a templomokat is égelik és pusztitjíik vala ; és az emberek is, 
mint az barmok ölettetvén, és sok keresztyének szörnyű kínokkal 
vesztegettetvén : mert némelyek nyársra köttettek, némelyek 
kezeknek, láboknak elvagdaltatásoklíal kénoztattak, némelyek^ 
ketté fürészellettenek, némelyek serfőző üstben fözettettenek.,^ 
némelyek tüz alá vettetvén ,és félyü! réájok szurok hányatlatván^ 
úgy gyölrettettenek, nem kedvezvén ez aránt szegénynek vagy 
gazdagnak, férfi vagy aszszonyi nemnek. A csecsszopókat lábofe-
nél fogva a falhoz verték . az alamisnát kérő koldusoknak sze
meket kitolyván , orrokat, fülöket, lábokat elmetélni nem szán-
Iák, ügy hogy noha a svéciai király ellenség volna, f̂ e megesvén 
a szörnyű kegyetlenségen szive, a fejedelmet megdorgálta érette." 

„Ne csudálja tehát senki, hogy a lengyelség a fejedelem 
birodalmába fegyvert hozott, hogy a szép sürü falukat, városo
kat égeti, pusztítja, a nagyoknak és kicsinyeknek, férfiaknak és 
aszszonyi állatoknak fegyverre hányattatott hóit testeknek vérek
kel a mezőt festené. Nem kell csudálni, ha hallalik a sok kese
redett anyáknak neveletlen ra.igzatjokon való sírások , jajgatá-
sok; holott ezeknél sok szerte nagyobb kegyetlenkedóseket gya-, 
koroltatott és gyakoroltai ma is Lengyelországban a fejedelem. 
0 az, ki a kereszlyénségben a tüzet meggyujtoita; és ez okon 
ne csudálja senki, ha mi is a kölcsönt hasonló mértékkel mos
tan viszsza mérjük etc. etc *}. 

Ez manifestumol praemittálván azért a dühös lengyelség, 
kezdenek mindjárást kíméletlenül égetni és pusztítani, elkezdvén 

*) E manifestum tartalmát némi rövidítéssel közli Szaldrdi is Siralmas 
Magyar Krónika. Pest 1853'. 305—309. has. — Az eredeti latin 
szöveget hasonlóan tetemes rövidítésekkel adja Kochowaki, Annál. 
Poloniae II. 227. 228. í., hol azonban a levél kelte ily hibásan 
van feltéve: Dátum in Castris ad MohacZi,(Muakaez) die 6. Julii 
Anno Ch. 1657. 
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Munkácson, Szent Miklóson, mind jobbra balra, Tisza hét felén 
egész, S/ánér-Váraljáig , minden helyeket, azokban lévő pare-
chiákat, scholákat, templomokkal és tornyokkal együtt , földdé 
9 porrá lőnek; a népet valahol érhették, mind öregét, apraját, 
férfiát, leányát, aszszonyemberét, kedvezés nélkül fegyverre 
hányták. De mind azok között szomorüabb és keservesebb vala 
a beregszásziaknál^ roíiihísok, kik valami bizonytalan bátoritásra 
kimenvén felesen nz ellenségnek utoljára, mintha annak dereka 
eltakarodott volna, .azonban a derék ellenség táborát véletlenül 
szembe találván, többire a város lakosinak dereka és szine Ee-
vágattaték, némelyek czínteremben és templomban szorulván 
közzülök, a fejér cselédekben is penig nagy sokan, gyerme
kekkel együtt, a szőlőhegy oldalában egy barlangban rejteavén, 
mind két helyeken liegyetleníU szegények felmészároltatának 
vala, városok és abban iévö drága szép épületek, tornyok, tem
plomok is lüz által semmivé tétetvén *). 

Onnan útjában való szörnyű pusztítással, die 25. junii 
Szalhmár alá érkezvén **), és azt megszállván, volt ott harmad 
napig, vice kapitány lévén az várban Bik Sándor, ki koczkát 
játszott inkább akkor, mikor az ellenség ellen serénykedni és 
hadat kellett volna rendelni. Szathmár, Szabolcs vármegyék is 
ugyan kimentek volt az híd eleibe (szathmári várba szorulván 
bé), de csak Jésust kiáltván, egy lövés nélkül viszsza mente
nek a várbaj hanem Jantö István és Keresztes Andrásék , ér
kezvén a váradi haddal, és feles hajdúsággal, szép erővel ugyan, 
de az ellenséggel koránt sem egyenlővel, a Szamos hidján csak 
hamar által üténeh az lengyelekre^ kikkel bátran megcsatázának 
ugyan, de károson: mert az feles lengyelség őket a Szamosnak 
nyomván, sokan vészének belé, és alkalmasint le is vágattattak 
vala közzülök. Volt az máramarosi vice ispánnak Sztojka Simon
nak is szép népe; de az is valamely felé hallotta az ellenségnek 
fordulását, ö más felé ment, mint a ki vízben felfelé keresi ab
ban holt durczás feleségét. 

*) Beregszász romlása június 17-kén történt. Szalárdi e. h. 309. has. 
**) Benkö másolatában hibásan áll die 28. junii, die 25. helyett. Has. 

8zalárdi e. 7t., ki szerint a lengyel had jnnius 25-dikéii szállotta 
meg Szathmárt, a onnan 28-dikán vonult Szinyéi-Vái'alja felé, me
lyet el k pusztított. 

i 
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így azépl a lepgyelek Szathmár al/itt csak békével táboroz
ván, Némethi városának nagy részét felégették vala, kik ellen, 
a mint tőlük lehetne, eléggé is emberkédnek vala a városbéliek: 
ugyan akkor öletek meg a sarampö tóján, midőn két vagy há
rom lengyelt is ölt volna, a városnak bírája öreg Szitás Péter. 
A marschalc papja, dicsekedő kevélységében, ilyen írást küldölt 
volt bé a némeíhi praedicatornak Sepsí Korocz Andrásnak: 

Vicém pro vice reddam tibí amice (al. princeps inique) 
Pro innocentia ulciscimur Rákoczium. 
Sequilur superbos ultor a tergo Deus. 
Hei! nunc splendot vicloria Poloniae. 

De erre más ilyenképpen tott volt neki választ: 

Heus noli gloriare Polone! 
Jactas innocentiam, sed vane, 
öí.ades servorum Christi sangvine, 
Ouare sternet te deus turbine. 

Quid cupis ulcisci Rákoczium ? 
Hoc si vis , fac Deum propitium 
Tibi prius, nam an plus perűdum 
Aniat, quam carum sibi lilium? 

Judica quam olim Rákoczins 
Gesserit bella dei strenuus; 
Idola cum suis cultoribns 
Proteret, el manebit invictus. 

Annakutánna Szalhmár és Némethi városait akarván az mar
schalc hódoltatni, egy levelet külde nékíek, a melyben írva 
vala: hogy maga is fudná, a magyar korona alól az erdélyi 
birodalomhoz nem régen szakadtának vala (az hová, hinné is
mét nem sokára viszsza kerülnének), melyre nézve, s minthogy 
egyébaránt is a nagy kegyetleuségben a fejedelmet követni nem 
akarná, noha magokat elóbbeni közönséges levelére sem decla-
rálták volna; mindazáltal mégis keresztyéni indulatjából akarná 
őket még egyszer meginteni, hogy mutatnák me$ engedelmes-
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Bégeket, és küldenénoii lii hozzAja; egyéb aránl néki ne tulaj
doníttatnék osztán, ha mind magok városostól, s minií az be
szorult vidéki néppel, a király ő felsége tÜT̂ zel vassal emésztő 
fegyverét siralmasan meg kezdenék érezni, etc. 

Az marschalcnak ez levelére, és egyéb sollicilatiójára, 
nem lön az két városnak mit tenni, mivel oltalomért sehova 
nem bizhatnak való: hanem hogy városok, kiváltképpen Néme
thi, jobban is el ne égellelnék (minthogy magok a lakosok a 
várba takarodtak vala), az marschalcnak 2600 tallérokban, sok 
szekér kenyerekben, egy néhány hordó borokban raegsatczolniok 
kellett vala. 

í g y , mikor ennyire közeliteltenek volna, a mi városunk is 
(ngymint Nagy-Bányo) igen meg/.endölt vala miattok, nem tud
ván, mint rendelte voina isfen dolgunknak kimenetelét: hogy 
azért ide valé érkezések megelöztelhetnék , városunk becsüle
tes magistratus! az lakosokban válogatást lóvén , és szomszéd 
felsö-bányaiakkal is egyet értvén, rendelének mintegy háromszáz 
gyalogokat, praeíicialtatván kapitányul néhai Fekete Mészáros 
líáiinl becsületes és ez dologra alkalmatos tanácsbéli személy. 
Kiszálliták azért ezeket az ilobai SKorosrs, mely vagyon szin
tén a Szamos vize kerületinél *), vigyézásnak^ és ha az ellenség 
arra jöne, a mennyire lehetne, resistentiának okáért, ahoz való 
illendő apparátussal, dobbal, zászlóval, és commealussal, kik az 
megmondott helyen erős és Jó sánczot épitvén, annyira jó ké
születtel várak az ellenséget, hogy hu az ellenség addíg eljött 
volna i s , vagy eltért, vagy megszégyenült volna, vagy nagy 
kárával jöhetett volna által rajta. 

Az lengyelek ily szabados és akadály nélkül való kóbor
lásoknak híre Erdélybe is megvitetett vala; holott mindenek az ' 
gondolván, hogy oda is bé fogna menni, annyira megfélemlet-
lek vala, hogy sok helyekről költözködnének elöltök. Mihez-
képest EarQsai.Ák_qs. (az k i , a mint följebb jelentelek, egyik vala 
a locumtenens urak közaül), alkalmas hadat gyűjtvén öszve, kgg-
de,,,valauU^üiioji_jféJ^k_MMé^Íö^e^^^ hogy már az len-
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gyelek ellen; de az sietség miatt egy hétig is három vagy négy 
mértföldnél többet nem jönek vala e l ; sokára Józip Láposára 
és Domokos vidékire*) érkezvén, a lengyelek helyett ott Jgj-
tottak vala erős harczot a diszrjódi, íysíkodi, és IjSdíiméri.elleiJ-

^ ^ e ! , ü^ , .annyi ra , hogy ptUa,J^jmv.P^Í>JLjéÍ^i^A^Íl3Jft.a|^^-
lentö kakas is elvélte találtatnék. 

, Ide penig a lengyel szabadoson éget és pusztít vala a felöl 
szintén Szinér-Váraljáig, mely jó mezővárost is porrá, hamuvá 
tévén, onnat az Avasba, Újvárosba, és Máramarosban Viskre 
is bécsapa ; de ott a szomszédeág kedvéért csak szenvedhető 
kárt tett vala: és mikor azt gondolnók, hogy immár mi követ
kezünk puszíttó s emésztő fegyvere alá, az ur isfen in
gyen kegyehnéböl megszána bennünket; mert még a sánczíg 
sem jövének az ílobába, hanem mint Senacberib hírl hallott, és 
oly siettséggel die 4. Julii Visk felé az egész tábor hazája felé 
eltére , mintha derekas tábor persequálta volna őket, az marhá
kat csordánként elhagyták, esak a szaladásra lévén gondjok, 
három s négy oláh az hegyeken 50. s 60-t bennek elhajtott, 
és minden prédájával szabadon [öltözött. 

Étiképpen minekutánna Bereg vármegyének nagy részét, 
Szatbmárnak pedig és Ugocsának derekát, a szamosközi szép 
földet is porrá s hamuvá tette volna, népében nagy sokat fegy
verre hánt volna, ügy takarodának el hazájában, el az meg-
omlitett úton etc. 

A bán, Barcsai Ákos, az ellenséget csak meg sem akar
ván látni, addig mülatoza útjában, amaz az alatt békével elta-
karodék, s ö is nagy szégyen vallva viszsza téré Erdélybe: 
melyet a lengyelség értvén, oat mondotta: Magyarországban, 
Erdélyben elég vitéz ember maradott volna itthon, de hűséges 
elöljárója nincsen; igazán is mondotta ete. 

Ilyen siralmas állapatja lévén Magyarország részeinek a 
lengyelség miatl, ode hé is a fejedelem szerencséjének az alatt 
nagy változása esek. Mert a respublíca stratagemajából a své ' 
ciai király országára ütvén a dánusok nagy haddal, országa ol-

*) Iloba falu Szalhmár vármegyében Szinyér-Váralja és Nagy-Bá
nya közt. *) Belsö-Szolnok vármegyében a LápoiS folyó vidékére, hol Domo

kos falu is fekszik. 
hr 
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tatmára a királynak minden hadaival haza sietni kellett vala, 
csak Q â hagyván farkas kaszára a fejedelmet, midőn már or-
szágábtíl kicsalta volna: mely kölcsönösképpen esett a fejede
lemnek; mivel az atyja is oda hagyta volt a svécusokat Bruna 
alatt, s pacificált a romai császárral etc. Kinek a fejedelem 
tisztességet akarván tenni, nag'y sok kerengős veszedelmes uta
kon az Viszla vizén által (holott való által s meg által való 
költözése sok ember és egyéb eszközbéli kárával esett vala a 
fejedelemnek) a svéciai királyt Pomeraniában a tengerig kí-
sirte vala; Lytvániáhan megvolt JBresztián*) nevű derék erős
ségnek oltalmazására Gandi András német generált hagyván prae-
sidiumával együtt. Az hoonat a fejedelem viszsza fordulván, 
midőn a kozákok is láCnák jó módjokat a dolgokban, tőle elpár-
tolának, és magok hazájokba ménének, így hagyván el jó con-
foederatus baráti a fejedelmet idegen országban a veszedelem
ben, holott ígíretek mást mutat vale. Ezen útjokban a fejede
lem hadai oly éhségre is jutottak vala, hogy mivel már aa előtt 
az országot a kóborló nép azon való elmentében elégelte, pré
dálta vala, és társzekerek is a szokásos bővön költés miatt meg
ürült, és az Viszlába is sok veszett volna; majd két hetek alatt 
csak cseresznye étellel tengetnék magpliat,- ez útjokban oly sa
nyarúságban voit maga is a fejedelem, hogy csak a kenyér és 
hagyma is édesdeden esett volna etc. 

Ettől fogva immár a mieink boldogtalanságok csak neve
kedik vala: mert a respublica ez alatt török császárral confoe-
deralván, kinyerte vala tőle, hogy a tatár chámnak parancsol
na , az ellenséges magaviselésóért büntetné meg a fejedelmet 
és maga hadait. Ebez képest a tatár chám igen nagy erővel a 
fejedelem ellen Podolyiára kijött vala a porta parancsolatjából, 
más felől penig az innen Magyarországról bement hadak és ge
nerálok, úgymint marschalk Czernoczki, Potoczki és Sapia érvén 
az fejedelmet, igen veszedelmes faálójokra kerítették vala; nem 
tudván még akkor a fejedelem sem az lengyelek itt künn való 
pusztításában, sem az tatárnak jövetelében és hozzá közel lété
ben semmit is. MegszorittaCván azért óképpen és Istennek csa-

0 Brzesk vára. 
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dálatos itiletéböl, és a szerencsének csalárd hízelkedő változási 
szerént ily nagy veszedelmes anxietásra jutván a fejedelem, 
midőn a lengyelek megjelentették volna, bogy az tatár chám íg 
im ?zintón, inában volna, véle lévőknek jovalásokból, az feljebb 
említett lengyel urakkal, azoktól eleibe írattatott conditiókba, 
nem is úgy, mint maga kívánta volna, componálni, és arra ma
gát maga pecséti és neve alatt kötelezni kényszeríttetett vala; 
irigyelvén az lengyelek, ha az nagy gazdag prédabéli nyereség 
csak a tatár chám kosarába esnék , ki immár utánnok vala. 

Lőtt penig a composilio 24. julií Lengyelországban Csar-
nyoszlrok és MezÖbcza *) nevű városok között, Csernyosztroz 
nevű mezőn, erdélyi cancellarius Mikes Mihály és ország ge
nerálisa líemény Jáno5 által ez okon, hogy a fejedelem tatár 
kezébe ne essék. 

A pacilicalíónak penig punctumi így vannak: 1.) Regem 
Poloníae et Rempublicam deprecetur. 2.) Ligám cum Svecis et 
Cozaco contractam solvat. 3,) Opportuna auxilia Reipublicae 
Poloníae det. 4.) Chamo et Vezíriis honoraria conferat. 5.) Pro 
exolvendo milile millionem et bis centena millia florenorum con
ferat et deponat.'6.) Captivos omnes dímittat. 7 ) Vades et for-
talítia dímittat relicta armada. 8.) Apparátus ecclesiastícös reddat. 
9.) Cosací aliquot dies a Bákoozio díscedant. 

Ez békességnek megerősítésére, míg mind ezeket a feje
delem praeslálná, zálogot is a lengyeleknek kényszeríttetett va
la hagyni, u. m. a sógorát Apafi Istvánt és Gyerőfi Istvánt er
délyi főembereket: de ez békességgel is nem gondolván az len
gyel hadak, mind a fejedelemnek s mind az uraknak tár
szekereket felverek és minden javokat, drága sok kincseket, 
rettenetes károkkal elprédálták vala. 

Ez siralmas békesség véghez menvén, midőn az fejedelem 
népétől elvált volna, aaok MoJdora íelé tartván, egy úrfiat 
Rhódeí Fcreiicz nagyságos úr Gát Lászlót, Bakos Gábort, Mikes 
Mihály főrendeket ős maga udvara népe közzül is valami ke
veset maga mellé vévén, Máramarosra, azon az úton, melyea 
bement vala, nagy sietséggel kijött vala, úgy hogy 4-ta augusti 
Kcsed várába érkezek. 

''') Miendzyboz. — SmWdi e. h, 3X9> l. Mezibozának ifja. 
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Az ország népe azért, a fejedelem tölök való elválása után 
harmad vagy negyed nappal, u. m. július havának az utóiján, a 
csünya tatárságnak kehiébe rabságba eseti vala; meiy az feje
delemnek ugyan Ecsedben létében, az Bihar vármegyei vice 
ispánnak, Károlyi Mihálynak, ifiú legény szolgája által esett 
vala hírivei, ki az veszedelem után az tatárok kezéből szaba
dulván, és sietve az fejedelem után jővén, megjelenté, hogy 
még csali hírraondő sem szabadulhatott vala el közzülök, ha
ngra mindenestől fogva a tatárok prédáji lettének volna; melyen 
a fejedelem rettenetes bánatba esvén, nagy esküvéssel fogad
ta VBIO, hogy ha csak egy dolmányban maradna is, de rabság
ba osött híveit minden tehetségével kiváltani igyekezne: noha 
abban azután, midőn reá költ volna, és az ország azoknak 
váltságohat sollicitálná, csak mi sem tölt vala, állatván, hogy 
mindenestől fogva is 30,000 vagy 40,000 lalléránál nem igen 
volna több, azt peníg magától ki nem adhatná. 

,Ezl a nagy romlást hallván azért a fejedelem, nem késék, 
hanem azoknak szabadulásokról való discursus kedvéért ad diem 
3. septembris Szamos-Újvárra gyűlést hirdeltelelt vala, az hová 
Kemény János is egy Ráduly László nevű szolgáját, kit sar-
czon váltott vala meg, küldötte vala, a ki állal a fejedelmet 
és az országot, mind az magok nagy romlásokról, mind arról, 
hogy tatár chámnak követjek menne hozzájok, a kiről való ta
nácsadásával együtt, bőségesen tndósilotta volna. 

Tatár rabságába való eseteknek históriája penig, minthogy 
azt maga is Kemény János, fögeneralisa lévén az hadaknak, sze
mével látta, és keservesen többekkel egyíitl szenvedte volna 
i s , az minemű manifestumban az országnak megírta, a szerént 
szóról szóra így következik: 

Raina exercitus TransilvanicL 
Az lengyelekkel megbékélvén, és tötök elválván, későn 

éjjel érkezénk a táborhelyre, az honnan ismét későn indulha-
tánk a lengyel commissarius Sapia késedelme miatf, ki valami 
nehéz költözködő passusokon , egyenesen viszen vala az tatár 
chám eleiben, noha mi akkor nem tudtuk, de más becsületes 
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lengyel főemberek magok conscientiájokböl indíttatván, azt de-
ferálák és vínek jobb tltra ^ noha az mi hadainknak zúgolódá
sa val, kiknek semmiképpen nem tudták persvadeálni az tatár 
félelem miatt kerengésünket, egyenesen csak az moldovai ütra 
vágyódván, mint igen elfáradott s éfae^sett romlott had , a téli 
sanyaruság, tavaszi hoszszas nem csak na,ppali, hanem éjjeli 
járás i s , csata, strása, sákmány, nehéz passasokon való köl
tözködés és több egyéb hadi nehézségek miatt, kiket nem szám
lálok elö, nem lővén ez scopusom, egyébaránt is kezdetitől fog
ván igen kedvetlenek lévén az expedítióhoz. 

Estvig azért menénk és sötétben érkezénk egy városhoz, 
kinek kastélya is vala; de itt is igen szoros és sáros passus 
lévén, az hadaknak nagy része által nem költözhetek viradtig 
is egészen. Ezen eslve későn, i. e. 26. julii irák meg az len
gyelek, hogy ötezer tatár már elérkezett volna, és a chám is 
is ChamenicznóI volna; azért viselnénk gondot magunkra. Ta
nácsot tartván azért, tetszék, hogy a fejedelem személye sal-
valódjék egy néhányad magával, ha az had rninóltatik i s , de 
az haza talám conserváltathatik, ha gzékibe mehet; ne vesz-
szenek el mind fejedelmestöl. Parancsolta volt penig ö nagysá
ga , hogy én is elmennék;':det boldog emlékezetű eleinknek 
példájok szerént, uramhoz és hazámhoz v^ló szeretetemtől meg-
gyözettelvén, noha olyan félelmes állapotjában nem örömest 
szakadok vala el tŐie i s , látám is nehéz szivének, de meg
követem, és ily declaratiót tök ö nagyságának elindulóiBa előtt 
nem sokkal; 

Kegyelmes uram! bizony nehezen szakadoh el ngod mellől 
ilyen útjában ^s úgy áldjon meg Isten, nem elhagylak, és hű
ségem mellől nem állok e l , de conscientiámtól meggyőzettél-
vén, semmiképpen azt nem cselekedhetem, hogy mind nagy
ságod, mind én elmenvén', nem igaz pásztoroknak ílíltesstink, 
és prédára hagyjuk fejetlenül a kcresztyénséget és édes ha
zánk Halt. 

1. Hogy imé látod az hadak, kik az sáron által költfiz-
tenek, eszekbe vészikanagyságod elmenő szándékát, felülnek 
és mind utánnad vonódnak, sietve £i szoros állapotoknak Miván-
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Ságok szerént, mialtok nem járhatsz ennyi ezerekkel, az ellenség 
penig nyomodba akadván s rajtad lévén, mind vélek együtt vészsz. 

2. A sáron túl rekedt had, gyalogság, raunitiók, szekerek 
mégértvén elmeaetelünket, confundáltatik, és gyalázatosképpen 
fut, oszol s vész, nem csak ellenségtől, hanem minden ren
dektől. És így hallatlan rósz emlékezetünkkel lészen a vesze
delem ; menjen el azért nagyságod, mert ennek így kell lenni; 
én penig az míg lehet Isten után a népet vezérlem s pltaima-
zom, s ha penig a jó Isten mást rendel felölünk, Örömeslheu 
szenvedek minden nehézségeket és halált egyiilt vélek , mint 
csak magam szabaduljak, édes nemzetem penig olveszszen (az 
minthogy bizony ma is édesebb énnékem az vélek való szen
vedés, minisem az gyalázatos szabadság nyerésével távul való 
hallása romlásoknak), méltatlan lisztem is azt kívánja. 

Nem lön mit tenni az fejedelemnek, engedni kellé .tetszé
sünknek, elmenni, s engemet elhagyni, kitŐl elbúcsúzván, az 
hadakat megcsendesítem. Szegéoyek látván közlök való mara
dásomat , nagy jó reménységgel megmaradának, és a főrendek 
is nagy sokan, azok közölt a becsületes úr Komis Ferencz, Béldi 
Pál, Húszár Péter, Domokos Tamás és többek is ; ekóppen az 
fejedelem Ilyvó felé méné, nii Stry felé akarunk vala menni. 
. • . r Alig telhetek két Vagy három óra, a passuson még a köl
tözés nem is végezödvén, a tatár elérkezék, és hátulját meg-
csapá, kiknek succurálni akarván, az kiket lehete a seregek
b e megforditék, és mezei hadbelíek lévén csak, itt vésze el 
amaz vitéz kapitány Gellyén Gergely. 

Megtérítettem vala Sapiát i s , kinek egy néhány száz lo
vasa és drogonosa is vala, hogy segétene, de nem hogy a ta
lárral harczolt volna, söt szót adván egymásnak, nem csak 
félre állának, holott az dragonos az passust könnyen megtart
hatja vala; hanem sokak a tatárokkal együtt rajtunk lÖnek , a 
szerént a városból is , a minthogy Gellyéat is azok lövék el. 
Söt az olöU Í9 a lengyellel megbékélvén, contínue rajtunk Vol
tának, magunk s fejedelmünk szekereit felverték, mind fö s köz-
rendolíet is sokakat levágtanykj ilyen az ö keresztyén békes
ségek , kiben én mindazonáltal nem vádolom az főrendeket; 
akaratjokból volt-ó, nem-ó? Békételenkedvén penig^ az nép az 
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veszedelem alatt is, az űt és várakozás felett is , Sápia után is 
kelletvén várakoznom, kalauz nélkül lévén, midőn a pasdnsról 
az elöljáró tatárságot viszszavertük volna, oda hagyának mínd 
bájdük, székelyek, mezei hadaknak is és egyebeknek nagy ré
sze, elöl elmenvén, az utolját is raeszsze érhettem, jutván egy 
Timbolna nevű városhoz , kinek is szoros útján és a városon 
kelletett által mennünk; itt is a mi mogbékéllett ellenségünk 
kiütvén, fejedelem társzekereít és többeket is vertek fel, mind
azáltal az Sztárazta adván alkalmatosságot reá , tractáltam vé
le, éfi ügy végeztem, hogy löVö szerszámunkban tizet ég egy 
mosár' pattantyut az városon kívül való táborhelyűnkön hagy
nánk, kiket vitetae bó az várba, conservandi causa, sub spe 
restitutionis, melyre compromittáita is magát; mi is ott hagy

niuk, nem lévén tovább vitelében módunk. 
Akartunk volna estye az holdvilágon indulni, Sápia. is a 

várhoz érkezvén és azt svadeálván szívesen, az öcsét küldr 
vén hozzám izené, hogy vagy (íz tatár érkezett, küldjek reá, fo
gassam el , a többi penig közelebb nincs négy mértföldnél, az 
is kevés, a chámnak penig még híre sincs, várjam meg, míg 
kijö, és járjunk együtt; de más felöl a várban megr^szeged-. 
yen, éjfél tájban jött ki, a mezőben lefeküdt, s érette küldöli 
embereimet megfosztván, gyalog jövének meg; kalauz nélkül 
sokat tévelyegvén, egy mezőre történet szerént lalálánk, ke
véssel hajnal elÖtt meglndulánk és igen menénk reggelig; vi-
radtán hat óra tájban érkezek a tatár és a sereg utoljába ka
pa, az honnan hír adatván meg kelle tartóznom, és víszsza ve-
rém szép vitézi emberséggel a tafácok elöljáróit, kit másszor is 
viriiiter mészsze üzénk fél mértföldig, de mivel a dandárja ér
kezten érkezett, elöl a bucsáki had Szobankacsí Agával, utánna 
Muradi szultán, azonban az mi Sápiánk Í9 hát immár jő az tatár 
követtel együtt, azt kívánván az megirottaknak nevekkel, álla
podjunk meg, készek velünk megbékélni. Vala penig előttünk 
egy sáros passus , kin nagy hoszszü tó-gát és híd, azon túl 
Vala egy kastély i s , szekereink, cselédeink már éUaI is bezd-
tenek vala költözni; de a kastélynak lengyel ura is embertelen 
fenyegetőzéssel excjpiálván, annak sem hiheténk a passuson köl
tözésben , két felé is tennünk nem vala bátorságos, az által köl-
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tözés \9 bizonytalan vala, már az ellenség érit ez vén; nem az 
nékik hitelben azért, hanem kéntelenségből megállapodánk traclára, 
az hidas tó felé valé rést hagytuk hátunk megé; a seregeket úgy 
rendelem, hogy három felöl valö defensio lehetne, negyed felöl 
az víz secundálván bennünket, négy apró taraczkok az négy 
szegeleiben, as kevés gyalogságot, székely pnskást, lovast 
Sáncz helyen feljül, az hova mint juUtatott, állítván, azon belől a 
lovas hadakat; az híd és vÍ7, kedvéért penig nagy helyet kellett 
vala befoglalnom , kit sokszor bántam is. AzonbiiD nyolcz óra 
tájban érkezek a tatárság ég belénk kapván szüntelen mintegy 
napestig ostromla 3 felöl, kiknek dicséretes vitézi nagy bátorság
gal resistáltunk, hogy szokatlan lévén az tatárhoz való harczhoz, 
az volt nagyobb bajom, miképpen a dandár seregeket conser-
válhassam ínegbonlakozás nélkül, az talár üzésre ízeledvén in
kább mint sem nógattam volna Öket, az mitithogy mindjárt meg is 
vertek volna, ha a dandár megbomlott volna; rendeltem azért az 
ellenkezésre, harczra, üzésre, külön seregeket; az nap sebesedék s 
meghala is Jármi Miklós jó mezei kapitány, más felöl német Mans-
feld dragonos kapitány, többek is néhányan de szenvedhelöül. 

Vala hátnak megélt egy régi sáncz till az tó mellett, besöté
tedvén, abba reiiráltattam az seregeket, de nem extendáltatik az 
hídig és gátig; azt az ellenség obtinéalla, relterálása. erős harcz-
czal lön, mert az tatárság vévén eszébe, szUntelenül ostromla az 
seregeket; bószállvün nagybajjal, az ellenség is utánnunk nyomul
ván, egész éjjel mind rajtunk volt, más nap viszont tractált; azonban 
már egy néhány helyen passusa lévén, minden felöl környül vett, 
a? hada iöbbüllen többttlt, mi penig lovainkkal, embereinkkel 
voltunk rettenetes éhségben, és minden fogyatkozásban. 

Harmadik napján a chám is elórkezók, kihez is követeket 
bocsátván, minden jó válaszszal bocsátá, magaramai is szem
ben lévén a fővezér tihájn és egynéhány murzák, azután So-
banko&i aga is, ós lévén bizonyos summa pénz kívánságok, 
annak feletle, hogy vélek szövetséget teszünk, ellenségek, ki
váltképpen kozákság ellen hadai adjunk. Ezek felelt azért meg-
alkuváti, kívánáli axl, hogy magam is a chámmaí szembe ló-
gyek, és hallják magamtól is azon szókat. 
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így azért az hadak között szedeténk fel circiter 20,000 
tallérokat, a chám és vezér s főrendek Számára, a szultánnak 
penig 1000 aranyat; ezen kivül is küldöttünk környÜlöUek lé
vőknek bizonyos summát. . 

De mind ez idők alatt hallottál volna itt hajakat borzasztó és 
lágy sziveket rétlenlö rettenetes AUa, AUa kiáltásokat, láttál vojna 
9ÜFÜ zápor módjára való nyilaknak reánk szórását, éjjeli, nappali 
nyugbatatlankodást. Mert az elsö napi éjtszakai időn egy óra alatt 
kétszeri, háromszori újabb seregek ostromolnak vala, azután is 
penig a tracla alatt a sánczig ottan ottan nagy sivalkodással rohan
nak vala. 

Negyedik napján reggel 31. Julii az Muradi szultán és annak 
Öcsé jövének érettem, ős bitekre kivánák ígíretem szerént az 
chámhoz való menetelemet, assecurálván , hogy magok szemé
lyekben, nagyobb securitással való mehetésemre jöttek volna. El
menvén vélek, a szultán elválók és elöl a chámhoz méné, engem 
penig vélem lévőkkel a szultán öcsé vön maga sátorához, míg
len az audentziának ideje eljöne, az holott'ételt, italt hozván 
elő, azonban kezde kiáltás hallatni az sáncznál, kit elsőben szo
kások szerént vnlö AUa kiáltásoknak s ostromi tételeseknek 
álltánk, mely már oly szokásba s contemptusba vétetett vala a 
vitézlő rendnél, hogy fekvésekből is arra alig kelnok vala fel;' 
de azonban sürü lövések is kezdenek hallattatni, melyből eszünk
be vevők bítetlenségeket, és az ifjabb szultánt szorgoztatván bi
tekre emlékeztetem vala, velem együtt lovakra ragadozánk és 
sietve megyünk vala a chám sátorához; de a lövés, kiáltás és ta
társágnak minden felől arra való tokarodása megmutatá végzett 
dolognak lenni. Vala penig distantia, az hova vitlek vala egyik 
szárnyába az tábornak, onnan az másikig, az hova kellett mennünk 
az chám sátorához, onnan viszontag a sánczig majd egy mértföl
dön való circuilus; azonbqn hát hozzák némelyek a rabokat. Meg
ítélheted keresztyén olvasö barátom, ezeket távúiról hallanom 9" 
látnom , ha vélek együtt meghalásnál nem keservesebb v>olt-ó?i' 
Érkezem a chám sátorához, hát régen elment a szultán vezérrel'-' 
együtt. Hhogy már oltalmunknak praetextusával magamat azért 
a vezér Sátorában vivén velem lévőkkel, kevés idő múlva meg-
érkezének az chám, vezér és szultán. A vezér vel«m exemben 
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lévén, dolgát excusálá azzal, hogy a vitézid rendet semmi
képpen meg nem tarthatta, mindazáltal semmi sem lett vol
na, ha az seregek ki nem jötteit voloa s alkalmatosságot azzal 
nem adtak volna. Ezzel elmenvén , minket areslálának. 

Lön penig a dolog ekképpen, midőn a sánczból'kijöttem vol
na, nem sok idő múlva hatalmas siiríisóggel minden folöl a po
gányság körülvette a sánczot elébbeni szokások szerént, és reá 
nyomult a sánczig csak nőm kézből megűíheíésig, az traclának 
tött békességnek színével: azonban a szemények (gyalogok) zász-
lóstöl lumenének az ellenség közibe, és mindjárt arczczal fordult 
S kezdett löni a mieinkre , kiben meg is nyakazíanak felesen. 
Mely proditiőra valö szándékokat az előtt valö nap eszembe 
vévén , egyik kapitánynak s vagy három legénynek közikbe me
netelekből, sok intések és vélek való beszédek után ajánlák 
hűségeket, mi is egy hé pénzt ajándékon adánk s megeskeíök 
őket, a mely csak reggelig tarlóit az ebeknek; pusztán maradvári 
és ott leggyengébb is lévén a sánczhely, az aránt ónnak rohant 
az ellenség, kit noha két ízben is viszsza vágtak, de végre a 
sokaság elborította ökel; hátul is penig, hololt a viz láttatott mu
tatni valami secnritást, lŐn ily nehézség, hogy az lö eleségnek 
szűk volta miatt az lónak nádját metélvén le az vitézlő rend, 
addig járták, hogy mind a magyar, mind az tatárság, egy néhány 
által járókat találtak, kire is kellett vigyázásunknak lenni, hogy 
az magyarság ne szökjék (mint az első éjtszakán, míg annyira nem 
levénk környülvétetve, mentek is el valamennyin), se penig a 
fatárság hé ne jöhessen, kit egy néhányszor meg is próbáltak. 

Midőn azért a szemények passust nyitottak volna, elől s 
hátul is a tó száján által nyomódott az ellenség, kit mind az 
által erős harczczal viszsza vágtának; de az szemények utján a 
nagy erÖ betódulván, hátul vötte a sánczbélieket, és ügy vágta 
ki, elöl kimondhatatlan sűrűséggel állván a pogányság, szaba
doson fogdosta az mieinket, némelyeket penig, többi között 
Nagy Tamás uramat egy néhányad magával, az ostrom előtt 
hitre kíhíván, kik lőttének volna az hadaknak jó részének eleje, 
hitre• kicsalták 9 elfogták; maradván benn képemben Komis 
Ferencz nram, vitézi módon többekkel együtt, az mí^ el nem 
lioritottáks bátülnem vették, emberkedtenek; de a sokaság végre 
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csak elnyomta, és a sánczból kimenvén, az népben nem sok hal
va, hanem kiváltképpen az főrendek rabbá estének. 

Efféle állapotban szokott dolog, hogy mint a vízbe haló em
bert a partról biztatni szokták , ágy cselekedeteket ezzel állat
ják némely emberek, így s aműgy kellelt volna lenni, s lehe
tett volna ; tudom az én írásom s relatióm sem távoztathatja el, 
kiváltképpen ezfélékben az kik nem forogtak, nem értő 
embereknek ítéletit; mindazáltal-kik praxisban tudják, azokért 
jelentem. 

Mondhatná valaki; generálisnak kimenni s pogányságnak 
hinni. Felelet: a zálogot urgeáltam, de nem obtineálhattaro, kö
vetség állal hogy oly végzett dologra menjek, nem hittem; 
de láttam másképpen is kezekben vagyok; az nép féllett is 
Mgyf>n •> de viszont a kövelek állal tölt választélelekhez képest 
bízott is, hogy személyemmel, magunk oblatiónkkal, adomá
nyunkkal complaceálhatnánk. Valyon, ha el nem mentem vol
na, az egész nép maga is nem kárhozlatna-é? hogy oka voltam 
veszedelmeknek; mentem azért hitre, a megirt nagy emberekére.' 
írom, hogy kezekben voltara; ne csudáld, hanem értsd meg. 

Száz tizenhat zászlókkal voltam., kornétákkal együtt; írom 
igazsággal, egy nem volt egész 100, többire ki alatt 25 és 
30 personák, harczra valók penig 10 s 16, s 20 személyek ; 
mindenestől fogva harczra valÓ emberem négy vagy 5000 ha 
lehetett, gyalog penig az áruló szeményeken kívül igen kevés, 
taraczkocska négy. Az ellenség ad minus 60,000; de mit írom 
számát, a ki meg ludjn fontolni tatár chámnak személye szerént 
jelen létét és erejét, és kik ellen, u. m. magyar, svécus, kozák 
ellen indult, megítélheti. 

Az hadak , maga, lova elfáradotl, éhezett, kényszeredett; 
az ellenség erős, jó lovas, nem,régen nyugodtan indult; ki
menni a sánczból nem bátorságos s nem egésséges , benn ma
radni penig tovább éhelhalás. 

Értsd meg, uram, a sáncznak állapolját; ez valamikor ré-
gentén volt valami sáncz forma , de nem nagy, sem reguláris, 
hanem csak egy lineában lévő, de már megavult és romlott 
gyepes hely, melynek renoválásában semmi rendes instruraen-
turaink nem voltának, hanem szablyák hegyivel, csákányokkal, 
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baltálíkal kellett, nem lévén «gy ásö 19 vagy kapa, némely he
lyeken hol* lovakkal pötolván, szekerünk is nyolcz s tíz felett 
nem lévén, ez volt minden erősségünk; többire mindenüti ol
talom és leesés nélkül bemehetett. Kanét már semmi nem volf, 
ruhájokból csináltak magoknak, a gyalog taraczkoliban golyóbist, 
hol bétött darab lánczokat, ön szerszámokat etc. vetvén, ax 
por is már minden felé teljességgel elfogyott; a lovas had kö
zött egy kópia nem találtatott, ezek így lévén lehetetlen vala, 
hogy egyéb képpen cselekedném, hanem n Iraclát acceplálnom, 
valamint s valahogy; magam személyemben hogy a sánczból el
menjek , voltak svasorim, de ^ | Í becsület és édes nemzetem sze
retete arra is nem bocsátott 

Ne ítélj azért ezt halié s olvasó barátom s uram balul ez álla
potról; mert bizony feci quod polui, szívesen penig, melyet 
magok is haraggal s szidalommal emlegetnek, szemeinkkel is 
látjuk a sok sebest, láttuk a sok elveszelt pogányságot, úgy, bogy 
annak száma meghaladta sokkal as mieinket ^ a rabbá esetJelien 
kivű.1. De mindenek felelt emeld fel elmédet mindenek felett való 
helyre, és gondold meg, hogy mindezek nem történetből, hanem 
Isten rendeléséből lőttek, kihez hasonlótól Isten minden keresz
tyén nemzetet oltalmazzon, s rajtnak kegyelmesen könyörütjón 
Ö felsége. Ámen *J. 

Az maga irása penig Kemény Jánosnak, melyet ez mani-
festummal együtt az fejedelemnek és országnak küldött, igy va
gyon szóról szóra: 

Ad Gelsissimum Traussilvaniae Principem Universosque 
Ordines, quoscumque praesens concernit negoUum. 

Tudom , hogy a miképpen a mi Kegyelmes Urunk megta
nulta gyermekségétől fogva, hogy az földnek legnehezebb ter
he az hátádatlanság légyen, és ezt tudván , sem isten s sem 
emberek itileti szerént magára olyan nevet nem vészen. Én is 
ö nagyságának .és üdvOKÜlt atyjának és anyjának eleitől fogván 

*) Kemény János ez irata közölve van Szaldrdi-Dá\ Siralmas Ma
gyar Krónika 320—329 has. -^ Kemény János Önéletírása után 
függesztve kiadta ujabban Szalay László is Magyar történelmi fim-
UUh I. m, 503—516, l. 
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minémü terhes és igazságos szolgálattal lőttem legyen, tudójS' 
flz Isten, nem is csak egy országbéli emberek, magok is Ö nagjf-̂  
Ságok, melyet ím ezzel is pecsételtem meg, hogy ha tetszett 
az jő Istennek, Ő nagyságának közzülünk való kimeneteli által 
méltőság[os székibe való menetele, abban nem utolsó eszköz. 
voltam. És hogy ö nagyságának ulánna ne lázadjon az egész 
had, s azok mialt az ellenség ő nagyságái is üldözvén, vélek 
együtt ne kövesse boldogtalan so r s , készeb-b voltam az hadak 
között maradni, az. ellenséget magamra várni, és a nyomorúsá
gos romlásra vélek együtt magamat adni. Jóllehet emberi ítilet 
szorént, sót ö nagysága maga akaratja szerint is, én magamat sal-
válhattam volna. Mostan állapotom miben légyen, arról nem 
szükség írnom, emberem szemmel látott relatiót tehet, mind 
penig minémü képtelen eröiii és értekem felett való sarczot kí
vánjanak rajtam, többire majd úgy tartván, mintha ö nagysá
gát magát kapták volna kezekbe , sÖt ö nagysága ellen való 
rancorokat rajtam akarják kitölteni. 0 nagysága azért és a nemes 
ország, mind ö nagyságáért való hűségemért, mind penig hazám
hoz és annak velem egy hajóban evezett tagjaihoz való szerete
temért , hogy mentől hamarább ez nyomorúságos rabságból ki-
sziibadítani méltóztassék, nagy alázatosan kérem: 

1, Noha pénig nem csak magam szabadulásomat kérem és 
urgeálom 4 baiiem velem lévő több becsületes rendekét i s , ha 
lehetne , él az Isten , nem csak velem együtt kívánnám meg
szabadulásokat, sőt örömest tovább is maradnék ez nyomorúsá
gos szenvedésben : de mivel vágynak oty bizonyos considera-
tiökra való dolgok és okok az én hitvány személyemnek álla-
pótjában, akár itt létemben, akár a portára való vítetésbeníjr 
hogy annak alkalmatosságával az én kegyelmes uramnak és ha
zánknak fogyhatalan félelmet és nyughatatlanságot kezdenek 
keresni, ha az én innen való szabadulásom halad. Én ez állapot
ban megtetéztem uramhoz s hazámhoz való hűségemet, éhez illen
dő alkalmazlatásíJdt, de bizony periculum est in mora, ha ő 
nagyságok s Ő kegyelmek halasztják, melynek sem én, sem ve
lem valók lesznek okai Isten s e világ előtt. Én utánnam penig 
nagyobb respectus vagyon Kornis Ferencz uramra, kinek is 
sarcza még nem specí&cáltatott, de hlketö dolog, érteke felett 
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lészen: és ha Isten engemet ö nagyságok s ö kegyelmek $egéfsé-
gek által megszabadítana, sz ö kegyelme megyszabaditásában is 
munkás lennék: de ha köztök marad, félő az ö kegyelme szegélyé
nek is ne kezdjenek ártani; szükség azért fiasonló provisióval lenni 
ö nagyságoknak és ö kegyelmeknek az ö kegyelme személye felÖlis. 

2. A mi sarcz által való szabadulásunknak módja felöl mi úgy 
elmélkedünk, hogy noha tudjuk jól az mi kegyelmes urunknak azon 
kívül is, de kiváltképpen a lengyelekkel lőtt végezés szerinl,szám-
lalan expensájának léteiét, mindazáltal mivel ott ö nagyságának 
záloga vagyon, keresztyénekkel is vagyon dolga, onnan ö nagy
ságára és hazánkra jövö ellenségtől nem féihetÖ, itt penig ellen
kezőképpen vagyon a dolog, és igen közei való a veszedelem, 
szükségesképpen kívántatik, hogy legelsÖbben is a chámot és az 
hörnyülötle lévőket mind adománynyal megengesztelje, mind pe
nig a mi kiváltásunk által a kezek kőzött levő alkalmatosságot ve
gyék ki, mert egy álaljában midőn én az én értékem éS erÖm 
felett való sarczomat emlegetem^ azt felelik reá, hogy a fejede
lem és az ország váltsanak ki. ^ j 

3. Én, úgy vagyon, s a szerént Kornis Ferencz uram is, 
nem vonszuk ki abból magunkat, hogy kevés értékünket sza
badulásunkért ki ne adnók, de az arra nepi elégséges, egyéb-
aránt is azt hamar öszsze nem szerezhetni, hanem ö nagysá
goknak vagyon abban módjok , convocálván ö nagyságok, az 
nemes országot is , elíberáljanak bennünket; mivel elég hely 
lészen még , mind az Ö nagysága és haza jobb karba való állítá
sában, s mind több atyánkfiainak kiszabadításokban, az mi ki
csiny értekünknek is aíféle ususra való convertálásában. Ugy 
vagyon, a kik közönséges tatár kéznél vágynak, azok közzül 
sokan csak könynyű sarczon fognak megszabadulni; de azok
nak is szegényeknek nagy akadályt creáltanak, megtiltván, 
hqgy valamíg a mi sarczunk végbe nem mégyen , ha szintén 
megalkusznak is , senki meg ne szabadnlhasson, melyen is ö 
nagyságoknak s ő kegyelmeknek szükséges szorgalmatoskodni. 
-<•, 4. Az mi penig illeti azoknak megengesztelletésekel, an
nak iiyeu módját látjuk: hogy ím nz chámnak az ő állapotjok 
szerént nem köz rendből álló követe mégyen ö nagyságához, a 
véle' levőkkel együtt igen jól kell látni, és kell ajándékozni. 
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Ide penig az chámnak, vezérnok, Hasznadár passának, szüksé
gesképpen tisztességes ajándékot kell adni: nékem az vezér 
azt íntimálla, hogy a tatár követet valami két ezer tallér felé 
kell ajándékozni. A követeknél penig kell lenni extraordinarie 
annyira való ajándéknak s pénznek, hogy az kinek illik, ad-, 
hassanak öt vagy hat személynek. Az cháai ajándékát penig úgy 
kell érteni, hogy mostan ha csak három vagy 4000 tallér árú 
lészen is, abban meg nem állapodik a dolog, hanem bizonyos 
summa pénz adás felől külön fog lenni á tracla, ki nélkül nem is 
faiszem, hogy az dolog véghez menjen. 

5. A bizonyos -dolog, bogy az chámnak a portáléi valé pa
rancsolatja sz volt, hogy az két Oláhországban vajdákat válasz-
szon, Erdélyre is reá menvén hasonlót cselekedjék, ha az mi 
nyomorúságos rabságunk torkokat hé nem töltötte volna; mint 
l'ogníik megmaradni azok a vajdák is , bizonytalan. Az erdélyi 
állapot felöl ügy vészem eszembe, hogy az portától várnak; 
azonban Njesjíter,:E'eJérVár tájékáról is ezek nem igen síelnek, 
kívánván köveleknek Erdélyből való kiérkezésehet, és minden 
ott lévő állapotokról valö informáltatásokat. Nem lehetetlen az is, 
hogy a főrendekben ne kezdjenek a portától beküldést kívánni. 

6. Tudom sok felé való költését Ő nagyságának, nem hogy 
maga szükségére, de csak nékem mostani állapotomra is, ha az 
havasalföldi V(ijdát, bojárokat, kölcsőnözós felöl d nagysága 
megfogja találni, nem fog haszontalan lenni. 

7. Ez állapotban nékem úgy látszik, ö nagyságának con-
vocállatni kell az országot, és a mint ide , ügy a portára is 
követeket kell küldeni, ott is az állapotokat complacáltatni. 

, 8. Mivel hogy sokan már is sarczok felÖl véget értenek, 
naponként végeznek is, egyszer másszor tudósítják, kinél légye
nek, bázok népét, és mennyi légyen sarczok: atra azért egy bizo
nyos embert kell rendelni, ki percipiálja és Jászvásárt is ugyanegy 
embert kellene fogadni arra, ki hé tudná a rabok sarczait iktatni. 

P. S. Az itt valö sanyarú és szoros állapot külön való 
Írást nem engedvén, ő nagyságát alázatosan követem; az Isten 
meg ne szabadítson, ha uram és hazám ártalmára való dologban 
igyekezem; de ha én velem kereskedést kezdenek indítani, 
esztendőnként nem egyszer ö nagyságát s az országot sattzoUat* 



ni , s azonban az sanyarúságot is vélem meguntatni, Isten é9 
ember előtt oka nem leszek. Annak okáért assecuratiét kívá
nok Ö nagyságáiéi és az országtól kiváltatásom felöl, az mint 
megalUhatom vélek, mennél hamarébb; halált kívánnék az Is
tentől, de nem praescribálhatok őfelségének: kérem Istenért is 
ö nagyságát s ö kegyelmelíel, vegyék hamar való jó conside-
raliéba, de igen titkoson, és igyekezzenek elíborálni mennél 
hamarébb bennünket, ne legyünk akadály az több keresztyén 
atyánkfiaínak is szabadulásokban. Dátum in Gastrls Tartaricis 
in Moldávia posilis , die 6-a Aug. Anno Domíni 1657. 

Jobonnes Kemény de Gyerö-Monoslor m.pr.*). 

Ez levele és az haza romlásáréi írott manifestuma Kemény 
Jánosnak az ország gyűlésében elolvastatván és ugyan akkor 
tatár követ is érkezvén, mindjárt a fejedelem ugyan azon tatár 
követtel a cbámhoz a rabok szabadítása végett és a portára 
is annak conplacaltqtására nagy summás ajándékival követeit 
küldötte. 

De voltának ezen gyűlésben a statusok között nagy egye-
netienkedések, állatván mindenek többire egyenlő értelemből, 
hogy ki kellene keresni, hogy ki lett légyen az oka a fejede
lem Lengyelországra való menetelének, maga-é egyedül, vagy 
a tanács urak ifi, mert a miatt származott volna az országnak 
ily nagy romlása, azért azt meg kellene büntetni. Ebez ki egyet, 
ki mást szólván, ós a tanácsurak egyenként renddel mind ki
mosdván, a vétket egyedül a fejedelemre láttatnak vala hárí
tani; de abból, hogy több gonosz ós kiváltképpen a fejedelem
nek haragja ne származnék, csak hamar abban hagyták vala, 
hanem a követeket a feljebb említett helyekre az ország illendő 

*) Kemény János e levelét a Fost Scriptum kihagyásával, de ugyan
ezen kelettel közli SzaUrdi e. h. 332—335. has. — Enyedivel 
nem egészen egyezöleg, a név aláírását is mellőzve, adja Szalay, 
Magyar Tört. Emi. I. köt. 516—523. l. — Enyedi. kéziratából 
még 1829-ben közlötte e levelet Id'ósh gr. Bethlen Imre, U. Ed-
kóczi György ideje. Enyed. 1829. 148—154, l. 
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instrnctiöval elkészítvén, sok egyenetlenség és nagy harag kö
zött a fejedelemtől a regnícolák a szokás szerént el sem bú
csúzván a gyűlés egy hétre elbomlott vala. 

Valának peníg ezen gyűlésben jelen az ország elölt sok 
megkeseredett édes anyák és rabságban lévÖ édes férjeket nagy í 
zokogással sirató fekete gyászba öltözött úri, fő és nemes rendű | 
becsületes aszszonyi állatok, kik jámbor férjeknek 9 szerelmes 
magzatjoknak kiszabadításoknak módja Telöl az országnak snpplt-^. 
cálnak vala, ^ 

Az országnak ilyen hallatlan nagy romlását népétől s ér
tekétől való teljes megüresittetését látván az hatalmas török 
nemzet, tudván, hogy annak oppressiójában most lehetne jobb 
és könynyebb módja, a török császár maga kezével subscribált 
levele által (mely másszor szokatlan vala) hasonlóképpen a mel
lette lévő vezérek és a tatár chám is kezdek az országnak nagy 
büntetés alatt parancsolni, hogy Rákóczi fejedelmet letévén, 
mást választanának önnön magoknak, kihez képest a fejedelem 
is ujabban csak hamar úgymint ad 26, Sbris Fejérvárra gyű
lésbe hivatta az országot, holott a császárnak, tatár cbámnak 
és a budai vezérnek Levelei követek által praesentáltatván meg-
olvastattök vala, melyek többire mind egy értelemmel lévén, 
azok közzül a török császár levelét ide anncctáltam szóról szóra, 
™ely így következik: 

„A Messiás Nemzetségének Erdélyben lakó Tekintetes há
rom Nemzetből álló fö Rendéi! Császári méltóságos levelem meg
adatván órtéstekre légyen, hogy Erdélyország a mí nagy dicső
ségű boldog Eleinknek Paradicsomban dicsőült Szultán Szulímán 
boldog idejében fényes kardjával Tnegvött saját örökös birodal
munk lévén, annak lakosit kicsinyt&l fogva tiagyig árnyékunkban , 
megoltalmaztuk, hogy a mi boldog időnkben csendes nyugoda
lomban légyenek, a fejedelmektől is hogy személyekben bántó-
dások légyen, arra akaratunk nincsen. Fejedelmetek lévén Rá
kóczi György, ennek elpártolása, árultatása nyilván lévén, az.ö 
háboruságos indulása kitetszvén, Erdély országának lakosínak 
méltóságos parancsolatunk ellen sokféle búsulást telt. Azon kí
vül ennek előtte is császári méltóságos parancsolatom ellen 
Havasalföldi országomra ment haddal, és sok pusaititásokat és 
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károkat tévén, most ujabbao Lengyelországon kapdosván oda 
ment, némely hízelkedöknek tanácsán járván, noha egy néhány 
állal való parancsolatom származott, hogy Erdélyből csak egy 
talpalatnyi földön is ki ne lépjék; de ;nég is császári parancso
latom ellen egy néhány 1000 haddal Lengyelországra ment, ott 
is sok gonoszságot cselekedett: azért a felséges chámnak a 
méltóságos Memhet Girának parancsoltunk, hogy megbönlesse 
cselekedotiért, a ki bizonyos sst.lmu latárral reá menvén, ha
daiban kiket kard élével levágott, kiket rabságra vi t t , maga 
10. 15 kóborlókkal elszaladván, elfutott. Azért ennek ulánna a2 
az áruló, hogy fényes és dicsőséges birodalmunk ellen erdélyi 
fejedelem légyen, nem akarom, nektek is sok károtokra efféle 
pártost Erdély bírásában nem kell kedvelnetek, hanem a régi 
szokás szerént, az erdélyi három nemzet közzül, Erdély orszá
gának hasznára ö helyébe mást válaszszatok, a ki arra méltó 
és illendő s méltóságos vallásomnak javára légyen^ azért az er
délyi Úrfiak közzül olyat keressetek, a ki a fényes portának 
igazsággal szolgáljon és az erdélyi szegénységet rendében s 
állapoljában megtartsa, oltalmazza. A melyet budai birodalmunk
ban helyheztetett Tekintetes Cbenán passának értésére adjatok, 
hogy ö lenyes portániat tudósítván, onnan néki zászló ós Athna-
mé levél adattassék, mely dolog felöl méltóságos kezem írása ' 
származott, parancsolatom adatott, azért méltóságos parancso
latom ellen ezt a gonosztevőt ne kedveljétek, hanem mást vá-
laszszatok és a budai vezért tudósítván, az ö tudósítása szerént 
császári zászló, bot ós Atfanamé megadatik, hogy tudjatok mél
tóságos jelemnek hitelt adni. íratott Constanczinápolyban Szerhadi 
havának közepében 1070 esztendőben a szentséges Mahumet 
idejétől számlálva. Subscriptiőja: Méltóságos parancsolatunknak 
minden módon megcselekedöilégyotek, s a szerént cselekedjetek*" 

. Szultán Mehmet török császár *). 

Ehhez hasonló tenorral vala a tatár cbám és budai vezér 
levelei i s , a melyek is a gyűlésben elolvastattanak vala. Látván 

*) E levelet Enyedi kézira;tíiból közlötte Jcí. gr. Betlden Imre, 11: Eá-
k^zi György idej& 155^Í57. l. 
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azért a fejedelem és az ország a hatalmas pogány nemzetnek s 
kiváltképpen a török császárnak ily keményen fenyegető lev(í^ 
leket, mind a fejedelem s mind az ország igen megijedének; 
mire nézve a fejedelem is elébbeni kemény indulatjában lágyül
ni kezde, és ez következő conditió szerént, hogy az ország más 
fejedelmet választhasson megengedte: 1.) Hogy ö érette a por
tán az ország törekedjék. %) Ha a portán gratiát nyerhet , és 
fejedelemsége megengedtetik, az uj fejedelem mindjárt cedáljon 
és subjectusa légyen mint egyebek. A melyekre is az ország 
rá hajla, ezt kívánván viszontag az ország tőle, hogy míglen a 
portán magának gratiát nyerhet, addig a fejedelemségnek s an
nak titulusának békét hagyjon, az országnak semmi directiójába 
magát ne elegyítse, maga külön ös jószágába secedáljon ós 
mint privatus ür ott ügy^ éljen. Tetszenek mind ezek a fejede
lemnek , és azoknak szentül s állhatatoson való megtartására 

. magát keze írása és pecséti alatt költ levelében keresztyéni bi
tire ígíró *). 

így azért a punctum mind két részről meglévén és Bákóczi 
fejedelem is, mintha a fejedelemségnek renuntiált volna ^ maga 
külön ös jószágába valamennyire távozván, az ország ezen gyű
lésében v^lasztá fejedelemmé Hhédei Ferencz nagyságos urat, 
ki akkor Huszt várát bírja vala, Bihar és Máraoiaros vármegyék
nek föispánya vala és Rákóczi .Györgynek is consilíáriusa, kit 
ugyan mindjárást székibe iiltetni és inaugurálni a statusok akar
nak vala, de Rhódei várván az időtől és portától, Rákóczinak is 
igíretihez és mostan valamennyire lecsendesített elméjéhez nem 
szintén megnyügodt elmével bizhatván, nem cselekedé, hanem 
igen okoson halászta. 

Midőn mind ezek a gyűlésben véghez mentek volna, az 
ország a török ós egyéb követeket viszszabocsátá, kik által 
mind a portát s budai vezért s mind penig a E^tár cbáraot is 

*) II. Rákóczi Györgynek az ország részére tett ez asseenratíóját, vala-
inint az ország rendci által Eákóczi részére Unnepélyegen kiadott 
assecuratiót, mely mind kettÖ a gyula-fejérvári részletes ország
gyűlésen 1657. nov. l-sején kelt, kiadta Id. gr. BetkUn Javs 
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RáUdczinak letétele és Kbédeineh fejedelemmé való választása 
felöl tudősitá, instálván egyszersmind Ráköczi gratiájáért is, és 
így e csudálatos válaszszal a gyűlés eloszla. AnnaUulánna csak 
hamar, az ország tudósítására, ismét a török császár levelet 
küldet az országnak, mely szóról szőra ekképpen következik: 

„Erdély országának bárom nemzetből álló Rendéi! Isten en
gedjen jó és szerencsés véget tinéktek. E császári méltóságos 
pecsét alatt tudván légyen elotLetek, hogy az elmúlt napokban 
levettetvén a fejedelemségből a oií boldogságunknak pártosa Rá
kóczi György az ö büntetésére rendeltük volt, hogy magatok 
közzül mást kellene fejedelmeteknek választanotok , olyat, kit 
méltóságosnak és alkalmasnak ismertek; a mely dolgot minde
nestől fogva bíztunk vala a mi okos budai vezérünkre Chenán 
passára, hogy ö nékie adnátok tudtára. Azért ismerjük méltó
nak lenni a fejedelemségre mostan választatott Rbédei Ferencxet, 
kit fni is jovaliunk és mege '̂Ősitünk. Mivel penig az erdélyi 
fejedelemség nékünk őstŐl maradt, nemcsak azt akarom, hogy 
ez után Rákóczi György és az ö üai is ne légyenek fejedelmek 
(mert ez is immár in anno 1632 fejedeleaimé tétetett vala és atyja 
holta után erre néz vala a fejedelemség, a midön volna 8 esz
tendős), de még csak látnia is ne légyen szabad Erdélyt, és hogy 
az erdélyi adót oly formán kell megadnotok a mint volt Uetblen 
Gábor idejében; és jenéi várunkat is, mivel abban ez előtt tö
rök imádságok mondattak, minden bozzá tai*tozó falukkal, földei
vel , szolgáival, helyeivel minekünk kell adnotok, mert ez a 
mi császári akaratunk, hogy Jenő vára minden hozzá tartozók
kal együtt a mi több váraink közzé számláltassék, ezt valóban 
rendelem és parancsolom/' Költ Drinápolybau magának a t5i'ök 
császárnak subscriptiója alatt *). 

Ez alatt kezdé Rbédei fejedelem az országnak vég- és tisca-
lis váraiban lévő praesidiumokat a maga és ország hűségére 
esketletni, mindenült az hitnek formulájában ezt is inserálván: 
hogy ha Rákóczi a portán grotiát nyerhetne és a fejedelemség 
nékie megengedtetnék is , de hűségére senki is csak magától 
ne redeálna, hanem az országgal együtt értene és avval együtt 

)̂ E levél eddig kiadatlan Tolt> 
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cselekedné etc. De megértvén Rákóczi György, hogy a praesi-
. diumokat az aj fejedelem hűségére esketnék, ^s a várakat ke
zéből kivennék, igen megharaguvék és azt foga belé, (melylyel 
csak okot keres vala), hogy az ország a pactum ellen csele
kedné, hogy a várakat kezéből ki akarná vonni és a praesir 
díumot Rbédei fejedelem hűségére eskettetni és hogy a feljebb 
emiitett dolgot is a hitnek formájába inseráltatná, mert a pa-
ctumban annak még csak nyoma sem volna, hogy a várakat 
kezéből kivennék, és ö is azt páa nem ígérte volna, maga a 
contractusban nyilván meg volt írva s maga is obstringálta ma
gát , hogy az országnak semmi directiőját kezénél nem tartja. 
Á várak pedig és a praegidium országé vala. És így ebben való 
ellentartásával és a Gscalis váraknak kezéből való ki nem bo
csátásával noha Rákóczi violálta volna a pactumot, ő mindazon
által annak ylolatiójával az országot vádolván, nem akará magát 
annak tovább való megtartására kötelesnek ismerni. Kezde azért 
mindjárt a szokott fejedelmi titulus "alatt (melyet az elótt is el 
nem hagyott vala) a vármegyéknek, városoknak, szászságnak, 
székelységnek és oz egész regnicoláknak levelet küldözni, ke
ményen parancsolván mindeneknek, hogy késedelem nélkül le-
gitimus fejedelmeknek ismervén melléje állanának és a török 
ellen is véle fegyvert fognának, annyival inkább, hogy nem az 
ö fejedelemségének letételét kívánná leginkább, hanem Jenő vá
rát most elsőben s annak ntánna többet, melynek megoltalmazá-
sára mind vére hullásáig való kész voltát s mind penig elégeden
dő erejét is erősen állatja *). Mely igíretít ha tehette volaa, 
űgy vagyon, kívánatos dolog lett volna, de mivel semmi ahoz 
alkalmatos és elégedendő erejét s hadait senki nem látta, ezt 
mindenek azért a fejedelemségben magát könnyebben bészinlö 
és arra utat irtó édes beszédeknek ítilík vala lenni. Mert a kik 

'*) Rákóczinak az 1658. január 9-dikére Medgyesre hirdetett ország
gyűléshez intézett levelét, mely kolosTmonostori táborában 1657. 
december 18-dikán kelt, közli ^j-. Bethlen Z>m-e, II.Bdkőczi Cry'úrgy 

' ideje 166^168. l.; hol azonban a kelet ily hibásan áll: Dátum 
in Castro MonosUi (helyesen Monostor) Die 18. Decembr. 1658, 
(helyesen 1657.) 
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a töröknek széles birodalmát voltakóppeo considerálni Indják vala, 
látják vala, hogy annak csak avval a részével i s , mely a budai 
vezórség alatt vagyon, honnat ötven ezer embere a török csá
szárnak kitelhetik, nem hogy Rákóczi fejedelemnek, de egész 
Erdélynek minden ereje és fegyverfogható embere, is , kivált
képpen mostani pusztiütt állapotjábon, nem lehetne egybe hason
ulandó. De efféléket Bákóczi fejedelemnek élete veszedelme nél
kül akár ki is alig mondhat vala, mert nagy részént az ország 
lakosi csak nem javalják vala porta engedelme ellen való fejedel-
meskedését, noha találtatnak vala olyak is, kik vagy tőle való 
félelemtől, vagy jövendőbeli előmenetele felöl concipiált funda
mentum nélkül való reménségtÖl viseltetvén, ha csak alattom
ban is Rákóczihoz vonsznak vala, mely miatt az ország rendéi 
sokáig pártolkodágban és hasonlásban valának, mert közzülök 
ki egyikhez, ki másikhoz hallgat vala Erdélynek régi megrög
zött szokása szerént, és ez esztendőt is abban végezek el. 

Acta anni 1658. 
Megértvén Rhédei fejedelem, mit akarna Rákóczi György 

az országban beküldött és már elhlresedelt levele állal, mind
járt az üj esztendő eleín úgymint: ad diem 9. Januarii Szász-
Medgyesre gyűlésbe hivatá az országot, hová mindenek Rákó
czitól féltekben fegyveres kézzel és nagy rettegéssel gyüUenek 
bé. Tudván azért felháborodott elméjét, sokat zsibongának, mint 
kellene megcsendesíteni erős pactuma ellen még is fejedelmes-
kedni igyekező elméjét. Kik midőn látnák erőtelen voltokat arra, 
hogy ellene (mivel hogy feles vitézlő renddel készült volna) 
fegyverrel oltalmaznák magokat, és hogy némelyek még is hozzá 
csatoUatott elmét viselnének, ezekből támadható alkalmatlansá
goknak ellávoztnlásáért végezek, hogy amicabilis tracta által 
csendcsitenék, ha lehetne, elméjét. 

Köveiül küldék azért hozzá Gyaluhoz (a hol táborban va
la) Bánfii Dénest erdélyi főembert, és kerék igen helyes ratiök 
által alí^zatoson , hogy tenné le szándékát, kedvezne a romlott 
hazának, az hatalmas török nemzetnek nyilván valö akaratja és 
kemény parancsolatja ellen (honnan függene Istennek rendelé-

i 
sébŐI jó és gonosz állapotja) ne kapdosna a fejedelemségen, 
és maga erős puuctumát is avval ne violálná sa t . Megmutoga-
lák valóságoson, hogy Rákóczi fejedelem, nem az ország, im-̂  
pingált volna a pnctum ellen, midőn a váraknak és praesidia-
moknak Rhédei számára való béesküdtetéseket, foglaltatásokat 
etlenzené, és ez okon a regimennek egyik ágát kezénél tartani 
akarná; de Rákóczi György az országot Vádolván annak viola-
liójával, hogy a contractüsban semmi arról való emlőkezet nem 
volt volna, hogy a várakat ki kellene bocsátani kezéből, sem
mit az ország kívánságára nem engede, sőt kemény beszédek
kel megizené az országnak (mivel alkalmas erő vala véle), hogy 
ha legitimus fejedelmek mellé, melléje nem állanának, miatta az 
országnak veszedelme következnék; ha pedig kívánságának en
gednének, jól lenne dolgok, mind tőle békességben maradná
nak s mind az ellenség ellen tőle megoltalmaztatnának % Látván 
az ország Rákóczinak ilyen kemény magavíselését (tartván tőle 
valami veszélytől az erőtlen helyen) ujabban kövelet küldenek 
hozzája, úgymint akkori lugosi és káránsebesi bánt Barcsai 
Ákost, ki ált^l mégis szép szóval azon könyörögnek vala neki: 
szánná meg a romlott hazát, fejedelemségen való kapkodásával 
ne provocólná a török nemzetet, egyóbaránt reá ígírék magO' 
kat , valamit a portán könyörgések által néki segíthetnének, 
megcselekednék Örömest; de ennek sem lön semmi haszna, ha
nem minden nemzetségeknek e dologban megtartani szokott 
rendek ellen a köveiét megtartóztatván, minden hadaival ellenek 
megindula, és éjiszaka Medgyeshez érkezvén a várost körülvévé, 
8'az ország népét mind Rhédei fejedelemmé! együtt benne re-
keszté fi igen megszoritá **). 

Kik nagyon csudálkozván olyan keresztyén fejedelemtől 
származott erőszakon, igen megfélemlének, melyhez képest mind-

*) Kákócziuak bécsi biztosához 1658. január 19-dikéröl Gyaluból in
tézett levelét, mely ekkori helyzetére és terveire nevezetes vilá
got vet, közli Rwmy, Monumenta Hv/ng. I. köt. 294. l. E levél 

I szerént Rákóczi várlaszát az országgytlléa jan. 18-kán kapta meg. 

*̂) Frank András jegyzete szerint Katonánál Hist, Crit. XSXEZT. köU 
36. l. ez januaiius 24-dikéa. történt. 
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járt a mezőre hozzAja kiküldvén^ sok és hoszszas időbeli (raota 
után is ugyan nem tudának mit tenní^ nem lévén a reaistentiára 
erejek, hgnem kívánságára kelleték hajolniok. Azért a városba 
illendő pompával bébocsáták, késérók , holott sok egyenetlen-
kedésoU, czivódások és csak nem fegyverre valő kelések után 
Rhédei fejedelem mellől elállván (ki is mint istenfélő, kegyes 
és e méltóságon soFm nem kapdosó úr könnyen engedé), RáM-
cjEÍt ujabban fejedelemségibe béállalák., és neki megesktivének, 
ily okkal mindazonáltal, hogy soha török ellen kardot véle nem 
fognak. Mind két l-észröl békossóglevelek, amiíesliák adattatván, 
Rhédei Ferenczet mega jószágaiba elöbbeni uraságába békesség
gel viszsza bocsáták, és mindjárt a töröknek, budai vezérnek, 
hogy Rákóczi mellé viszsza állottak volna, megirák. így nagy 
melamorphosissal e gyűlés is elbomlék. A levél penlg, melyet 
a budai vezérnek küldöttének, így következik: 

„Tekintetes és nagyságos Vezér Passa, méltóságos úr 
jóakarónk!" 

„Emlékezetben lehet nagyságodnál, miképpen az hatalmas 
császár méltóságos füleit sok méltatlan vádakkal töllvén a go
nosz akarók, a mi kegyelmes urunk Rákóczi György fejedelmünk 
ellen haragra indították volt Ö hatalmasságát, parancsolt volt is 
ö hatalmassága, hogy mellöle elálljunk és mást válaszszunk, 
botnak, zászlónak megadásával, szép békességben való megtar
tással és minden jutalommal abbéli cselekedetünket megjutal
mazván ö hatalmassága. Sőt a ievólhozó agák is avval bizlatta-
nak, hogy hatalmas császárnak parancsolatjából a krimi fogság
ban lévő adó&zelÖ atyánkfiai is sarcz nélkül elbocsáttatnának. 
Mely vádolás nékünk igen nehezen esett volt, mert kegyelmes 
urunk Rákócai György, a boldog emlékezetű szultán Szulimán 
hatalmas és igazságszéretö császárunktól adatott szabadságunk 
szerént, botnak, zászlónak megadásával mBgerösitett fejedel
münk. De midőn hatalmas császárunknak fenyegetése egy felöl, 
más felől a felséges Istennek, ki császároknak császára, követ
kező haragja rettentene bennünket, megszána a mi kegyelmes 
urunk Rákóczi György ő nagysága, és a maga méltóságát meg-
alázá szegény hazánk megmaraflásáért, hatalmas császár paran-
csolaljára fejet hajla, és toás fejedelmet engede választanunk* 

sei 
Választottuk azért Rhédei Ferenczet, ki mostan midőn öszsze-
gyűjtölto volna az egész országot, mind haíalmas császárunktól 
s mind fővezértől ö nagyságától kemény parancsolatunk érkezek 
Jenő várának ós ahhoz tartozó faluknak kezünkből való kibo
csátásáról. Melyből veszszük eszünkbe, hogy nem csak Rákó
czi György fejedelmünk személyét hozták gyulőlségbe hatalmas 
császárunk előtt a gonosz akarók, de országunknak is elfogyá
sára szándékoznak, hatalmas császárunk igaz.hívét, jó gondvi
selő fejedelmünket, őzért kívánták elszakasztani tőlünk. Annak-
okáért mi viszsza álloltunk Rákóczi György fejedelmünk mellé 
elébbeni hitünk és kötelességünk saerént; mind ö nagyságával 
együtt a hafalmas császár fényes köntöséhez erősen ragaszko
dunk, állhatatosok vagynnk és leszünk, és urunk felől Í9 tele
lünk, valamíg az Athnaméban igértetett szabadságunkban meg
tartatunk; azt is érdemli a mi hűségünk, mivel nincs oly mél-
tóság a Messiás vallásán, a ki nem kívánná Erdélynek hozzá 
tartozását". , 

„A mi eleink a nagy hatalmú és igazság szerető szultán 
Szulimán szolgái lévén, mi is hatalmas császár köntöséhez ra
gaszkodunk, oly reménségünk lévén, hogy a mely lehetetlennek 
hittük a napot szokott járásából másuvá térni, úgy a császári 
Iglretben is lehetellen válto?;á3nak lenni. Hatalmas oaászáfunk 
paradicsomban nyugvó elei szokott adónkkal megelógedlenek, ma
gunk szabad akaratunkból választott fejedelmünket megerősitet-
lék. Egyszer megerősíttetett urunkat meg nem változtatták. Ha
zánknak véghelyeít, határit el nem vették. Mi is kengyelünket 
igazán nyomjuk, hatalmas császárunknak vfg szivvel szolgál
tunk, most penig megsetétedett napunk, megszomorodott szi
vünk, véres könyhullalásokkal teljesek szemeink, mert a hoU' 
nat az előtt oltalmat vártunk, most onnat bántódást értünk. Ha 
mi mindeneket, és a hazának végházát, határait fejedelmünk bot
jáért kezünkből kiadjuk, végezetre fejedelmünk nem országnak 
hanem csak botnak lészen ura". 

„Kérjük azért nagyságodat légyen jó törekedő hatalmas 
császárunk elölt, tegye le JenÖ kívánságát, melyet fejünk fel
állásáig nem adunk; mert ha adni akarnók is , az ott lakóknak 
elég oltalmok találtatnék; tartson meg szabadságunkban, ne lé-> 
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gyünk a Messiás vallásán lévő több országoknak csúfja; Erdélyt 
ö batalmassága ne szakaszsza ol egymástől, és az urunk ártat
lanságai is vegye igazlátó szeme eleibe, fényes kegyelmét for
dítsa ö nagyságára, ne vesse el előle hü szolgáját, hogy több 
országbéli emberek is folyamodjanak ő hatalmasságához. A nagy
ságod jö törekedésiért hálaadó szolgálatunkat és kedveskedé
sünket ígírjük nagyságodnak. Isten nagyságodat hatalmas csá
szárunk hedvéérl éltesse sokáig" ele.*). 

Hasonlóképpen irtanak vala mind a török császárnak s mind 
a portai fővezérnek is ugyan ezen dologról. 

Kzek után csak haoiar történek, hogy a két o)áh országi 
vajdák Gonstantin és Stephan országokból kiűzetvén, Rákóczi 
fejedelem mellé feles magokkal és sok kincscsel kijövének , a 
havasalföldi Gonstantin vajdát (kit maga a fejedelem az elötl 
1655-ben székibe ültelett volt, midőn a pártos személyek kiűz
ték) a török űzvén ki, Stephan vajdát penig Moldovából Gyika 
nevű vajda kergetvén ki. Kik mind ketten Rákóczi fejedelemhez 
jővén ki, ott keresnek vala patrociniumot nlagoknak. Annak-
utánna Constantin vajda országát akarván recuperálni a Rákó
czi fejedelem segilségével; Havasalföldébe bement, de viszont 
megveretett és kiűzetett; holott ísmieink vesztenek inkább mintáz 
idegenek. Maga azután Gonstantin a fejedelem éltéig mind inkább 
környüle tekergett, együtt másutt az országban széljel járván és 
a mi városunkban is egy alkalmatossággal commcrálván, holta 
után penig a fejedelemnek ujabban országát recuperálni igye
kezte, de dolga semmiben nem succedált, hanem feleségével 
és némely boérokkal együtt exiliumban marada, végtére Lengyel 
országba bujdosván. 

Sfepbán vajda is látván országa mellől való elesését, Ma
gyar országba király urunk ö felsége szárnya alá folyamodék 
és a magyar országi statusok közibe 1659-beli posoni diaefán 
magát solemniter incorporállatá, magyar országi urnák tartalván 
azután, és magának jószágot is szerezvén, úgymint: Vinna vá
rát Zemplén vármegyében és egyebütt is. Ekképpen való nyug
hatatlanságokkal kiejtek a zsíros konczot szájokból és minden 
időben országok vesztettek lőnek. 

•) E levelet, kétségtelentíl Euyedi után, kíízli gr, Bethlm Xmr& «. h. 169, l. 
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Ekképpen immár az ország Rákóczi fejedelemsége alatt 
lévén ujabban, a török annál inkább felingereltelék, és immár 
neoi csak Rákóczira hanem az egész országra is retteneteskép
pen megharaguvék. Annakokáért hamarsággal a fÖ és budai ve
zérek és tatár chám is leveleket ktildének az országnak, me
lyekkel a követek elérkezvén, mindjárt a fejedelem ad diem 
9. Április Fejérvárra gyűlést hlrdete, holott a pogányságnak 
haragos levelei elolvastalának, kik mivel mind egy értelműek, 
tetszett azok ^özzül csak egyiket, úgymint a fővezérét, ide 
anncclálnom , mely szóról szóra így vagyon: 

„A Messiás vallásán lévő Erdély országának három nem
zőiből álló Főrendéi és Tekintetesei! Isten dolgaitokat szeren
cséltesse. Tudtotokra adjuk, hogV leveletek megadatván, irás-
toknak értelméi látjuk. írjátok , hogy Rákóczi hatalmas császá
runknak mindenkor igaz híve volt; de ez irástok a meglett do
lognak ellene vagyon, mert ő ennek előtte hatalmas császár 
parancsolatja ellen Havasalföldére ment, és ott sok főrendeket 
és szegénységet levágatott, és más boérokat helyheztetelt min
den tisztben , a kik ö néki tetszettének, s magával Havasal
földének minden lövŐ szerszámait elvitte. Ezzel meg nem elé
gedvén, sok mesterségével, csalárdságával Erdély országának 
sok fő rendéit Lengyel országba vitte, maga kevélységét űzvén, 
s oda hadakozott; melyre nézve hatalmas császárunk parancsolt 
az ö kissebbik' szolgájának a tatár chámnak, ki is érdeme szerént 
megbüutette, hadának némely részét fegyverre hányatván és 
nagyobb részét fogságra vivén. Mindezeknek ő volt oka; mőg 
is azt mondjátok, nem vétett, kezesek akartok érette lenni, és 
szultán Szulimán Alhnaméja (hitlevele) szerént az hűségben meg
maradni. Abban az -Athnaméban az az egyik canon: 1.) Hogy 
a nagy rendek közzűl a mely személy nektek tetszik, azt tegyé
tek ugyan fejedelemnek; de ha vét és hatalmas császárunk el* 
len cseleheszik, azt kivetitek és mást tesztek helyébe. 3.) Ha 
valamely vajda vagy boér valamelyik országból elpártol s a ti 
országtokba mégyen, kezeit lábait megkötözvén a portára 
külditek". 

„így azért Rákóczinak pártolása világos íévéu, miért nem 
büntettétek meg ? s mikor egyszer a fejedelemségbői kivette** 
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lelt s más fejedelem Rhédei Ferencz választalotf, miért állot
tatok melléje az pártos fejedelemnek ? talám elfelejtettétek a 
muszulmány nemzetségnek hatalmát, melyet Isten adott nékiek. 
lm mostan is Consiantin és Stephán vajdák elszaladván a ti 
országtokba mentek, s ott laknak. Azzal biztatjátok magatokat: 
mi hatalmas császár köntöséhez ragaszkodunk etc. Az Athnamét 
is-meglarfjuk ele. Ha megtartjátok, annak canona szerént miért 
nem kötöztétek meg a vajdáknak kezekel, lábokat, s küldölté
tek volna úgy a portára? Cselekedelelek irástokkal, beszédelek
kel ellenkezvén , hogy hihessünk tinéktek, ós hogy töreked
hessünk dolgotokban balalmas császárunk előtt ? etc. Hatalmas 
császárunk haragja vagyon Ráktíczi ellen a kárért, mely Er
délyen ö miatta esett (érti a tatárok rabságába PodoUában esett 
népet), így ha azt a pártos Rákóczit a két oláh vajdákkal együtt 
megkötözitek és a fényes portára kiildilek, minden vétkelek 
megengedtetik, és ha azt teszitek ujabban fejedelemnek, akit 
választoltatok volt; de ha azt nem cselekszitek, a muszulmán 
netazetsógének minden hatalmas erejével és tatár cbámnak ha
daival és a végbeli jeles vitézekkel elvégeztetett, hogy ellenetek 
menjünk, s mind nagy s mind köz rendek lovainknak lábok alá 
lapodtatnak. Magatok meggondolhatjátok, ha a muszulmánnem-
zet a ti országtokba mégyen, mit fog cselekedni. Mi nem úgy 
megyünk mint" tolvajok, hanem elsőbben értéstebre adjuk, és 
azután megyünk mint nyilván való ellenségtek ;, immár ti lássátok, 
megmaradástokra melyiket választjátok. Áldás rajtatok. Költ 
Drinápolyban". 

Mahumet Passa, fővezér *). 

. £zeket hallván a fejedelem alább hagya engedetlen indulat
jában és rajta igen megháborodék, melyhez képpest ekkor is 
ígíré magát, hogy ö miatta az orsz,ág ne romoljon , azért kész 
lemondani a fejedelemségről, de nem különben, hanem ilyen 
{ormán : 1.) Hogy ha a török az országnak a fejedelem tételben 
yalé szabad választását meg nem bántja. 2.) Ha az országot 

•) E levelet is Enyedi után, kelet ideje nélkül, közli gr. Betkl&n 
Imr& 6, A. Í73. h 

I ' 265 
minden szabadságaiban a szultán Szulimán Atbnaméja szerént 
megtartja. 3.) Ha az ország esztendős adóját nem neveli. 4.) 
Hogy se Jenőt se az országnak egyéb határát ne kívánja. 
Mely condiliók noha magokban jók valának, de minthogy az 
erőtlen országnak a hatalmas pogány tyrannus nemzettel mini 
valami gyermekkel akképpen conteíidálni nem egyébre, hanem 
csak teljes veszedelem szerzésére mulató vala, sokan ezt nem 
jovaljók vala; de mivel senki,ellene a fejedelemnek lámadni nem 
mér vala, kemény parancsolatjára, o szerént akaratját az or
szág megírta vala. 

' Megértvén azért a török mind ezeket, haragja még nem 
csendesedék , hanem ugyan dühösségre változók, midőn venné 
eszébe , hogy az ország Rákóczi mellől még is el nem- állott 
és elállani is nem akara. A portának parancsolatjából azért 
mindjárt a budai vezér Chenán passa a végbeli törököket Ka-
nisától fogva basákkal, bégekkel melléje felvévén, Erdélyre 
indúla. Ki midőn Lippához érkezeit volna, Tömösvárról követei 
által megisené az országnak, bogy még egyszer és utolszor 
intetnének, állanának el Rákóczi mellől, mert többé soha ke
gyelem nékiek nem adatnék, hanem az ország elpusztíttatnék, 
a mint bogy el is indította volna hadalt azon végre. Ez izenetire 
nézve a vezérnek ismét gyűlést hirdele az országnak a fejede
lem, hololt megkérdé az ország népéi, ha akarnának-é a török 
ellen véle együtt fegyvert fogni vagy nem, mert a pogányság-
nok ellene való szándéka ós indulása immár nyilván volna, Mely 
kívánságára egyenlőképpen így feleltek vala: hogy noha a tö
röknek igája valóban súlyos volna, mindazáltal míg Istennek 
úgy tetszenék, viselnék inkább és szenvednének az alatt, mint 
sem ellene vakmerőképpen támadnának , fegyverrel ahhoz való 
erejek nem lóvén; sőt magának is tanácsolnák inkább, és bér
nek is, kevéssé távoznék az országból, hogy magával együtt 
azt veszedelembe ne ejtené. 

Értvén az ország akaratját s kívánságát Rákóczi fejedelem, 
mintha kívánságoknak láttatnék annuálni, magú fizetett hadaival 
az országból Jeuö felé kiment, megmondván, bogy a reá jövő 
ellenséget ha csak maga hadaival kellené is (minthogy az ország 
mellette fel nem üle) megprúbálná, és csak szabadoson az or-
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szagba hé nem ereszlené. Jenő tájára érkezvén azért a fejede
lem (hova a budai vezér tábora csak öt mériföld vala), mindjárt 
hadait elrendelvén, mint egy hét ezer lovassal és 2000 gyalo-
gpklval és 8 könnyű szerű mezei szerszámokkal a vezérre elin-
djíia, és die 5. Julii Lippákoz jutván ott véle szembe szállá 
és jelesen megharczola. Hololt Isten állal azt a nagy erőt a ^e-
jedelem kevés vitézi kárával ügy megveré, hogy valóban szép 
szerencsének tartalik vala mindenektől s méltán az is lehet va
la, ha a dolog csak abban marad vala; mert sok fő törökök 
T?f^^"ök , ogymint az egri passa, esztergomi hég és többeji. 
Elevenen is bennek mintegy kát százat foglak vala e l , lövő 
szerszámokat is elnyervén, azonban nagy része a Maros vizébe 
veszvén a szaladás közben, a mint hogy maga is a vezér a 
Maros hídján állal való sebes futásával menekedhetelt meg *). 

A fejedelem ez harczról megtérvén, maga Váradra mene, 
hadait a környékben hagyván. E gyÖzedelmének pedig örömét 
mindenütt birodalmában meglöteté, melynek megadtuk azután 
sok ízben az árrát, g ugyan akkor is csak hamar veszély esek 
rajiunk a talár miatt, mint ide alább megtetszik. Innen a feje
delem a fővezérnek levelet küldöU, mely minemű tenorral le
hetett, kezembe nem kerülvén, nem tudhatom; de könnyű ál
tal érteni a vezérnek arra való válasz tételéből, melylyel csak 
hamar megfelelt a fejedelemnek, kit neki deák nyelven küldött, 
a mint azt egy olasz a porián valami roszúl meg tudta volt 
írni, melyet a rövidségnek okáért elhagyván a magyar fordítás 
szerént azon levelet ekképpen szóról szóra subneclállam: 

„Rákóczi György! Isten vezéreljen téged minden jóra. 
Tudtodra légyen ez levelünk által, hogy a nekünk küldött le
veledet elvettük, és mindeneket megértenünk, a melyeket írtál. 
Allatod és mondod^ hogy sokszor irtál és kértél volna, hogy 
megengednénk tenéked; és hogy mi választ nem adtunk volna 
mind ez mái napig. De elsőbben is mi írtunk tenéked, és a 

*) Ez Ütközetet részletesen leírja SzaUrdi, Siralmas Magyar Krónika 
369 s köv. l. — Szalárdi kiadásában azonban e. h. ez ütközet 
napja bizonyosan csak nyomdai hibából van jMmws 5-dikére_téve 
jvlius 5 helyett. 
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felségei hatalmas, török császárnak az én kegyelmes uramnak 
méltóságos parancsolatját tenéked megjelentetlük. Császár szava 
egy és megváltozhatatlan, te pedig állnlod, hogy vélked nem 
volna, semmi gonoszt nem tettél, noha vétkes cselekedetedet 
megvallod s kívánod, hogy megengedjünk tenéked, s néha 
kincsedet és fegyveredet mutatod minékünk. A mi hatalmas csá
szárunktól Alhnamé levél adatott volt tenéked, de te az ellen 
a hatalmas császár adóüzető népét idegen földre kivilted, és 
oka letlél, hogy némely része fegyver miatt veszne, némely 
része penig rabságra vitetnék. Ezt penig csak magad tetszésed
ből mivelted , nem tudván megesmérni ós beesülni a mi, hatal
mas császárunknak fejeden lévő kegyelmességit, és a le urad 
akaratja ellen a felséges császár adóűzető népét elrontottad, 
vesztetted". 

„Tekints a császári Athnaméra, és a ti felséges Sî abadság-
iokra. Lásd meg, ott mi van megírva , ez : hogy ha valaki a 
havasalföldi és moldovai boérok közzűl Erdélybe futna, keze és 
Iába megköttetvén kellene tenéked azt hatalmas császár ajtajára 
beküldened. Te penig á moldovai és havasalföldi vajdákat hozzád 
fogadván tisztességesen tartottad, és azoknak hadat is adtál. 
Gondold meg ez aránt mit cselekedtél, még is esküszöl, hogy 
hatalmas császérnak igaz híve-vagy; azt is mondod, hogy egy 
emberért annyi ezer ártatlan embereknek nem kellene veszni. 
Az igaz dolog, hogy a győzhetetlen császár bírja Erdélyt, ós 
semmiképpen nem akarja, hogy adófizető népei romlást szenved
jenek, ugyanis szintén azért haragudott meg te reád, hogy te 
rontottad meg Őket és rabságba ejtetted". 

„Az erdélyiek penig nem értetlék meg a hatalmas császár
nak hozzájok való kegyelmességit, hanem mikor a fényes por
tának levelet imának, ilyen szókat irtak vala abban : semmit nem 
cselekedhetünk, úgy mond, Rákóczi urunk akaratja ellen. Avagy 
nem hiba és vétek-é ez^ hogy az erdélyiek nem az hatalmas 
ottomán nemzetből való császárnak, hanem azöuroknak akar
ják szavát fogadni ? Midőn Rhódeit választották volt fejedelmül, 
a hatalmas császár rajta megnyugodt volt, megengedvén hogy 
Áthnamó és zászló küldessék nókie. Az erdélyiek penig a ha
talmas császár akaratja ellen letöttók a fejedelemségből. Avagy 
uem Tétek-é ez az erdélyiektől?" 
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„Állandó éa örökös szokása a hatalmas császárnak, hogy 
a mit egyszer megparancsol, abban megmarad, azt többször nem 
parancsolja. De ím most kegyelmesen kétszer, háromszor is irt 
az erdélyieknek és értésére adta császári akaratját, ök peníglen 
hatalmas csiszár akaratja ellen cselekedtek. Avagy nem fogyal-
kozás-é ez ? Meri a ki hő a császárhoz, az semmit császár pa
rancsolatja ellen nem cselekszik, és ha mit cselekszik, Isten 
érte megbünteti." 

„Azért a mint a felséges és hatalmas császár maga is meg
írta egyszer, ajtaja mind baráti s mind ellensége előtt nyitva 
vagyon, és a miképpen kegyolmíísségél készen tartja, azonkép
pen haragját is. Az ottomán nemzetből valö császárok mindenkor 
hajlandök ugyan a kegyelmességré , de azokhoz a kik hívek és 
kegyelmet kérnek; nem kellene néked is kincsed és fegyvered 
mutogatnod. Á te kincsed, kiben bízol, bizonyára kevesebb an
nál, a melyet a mi hatalmas császárunk csak egy nap is ki szo
kott adni. Fegyvered penig, a melylyel dicsekedel, semmi; mert 
imó Isten hirével és a mi nagy Prófétánknak csudájával felké
szültek lévén, megszámlálhatatlan hadaink seregével megyünk 
és útban vagyunk. Meglátod majd azl a nagy császári erőt, 
melyet Isten az ottomán nemzet császárának fegyveréhes adott." 

- ' jjAzórt ha erős vagy a tökéletességben ós állhatatos a 
hfiségben, és kegyelmet kérsz, hadd el minden te gondolatidat 
és jöjj ide a mi császárunk táborába; mert valaki még e mái 
napig az ottomán nemzet fényes ajtajához szabad akaratja szo-
rént folyamodott, kárát nem vallotta; néked is semmi károdra 
nem lészen. Esküszöm a mennynek, földnek leremlÖ Istenének 
örökké valöságára, a mi Mahumel Prófétánknak nagyságára (ki 
Istentől áldott légyen), a mi hatalmas és győzhetetlen császá
runk kenyerére, hogy semmi gonosz tégedet, séma tófejedet, 
sem lelkedet, sem jovaidal, sem az én császárom sem én ma
gam sem a mi vitézeink miatt nem követi és nem találja. Ma
gam érotted kezes leszek, s azért adom néked erős hitemet." 

„Ha azért a császár kegyelmét akarod megnyerni, és Isten
nek azokat a szolgáit megszabaditani, kiknek te veled együtt 
meg kelletik halniok, minden kételkedés nélkül jöjj el: mert a 
mi kegyelmes császárunk kedvezni szokott azoknak és kegyel-
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mesén is látja, kik szabad akaraljok szerénl az Ö császári.szó-
kihez folyamodnák; de csak leveled által, melyben semmi egyen
lőség nincsen, az ö hatalmassága császári kegyelmességét meg 
nem nyerheted. Ezek után imhol megyünk, ós a mi Istennek fog 
tetszeni, meglészen" *). 

•Midőn mind ezekből, s mind egyéb szomorú dolgoknak 
folyásiból akár ki is nem egyebet, hanem hamar időn való rom
lást és Istennek haragos ostorát bizonyoson várhatja vala sze
gény nemzetünkre, ez okon mind az egyházi s mind a külső . 
igazgatóknak tetszésektől Pünkösl havától fogva egy néhány 
hónapok alatt egy egy egész naponként mind a mi városunkban 
s mind az egész darab tartományban itt környékünkben Isten 
haragjának rólunk való elforditásáért böjlölésekben^ hálaadás és 
könyörgés óllal való innepi szenlelésben celebráltunk. 

De hogy a dologra térjünk, mikor Rákóczi fejedelemnek 
az említett levelet íratná a vezér, akkor már ásiai ős európai 
másfél száz ezer emberből álló/roppant hadával táboroz vala, 
a végre indulván szegény hazánkra, hogy az előtt egy néhány 
hetekkel Lippánál esett szerencsétlenségiórt bővön megfizetne, 
és azt pusztítaná. 

Minthogy penig a fejedelem nem hihetvén a hitlevélnek, 
a fővezér hivatalára el nem ment vala, annál inkább meghara-
guvék. Azért mindjárt ez nagy erejével Boros-Jenőnek megvé
telére elindúla, melyre régen vásik vala foga, mint az előtt az 
országtól azt levele által kéri is vüla. És hogy az országnak 
romlása annál nagyobb lenne, más felöl, úgymint Bozza váránál 
Brassó tóján, a tatár chámot a szilistriai passával, két oláh or
szági vajdákkal, kurtányokkal, mintegy 50,000 emberrel, Er
délybe bocsálá, hogy a szegény hazát mint valami vadászok 
hálójokkal körül fogván teljességgel semmivé tehetnék. 

Tudja vala iól a fejedelem, hogy a fővezér Jenőt akarná 
obsideálni, azért Váradról a jeneieket erősen biztatja vala, ne 

*) Musztafa nagy vezér e loveie, mely eredetileg török nyelven kelt 
8 melyet a fővezér latmra is lefordíttatva klildütt meg Rákóczi
nak, latiuiíl és magyarul Enyedi szövegétül némi csekély elté
résekkel, olvasható Szaldr'di-nid Í8 e* h, 37^^378, has. 



félnének isiemmit, mert hova hamarább elegendA segítséggel akar
na nehiek succurrálni, holott készebb volna egy bokrot annak 
mezején vérre) megfesteni, mint annak lörSk kézbe való esésit 
hivalkodö szemmel nézni- E biztatásnak annyira fámaszkodának 
a jeneiek, hogy noha n vár felette erőtlen és többire minden 
munitio nélkül volna , mindazáltal tudván a fejedelemnek hoz-
zajok közel létét, a várbeli tisztek csak esznek, isznak és ven-
dégeskedoek, azonban semmit obsididra 'nem készülnek vala. 
Elérkezék az alatt, ugymiat 29. Augusti, a fővezér hozzájok 
a temérdek nagy erővel, kiket a várbeliek meglátván, a szám
talan sokaságtól elijedének, és mind félelmek mind s készületlen 
voltok miatt a v;U' megszállásától az ellenséget csak egy lövés
sel is nem arceálták vala. És noha a fejedelem fglrle vala ne-
kiek annak előtte oltalmát, de nem lővén ez hírivei, vagy pe-
nig nem volt akaratja reá, de csak egy ember által is Őket meg 
nem segítette vala, nem hogy érettek vérét ontotta volna. így 
azért megcsalatváD a jeneíek a fejedelem segítségében, midőn 
sohannan sém segítséget nem várnának, sem a várnak erőssé
géhez nem bizhatnának, a megszállásnak ótödík napján 2. 7-bris 
a várat a pogányságnak miaden véres viadal nélkül feladák, a 
benne való praesidium minden javaival békével bocsáttatván. 
Mely dologért azután a fejedelem az ott való V. kapitányaak 
Újlaki Lászlónak harmad magával Váradon törvény szerént fejét 
vétette vala. így Erdélynek e jeles vógbáza, mindeneknek s ki
váltképpen sok lakosinak nagy bánatjokra és széljel való oszlá
sokra , környölötte lóvö darab földdel együtt pogány kézbe csak 
könnyen esek. 

Ily két felöl való veszedelem lévén a szegény országon, 
lakosi törődnek vala, mint kellene azt megorvosolni, ha lehetne. 
Annak okáért, mint hügy Rákóczi fejedelem az országból a Par-
tiumba kiment vala (a mint feljebb megmondaték), Barcsai Ákos 
praesidens ár az országban locumtenens lévén, iXagy-ZauKra 
gyűlésbe igen sietve convocálá az ország népét Rákóczi feje
delem akaratjából,, holott azt végezek, hogy törekedni kellene 
a fővezér előtt, ne rontaná mind maga hadaival s mind a tatárral 
a hazát, aíért onnat küldék a fővezérhez követségül magái Bar
csai Ákost a szebeni királybiróvai Lulls Jánossal együtt, lévén 
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erre -Rákóczi fejedelemnek is akaratja s annuenliája, mint ki 
maga dolgát is ezen követekre kiváltképpen bizla volt, hogy 
törekednének graliájáért, úíi költségre is adatván egy néhány 
száz tallért, nem tudván azt Rákóczi, hogy Barcsai Ákos ma
gának keresné inkább a fejiedel^mséget mint jióki, a mint azután 
megtetszett. Ezek által a szegény országbeliek törekednek vala 
a fővezérnek, ne rontaná az országot, parancsolna a tatár chára-
nah is, szűnnék Erdélynek rettenetes pusztításától, hogy teljes
séggel semmivé ne lenne. 

De hogy a lötárságnaU is szörnyű pusztításáról írjunk va
lamit (mindent megírni lehetetlen), szükséges. Ezek nagy dühödt 
haraggal Brassó táján Bozza váráuál,' némely Istentől elfajult 
gonosz lelkiismeretű magyarodnak kalauzságok által, Erdélybe 
beütvén, mindjárt mint valami kopók az országnak lakó helyeit, 
fővárosit kezdek jll^tnl ^s keresgélni s saczok által emészteni; 
elsőbben is Brassót s az után Szeben városát érvén, kezde nagy 
saczot tölöl^ kívánni, kik látván a temérdek pogányságot (ma
gok az erős helyen nem igen félvén), hogy a környékbéli föld
nek, szegénységnek elpusztításának ellávoztatásáért, pénzben s 
élesben nékiek megsatczoltak vala; de semmi kedvezést a po-
gjánytól satczokkal is nem nyerének, egyaránt pusztítván, éget
vén valamit érnek vala affelől tartományokban. 

Szeben városától sietséggel térének Fejérvár felé, kíván
ván meglátni és elpusztitani a fejedelmek lakóhelyét is , hová 
midőn a dühödt tatár érkezett volna , a várba szorult együgyű 
gyámoltalan nép (kik is, mivel a főrendek és tisztek onnan jö 
idején kitakarodtak vala, kevesen voltak), felette igen megijedő. 
Azért mindjárt a tatár chámhoz kiküldvén, ígírék engedelmes
ségeket és könyörgenek nékie, csak a várat és várost ne hán
taná , pénzzel és valamivel lehetne készek volnának kedvit 
keresni. 

A köveleket bókével a chám viszsza eresztvén, noha vé
lek a pogányi természet szerént szóval keményen bánék, a 
várbéliek erősen megvidülának és jól reménleni kezdenek. Azért 
fejek váltságában alkalmas számú tallérokat szedvén öszsze, 
midőn nékie küldölték volna, kevesellik azokat, azért erősen 
neki dühödv<^n, miudjárl hadait a városnak inditá, kikkel midőn 
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a bészoruU heves nép nom bírna, noha alkalmas ideig vélek 
igen emberkedtek vala szegények , de a sürü pogányság őket 
elnyomá , boritá, a várost és a várat felgyujták és a tétova 
szaladó benne való népet levágák és elrablák. 

Immár a tdményleni pogányság mind a várban s mind a 
városban benne lévén, mindent litelö eb módjára kimélletlon 
dúl, praedál és keres, porrá s hamuvá tészen vala. A levágat-
taknak testek, mint a kévék az arató után, az útszákon minde
nütt széljel akképpen hevernek vak, némelyek a benn valók 
közzül az erős toron;yban zárkoztanak vala, ítélvén hogy talám 
az istentelen pogányság kedvezne az Isten házának, a templom
nak s a loronyiiítk j de, nem lön semmi kedvezés, mert oda is 
rajok menvén sokakot közzülök abból nyakra-fÖré lehajgálának, 
némelyeket ugyanott levágának, és némelyeket az átkozott rab
ságra elhajtanak, mind azokat mivelvén szegényekkel, valami 
kegyetlen indulatjoknak kívánsága vsla. A belső várban a fejede
lemnek mesterségesen készített s fejér márványköböl tündöklő 
módon padimenlumoztatott és jeles czifrázatokkal megékesítte
tett s kivül tündöklő cserepekkel héjaztatott palotáit elrontották, 
tűzzel megégették. De ezzel sem elégedvén meg a dühödt el
lenség, bóméne a jeles szép épüleíű öreg templomba is, holott 
mind a régi fejedelmeknek s mind pedig az idösbik Rákóczi 
Györgynek temetések felett a drága szép zászlókat és kivált
képpen sok ezer aranyakban készült fejér és fokete márványkö-
yekből csudálatos mesterséggel csináltatott monumentumokat 
mind elrontották, sőt még a fejedelmeknek is régen az előtt 
eitemeUetett holt tetemeket gyalázatoson felhányták, és azokaí 
najifényre Js kivetették (ekkor fizette Isten egykor víszsza a 
kölcsönt, melyet a mieink is Lengyel országban cselekedtek va
la), és minekulánna a templomnak, várnak és városnak minden 
minden szépségit elpraedálták volna, azokba tüzet vétenek, 6$ 
azokkal egyíilt tornyokat (melyekben gyönyörűséges szavú szép 
öreg 8 harangok valának), szép collegiumot, scholát, ée íijna 
megbecsülhetellon pénzt érŐ drágalátos nagy bibliotékát, mind 
porrá, hamuvá tevék, annyira elpusztítván azt, hogy a rettene
tes égés és füst miatt a várnak és egyéb kő épületeknek falai 
csak magok állanának fenn nagy kormoson, hogy a hol annak 
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előtte fejedelmi masikaknak, dobnak, sípnak, trombitáknak har-
sogások voltának, immár ott holmi vadaknak és baglyoknak ki
áltásai hallaftalnának. Igaz vagy Uram! és igazak a Te ítéleteid! 

Elébb indulván Fejérvárról a tatárság, midőn jutottak vol
na Enyed városához, a lakosoknak rettentósekért, kik imár a 
templom körül lévő kastélyba vonták vala bé magokat, mindjárt 
a várost rettenetes tűzzel megégetek, gondolván, hogy a tűztől 
való félelem miatt a kastélybéliek magokat megadnák, de abban 
kedvek nem telvén, sőt a kaslélybéliektől lövés által károson 
hántatván, ostromnak indultak és mentek vala, holott is Isten a 
mieinket serény forgotódésokban e pogányok ellen megsegélvén, 
kezdett vala a pogányság tőlök satczot kérni és az által nékiek 
békességet ígírni, melyre noha elsőbben hajolni nem akarnak 
vala, gondolván az előtt hét három napokkal a szegény fejér-
váriakon esett szomorú dolgot, mindazáltal tartván az ellenség
nek is sokaságától, annakutánna egy néhány ezás tallérokat &-
zetének nékiek, melyeknek örülvén a pogányság, és népekben 
is sok károkat látván, öt vagy hal napig való olt tekergések 
után tőlök eltávozának. És így Istennek kegyelmességéből ax 
erőtlen helyen, mely Fejérvárnál sokkal erőtlenebb vala, a« 
enyediek városoknak felégetésén hívül személyekre és egyéb 
javokra nézve szenvedhelőképpen tőlök menekedtek vala. De a 
tordaíak előttök elszaladván, városok porrá és semmivé téte
tett vala. 

Tnnen rettenetes pusztítással elébb indulván Kolosvárra ér
kezett a pogányság, holott a várost mindjárást safczolásra liény-
szerítik vala, oda beküldött követek által rettenetes fenyegeté
seket tévén, mint s hogy pusztíttatnék el városok és a darab 
környék is, ha azt nem cselekednék; ellenben ha kívánságoknak 
engednének, bék«sségben minden jókkal megmaradhatnának, 
Nem bátorkodván ezért a városbeliek, kénytelenittelének nékiek 
sok számú szekér élésben és tallérokban megsatczolni, annyira, 
hogy a mit nékiek adtak vala, pénzűi, ezüstül és aranyul (mert 
minden arany és ezüst szép gazdagságokat, még csak öltözete-' 
ken lévő ezüst gombokat, kapcsokat, mind oda adták vala), 
könnyen száz ezer tallérra feltölt; de még is a hitetlen pogány 
ebek, ígfreteltnek nem állván, nem csak a körül lévő számtalaxi 
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sok holyeket, falukal, haneia a városnak is hostáiit rettenetes 
tűzzel mind felégettólí, és hamuvá tették vala. Ugyan akkor 
Maros-Vásárhelyre is ró ütének, melynek- kestélyát csak hamar 
meghágván, a benne szorult népet, közel három ezer embere
ket, mind rabságra hajiak. 

Midőn 0 tatárság Erdélyben Így kegyetlenkednék, a fővezér 
az országnak hozzá küldött feljebb emiitett követeit az alalt kö
nyörgésekben moghallgaiá, ós megígíró nékiok, hogy a tatárt 
kihivatná az országból; azért, hogy a talár chám minden hadaival 
Erdélyből hozzá síelne és a pusziitásnak békét hagyván a£_or-
szágból kitakarodnék, néki megparancsolá hozzá küldött embere 
által, ki engedvén a vezér parancsolatjának, Kolosvárról elin
dulván minden hadaival, a Kérésen Várad tóté tárta, mindazáltat 
nem hogy hatván az eb ragadozó természetű, egy nagy részét 
hadainak az Almás vize felé a Meszesre és az egész Szilágyságra 
rabolni és pusztitani bocsátotta vala, kiknek szárn'yok ide a mi 
szomszédságunkba is Kővár tájékára elérkezvén, városunkban 
is nagy félelmet szerzett vala, de jó rendben lévén a város népe 
készülettel várja vala az ellenséget. Mindazáltal, Isten könyö
rülvén rajtunk, csak egy is közzüíök határunkra nem jött, és 
Így semmi kárt nem tölt vala, kiért dicsértessék szent neve 
felségének. De az Érmelyékét, Tasnádot és egyéb helyeket is 
mind elpuszliták és lakosit elrablák. 

Szintén mindenestől fogva nem lÖtt vala foganallan ;a, ÍÖyfe-
.ĵ ,ér, ^̂ ^̂ ^ v^^^ törekedések az erdélyi követeknek; mert a mint 
feljebb iraték, a tatárság kiléritették az országból,'és így noha 
egy részről a saegény romlott országon könyörülni láttatik va
la, de másképpen súlyos bánattal illeté, és keservesen szoron-
gatá azt. Mert 1.) ugyanott Jenőnél a szabad választásnak ré
gi és még szultán Szulimán lörök császártól confirmáltatott 
privilégiuma ellen a hozzá küldött egyik követel, lugasi és ká-
ránsebesi bánt Barcsai Ákp;s ,̂Jf^je,delemgíé^ 2.) a hadak
nak való fáradságokért, mint mondják vala, rettenetes summát 
úgymint: öt száz ezer tallér satczot vete az országra , paran-
csolv(in szörnyű fenyegcíéssel asinak hamarjában VÜIÓ megfize
tését, 3.) Az országnak rendes esztendőnként való adóját, mely 
szabott volt az előtt tizenöt ezer arany, ekkor nyolczvan ezer 
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tallérra tndá ég neveié, 4.) Az országnál^ némely helyeit, úgy
mint Káránsebest, Lúgost, Deszni várát kezébe adni parancsolá. 
Nem tudván mit tenni erőtlen és elhagyott állapotjában az or
szág, 8 hatalmas pogány nemzetnek mind ezekbon engedni 
kellett vala; azért az emiitett török hadak is ezen helyeket lö-
lök el is foglalták. És így az lugasi S káránsebesi bánságot az 
erdélyi fejedelemségen elcserélé. 

Barcsai Ákost innét o fővezér, mint fejedelmet a nándor
fejérvári MnsztaíTa bég, és annak hadaival Erdélybe békisérteté, 
botot, kardot, zászlót adván a szokás szerént^neki. Ki mindjárt 
pro die 5. 8-bris Segesvárra az országnak gyűlést promalgdla, 
holott a török követ a fővezéi' parancsolatját megmondá nekiek, 
hogy tudniillik ama pártos Rákóczit elhagyván, Barcsai Akosl 
a fővezér parancsolatjából fejedelemnek ismernék, az ígírt ölr 
száz ezer tallért (mert Barcsai a fővezérnek az ország képében 
megfglrte vala , noha afféle való instrncliója s hatalma követ
ségéhez nem adatott vala), császár tárházába hamar beszolgáltat
nák. Az ország adóját is a negyven ezer aranyat meg&zetnék, 
egyébaránt ujabb romlás érné Őket, és mostan is ez okokra 
nézve téríttettek volna ki a hatalmas császár hadai az országbdl. 

Mind özek noha kemény vas-igához hasonló dolgok és pa
rancsolatok vatának, mindazáltal mfnd egyiket s mind másikat, 
kénytelenek lévén véle, ncceptálniok kellé az ország rendéinek. 
Barcsai Ákost fejedelmeknek tevék és választék legelsőkben is, 
ugyan akkor mindjárt a török követ jelenlétében, s annak agno-
scálák, bizonyos szokott conditiőkra megesketvén, és az ország 
is viszontag bomagiumát praestálván nékio. Az ötszáz ezer tal
léroknak î  megfizetésében az napságtól fogva raunkálódának, 
de az egymás után következendő fejedelmeknek, úgymint ezen 
Barcsai Ákosnak és Kemény Jánosnak, magok privatumira való 
vigyázások miatt mindenestől fogva le nem tehetek; mert noha 
egy néhány úttal annak nagyobb részét az országnak felső, 
közép és alsóbb rend lakosin felszedték, de abban csak mit is 
a portára bé nem szolgáltattak, hanem csak magok hasznokra 
fordították az emiitett fejedelmek, melyért a törökök miatt nt 
országnak sok úttal romlása esett azután i s , mind addig míg 
ónnak hátra maradott legderekasabb része az országnak leg'̂  
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nydvKmritabb és szegény^b éllepotjdiban, modM te]«96Í«Tb 
Apafi Mil^ly idejiében, plotittrte m«gfi«eUeték. 

A fejedeledíiség váUozésftn Rákóczi György igen meghft-
bőrod^t és Barcsífhrb i s , begy tisistét elvetto, meg haragudott 
vala Annyira^ togy ^ td<5től fogva minit nyilván véld ellenségit 
ilgy tartja vala ^ boUsVt nem 'fejedelemség vadászásérl (mivel 
mindenek ügy íUlnek vala), hanem inkább az ö elébbi Állapot-
jéAek megByerésééft való soUicitflttiöétt, és az ország mellett 
való törekedés&rt küldetett volna a vezérhez. És mivel az or-
9£%lÖl aem választatott, banem obtradiáItatott fejedelem volna, 
nism fiarosait, hanem magát ismeri vala legitimül fejedelemnek 
és Mtől teessálni nem is akar vala. Éa noha fiárcsai Erdélyben 
fej«Aelme5kednék, Ö maga penig \l% kütin a Partiamban Vátadoti 
^e egyebütt volna ^ mindazáltal sem a Partinmot hegéből kibo
csátani sem ae orsteúg directiőjáról lemondani nem akar vala, 
melyből látván az orsóéig, hogy a hazára ismét veszedelem 
t̂<on<6dnék ^ faa a török megértené Rákéczi fejedelmeskedésit, 

^ eMtt gyűlésből hoszá tázár Györgyöt itélömestért küldék Szath-
invAffra, ki által ardaen reménkednck vala neki, hogy mivel 
imteér tapasztalhflA^képpen lélnlá a töröknek fejedelmeskedésé-
ke?. valö idbgeto voltát, vagy csak abbtíl, hogy immár más fe
jedelmet tett volna), hagyna békét már tovább azon való kap-
dosáshak, és a Partiqmot \B abban való Várakkal és praesidiu-
mokkal együtt bocsásea az uj fejedelem kezébe, egyébaránt az 
országra újabb nagy k>omlá9t hozna engedetlenségével. E kö
vetséggel megindittatván Lázár György, a gyűlés is elbomla. 
És így ez esztendő is valóban siralmas változásokkal, romlá
sokkal teljes lőn. 

Elpraedéltalván, raboltatván azért az orszég, és Jen5 több 
ttzép megemlített helyekkbl pogányok kezébe edvén, mind maga 
a fővezér Jeaőtdl Constantzinápolyba Yi«ks2a méné, s mind y&-
"ig ai.tí'társAg békével, reUeneles iszonyú gazdag prédával, 
biarmokkal, kincscsel, száz ezer emberekbél álló keresztyén 

.rabokkal (mint aznbán megludatoEt) Gyula felé az országból ki
takarodott vala, maradván a haza kevés lakosi többire minden 
lavoktól, némelyek sierolmes alyjoktól, férjektől, feleségek
től és lakhelyektől, keserű és megemésí&tö szomorúsággal meg-

ayy 

fosztatva. A szebeni királybírói penig, kit Barcsaival együtt az 
ország követségbe, a fővezérhez küldött volt, mini feljebb em
lítve vagyon, azon fővezér Constantzinápolybo elvivé ez okon, 
hogy az országra vetett nagy summát inkább igyekexnék meg
adni, ki Qgyanott még is hala. 

Acta anni 1659. 
Ennyi sok csapási után is nem szünék az Vr Isten népe 

ellen való nagy haragjától, banem hogy országunkat, nemze
tünket továbbra is akarná a pogáuyságnak fegyvere által osto
rozni, ez esztendőnek kezdetiben megjelenté mindjî rt ő Felsé
ge nyilván való jelekből. Melyre ujjal mutat vala az is, hogy 
az erdélyi rendek mind magok köstött rettenetes egyenetlenség
ben és czivódásban valának, egyik a másik alá áskálvén, egy 
rész közzülök Rákóczit, más viszont Barcsait nratván, mind 
penig az emiitett két fejedelmek minden dolgokban egymás ellen 
tusakodván , a mint hogy a Csík, Gyergyó és Kászon székbeH 
székelyek kapitányokkal Fetki Istvánnal együtt és aémely vár
beli praesidiumok is az egész Partiummal, Váraddal és az egész 
bajdúsággal együtt még is Rákóczihoz hallgatnak és Barcsai fe
jedelemnek meg nem esküdtek vala. Mind ezek IdvezitŐnknek 
ama mondása szerént: Omne regnum in se divísum desolabitur, 
az országnak következendő romlására és pusztulására mutat
nak vala. 

Ezt a pogány török megértvén, kapa szokása szeréht az 
alkalmatosságon, mindjárt azon tanácskozván, hogy mostan tea-

-ne jó módjok az egész hajdúságnak elpusztításában, ezeket fog
ván hozzájok, mivel hogy mégis a porta akaratja ellen Röktf-
czival tartanak , és így minthogy az országnak is ée RákdcKi-
nak is ereje azokból állana, annak utánna mind ftz országot sza
badosabban kóborolhatnák s miad Rákóc:^t leültethetnék. Mely 
dologra noha elvégezett szándékok vala, mindazáltal ^isöbbea 
az egri passa által admoneálá az hajdüaágot, begy Rdkóezí 
mellől állanának el, egyébaránt telje8ségg«i miná elpuusztulttá-
nak, nftint az egri passa levele szórói szóra: ekképpen vagyon; 
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„Mi a hatalmas és gyözhetetlea császárnak Eger, Szolnok 
ós Hatvan végvárainak, Tisza és Duna között lévő iielyeinek 
és badainak gondviselő ura, nagyságos Húszain passa, minden 
mi hozzánk illendő tisztességes dologban ajánljuk szomszédsági 
haráiságunkat!" - ; 

„Az elmúlt iiapokban innét alól Boros-Jenő és Deszni vá
rai alél, hatalmas császárunk török, tatár, kozák, havasalföldi 
és moldovai száwláthalatlan hadai közzül (érti a fövezér '̂el való 
hadat, mely Jenőt megvette, és a tatár chám hadait, mely a 
feljebb való esztendőben Erdélyt pusztította vala) hatalmas 
császárunk parancsolatja szerént, a velünk való hadakkal ide 
Szolnok várába érkeztünk. Ugyan ekkor csak hamar mind fê  
jenként a kevés hajdú városi kapitányokat levelünk által ember
ségesen megtaláltuk vala e végre, hogy hatalmas császárunk 
parancsolatja szerént számkivettetett Rákóczitól dáliának; de 
leveliinkre csak olyan válaszunk tett, hogy Rákóczival együtt 
akartok hadakozni, mely minékünk Igen csudás dolognak látszik. 
lm axért intünk még is egyszer benneteket, mint atya, anya édes 
magzatit, minthogy sók aprók köztetek, kik ártatlanok elveszni 
és megbnini, minthogy hatalmas császárunk jobbágyi vagytok 
és mostani üj fejedelem is olyan fogadást tett, hogy melléje 
állanak és meghódolnak a hajdü városok ; mert ha olyan foga
dást nem tett volna , eddig a hajdú városoknak helyeit szél 
fútta volna el. Vegyétek eszetekbe hát magatokat, mert Rákó
czinak sem a német császár, sem a lengyel király és a svécus 
i9 semmi segítséget nem adnak, mert olyan hitváu emberért 
országokat el nem rontják, híjában bízik azokhoz. Miért hisztek 
hát hazugságinak? holott hatalmas császártól is a tatár chám-
nak meg vagyon parancsolva, valakik Rákóczit uralják, minden 
erejét reája fordítsa. Miért rqntatnátok hát magatokat? holott 
jól nem tehet veletek, ti sem vele?" 

„Azt kérdjük azért, akartok-ő meghódolni avvagy nem? 
Ezt penig nem egyébért cselekeszszük, hanem a sok láb alatt 
való szegénységnek sírálmokért. Kz levelünket azért nem pe
csételtük bé, mert fogadástok tartja, hogy pecsétes levelet meg 
nem olvastok, míg nem azt számkivetett'Rákóczinak meg nem 
viszitek. Jóakaró szpn^széd barátink, minden akaratunkat levélbe 
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meg nem írhatjuk; azért hitünket, becsülelünket adjuk zálogul, 
hogy mi méltán ne álkoztassunk , hanem dicsértessünk. Vala;* 
mely úton Léjö emberetek' hozzánk, török hitünkre fogadjuk, 
ismét azon úton viszsza bocsátjuk. Egyóbaránt ha szót nem fo
gadtok, hatalmas császárunk akaratjából a fővezér és más sok 
helybeli, hosznai, kanisai, budai, szilistrai és több vég várbeli 
hadak rendelteitek; Isten segítségéből elérkezvén ma holnap, 
bövön meglátjátok. Költ Szolnokban 5. Januarii 1659. *). 

Ez levelet a hajdúk elvévén, noha'a reájok következendő 
veszedelmet jól látnák, mindazáltal Rákóczi ós ö hozzá hallgató 
némely nagy rendek , mint a váradí v. kapitány és Gyulai 
Ferenc/, (ki az egész hajdúságaak parancsol vala) holmi funda
mentum nélkül való biztatással lactálván, elhitetvén, és kemény 
fenyegetőíésekkel is elrémítvén őket, a törököknek oz írására 
vakmerőképpen csak megkeményítették vala magokat, és az új 
fejedelem hűségére nem álláhak, melyért egész minden váro
soknak végső pusztulásával a török izeneti szerént következen
dő esztendőben mint űzettek légyen osztán, alább megjelentetikí 

Az új fejedelemnek és országnak követe Lázár György a 
segesvári gyűlésben reája bizolt követségben megindulván, ugyan 
akkor tájban találta vala Rákóczi Györgyöt Ssatbmáron, holott 
midőn reája bizott dolgok&t nékie referálta és sok erős okokkal 
arra nógatta volna, hogy a fejedelemségen való kapkodásnak az 
ország kárável hagyna békét, és az országnak minden határit 
és a P.irtiumot is egészen bocsátaná ki kezéből^ egy elsőbben 
nem kezd vala semmiben hajolni, azt állítván, hogy ő maga 
személyében is ott vallotta volna a hol az ország a sok káro
kat. Mindazállal az értelmes követ beszédével meggyőzvén, mi
dőn maga is látná, hogy csak lehetetten volna török ellen fe-
jedelmeskedni, ekkor is másodszor a fejedelemségnek renunciált 
és az említett követnek személyében az országgal e követke
zendő punctumok szerént accordált vala , mind azokról assecura-
loriál kívánván: 

1. Hogy a porta kedvébe való jutbatását sem Barcsai Ákos,̂ '; 
sem az ország semmi ok és szín alatt meg nem gátolják, inkább^ 
minden jó alkalmatossággal promoveálják. 

, -H 

•) Közli e levelet gr, BetUm Imi «. A. 192^194, l. 
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2. Hogy sem Barcsai, sem az ország magoltlöl és jó aka-
ratjok szerént ellene fegyvert uem fognak, hanemha ellene áll
hatatlan erA kényszerilené őket, minemű a töröké. 

3. Hogy a kiíi az erdélyi és partiumbelí lakosok közzül 
szolgálni akarják, megengedtetnék, és azért nem fogattatnak el 
és,nem károsittalnak meg. 

4. Hogy minden jószágok, melyek az előtt az országtól 
vagy magának vagy az anyjának, úgymint az öreg fejedelem 
aszszönynak, vagy feleségének adatlak volt, azok mostan is 
magoknak s maradékoknak kezeknél hagyassanak. 

Ezek szerént a conditiók szerént concordálván a követ Rá
kóczival, midőn Barcsai íejedelepaKez viszsza ment volna, min
deneket neki referála. Azért Beszterczére mindjárt gyűlést indi-
oálván ad diem 26. Februaríi, az országnak ott is a követség
nek Itimenetele publicaltaték. Plolott Barcsai fejedelem és az 
ország is approhálván e punctumokatv mind azokat conürmálák, 
melyekről való hiteles assecuratiojokat is csak bamar megkül-
dötték vala Rákóczinak. 

Ekképpen az unió ha csak ideig is meglévén Rákóczi és 
Barcsai fejedelem s az ország között, Rákóczi mindjárt minden 
erősségeit az országnak Váraddal és a Partiammal együtt ke
zéből kibocsátá, holott midőn a praesidiumokat Barcsai fejede
lem számára esketnék, a hitnek formájában az esküvőkkel ezt is 
inseraltatják vala: hogy ha a méltóságos Rákóczi György feje
delmet a fényes porta kegyelmébe venné, szabad legyen nekem 
az ő nagysága hűségére viszsza térnem, ógy mindazonáltal, ha 
ö nagysága is az alatt az ország ellen semmi ellenséges dologra 
nem szándékozik, és a portához való engedelmességünket semmi 
úton módon meg nem gátolja, akkoron is szabadságunknak fo-
gyatko^ásit az ország tetszése szerént megorvosolja. 

E gyűlésben mind csak a kél fejedelmek között való vil
longásokról , jószágoknak adományairól s állapotiról, s Barcsai 
Ákosnak fejedelemségben való megerősítésének módjairól való 
különb különb tracták lőnek, melyek sok egyenetlenkedések 
között végbe menvén, a gyűlés is egy hónapra elbomlott vala. 

Immár Rákóczi György mint magános méltóságos személy 
Hl külön szathmári, ecsedi, gyarmati házainál lakik vala, Barcsai 
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kezénél lévén egész Erdély országa a Partiummal együtt, és 
minthogy immár a paciiicatio közöltök véghez ment vala, azt 
gondolják és reménylik vala mindenek, hegy a szegény haza 
immár annyi veszedelmes hónyódási után békességben fogna 
nyugodni; de noha külsőképpen látszik vala az egyesség a két 
fejedelmek között, mindazáltal valóságos megnyugodt indulattal 
egyik is a másiknak ugyan nem hihet vata, melynek gyümölcse 
vala az, hogy egymás k§zM>Í.í^sp.k.áUpl oly mocskos coUo^ 
qummot itiditánqk, hogy a mi vétek és erőtlenség egyikben is 
másikban is vala, világ szeme előtt egymásnak szemére feL-̂ , 
hányják és felfedezik vala. Mely colloquiumot én sok mocso
kért és semmi haszonért ide inseralni szánt-szándékkal elhallgat
tam*). Másik gyümölcse viszont Barcsai nyughatatlan és Rákó
czihoz nem tökéletes elméjének ez is vala, hogy a törököhet, 
fő fővezéreket Rákóczinak adott bili ellen ottan ottan szorgal
maztatja vala levele által, hogy Erdélyben lévő jószágit ne 
engednék bírni, melyeken való szabados uraságát noha az or
szág fejedelemségének resígnatíójának idején néki megengedte 
volna, de ha a tíA'ök parancsolna felőle, azt ítélné, nem lenno 
vétkes, ha elfoglalnák is tőle. Azonban Rákóczi fejedelemnek 
mivel hogy hadai még is felesén valának mindenütt szélyel, ki
váltképpen a jövő járó erdélyieken sok insolenliákat tesznek va
la , és a fejedelmi titulussal is ez áUapotjában mind. egyaránt 
él vala. 

Mind ezeket Barcsai fejede|eni nagyon orrolván és színes 
békesség alatt sok irogatási után arra vévén a portát, hogy 
csak hamar á budai vezér által, "midön az országhoz em
berét és levelét küldötte volna, megparoncsoltaték kemény bün
tetés alatt, hogy Rákóczinak Erdélyben csak egy talp alaltnyi 
földet és jószágot is birni ne engedjenek és véle semmi egyes-
ségek ne légyen, mert a hatalmas császár nem akarja, hogy 
az a pártos sem maga, sem maradéki Erdélyben elpzenvedles-
aenek, -akképpen hogy ott jószágot bírjanak, kapa a töröknek e 
parancsolatján Barcsai fejedelem, azért mindjárt ad 25. MajS 

*) Rákóczi egy ily levele a Barcsai erre tett megjegyzéseivel közölve 
Van Szaldrdi~íiÁl Siralmas Magyar Krónika 413—i28. has. 
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országgyfiíést hirdelvén Szásü-Sebesbe, ott a budai vezér paran
csolatja elolvastatok, hova Rákóczinak is levele érkezvén, hogy 
abban az elébbi mód szerént a fejedelmi lilulussal élni látnák, 
azon annál inkább mindenek megináülának, és ez okon levelét 
meg sem olvastalak; azért lévén már hatokat mihez vetni, mind
járt minden Erdélyben ÍévÖ jósxágit, magáét, feleségiót, any
jáét mind elfoglaltatok, némely részét fiscus számára elfoglalák, 
vevók, más résíél tétova híveinek Barcsai elajándékozd. Evvel 
is penig meg nem elégedvén, pecsét alatt ilyen mocskos és becs
telen végzést publicaltatának mindenült a vármegyéken: hogy 
senkinek az erdélyiek küzzül, feje és jószága vesztése alatt, e 
gyűlésnek idejétől fogva nem szabados Rákóczi Györgynek, 
sem anyjának az idősb Rákóczi GyÖrgynének, sem feleségének 
udvarában szolgálni, sem akármely itt künn lévő bázokhoz akár
mi okon jöni, menni, küldeni vagy izenni és még csak levelet 
is küldeni. A kik penig mostan a haza fiai közzül udvarában 
szolgálnának, azok is jószágok vesztése alatt közelebb celeb
rálandó országgyűlésére tartozzanak redoálni az országba. 

E becstelen végzés értésére esvén Rákóczinak, minthogy 
ezt nagy gyalázatnak tartaná, rajla igea megharagudott vala, 
annyira hogy ettől fogva mind Barcsai fejedelmet s mind az 
országot többire mint ellenségit úgy kezdé tartani, haddal ké
szülvén mindjárt ellőnek. Melyet minek előtte megindított vol
na, annak előtte Erdély országának, kiváltképpen a Partjiumnak 
s Bihar vármegyének ilyen tenorral való levelet külde: 

„Megkeseredett szívvel értjük kegyelmelek közelebb el
múlt gyűlésének kimenetelit, melyet noha a hazának szabadsó-
gának megorvoslására convocáltatott kegyelmetek , mindazáltal 
abban nem munkálódván, nékünk adott kötelessége ellen mi 
voltunk a feltelt czél, a közönséges megmaradásra való dolog
ban semmi nem végeztetvén. Kegyelmetek i,degenit bennünket, 
hogy szoros igyünkben kegyelmeteket erőnkkel s értekünkkel 
ne segítsük. Érdemlettük-é ml kegyelmetektől, ha hittel erősí
tett végezése nem tartolta volna is, bogy embereink kegyel
metek közzé való járástól eltiltassanak? magunk, feleségünk és 
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anyánk jószági elfoglaltatván felharácsollassanak? senki hozzánk 
ne jöjjön, menjen, udvarunkban ne szolgáljon, mert egyébként 
élete és jószága is elvész miatta? Honnan érdemeltük, hogy 
mind ezekre a török parancsolatja süllicitáltassék ? Ez-é a sza
badság? ilyen szabadságot akar-é kegyelmetek keresni? így 
tartja-é meg kegyelmelek hitit? Ez-ó a báládatosság és keresz
tyénség? Mivel érdemiettük, bogy ily notoriusok legyünk? Vá
radnak Parliummal együtt kezünkből való kibocsátásában hely-
hezteté kegyelmetek megmaradását és rab atyánkfiainak meg
szabadulásokat, ám megcselekedők. lm szépen jutalmaztatja ke
gyelmelek keresztyénségünbet; forgatja kegyelmetek, hogy tö
rök paranssolta, meg kellett cselekednünk.. Nézze meg kegyel
metek, nincs nékünk adott hitiben török parancsolatja kivétetve, 
hanem csak simpliciter vagyon, hogy semmi úton jószágink 
nem impediáltütnak; ha penig török parancsolatjából VíigyoUj^ 
kegyelmetok sollicitálta ellenünk, mint azt bizonyoson tudjuk, 
noha ö inkább várná a megígért nagy summát, mint sem eífé-
léket igazgatna". 

„A mi zsidónak, görögnek, czigánynak és akárkinek még 
a pogányoknak is szabados, úgymint'a levél küldés, mely még 
a nyilván való ellenségek között sem tilalmas, az halált érdemlő 
nagy vétek kegyelmetek előtt, és mi attól tiltattunk el. Ezzel 
kegyelmetek nyomorult Erdélynek dolgát, nyavalyáját nem 
könnyíti, sőt nehezíti, mert a szántszándékkal való bitszegés 
büntetést el nem kerül, mjnC arról rettenetes romlással való 
példát hagyott Isten nemzetünkben". 

„Szomszédságban lé̂v̂iÉ̂n kegyelmetek Partiumban lakók, 
intjük kegyelmeteket, bogy keresztyónségelebet, becsületeteket 
meggondolván s hiteteket, szolgáink háborgatásútöl, annál in
kább megfogatásától szűnjetek meg; mi ország ártalmára való 
dologban nem jártatunk , mert mi annak romlását (Isten úgy 
áldjon meg) nem kívántuk, vérünkkel és értekünkkel segítenék 
inkább, de a mi keresztyénségünk és személyünk nem becsűl-
tetik, sőt gyaláztatunk inkább. A becsületig élünk mi, nem to
vább. £!gyébaránt mi is más utat követünk, becsületünket helyre 
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állatjuk, szolgáinkon iett kisebbséget megorvoeoljnk, mi hien 
előtt mentek leszünk, ártatlanoknak szenvedése nekünk ne tu-
lajdonittassék. Dalum in arcé nostra Ecsed, 20. Junii 1659*"**)* 

E manifestumot noha Rákóczi György leginkább a Bihar 
vármegyebélíeknek irta és küldötte vala, kik az erdélyi statu
sok között értelmesebbeknek és inkább ellene alléknak látsza
nak vala, mindazáltal minthogy a dolog, melyet ebben Rákóczi 
forgat, közönséges volna, az egész ország resolvála nékie, kit 
is annak utánna gyalázatjára kinyomattak vala. Mely rosolntíója 
az országnak ssóról szóra ekképpen vagyon : 

„Nem kételkedünk keseredett szívvel hallotta nagyságod, 
a nemes országnak, nagyságod dolgaiban való végezését. £1 is 
hiheti nagyságod, nem kicsiny keserűség kényszeritette a ne
mes országot is e végozésre. És oh! vajha nagyságod nem adott 
volna okot ilyen s ennél nagyobb dolgoknak is végzésére! Sok 
szóval mi szükség előszámlálnunk speciesenként a dolgokat, 
'melyekkel nagyságod erre juttata bennünket, hololt már a ke
resztyén világnak nagy része ennek csak hallásától is irtózik". 

„Hogy azért nagyságod egyszer calegorice megértse, a 
porta ellen való cselekedeti minket annyiba hoza (melyet hogy 
mind ennyi veszedelmeknek elkövetéséig elszenvedénk, magun
kat 19 nem igazítjuk, noha tudjuk, nem kevés nyakszakadással 
állhattunk volna ellene), hogy immár azokból könnyen ki nem 
menekedhetünk, és azt csak pro lege staluta et publlco decreto 
kell tartanunk, mind addig, míg Isten a hatalmas nemzetnek 
szivét hozzánk fordítván, engedetlenségüDkkel elvesztett sza
badságunkat helyre állítja. Hogy maga szabadságának helyre 
állatásában nem munkálódhatott a nemes ország mostani sebesi 
elmúlt gyűlésben, valóban siralmas; d« ennek is csak az az 
oka, hogy felejtette vélünk magunk dolgát a nagyságod sze
mélye ellen való gyülölsége a hatalmas nemzetnek, és ez okon 
reánk következendő veszedelemnek elhárításáról való szorgal-
matoskodásunk, nem akarván minden esztendőben újabban vesz
nünk nagyságod miatt.'̂  

*) Emlékezik e levélről, söt némely szavait fel is használja Szalárdi, 
«. h. 442. has. — Gr. Bethlen Imre, ki Enyedi után, mint láttuk, 
több oklevelet közlött, e levelet a munk^ához fUg:gesztett okle
velek közzé nem vette fel. 

„Hogy ily szoros ügyünkben nagyságodat elidegeníteni akar
tuk Volna erejével ós költségével való segilsógótöl, senki azt 
dolgainkból jö lelkiismerettel nem concludálhatja, hanem ha nem 
értvén tészeti itilétet. Mert ugyan is a mihez eleitől fogva soha 
nem bízhatott s nem lételét csalhaiallanúi experiálhatta, azt mint 
idegeníthett« el magától ? Erejét nem hogy nagyságodnak de 
akármely keresztyén monarchának is igen kicsinynek ililjük az 
Istentől fejünk felett felvont és világi, erővel, dicsőséggel fel
emeltetett hatalmas nemzet ellen, valamíg Isten annak perió
dusát fenntartja. Annál inkább értékéhez nagyságodnak mit bíz
hatott a nemes ország már egyszer kiadott választétele után , 
mely a nagyságod hittel tött relatíója szerént 30 vagy 40,000 
tallérnál feljebb nem extendáltalott még ez előtt két esztendő
vel is, ha szintén abban annyi hadaira eddig semmi el nom költ 
volna is? Ezt hu magától elidegenilette is , igen kicsiny kárt 
vallott benne, söt ha contemnálta is; meî t az micsoda a mi ol-
talmnnkrn ? A nemes ország elég segitrégSnek tartaná nagysá
godtól, ha dolgait esak távol nézné, és ez maga oltalmára vnló 
médiumoknak keresésében meg ne akadülyozná; így ha vesznénk 
J8, könnyebb volna. De e nehéz; ta'Ar negyedik iztŐl fogván ne
velvén és hizlalván ez a szegény fasza nagyságtokát, niínd ennyi 
«ok javai vétele után is átoknál, Szítoknál egyebet n^m hall, 
romlására való igyekezetet experíál. Kötelessége ellen e haza 
semmit nagyságoddal nem cselekedett, contractuEfában is semmit 
{torta annuentíája kíTÜl nem ígírt. Nagyságod is keresztyén ember 
lévén, olyat végső veszedelmünkre nem kívánhatott volna, nem 
is kiv^bat. Jószágaiban való kárát sajnálja nagyságod, mi pe-
nig országul veszetik el nagyságod miatt, szabados emberekből 
rabokká levénk, melyen hogy nagysíágod bánkódnék és kese
regne, nem látjuk, sőt inkább a helyett az országronló latrok
kai, világ seprőjével, minden alkalmatossággal vigan lakik". 

„Ugy vagyon, a nemes ország nagyságodnak csak egy 
hold földjét is a porta parancsolatjára mindjárt el nem foglalta, 
kedvezvén nagyságodnak maga veszedelmével ís; melyet ha 
cselekedett volna is , semmi ínjariájára nagyságodnak nem lehet
ne. Mert váljon melyik nemzetségétől szállottak mind azok nagy-
Ságodra. Számlálja elö, melyik nemzete szolgált nagyságodnak 
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azért a szegény hozánalt; de mivel fizetett egyétbel igánál, 
törvénytelenségnél, rabs4gnál, végre utolstíképpen való elvesz
tésünknél? Es hogyha a hálúdatosságnak csak mi kicsiny szikr 
rája volna nagyságodban, bizony soha azoknak ily kételenség-
gel való elvételéért ujabb romlásuhltra nem igyekeznék, meg
gondolván, hogy ba mi bárt vallana is itt miattunh,' azt duplán 
megQzettük másutt. Holott a mennyi urasága a nagyságod fa
míliájának volt, atyjának fejedeleDiségre közénkbe való jövete
lének előtte Magyar országban , ez a haza két annyit is kere
sett azon Magyar országban nagyságioknak. Mert ugyan is meri-é 
nagyságod mondani, hogy valaha Erdély nélkül Munkácsnak, 
Tokajnak, Regéczaek, Ecsedhek uraságát obtineálhatta vgliia? 
Itiije meg Isten e temérdek nagy háládallanságot", 

„Hogy a porta errftl való parancsolatját az ország vagy 
talán csak privatus is soUicitálta, eleitől, fogva mondotta nagy
ságod, de annak elbitelére még csak valami gyanító jelt is nem 
nsutatbatott; ebból mi szükség magunkat mentenünk a kő fülnél? 
Megmenthei minket országostól a felséges monarcbának római 
császárnak ö felségének relaliója, ki is ágense által interpo-
nálván magát, és csak azon törekedvén ottan , csak jószágot 
engedjenek nagyságodnak birni Erdélyben, oly választ vett a 
fényes portától, hogy ha a felséges monarcbának tekinteti nem 
lett volna, életének elvesztésével concludálta volna abbéli kö
vetségét és inslanfiáját. Itiije azért a keresztyén viiág ebből, 4s 
nem a nagyságod rancorából származott intimatiójából, az egész 
dolognak valóságos igazságát". 

„Közénkbe való járatásának interdictlóját is nagyságod 
méltán nem neheztelheti: mert a kinek rabsága alá ejte, annak 
kell engednünk, mely alól nagyságod ki nem szabadithatván*, 
engedelmességünket nem impediálhatja"* 

„Országunk veszedelmére való dolgokban járlal-é nom-ó 
nagyságod, megüilheti a tapas/ialt dologból, holott ezen altul 
mostan is azt efficiólla. A mely hatalmas monarcbának árnyé
kában maga is nyugodni akar, annak levelét intercípiáltatván, 
levél vivő atyánkűait fogságban tartja. Minket minderikor köte
lezett ígírelünk nagyságodhoz ; de nagyságod akármit cseleked
jék t^ssecuratioja ellen is, azt senkinek hérdéí<be sem kell hozni." 
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„lm manifeslumál is kibocsátotta nagyságod, nem tudjuk 
mi végre ; mert mi ügy experiálíuk , hogy a keresztyén nem
zetek között a fellelt dolognak követése helyeit szokták az 
olyat exmitláloi, o végre, hogy ha az intésnek engednek, a 
dolog elébb ne menjen. Nagyságod penig annak hibocsátésa 
elölt nagy részét elkövette rajtunk fellett szándékának." 

„Kérdi nagyságod, mivel érdemiette, hogy ily notórius 
légyen előttank ? Félre tévén magunk siralmas állapotunkat 
(mert egy két Istvánfi vagy Sambucus elég nem lehetne 28 esz
tendők alalt szenvedett és e két esztendőben ugyan perfectióra 
ment nyomorúságos veszedelmünknek leírására), erre csak Bzt 
feleljük: nem mi tőlünk , hanem a portától (még ha szintén m' 
notóriusnak pronunciálluk volna nagyságodat, kit tagadunk), 
kérdje ezt meg nagyságod. Higyje el nagyságod, valamíg a 
fényes portát nem compescáljo, minket az ilyen dologtól addig 
csak híjában arceál. Mivel nos non agimus, sed agimur. Csu
dáljuk inkább, hogy nem szánja nagyságod hazánkat a poriához 
való engedelmességünkért újabb veszedelembe ejteni." 

„Tagadhatatlan dolog, kívánják a pénzt tőlünk; de nem 
azt, a mit mi vagy mások magunk nevével ígirtek; hanem azt, 
a melyet nagyságodhoz való adbaesiónkért reánk vétenek büa-
tetésüi, nem vádolhatván jó lelkiismerettel ez aránl a törököt, 
ki szokása felett jóra utá,nnunk, de nagyságod miatt nem en-
gedhelónk méltó kívánságának. Ez aránt compelláljuk a nagysá
god lelkiismeretit, ha az mit mi semmi úton a portának meg nem 
ígírnénk, úgymint Jenőt, váljon nem csak világi büntetés, de 
még más világra tartozó átok alatt-é, nem, adta volnaé nagyr 
Ságod oda, ha kívánták volna, fejedelemségben való megma
radásáért. Erre ciélozó sok szavait hozhatnék elő nagyságod
nak, de a szó könnyen megtagadtathatik a nem halló előtt; 
hanem mostan is nálunk vágynak nagyságodnak regalisí, me
lyekkel a tavalyi fejérvári gyűlésre hivata bonnünkel, abban 
majd szóról szóra ezeket látjuk inserálva: Jenőnek is dolga 
fenn forogván, országé lévén, mi nem adhatjuk, nem is adjuk.^ 

„Eíüt nem tagadhatja nagyságod, mert scrípla manent, még 
is minket nngyságod nem általi az^al^crimi^álni, a mjt ríi))3ág08 
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állapotunkban reánk vetettek, holott az írás megmutatja nyilván 
akkori szándékát nagyságodnak , ha az ország annuált volna." 

„Hittel csaltnk-é meg nagyságodat? ítilje meg az Isten, 
holott a mi fogadásunk fundáltatott mindenkor a porta engedelmén." 

„Ezt mi is tudjuk, hogy nagyságod hittel hölelezte vala 
magát inauguratiöjakor, de osztán mint jobbágyit, sÖt mint rab
jait, úgy bira bennünket, melylyel^ a két Oláh országnál alább 
vald állapotra jnttata.'' 

^Noha országunk végezése és a fenyegető parancsolat sze
rént nagyságod közöttünk járó szolgáit eddig meg bellett volna 
fognunk, de nem hogy szolgáit, de még tolvajit is, kiket tud
tunk nagyságodéinek lenni, nem bántottuk, tűrő szemmel nézvén 
tolvajlásohat, marháink prédáitatását. Azonban nagyságod mos
tan is hazánkűai bfizzűl egy néhányat fogva tartat, és váljon 
szfiut-é valamit ez tüalmazásunkkal nem csáb a közénkbe valő 
jArtalás, hanem a nyilván való tolvajlás, prédálás, marba hajtás?'' 

„Protestál nagyságod, és egyszersmind azon protestatiőjá-
ban is parancsolja, ha mit ártatlanok szenvedni fognak, nagysá-
godoffk ne tulajdonitlatnék. Az ártatlanok nyomorgátása hogy 
vétbfil tnlajdoníttossék vagy ne, nem a mi dolgunk, Istenié ö fel' 
Ségié, ki nem függ senkinek parancsolatjától; melyet minthogy 
mostan is minden órában cselekszik nagyságod, amaz Istent üláló, 
6tet szemtől szemben káromló lator vitézi által, elhittük, ez után 
Í8 minden nikalmatossággal elköveti, noha a mi ftiletünk szerént 
csak e^y nyomorult nemzet közzül két ízben kétszáz ezer lélek
nek iszonyú rabságra s halálra való menetelek elég volna , söt 
egy lélekre, ha angyali lélek volna is, rettenetes lehetne ilyen 
terhnek rakása, annál inkább hordozása s róla számadása, bár 
ottan semminek ítiltessék is az ezen kivül való országbéli ártat
lanoknak szenvedési. Mindazáltal ha ugyan csak az ártatlanok 
nyomorgatását tette fel nagyságod szándékában, ottan csak azok
nak, kiket nagyságod ártalmasoknak tart (valóban peuig azok is 
igen ártatlanok), hagyna békét, de úgy látjuk azoknak is szintén 
úgy kedvez, mint az ártatlanoknak." 

„Vérének mellettünk való kiontását ajánlja él'eltiink nagysá
god, melyet mi soha is nem kívántunk nagyságodtól. Azt siratjuk 
mostan is,, hogy vérrel hezdé nagyságod tartani ezt a hazát. 
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melyet hékessséggel s engedelemmel megoltalmazhatott volna, 
jóllehet a magáét nem csak kiontástól, de cseppenéstöl is Valóban 
kimélé még ozüktól i s , kiknek nagy assecuratioval fgirte vala, 
kik is vérrel, nem engedelmességgel akarván magokat oltalmaz
ni, szájokba eaék keserű íze vélünk együtt. Jószágában való 
kárvallásért el akar bennünket rontani, s még is vérével kínál." 

„Átokkal, írja nagyságod, nem kívánja szegény hazánk 
romlását, ki kételkedik ebben; ugyanis hat vagy hét ezer job
bágyot bírván benne, ha megengedné a fényes porta, ily nagy 
kárával hogy elTectuálná, kiváltképpen látván, hogy fejedelem
ségét nem bírhatja ? Ha Istennek átkát nagyságod el akarja ke
rülni, nem a maga hasznáért szánjon bennünket, mert azt akár 
ki is megcselekszi. Akkor mutatja, meg nagyságod igaz keresztyén-
ségét, mikor a haza megmaradásáért nagy kárával nem gondol." 

„Ezt nagyságod eleitől fogva gyakran szokta mondani; kí
vántatik már egyszer valaha, hitesse el nem csak vélünk, ha
nem MZ egész keresztyén világgal; vegyen ottan példát bár 
csak némely pogány fejedelmekről, kik nem, csak károkat, de ^̂  
még életeket is semminek tartották életek megmaradásáért. Nagy 
keserűségünkre volt eddig is , hogy nagyságod bennünket vér
rel oly hövségesen kínált, azonban nemzetünknek legszebb, 
legvirágzóbb részét tatár kezébe ejtvén, egészlen való kiszaba
dítására is a feljebb való irás szerént barmincz vagy negyven 
ezer tallérénál több nem volt," 

„A keresztyénségnek is regulája nem az: hogy valaki be
csületéig éljen, hanem lelkiismeretének tisztaságáig, mely nem'̂  
néz világi kárvallásra, vagy becsületre, hanem az Istenben való 
szent szeretetre s maga megalázására. És noha nagyságod lát
tatik élete felett vigyázni becsületire, mindazáltal értünk mj 
oly időt, ország hadaival két ízben is oda hagyta a becsületet 
s életét megtartotta, hol szaladússal, hol idején való elköltö
zéssel. Kérjük azért nagyságodat még is keresztyéni sinceritás-
sal, továbbra is ne igyekezzék veszedelmünkre, alázza meg 
inkább magát a felséges Istennek hatalmas kezei alatt, szűnjék 
még is ingerelni ő felségét. Mivel az úr Isten az Ó híveinek 
minden óhajtásokat megszámlálta s könyhullatásokat tömlőjébe 
szedte. Bizony boszszút áll az Isten nagyságodon, ha ugyan 
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nem ahar megszűnni. Azokat a minket nyomorgató voszsz5ket 
a tűzre teszi, nem szenvedvén sokáig az iszonyú kóborlást, 
diilást, fosztást. Ha penig nagyságod magát megcsendesiti, ha
talmas az Isten ntigyságodat újabban felemelni a poenitentia 
tartás után (mert ugyan 4s nem boszszuállásra való igyekezet, 
hanem igaz poenitentia kívántatik ehhez), mint Manassét, noha 
Isten még nagyságodat Manassé állapotjára nem juttatta, melyet 
eltávoztatni szívből kívánunk, ha nagyságod is méltatlan cse-
lekedetltöl megszűnik" *). 

líy rút mucshos pasquilus által felele "meg Bihar vármegye 
Rákóczinak az ország képében, melyet Rákóczi megértvén, vagy 
horagudott annak előtte jószágának elfoglalásáért, vagy nem, de 
akkor annyira haragra buzdúla, hogy csak elszáná magában, 
minél nagyobb nyomorgatást, üldözést eltehetne, csak eltenne 
öz ország lakosin hadai által. 

Annak okáért hadait minden felöl gyűjtvén és megszapo-
ritvútti, és az havasalföldi exul Gonstantin vajdát Is hadaival 
együtt melléje vévén, ilyen okon: hogy ha jó előmenetele 
lenne magának, azt is székibe beültetné, augustus havának 
vége felé Székelyhíd felé Erdélybe minden hadaival béindula, 
ekkor is manifestumát elöl elbocsátván , a melyben bemenete
lének okát jelenti vala, a szerént, a mint az elébb emlitetr Bi
har vármegyébe küldött levelében cselekedett vala, minden bűnt 
csak az országra hárítván, hogy véle való békességnek felbon
lói volnának, és ellene rút gyalázatos pasquilust is bocsátottak 

.jfolna ki olc. 
Barcsai fejedelem megértvén Rákóczinak Erdélybe való 

indulását, ö is mindjárt az ország népével a Keresztes meze
jére Tordáttoz táborba szállá. Azonban, midőn a két fejedelmek 
egymás között úgy egyonetlenkednének, érkezek haza az or
szágba elsőben maga házához Gerendre , azután Barcsai tábo
rába Kemény János a crimi tatároknak rabságából, két esztendei 
rabságos szenvedése után, kinek öarcza lévén igen nagy, úgy
mint százezer tallér, lettek vala érette kezesek a két oláh or-

*) Eny'edi után közli e levelet gr. Bethlen Imre, II. Rákóczi G]jöfgy 
ideje 181^191. l. 

szágl vajdák. Kihozaltatván-Havasalföldébe, holott egy része sar-
czának magáéból letétetvén (melyet fia Kemény Ferencz vitt 
vala bé utánna), ügy jöhetett vala haza, a hátra maradott része 
mind örökké nála veszvén. MidŐn itt Havasalföldében Minye 
vajdánál Kemény János l^rdélybÖl ntánna viendő sarcza miatt 
sokat várakoznék és mulatna^ Barcsai fejedelem arra magyará-
zá, hogy az erdélyi fejedelemségre vágyódnék, ós Mlnye vajdá
val arról (ractálno. Gondolván azért, hogy Ö abban ennyi feje
delemségre vágyódó hatalmas emberek között, mint: Rákóczi 
György és Kemény János, meg nem maradhatna, azért köve
teket küldvén Havasalföldébe Kemény Jánoshoz, a fejedelem
séggel megkínálá, gondolván, jobb lenne ha ennek engedné, 
mint Rákóczinak: mert ha neki kezébe akadna, veszedelmes 
lenne dolga. 

Erre Kemény Jánosnak noha nagy hajlandósága vala (mert, 
hogy itt vagy egy szóval említsem, még Rákóczit Is azért tadta 
és küldötte vala haza más úton Lengyel országból a tatárok 
előtt, mint feljebb írva vagyon, hogy azt gondolja vala, az 
inokban lévő tatárság, ki Rákóczinak személyét igen kívánja 
üldözni és megfogni, megértvén útát a fejedelemnek, csak utánnp 
sietne mindenütt, míg megfoghatná, ö pedig békével maradván, 
a véle lévő ország népével és hadakkal Molduván által Erdély
be szép csendesen haza érkezvén, a fejedelemséget elfoglalhat
ná, mely is meglehetett volna könnyen, de Isten ebben meg 
akarván szégyenlteni, az ö szándékát elömennl nem engedé, 
hanem ö kelepczébe esett, a véle valókat is abba ejtette, Rá
kóczi penlg megszabadult): mindazáltal ekkor csak bizonytalan 
és vékony választ adván Barcsai követelnek, midőn szemben 
lévén azután az említett táborban egymással erről való beszé
deket megújiták , ^s a mezőre kimenvén az ország előtt kezdő 
Kemény Jánost commendálnl, kérvén egyszersmind, hogy venné 
fel a fejedelemséget, melyet megköszönvén Barcsal fejedelem
nek, ígíré magát, hogy ha az országnak is úgy tetszenék, jó 

Migzívvel kész volna az aránt is szolgálni hazájának : de mint
hogy már Rákóczi is az országban benn lévén Barcsai fejede
lemsége ellen törekedik vala, akarja vala Barcsai elsőbben a 
dolgot ö véle eligazitani, kére azért Kemény Jánost, hogy iuteî '-
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ponálná magát közöltök , hozná minden jóra a dolgot, melyei 
fel is vállala és elindula Ráköczihoz, ki már akkor a Szamos 
mellett Zsuk nevű falunál vala táborban. Minthogy penig minde
nek Barcsai körül Bákőczi jövetele miatt nagy félelemben va
jának, félvén attól, egy éjjel csak alattomban együtt opprimál-
tátnak hadaitól, kettőnként, hármanként és csoportonként is, kik 
alattomban, kik penig nyilván, mint a kik Rákóczihoz szítnak 
vala, kik viszont valami kigondolt okokkal az elkéredzésre ha
zudván , Barcsai táboráról mind haza oszlottak vala, ügy hogy 
a fejedelem csak maga fizetett hadaival maradna végtére; me
lyet eszében vévén, minthogy Rákóczi erejéhez alkalmatosnak lenni 
nem látá, és Kemény Jánostól is a reá bízott dolog felöl semmi 
ladósilást sok ideig nem vett volna, maga is illóra vévé a dol
go t , és a Keresztes mezejét ott liagyván egy elsőbben Fejér-
várra takarodok. 

Oda levele juta Kemény Jánostól, melyben irja neki, nem 
kellett volna elébbeni helyéről ok nélkül elmenni, holott Rákóczi 
György kész volna jó út és mód alalt békességre; de megirá 
Dókio Barcsai, hogy Rákóczi bitire s igíretire nem akarná ma
gát maga veszedelmével bocsátani , hanem csak nyerné meg 
tőle, hogy térne és menne ki az országból, kész volna néki 
tött igíretit megállani, úgymint a fejedelemséget néki engedni. 
Ugyanis tudván maga is Rákóczi György, hogy a török ellen 
nem lenne állandó fejedelemsége,^ ha harcsait a mellől elűzhet
né is , csak Barcsai ne lenne, oíferólja maga is Kemény János
nak, annyival inkább , hogy Barcsai is közönséges levele által 
nékie ajánlotta volna; de olyan formán, hogy csak névvel vi
selte voina Kemény János a fejedelemséget a török előtt, de 
alattomban fejedelmi módon Rákóczi uralkodott volna , melyre 
rá is veszi vala Kemény Jánost; de ez időtájban havasalföldi 
Minye vajda elpártolván a portától, midőn önzésére s oltalmára 
melléje rendeltetett négy száz törököket alattomban való csa
lárdság által megölette volna, szintén ekkor küldölte yala kö-
vetit Rákóczihoz, iiogy véle frigyet akarna tartani, melyet 
igen'\1iagy szövetségének ílílvén jövendőbeli török ellen való 
megerősödésére, kapa a jó alkalmatosságon és ugyan akkor néki 
a követ által a szövetség felöl jó választ ada, és ez okon a fe-
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jedelemséggel Kemény Jánost többé meg nera kínálá, hanem 
annak elérésére maga igyekezők és abba bé is férkezék. 

Mind ezek és Rákóezinak beljebb beljebb való nyomulása 
az országba Barcsainak hírivei esvén, Fejérváron sem bátor
kodók , hanem némely fő rendekkel, és valami kevés haddal 
onnnt Dévára méné (mely vár Erdélynek széliben, Tömösvárhoz 
csak két napi járó földre vagyon). Ez alatt Rákóczi mind nyo
mozza vala, igen sietve igyekezvén azon, hogy valahol útjában 
megszoríthatná , de mikor egykor bíriben esett volna Dévába 
való bemenetele, és látná hogy fegyverrel el nem érné Bar
csait, Ebeni István erdélyi tanács ür által (ki Barcsainak híve 
volt volna, de Fejérvárról Petki Istvánnal ugyan tanács úrral 
együtt Kemény Jánoshoz küldetvén követségbe Gerendre, a 
Rákóczitól vett válasznak tudakoláséra, mind hármat az emlí
tett Rákóczi megszorítván maga mellé vette vala), hitlevelet 
ktilde nékie, egymással való beszélgetésre kezdvén kihívni. De 
erre nem bátorkodván Barcsai fejedelem, cancellariusát Bethlen 
Jánost küldötte vala hozzá , ki állal akaratját nékie megizené; 
amaz is ilyen szóval szóla nékie: az én kegyelmes uram, feje
delmem, Kemény János úrral a Keresztes mezején végezett con-
tractusáról megemlékezvén, a fejedelemséget letenni kész, de 
mivel azt nagyságod maga jól tudja, hogy csak nevét is nagy
ságodnak a török nemzet erősen gyűlöli, kinek akaratja ellen 
nagyságodnak a fejedeIem^sógen kapdosni sem magára, sem or
szágára nézve nem hasznos, mclytÖl.hogy nagyságod-megszűn
jék , ég a hatalmas nemzetei magának és az országnak vesze
delmére ne ingerelje, nagyságodat az én kegyelmes uram as 
Istennek irgalmasságáért kéri. 

Ezt hallván Rákóczi raegmosolyodék, és a követnek így 
felel©: hogy megtessék, hogy a fejedelemséget nem csak színer 
sen, hanem tökéletesen letette, az országnak hitit arról való le
vele szerint mindjárt hát szabadítsa fel, és mi a fejedelem
ség dolgáról Kemény Jánossal mint akarunk végezni, arról ne
künk rendet ne szabjon. E lón választétele Rákóczinak Barcsai 
követéhez, de erről egy szóval sem tön ígíretet ós nem í? 
emlékezek, hogy az országból kimenne. 
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Megvivén Bethlen János Barcsai fejedemnek a követségei, 

lálá, hogy a köztök leendő békesség felöl való reménység csak 
füstbe ment volna. Azért mindjárt Rákóczi elien való segítsé
gért a portára követeket rendele úgymint: Barcsai Andrást test
vér atyjafiát, Bethlen Jánossal és többekkel együtt. Kik midőn 
elindullak volna, találák elÖl ngyan azon napon Barcsainak tö-
mösvári passától viszsza jövő postáját, kit Dévára való mene
telekor küldött, volt hozzája hirtételért, ki Barcsainak megizené 
ezen postától, hogy követeket híjában küldene, ba maga bé 
nem menne. Azért gondolván magában Barcsai fejedelem, a tö-
rSkneti kívánságára maga is egy éjtszaka gróf Csáki Lászlóval 
és udvari praedicaíorával Csengeri Istvánnal s valami kevés 
késérÖkkel együtt Tömösvárra szőkék a budai vezér Szejdi 
Ambet passához, ki akkor ott mulatóz vala. Hova midőn érkezett 
volna, a vezér ötét tisztességesen fogadó^ 6s megértvén tőle Er
délynek és Rákóczinak állapotját, mindjárt Barcsai postája mellé 
maga emberit adván, sietséggel a török császárnak a dolgot 
megirák; melyre nézve maga keze írása alatt lévő levele által 
J&-budai vezérnek a császár megparancsolá, hogy Rákóczi feje
delmet az országból kiűzvén, vagy megölvén, Erdélynek kirá
lyát {mint ök szokták hívni), úgymint Barcsai Ákost, az országba 
bevigye és mindjárt helyébe állítsa. 

• Látván Rákóczi György, hogy Barcsai Ákost kezére nem 
keríthetné, üldözésében tovább nem munkálódék, banem látván 
a jó alkalmatosságot fejedelemségének elérésére, mivel hogy 
Barcsai az országból kiment volna, országgyűlést hirdettető Ma
ros-Vásárhelyre ad diem 24. 7-bris, hova a csiki, gyergyói, 
kászoni, sepsi, kezdi és orbai székbélí székelyek igen vígan 
(mivel hogy ök mind eddig alattomban Rákóczival tartották vala 
(t dolgot) de a szász városbéliek és egyéb statusok nem kevés 
félelemmel mentek vala el. 

Itt magát Rákóczi fejedelem cancellarlusa Mikes Mihály 
által a fejedelemségbe bécomoiendáltatá az országnak, megigír-
Wén az ötszáz ezer tallér adót a töröknek,, melyet a fővezér ez 
cflőtt az országra vetett vala, és azt is megmondván, hogy va
lakik Ötét ezután uroknak és fejedelmeknek esmérnék, azokkal 
minden kegyelmességét, oltalmát és jótéteményét akarná kö/.leni, 
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a kik penig azt nem mivelnék, akar tartotoány, akar magános 
személy lenne az, mint nyilván való ellenségével avval úgy 
fogna bánni. Mikes Mihály mellett fogják és az országot kény
szeritik vala ezek is Rákóczinak bevételére, úgymint: Mikes 
Kelemen sepsi, kezdi és orbai székeknek kapitánya, Mikes Mi
hálynak testvér öcsé, és csiki fő királybíró Lázár István. 

Ez kemény izenetít csudálkozással megértvén az ország 
Rákóczinak, nem tudának a nagy félelemben ós elhagyatott álla
potban mit tenni, hanem inter spem et metum Rákóczi mellé 
állának, ég Barcsait megvetvén fejedelemmé tevék lijabban; 
melyre noha szabad voxot engedett vala, bogy már, de a nagy 
erőszak, ngymint a sok nyúzó, fosztó hadak és a sok vas békó 
az engedetlenek ellen készen valának; melyre nézve nem annyi
ra szabad vosolások, mint hallgatások által az ország népének 
választatott vala fejedelemmé. Mely meglévén , mindjárt köve
tek által jnegizenék Rákóczi fejedelemnek Radnótra, hogy feje
delmeknek akarják agnoscólni (mivel hogy ott várja vala a gyű
lésnek kimenetelit); melyet megértvén igen megörüle, hogy fel
tett szándékát elérhette volna, és azon nagy örömében meglglré, 
hogy mind azoknak, valakik eddig néki valamit vetettének vol
na, megengedett, és senkit megbüntetni nem akar, inkább azon 
lenne, hogy mind az országhoz kegyelmességót, mind a török
höz hűségét, ha venné, megmutatná, melyet ha a török nem 
akarna, 1;egyverévcr és költségével is az országot megoltalmaz
ná. Ugyan onnét mindjárt el is külde a budai vezérhez Sejdi 
passához Tömösvárra, hogy Barcsait, ki ak:kor már nála vala, 
erősen vádolván meguntathatná , magát penig a porta gratiajá-
ba béférkeztethelnó, hírré tévén a fejedelemségbe való beállá
sát és ahboz képest ajánlván engedelmességét; de egyiket sem 
obtineálhatá, s,öt a pogányságot az ország és maga ellen újab
ban felingerlé. 

Midőn ezek a gyűlésben véghez mentek volna , és az or
szág is Rákóczinak megesküdt volna (nosza sok kéntelen hit), 
a gyűlés elbomla. 

Innen mindjárt Rákóczi fejedelem nagy örömmel indula^iz 
országnak Molduva felől'Való határi és végi felé, feljebb em
iitett havasalföldi Minye vajda eleibe, ki akkor elébboni ii^enoti 
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Gzerént hozzá jÖ vala a fri^y kötésre^ Hova midőn hözelile-
ne a fejedelem, eloibe jőve szép pompával Minye vajda, hoIoU 
egymással sxemtöL szemben erősen hit alatt a török ellen szö
vetséget tőnek. És így ez idegen fejedelem is Rákóczi barátsá
gáért a portótöl elszakadván , magát fejedelemségétől országá
tól megüresité ; és noha sok liincset bozolt vala ki, de ugyan 
magát etébbi állapotjához képest csak mazurrá tévé, s mint az 
EsopQS ebe csak a koncz árnyékához kapott vala ^ ki apnak 
utánna a fejedelemhez adván magát, alá s fel jára Erdélyben, 
költvén pénzét s töltvén idejét híjában Ide is következendő 1660 
esztendőben jannariusban városunkba hétért vala, holott bárom 
hetek alatt summás és káros friss vendégséggel tartván msgát 
saámos cselédjével együtt, az után illendő pompával, a város 
fegyveres népe által egy darabon elkésértetvén (minthogy héjö-
velolihen is a fejedelem Ickinteliért úgy excipiáltatolt volt) Szath-
márra mont vala, holott ugyan azon tavaszon midőn Coustqnti-
nus vajda vendégelvén megbetegedék (volt gyonuság hogy etetés 
miatt) igen hirtelen meghjplt. y^i^; kit a fejedelem ugyanott a 
Tárbeli templomban die 4. Maji pápistái ceremóniával pompáson 
eltemettete, árvaságra hagyatván ez idegen földön magával 
együtt feleségnek kihozott cserkesz leány, ki a tatár cbámnak 
is közel rokona volt, a mint hirdették. És így Isten e fejedelem
mel a halál által jót tőn, egyéb aránt életének rendiben dolga 
csak számkivetett állapűt és keserves elfogyatkozott bujdosás 
lett volna. 

Említették feljebb, hogy Rákóczi fejedelem Erdélyre indul
ván Constantin vajdát is maga mellé velie vala ez okon: hogy 
ha a fejedelemségbe maga bészállbatna, azt js Molduvában szé
kibe ültetni akarná. 

Most látván azért jó módot a dologban, béküldé ^ i k ^ . 
^J^i^gent kapitánysága alatt egy néhány ezer székelyekkel, kijz 
olt való_:üj_^i^dát (minthogy készületlen találta, nem tudván tőle 
tartani, minthogy ó nem molduvai, hanem havasalföldi vajda volt 
az előtt) Székiből kikergg^é ós megveré ugyan elsőbben, de ke
vés idő mülva amaz magát törökkel megerősítvén és Gonstan-
tinra reá menvén, hadait mind levágá, és maga is hadainak s 
nagy kincsének kárai után csak alig szahadulhata viszsza Erdély-
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be. És így midőn sem egyiknek, sem másiknak erejek elegen
dőképpen nem volna is, csak nyughatatlankodnak és rugódoz
nak vala az ösztön ellen, holott is leginkább mind csak sze
gény nemzetünk romol és pusztul vala. 

Parancsolatja lévén már a budai vezérnek a portától, mint 
feljebb eraliltetók, hogy Barcsait n fejedelemségbe Erdélybe bé-̂  
vinné, mindjárt Szent András havának az elein a török hadnká^' 
ögybe gyűjtvén a végekről, Barcsaival együtt Vaskapura meg
indula. Megértvén ezt Rálióczi fejedelem, hogy a vezér ellene 
már ütban volna, mindjárt az emiitett Vaskapunak (mely körös-
környül való nagy erős hegyekkel a természet által igen megerő
síttetett szoros hely) őrzésére bizonyos számiS hadait küldé, ö 
maga derék táborával a Kenyér mezején várván az ellenséget. 
Holott erős sánczot vettetvén, feles dragonyokal és egy néhány 
ezer paraszt gyalogokat helybezlete abba, akarván az állal az 
ellenségnek jövetelit meggátolni.. Minlhog.y penig Rákóczi feje
delom bizonyoson megtudta vala, hoigy az ellenség az ő hadánál 
mind kevesebb, mind erőtlenebb volna (mert akkor Rákóczinak 
feles szép hadai valának), nyilván elhitette magával, hogy csak 
a sánczot sem vehetné meg, nem hogy még derék táborát szé-

•lyel kergethetné. 
De sokkal külömben lön a dolog, mert az egri Hussain 

passa midőn elöljáró seregével a Vaskapu szorosához közelget
ne s eszébe vevó ugyanazon sánczot, mert a német és magyar 
gyalogok valóban lőnek vala abból hozzájok, mindazáltal mind 
a maga hadakozásban való mestei'sége szerént a passa, s mind 
a Barcsaival lévő főfő és köz rendeknek tanácsokból, kik Er
délynek csinját binját, mint hazafíai, jól tudják vala, stratagemát 
csinála; megtudakozván tudni illik és megvizsgálván, ha valahol 
vslmni titkos utakon az erdőkön a sánczot ember megkerülhetné-ó 
vagy nem? melynek lehetséges voltát megértvén, mindjárt a 
passa feles jancsár seregeit az erdőknek oldalaira küldé, kik 
erős kietlen helyeken menvén, a sánqzot a benne valóknak 
hitek és reménységek, gondolatjok kivül megkerülék , kiket a 
sánczban lévő paraszt gyalogság meglátván (minthogy azok Jn-
kább mind csorda mellé való pásztorok és utat álló tolvajok vol
tának), mindjárt az erdőkre és egyéb bátorságos helyekre kex-
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dének szaladozni, kiknek a helyeket az ellenség elfoglalván, a 
dragonyokkal, kik a sért igen megszokták állani, sokat bajlö-
dáoak, de azok is kevés voltok miatt meggyőzetvén levá-
gatának és elfutamtatának. 

Kiket midőn hegyeken völgyeken a jaticsárok kergetnének, 
látnak egy néhány magyar zásziőkat jöni Rákéczi hadaival, kik 
a gyalogoknak oltatmokra rendeltettek vala oda közel a sáncz-
hoK, kik az ellenségnek jelen létét a gyalogoknak szalndásokhól 
tudták vala meg, ilílvén az ellenség Rákóczit minden hadaival ott 
közel lenni, viszszatérének és mindeneket azutánnok derék hadai
val jövő Szejdi vezérnek tudtára adának, megizenvén nékie, hogy 
sietne, mivel Rákóczi minden hadaival jelen volna. Azért a vezér 
jancsárit és szekerit harmad mértföldnyire elhagyván, seregének 

, jhegparancsolá, valaki mint mehetne, véle együtt csak menne, 
annak okáért felette igen sietve és rendetlenül, valakinek lova mint 
mehet vala, a vezér Haszain passához száguldott vala, félvén, 
hogy míg oda jutna, Rákóczi hadaitól az elöljáró sereg megve
tetnék. Hova midőn nagy fáradtul érkezeti volna, nem látván 
Rákóczinak seregeit, sem hol légyen nem tudván (kik noha egy
máshoz közel valának igen, de egyik fél sem tudja vala), hét 
vagy három napok alatt ott megnyugován, elhagyott hadainak 
érkezéseket várja vala. 

Midőn u vezér Barcsaival és töbh magyar és török ren
dekkel itt mulatna , megparancsolá Barcsainak, írna minden felé 
az országhélieknek a vezér neve alatt, és az Ö hitlevelét is, me
lyet adna nékie, küldené el, ezt izenvén: Ö nem az ország rom
lására, hanem kóborló Rákóczinak felkeresésére s elvesztésére 
küldetett volna. Azért ha mind el nem akarnának veszni, Rákóczi 
mellől állanának el, mely még mostan is nem volna késÖ, eddig 
való vétkeket a hatalmas császár mind megengedné nékiok, de 
ha az harczon Rákóczival együtt találtatnának, akkor a kedve-
zés elkelne, hanem mind levágattatnának, és országok is el
pusztíttatnék. Barcsai Ákos e szerént cselekedék , de emberei 
Rákóczitól s hadaitól mind a levelekkel együtt elfogattatván, 
szándékának nem lehete foganatja. 
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Rákóczi fejedelem, ha itt a dologgal hevenyében s sietve 
bánik VQJa, míg tudni illik a vezérhez az elhagyott hadak elér^ 
kéznek vala, emberi mód szerént úgy ítílhetni, a gyözedeledi 
övé lészen vála, de mivel ott egy helyben sokáig várakozók, az 
alatt az ellenség közel létét megkémleltelé, a melyet megtudván, 
gyalogit, lovasit a vezér iminnen amonnan hamar öszvegyüjló és 
minden késedelem nélkül viadalhoz készité, elérlíezvén azalatt 
elhagyott hadai is. Elrendelvén ottan azért hadait, a harcznak 
helyére szólitá ki táborát, melyet Rákóczi is meglátván, vélő 
szembe mene, és igy a harcz mind két részről elkezdödék, holoU 
az ellenség nagy sietséggel midőn a Rákóczi hadainak jobb szár
nyára rohant volna és annak elöljáróiban némelyeket levágott 
volna, a többi mindjárt elszaladának, melyet Rákóczi fejedelem 
látván, fordula oda az holott maga a vezér vala, ki ellen az 
ónodi seregekkel erÖsen vitézkedék és udvara népit ott levá-
gatá , maga is nem kicsiny veszedelemben lévén a vezér; de 
midőn hamarjában a jancsárságtól megsegíttetett volna, ^ákóozt 
ÛSg?, |s futásával kénytelenitleték magát megoltalmazni. Innen 

az ellenség térül© a gyalogságra, kiket ott mind levágának, és 
a lövő szerszámok is egyéb tábori eszközökkel együtt az ellen
ségtől mind elnyeretónck, kiket a diadalom után az ellenség a 
barczhelynél tovább nem üze , egyébaránt talán életben senki 
közzülök el nem szaladhatott volna. így lÖn szomorú kimenetele 
RákócyJ fejedelem részéről a Vaskapubeli harcznak, mely a ke-
resztyénségnek lön keservesebb ós nagyobb romlással teljes, 
mert a pogányságban mint egy hatszázan veszlek, de a barcs 
után a keresztyéneknek fejek a vezér előtt kevés hiján három 
ezerre szómláítatának, melyeket a dühödt pogány eb megnyú
zatván ós szalmával, izékkel megtöltetvén, szekereire, hogy por
tán kedveskedhessék azokkal,, ügy rakatja vala.*). 

*) Ez ütközet, melyet részletesen leír Bethlen János Rerum Transüv. 
Lih. VI. Amsterdam. 166S. 116 - 120. L és Szalárdi e. li. 472. 
473. liqs.j 1659. uov. 23-dik'áu Hunyad mégjóbpa Várbelynél; a 
Vaskapu közelében .Jiörtént. Szalárdi e falut egyenesen megneve
zi, Bethlen pedig i^j irja le, quidam pagus, juxta quem auti-
qaissimae cuiusdam urbis a Komanis (at fertdr) oliin inhabitatae 
ruinae vestigiaque ceraebaatnr. — Ssalay-néX, ki e forrásokat idé
zi, Magyarország tört. IV, köt. 38. l. bizonyosan csak leírási vagy 
nyomdai hibából áll Vásárhely Várhely helyett. 
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Ilt az ellenség a gyözpdelem után két vagy három napok 
alatt mulatván, induia ismét Ráköczinak felkeresésére, de mi
dőn úgy esnék értésére a vezérnek, hogy Erdélyből ide kijött 
volna, Vásárhelynél tovább nem jött vala, hanem minthogy már 
az idő léire kezdett volna JFordulni, a víszsza menetel felöl gon-
dolkodék. De hogy Bnrcsai Ákost is Hákóczi fejedelem ellen 
elegendő bátorsággal hogyhassa, arról is nem kevéssé elmélbe-
dik vala. Tetszék azért mind a vezérnek, mind a magyar fő ren
deknek, kik vélek valának, hogy Barcsainak oltalmára bizonyos 
számü török vitézek hagyassanak, kikkel Szeben városába te
lelni bemenvén, várja meg ott jövendő tavaszig a török csá
szárnak líjabb segitségit. 

Barcsai azért e szerént cselekedék, mert ezer kétszáz tö
rökökkel ég valami kevés magyarokkal béméne Szeben városá
ba (mely még addig a Barcsai hűségében megmaradóit vala) és 
az egész tetet ott tölte el. 

Már a vezér Barcsait jő karban hagyván, az országból ki-
indúla ugyan Vaskapu üljára, mely«,dolog BáköcKi fejedelemnek 
(ki az országból ki nem ment vala, noha Barcsainak lígy vite
tett vala, hanem ekkor Dézsnél vala táborban) hírivej Ión, mind
járt as országban szóijel leveleit bocsátván, parancsolja vala 
nagy biztossággal minden rendeknek, hogy a kifelé menő ellen
séget mindenek űznék , kergetnék és vágnák. Szót fogadénak 
sokan, kiváltképpen a parasztság, kik midőn az ellenségnek 
zsákmánylóíba belé kaplak volna, egy néhány török seregek, kik 
a táborról kijöttek vala , elérvén ökel, nagy sokat bennek le
vágtak vala, némelyeknek penig orrokat, fülöket elmetélvén, 
a csépre, kaszára viszsza eresztették s igazították vala, és így 
a vezér minden hadaival, nagy gyÖzedelemmel és békességgel 
az karczon elesteken kívül Töniösvárra vissza ment vala. 

Megértvén Rákóczi fejedelem Barcsainak Szebenbe való 
bémenetelit, minthogy immár az ellenség is az országból kiment 
volna, mindjárt a városra reá szállá és egy néhány falrontó 
ágyúkkal azt erősen is löveté, noha kevés kárral. Tudja v-ala 
ugyan maga is azt Rákóczi fejedelem , hogy Ő azt az erős várost 
meg nem vehetné, melynek rendes megszállását, vitatását az 
alkalmatlan téli idő is meggátolná, de mivel Barc «inak állhj^-

••- . ' - . i r - r 
taílaii'és ingadozó elméjét jól esmérné, úgy gOnrfoíkodik valá: 
talán vagy elméje hajlana hozzája , vagy penig tÖIe megijed
vén , magát a várost neki megadná. 

Mely nyilván meg is lelt volna, a mint hogy már az obsi-
dio alatt levele által alattomban tractálni is kezdett, és csak 
nem concludált vala is a városnak feladása ós a fejedelemségnek 
letétele felöl, ha abban a magyar és lörök praesidiumok erősen 
ellent nem tartanak vala, a midőn a dolog értésekre esett volna. 

Midőn azért ebben is Rákóczinak kedve nem tölt volna, 
sőt inkább a városbeliek, törökök és magyarok ellene egy né
hány úttal felette kátos eruptiókat tellek volna, annál inkább 
néki haraguvók, és egészen tavaszig a várost obsidióban tarlá, 
és nem annyira a benn lévőket, mint a szegény országot és a 
maga hadait inquietálá és fogyatá , de ugyan még is meg nem' 
vebeté és semmi elszenvedhetetlen kárt a városban és benne lé
vőkben nem tehete, sőt inkább e c^elekedeXinek is a s^-egény 
hazával együtt tavaszszal kedvetlen kiménetelít tapasztala, mint 
alább megiratik. És igy ez esztendő is sok romlásokkal s vége-
zésekkel végzödék. 

Acta anni 1660. 
Míglen az a szebeni obsidio tárta, sűrűen bocsátja vala Barcsai 

Akosazalalt postáit, mind a portára s mind a budai vezérhez Tömög-
várra, tudósítván azokat állapotjáról; kiket noha igen okoson ós mes
terségesen expediálnak \ala a Rákóczitól való félelemnek miatta, 
de még is többire őket mind elfogatja és csudálatoson kínoztatja^ 
orrokat és fülöket metélteti vala annyira, hogy nagy sok idö alatt^ 
semmi válasza Barcsainak a törököktől nem jöhet vala. Utoljára azért 
nagy ügygyei bajjal érkezek egy posta Barcsaihoz, ki által a 
portától megizenék és ii'ák néki, hogy légyen kevéssé békessé
ges szenvedésben és várakozásban tavaszig, akkor a hatalmas 
császár hadai által kiszabadítlatnék. 

0gyan ez úttal azéit a budai vezérnek Sejdi passának is 
megparancsoltaték, hogy készülne hadaival, hogy a jövendő 
tavasznak mindjárt az elein Erdélyre megindulna 4 Rákóczit az 
országból kiűzné vagy elvesztené, Barcsai fejedelmot peaig 



Szebenböl Iiiszabadifván szólíibe ültetné, és mivel Rákóczinak 
ereje iakábh mind Váradról és a hajdú- városokról szokott volt 
kilelni, mclylyel a hatalmas császár ellen hadakoznék, azért 
elsőbben a hajdú városokat Barcsai fejedelemnek mind meghó
doltatná, kik ha nem akarnának, 5ket mind elvesztené, rabolná 
és minden hajdú városokat porrá, hamuvá tenne. 

' Ilyen parancsolatját vévén a portának Sejdi vezér, a do
loghoz hozzá hészűle, és mindjárt áprilisben mint egy huszonöt 
vagy harmincz ezered magával Rákóczi György és a hajdúság 
ellen megindula. Mely Rákóczinak noha ottan tudtára lőn, mind
azáltal a szebeni obsidiót nem akarván könnyen oda hagyni, 
parancsola sietséggel a váradi v. kapitánynak Gyulai Forencz-
nek, hogy Bihar vármegyét és az egész hajdúságot egybegyűjt
vén és felszedvén, az ellenségnek passusát az Hortobágy vi
zénél megállaná és gátolná. 

E parancsolatnak Gyulai Ferencz engede mindjárt, és azo
kat egybe gyűjtvén a megmondott helyre táborba szállá, honnan 
arához való kedveskedéséért a közel lévő ellenségnek Valami 
hódolt paraszt ember által levelet hiilde, intvén, vagy inkább 
fenyegetvén azt (a szúnyog az oroszlánt), hogy útjából térne 
viszsza, ogyébaránt mind egy lábig ott vesznének míattok. A le
velet a vezér elvévón, és a föfö törökök előtt elolvastatván, 
erősen megkaczagák, és a kapitány bolondságát azzal mulaták, 
kik a haszontalan fenyegetéssel semmit nem gondolván, útjokra 
mind táborostól megindulának. 

Sólymosnál azért a Körösön által költözvén, minek előtte 
elébb közelítettek volna, hirtelen és váratlan nem rohanának a 
hajdü városbeliekre, hanem elsőbén a vezér levelet külde né
ktek, megintvén őket és értésekre âdván az által, hogy immár 
hatalmas császár erős hadaival ellenek indult volna és min9en-
nap közelítene, ha azért megmaradásokat kivannak, a vakmerő 
és erő nélkü! való haszoiifa'an fenyegelöxésnok hagynának bé
két , hanem minden hajdú városokból küldeiiének hozzá hiteles 
embereket, kikkel megmaradások felŐl Iractálbatna, eskiivén erő
sen, békességes jövetelek menetelek lenne. Egyébaránt ha el
mulatnák, mind fegyverre hányatná őket, feleségeket, gyer
mekeket ponig rabságra vitetné, lakó helyeket porrá tétetné és 
ilyen veszedelmeknek magok lennének okai etc. 
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Ez levelét vévén s akaratját hallván a vezérnek a hajdú 
atyafiak Kába városánál lévő táboroknál, igen megzendülénejk 
és ijedének, és látván megmaradásokra mostan és annak előtte is 
{midőn tudni illik az egri passa őket levele által Jenő megvétel© 
után adnoneálta vala) Istentől adatott jó alkalmatosságot, egy 
elsőben könnyen hajolni ós a vezér intésit fogadni látta Inakévá-
!á: de az emiitett váradi kapitánynak Gyulai Ferencznek étben 
való nagy ellentartésát és ha cselekednék, fenyegetését, viszont 
Rákóczinak török ellen való győzedelmének fundamentum nélkül 
való biztatását s igéretit hallván, és attól meggyÖzettetvén, ii 
vezér intésének nem annuálának, nem gondolván annyi erejét 
az ellenségnek a mint hirdettetnék, és táplálván azzal is mago
kat, hogy a mi szoros tigyöh lenne, Rákóczi által diadalmason 
megsegíttetnének. 

Ily semmire való biztatások s gondolkodások miatt megcsa-
latván, addig tractálónak, mutatozának az emiitett helyen való 
táborban, hogy egy hajnalban az ellenség csak hamar annyira 
közelite hozzájok, hogy az ellenségnek elöljáróit strázsájok 
meg kezdé látni, kik csak az elöljáróknak sokaságokból is meg 
kezdek esmérni, hogy az ellenség ő náloknál sokkal felesebb 
volna, Rákóczi segítségit is (mint ki még Szeben alatt volna) 
nem remélhetnék. 

Azért nagy szívbeli bánattal, hogy a haszontalan biztatá
sért a vezér jó oblatióját megvetették volna, és nagy félelem
mel , hogy az ellenségnek sokaságát már tudnák, kiki közzűlök 
házához szaladott vala, hololt legelső gondja kinek kinek alÖn, 
mint költözhessek igen sietve feleségével, gyermekével és csak 
hamar felragadható legféllöbb javaival együtt együvé másnvá 
erősségekbe széljel, Pocsajba , Kis-Várdába, Kallóba, Ecsedbe 
és a Tiszán túl lévő erősségekbe s városokba. 

Kiknek költözködések a vezérnek hírivei esvén, mindjárt 
rablókat és égetőket bocsáta utánnok, kik közzül azokat, kik 
idején elmenetelekre gondot nem visclheitenek, elérvén ütjok-
ban , némelyeket még házoknál is midőn rakodnának, levágák, 
elrablák és minden javokut elpraedálák. Azonban a derék tábor is 
közelebb érkezvén, mindenütt.széljel qz egész hajdú városokat, 
úgymint ama jó emlékezeti! Bocskai István, fejedelemtől a szé-
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gény haza jovára meglelepilteletl és íminár meg tősgyökerese
déit és minden féle jókkal elbövült, többire egymást órö szép 
helyeket, a'melyek Erdélynek s még Magyar ország részeinek 
is oltalmazó első erős falai és gyepüi valának, mint valami ret
tenetes árvíz elborítván az ellenség, elkezdvén Kába városán 
(honoaü a hajdúság elszaladott vala), egyrÖl egyig rettenetes 
tűzzel felvettelé és megemészteté, kiknek az eget verdeső láng
jukat és a fényes napot is elboritd temérdek fekete füstjökel 
Gyulai Fereacz váradi kapitány (ki a törököket az elébbí leve
livel ijesztette és a szegény hajdúkat biztatással elcsábitotla va
la), a várból kandikálja vala. A szoboszlaiakat az ellenség a 
templom kerítése közzé szorította vala, kik mig erejekkel fel-' 
érék, valóban emberkédének, de erejek elfogyatkozván, ások 
pogányságtól meggyözettetének, és a kerilés rajok rontatván s 
hágatván, a férfiaknak fejek szedetek, a fejér cselédek penig 
mind elraboltattak vala. 

Ily keserves romlását és veszedelmit látván a hajdú vá
rosoknak s a hajdúknak , a váradiak is említett kapitányokkal 
,^gyütt igon megijedének; azért hogy városoltnak és a darab 
Jhatárnak megmaradását nyerhessék, a vezérhez küldenek. Ki 
egy elsőbben Őket kemény szóval fogadván, és elébbeni vét
keket (kiváltképpen hogy Barcsai mellől TÖmösváron létében 
Rákóczihoz hajlottanak vala) szemekre hányván, ökel igen meg-
dorgálá. de az után csendesen ígire olyan formán oltalmat né-
fciek, hogy mindjárt Rákóczi ellen bizonyos számú vitézid ren
deket bocsáfanának táborába. A követ a választ meg vivén, haj-
Iának, és mindjárt Bihar vármegyének vice ispányát Boldvaí 
Mártont egy néhány nemes emberekkel és valami kevés vitézlő 
renddel együtt táborába a vezérnek kiküldék, kik mind egész 
táborozilsa alatt s mind Rákóczival való harczának idején a vezér 
táborában hordoztatának. És ekképpen a váradiek városokkal 
és halárokkal együtt békével maradának. 

Miglen penig a hajdú városok mindenütt széljel egyről 
egyig porrá, hamnvá teletnének, addig a vezér Debreczen tá
ján a Tóczó vize mellé szállította vala táborát, és majd két 
hétig olt mulatott vala, hova a debreczenieket elsőbben kihívat-
ván, annakntánna maga is a városba bemenvén, rajtűk sok ke-

mb 
gyétlénsS^et iáiVtiU V á̂lá, kiknek régtől fogva való hódoltságok
kal nem gondólváta:, hol egy, hol más fortélyt fogván ellenek, 
hol egy, hol más kínokkal való rettentének által értekek felett 
való Dágy snmAiának, úgymint száz ezer táltéil'okdák, fizetésére 
kényszeríti Válá Ókét Kitől életeknek elfogyása nélkül különben 
látVáh hogy sok esede^^ések lítán is líera mönekednének, vala
mi nehezen nyolczvan ezer tallérokban és öok számú S2ekét 
élésékben s egyéb ajándékokban, mélyekkel a száz ezer tallér 
kitölt, megsacú^olván, tŐIe ügy szabadulhatták vala. 

Azonban történek szintén ez idő tájban, ngymint 18. ápri
lis, bogy a méltóságos öreg fejedelem asxszony Lorá̂ -idfi Zsu
zsanna pataki várában gutta ütés által meghalna, életének öt-
vennyolczadik esztendejében. Kinek halála (mivelhogy igen isten
félő, adakozó és jó gondviselő , kegyes dajkája vala az htéü 
anyaszentegyházának) sok okokra nézve éten kívül is nemze
tünknek s kiváltképpen vallásunknak kárával esett vala. És az 
Isten evvel is megjutalmazá kegyességit, s nem engedó látúi-ft 
következendő nagy gonoszokat, kiváltképpen fijának veszedel
mit és hblálát, mely következendő június havának elejia követ
kezik^ mint alább meg vagyon irva. !. '' '* ' ' 

Véghez menvén a Kajdú városoknak pusztulások, a Tóczó 
Vize mellől a vezér táborával együtt a Szilágyságra indnla, mi
vel hogy Rákóczi fejedelmet akarja vala felkeresni, kinek noha 
pocsaji kastélya mellett kellene elmenni, azt mindazáltal béké
vel csak elhagyja vala, ha a várbeliek közzül némelyek ellene 

' nem nyughatatlankodnak vala. De szánakozásra való dolog, a 
mit az oda beszorult és befogadott, praedára szokott szabad le
gények mind magoknak s mind a töbh benn lévőknek veszedel
mekre mivelének; mert midőn ezek a várfokról néznék az ellen
ségnek mellettek való eltakarodását, kárnak és rendes vitézség 
ellen való gyalázatos dolognak tartják vala, ha beléjek nem 
bojlorkodnak vala, és csak oly békével bocsátják vala el. Azért 
előijárójoknak hírek nélkül egyben tanakodván, a várból felesefi 
kiütének, és az ellenség táborának hátuljába kapván (ítílvén, 
hihető, bogy már viszsza nem fordulnának), egy néhányat ben-
nek lecsapkodának s rabul is elfogánah. Mely dolog a vezérnek 

~>írivel esvén, vakmerö3égeken a várbelieknek igen megbosz^ 
20 
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szankodék,hogy midőn őket békével akarná elhagyni, így inger
kednének véle, úgy annyira, hogy a derék lóbor viszsza for-
dnlásával nem gondolván , maga személye ezerént egy néhány 
ezer jancsárral viszsza téré, és a várnál körbs környűl lévő 
vízben, hol hényaljig való vízben gázolással, hol lüszássaj men
vén, és azon által kelvén, a várbelieket igen kezdő o?tromla-
oi; kik noha az ellenséggel sokáig jól emberkédének, de vég
tére, mivel az ellenség felesen vala, és a várnak is kerítése 
csak hantokból áll vala, meggyőzeténeb, és nem sok idö muIva 
a várat reájok hágván, az erőseit a benne lévőknek fegyverrel 
mind megemésztek, az aszszony népeket penig és kisdedeket 
rabságra hajták, a várat penig földig lerónlák. Ily veszedelmi; 
következek a szép kastélynak és a belé szoralt egy néhány ezer 
léleknek az emiitett szabad kóborló legények mialt. 

Egy ilyen romlások esett vala a Székelyhidhoz valami 
szigetben gyűlt szegény futott föld népének is ez úton, mivel
hogy a várbeliek ingerkedvén az ellenséggel, némelyeket azok 
közzül leváglak éa elfogtak vala, karóba is két vagy bárom 
török fejet felteltek vala a várban, melyet az ellenség meglát
ván (minthogy a várnak erőssége miatt semmit nem tehet vala), 
haragjában a környülötte lévő szigetbéli szegény futottakra fitöt-
tenek vala, holott szegényeket, mint valami kopó ebek az ellen
ség felfitetSléJl és találván őket, mintegy négy ezerén mind fel-
mészárlák és elrablák, melyet hoza némelyeknek erojek felelt 
héjázó nyughatatlan elméjek. És így egész keresztyén hajdúság
gal a Tiszáig való nagy, szép és drága kios földnek (mely a 
felső harmadik esztendőben a tatár pusztításától épen maradt 
vala) ez úttal ilyenképpen esett siralmas romlása, pusztulása. 

Innen a vezér inditá táborát a^zilágyba Somlyó felé, mplj 
mind váraival együtt Rákóczi fejedelemé vala felqsége utĵ n, ezt 
elsőben az ellenség csak hamar a benne maradt kevés néplöl 
megvévén, minden ott lévő jóktól megfosztá, és annakntánna 
felégetvén, semmivé tévé. Az ott a tájon a hegyekre együvé 
másuvá szaladott és elrejtezett számtalan futott embereket ama 
sebesen járó s többire ugyan repülő vitézi által felkereslelé , 
azokat levágatván és elraboltatván, a minthogy egyebütt is min
denütt széljel az ellenség valahol elmégyen vala, egy néhány 

mértföldokre kioszolván, azt miveli vala úton, útfélen, erdőfi, 
mezőn, völgyekben, falukon valakit talál vala, azokat öli, vág
ja, rabolja vala, nem lévén senki a ki hathatósképpen még csak 
meg is szólította volna őket kegyetlenségekről. 

Ilyen szabadon grassályán a kegyetlen ellenség a Szilágy
ságon, midőn minden nap közelítene, a Eözép-Szolnok és Kraszna 
vármegyebéliek is a vezérhez oltalom nyerésért követeket küld
vén, kiknek az oltalom megígértetek, de úgy, hogy mind a két 
vármegyéről egy néhány nemes embereket bocsátanának a ve
zér táborába, melyet a veszedelemtől való féltekben meg is 
kellett vala cselekedniek, mint á Bihar vármegyebéliekneh. 

Az ellenségnek ennyire vaM békeséges közelítése ö reá
jok nézve tudtára esvén Rákóczi Györgynek, és azt is megért
vén, hogy őtet minden bizonynyal fel akarná keresni és véle 
megharczolni, kénytelenilteték Szeben városának obsídiáját oda 
hagyni, holott az egész télen kevés hi)ján fél esztendő alatt töl
tötte vala híjában az időt, azért igen sietséggel az egész or
szág népét, személy szerént minden embert, parancsola felülni 
és véle együtt Szamosfalva és Kolosvár között való táborba 
menni. , 

Azonban váradi kapitánynak Gyulai Ferencznek is paran
csold, hogy minél több vitézlő népet szerezhetne és küldhetné 
táborába , igen sietve munkálódnék abban. Azért elfelejtkezvén 
arról szántszándékkal Gyulai Ferencz, hogy már a vice ispány 
Boldvai Márton adjunctusival együtt a vezér táborába bocsátta
tott volna, ée hogy ebből nagyobb romlás következhetnék, Rá
kóczi táborába is feles vitézlő rendet küldött vala, és így osztán 
a faarczon a váradiak egymással harczolnak vala, mivel mind az 
ellenség, mind a Rákóczi táborában valának. így meggyülekez
vén hamarsággal mintegy tízezer haddal, elsőbben, a mint ira
ték, Kolosvár és Szamosfalva köziben, annahntánna Gyalu és 
Fenes között mezőre szállott táborba. 

Immár az ellenség jobban jobban közelitvén, mikor Kolos-
vár tájékára érkezett volna, parancsola a vezér táborában való 
Bihar vármegyei vice ispánynak Boldvai Mártonnak, hogy hár
mat a véle lévők közzül a városba béküldvén az Ő nevével ízen-
né m^g, hogy midőn a tábor városok körül elmenne, hozzájok 
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ne lövöldöznének éé semmi ellenségeskedést ne mutatnának, sot 
inkább bizonyos számú szekér éléssel a láborra gaídálkodnánafe, 
Űiért egyébaráhl minden bizonynyal városostöl elvesznének. Amaz 
enged a vezér parancádlatjának, és Bibar, Kraszna s Közép Szol
nok vármegyékből báróra Heáies embereket ez izooettol Kolos
várra békülde, kiket mihel|f t óda érkeztének, a városbéliek 
Kákóczi táborára kikúldének, kiknek mind hárman fejeket is 
szedeté. 

Ezt á vezér megértvén, a kolosváriökra igeti megharagu-
Vék, és emestek is tölé igen megfélemlének, csak ez okóii 
i s , midőn látnák sok hadainak hozzájok közelítését, mindazál
tal bittel mentvén a vezér előtt magokat, hogy azok a követek 
szabad akaraljok szerént mentenek voína Rákóczihoz, és sok 
számú élést is adván a táborba, elmeneteleket is a város mellett 
ném impediálván az ellenségáek, úgy maradhatlak vala tőle nagy 
nehezen békeségben. 

Az ellenség közelítvén Rákóczi táboíáboz annyira , hogy 
az egyik tábor a másikat jól meglátná^ mind két részrÖl harcz-
ra készülének, és die 22. maji, úgymint pünköst csonka hetinek 
szombatján, a két erős tábor (noha Rákóczi hadai kevesebbek, 
dé az'ok is jók valának) egybe rohana ; holott elsőbben a Rakó* 
czi hadai alkalmas ideig nagy jó szerencsésen vágák az ellen
séget, de annakutánna az ellenség rohanván a jobb szárnyának 
aría az erőtlenebb részére, hói a tábornak holmi fegyvertelen, 
erötelen ós bátortalan cselédi is valának, azok az ellenségnek 
sok Számát látván, mindjárt elszaladának. Honnan az ellenség
nek nagy bátorsága a fejedelem hadainak penig félelme követ
kesék, annyira, hogy a tábornak nagyobb része futna mint Setn 
barczolná. Azonban ezen való bizodalmokban az ellenség job
ban jobban többülvén, a fejedelem hadait utoljára a gyalogo
kat is oldalúi és hát megút a jancsárság megkerlílé, kik a míg 
lohote a nagy erő ellen eléggé tusakodának, de azok is meg
győzelvén elsznladának , annyira hogy még a magokfólóket is 
ijedtekben keresztül kosul tapodnák, kiket az ellenség kímélet
len csapkod és tapod vala, annyira, hogy azok is mind ott 
vészének. 

8Q^ 

Más felöl a Rákóczi hadai, valami kevesen, de a javai, az 
ellenségnek derekasabb részével sokáig vitézül harczolnak va-
la, kik annyira sürün hullatják vala őket, hogy magának a ve
zérnek kellene maga oltalmazáséra rendeltetett vitézeivel azokat 
megsegitni, kiken gyözedelmeskedék is , mert őket a Rákóczi 
derék seregeitől kiitön csomóba szakasztván, immór mind egy 
lábig őket olt vágják vala le, hanem maga Rákóczi fejedelem 
látván hüí̂ éges vitézeinek serény harczokban való megnyomat-
tatásokat, segítségekre az ellenség közzé rugaszkodok (gondol
ván kogy az ónodi sereg is , kiket maga oltalmára külön vá
lasztott és avval együtt vala, menne utánna, holott azok látván 
a nyilván való veszedelmet, mind elmaradának tŐle) egy néhá
nyad magával, holott midőn nagy dlosíretes vitézi bátorsággal 
keményen barczolna és egy néhány törököt maga kezeivel mind 
jobbra s mind balra levágna, hírtelen a sisak és süveg fejéből 
kiesvén, két nehéz és halálos sebek esének a fején, és egyéb 
tagjain is kettő, kinek vérének porba való csorgását leghívebb 
vitézi meglátván^ az ellenség közzül hirtelen kiragadák, midőn 
immár szintén levágatik vala. Kinek megsebesittetéslt hadai lát
ván, mindenek a hova látnak és tudnak vala csak elszaladának, 
kik penig a győzedelmes ellenségtől levágatának. Kiket az el
lenség a harcz helynél tovább nem üze és kergete, egyébsránt 
a fejedelmet is elérték és elevenen is elfogbatták volna, mint
hogy nagy bágyadt állapottat lévén sebei miatt, lovon nem ül* 
het vala, hanem hiotóra létetvén szép lassan a Körös útján 
Váradra vitetett vala, és ott két hetek alatt fekUvén, mivel 
mindenik sebe, de kiváltképpen a fej ín lé vö mérges volt (mint
hogy az agy koponyán által a vakszemére vala általszakadva), 
azokat meg nem láhalhatá , hanem die 7. Junii, feleségének és 
ujának jelen létekben (kik az előtt való napon érkeztek vala 
Ecsedből), e világból kimúlék, életének barmiQezkilencziediik, 
birodalmának penig tlzenkettődik esztendejében. Honnat az pi> 
szágban lévő ellenség miatt való féltekben testét mindjárt más 
nap igen sietve Ecsed várába vivék. 

Ezen véren folyt és szegény nemzetünk rontásában telhe
tetlen pogány vc^ér oly kegyetlenséget gondolt vala a portáii 
\H\Ó m^a kellettelésérű, hogy miad a harcaon, s aúud eg^p-

I 
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büH széljel az országba bejövetelítöl fogva keze és fegyvere 
alá akíidt és elesett keresztyéneknek fejeket megnyúzatja, szé
nával, szalmával annak borit megtölteti, és szekereire számon
ként ügy rakatja vala , gyŐzedelmének jeléül akarván azokat 
mutogatni. Söt nagy rakás tallért töltetvén maga eleibe, vala
mennyi fejeket eleibe bemutatnak vala vitézi, annyi tallérokkal 
ajándékozza vala Őket, bogy annál serényebbek lennének sze
gény nemzetünk fogyatásában^ Mind ezek között keserves dolog 
volt, hogy néhol a keresztyének fejek nyüzására keresztyén 
atyánkfiait, rabjait állatta, kik midÖn azt véghez vitték, azok
nak is mindjárt ugyan maga elötl elíiltette fejeket. A kisdede
ket, a csecsszopökon kívül (kiket csak elháuyal vala) a fejér 
néppel együtt rabságra hajtatván. 

Tudtára lön Barcsainak , hogy Szejdi megverte Rákéczit; 
csak hamar Szebenből az ott őrizésére rendeltetett törökökkel 
s fő emberekkel kijővén, a vezérrel Bonczidánál conjungálá 
magát. Hova midőn érkezett volna, a vezérrel arröl tanácsko
zónak, a tábornak merre kellene Bbnczidátöl indulni, és arra 
végezek, hogy erre Magyarország szélire jÖnének hifelé; de 
a végekben mindenik különbőz vala. Mert Barcsai azért sietteti 
vala az ellenséget az erdélyi balárböl kitudni és hozni, bogy 
mivel hallotta Rákőczinak halálos sebekben való esetét, halálát 
a vezér az országban létiben meg ne értené, hogy itt nem 
tartván osztán valamennyire is senkitől, az országban benn ne 
maradjon (mivel akkor ilyen hírek zengedeznek vala), és az Ö 
fejedelemségét is el ne t@rőlné. 

A vezér penig azért jött vala erre, mert gondolja vala, 
ne talán Rákóczi sebekbe esett is, de erős vitéz ember lévén, 
hadait ellene Ismét megszaporítván, véle újabban megharczolni 
akarna, azért abban meg igyekezé gátolni. Mindazáltal, midŐn 
-mind ketten így gondolkodnának, Zsíbóboz hirtelen érkeMk a 
váradi tiszteknek postájok Barcsai Ákoshoz, ki az izenet sze
rént bizonyoson megmondja^ h^gy l̂ ^k^óczi mindflqlyiKpn 
meghojt, és 5 a szemeivel látta volna , midőn kinyújtóztatták 
volna is; melyen Barcsai megörült, de megparancsolá a postá
nak élete vesztése alatt, hogy mind. addig, míg a török az er
délyi határból ki nem haladna, senkinek meg ne mondaná. 
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Emez is ahhoz (artá magát, hanem immár mikor ide a mi vá
rosunk felé érkeznének, küldi azon postát Barcsai fejedelem a 
vezérhez ez izenettel és hírrel, tettetvén, mintha abban az órá
ban érkezett volna. Kinek örvendetes hirtételét a vezér meg
értvén, húsz aranyokkal megajándékozván elbocsátá. És mind
járt a vezér egy néhány ezer törököket bocsáta Barcsai And
rással Eosed felé a végre , hogy Rákóczi testét i melyet Vá* 
radról Ecsedbe visznek és kísérnek vala, megelőznék és elfog
nák; de minekelőtte az ellenség elérkezett volna, addig mára 
testet bevitték vala Kesédbe , mivelhogy effélétől tartván siet
nek vala véle. 

Mihelyt Barcsai Ákos a vezérhez érkezeit vala Szebenböl, 
mindjárt leveleit kezdé széljel az országban'küldözni, paran
csolván minden rendeknek, hogy fegyveresen mindjárást hoz
zája gyűljenek, kik szót is fogadának nagy részint; de a csíki, 
sepsi, kezdi és orbai székelyek (kik még Rákóczit életben len
ni gondolják vala), hozzájo nem ménének; melyen noha igen 
megharagudott vala, mindazáltal, mivel mostan más gondja va
la, azoknak és a több szófogadatlanoknak dolgát csak abban 
h^^yj'̂ « hanem mivel a vezér néki megparancsolta vala, hogy 
véle együtt járna, mfg a hazából kitakarodnék, kételen kell 
vala engedni; és hogy az ország igazgató nélkül ne maradna, 
testvér nagyobbik öcsét Barcsai Gáspárt az ítílö mesterrel Lázár 
Györgygyei együtt Erdélyben locumtenenseknek hagyván, maga 
némely főrendekkel együtt a vezérrel kijött vala. 

Nem lévén mind eddig is a portára bír abban, Sejdi mint 
mehetne elő dolgában, vtvott-é meg Rákóczival vagy nem? azért 
tartván attól, ne talám ez had Rákóczitól megnyomattatik, hogy 
Rákóczi pihenést ne vehetne, hanem ugyan elveszthetnék, ez 
okon más derék portai erővel Ali passa nevű díványt Ülő ve
zér Nándnr-Fejórvárhoz szállitf;atott y^Jas ki otl várja vala Sejdi 
pas?án!ik Erdélyben való dolgainak kimenetelét, Ós mivelhogy 
nálánál feljebb való vala, oly instructióval bocsáttatott vala a 
portától, hogy Sejdinek ö tőle kellene hallgatni. Bz okon lett 
vala ez is,, hogy Sejdi passát, az alatt míg Erdélyben járna, Ali 
passának mesterségéből budai vezérségétől megfosztották yala^ 
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egy Ismael nevű passát állítván a vezórségbe, ki U ablior Ali 
passóval együtt vala, de még ekkor ebben Sejdi passa semniit 
sem tud vala. 

Az ellenségnek erre vold hijöveleiének híre zengedezvén, 
mi városústól nagy félelemben valánk, mivel ^̂ |ii£fta«i4fi|yt yî l̂  
annak a Sejdinek a keresztyének ellen való kegyetlenpége, ki
nek sem ebédé, sem vacsorája jól nem esett, míglen az étele 
közben három vagy négy keresztyén raboknak maga szeme elftu 
fejeket el nem iittelné. Ez is továbbá ijeszt vala bennünket 
(mivel az is liallatik vala), kogy a hajdúságot pusztítván, Nagy-
Bányát igen emlegette volna, hogy, úgy mond, valahol volna 
az a város, de felkeresné. Mely hír miatt midőn a város zsi-
bongana, érkezek titkos pecsétje alatt Barcsai fejedelem levele 
Medgyesröl sub dato 1. Junii Anno 1660, melyben a rebellis 
s Rákécssiboz adhaereált uraknak itt lévő egyetmásinak kiada^-
tását parancsolja vala, s egyszersmind hogy magokat is, ha itt 
vágynak, tartóztassuk meg s ki ne bocsássuk, hogy adhassuk 
őket kézbe mind portékástól, mikor erre felé érkeznek a ve
zérrel együtt. 

Ezt, noha eléggé törekedett követei által a város előtte, 
de ngyan csak nem kerülhette el, hanem Budai Zsigmondot bé-
küldvén, az nrak szállásin egyet másokat felkerestette s egybe 
hordatta, és tizenöt kővárvidéki szekerekkel Kővárba szállít
tatta. Ezek felelt a vezér nevével, hogy városunk' tőle porrá 
ne tétessék, tízezer tallért exigáltata, sa felső-bányaiakon 3000-et, 
semmit sem használván ennek elengedésére irott levelei Barcsai 
fejedelemhez mind városunknak s mind a papoknak Sellyei Pál
nak és Nánási Istvánnak. A papok levelére tötl válaszát, mint
hogy emlékezetre méltó , subjungáltam. 

Achatius Barcsai etc. Reverendi etc. Salutem etc. 
„A kegyelmetek levelét elvettük , abban befoglaltatott ke

gyelmetekhez tartozó kegyes intését is értjük: csak hogy a 
mint kegyelmetek már régen látja az Istennek közöttünk tévő 
tüzes és véres ostorát, afféle intéseknek az előtt a községelőtt 
Icellett volna.kegyelmetektől lenni, a reánk tódúlt nyavniyáknak 
vagy megelőzésére, vagy penig azokból való kiszabadulására. 
Tudván kegyelmetek ennek a szegény hazának külső megmara-

313 

dását, Istennek bölca ílíletiböl^ csak a hatalmas nemzethee való 
köteles hűségnek megtartásától függeni (melynek bűneinkért 
alája vettettünk) meg kell adnunk Idvezitőnk tanácsából mind 
Istenét, mind császárét, és mivel a lelki pásztoroknak a juho
kat nem csak az Istenhez ^kell tanítani, hanem arra is, hogy a 
ki Isten szerónt való éa nem hazug urok, állhatatoson szolgál
janak reá kell nógatni: ha azért kegyelmeteken valami bünte
tés esik, nem a mi vétkünk, hololt mind Isten, s mind kör-
nytilöltünk és igyünkben forgott emberek tudják , hogy a mit 
tőlünk lehetett, látván a maga veszedelmére megbolondult nem
zetnek utolsó romlására hanyatt homlok menését, valamelyeket 
megmaraszthatására istenes utakon és módokon elkövethettünk, 
mindeneket elkövettünk. Mely dologban való jó forgóiódésnnkot, 
ha mások vagy vakmerőségből megvetették, vagy penig go
nosz lelki ismerettel meggátolták, az igazság helyében nem kü
lönben mint Baruch és Jeremiás ellen a Sedekiás és Passur 
hamis prófétákkal együtt minden hazugságot költvén, Isten elfttt 
a mi lelkünk ne adjon számot, ba ez hazára csak nem a Juda 
nemzete romlása következett. Isten és esászár ellen vaM állha
tatlan s vakmerő rósz maga viseléséért." 

„Mindazáltal keresztyén lélek lakván Isten kegyelméből 
bennünk, mi ennek a hazának nem csak hozzánk való báládat-
lanságát, hanem ugyan magunk és hozzánk tartozók utolsó ve
szedelmére készített és gyakorlott gonoszságát is nem néztük 
eddig is , hanem az Isten dicsőségét és közöttünk való orszá
gának elémozditását, melyben volt a mi ídvességünkre való 
igazgatlatásunk is, magunk és szerelmesink életénél feljebb be-
csülöttük, igyekeztünk azon, hogy Isten után rajtunk uralkodó 
hatalmas nemzetnek méltó haragjából következhető nagy és vég
ső romlást megorvosolhassuk, tudván azt, hogy a valóságos 
kegyelmesség és egyenes igazság a fejedelmeknek tulajdona. így 
-azért fejedelmi tisztünk szerént Isten kegyelméből koreszlyéni 
vallásunkat kegyelmetok közzlil veló kiszaggátástól mefoUftl-
mazni készek vagyunk. De mivel a bün, melyért az ország 
szenved, közönséges, kegyelmeteket sem óhatjuk weg watami 
fizetéstől, holott most is alig verhettük le a vezért róla, ho|py 
a kegyelmetek városa alá ne menjen. Mely dolog végeit ^Udai 
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Zsigmond uraimékat küldöllük kegyelmetekhez. A mint kegyel
metek írja, ez okon-indult inkább érettünk valú imi^dkosásra, 
mivel a Krisztus igájának nyakunkra való felvételére és hordo
zására igyekeztünk. Ez után is kegyelmeteknek nem egyébben, 
hanem az Ő dicsőségére néző jókban kell megtalálni Istent éret
tünk, mivel azon igyekezünk Isten után, a miképpen Isten or
szága megvetése miatt pusztult el országunk, úgy annak bevé
telével és megtartásával állattassék helyre, hogy testi békes
ségünknek fundamentuma légyen Istennel való békességünk. 
Nem is kívánjuk, hogy Isten éltessen és ebbéli tisztünkben hagy
jon egyébként, hanem bn az ö dicsőségére, szent házának 
épületire lészen uralkodásunk, tudván azt, hogy a minél na
gyobb hivatalunk, annál terhesebb idvessé^ünkro való juthatá-
sunk is. Azért úgy akarunk fejodelmeskední, hogy ne csak 
névvel, hanem ugyan valósággal^ mind magunknak mind orszá
gunknak Isten légyen fejedelmünk. In reliquis etc. Ex castris 
ad Mono*) posilis 12. Junii A. 1660.**). 

N.B. Ugyan akkor Kővárat is Barcsai számára az ott való 
praesidiumból Rákóczi hűségéről alattomban hozzá hajlott némely 
csintalan hízelkedő emberek feladták vala, Mikes Jánost, Rákóczi 
fejedelem ott való akkori főkapitányát, két porkolábbal együtt 
megfogván és Barcsai táborára kivivón, holott Barcsai egyik 
porkolábnak fejét véteté , másikat Mikes Jánossal együtt (kire 
igen haragszik vala, mivel bátyja Mikes Mihály Rákóczinak 
cancellariusa és Barcsainak minden dolgainak akadályozója va
la). Váradra fogságba küldé, ki az obsidio alatt azon esztendő
ben ugyan ott megholt vala. 

Ilyen módon Barcsai fejedelem szomszédságunkból az el
lenséggel együtt Szalhmár felé alá takorodéh. Holott Szathmár 
várát gyenge s kevés prnesídiummal és munitióval találván, mî  
dőn a benne lévő kevés népet dedilióra intette volna fenyege
téssel levele által, látván azok a véle levő derék törők erőt, 
megijedvén csak könynyen hűségére hajlottak vala, megosküvén 

\\U *j'Monó Közép-Szolnok vármegyei falu. 
**) fi levél eddig kiadatlan volt. 
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néhio, holott a praesidfumnak Barcsai megfizetvén és arval is 
mintegy elfoglalván a várat és Kökényesdi György hagyatván 
vice kapitánynak benne, onnan is alább úgy ménének. 

Innen való eltávozása után ekegyeden pogány Sejdi pas^a 
tábora Várad felé hezde nyomain], magával Barcsai fejedelmei 
is elvívén a~z emiitett vezér vagy szerdár,'ily okon'{^nig egy 
részről, hogy Jenő felől jövő Ali passa nagy eiserdáfnak (ki a 
török császárné atyjafia vala , és az alatt míg Sejdi passa Rákö-
czi fejedelmet prosequálta, újabb nagy erőv«l azon fejedelem 
erejének megrontására, ha Sejdi nem talált volna bírni véle, s 
mind penig Váradnak megszállására a portától bocsáttatott vala) 
mind magát a Rákóczin való győzedelemmel s mind Barcsai 
fejedelmet a portához való nagy hűséggel bemutatná s ajánlaná, 
nem tudván abban semmit is , hogy a portán az alatt a mfg ő ide 
járt degradaltatott, és hogy nem csak szerencséje s jova , de 
még élete is Ali passának, mint nálánál nagyobbnak s kedve
sebbnek, hatalmába adatott volna; melyet akkor vőn eszébe, mi
kor Ali passával Jenő táján szemben lőn, holott sem oly kedve
sen, a mint reméli vala, nem látá s fogadá Ali passa, som penig 
táborával el nem bocsátá (mert ő a győzedelemmel csak el akara 
menni hogy már a portára Ali passa mellől, és látván hogy Vá-
rádot is akarja megszállani, abban együtt Ali passával nem akar 
vala lenni, mivel ő a váradiaknak hitlevelet adott vala annak 
előtte, hogy a várat török meg nem szállana), hanem táborát 
táborával conjungálván, magával járni kénszerité ; melyen is 
Sejdi igen megdühödvén, mostanában kételen szavát kellé ugyan 
fogadni Ali passának, de Váradnak megvétele után engedetlen
kedvén Ali passáboz, sŐt hogy tőle elmehessen hadait feltá
masztván, s Ali passa táborabéliekben feles embereket inaga 
kezével (mivel igen véren folyt erős fene bestia vala) megölvén, 
emez is táborát ellene s hadaira fordítván, mind ^aj^^^^$%M^\^i~ 
nek gonosz lelkét; testéből kikergeté smind pártos hadait nagyobb 
részént levágatá a tömösvárí mezőn. így Űzetett meg Isten csak 
hamar nékie Rákóczi fejedelmen s nemzetünkön űzött istente-
lenségiért. 

Barcsai fejedelem is ugyan ekkor udvarlására sietvén e 
nieDv^n Ali passának Jenőhöz, portához valö hflségiért s Ká-



81g 

kÖOBiiMk aldftiéfliért látlatoU kedvesen Ali paftittM, éÉ rtoha kó-
r«daeU velna víszsaa ssékébe, fdrgntván Szebeoben ós egyéb
ként is lett seenvedé^t Rákéczitél, mely miatt nem táboro-
lást, hanem oyagalnnt kivésBa, de semmiképpen el nem bocsátá, 
baneoi magév«l Vérad alá elvitt* és ez egéss ebsidie alatt ott 
tartatta a ssenvedeette Tála, mind a véle lér6 arakkal, főren
dekkel u^yBufrt: vóradi, jenói. kapitánynyal Haller Gáborral s 
többekkel együtt, eSi anaek utánna a vámlí obsúdtó alatt nem 
mindenek lotuvén Ali passának, iiind a fej«delmet miitd Haller 
Gábort rasba verette vala, s aKegadatván a vér 27. Septem-* 
h$A$^ éÍM békével haaa bocsátotta vala. 

l 

EREDETI TÖRVÉNYCZIEMK. 
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MmiKnmmri: í:mmn 

1582. április 29-dikére Ctyula-Fejérvárra hirdetett 
országgyűlés törvényczikkei. 

Kelt Gy.-Fejérvárt 1582. maj. 4-dikón. 

Nos Sigismundas Bathori de Somlio Waiuoda Transsiluanus 
et Siculorum Comes etc. Memóriáé commendamns tenoré prae-
sentium significantes quibus expedit vniaersis, Quod MagníGci 
domini NobUes coeterique status et ordines trium Nationum Re-
goí Transsíluaniae et Fartium Hungáriáé, ditionis videlicet n e 
strae, in partialibus eorum Gomitijs ad dominicam Misericordiae, 
hoc est ad penuUimum díem mensis Áprilisi proxime elapsum, 
Anno Domini 1582 in Giiiitate nostra Alba Júlia ex edicto 
nostro celebratis congregati, exhíbuerunt nobis et praesentauerunt 
infca scrípto9 Articulos, in eisdem Gomitijs, paribus eorum uotis 
et vnanimi consensu conclusos. Supplicantes nobis hnmillíine, ut 
nos vniuersos et singulos eos Articulos, omniaqae et singula 
in eisdem contenta ralos, gratos, oí accepta habentes, nostraol 
consensum illis praebendo beneuo 1 accepiare, aprobare, confir-
mare, et tam nos ipsi obsoruare, quam per alios ubique per 
ditionem nostram firmiter obsernari facere dignaremur. Quorum 
quideui Arliculorum tenor talis est: 

Articuli Dominorum Regnicolarv/m triwm, nationum Regni 
Trcmssiluaniae et Partiuvi Regni Hungáriáé in Gomitijs eorwm 
Partialihus in Ciuitate Alba Júlia Armo Domini 1682. ad 
domiriicam Misericordiae, hoc est ad p&nuUimum diem mensis 
Április cekbratis editi, '"'-' 
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Megértettük kegyelmes urunk, a» te Nagyságod ízenetiböl, 
hogy az kegyelmes Isten, ö felségéi lengyel királyt, mind 
ennyi sok munkája, fáradtsága és költsége után ellenségével 
az muszka fejedelemvei kóváiiatos békeségre hozta, kin az Úr
istennek nagy hálákat adunk , és Örvendezünk, kévánjuk hogy 
ennek utánna is engedjen az Úristen Ö felségének kévánatos 
és boldog successust minden dolgaiban, hogy ö felsége az mi 
rélunk valő gondviselésében is mehessen elŐ, mint eddig is 
nyilván megtapasztaltok, és láttuk voltaképpen ö felségének 
minden gondviselését. 
'• Adja annak utánna te Nagyságod élénkbe ktilömb kü-
lömb féle nagy sok költségét^ és az porta ádajának beszolgál
tatását is; megemlékezhetik te Nagyságod hogy semmi üdöben 
tehetségek szerént az közÖháéges szükségre meg nem fogyat
koztunk, meggondolván az Nagyságod szükségét. Most is azon
képpen, valamire elegek vagyunk, nem akarunk megfogyatkoz
ni, ígérünk azért te Nagyságodnak az porta adajára rovás sze
rént kilencsven kilencz pénzt. Viszont az Nagyságod külömb 
külömb szükségére ötven pénzt, mely kilenczven kilencz pénz
nek beszolgáltatását ez jövendé szent Vid napjára, az ötven 
pénz beszolgáltatásának napját ez jövendő szent Jakab napjára 
ígérjük fogyatkozás nélkül, kiben az székely és szász uraim 
is egyenlő terehviselésre ígérik magokat. Azonképpen az ma
gyarországi uraim i9, kapuszám szerént, egy egy forintot ígér
nek azon napra Nagyságodnak, az ötven pénzt az feljül meg
nevezett napra. Könyörgünk Nagyságodnak, tekintse meg köz
ségünknek sok esztendőtől fogva valő fogyatkozását, és az el
múlt kegyetlen hosszú télben barmok élésének fogyatkozása 
miatt nagy kárvallásokat, ki miá barmok megholtak, most is 
balnak. Vegye Nagyságod ez mostani igéretünket elég ne
vén, hogy jövendőre is, az szükség kévánván, lehessünk ele
gek az közönséges szükségre. Mert nem esmérjük semmiképpen, 
bűgy nagyobb terhet mostan községünkkel viseltethessünk. 

Az mi az Váradra valő suhsidlnmot illeti, ennek előtte 
valő gyülésünliben proponálta voU Nagyságod egyéb kori szokás 
flzerént, melyet akkor (e Nagyságodnak megígértünk és beszol
gáltattunk. 
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Továbbá az elszökött jobbágyokat az Nagyságod jdszágáből 
és az kamara helyekről, az előbbi végezés és articulns szerént, 
adassa meg Nagyságod, hogy az adót is megadhassák, mert 
nincs kinek megfizetni az adőt azokért, hanem az törvénynyel 
vitt jobbágyok, és az kik elszöktek, az adőt olt fizessék meg 
a hol vágynak, és hova vitettek és szöktek, ennek elölte valő 
articulusok szerént. 

Miért hogy sok külömb külömb féle batalmok eslek , és 
naponként történnek, mind nemességtől mind az községtől, ennek 
elölte való végezósünk szerént így végeztünk, hogy ha valamely 
nemes ember hatajmot cselekedett urunk hahUáfóI fogva, avagy 
ez után cselekedik, találja meg urunkat, és vegyen missilis leve
let az ispánokra, avagy királybirákra, és ott az székes helyen 
az Quinque Casust, és mindén egyéb víolentiát i s , meglássák 
és megítéljék, és egyszer ha mely fél ki kéredzik bizonyságra, 
kibocsássák, az után reportálván azt, törvénye legyen. Ha nem 
tetszik valamely félnek, appellalióban bocsássák az ispánok urunk 
eleiben. Az quinque casusban penig personalis comparentía le
gyen ulraque parsttíl, és a régi articulusok tartása szerént az 
convictus inlerim az ispánoktól avagy királybiráklól fogva tar-
tassék, míg az appellatio megláttatik, de az quinque casusban, 
és delíberato homicidio. 

, Az paraszt ember penig, ha mi potenliát avagy kért te-
szen, földes urától törvényt kérjenek felőle, ki tartozzék nyol-
czad napra törvényt tenni füstin, és minden bizonyságával re-
videált^ssék; ha ott nem tetszik az törvény, az vármegyére 
apellálhasson első székre, holott vége szakadjon; ha ott is nem 
tetszik, az fejedelem eleiben bocsáttassék, és egyéb juridícus 
processus ne admittáltassék. Könyörgünk Nagyságodnak, hogy 
ezféle appellaliókaf ne halaszsza Nagyságod, hanem láttassa meg. 

Továbbá urunk halála után való dolgokban az ispánok, ki-
rályb,írák széket üljenek, törvényt legyenek, minden dologban,' 
melyek az paraszt nem között történtének, és az régi mód sze
rént procedálva exequálhassanak mind jobbágy dolgában is , az 
melyek urunk halála után elszöktek. 

Nos itaque praemissa Bupplicatione dominorum Regnicola-
rum trium nalíonum Hegni Traassilvaniae et Fartium Regni 
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Hungáriáé nobis subiectarura fauenter exaudíta et admissa, prae-
scriptos artiöulos modo praemisso exbibitos praesentibus literis 
nosírid ínseri et inscribi fecímus, eosdemque et omnia in eis-
dem contenta aprobamus , acceptamus , ratificamus et conürraá-
mus, offerentes nos beneuole, quod praemissa omnia, in omni-
bus punctis, clausulis et articuHs, tam nos ipsi inuiolabiliter 
obaeruabimus, quam per alios quoslibot^ quorum interest seu 
intererit, obseruari faciemus, Imo acceptamus, aprobamus, rati
ficamus et confirraamus, harum nostrarum vigore et testimonio 
literarum medianto, Datura Albae Juliae qnaría May, Anno Do-
mini Millesimo Quingentesimo oetoagesirao secundo. 

Lecta. 

' Eredetije • az erdélyi muzeitm Jcézirattdrában (JosepM Comitis Ke.-
ftiény, Codex Authenticus Artkadorum Díaetalium Tratissüvaniae. LkÖt. 
15. 8Z.) 

II. 

1582» sept. 16-dikára Oynia-Fejérvárra hirde
tett országgyűlés törvényczikkei. 

Kelt Gy.-Fejérvárt 1582. sept. 20-dilián.~ 

Nos Sigismundus Báthory de Somlyó Vaiuoda Transsiluanus 
(et) Siculotum Comes ele. Memóriáé commendamus tenoré prae-
senti(ura) significanles quibus expedit uniuersis- Quod Magnifici 
domini Nób(ile3) caeterique status et ordines Irium Nationum 
regni, Traagsifüaniíie öt partium Hungáriáé ditionis videlicet no-
strae, in Coraitijs eorum parlialibus, ad Dominicam proximam 
posl feslum 3ancl(ae) Cracis, hoc est ad decimum gexlum díem 
séptembris proxim(e) elapsum, Anno domini Miliesirao Quingen
tesimo OctoagesimCo) Secundo, in Ciuitate noslra. Álba Júlia; 
ex edicto nostro celebrat(is) congregali, exhibuerunt nobis et 
praesentauerunt infraacriptos articulos, in eisd^m Comilijg pari-
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bns ipsomm volís el vnanimi consensu Gonclusos, Suj^Ucantes 
nobis humiIlimé, vt vniuersos eo9 articulos omniaque singula 
in eísd(em) contenta, ratos, grat09, et accepta babentes, no-
strum consensum illis praebendo bénenole acceptare, approbare, 
conűrmare, et tam Nos ipsi obseruare, quam per alios quoeli-
bet obsernari facere dignaremur, Qnoram quidem artiGulorum 
tenor tálig est: 

Articuli Dominorimi regnicolarwm trium natwnvm. Trans-
syluaniae et partizmi regni Hv/ngariae, in Comitijs eorimí par-
tialihus in Ciuitate Álba Júlia j ad Dominicam proximam post 
festn/m sanctae Criicis, hoc est ad 16. diem septembris Armo 
domimi 1682 ^ éelehratis aediti. 

Megértettük kegyelmes nrunk az te Nagygégod bözinkbe 
küldött proposltioiból, minemÜ szüntelen valő vigyázása és gond
viselése volt vagyon is Nagyságodnak az mi megmaradásunkra, 
kit \e Nagyságodtól mind országúi nagy hálaadággal veszünk, 
és még is igyekezünk szolgálni mint kegyelmes urunknak, kö
nyörögvén Nagyságodnak, ez után is Nagyságod reánk valő 
gondviselését el ne hagyja, hanem legyen minden időben ke^ 
gyelmes gondja reánk. Hogy pedig Nagyságod int bennlinket 
és paraDc(so]J8), mivel hogy az jövendőt és reánk következendő 
szükséget senki nem' tudhatja, lennénk mind fejenként oly ké
szen, hogy ha mi gonosz hír valahonnan találkozik, állbatnánk 
mindjárást elö, és hazánknak szolgálnánk, abban kegyelme 
urunk mi sem hazánknak sem Nagyságodnak nem akarunk meg
fogyatkozni, hanem valamikor az szükség kévánja, azonnal s i 
mivel tartozunk ez ország végezése szerint elő állunk és az 
mi tehetségünk szerint hazánknak ^s Nagyságodnak Örömest 
szolgálunk. 

Annak utánna számlálja élőnkbe te Nagyságod külömb 
kfllömb féle szükségit, udvara népe tartását, és axon kivül sok 
rendbeli kövelekre, és az váradi ház építésére valö költségét, 
intvén bennünket, hogy mind ezekre méltö subsidiumot orszá-
ííül végeznénk és rendelnénk. 

To Nagyságodnak azért, ezeket az szükségeket megtekintvén, 
és Nagyságodhoz vatö engedelmességünket és szeretetünket 
akarván deciarálnunk, Ígérünk te Nagyságodnak ravás sierint 
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segitségűl kilenczven kilencz pénzt, és az viüradi ház építésére 
azonképpen kapu szám szerint ötven pénzt, mely kilenczven 
kilencz pénznek beszolgáltatását (így) ez jövendő szent Márton 
napját rendeltfik, az Ötven pénzt pediglen ad festum puriacationis 
Mariae ígérjük fogyatkozás nélkül Nagyságodnak beszolgáltatni, 
'itnío^ely terehviselésre az székely uraim is egyenlő segítség
gel ígérik magokati Az szász uraim is azonképpen az ö mód-
jok szerint. 

Magyarországi uraink, atyánkfiai, az egy forintot azonkép
pen ravás szerint az megnevezett idökbon beszolgáltatják Nagy-

• Ságodnak. '.ö\--\iw 
Könyörgünk Nagyságodnak, hogy-ez mostam igéretünket 

vegye Nagyságod elég nevén, hogy jövendőben is, az midőn az 
sztikség kévánja, ez féle terebviselésekre szegésy községünk
kel egyetemben lehessünk elegek. 

Tetszett ez is , hogy az ispánok és királybirák egymSst 
értvén bizonyos napon kimenjenek az gonosztevők kergetésére, 
és az kiket bol találhatnak, az te Nagyságod jószágában is és 
kamara helyeken, bírré tévén az Nagyságod tiszttartöinak, ve-
lek együtt szabadon/mindeneket az előtt valő articulusok tartása 
szerint megbüntethessenek, hogy sok gonoszság köztünk ennél 
is inkább el ne árad(jon), hanem az kik bűnösök lesznek, bűnök 
szerint valő büntetést vegyenek; hs pediglen az urunk tiszt
tartói és ispánok óa egyéb czírkálök hivatalokr(a) ki nem 
mennének is , mindazáltal az ispánok vagy az királybirák az ő 
tisztekben járjanak el. 
ÍM *- Nos igitur praemissa snpplicatione dominbrum Begnicola-
JhtlIA'trium nationum Transsiluanensium et Fartium Regni Hun
gáriáé nobis subieclarum fauenter exaudita et admissa, praescri-
ptos artioulos modo praemisso nobis praesentatos praesentibus 
literis nostris de verbo ad verbum ínseri et inscribi facientes, 
eosdemque et omnia in eisdem contenta approbamus, accepta-
mus, ratiücamus et confírmamus, oíferentes Nos beneuole quod 
praemissa omnia in omníbus panctis , clausulis ot articulis tam 
Nos ipsi inuiolabi(Íiter) obseruabimus quam per alios quospiam 
quoram inte(rest) seu intererit obseraari faciemus, harum no-
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strarum vigore et testimonio Hterarum mediante. Dátum Albe 
Julié vigesima áio mensis septembrie Anno domini Millesimo 
Ouingenlesimo Octoagesimo Secundp. 

Lecta. 

•3fedetije az erdélyi mv^eum kézirattárában (Donith-gyöjteinép^ 
4, szám). ,.'| 

•/: 
• í i ) 

IIL 

1583. september 15-díkéfe Oyula-Fejérvárra 
hirdetett országgyűlés törvényczikkel. 

^ ' Kelt Gy. Fejérvárt 1583. sept. 30-dikán. 

Nos Sigismundus Balhori de Somlio Waiuoda Transsiluanns 
et Siculorum Comes etc. Memóriáé commendamns tenor© prae-
sentium signi&cantes quibug expedit vniuersis, Quod spectabiles 
magnifici domini Nobiles, coeterique status et ordines Irium na
tionum Regni Transsituaniae et partium Regni Huugariae, ditio-
ni& videlicet nostrae, in parlialibus eorum oomitijs ad dominicam 
proximam post festnm exaltationis Sanctae Crucis hoc est ded-
mum quintum diem mensis seplembrls proxime elapsnm Anno 
domini Millesimo Quingentesimo octoagesimo tertio, Albae JaUae 
ex edjclo noslro celebralis congregati exhibuerünt nobis et 
praesentauerunt infrascriptos Articulos in eisdem Gomitijs parí-
bus ipsorum uotis et unauimi consensu conclusos, snpplicantes 
nobis hnmillime, ut eos et singulos Articulos, omníaque et sin-
gula in eisdem contenta, ratos gratos et accepta habentes, no-
strum consensum iUi9 praebendo beneuole acceptare, appobare, 
ratificare et coníirmare , ot tam nos ipsi obsemare, quam per 
alios quospiam ubique pei' dicíonem nostram flrmiter obsenüuTti 
facere dignaremar. Quorum ({uidem Articalorum tenor talis est ^ 
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ArHculi dominoTum Regnicolarwm trium ^ationum Regni 
TremssÜuaniae et Partiwm Regni Hwn,gariae in partialibiis eo-
rum Condtijs ad dominica/m proximam post festwm exaltatio-
nis sanctae Crucis, hoc est ad 16 diem mensis Septembris, 
Aimo domini 1683. Albae Jidiae celehratis editi. 

Megértettük kegyelmes urunk Nagyságod bözinhbe Etüljött 
propositiójóból Nagyságodnak hazánkra való gondviselését és 
szorgalmatos vigyáieását, legelőször azért az mi kegyelmes 
Istenünknek hálákat adunk, hogy ekédig, az Nagyságod és 
Nagyságod fŐ tanácsi vigyázása és reánk való gondviselése ál
tal , as ml nyomorult állapotunkban békeségesen megtartott. 
Könyörgünk ö felségének, hogy ennek utánna is igazgassa af 
Nagyságod és Nagyságod tanácsinak elméjét, adjon erőt reánk 
való gondviselésére, és az mi űdönkben adjon bókeséget, kiért 
fldbassuak hálákat ö szent felségének, és dicsérhessük Nagysá
goddal egyetemben hozzánk való jó voltáért. 

Értjük az Nagyságod jelentéséből azt i s , hogy az két 
szomszéd oláh országok, kivőlképpen Moldova országa némi
nemű hitván lézegö emberek miatt, kik kozákoknak hivattatnak, 
megháborrttatának. Azonképpen az hatalmas császár is oda be 
N«8Bter felé azoknak az kozákoknak megbüntetésére nagy ha
dát ifiditotta, kf felöl értjük hogy Nagyságodnak is csauzi által 
parancsolt, kire látjuk is Nagyságodnak Isten után sok tekinte
tekért külömb faÜlOmb féle sok gondviselésít. Végeztük azért 
egyenlő akarattal, hogy ez országban vármegyénként minden 
székes helyeken az nemes uraim íovagjokkal, gyalogjokkal, 
Nagyságodnak erre bizonyos válusztott fő embere jelen létében, 
szent Mihály nap után tizenötöd napon megmustráltassanak bűn-
letés alatt, ügy hogy az régi articulusok szerént, ha vagy in-
obedienseknek vagy negligenseknek találtatnak, megbtinteltesse-
neb, és as hová az szükség kévánja, az Nagyságod parancgo-
latíára indulhassanak. 

Az ezékel uraim is azonképpen megmustráljanak és készen 
legyenek, hogy az hova az szükség kévánja, menten indulhas
sanak, az ő Nagysága paranósolatja tartása szerént, melyei ka
pitány uramtól megórtenak. 
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Az magyarországi uraim is tizenötöd napra megmuslrálja-
nalí székes helyeken. Az szász uraim is az ö módjok szerént 
gyalogokat megmustráltassák. 

Tudjuk annak felette kegyelmes urunk, Nagyságod sok 
külömb külömb féle szükségit ós naponként való költségit, de 
liliírt is semmi üdöben Nagyságodban meg nem fogyatkoztunk, 
tudván hogy Nagyságod is az mi szükségünkkel lehet az reánk 
való gondviselésre elég, igii-ünk azért Nagyságodnak ravás sze
rént és régi-mód szerónl liilenczven kilencz pénzt ad primnm ' 
diem Novembris beszolgáltatni fogyatkozás nélkül. 

Az székel uraira is ezen terehviselósre igírik magokat, 
azonképpen az szász uraim i s , az ő módjok szerént. 

Az magyarországi uraim is az ö módjok szerént igírnek ka
puszám szerént Nagyságodnak egy égy forintot. 

Az Várad építését is miért hogy ismerjük hasznosnak con-
tinuáltatni, igírünk Nagyságodnak arra, ennek előtte'observál-
talolt segítségünket, kapuszám szerént minden nemzetség ötven 
Ötven pénzt, ez jövendő vízkereszt napjára beszolgáltatni. 

De miért hogy kegyelmes urunk, ismerünk közöttünk az 
szegénységnek elpusztulásában sok fogyatkozást, és ebből köz
ségünkre naponként szállott nyomorúságot, ínséget és desola-
tiót, végeztük annak okáért országul, hogy ha valaki lenne, ki 
jószágába pusztaság miatt az rovásüzetést el nem viselhetné, 
találja meg könyörgésével te Nagyságodat, és Nagyságod adjon 
mandátumot az főispán uraimra, bogy személyek szerént meg-
ocnlálják az pusztaságot, és az fő ispánnak az egyike Ő maga 
személye szerént kimenjen az megnevezett panaszolkodó félnek 
jószágába, olt meglássa, hogy ha vagy lüz miatt vagy halál 
miatt az jobbágy elpus^^túlt, tehát annyi részében, az mennyi 
adófizetés ép korában az ravás után rajta volt, az ispán le
szállítsa az adót, és te Nagyságod számvevőivel, «z ispán adta 
czedula szerént, acceptáltassa. Insuper ha oly hely leszen, hol 
egy szegény ember az raváshoz egyedül volna, és marhájában 
megfogyatkozott volna, erről az oasusról >Nagysá^d mstruál-
tassék az ispánoktól, kiről Nagyságod tegyelmesen annak álla-
patja szerént és az igazság szerént tegyen deliberatiót, 
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Voltának sok végezések immáron egy néhány gyülésfinkben 
as ispán uraim kimenések és oroknak minden helyeken való 
büntetésre valé szabadságok felöl, kiből sok panaszok jÓnek 
élőnkbe. Végeztük annak okáért ezt i s , hogy az mostani gyű
lésünk előtt valé végezésünket observáltassa Nagyságod minden 
cikkeiében, és az ispán uraimnak adjon autoritást, hogy sza
bad megbüntetniek Sajé tartományában is*) az gonosztevő em
bereket, egyébült is mindenütt az Nagyságod jószágában Gör-
géntöl és Dévától megválva. 

Végezetre sok atyánkfiai panaszolkodnak, hogy az jobbágy 
megadásában az ország végeiési nem observáltatnak; miért hogy 
penig haszontalanok az végezések, ha meg nem observáltatnak, 
végeztük ez mostam gyűlésben ig, hogy Nagyságod minden 
helyekről az végezett artionlusok tartása szerént adassa meg az 
elszökött jobbágyot. 

Nos igitur preemissa supplicatione dominorum Regnicola-
ram trium nationam **) et Partium Regní Hungáriáé nobis subie-
ctarum fauenter exaudíta et admissa, praescriptos vniuersos ar-
ticulos modo praemisso nobis praesentatos praesentíbus literis 
Dostris de verbo ad verbum Jnseri et ioscribi fecimus, eosdem- " 
que et omnia ac singula in eisdeni contenta ratos, gratos et 
accepto habentes acceptarous, aprobamus, ratificamus et confir-
mauius, olFerentes nos beneuole, (|aod praemissa omnia, in 
omnibû s punctis, clausulis et arliculif?, tam nos ipsi obseruabi-
mus , qaam per alios quoslibet quornm interest seu intererit 
obseruarí faciemus, Imo acceptamus^ approbamus, ratificamus et 
confirmamus, harum nostrarnm vigore el testimonio literarum me-
diante. Dátum in Giuitate nostra Alba JuIía die vigesima mensis 
Sepiembris Anno dominí Millesimo Quíngenteslmo octoagesimo 

Lét:ta. 

Eredetije az erdélyi muz&um h&zvrattáráhmi (Jos. Com. Kemény 
Cod. AuÉh. Art. Diaet Trans. I. köt. 16. sz.) 

*) Az az a S^ó folyó melléke Doboka vármegyébeu. 
**) Itt a „Regni Transailuaniae'' szavak az eredetiben a leúró gondat

lanságából ki vaunak maradva* 
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IV. 

1584. április 25-dikére Gyula-Fejérvárra hir
detett ország^i^yülés törvényozikkel. 

Kelt Gy. Fejérvártt 15&4. maj. 2-dikán. 

Nos Sigismundus Balhori de SomIio|, Vaiuoda Transsilua-
niae et Siculorum Comes ele. Memóriáé commendamus tenoré 
praesentium significaníes quibus expedit vniuersis, Quod Spe-
ctabiles Magnilici domini Nobiies caeterique status et ordines 
Trium Nationum Regni Transsíluaniae et Partium regni Hungá
riáé, ditionis videlicet nostrae, in partialibus eorum Comitijs ad 
díem dominicam proximam posl festum Beali Georgij proxime 
elapsum Anno domini 1584 hic Albae Juliae ex edicto nostro 
celebratis congregati exhibuerunt nobis et praesentauerunt in-
frascriptos articulos in eisdem Comitijs. partialibus paribus ipso-
rum votis et vnanimi consensu conclusos. Supplicantes nobis 
humilime, vt vniuersos et singulos eos articulos, omniaque et 
singula in eisdem contenta ratos gratos et accepta habentes , 
no'strum consensum ilüs praebere, beneuole acceptare, appro-
bare et tam nos ipsi obseruare *) facere dignaremnr, Quorum 
quidem Ariiculorum tenor talis est: 

ÁHicvM dominorvm Regnicolarum NbbiUum Triwmque 
Nationum regni Trmissyluaniae et partium regni Hungáriáé 
iu partialibtos eorum Comitijs ad diem dominicam proximam 
post festum Beati Georgij martiris Anno domini 1684 ex 
edicto nostro celebratis editi Alhae Juliae. 

Kegyelmes Urunk, megértettük az három nemzetség, ez 
országbeliek, az magyarországi urainkkal egyetemben, Nagysá-

*) Az eredetiben a leíró vigyázatlanságából kimaradtak e szavak 
(juam per alios ubíque per ditionem postram firmiter obsftrvari, 
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godnak közínkben küldött és izent proposiliöit, melyekben ért
jük először Nagyslúgodnak hozzánk valö kegyelmességét és ha
zánkra valtí gondviselését Annak utánna terjesKli Nagyságod 
élőnkben hasznos és szükséges dolgait, melyek néznek az mi 
hazánknak közönséges megmaradására és oHalmára. Hogy penig 
Nagyságod ilyen nagy gondviseléssel vagyon korosként és szün
telen az szegény hazánknak megmaradására és jovaira, ezt mi 
országul és nemzetségül, mint alázatos hívei, igyekezünk Nagy
ságodnak hálaadással megszolgálni, könyörögvén Nagyságodnak 
mint kegyelmes T^jedelmünknek, hogy ennek utánna is ezen 
kegyelmességét, gondviselését^ fáradságát ez szegény országtól 
meg ne vonja. 

Miért hogy penig kegyelmes ui'unk legeiöször az régi szent 
királyoknak és az mi eleinknek is gyűlések az isteni tisztele
teken, ki minden dolognak fö fundamentuma, kezdetettel, an
nak okáért mi is azt akarnék követni, az religio dolgáröl ilyen 
végezést töttünk , hogy az religio dolga minden részében és 
czikkelyében abban observóltassék meg, az mint 1581. eszten
dőben Kolosváratt prima díe may az generális gyűlésben végez
tetett volt *} és az előtti articulusok szorént libertás religionis 
megtartassék, csak hogy innovatiók ne legyenek, az arliculus-
ban elvégezett' büntetés alatt. 

Annak felette miért hogy int Nagyságod bennünket orszá
gúi az császár adajára, idején valö beszolgáltatására, azért az 
császár adajában az nemesség ígér kapuszám szerént kilenczven 
kilencz pénzt, ez jövendő Júniusnak első napjára. 

Azonképpen az székely uraim is az megnevezett napra ígérik 
magokat hogy beszolgáltatják. 

Az szász uraim is az ő rendtartások és mödjok szerént be
szolgáltatják. 

Azonképpen az magyarországi uraim is az egy egy fo
rintot kapuszám szerént megadják. 

Miért hogy ismerjük Nagyságodnak külömb külömb féle 
szükségét, sok rendbeli szükséges dolgokra, melyek naponként 

í .S* 

' *) Ez országgyűlés végzéseit kiadta gi\ Kemény József és Kovács 
Uiíoán, Erdélyország történeíei tára I. köt. 137.1. 
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mind belső mind külső helyekről occurrálnak és találják Nagy
ságodat, azoknak beteljesítésére rendelt minden nemzetség az 
magyarországi uraímmol egyetemben kapuszám szerént ötven 
ötven pénzt, melyet fogyatkozás nélkül Júliusnak első napjára 
beszolgáltatni Ígérik magokat. 

Végeztetett ez is, hogy az apTó vasat, aczélt és egyéb 
félét az régi mód szerént sökodalraokbnn minden helyeken be
hozhassák és szabadon árulhassák és vehessék. 

Az mustrálásra minden nemzetség készen legyenek az előtti 
elvégezett arliculus tartása szerént mind ahoz Taló hadakozó 
szerszámokkal, hogy valamikor és az mely nápr? Nagyságod 
parancsolja, megmuslráljanak. 

Tetszett ez is, miért hogy az gonoszság és az sok égetés 
nf»m hogy megszűnnék köztünk, de naponként inkább inkább 
árrad, azért az ispánok , királybirák és ahoz rendeltetetAiszt-

. béli személyek kedvezés nélkül kergessék, büntessék az go
nosztevőket , nem csak czírkáláskor, honém egyéb üdöben is, 
az kiadott személyeket penig az féle tiszttartók, az kiknek 
ezeknek büntetése competál, tisztek vesztése alatt meg ne 
sacczoltassák, hanem okvetotlen érdemek szerónt megbüntessék. 

Végeztetett ez is egyenlő akaratból, hogy aj k&morákról 
az előbbi mód és szokás szerént az nemességnek és az székely 
fö népeknek és lófőknek házokhoz az hamoraispánok sót adja
nak , és abból vámot ne vegyenek. 

Utolszor miért hogy Veselónyi Miklós az egyik ilélÖ mes
tert Isten ez világból kivöíteT és sok levelek maradtak Íratlan 
és pecsétetetlen mind az régi levelekkel egyetemben, annak 
okáért végeztiBtett köz akarattal, hogy Veselényi Gáspár adja 
Radvánczi Márton ítélő mester kezéhez az leveleket, melyeket 
Zoltaí Jánossal az hütös assessorral egyetemben felregestrálja-
nak, és az Ítélő mester az mely dologban törvény lőtt, annak 
leveleit megirattassa, az mely levelek irva volnának, azokat 
megpecsételtesse és az causénsoknak kiadja , hogy így senki 
íbeg ne fogyatkozzék igazságában; egyéb levelek is, az melyek 
volnának, azoknak az kié lesznek, megadassanak. 

Nos itaque praemissa supplicatione Dominorum Regnicola-
rum triüm nationum TranssUuaniaé et partímn Regnl Hungaríao 
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ditioni nostrae subiectafum clementer eíandíta et admiesa, prae-
scriptos.articaios ac omnia sing âla in eísdem contenta accepta-
mas, approbamus, roboramas, ratifíoamus et con&rmamus, ac tam 
nos ipsi obsemabinius , quam per alios quoslibet cniuscunque 
ordinis űt status homines ditioni nostrae subiectos obseruarl fa-
ciemus, in omnibus sui9 panctis, clausulis et articulis, testinionio 
praesentjum mediante. Oatum Albae Juliae secunda die May 
Anno Domini Millesimo Quiogentesimo octoagesimo quarto. 

Lecta. 

Eredetije, az erdélyi múzeum hézirattáráhan (Jos. Com. Kemény 
Codex Auth. Art Diaet. I. köt. 17. sz.) 

4 

V. 

1594. September 20-dikára Gynla-Fejérvárra 
hirdetett ország^g^yűlés törvényozikkei 

Kelt Gy.-Fejérvárt 1584. sept. 25-dikén. 

Nos Sigismnndas Batbori de Somlio \Yaiuoda Transsiluaniaé 
et Siculoram Coines etc. Memóriáé commendamus tenoré prae-
Fentium significantes quibus expedit vniuersis, Quod MagniGci 
domíDÍ Nobiles coeterique status et ordines trium Nationum Re-
gni Transsítaaniae et Partiam Hungáriáé, ditionis videlicet no
strae, in partialibus eorum Comitijs ad dominicam proximam ante 
festum Beatí Mattbei Apostoli hoc est ad 20. diem septembris 
Anno dominí 1584. in Ciaitale nostra Álba JuÜa ex edicto 
nostrű celebratis coogregati, exhibuerunt et praesentauernnt nobis 
iníraseriptos Articulos, in eísdem Comitijs, paribus ipsorum votís. 
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©t vnariimi consensu conclusos. Supplicantes nobis humillime, vl 
nos vniuersos et singulos eos Articulos, ontníaque et singala 
in eisdem contenta ralos, gratos, ot accepta babentes, nostrnm 
consensnm illis praebendo beneuole acceplare, approbare et con-
firmare , et tam nos ipsi obseruare, • quam per alios ubique Ín 
dition^ nostra firmiter obseruari facere dignaremur. Quorum 
quidem arliculorum tenor talis est: 

Articiili Dominorum Regnicolarum trium nationvm Regni 
Tra/nssiluaniae, et Pa/rtiufn Regni Humgariae, in Comitijs eo
rum partialibus in Ciuitate nostra Álba Júlia Armo Domini 
1582. ad dominicam proximam ante festum Beati *j Apostoli 

. hoc est 20. diem Septembris editi. 
Kegyelmes nrunk, megértetlük Nagyságodnak közinkbe 

kaldött propositiöjábdl Nagyságodnak kfllömb külOnib féle szük
ségit, és nem csak az körüle vaM udvara népének és az szol
gáló rendnek tartására, hanem az kttlsö ide s tova mind portára 
mind egyebüvé és sok változásokban sok szükséges-helyekre 
való költségét, és közönséges hazánkra való szorgalmatos gond
viselését, kiért Nagyságodnaknak mind fejenként, mint Nagy
ságod alázatos bfvci, nagy hálákat adunk, könyörögvén Nagy
ságodnak, hogy Nagyságod az mint elkezdette, az ő eleinek di
cséretes példáját követvén, ez után is mindenkor ezen hazánk
hoz való jó hasznos gondviselésében meg ne fogyatkozzék. 

Hogy penig Nagyságod ezekre az elölte való költségekre 
elég lehessen, ígérünk Nagyságodnak sjterétettel és jő akarattal 
az egyébhai mód és rendtartás szerént az nemegségtól min
den porta számra kilenczven kilencz pénzt, kit ez jövendő 
szent Márton napjára minden fogyatkozás nélkül igyekezünk 
Nagyságodnak be is szolgáltatni. ' 

Mely terehviselésre a székely uraim is ígérik magokat. 
Az szász uraim is az 5 mtídjok sierónt egyenlő terhel 

viselnek. 
Azonképpen magyarországi uraink és atyánkfiai azon le-

réhre ígérik magokat. * 

*) Az eredetiből kimaradt: MmUei. 
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Annak utánna az Várod épületire az porta szám szerénfc 
ötv«n ötven pénzt, melyet az jövendő vízkereszt napjára Nagy
ságodnak éppen beszolgáltatunk. 

Továbbá miért hogy panaszok vágynak az ispánokra és 
as királybirákra, hogy szokott terminusokon és napohon az 
vármegyéken és székeken törvényt nem szolgáltatnának, végez
tetett, hogy az törvényszolgállatás continuáltassék, az székek
nek szokott napjai semmiképpen el ne múljanak, kire az ispá
noknak, királyhiráknak pro ofűcio fő gondjuk legyen. 

Végeztetett ez is , hogy ispánok és líirálybirák az előbbi 
articulusok tartása szerént egyszersmind az gonosztevő emberek 
bergetésére kiinduljanak, annak penig napja vizkereszt napja 
legyen, az Nagyságod jószágába is, mellettek lévén az tiszt
tartók, beniehessének az gonosz emberek kergetésére, ha penlg 
az tiszttartók contnmacia ducti az ispánokkal el nem akarnának 
menni, az ispánok ugyan elmehessenek, és az ö tisztek szerént 
QÚaden kedvezés nélkül híven eljárjanak, hogy a gonoszság 
ínegszűnjék mî nden helyeken. 

Tetszett ez is kegyelmes urnnk országában, hogy az vár-
megyélirÖl, székekről, az decretum tartása szerént minden ap-
pellatiók három forint felett exceptís causis crimiualibua sut> 
poena in decreto expressa az Nagyságod táblájára elbocsát
tassanak. 

Az elszökött jobbágyok felŐl most is ügy végeztetett, hogy 
azok mind kamora helyekről mind egyebütt az előbbi arliculu-
sok tartása szerént megadassaaak., 

Nos igitnr praemissa supplicatione dominorum Regnicola-
rum trium nationum, et partium Regní Hungáriáé nobis subie-
ctarum fauenter exaudita et admissa, praescriptos vníuersos ar-
ticulos modo praemisso nobia praesentatos praesentibus literis 
Dostris de verbo ad verbum inseri et inscríhí fecimus, eosdem-
que ac oninia in eisdem conteiita ratos, gratos et accepta ha-
bentes, acceplamud, apprubamu^, ratiücamus et confirmamus, 
oíTerentes nos beneuole, quod praemissa omnía in omnibus 
punctis, clausulis et articiilis tam nod ipsi invíolabiliter obserua-
bimus, quani per aiios quoslibet querum interest s&u intererit, 
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obseruars faciemns, Imo acceplamus, approbamus, Tfltificamus et 
confirmamus, harum nostrarum vigore et testimonio literarnm 
mediante. Dátum in praedicta Ciuitate Álba Júlia vigesimo 
quinto die Septembris Anno domini Millesimo Quingentesimio 
ocioagesimo qnarto. ' U ' i 'U^ . 

I2i Lecta. 

Eredetije az erőMyi múzeum kézirattárában (JoS. Com. Kemény 
Codex Auth. Art. Diaet. I. köt. 18. sz.) 

VI. i*i 

1587. ootobar 22-dikére Kolozsvárra hirdetett 
országgyűlés törvényozikkei. 

Keit Kolozsvárit 1587. oct. 2S-dikán. 

Nos Sigismundus Batori de Somlio, Waiuoda Transyluaniae 
el Sicutorura Comes etc. Memóriáé commendamus tenoré prae-
sentiura significantes quibus expedit vniuersis, Quod'Spectobiles 
et Magnfici domini Nobiles coeterique status et ordines trium 
nationum regni Transsilqaniae et partium regní Hungáriáé dltio-
nls videlicet nostrae ín partialibns eorum Gomítijs ad dominícam 
proximam post festum Beati Lucae Euangelistae, hoc est ad 
vigesimum secundum diem mensis octobris proxime elapsum 
Anno domini Millesimo quingentesimo octogesimo septimo In 
ciuitate nostra Coloswarionsi ex edicto nostro celebratls con-
grcgaíi exhibuerunt nobis et praesentauerunt infrascriptos arti-
culos in eisdem Gomitijs paribus ipsorum votis et vnanimi con-
sensn conclusos. Supplicantes nobis humillime vt nos universos 
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et singulos eos articulos, omniaqne et singala in eisdem con-
tenla rálos, gratos et accepta habentes, nostrum consensum 
illís praebendo beneuole acceptare, approbare, raUficare et 
confirmare, et tam nos ipsí obsoruare, quíim per alios quos-
piam vbique per ditíonem nostram (irmiter obseruari faccre di-
gnareinur. Quorum quidem articulorum tenor talis est: 

AfticuU dominorum regnicolarum trmm nationum regni 
nóstri Transsyluania& et partium regni Hungáriáé ditioni no~ 
strae suhiectarum in comitijs eorum partialihus ad dominicam 
proximam post festum Beati Liicae Euangelistae, hoc est 22. 
diem mensis octohHs proxime elapsum, Armo domini M. D. 
LXXXVII in ciuitate Colosuariensi ex edicto nostrg celebratis 
conclusi. 

Kegyelmes arnnk, fejedeltnünb, megértettük az NagYság*>d 
közinkbe küldött proposi ti óiból Nagyságodnak eJ. mostani időben 
is reánk való szorgalmatos, kegyelmes gondviselését. Legelő
ször hálákat adunk az Úristennek, hogy Nagyságodat jd egész
ségben nékünk ez ideig megtartotta. Ennek utánna is könyörgünk 
ő felségének, hogy Nagyságodat ez szegény megnyomorodott 
hazánknak javára nevelje minden dicséretes dolgokban, ékesítse 
Nagyságodat minden bölcse^éggel, hogy Nagyságod bírhassa, 
igazgathassa országét oly módon, hogy mind Istennél mind em
bereknél kedves és kellemetes lehessen az Nagyságod minden 
dolgaiban való jó indulatja *), és bogy Nagyságod ez szegény 
földnek lehessen kegyelmes gondviselője. 

Továbbá adja Nagyságod eleinkbe Nagyságodnak külömb 
külömb féle szükségekre és udvara népének tartására való költ
ségét is. Noha-penig kegyelmes urunk te Nagyságodnál nyüván 
vagyon , minemű szükséget bocsátott az Ur Islen országunkra, 
bogy községünknek sem borok sem búzájok nem termett, sŐt 
ez előtt való drágaságnak reájuk maradott adósságiböl is ki nem 
fesletlenek, mindazáltal most is mint ez előtt hazánk javát elől-
tünk viselvén, Nagyságodnak semmiben tohelsógünk szerént 

*) Itt az eredetiben a leiró fígyelmetlenségéböi még egyszer ismé
telve vannak e szavak : 'és hogy Nagyságod minden dolgaiban való 
indida^a. 
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meg nem akarván fogyatkozni, ígérünk azért Nagyságodnak az 
neaiességről kapuszám szerént kilenczven kilencz pénzt udvara 
népe tartására ez jövendő szent Miklós napjára, az Várad épü
lésére penig kapuszám szerént Ötven pénzt ez jövendő szent 
Pál fordulása napjára fogyatkozás nélkül beszolgáltatni. 

Mely terebviselésre az székely uraink atyánkfiai is igéirik 
magokat. 

, Azonképpen az szász uraim is az 5 módjok szerént. 
.Az magyarországi uraink atyánkfiai is beszolgáltatják Nagy

ságodnak az inásfél forintot azokra az napokra. 
Tetszett ez is országúi, hogy az mely helyeket az ispánok 

eddig meg nem láttak volna, az elmúlt szent György napi ar-
ticulus tartása szerént requirálván az ispánt, tartozzék azokra 
az helyekre, az kik nem e mostani hanem ez elÖtt való halál 
miatt elpusztultának, elmenni és eligazítani. 

Végeztük azt is , hogy minden nemed ember személye 
szerént minden zsoldosával egyetemben oly készen légyen, hogy 
valamikor Nagyságod parancsolja oda indulhasson, az hova az 
szükség mutatja, az régi articulusokban specificált büntetések alatt 

Miért bogy látjuk kegyelmes urunk, hogy mindenféle go
noszságok, orságok, gyilkosságok és szitkozóddsok, kik miatt 
az Isten naponként haragra indíttatik, köztünk eláradtanak, vé
geztük azt, hogy az ispánok dzéket hirdetvén tisztek szerént, 
a vármegyékre kimenjenek, és megczírkálván á vármegyét; az 
gonosztevőket kergessék, és megbüntessék. Azonképpen minden 
vármegyékben az szitkoknak megtiltásáról é? büntetéséről egy 
akarattal végezést tegyenei^. 

Vagyon Kolos vármegyében kegyelmes urunk egy Újfalu 
nevű oláb falu, az Nagyságod őrményesi tava mellett, hova 
jobbágyink az szabadságnak örülvén szöknek, mely helyre sem 
bírót sem ispánt nem bocsátnak, sem jobbágyinkat ki nem ad
ják; végeztük arról, bogy az Nagyságod választásától fogva az 
szökött jobbágyokat törvénynyel lakó helyekre víszsza vihessék. 

Azonképpen a gonosztevőket is, a feljül megirt időtől fogva 
kik oda mentenek, az ispánok kikereshessék és megbüntethessék. 

Az aknáról is, városokból és minden helyekről az articulus 
tartása gzerént megadassanak az szökött jobbágyok. 

22 
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Megszolgáljuk Nagyságodnak miol kegyelmes urunknak, 
hogy Nagyságod mind a mi könyörgéstinkot s mind peniglen a 
tanuló helyeknek,* scoláknak pusztaságokat és a benne lakó ifiú-
Ságnak fogyatkozásokat szeme öleiben vévén , a többi közölt 
a vásárhelyi scolához ilyon kegyelmességél nyujtolla, mind az 
tanítóknak s mind az tanulóknak táplálásokra mólló szükséges 
subsidiumot rendelt Nagyságod. Könyörgünk Nagyságodnak, hogy 
Nagyságod szokott kegyelmességét ennek utánna is efféle taniiló 
rendtől és scolabeli ópitósoktöl meg ne vonja; hogy az iffiúság-
nak az tanuláshoz jobb alkalmatossága lévén inkább gyarapodhas
sanak , és országunkban is ezenképen tudós emberek neveked
vén, jövendőben Nagyságodnak es hazánknak szolgálhassanak. 

Nos igitur praemissa supplicatione dominoruni regnicolarum 
trium nationuna regni Transsyluaniae et partium regns Hungáriáé 
ditioni nostrae subiectarum fauenter exaudita et admissa, prae-
scriplos vniuersos articuios modo praemisso nobis pi-aesentalos 
praesentibus literis nostris de verbo ad verbum inseri et inscribi 
fecimus, eosdemque ac omnia et singula in eisdem contonta 
ratos, gratos et accepta habentes acceptauimus , ratificauimus, 
oETerentes nos beneuole, quod praemtsssa omnia in omnibus pun-
ctis, clausulis et articulls.tam nos ipsi inuiolabiliter obseruabimus, 
qaam per alios quoslibet quorum interest seu intcrerit obseruari 

• faciemus. Imo acceptamus, approbamas, rati&camus et confirma-
muá, hamm nostrarum vigoré et testimonío literarum mediante. 
Dátum Coloswarij die vigesima octaua Octobris Anno domini 
Millesimo quingentesimo octogesimo soptimo. 

SZÉKELY ADATOK. 

Ü Lecta. 

Eredetije az erdélyi muzevm hézirattái-áhan (Jos. Cem, Kemény 
Codex Auth. Art. Diaet. I. köt. 20. szám). 

22* 
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Bocskai Islván fejedelem levele Udvarhely 
székhez, írelyben megtiUja, hogy a székelyek 
szabadsága ellenére a nemes urak senkit a szé
kelyek kízzül jobbágygyá ne tegyenek. 

Kelt Kassón 1606. juoius 22-dikén. 

Stephanus Del gratia Hungáriáé, Transsylusniaeqne Princeps 
el Siculorum Comes etc. 

• Generosi, Egregij, Nobiles fideles syncere nobis dilecU, 
salnlcm et grátiam noslram. Koha erről minket semmi panaszok 
nem értek, de mindaKáiloI értettük némelyektől, hogy kegyel
meteknek sokaktöi', de kiváltképpen a?, nemes uraimtól hábor
gatása volna, hogy azok kegyelmetek kSzzül kiket szép sza-
vokkal, ígéretekkel, némelyeket penig az hadnak színe alatt 
fenyítékkel akarna jobbágyává lenni és szabadságában megsér
teni , kik mind személyekben igyekeznek kegyelmetéket hábor
gatni s mind penig örökséget foglalni. Mi penig valamint az köz
tetek laké nemes embereket régi szabadságokban hogy meg nem 
akarjuk igazságokban háboritani, szintén úgy kegyelmeteket i9 
kfcsíntül fogván nagyig az mi tőlünk adatott szabadságban meg 
akarjuk tartani és oltalmazni igéretünk szerént, nem is engedjük 
azt meg senkinek, liogy kegyelmetek szabadságában meghábo-
rittassék és erővel vagy valami szín alatt jobbágygyá tétessék. 
Irtunk azért gubernátor uramnak és az kapitányoknak is arról, 
hogy az nekiek adatott tisztek szerént, szintén úgy mint ha m 
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magunk személye volna ott, senkit i9 szabadságában megbábo-
ritani ne engedjenek, söt inkább annah jól végére menvén, az 
kiiinek háborgatása volna némelyiknek kegyelmetek közzül, azt 
eliga7.itsák és lecsendesítsék, és kegyelmeteket szabadságában 
paegbáboritani senkinek ne engedjék. Ha pénig oly dolgok es
tének volna, avagy volnának, hogy olt ben el nem igazíttat
hatnék, kegyelmetek azt mi nekünk vagy irása vagy penig 
bizonyos követe által adja értésünkre, hogy tudjunk illendő
képpen gondot viselni az kegyelmetek oltalmazására. Bene va-
leant. Dátum in líbera Ginitate nostra Cassoniensi die 33. men-
sis Junij. Anno Domioi 1606. 

S t e p h a n u s m,j^. 
Simon Pechy 'rri.p. 

Kivülröl: Generosis, Egregíjs, Nobílibus et Agilíbos Pri-
moribus, Potíoribus Primipilís, ao Vniuersitati Siculorum Liberti-
norum nostrorum Sedis Siculicalis Vdwarheli etc, fidelibus sijn-
cere nobis dilectis. 

Eredetije az erdélyi múzeum, kézirattdrdhan. 

IL 

Bocskai Istv n fejedelem levele Petki János 
udvarhelyszéki fö kapitány- és királybíróhoz, a 
székelyek szabadságának fentartá'sa és 2000 
gyalog és 2000 lovag táborba indulása ügyében. 

Kelt Kassán 1606. július SO-dikán. 

Stephanus Dei gratia Hungáriáé Transsyluaniaeque Princeps 
et Slcnlorura Gomes etc. n ' ' ' ' 

Generose fídelis syncere nobis dilecte. Salutem et gratiam 
nostram. Az kegyelmed nekünk küldött levelét elvöttük, melyet 
minden részeiben meg id értettünk. Ennek előtte a miképpen 
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meg volt hagyva mi tőlünk, mint és minemű állapottal rendelje 
és készítse kegyelmed az székelyeket, kegyelmedet orra sze
retettel intjük, hogy meggondolván az mostani üdönek-óUapat-
ját, hazánknak és az közönséges jönak elömenetelil, ügy igye
kezzék igazgatni ós viselni az dolgokat, hogy szabadságokban 
meg nem háborgattatván abban éppen megtartassanak; egyik
nek is kegyelmed meg ne engedje, hogy magát jobbágyságra 
adja, vagy pedig valaki valami s'i alalt jobbágyává legye. 
Azért Nagy Albertét Szamos-Üjvárból ira mostan bocsátottuk 
oda be , hogy kegyelmeddel egyet értvén, kegyelmed az ide 
kirendelt székelyeket mindjárt jó módjával elkészítvén , az két 
ezer drabontot éppen, és az két ezer lovagot adja eleiben Nagy 
Albertnek, minthogy ötöt rendeltük azok eleibe. Minek előtte 
penig kegyelmed Nagy Albert eleiben rendelné és elindítaná 
azokat, annak előtte regestrumban mind kapitányoknak, hadna
gyoknak és mind az egész seregnek neveket felírván meglássa 
kegyelmed, hogy azok közi szolga rend,, béres micsoda ne le
gyen, hanem kíki személye szerént maga legyen jelen, és annak 
a mássát kegyelmed mi nékünk küldje ki. Irtunk arról Haller 
uramnak i s , hogy ha dobra vagy zószldra való szükségek le
szen , mindjárást arra gondot viseljen, hogy abból se legyen 
fogyatkozás, egyéb is , ha mi oly kellelik, azonképpen megle
gyen. Kegyelmed az gyalog köziben sípost is rendeljen, mert 
az sereg avval szép. Strncz Ferenczet mi okon küldöttük le
gyen oda be, kegyelmeddel szemben lévőn magálól megérti, 
A mikor kegyelmed az székelyeket megindítja (kiket ne is kés
leltessen semmi vég kegyelmed), mi nekünk adja mindjárt érté
sünkre, hogy ide kifelé érkezvén, tudjuk idején melyre indítani 
ököt. Annak utánna magát mihez kellessék tartani, gubernátor 
uramtól értsen abban kegyelmod. Secus non facturus. Dátum in 
libera Cíuitate nostra Cassouíensl die 20. Julíj 1606. 

S t e p h a n u s TO. ^ . 
Simon Pechy m.p. 

Kívülről: Generoso D. Johanni Petky de Ders, Consiliario 
nostro et Generáli Vciuérsítatis Siculorum Sedis Vdwarhely Capi-
taneo, ac eiusdem Sedis Vduarbeli Judici Regio etc. fideli syncer© 
nobis dilecto. 

-•'•^'•'••.Ea^etije az erdüyi muzemn Mzirattdráh an. 
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III. 

Bocskai István fejedelem Udvarhely széket 
felszólítja, hogy a fejérvári elpusztult fejedelmi 
udvar számára, hová közelebb be szándékozik 
menni, tetszése szerint szolgáljon élelemmel, 
biztosítván a székelyeket arról, hogy e lerhet 
köztök szokássá vagy törvénynyé nem teszi. 

, Kell Kassán 1606. november 11-dikén. 

Stephanus Dei graEia Hungáriáé Transsyluaniaeque Prin-
ceps et Siculoruin Gomes. 

' Gencrosi Egregij éc Nobiles et Agiles fideles nobis syn-
cere delecti Salutem et graliam nostram. Kelleték kegyelmele
ket a felöl raeglaWlnunk, hogy noha mindenkor abban igyekez
tünk inkább, hogy egyebekhez minden kegyelmesstígiinkböl valú 
adományunkat mututhatnúk meg, hogy sem mint másoktól va
lamit kévánnánk: mindazáltal tudja kegyelmetek «nnak az or
szágunknak Erdélynek közönségesképpen, a szerint fejedelmi 
lakó helyünknek is Fejérvárnak mostani romlott és felette fo
gyatkozott áliapatját; kihez képest kegyelmeteket kelleték ezzel 
terhelnünk és erre kérnünk. Ide ki mind az két császár között 
és mi kSzöttíink is , Istennek kegyelmességéből remélljük azt, 
az békesség minden úton végben megyén: de vagy hadra kel
lelik menni, vagy pedég az szent békességhez kell nyúlnunk, 
fejedelmi lakó helyünkre kiváltképpen való okokból be kelletik 
mennünk, az hul az nagy pusztaság és romlás miatt, maga is 
j01 tudja kegyelmetek, hogy fejedelmi állapatunk szerint, kire 
Istennek rendeléséből hivattattunk, sem magunknak sem pedég 
környölünk tévő udvari szolgáinknak nincsen mihez nyúlni. Azért 
intjük kegyelmeteket szeretettel, az mostani fogyatkozott ália
patját országunknak éd székes helyünknek is megtekintvén ke-
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gyelmetek, az maga jó Intézése és tetszése szerint saz ott való 
szükséghez képest, kiben kegyelmetek is vagyon, mi számunkra 
rendeljen székül valami élést, legyen mihez nyulnnnk, ha Isten 
bennünket beviszen. S mivel hogy ennek elölte, a mint értet
tük, afféle éléssel az kapitányok s tisztviselők töltöztenek, ab
ban kegyelmetek, ha mit felrendelhet, ilyen módot tartson, hogy 
annak felvetésére, szedésére, és egybe gyűjtésére az kapitá-
nyoknak, kirólyhiráknak semmi gondja ne legyen, és abban 
magokat ne ártsák, hanem kegyelmetek székül rendelje el, és 
bizonyos meghitt emberire bizván, szedje az fel és Ugyan szé
kes helyen rakassa oly bizonyos helyre, a bul abba se tékoz
lás ne eshessek, se pedég egy vékát vagy egy szemet is se
hova senki abban mind addég is ne vigyen, hanem elsőben 
annak számát mennyi legyen, mi nekünk értésünkre adja. Annak 
ulánna székül ösmét, mikor kegyelmednek mi mit felöle irunk, 
azt cselekedje. Ez pedég szokásba avagy törvénybe kegyelmetek 
közt nem megyén , sÖt többször efféle dologgal ugyan nem is 
akarjuk kegyelmeteket terhelni, hanem AZ kegyelmetek hűséges 
engedelmességét mindenkor szemeink előtt viselvén kegyelme
tekhez fejedelmi kegyelmességünket igyekezíük megmutatni. 
Bene valeant. Oatum in Libera Giuifafe nostra Gassouien?i die 
11. Mengis Novembris Anno 1606. 

S t e p b a n u s frí. p. 
Simon Pechy m. p. 

Kívülrőli Generosis, Egregijs et Nobilibas ao Agilibus, 
Potioribus, Primoribus, Primipilis, peditibusqne pixidarijs, ac 
uniuersitati libertinorum Siculorum Sedis Slcnlícalis Ddunrhelij etc. 
Fidelibus syncere nobis dileclis. 

Eredetbe az erdélyi muzmrn kézirattárdha,n. 
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IV. 

Bocskai István fejedelem parancsa Pelki Já
nos székely tábornokhoz s Udvarhely szék ka
pitányához, hogy a székelységet szabadságai 
megtartásában oltalmazza. 

Kelt Kassán 1606. novemljer 13-dikán. 

Stephanus Dei gratia Hungáriáé Transsylvaniaeque Princeps 
ac Siculonim Comes elo. 

Generose fidelia nobis syncere dilecte salutem et gratiam 
nostram. Az székelység felöi szertelen sok mód nélkül való 
dolgokról, kikkel dköt a Uapitányok, kírálybirák és azok után 
való gondviselők terhelik, panaszok jönek élőnkben ; sokat köz-
zülök Immár, a mint etÖnkben adják, a nemesség hadakozágnak 
és egyéb féle színek alatt is, bol egy képpen hol pedig más 
képpen elfoglalt és jobbágyává tölték. A mi zászlóink, némely 
székben hat, kiken több kiben kevesebb, üresen állanak. Ke
gyelmednek egyátaljában ugyan értésére akarjuk adni, mi a 
székelységnek a mint egyezer szabadságokat megadtuk, nekünk 
nincs több szónk a felöl, hanem meg is akarjuk őket egyszeri 
megmutatott kegyelmességünkben tartani és oltalmazni , a mi 
miéok, legyen ugyan ugyan miénk, a ki pedig más ember sa
játja^ azt mi sem kévúnjuk. Kegyelmednek erre oly vigyázása 
legyen, hogy a miénket senkinek nem engedjük; kegyelmed úgy 
oltalmazza ököt mind kapitányok, királybirák és,egyebek ellen is, 
hogy nekik adott szabadságokban éppen megmaradhassanak. Mert 
ha végére mehetünk akármi kicsin dolognak s meg is tudjuk 
pedig , valakik a féléknek okai lesznek^ el nem feledkezünk 
róla és büntetetlen nem hagyjuk. E felől pedig kegyelmed mind-
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járást voltaképpen informáljon minket, ügy vagyon-é, nincs-é, 
a mint mi elÖnkbe adják ; mert ez tűrhetetlen dolog. Ennek 
ulánna pedig kegyelmed ennyi panaszt meglássa reánk ne bo
csásson, mert ha így lesznek, jó nevén nem vehetjük. Secus 
non facturus. Dátum ex Libera Ciuitale nostra Gessouiensi die 
13. mensis Novembris Anno domini 160(», 

St e ph anu 8 m, p. 
Simon Pechy fitf.p-

Kívülről: Generoso Johanni Petky de Ders Consiliario BO-
stró ac vniuersitntis Sicnlorum Generáli Sedisfiue Vduarhellij 
Capitaneo etc. fideli nobis syneore dilecto. 

Eredetije az erdélyi muzewn kézirattárában. 

V. 

Bocskai István fejedelem levele Udvarhely 
szék közönségéhez szabadságaik védelme és sé
relmeik orvoslása ügyében. 

Kelt Kassáíi 1606. december 1-sojón. 

Slephanus Dei Gralia Hungáriáé Transsyluaniaeque Princeps 
et Siculorum Gomes etc. 

Egregij ac Nobíles et Agiles fídeles nobis syncere dilecti 
salutem et gratiam nostram. Nem régen értetlük meg némely 
híveinktől, hogy volnának kegyelmelek közzül sokan olyak, kik 
gazdagbak és az hadakozásra elégségesbek lévén, magokat ado
mányokkal, fizetésekkei, az közönséges jónak szolgalatjaiul, 
hadakozástúl igen elvonnák, kiliet nem hogy kegyelmetek (kik 
ez haza mellett az hadakozásra, szolgálatra mindenkor kész aka-
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ratlal vogylok) ez ideig értősünkre nem adta Tolna, de még 
az magatokon történt dülást, kóborlást, mód nélkül valö sze
dést, vevést és foglalásokat is nem mertétek volna megjelenteni. 
Az mint szokták mondani, néma gyermeknek szavát az anyja is 
nem értheti meg; az doctor sem tud az betegnek orvosságot 
adni, ha nyavalyáját nem érti. Azért elhidjétek, mi semminek 
okai nem vagyunk s nem is leszünk, hanena egyszeri megmu
tatott kegyelmességünkben meg akarjuk kegyelmeteket tartani 
és oltalmazni szabadságában. Ezek nekünk minthogy hírünkkel 
nem voltának, nem is tudank gondot reá viselni; ennek utátina 
mind közönséges nyavalyátokról s mind peuig magatoknak külön 
fogyatkozásiról, ha nii dolga, szüksége és nyavalyája leszen, 
nekünk megjelentse; meg aiiarjuk azt matatni, hogy az kegyel
metek fogyatkozása kedvünk eüen vagyon, nem is akarjuk hogy 
az kegyelmetekhez mulatott kegyelmességüakkel más kedves
kedjék, és azí másnak köszönjétek; hanem áz mi tőlünk 
vagyon, legyen ugyan magunktúl, esmérjétek meg azt, hogy 
nem mástul vagyon. Idején korán mind kicsin és nagy dolgokat 
értésünkre adjon kegyelmetek; meglátjátok azt, ennek ulánna 
kegyelmelekhez külömb oltalommal és gondviseléssel leszünk ; 
az közönséges károknak okai há kik lesznek, nem szenvedjük 
büntetetlen ; kegyelmetek mostan tartea ebez magóf. Dátum iâ  
Libera Ciuitate nostra Cassouiensi die prima mensis Decembris 
Anno Domini 1606. 

g t e p h a n u s m,-p. 
Simon Pcchy m. p . 

Kívülről: Egregijs, Nobílibus et Agilibus, potioribus, 
primoribus, primipilis peditibusque pixídarijs, ac Vniaersitati 
Libertinorum Siculorum sedis Siculicalis Vduarheli etc. Fidelibus 
nobis syncere dilectis. 

3redet^'e o,z erdélyi muzemn kézirattárában, 
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VI. 

Bocskai Islrán fejedelem parancsa Petid Já
noshoz a székelyek tábornokához, hogy a szé
kely tisztviselők visszaélését, kik a gonosztévők 
kergetésének színe alatt a népen pénzt s élel
met zsarolnak, szüntesse meg-

Kell Kassán 1606. december 8-dikán. 

Slophanus Dei gratia Hungáriáé Transsylnaniaeqne Princeps 
et Siculorum Comes etc-

Generose fidelis nobis syncere dilecte salntem et gratiam 
nostram. Értvén hogy az orsiságori széljel az utakon álló tolva
jok megsokasodtananak volna, mi magunk irtunk volt guber
nátor uramnak felöle, bogy mindenütt kergettesse Ököt; kihez 
képest a székelységen azoknak kergetéseknek színe alatt, az 
mint értjük, nem hogy az közönséges latrokat kergetnék, ha
nem ay- tisztviselők az magok hasznára nézvén mind az itteni 
az mi szolgálatunkban lévö mind penig az otthon maradt szé
kelységen pénzt, abrakot, kenyerei, sajtot és egyéb élést szed
nének, a mellett nem az latrokat kergetnék, hanem régi sza
badságok ellen szokatlan ispánságot indifottanak közöttük. Gsn-
dálkozunk azért kegyelmeden, hogy a mi parancsolatunkra ke
gyelmednek semmi vigyázlatása nincsen affélékre; nem is úgy 
bizluk volt kegyelmedre az botot, hogy kegyelmed ilyen be
teges állapotunkban ennyi panaszt bocsásson reánk. Minthogy 
azért az székelységet hitüi.kkel confirmált szabadságokban meg 
aknrjuk tartani, hagyjuk kegyelmediiek, hogy ezután meglássa, 
szabadságokban kicsiutől fogva nagyig kegyelmed £kÖt mindé-
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nek ellen megoUaltnnzzn, s mi reánk ennyi panaszt ne bocsás
son. Mert ha efféle mód nélkül valö dolgoknak végére mehetünk, 
megírtuk oda be is az királybiráknak, bogy állalán fogva tör
vény szerint való büntetésünket, valakik okai lesznek, el is 
nem kerülik. Secus non facturus. Dalum in libera Ciutate no-
Btra Gassouiesi die 8. mensis Decembris, Anno Domini 1606. 

S t e p h a n u s m,p, 

Simon Pechy m.p. 

Kívülről: Generoso dominó Joanni Pelhky de Ders, Vei-
uersilatis Siculorum Generálj, ac Sédig Vduarhellij Gapitaneo , 
Fideli nobis syncere dilecto. 

EREDETI OKIRATOK. 

Eredetbe az erdélyi nmzmm kézirattárában. 
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I. 

Észterházi Miklós nádor levele I. Rákóczi 
György fejedelemhez. 

Kelt ,PojeSo;L ]̂)̂ n, 1637. opril. 4-dikéa. 

Illuslrissimo Princeps, Domine, Amice observande. , 

Az bavagaiföldí vajda ö hegyeimé szolgája lm vissza me
gyén urához; tőlünk messze vannak, de egy jó értelemből és 
rcsolutiőból volna mőd az segedelemben, ha nem egyéb képpen 
is, djstracliójával avagy diversiójával az töröknek, csak ve
hessék fel resolutiójokat. 

Az kegyelmed törökkel valtí dolgaiban is nem kicsinyen 
vagyunk szorgahnalosok, az kiélogeti ellonkezósit jó szóval; 
azt mivelík ök egyéb dolgokban' i s , hogy az alkalmatosság 
után bizonyosabban járhassanak. Igen szükséges azért, hogy ke
gyelmed császár urunkat no csak levelei de maga bizonyos 
követje által is mennél hamarább tudósitsa az egész mostani 
porián lovö dolgairól, hogy így tudhassunk a szerint azokban, 
az kire érkezünk, szolgálnunk mind a köz jónak s mind ke
gyelmednek. 

Az tatár khán hogy erÖt vött Eántamir passán, mind az 
kegyelmed szegény cardinál ó kegyelméhez irt leveléből s mind 
másunnat érlollük, ki nem kicsiny akadályára van a töröknek, 
5 Istennek csudálatos gondviselésiböl is vannak ezek; abb'aa 
kölleno azért az havasalföldi vajdával igen titkon fáradni ke^ 
gyélmednek is, hogy ez indulatját fon tartaná az, ha bár csak 
az nyáron, míg Isten generális békességet ád ilt fönt az kö-
rösztény fejedelmek közt, kiben nagy reménységünk is vagypn. 

23 



354 

Isten szegény Cardinal uramat*) kísütílitván az világbö!, 
kérem begyelmedet tartson jó confidentiát velem is, kivetvén 
minden idegen elmélkedést szivéből, holott hazámban és böcsü' 
lelomben jár nekem is az dolog, s másoknál kütelesebb lóvén 
a köz jóhoz és hazánk s nemzetünk megmaradásához s talám 
egyéb oránt is méll'án kivánhatom ezekben való kegyelmed cor-
respondentiájál, így leszen az dolog alkalmatosb ez kegyelmed 
szolgáiatjárfl is, és az köz jóra is, inért én nem csak fáradsá
got kész vagyok viselni, de ha kivánlatik kiadom készséggel 
életemet is éreito: ha penig mi difíidenlia volna még elméjé
ben kegyelmednek, nyissa meg azt is kérem, s külömben ta
pasztalja kegyelmed. Meglálja. Isten kegyelmedet larlsa meg. 
Raptim 4-0 Április 1637. POSODÜ-

lUuBíî liöFr̂ î eŝ rae 

Eredetije, mely egészen Esztarházi keze irása, a há/foly-ffijérvéri 
könyvtárban. — M'ásolta és köztíUé DÍ: Ötvös At/oston. 

») Pázmán Pétert, ki meglialt J637. marthís lOdikéu, 

servítor el amicus addiclissimus ^ 
Comes N. Ks%(erhaz m,^. 
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II. 

í. Rákóczi György válasza Eszlerházi Miklós 
nádorhoz 

Kelt Uézsen 1037. majns 22-dikén. 

Illustrissime Domine Comes, Amice et Vícine mihi observando. 

Dle 4-a Április Poson^ból irt kegyelmed levelét nekünk a 
havasalyí vajda ö kegyelme szolgája 18-a ejusdem mensis adta 
vala meg, s érivén ugyan azon embertől, hogy rövid napon 
innét fel kelleho menni, várakoztunk arra, lu csak tegnap elölt 
juta boiczánk. írhatjuk azért kegyelmednek, hogy mi eddig is 
itt a szomsíédságban ügy ügyekeztük magunkat a havasalyi 
vajdához viselni, méltán semmi panasza ellenünk ne lehessen^ 
és azután is azt akarjuk követni. Magunk dolgai pedig a por
tán is még eddig oly karban forgottanak, hogy naponként inkább 
csendesedett, mint sem ellenünk gerjedett volna, s tovább is 
hiszgzük az Ur Istent, reánk való kegyelmes gondviselésében 
ügy vigyen elő, az emberek elméje szemlátomást tapasztalhas
sa, nem a vak szerencsétől adatott volt reánk a munkás hiva
talunk; mi mindazáltal esmérvén őket, sem gondviseletlenek 
sem vigyázatlanok magunkra s a szegény hazára nem akarunk 
lenni, a mennyire az Ur Isten erőt e segítséget ád. — A tatár 
hámat ügy érijük, viszsza ment volna, két öccsét hagyta volna 
itt kin feles számú hadaival. — Kívánja kegyelmed azt is tőlünk, 
hogy szegény Cardinal uram immár Kieghalván, viselnénk ke
gyelmeddel is olt/an jó confidentiát, mint ö vele szegénynyel, 
leinek haldia bizony nekünk igén keservesen esek, mert sok íz
ben megtapasztalván szegénynek hazájához, s nemzetékez, s 
kereszténységéhez igen igen nagy affectiőjátf kit csak a tavalyi 
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rillapot is *) annyira megvilágosilotl vala, hogy ha egyebek is 
azt köveitek volna, sem-mi e szegény hazával annyi romlás
ba, költésbe nem esünk, s jövendőre is a szegény haza hábor
gatására veszedelmes úlak nem nyittatnak vala, sem pedig annyi 
keresK'ény vép nem omol vala, és a boldog jó emlékezetű 
megholt császár Ö felsége *"') kegyelmos parancsolatjai is a mi 
javunkra gyümölcsösebben mennek vala végbe; oly securitds-
ságunk volt mi oiekünk szegény Cardinal uramtól, nem volt 
tartanunk, hogy soha nekünk 'kárunkra fordulnának azok akár 
mikor is, melyekét mi ö vele szegénynyel commimicaltunk, sem 
pedig gonosz akaróinkat szegény sem titkon, nyilván nem ügye-
kezte akármi' utakon is oltalmazni s nékiek kedvezni. Mi a 
kegyelmeddel való jó conGdenlia visclleléstől ez elolt sem vol
tunk volna idegenek, melyet kegyelmed sok izben mind jámbor 
szolgáink állal tött declaralióinkbó!, s niiod Írásunkból által érl-
helell, ez után is áltól idegenek nem volnánk, csak mutasson 
kegyelmed olyan securitást maga is nekünk , és tapaszítüilassa 
azt'ig meg velünk, n mit leginkább -az igaz jó coníidentia szo
kott követni, többet akarván nem sokára erről kegyelmednek 
jámbor szolgánk állal izenni. Tart?a Isten kedves,jó egészség
ben kegyelmedet. Dalam in Salis Coria nostra Désiensi die 22-a 
Maij Anno Pomini 1637. 

lUuslr. Dominaiioni Vesfrae amicus el vicinus henevolus. 

Egykorú másolata, mely L Üákóczi György fejedelem'irodájdhan 
készült, a károly-fejérvári könyvtárban. •— Másolta és közölte Dr. Ötvös 
Ágoston. 

*) Itt a fejedelem Bethlen Istvánnal 163G-ban folytatott versengési 
ijgyét érti, mely miatt Erdély, a törökkel liáboriiba keveredett 

**) II. Ferdinánd j ki 1637. február lő-dikén halt meg. 
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Ilf. 

Eszterházi Miklós nádor levele I. Rákóczi 
György fej edelémhez. 

Kelt Kig-Marlonban 1638. decemb. 31-dikén. 

Illustrissimo Pioccps. 

Ajánlom szolgálatomat kegyelmednek, kiváován Istentől 
sok tij esztendőket szerencsésen érni kegyelmednek. 

Maga dolgaiban késvén valamit Chernél*) uram ide, újabban 
siet vala be hozzám, s nem akarván irás nélkül most is há
zamtól elbocsálanom 1 ö kegyelmét, söt szóval is beszélgetvén 
egymással, szóval is izenlem ö kegyelme által kegyelmednek, 
kegyelmedet kérem, higyje meg szavát azokban, s declarálja is 
magát. ER által scgilheljük hazánk s nemzetünk közönséges jó-
vá t , s ez leszen kegyelmednek is javára; egyéb öránl az ma
gunk közt való szakadás bizonyos veszedelmet hoz hazánkra, 
s azok az néhány képek is , az kiket talám távol mutogainak 
kegyelmednek, bizony nem egyéb mélységes völgynél ; mi 
élőbben hogy kinyitottam magamat, kegyelmedet kérem gonosz 
nsven no vegye, és mivelje azont kegyelmed is, és mulassunk 
ebben ki'conftdentiánkat nagy ainceritással, kit én várni is fo
gok kegyelmedtől , szolgálni kívánván én is kegyelmednek. 
Tartsa meg Isten kegyelmedet jó' egészségben. Raptim in His-
Marton ultima Oecembris 163B. 

lUnslr. Dominationi Veslr^e 
-Servilor et amicus paratissimus 

Comes N. Eszterbáz m.p. 

Eredetije, mely egészen Eszterházi keze irása, a károly-fejérvdn 
könyvtárban. — Másolta és közl'ótte Dr. Ötvös Ágoston, 

*) Csernél György I. Rákóczi György fejedelem fö udvari embere 
(aulae familiáris vrimarius) volt. 
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IV. 

Eszterhází Miklós nádor levele L Rákóczi 
György fejedelemhez. 

Kelt Kis-Martonban 1639. sepf. S-díkáti. 

Illustrissimo Princeps, 

Domine observandissime. 

Minekelőtte a mostani izonetemre vcltem volna magamat, 
sokat fárnsztottam elmémet, lia megcselekedjem-é? s abban ia, 
ki által? de meggyőzetvén bivatalomtól 9 hazámhoz s nomze-
liinkhöz való szeretetemből, semmi képpen nem mulathattam e!, 
bogy igen confídenter az mit az kegyelmed ós édes hazánk s 
nemzetünk javára s megmaradására valót látnék és értenék, azt 
kegyelmeddel ne közleném, és az szerént viszont nz mit ká-
fár^jSigen nagy veszedelmére nézőket i s , Ilikért mással al
kalmatosan és faoszszasan nem is láttam módját hogy közölhes
sem, minthogy kiváltképpen az kegyelmed személyo is forog 
főképpen az dologban , melyekre ugyan maga kegyelmed jám
bor löember szolgájára is Bogádi András *j nranira köUe is 
bíznom, kérvén igen nagy szeretettel kegyelmedet, hlgyjo meg 
szavát, s vegye bé izenetemet magáért s mindoyájilnkért; 
egyébaránt ú^y látom s tudom is nagy részét a conbinatiók-
nak, hogy bizony utolsó veszedelembe jut ez az haza és nem
zet; kinek mindnyájan méltán kegyelmedet mondhatnánk oká
nak ^ ha maga privatumaiért, akár mi legyen oka is, abban 
húzna be bennünköt, melyet mindazáltal én nem reménylek, kire 

*) Bogádi András magyarorszá^ fi, I. Rákóczi György fejedelem hive 
és udvari embere, vagy, a mint akkor nevezték, bejárója volt. 

kérem i9 kegyelmedet. Kívánnám uzt is , hogy az mint én 
imé mindenestől megmutattam magamat Í declarálja candide et 
sincere kegyelmed is magát; megtapasztalja kegyelmed, az le
szen kegyelmedórt magáért is gyümölcsösb, 9 ügy tarthatjuk 
meg nemzetünkkel együtt hazánkat is. — Tnrlsa meg Isten ke
gyelmedet jó egészségben.. In Kls-Marton 8-a Septembr. liB39. 

írnslr. Dorainationi Voslrae 
Servitor el amicus paratissimus 

Gomes N. Eszterház m. p. 

Eredetije, mely egészen Eszterházi keze irása, a hároly-fejérvári 
U'ónyvtárhan, — Másolta és közölte Dr. Ötvös Ágost<m. 

• 

.V. 

Eszterházi Miklós nádor levele L Rákóczi 
György fejedeleniliez. 

Keit Kis-Marlonban 1639. october 6-dikán. 

Illustrissime Princeps, 

Domine observandissime. 

Bogádi András uram az kegyelmed főember szolgája meg-
adá nekem az kegyelmed levelét, referálván szóval való izeno-
lit is kegyelmednek. Nem véltem, hogy izenetem neheztelésére 
legyen kegyelmednek, egyéb aránt tovább is hallgattam volna, 
noha az mennyiben az kegyelmed dolgai vannak, talám minket 
is országostul s nemzetestől illetnek azok, s hallgatással nem 
köllene néznünk, s arra nézve már elkezdvén szóllanom s kí
vánnám conűdentiámat kegyelmednél is; ízenlem tovább is ugyan 
Bogádi uramlól kegyelmednek, kérvén kegyelmedet, nevegye 
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megháborodásával ezen izenetemet, so penig írásomat, mert jó 
sztít adtí emberi s szolgái úgy tudom bőven vannak Ucgyelmod' 
nek, de ezekkel ellenkezők kevesen; s (alám az hAlra nózósért 
nem árt ilyen jó akarókat is kegyelmedoek larlani, s miskép
pen ón ugyan nem is ludok szolgálni, hanam az fejért fejérnek, 
s az feketét feketének Uöll mondanom, melyet im most is igen 
sincere declaráltam Bogádi uram úlfal kegyelmednek , s ha hi
telem loszen, meglapasütalja kegyelmed, hogy sem hazámnak, 
sem nemzetemnek, sem kegyelmednek haszontalan jó akarója 
és szolgája nem leszek. Ezekre az mostani izenelímro választ 
is fogok menlül előbb várnom kegyelmedtűi, kívánván hogy 
Isten jó egészségben sokáig megtartsa kegyelmedet. In Kis-
Marton 6-a Oclobris 1639. 

Illustr. Domipalioni Vestrae 
Servitor el amicus paralissimus 

, Comos N. Eszlerház m.-p. 

Eredetije, mdy egészen EszterMzi keze írása, a háróly-fejérvári 
Mnyvtárhan. ~ Másolta és közölte Dr. Ötvlis Ágoston. 

VI. 

Eszterhází Miklós nádor levele I. Rákóczi 
György fejedelemhez. 

Kelt Sempién 1640. febr. 25-dikéD. 

Illngtripsime Princeps Domine, 

Amice observandissime. 

Tegnap niult ogy egész hónapja, az mint számol tarthal-
tám reá, hogy az kegyelmed jámbor főember szolgája Bogádi 
András uram házától kegyelmedhez megindult, s azólta sem le-
yelét sem izenetőt kegyelmednek nem yötlem; igen nagy szóm-

; : 

3G1 

júan várom penig az kegyelmednek lÖtt izenelemre való yá-
Iflszszát, kiváltképpen most, miköp ím minden felöl igen ki
csendül nem csak készületi az töröknek, de igyekezete i s , 
kiben nem kételkedem hogy kegyelmed is bizonyos ne legyen, 
mindazáltal elbUtem , hogy a török oz ö szokása szerénl nem 
csak titkolja ezoket kegyelmedtől, de igyekezik el is hitetni 
kegyelmeddel, hogy ezek oz ö hadi készületi semmiben nem 
nézik kegyelmedet, avagy azokat aí provinciákat, s lalám sze
retvén minden ember az maga nyugodalmát, inclinálhatják ke
gyelmedet is az nekik való hitel adásra: de mennél több jó 
Bzót adnak kegyelmednek, annál inkább köll lőlök tartani, s 
igen bizonyost irok kegyelmednek, hogy ennél az pogánynál 
el vagyon végezve, hogy Lengyelországra menjen, de úgy, 
hogy azokban.az három provinciákban*} igazítsa először dolgát, 
s vízi eröl is mineiiiüt kósziHel, noha úgy telteti az fővezér, 
hogy másra készitönó azt, és azért is inlerrumpálla u velen-
czésekkei tölt végezést; de igen bizonyos, hogy azt is a- len
gyelek ellen viszi, kinek végére mentek rapgok is az lengye
lek, úgy hogy egy felöl az vizén, más felöl az ttilárok állal 
az szárazon dislrahálja az lengyeleket, barmad felöl penig 
kegyelmedre bocsássa európai erejét, s maga ezeket Drinápoly-
ból nézze, úgy hogy ha prosperállalik dolga azokban az három 
provinciákban, kiváltképpen ke,gyo!med ellen, minthogy semmi
nek is tartja a többit, azt az erőt is az lengyelekre forditsa**). 

És mi kibeszélhetetlen boszs«ú állásra való igyekezetét is 
érlenök kegyelmed ellen lenni az török császárnak ; melyet aem 
is úgy irok kegyelmednek mint magam avagy mások invenlíó-

*) Erdély, Oláhórszág és Moldva. 

•*) E pont után a levél szélére és aljára Rákóczi e megjegyzést tette: 
jyNem szokta az török ugy szaggatni hadát mint ö kegyelme 163^ 
hen, nem jól ismeri 8 kegyelme az dolgot; de ha mi reánk Jött 
volna is, vagy jönne is, annak is mind ö lenne az oka, ki az 
törököt s minden nemzetet körülöttünk valót ellenünk incitált elei
től fogva,, az kit az török meg nem tudott volna gondolni is, fü
léhen augallotta."^ 
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ját , hanem mini bizonyos dolgot, melyet nem kicsiny helyről 
érlollünit, s ügy higzem, hogy eddig kegyelmednek is értési-
r^ lehet. 

Azl, ügy vagyon, nem tudom, ha bele líapván az len
gyelekbe, azolíat az provinciákat is occupiUni nkorjn-é, vagy 
csak az szemólyckol nézi benne, az kiktől mogbánliísát itélí; 
de az bizonyos, hogy az kegyelmed személyét nézi praelextus-
nak, bo az provinciáknak occiipaliöjűrn megyen is, kiről én igen 
siocere és nagy candide másszor is izenlem kegyelmednek, de 
kiváltképpen niósl utolszor kél iaben Bogádi uram állal min
denestől megnyitottam szivemet kegyelmednek, melyek noha 
nem kétlem kemény beszédeknek látszanak kegyelmednek, de 
bizony igaz beszédek, s in símili casu so Ujamnak, se édes 
atyámnak külömb tetszésemel azoknál nem adhatnám O-

Istenre kónszeritem azért kegyelmedet, viselje előtte ke
reszténységét,. Istent, az igazságot, s maga szép gyermekit és 
posteritását,* s ezt a szónakodásra jutott egy marok magyar 
nerazelUnkel magával együtt ne bocsássa ennek az veszede
lemnek. Ila vesznünk keli is, ne vcszszünk magyar és magunk 
nemzete miatta). Avagy közölje velünk, ha maga és felei 
möglartásában mi médja vagyon kegyelmednek, avagy consu-
láljon másképpen szegény nemzetünknek, talám még most mtíd 
volna benne, a mint ez a lyrannus elfordittalbatnék nemzetünk
ről, mert ha megér aztán indulni, s kegyelmetek felé közelit, 

, nem lészen mód az eltéritésében, reaistentiát penig mint-ad
hasson kegyelmed mind mag^a, s mind az egész magyar nem
zetnek veszedelme nélkül, jgondoikodni sena tudok rdla ; mert 
Murteza passa is a Duna mellé, hogy kegyelmedet elveszesse, 
azért szállott volt, kit akkor csudála kegyelmed, és álnoksá
gokat végbe nem vihetek ^ azután ám meg reá ménének ke
gyelmedre, 8 szégyent vallanak akkor is, s ezeket nézve ügy 
fognak most lenni, hogy markokba ne szakadjon a dologi). 

)̂ E pontra Rákóczi e i'egyzetet tette: „Fistula dulce canit, volucrem 
dum deci;í>tt auceps. De Uzony mást adnál/' 

») „Te lészesz oka ennek, nem mi^' Rákóczi oldaljegyzete. 
^) 'Hídban hányod urain az jesuita practikát, mert innét hisony ki 

nem beszélsz-^ ennek is 'ó .volt volna eyyik oka, az mint akkori 
leveléből, kit Murtezán passának irt volt, látszik\ 1636-diki lőtt 
dolgoknak is ö volt fő autóra," Rákóczi jegyzete. 
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Nekünk is penig az magyarországbelieknek tudja kegyelmed 
erőnket, nem szükség sem kissebbitenem, sem nagyobbítanom, 
ki im magának sem tud oltalmat adni csak kevés török ellen is, 
nem hogy kegyelmedet, vagy Erdélyt ludná megsegíteni. Az 
külső segítség penig késedelmczés, s ennyi distracliék között 
csatinem lehetetlen is, kiváltképpen az míg az Isten ezt az 
Csehországban lévő ellenséget meg nem szégyeníti, az kit pre-
málni kezdtek azért, az lengyeleket penig az tntár, és a vizi 
erő annyira fogja dislráhálni , hogy ha akarnak sem érkeznek 
az succursusra. Ezeket én így értem, s így okoskodom felöle, 
kiben ha megfogyatkozom, nem egyéb az oka az magam csekély 
elmélkedésénél és az másoktól volt infürmalióknál. Egyébaránt 
mindezeket lökélletes igazsággal akartam kegyelmeddel közöl
ném, és noha másképpen is fordulhat az dolog, az Isten meg
zabolázhatja ezt a pogányságot, de az eddig való czélja bizo
nyoson így volt rendelve **). ülóg is szerelettel kérem azért ke
gyelmedet, tudósítson sietve maga az iránt való dolgairól, és 
adjon resoluliót az kegyelmednek lőtt i^eneíemre is, hogy ne 
legyünk magunk az magunk nemzol.o veszedelmének okai; me
lyet Ö felségével is császár urunkkal igen méltó sietve közleni 
kegyelmednek, hogy lehessen ideje ő felségének is az erről 
való díspositióra. Hol poníg, a mint némelyek gyanakodnak , 
Magyarországba találna bele kapni a'z török, s oda kegyelme
leknek egy kis üdöre való jó szót adna, in tali casa is az 
egyes értelem felette igen szükséges, noha én ügy hiszem, 
hogy egyszersmind ö felségébe császár urunkba és az lengye
lekbe bele nem kap, hanem Erdélyt ós az két Oláhországot 
maga sajátjának tartván, azt véli, hogy az aránt való dispo-
sítiójával császár urunkkal ö felségével való bélíességet meg 
nem bántja, kit eléggé ajánlanak is mind maga az török császár 
levele által s mind az vezérek; de elég, ha nekünk ilyen po-

*) „Eddig bizony még az Úr Isten mind megcsalatkoztatta s fogyat-
koztatta, ez 'után is az nagy irgahnú Isten czelekec^e azt mind H 
vele s mind az t'óhbiveV Rákóczi oldaljegyzete. 
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gányokkal vagyon dolgunk, s minden felé kell vigyóznuok . 
és igen Jól is kell egymást érlenüqk*). Egyóbaránl utolsó ve
szedelem követ bennünltel**). Tartsa meg Isten kegyelmedet 
Sokáig jó ogészsígben. Semplaviae 25-a Február. 1640. 

Iltustrissimao Dominnlionis Yestrae 

Servitor ot amicus addictisslmus 
Conies. N. EszterbiSz m.^. 

Eredetije, melyben csah az aldirás Eszterlidzi saját keze irása, a 
károly-fcjérvári könyvtárban, — Másolta és közölte Dr. Ötvös Ágoston. 

*) iáíew hisonyságovi, náladnál hazámat s nemzetemet s annak szabad
ságát inkélh szeretem, s megmaradását kívánom megtartani Isten 
által, de^ bizony uram csak Mában jár ott elméd; mert innét ki 
nem csalsz, Istent sogitségÜl Mván tőrödbe és jármodba n&m ej^ 
tesz/^ Rákóczi oldaljegyzete. 

^*) „Gondot viselt még eddig az szegény országra az Úr Isten, ez után 
is bizom Isten 'ö felségébe; de csak Ti ülnétek veszteg s ne itici-
tálnátok az törököt, békével maradhatna Erdély a tör'óktűl.; min
dennek ti vagytok okai, s bizony az ti méltatlan kivánságtok és 
hosszú állásra vágyokodó indulatotok, az Isten tisztességének s or
szág szabadságának romlása leszen mi iríindnyájunk veszedelmének 
az oka. Ha veled disputálni akarnánk s mindent pennára bizhat
nánk, ezeket mind viszsza nyákodéba fordíthatnánk. 19. Mártii. 
1640. FogarasJ' Rákóczi jegyzete. 
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VIL 

!, Rákóczi György válasza Eszlerházi Miklós 
nádornak. 

Kell Fogarns vírában 1610. marlius 19-dilí6n. 

lUuslrissime Domine Conies, Amice et Vicine nobia 
observande. 

Semplérö! 25. die Februarli irolt kegyelmed levelét im 
most dólest négy órakor vÖHük el; líogádi uramat bogy ke-
gyelmodlicz viszsza cxpediálluk ma szinte harmincz beled napja. 
Ugy vagyon ö kegyelmének Patakon lölt mulalása, de ügy hisz-
szük eddig kegyelmeddel szemben is lehetett s izeoclünket re-
feráiballa, melyet mi is kegyelmednek ex̂  syncerítole adtunk 
értésére. A mi a török készülelét illeti, eleitől fogva akire ő 
akart indulni s menni, nem igen szokta titkolni. Reánk voU 
valami szándéka, azt az idÖ mutatta volna meg; készülete mi
vel mindenütt nyilván yolt, mi nekünk is hallanunk kellett; de 
minekutánna 22-a dÍo Déeembris bora vospertina octava a khni-
makámot megrojtatta volna (kit mi ullima ejusdem megtudtunk), 
csiSszar maga is 25-a Januarii ágyba esvén 9 9-a Februarii vi-
radölan megholt volna, kinek hírét 20. ejusdem meghozok, ml 
úgy érijük a mostani új császár és az egész porta megnyugod
ván a mi hozzójok való ülendő hűségünkben, igen contentusok 
személyünkkel; mi is azon igyekezvén, a jó akaratját a hatal
mas csi^szárnak naponként magunkhoz édcsitsük. Magunk álla-
polja felöl kegyelmed elméjét megnyugassa, s axon ne fárasz-
sza, mert mostani hivatalunkat velünk semmi egyéb a halálnál 
meg nem választatja; nemzclQnknek is romlást nem Ítélünk 
hogy vonjunk azzal, ha Istentől reánk adatott hivatalunkban 
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meg fogunk maradni, melyet bizonyságunk Iston soha nem va
dásziunk, kiről kegyelmcdiiok hogy sok raliökkal írjunk, saiik-
ségesnek nem ítéljük. Istennek hála beküldött főkövetönkot, a 
minthogy igen becsüleltel fogadták, a szerénl is bocsótollák ki 
minden jó válaszszal, kinek ma vagy tegnap kellett a Dunán 
által költözni, mert 6-a dio praeéenlis Kucsiukcsuk mezőről 
útjából irt levelét vettük. Hatalmas császárnak becsületes fő
embere ajándékával jö együtt vele. Mi eleitől fogva mindenek 
felelt a mi kegyelmes Istenünknek gondviselésében bizlunk min
den ügyünkben, segUs,égünket is ő felségélöl vártuk, kiben még 
eddig semmi fogyatkozást nem tapasztaltunk ; sőt minden em
beri reménység kívül nagy hatalmason való gondviselését, ál
dását bőséggel áraszlolla rétink sokszori ügyünkben, s ez utón 
is abban a bizodalomban vagyunk, valami'g ö felségének nevé
nek dicsérelére, az ő anya5zent£:gyházának s hazánknak, nemze
tünknek javára, hasznára látja eleiünket lenni, szintén ezen 
sokszori áldásában teszen ö felsége ezután is részessé gyakor-
latossúggal. Tarlsa meg Isten kegyelmedet sokáig jó egészség
ben. Palum in arcé nostra Fogaras die 19, Mártii. Anno Domi-
ni 1640. • ' , 

liluslrissimae Dominalionis Vesírae 

amicus et viciuus benevolus. 

Egyhoi-ú másolata, melyet Ferencz Gáhm- Edkóczi Írnoka másolt, 
a károly-fejérvái'i könyvtárban.—Másolta és h<}zlötte Ih\ Ötvös Ágoston, 
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VIII. 

I. Rákóczi György válasza Eszlerliázi31iklós 
iiádprJ^oz. 

Kelt Gyula-Fcjérvárlt 1640, április 5-dikóD. 

lllustrissime Domine Coines, Amice et Vicine nobis 

observande. 

Kegyelmednek ultima Februarii Scmpíén irt levelét 31-a 
Marlü hozák niog ; melyben tudósít kegyelmed az előtt levő 
török császár- halála, és a moslani lij császár helyelte való vá
lasztása felöl. A mely levelet kegyelmed 25-a Februarii ugyan 
Sempléröl sok félelmes ralíókkal irt vala, arra választ írván, 
megírtuk volt kegyelmednek a portai változást, mivel nekünk 
előbb lött volt kirüuk benne: Isten, ki a világi állapotot nem 
az emberek discursussa, hanem az ö bölcs, ítélete szerénl igaz
gatja tőle rendeltetelt scopusra ; nékünk embereknek csak a 
volunlas Domini mondással IÍOH azon megnyugodnunk. Az líj 
császártól, a fővezértől is jött hozzánk öröm mondó fŐcsausz 
az előEt való császár halála ós az üj császár helyében való succe-
dálása felől; azután ottan hamar fökövefünk is más egy főcsausz-
szal érkezek az üj császártól levéllel, mind & császártól mind a 
fővezértől azÖ szokások szerént császíri kaflátil is hozván; mind 
az éj császár, s mind a fővezér kövoEünket böcsüleltel IáUa 
és excipiálta. ígéri az ój császár császári szavával minden ke-
gyelmességéf, fejcilelemsé^ünkben gonosz akaróink ellen segít
ségét, ollalmát, tőlünk pedig csak az ország szokolt adóját és 
a régi szokás szerónt való engedelmességet kíván, melyet mint 

' régi szokolt dolgot mi is igyekezünk végbe vinni. A budai ve* 
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zérség egymás után estik hamar változott, elsőbben a Sziliktár 
passának adták volt, annak ulánna csak hamar Musza passának 
adták, annak más passaságot rendelvén. Musza passa is Driná-
polyböl útjából főember szolgáját kfildle vala hozzánk, megízen-
vén budai veaérsógre való promolíóját és kérvén levelében 
bennünket, hogy az elöbbeni köztünk való jé akoratot ne csak 
megtartsuk, hanem újítsuk és Öregbítsük egymás között, annak 
felette bizonyos meghitt föemberüi^ket is küldjük hozzá, bizo
nyos Hogy dolgai levén velünk; kinek kívánságára, de a régi 
szokásra nézve is, bizonyos meghitt jó emberünket küldjük hozzá 
Kándor-Fejérvárra. Ez a vezér ez elölt is volt budai vezér, 
Budáról bébivattalván kaimakám voU, a míg a megholt C3Üszár 
Babilon alatt volt. Ez után következendő dolgoknak is folyását 
csak ez Úr Istennek kiváltképpen való gondviselésére bízzuk , 
azonközben Isten segítvén bennünket magunk is vigyázunk. 
Tartsa és éltesse az Ür Isten kegyelmedet sokáig jó egészség
ben. Dalura Albae Juliae dio 5-la Április Anno Domini 1G40. 

Illusir. Dominalionis Veslrae, anJicus et vicinus bonevolus 
• ad servitia parstus. 

Egykorú 'másolata a kdroly^fejérvdri könyvtárban. — Másolta és 
höz'ólte Dr. Ötvös Ágoston. 

IX. 
Eszterházi Miklós nádor levele 1. Rákóczi 

Györgyhöz. 
Kelt Semplén 1640. július 12-dikón. 

Illnslrissime Princeps, 
Domine, Amice observande. 

Az impérium! dolgokról tudom másoktól is bőven értett 
kegyelmed; mindazonáltal szokott conűdenliámból akarom én is, 
az miket érték, azokról tudósítani kegyelmedet; lm azért in 
specie küldöm cancellarius uramnak nekem irt levelét kegyel
mednek '), s az szerént az ő felsége pátensét is az imperiumi 
gyűlésről^), kinek mind kettőnek, úgymint az gyűlésnek és az 
hadi expedilióknak igen hasznos jó végét várja ő felsége, me
lyekben nagy concursussal vannak az ímperiumí electorok és 
több fejedelmek is, valahány viszszavonó fejedelmecskéken ki' 
vül, kik Pannierral^) conjungálták volt magokat, noba még az 
mostani állapoljok elölt megbánták volt már azok is cselekede
teket; fordítsa Isten minden jóra sziveket, és szakítsa meg ezt 
az nagy köröszlény vérontást köztök. Tartsa meg Isten jÓ egész
ségben kegyelmedet. Kaptím Semptén 12-a Julij 1640. 

Illuslrigsimae Dominalionis Vestrae 

servitor et amicus addictissimus 
Comes N. Eszterbázi. 

Eredetije, egészen Eszterltázi keze irása, megvan a károly-fejérvári 
könyvtárban. — Másolta és közölte Dr. Ötvös Ágoston, 

^);!Lá«d a következő szám alatt. 
') Az emiitett pátens régi németséggel durva papírra nyomtatva meg-

van a károly-fejérvári könyvtárban. 
)̂ Baaaier János svéd vezér. 

/.' •J .írtunk 

24 
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X. 

Lippai György egri püspök és magyar can-
cellarius levele Eszterházi Miklós nádorhoz. 

' Kell Regensburgban 1640. június 29-dikőn. 

Excellenlissime Domine Domine, Palrone colendissime. 

Iitam az minap nagyságodnak elég bÖven ai állapotokról. 
Ezentúl érkezik oberster Traun a lierczeglöl igen j6 birekkel, 
hála Istennek. Panicr Franconiá földe feié fordult volt és pró
báit valamely várast, de meg nem vehette. Azonban érkezett 
0z mi táborunk is, és csak két ménfőidre voltak egymástül. 
Az ellenség úgy annyira constringáltaloU, hogy tizenkét nap 
nem ettek egy falat kenyeret is, századiknak alig juta néha 
valamely darab húsa; ügy annyira elfogyatkoztak, hogy mint az 
vázob, mint az fa képek olyanok, még az emberi ábrázat sincsen 
rajtok. Három ezernél többen félre nézvén az ordinantziát, ke
nyér keresni elszéledtek volt; azokat az mieink kit levágtak, 
kit elfogtak; maga is minden hadastul megiiidíiU Panier Fulíá 
felé, az mieink utánna mennek, jelesül az lovak mindenütt nyo
mában, és fogyasztják az nagy éhei haló emberekel, ugyan se
reggel hajtják őket mint a juhokat, 40 az mieink közzül százat 
is eldtte hajt hennek a mi táborunkba. Dicsértessék az Istennek 
szent neve, az ki megmutatta, hogy az 0 keze és nem a mi 
erőnk az, ki megveri az ellenséget. Tartsa és éltesse Isten 
Nagyságodat sok esztendeig jó egészségben. Ratisbonae 29-a 
Junij 1640. 

P. S. Nagyságodnak szolgalatját ajánlván Traulmannsdorf 
uram, hagyta ezeket raegirnom, 

Servus obligatíssimus 
G e o r g i u s L i p p a y 

Episcopus Agriensis. 
Eredetije, mely égessen Lippai sc^dt keze írása, a kdroly-f^érváH 

künyvtárhan. -— Másolta és közölte Dr. Ötvös Ágoston, 

I 

^ 

xi. 
Eszterházi Miklós nádor levele Bornemisza 

Pálhoz*). 
Kelt Kis-Martonban 1642. januarius 5-dikéD. . <n 

Magnifice Domine, Amice nobis observande. M^m 

Kívánok Istentől szerencsés üj esztendőket érni kegyelmed
nek, ez jelen valót békével és egészséggel adván elmnllatni. 
Kassáról irl volt kegyelmed én nekem egy levelet, s nem tu
dom mint esett, hogy generális uram kegyelmed ott léte és az 
makói dologról irt levelét jó üdővel vöttem ennek előtto, ezt 
penig csak szinte most találták meghozni, nem tudom hol kellett 
megakadni. A ml azt az makói dolgot illeti; akartam volna igen, 
ha evvel az mostani fáradságával kegyelmednek valami bizonyos 
meglehetett volna benne, s mivel az Szokolyak nem arra offe-
rálták volt magokat, hogy valami egy avagy másfél hét alatt 
kflszek prodacálni igazságokat s törvényt is recipiálni, bár im
már várta volna meg kegyelmed, mivel ez után is ugyan tttr-
vénybŐl kell azért annak kimenni: de ha így esett, hogy visz-
^za kellett sietni kegyelmednek; én ugyan meghagytam azért 
nekik generális uram által, hogy semmit interim ne hatalmas
kodjanak, se semmi exactióval ne terheljék az szegénységet, 
ki ellen ha cselekesznek , animadversíót vesznek érette. 

£ mellett Sémptén levén nálam kegyelmod, mind irtam s 
mind izenlem vala a fejedelemnek Ő kegyelmének kegyelmedtől, 
jó igazsággal közölvén a» akkori üdőhöz és állapothoz való 
teldíédeinet kegyelmed áltat, s azt reménylettom, hogy ha szinte 
kedvesen nem veszi is ö kegyelme íntimatióímat, ad minus vá-

^ Éornemiszá !Pál éSÉ'or I. Rákóczi György fejedelem tanácsosa és 
udvari kapitánya volt. 

«4* 
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laszt ád Írásomra és izenctemre, s megmondja az oráot vaiö 
maga külünböző értelmét, s megmutatjo, hogy én csalatkozom. 
De hogy hallgatásba völte ö hegyelme, s nem adott semmi v&-
laszt, igen nagy idegenség jelének kell lenni, noha akármely 
idegenségnek sem kellene obstálni, quo minus az külső nagy 
emberek egymás irágára meg ne feleljenek, s igazán mondom is, 
hogy az mely fejedelmeknek máig én irtam, pápának, spanyol 
királynak, lengyel királynak, velenczéseknek és egyebüvé i s , 
egy sem volt a kí választ nem adott volna böcsületlel levelem
r e ; de ám hadd járjon ebbeli panaszom, s az én 5 kegyelmé
hez való igazságomat s nemzetemhez való szeretelemet is ugyan 
meg nem kissebbítí, s5t most újonnan az mit én értettem, s 
szükségesnek véltem hogy értsen ö kegyelme, azon confiden-
tiával közlöttem ö kegyelmével, s kívánok Is szolgálni ö ke
gyelmének; minthogy ponig más dolog miatt s magam embere
met küldöttem bé ö felsége parancsolaljából, meghagytam, hogy 
szóval is köszöntse kegyelmedet. Tartsa meg Isten kegyelme
det jó egészségben. In Kis-Marlon 5 a Január. 1643. 

.'• M. et 111. Domlnationi Vestrae 

amicus benevolus , ad servitia paralus ')• 

' F. S. Bánnám, ha ez az én mostani confídenter irt levelem 
az fejedelemnek o kegyelmének, mint más hasonló leveleim is, 
Budát látnák^), kérem azért kegyelmedet, nézze inkább mind
nyájunk nemzetestől valójovál, mint maga tetszését, vagy ideig 
való alkalmatosságát is, s noha én tavaly oly okoskodásban valék, 
hogy az török nem Azákra^), hanem máshová fordltja erejét, s 

') Eddig Eszterházi titkárának írása; a következő utóiratot Eszterházi 
maga kezével irta. 

)̂ E poníra Rákóczi, kivel e levelet kétségtelenül maga Bornemisza 
közölte, saját kezével e jegyzetet tette: „Bezzeg ha mi olyat Ír
nánk, kivel az iörököt irritálnánk s nehünh árihatnál vele, Jti-
zony oda küldenéd urain. 

)̂ Ázák egy megerősített város volt a tatárok földjén a Don foJjTÖ 
bal partján.-•>'" '-r-\'^ *w.—•*-

• i 

szólottam vala kegyelmeddel is felőle, az minthogy bizonyos, 
hogy más is volt igyekezetében, mivelhogy Ázáknak megvéte
lére lám az eventns is megmutatá, hogy nem volt elég ereje; 
nem árt azért vigyázni most is , hogy azon elsőbbeni igyeke
zetét mostani készületében is ne lehessen elővenni; látván hogy 
másutt fastigiumra talált, most igen szorgalmazza és nagy pa-
tientiával is vagyon az mi vetünk való békesség szerzésben is, 
más ártalmára nézvén az köröszténységnek evvel is. Vigyáz
zon azért kegyelmed. 

Gomes N. Eszlerház m. p. 

n 

Eredetye a károly-fejérvári könyvtárban. 
Dr. ÖtvSs Ágoston. 

Másolta és közölte 
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