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ELŐSZÓ. 

Czegei Yass György és fia Yass László, k i k n e k 
naplóit e kötetben bocsátjuk az olvasó kezébe, E r d é l y 
egyik legtörzsökösebb, legrégibb főrendű családjának 
ivadékai, az erdélyi legjobb famíliák, a Bánfiak, Hetli-
lenek, Kemények, Telekiek rokonai, sógorai va lának. 
Kredetökről, eleikről a czegei kastély leveles szekré-
nyeiben őrzött oklevelek tesznek tanúságot, melyek 
nyomán a család a XII- ik századig viszi vissza szár-
mazását, nevét pedig a XIV-ik század elején a m a 
dictus Vas Miklósnál talál ja fel elsőben, kiről a hagyo-
mány beszéli, hogy egy nyíllal megsebzett bölénybikát 
szarvánál fogva fordított a czegei tóba.1) 

A család ősi fészke s mind e mai napig á l landó 
birtoka, honnan előnevét is vette, az egykori Doboka , 
most Szolnok-Doboka vármegyében fekvő Czege, mely-
nek földjén az imént említett Miklós I32tí-ban h a t á r t 
járatott , utóbb Róbert Károly királytól új adományt 
és kiváltságokat szerzett hozzá s ekként birodalmát 
a maga és maradéka számára biztosította.2) 

jSTem ide tartozik, nem is lehet feladatunk e 
helyen a család történetét és teljes genealógiáját ad-
nunk, hanem csak a ké t naplóíró élete korába eső 
nemzedékekről, apáikról és fiaikról, a kikkel köny-
vünkben találkozni fogunk, szólunk röviden n é h á n y 
szót a szíves olvasó tájékoztatása végett. 

') A. czegei levéltár ismertetését Deák Farkastól, olv. Századok 
1874. 301 és köv. II. 

2) A czegei \rass család eleire vonatkozó fontosaid) oklevelek 
közzé vannak téve a Hazai Oklevéltárban. Kiadta a M. Tört. Társ. 1879. 
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A XYll-ik század elején élt és szerepelt Czegei 
1 ass FerencBáthori Zsigmond liíve, tanácsúr és 

főasztalnok, a kinek nejétől Bogáti I)riisiannától szü-
letett gyermekei Görejy és Judit valának. Judit Ebeni 
Lászlóhoz ment feleségül, György Kendefi Jud i t ta l 
lépett házasságra; ennek fiai. László ( y 1662. oct. 21.) 
és János ( Y 1680. sept. 3.) lettek nemzetségök két 
ágának, a czegei és császárii. ágnak törzsatyjaivá. 
László felesége Teleki Anna, a nagy Teleki Mihály 
testvére, második házasságban Keresztúri Jánosné, 
János felesége pedig Ebeni Éva, Ebeni László és 
Osdolai Kun Kata leánya, az if jabbik Ebeni László 
testvére vala, ki — mint említők — sógora nagy-
nénjét Vass Juditot vette volt feleségül. 

A czegei ág, László ága, már hasonló nevíi uno-
kája gyermekeiben kihalt a mnlt század közepe t á j án 
s a család csupán a másik ágon, János maradékaiban 
virágzott tovább és virágzik napjainkig. 1744 óta 
grófi rangban, melyre Jánosnak Dániel nevű fiától 
való unokáit: Miklóst, Gryörgyöt és Ádámot s törvé-
nyes utódaikat Mária Terézia királyné emelte.1) 

A két ág leszármazását a föntebb említett Vass 
Ferencztől, tehát a XYIl-ik század elejétől 1744-ig. 
tüzetesen feltüntetjük az alább mellékelt genealógiai 
táblán, melyet részint az előttünk fekvő naplók ada-
taiból. részint az 1680-ban elhalt Yass Jánosnak és 
fiának Dánielnek a nagy-kőrösi Postilla Scultetica elő-
lapjain olvasható családtörténeti feljegyzéseikből2) 
állítottunk össze. 

E feljegyzéseket Torma Károly a Századok 1888 
évi folyamában tette közzé kivonatban,3) újabban 
pedig egész terjedelmökben H. Kiss Kálmán úr, a 
nagy-kőrösi tanító-képző intézet, igazgatója másolta 

') A grófi diploma 1744. nov. 13-án kelt. Liber Keg. Transs. IX. 
624 és a köv. 11. az Orsz. Levéltárban. 

B) Szenczi Molnár Albert Postilla Scultetica czímű munkájának a 
nagy-kőrösi ev. ref. collegium könyvtárában őrzött példányában. 

3) Századok 1888. 349 és köv. 11. 
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le számunkra, mely szívességéért e helyen is köszö-
netünket nyilvánítjuk neki. 

A mi naplóíróink a czegei Vass nemzetség ki-
halt ágából valók. György, az apa. a mellékelt genea-
lógiai táblán Il-ik e néven, kit megkülönböztetésül 
nálánál kilenez vagy tíz évvel fiatalabb hasonló nevű 
unoka-testvér öcscsótől. idősb Vass Györgynek nevez-
nek vala, I. László és Teleki Anna ti a, 1659-ben v a g y 
1.658-ban szent Márton napja táján született.1) A t y j a 
korán elhalván, az apúl árván marad t tiu g o n d j á t 
nagybátyja. Teleki Mihály vette fel s 1670-ben m a g a 
vitte őt Enyedre, hol hét évig tanult ; 1677-ben pedig 
Apafi . udvarába jutván, .csakhamar házőrző inasságra 
esketik, kezd ben hálni a fejedelem házában 2 ) s et től 
fogva hazája közügyei, a politikai és hadi események 
közt forgódva, de mindég a nagyok, a, hatalom szol-
gálatában tölti életét. Atyafiúi hűséggel ragaszkodik 
Telekihez, kinek a zernyesti harczon vesztét igen 
keserüli, mer t elesett — úgymond — szegény meg-
nyomorodott hazánknak ama nagy oszlopa, a n a g y 
hírrel-névvel minden nemzetek között tündöklő nagy-
tekintetű úr, Széki Teleki Mihály.3) 

Azonban tanultsága, életrevalósága és ügyes 
alkalmazkodása Erdély leggyászosabb napjaiban is 
előmenetelt szerzének számára. Doboka, majd Kolos 
vármegyének is táblabírája, az országgyűlések t á r -
gyalásaiban mint regalista vesz részt, s körül tekintő 
politikai gondolkodását legjobban jellemzi azon voksa, 
melyet a fejérvári gyűlésen (1685. oct. 28-án) Erdé ly 
meghódolása kérdésében adott.4) Teleki halála u t á n 
Bánfi György gubernátor bizalmasává lőn s nemcsak 
tőle, hanem az ország rendéitől is többször n y e r t 
kiküldetést fontos és kényes természetű ügyekben. 
Egy ideig mint a német katonai statióklioz rende l t 

J) Születése évét saját feljegyzései nyomán sem állapíthatjuk meg 
"biztosan; erre nézve olv. alább a 285-ik lapon a jegyzetet. 

a) Az az cubicularius volt. 
3) Olv. alább a Naplóban 92. 1. 
*) Olv. alább a Naplóban 4R. 1. 
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hadi biztos, majd 1691 tavaszán Szebenben mint 
számvevő (exactor) működik:1) 1693 october havá-
ban a Tordán gyűlésező rendek őt bízzák meg két 
commissarius társával együtt, hogy Kolozsvárt az 
ó-vári református templomot és az unitárius iskolát 
a királyi resolutiók értelmében a catholikusoknak 
assignálja, mely siralmas és példa nélkül való dolog 
végbe vitelén csak azzal vigasztalja magát , hogy szolga 
volt benne.2) Az 1695-iki hadjáratra kirendelt szeke-
rekkel Veterani táborába küldik biztosul, a mikor 
maga is csak hogy oda nem veszett Lúgosnál s 
annyi kárt vallott, hogy a következő évben el sem 
vállalta többé a commissariusságot, szájában lévén a 
tavalyinak is az ízi.'3) E helyett 1696 őszén a fejér-
vári gyűlésen generalis perceptornak, vagy. mint ő 
mondja, ország komornyikának választják,4) a refor-
mátus status pedig nemsokára ezután (1697. apr, 
15-én) a kolozsvári collegium curatorságát ruházza 
reá. Bécset háromszor járja meg országos megbízás-
ból: először a diploma kiadását sürgető követséggel 
1691-ben: másodszor a neo-acquistica commissio a la t t 
(1698-—1700) a partiumbeli jószágok dolgában és 
egyúttal a reformátusok fenyegetett érdekeinek szem-
meltartása végett, mely alkalommal másfél esztendeig 
tartózkodik Bécsben: harmadszor ismét 1700 őszén, 
a mikor is főleg az erdélyiek kezéből kivett pénz-
ügyek visszaszerzése, valamint a terhes katonatartás 
és adók leszállítása ügyében küldik fel. 

De míg a községnek szolgál, a maga privat urnát 
sem hanyagolja el. Szorgalmatosan gazdálkodik, major-
ságairól mind Czegében, Méhesen s mind egyebütt 
jó gondot visel, szőlleit. kertjeit ápolja, halas tavai t 
rendben tartja, malmot, házat épít: iparkodó és t aka-
rékos ember, ki az országtól bécsi lakására ado t t 

1) Napló 123. 1. 
2) Napló 170 és küv. 11. 
3) Napló 218. 1. 
4) Napló 236. L 
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költségből 20,000 f r to t tudott magának félretenni;1) 
alkalom adtán a jó nyereséget sem veti meg. ámbátor 
ebbeli vállalkozása egyszer igen balul ütött ki részére, 
mikor a lugosi veszedelemben számtalan sok egyet-
mását és javait, azon kivül, nyereségre rírén, hatszáz 
saj t ját , másfélszáz köböl zabját, száz köböl á rpá j á t 
veszté oda.2) Egyébként atyafiszerető, szíves vendég-
látó gazda, lakadal ma. kon násznagy, keresztelőkön 
koma, ki a bort igen megiszsza s gyakran is jegyzi 
fél naplójában, liogy rosszacskán volt a borital miatt . 
Mindehez, kivált fiatalabb korában, némi szilajságnak 
vonásai is vegyülnek.3) 

Legerősebb jellemvonása, a mi különben kortár-
saié általában, a buzgó vallásosság. Es ez nemcsak 
az isteni tiszteletek külső gyakorlásában, gyakori 
fohászkodásaiban, templomok építésében, hanem erős 
református felekezeti meggyőződés mellett abban az 
őszinte hittel istenbe vetett bizodalomban nyilvánul 
nála, mely a sors akárminemű változásai között egye-
did szerez megnyugvást a léleknek. 

Családi életében sok csapás érte. Első nejét 
Bodoni Zsuzsannát, kit pápistasága és a nagyasszo-
nyok. u. m. Apafi Mihályné és Bánti Dienesné ellen-
zése daczára4) vőn feleségül (1680. sept. 17-én), egy 
halva született leányka után már házassága második 
évében (1(582. jul. 10-én) elvesztette: azonban isten 
hamar megvigasztalván, új házastársul adá neki Híd-
végi Nemes János leányát Máriát, a k i v e l 1<>83. nov. 
9-én kelt össze. E házasságból tizenegy gyermeke 
született, de csak két fia s négy leánya élte őt túl. 
A leányokat férjhez adták. Hai közül pedig József 
ifjú legény korában elhalván, egyedül a nagyobbik 
fiu László, ki naplót írt, alapíta újra családot/') 

Napló 423. 1. 
Napló 210. 1. 

rl) 01 v. p. o. Apáczai Gryurkóval való tréfás fogadását vagy a 
miriszlai bíró esetét, kit állí tólag a lovai közzé köt te te t t és szénát rága-
tott vele. Napló 22 és 89. I. 

•) Napló 10. 1. 
5) Mindezeket 1. a genealógiai táblán. 

«ZKGEI VASS NAPI,ÓK, 
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Idősb Yass György sorsára döntő következményű 
lón a kolozsvári vicekapitányság, a mely hivatalra, 
minthogy Bánfi György az ő felsége másutt lévő 
nagyobb szolgalatja miatt főkapitányi tisztében nem 
fungálhatott, 1703 augustus havában élete vesztése 
alatt őt rendelte a gubernium.1) 

Rákóczi kuruczai ekkor már a Meszesen belül 
nyargaltak, s minekutána Brádnál, Szentbenedeknél, 
Bonczidánál és más mezőkön győzedelmesen lobog-
ta ták meg zászlaikat, nemsokára Kolozsvár is ostrom 
alá került. A vicekapitány nehéz napokat látott. 
Egyfelől a kurucz atyafiak, Teleki Mihály, Pongrácz 
György, Toroczkai István és mások hol fenyegető, 
hol igaz magyarságára és hazájához való köteles 
szeretetire emlékeztető levelei, másfelől bent a részeges 
német commendans ízetlen kötekedései, kint oltalom 
nélkül pusztuló jószága, erős próbára tették állhata-
tosságát és óvatosságát. De megállta helyét; hanem 
esztendő múlván, mikor az ostromlók a felmentő 
császári sereg elől elvonultak, Rabutin Kolozsvár 
falait elliányatta és a német őrséget kivitte belőle, a 
város pedig meghódolt Rákóczinak (1704 october 
végén), ő is a fejedelem hűségére állott. 

Ezentúl már rövidre nyúlik élete pályája. A ko-
lozsvári kapitányságot Csáki Lászlónak adván a feje-
delem,2) őt a táborra rendeli magához és csak a 
következő évi aprilis-hó elején Egerből bocsátja ismét 
vissza Erdélybe. Yass György haza siet; családjához, 
jószágához lát, javait, majorságait szedi számba s a 
közben Forgács Simon táborán forgolódik; végre octo-
ber közepén Kolozsvárra megy, hol a consilium ren-
deletéből a fejedelem fogadására való készületeket 
intézi. I t t éri halála 1705. nov. 11-én, negyvenhat 

0 Napló 363. 1. 
-) Né, micsoda rosz példa ! kiált fel a napló írója, czélzással arra, 

hogy suha még eddig Kolozsvárnak csak legkisebb tisztje sem volt catho-
likus. annál inkább kapitánya. Olv. a Naplóban 441, 1. 
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éves 'korában, ugyan az napon, melyen Rákóczi a 
zsibai sánczon vívott csatáját elvesztette. 

Naplóit négy kötetben hagyta reánk, sok becses 
és megbízható adattal, jellemző észrevételekkel élete és 
kora válságos eseményeiről, melyeknek mindég figyel-
mes szemlélője, gyakran érdekes elbeszélője tud lenni. 

Kezdette pedig a naplóírást I 680-ban, mátkas'á-
gában, de feljegyzései 1659-re, születése évére men-
nek vissza. 

Az első kötet, mely tehát 1659-től 1689 végéig 
terjed, fekete bőrbe kötött kis nyolczadrét a l akú 
könyv, áll 283 levélből: kötése széthulló, végéről egy 
levél hiányzik. 

A második, 1690. jan. 1-től 1695. jun. 30-ig, 
185 levél negyedrét alakban, barna bőrbe kötve. 

A harmadik ismét fekete bőr kötésű, 273 negyed-
rét levélből álló könyv, mely 1695. jul. 1-én kezdve; 
az 1703 év utolsó napján végződik. 

E három köte t mind eredeti saját keze írása Vass 
Györgynek, csak az utolsóban van egy-egy okirat szö-
vege idegen kézzel beiktatva a napi feljegyzések közzé. 

A negyedik kötet, mely 1704. jan. 1-től 1705. 
oct. 31-ig Rákóczi felkelésének erdélyi mozzanataira 
vonatkozólag tartalmaz más forrásokból talán alig 
ismert részleteket, sajnos, csak másolatban m a r a d t 
fen. Ennek egyik, a jelen kiadásnál is használt pél-
dánya a Czegei gróf Yass családnál, másik példánya 
az Erdélyi Muzeum könyvtárában gróf Kemény József 
kézirat-gyűjteményének XXI- ik kötetében őriztetik. 
Meg kell jegyeznünk, hogy az 1704—1705-iki naplót 
a Kemény József-féle példányról közölte ugyan Papp 
Miklós a Történeti Lapok 1. kötetének 1—25. szá-
maiban s ugyanabból a Magyar Pol()ár Nagy Nap-
tára 1869 évi kötetében (30 és köv. 11.) muta tványt 
is adott,1) azonban a kiadás teljessége megkívánta — 

') Ennél tévesen azt állítja, hogy az Erdélyi Muzeum könyvtára a 
napló eredeti példányát bír ja . 
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s erre nézve a Tört. Bizottság is úgy határozott, — 
hogy a többi naplók során ezen negyedik rész is 
újra közzé tétessék. 

Vass György naplóihoz már elől említett fia, 
Vass László naplói sorakoznak, melyeket három kö-
tetben 1714-től 1738-ig folytatott s a melyekhez 
végűi özvegyen hagyott felesége még néhány lapnyi 
feljegyzéssel járult. 

Vass László a közéletben alig szerepelt. Búcsút 
véve a kolozsvári collegiumtól, a hol Teleki Mihály 
fiaival, öcscsével s más főrendű nemes if jakkal együtt 
tanult, miközben édes anyját is eltemette, 1715 tava-
szán czegei jószágára ment ki lakni s ha találkozunk 
is vele olykor a szebeni gyűléseken, a vármegye 
székén vagy egyháza consistoriumain. főleg csak 
magán ügyeinek, a jó szomszédságnak és atyafiságos 
összeköttetéseinek élt. Családi viszonyai annyiban 
hasonlók atyja viszonyaihoz, hogy ő is kétszer háza-
sodott- és számos gyermekei, nagyobbára leányai szü-
let tek: de szomorú vége lőn mind magának, mind 
maradékának, mert József nevű öcscse legényül múlt 
ki e világból, valamennyi gyermeke korán elhalt s 
fiaiban — nem maradván házában a kiről az ő neve 
neveztetnék -— ágának magva szakadott. Első neje 
Bethlen Julia halála után (*f 1731. máj. 3.) rövid nap 
Kemény Katát vette feleségül (1732. jan. 31-én), ki 
midőn az 1738 őszén uralkodó pestis alatt oct. 1-én 
férjét s két napra reá akkor már eggyetlen eggyét, élete 
ötödik évében járó László nevű fiacskáját is elvesz-
tette, úgy maradt magára siralmas árvaságban, mint 
takarodás után a tarló, mint a megszedett szőllő.1) 
A következő év elején — isten elrejtvén őt az ő ter-
hével a maga gondviselése alá — postumus ikrei szület-
tek ugyan, József és Zsuzsanna,2) de valószínűleg ezek 
is hamar elhalának: legalább a fiu 1744-ben mái-
nem lehetett életben, mert a család grófi diplomája 

') Napló 600. 1. 
2) Napló 608, 1, 
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(1744. nov. 18.). melyben pedig különösen c gyermek 
nagyatyjának. idősb Vass Györgynek érdemei vannak 
kiemelve, nem emlékezik róla.1) 

Yass László tizenhét esztendős korában, 17 14. 
január 1-én kezdett naplót írni s követve atyja pél-
dáját, visszatekintőleg ó is több adatot jegyez fel 
az j s imult évekről, Hagy atyja, nagyanyja, atyja, anyja 
haláláról, születéséről.- iskolai tanulságáról stK 

. Eredeti naplóinak első kötete, 179 negyedrét 
leyél félbőrbe kötve, az 1714—1721 éveket foglalja 
magában; a második kötet, hasonló, de már rongált 
félből* kötésben. 194 negyedrét levélen, folytatólag 
1729. febr, 28-ig. a harmadik pedig, mely egész bőr 
táblában 31 1 negyedrét levélből áll, 1729. mart . 
1-t.ől 1738. sept. 26-ig, illetőleg özvegye feljegyzései-
vel együtt 1739. jan. 18-ig terjed. 

Tartalom tekintetében e naplók távolról sem 
vetekedhetnek írójuk a tyjának naplóival, mert tar -
talmatlan a kor is, a melyről szólnak: de mégis az 
akkori erdélyi nemesség életére, szokásaira, a nemes 
if jak iskolázására s különösen a naplóíró családja 
történetére vonatkozólag annyi használható adat van 
bennek, hogy a teljesen érdektelen részek elhagyásá-
val. ezeket is méltónak talál ta a Tört. Bizottság, 
mintegy függelékül Vass György naplóihoz, a jelen 
kötetben kiadni. 

Hálás köszönetet, kell mondanunk mélt. Czegei 
gróf Yass Béla úrnak, ki családjának e becses emlé-

') .Nem tartom érdektelennek ide jegyezni, miképen emlékezik 
meg a grófi diploma ti mi naplóírónk érdemeiről, mondván : dictum 
Georgium Ladislai filium primo Transsilvaniae principis Michaelis Apafi 
i 'iibicularium, dein tabulae regiae assessorem et eiusdem Transsilvaniae 
prineipatuB gubematoris eomitis Georgii 'Bánfi qua civitatis (Haudiopoli-
tanae eapitanei vicarium non solum bis suis officiis eximic satisfeeissö, 
verum etiam gravissima illa ad augustissiinum pientissimao memoriae 
imperatorem ot regem Leopoldum, avum et praedecessorem nostrum 
gloriosissimum, in momentoso memorati Transsilvaniae principatus cedendi 
ucgotio sibi concredita obligatione eximiam prudent.iam ac dexteritatem, 
devotamque in augustissimam domuui Austriacam fidelitatem, insigni 
nacto binc ad immortalem nominis sui glóriám meri to eomprobavisse, 
ac propterea aureo torque ab eodem imperatore donatum, hanc quoque 
singularis eiusdem in se clementiae tesseram reportavisse — — stb. 

C Z E O K I VASS NAPLÓK. b 
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keit összeszedte, a M. Tud. Akadémia tört. bizottsá-
gának rendelkezésére bocsátotta s ez úton a hazai 
történettudomány hasznára való értékesítésöket lehe-
tővé tette. 

A kiadásra vonatkozólag, melyet, a hol szüksé-
gesnek mutatkozott, a szöveg alá te t t jegyzetekkel, 
egy genealógiai táblával s végűi tőlünk telhetőleg 
kimerítő név- ós tárgymutatóval igyekeztünk hasz-
nálhatóbbá tenni, csak azt kell még megjegyeznünk, 
hogy a szöveg közt többször előforduló öt vonal 
mindenütt a naplókból elhagyott érdektelenebb helye-
ket jelöli. 

Budapesten, 1896. oct. 28-án 

Nagy Gyula 
I. tag. 
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Anno 1659 ]) esztendőben szent Márton nap tájban szü-
lettem ez világra. 

Anno 1661 esztendőben ősz tájban holt meg az szegíny 
atyám anyja Kendeíi Judit.2) 

Anno 1662 esztendőben szüret tájban Medgyesen gyűlés 
alatt holt meg az szegíny atyám.3) 

Anno 1664 esztendőben kezdettem tanulni itt Czegében 
az szép deáki tudománt. 

Anno 1665 esztendőben küldtek Kolozsvárrá tanulni. 
Anno 1668 esztendőben hoztak ki Kolozsvárral sine 

omni fructu, s vitt az szegíny nagyasszonyom anyám Teleki 
Jánosné asszonyom4) Grörgényben. 

') Eredetileg 1658 volt írva, igazítva van 1659-re. 
2) A naplóíró nagyatyja szintén György, Czegei Yass Ferencznek 

Bogáti Drusiannától született fia vala ; ennek neje Kendeíi Judit, a ki 
másodszor Losonczi Bánfi Zsigmondhoz ment nőül. Y. ö. Torma Károly 
közleményét Századok 1888. 350. 1. Torma Károly azon alítása, hogy 
Kendeíi Judi t Yass Györgytől elvált volna, tévesnek tetszik, mert a 
nagy-körösi Postilla Scultetica előlapjain olvasható feljegyzések szerint, 
melyeket Torma csak kivonatosan közöl s a melyeket Kiss Kálmán tanító-
képző intézeti igazgató úr volt szíves használatunkra lemásolni, Vass 
György 1656 évi május havában, mikor anyja meghalt, már nem volt 
életben, s így neje Kendeíi Judit mint özvegy mehetett másodszor fér j -
hez. Az említett feljegyzésekben ugyanis, melyek Vass Györgynek János 
nevű fiától származnak, ez olvasható : Anno 1656, die 8 Maji holt meg 
az szegény jóbanyám (jobbanya = nagyanya), az atyám, édes anyja 
Bogáti Drusianna asszony; in mense Maji die 28 lött temetése az czegei 
kökápolnában az édes atyám, uram Vass G-yÖrgy és több atyám gyermeki 
között, kit isten nyugoszszon stb. 

8) A naplóíró atyja Vass László meghalt 1662. oct. 21-én. Szá-
zadok id. h. 

*) A naplóírónak anyai nagyanyja, anyja lévén Teleki Anna. Szá-
zadok id. h. 351. 1. 

1* 
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Anno 1670 esztendőben május 30-án vitt az úr Teleki 
uram Enyedre tanulni. 

Anno 1671 vittek az grammatikában. 
Anno 1672 vittek az syntaxisban. 
Anno 1674 vittek az poesisban, mivel egészlen egy esz-

tendeig betegeskedtem. Tavasz felé reám esett az himlő; abból 
majd pünkösd felé hogy kigyógyultam volna, hoztak haza; 
szememben hályog esvén, vittek szegény Grörgei uramhoz; ő 
kegyelme isten után kigyógyított belőle; meggyógyulván isten 
kegyelméből, aratás után akartam Enyedre bémenni; azután 
szintén mikor Bogátra akartam menni, az hideg reám esék, 
úgy annyira, hogy alig meheték be Bogátra; azon éjjel úgy 
voltam, hogy azt sem tudtam, hogy ha nappal vagyon-e vagy 
éjczaka; másnap látván szolgáim, hogy oly rosszul vagyok, 
fogtak, az jobbágyom ökör-szekerére feltöttek s mint egy meg-
holtat úgy vittek haza; különben semmit sem tudtam benne, 
hanem mikor feltöttek az szekérre, Sámsondon meg levöttek; 
az mint szokták mondani, utolsó émelygés nagyobb az elsőnél; 
bezzeg úgy voltam rosszúl, az himlőben úgy nem, de rosszúl 
voltam; azután mivel az hagymáz esett volt reám, oly igen 
rosszúl voltam, hogy csak halálomat várták; de az felséges 
isten az ő irgalmábúl kegyelmességbül még akkor életemnek 
végét nem rendelte volt, hanem meggyógyított. 

Anno 1675, die 30 Januarii adott Pekri Lőrincz uram 
exitust, hagyta is el az enyedi scholát finaliter. 

5 Április mult el az examen, kezdetődött volt 2 Feb-
ruarii. 

24 (Április) promoveáltak az poesisből az rhetorikában. 
1 Julii kezdtem frequentálni az históriát. 
18 Septembris mulatságnak okáért felesen menénk fel 

Enyed felé; visszajövőben sétáltunk az patak mellett; ott mint 
ifjú elmék találók fel magunkban azt az mulatságot, hogy 
szökdössíik által az patakot; egynehányon általszökvén, én is 
által akarom vala szökni; mikor épen által akarom vala szökni, 
megfutamodám, eszemben juta azonközben, hogy még meg nem 
néztem volna hol kellene általszöknöm, s az parton meg aka-
rok vala állani s azonban az pataknak az közepében esém. 

5 Novembris tötték rhetoricus praeceptornak clarissimus 
Ladivert, de minekünk sok okokra nézve nem tetszvén, fel 
nem vöttiik; jóllehet Csernátoni uram erővel csak reánk adta, 
de mi mégis leczkéjére fel nem jár tunk; szólánk Csernátoni 
uramnak, pliilosophiae históriáé professornak, hogy tegyen 
mást, mert mi csak fel nem veszszük, leczkéjére sem járunk; 
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mindazáltal ő kegyelme addig szólt, hogy felvöttük ilyen condi-
tióval, hogy mi bizony ha rosszul tanít, az ablakon is kivetjük. 

8 Novembris hivatott engemet Gsernátoni uram azon 
dolog felől, hogy vegyük fel, hiszen akadémikus, hogy ne tudna 
tanítani; melyre én felelék: még nem vagyunk oly tudósok, 
hogy csak deák is ne tudna tanítani bennünket; sok egymás-
sal azon dolog felől való beszélgetésünk után eljövék onnét. 

28 Novembris hozta be az úr Teleki uram J) Enyedre 
tanulni az nagyobbik hát Teleki Jánost. 

29 (Novembris) magam is az úr parancsolatjábúl arra az. 
szállásra költöztem lakni. 

30 (Novembris) valedicált bátyám uram Bánfi Pál uram 
finaliter az enyedi collegiumtól; adott exitust is ugyan akkor. 

Anno .1676, die 5 Januarii. Ily dolog soha többé nem 
történt az enyedi collegiomban: mi nem lévén mégis conten-
tusok az professorral, conjuráltunk mint ifjú elmék, hogy 
menjünk még az professorokra, hogy ha ugyan mást nem tesz-
nek, vessük ki az ablakon; valaki pedig közülünk egyet nem 
ért, azt is azon poenával büntessük mingyárt. Elmenénk közön-
ségesen professor uramékhoz, ő kegyelmeknek voltaképen meg-
beszéllők az dolgot, utoljára azt is oda mondók, hogy ha több-
ször béjő hozzánk tanítani, bizony az ablakon vetjük ki. 
Látván ezt az rosz dolgot következhetni ebbűl az professorok, 
magokhoz hívatták Ladiver uramot s megbeszéllették az dolgot, 
hogy csak nem acceptáljuk, sőt azt ígírtük, hogy az ablakon 
vetjük ki, hanem svadeálták, .hogy jobb hogy legyen el nála 
nélkül, s minekünk tevének híres praeceptort, úgymint Tótfa-
lusi uramat. Ezt pedig nem úgy írtam írásim köziben, hogy 
cselekedetünket javallanám, vagy hogy pedig magamat con-
tendálnám, hogy én voltam az principális causa benne, vagy 
hogy ily állapatban lévő megtanulja, hanem ezt is méltónak 
ítíltem lenni, hogy írásim köziben írjam, ha ennél alábbvaló 
haszontalanabb dolgokat ide írtam s írok. 

7 Januarii esett más praeceptorok változása is, de nem 
az tanítványoktól, hanem az proféssoroktül. 

5 Februarii esék rajtam szerencsének véletlen megfor-
dulása éjezaka három órakor: midőn tanultam volna, az mint 
az gyertya asztalomon égett, bibliothékám pedig az asztalomon 
állott fel az padlásig, csak hirtelen meggyúlt az könyveim 
közt való papiros, csak elig hogy mind el nem égtek az 
könyveim. 

') T. i. Teleki Mihály kanczellár, a naplóíró anyai nagybátyja. 
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11 Februarii az publicus praeceptoroknak dietim járandó 
borok elvétetvén, félben hagyták az tanítást ; de megadván, 
megint beállott ki ki classisában. 

3 Mártii igen rosszul voltam az torkommal, de 7 Mártii 
jobban voltam. 

16 Mártii lőn praeceptorimknak megconturbálása. 
23 (Mártii) kezdetődett az examen. 
24-ik napjárül Martiusnak nagy observatióm lehet. Dél-

ben az mii examenünk akarván lenni, praeceptorunk az exa-
menen valami kis actust is akart progerálni; annak megpró-
bálására jó reggel felgyűltünk az auditóriumban, ott én egy 
Petki nevű deákkal öszveháborodtam; az lévén mind üdőre 
mind magasságra majd kétannyi mint én, engemet űgy csapa 
egy kőhöz, hogy énnekem mingyárt kimarjult az lábom, melyen 
majd két egész holnapig nem járhattam. 

.17 Maji jöttem haza az innepre Enyedrűl. 
14 Junii mentem vissza Enyedre. 
17 Junii az Marosban feredvén Enyednél egy Kakucsi 

Péter nevű ifjú, csak hirtelen bele hala, melyet magam is 
láttam. 

19 (Junii) találták meg Szentkirálynál. 
20 (Junii) eltemettetett Enyeden. 
Eodem volt Enyeden oly árvíz, melyhez hasonló sem az-

előtt, sem azolta eddig az ideig olyan nem volt; szintén sze-
gény Kakucsi Pétert teszik vala az sírben, midőn látjuk, hogy 
rettenetes nagy víz jő fel Enyed felől; egy vagy legfellyebb 
két gyukmony (így) sültig mind eltelének házak, pinczék űgy 
annyira, hogy az ház héjára szaladtak az emberek; egy része 
az víznek szokott helyén folyt, az szélyi pedig az bűzapiacz-
nál az mely kis szoros vagyon, ott folyt által egyenesen az 
piacz felé. 

9 Septembris lőtt az lírfi Apafi Miklós uram lakadalma, 
ki jegyzette volt el az űr Teleki uram 2) hajadon leányát Teleki 
Annát. 

13 Octobris lött ez világra virradóra az gróf Apafi 
Mihály ő nagysága, kit isten éltessen az ő nevének dicsőségére, 
szegény hazánknak megmaradására. 

Anno 1677, 7 Januarii született ez világra Teleki Palkó, 
az űr Teleki Mihály uram fiacskája, kit isten éltessen, nevel-
jen nagygyá. 

13 Mártii volt valami veszekedésem az ötvesek vendég-
sígeken az enyedi hadnagygyal. 

T. i. Teleki Mihály. 
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12 (Mártii) voltam legutolszor leczkén, úgymint Dézsi 
Márton uram és Nadányi uram professióján. 

14 (Mártii) búcsúztam el az professoroktúl. 
24 (Mártii) hagytam el finaliter az scholát. 
14 Julii volt az Eresei Toldalagi János uram lakodalma, 

ki jegyzette házastársúl Stépán Erzsók asszonyt. 
24 (Julii) vitt udvarhoz Radnótra az úr Teleki Mihály 

uram. 
26 (Julii) esküttettek bé vice házőrző inasságra. 
17 Septembris kezdettem ben hálni az erdélyi méltósá-

gos fejedelem házában Radnóton. 
11 Octobris három s négy óra között délben szintén 

három fertálykor mult ki ez világbúi nagyságos Apafi Zsu-
zsanna, életének csaknem ötödfél esztendejében Radnóton. 

16 (Octobris) vitték temetni Kolozsvárra. 
18 (Octobris) jött Katonában urunkhoz ő nagyságához 

gróf Csáki László, hogy ha vadászni kivihetné ő nagyságát s 
valami álnok ravaszsággal megejthetné, s akkor kezdettek 
nyilvábban praktikáim ezután megírt árulók.1) 

20 (Octobris) ment urunk Katonábúl Szamos újvárra. 
30 JSovembris mustrálta meg urunk ő nagysága az kato-

náit Szamosujvárt. 
7 Decembris indultunk Szamosujvárrúl Ebesfalvára. 

Anno 1678, 30 Januarii volt nagy disturbiom Ebesfal-
ván, mivel azt hozák hírül, hogy urunkat ő nagyságát mind 
udvarostul oda akarnák bérekeszteni, úgymint Béldi Pál, Csáki 
László és több conjuratusok, mivel hamis esküvésekkel s álnok 
praktikátokkal az egész Háromszéket felvötték volt s azokkal 
akarták urunkat megütni Ebesfalván. Ezt meghallván urunk, 
mingyárt küldött az maga fizetett katonáiért, mivel Beszter-
ezeszékben voltak; azt is meghallván, hogy ha egy nap vagy 
két nap alatt nem niegyen, Fogarasbűl is kirekesztik, — 

31 (Januarii) csak kéntelen megindula ő nagysága Ebes-
falvárúl Fogaras felé, talán csak három hintóval s két t á r -
szekérrel ; az cseléd mind Ebesfalván maradott s az gyalogo-
kat szekerekre s szánakra vevék s mindenütt velünk jár tak . 
másnap estve későn érkeztünk bé Fogarasban. 

3 Április2) gyűlést hirdettete ő nagysága Eogarasban ; 
3) Béldi Pál és társai. 
a) Eredetileg és valószínűleg helyesebben, e helyen Februárit 

ál lot t ; a naplóíró később zavarhatta össze a dátumokat, mert i t t . m i n t 
a következő napokról szóló följegyzésekből is kitűnik, csak a febr. 15-re 
Fogarasba hirdetett országgyűlésről lehet szó. V. ö. Szilágyi S. Erdélyi 
Országgyűlési Emlékek XVI. 72 és 431. 1. 



8 1 6 7 8 . F E B R U Á R I U S — M Á J U S . 

egyszersmind parancsolt is ő nagysága az vármegyéknek, úgy-
mint Fejér vármegyének és Torda vármegyének, azonban az 
székelységnek, úgymint Marosszéknek, Udvarhelyszéknek, hogy 
felüljenek, készen minden késedelem nélkül Fogarasban jöjjenek. 

13. Egy Kapucsi nevű basát küldvén be ide az török 
császár urunkhoz ő nagyságához és az országhoz, hogy ezt az 
zenebonát lecsendesítse, ezt hallván Béldi uramék, sok álnok 
színes beszédekkel és ajándékokkal becsalták Bodolára, ott 
urunknak szóló leveleket felszaggatták. 

15. Észrevévén az basa, hogy bizony ó' nem jól csele-
kedett, Bodolábúl kijött s Fogaras felé indult. 

16. Béjött Fogarasban; azonban az mely vármegyéknek, 
székelyeknek parancsolt urunk ő nagysága, felülvén, előjővén 
Fogarasban, indultak Bodolya felé mind az fizetett hadakkal, 
és az gyalogokbúi is dragonyokat csinálván, azokkal együtt. 

17. Meghallván Béldi, hogy meg akarják az várát szál-
lani s ben akarják rekeszteni őket, hajnal felé Csáki László-
val, Káinoki Istvánnal, Apor Lázárral és többekkel elszökének, 
hogy ők beszéljenek Konstantinápolyban, s be is szőkének, 
mért oszt is majd mindeniknek oda veszté fejit. 

7 Mártii. Megcsendesedvén egy kevéssé az dolgok, urunk-
tól ő nagyságától elkéredzettem, hogy hadd menjek Kővárban 
az úrhoz Teleki uramhoz, mivel ki akar t menni Magyaror-
szágban. 

11 (Mártii) érkeztem Czegében. 
16 (Mártii) indultam Czegéből Kővár felé. 
23 (Mártii) az úr Teleki uram ajándékozott egy aranyos 

kardot szablya-tarsölyostól és lódingostúl együtt készen. Ugyan 
az nap indultam vissza. 

27 (Mártii) volt temetése Kolozsvárat Rhédei Ferenczné 
asszonyomnak. 

6 Április érkeztem vissza Fogarasban. 
19 Április áll bé az országgyűlése; lészen az ország 

szemben az passával; választatik ugyan követségre az császár-
hoz ezen dolog felől Bethlen Farkas uram, Mikes Kelemen 
uram és az medgyesi nótárius. 

20 (Április ?) bomlik el az országgyűlése. 
29 Maji pünkösd első napjára virradóra hajnalban érkez-

vén egy brassai posta, igen nagy disturbiumot szerze: mivel 
maga az várban bé nem jöhetett, levelit bévötték, melyet az 
brassai bíró írt vala; porkoláb uram vitte Naláczi uram hoff-
mester uram keziben; ő kegyelme felszakasztván, hát az vagyon 
írva beléje, hogy Béldi Pált hozzák az törökök fejedelemségre; 
elolvasván, mingyárt jött bé az urunk házában; én tőlem 
kérdi, hogy vájjon aluszik-e urunk? mondék, hogy aluszik 
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bizony ő nagysága; monda, hogy menjek bé s költsem fel ő 
nagyságát, mert jön Béldi Pál az törökökkel; én mondám, 
liogy nem merem felkölteni, mindazáltal az ajtóra menék s 
koczolgatni (így) kezdém az ajtót; az mely leányasszony czir-
kál vala, ineghallá hogy koczogatják az ajtót, eléjöve, s mon-
dám, hogy költse fel urnnkat; azonban urunk is észrevevé, 
felserkene, kérdez hogy mi dolog? mondám, hogy keljen fel 
ő nagysága, mert bizony rosz dolog; kijővén, kezében adá 
Naláczi uram az levelet; elolvasván bizony megijede, nem 
tudja vala mit míveljen; mingyárt leveleket írnak, hogy fel-
üljenek vármegyék, székelyek; azonban Havasalföldében is elkül-
denek, hogy tudakozzák meg, ha ugyan jő-e vagy nem ? de 
csak hazugság volt, mivel az brassai bíró borért küldött volt 
be Havasalföldében, immár hozván ugyan ez az posta az boro-
kat, látta hogy nagy sereg jő, kérdé hogy micsoda sereg az ? 
azt mondták, hogy Béldi, mivel az nagy adó miá Havasal-
földének az földnépe mind az havasokra imide amoda szök-
tek volt, s az vajda utánok küldött s azt parancsolta, hogy 
csak azt mondják, hogy Béldi megyen Erdélyben, hogy inkább 
az elszökött földnépét kézben keríthessék s visszahozhassák; 
ebbűl indítódott volt; ezt meghallván, hogy semmi nincs az 
dologban, urunk ő nagysága mindazáltal az postát öt tallér-
ral ajándékozta meg. 

14 Junii indultunk Fogarasbúl 'Fejérvár felé. 
23 Augusti egy ra j akart az várbeli toronynak az gom(b)-

jara szállani Fejérvárat, de semmiképen nem lehetett, maga 
déltűi fogva majd estvefeléig mesterkedett, hogy oda szálljon. 

2 Septembris küldött urunk ő nagysága az óráival Sze-
benben. 

3 Octobris állott bé az országgyűlése.1) 
17 Octobris arestálták a/ mi kegyelmes urunk ő nagy-

sága parancsolatjábúl és az tanácsurak consenstissábúl az 
Naláczi uram szállásán az várban Haller János urara(at), 
Lázár István uramat, Dániel István, Keresztesi Sámuel és 
szebeni Kálmány2) uramékat, mivel ő nagyságok s ő kegyel-
mek is részesek voltak az Béldi dolgában. 

29 (Octobris) nótázták meg Haller János uramat ő nagy-
ságát, s az többit azután. 

3 Novembris vitték el az megfogott urakat: Haliért 
Fogarasban, Lázárt Szamosujvárban, Dániel Istvánt Dévában ; 

Fejérvári országgyűlés, melyet Apáti oct. l-re lu'vott össze. V. ö. 
Szilágyi S. id. m. XVI. 95—98. 11. 

-) Christophorus Kálmány alias Grotzmeister, 
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Kálmánt ott hagyták, Keresztesit az uraknak kérésekre elbo-
csátották, csakhogy bizony sokat fizetett urunknak. 

30 (Novembris) jöttek meg Keezer uramék az fővezér 
táborábúl, hozván az magyarországi dolgok felől urunk ő nagy-
ságának jó híreket. 

8 Decembris érkezett Fejérvárra az iír Teleki uraim 
urunk ő nagysága parancsolat]ábúl. 

20 Decembris holt meg az szegíny nagyasszonyom anyám 
Teleki Jánosné asszonyom Görgényben. 

23. Meghallván, mingyárt indultain haza felé. 

Anno 1679, 3 Januarii szállottam haza Czegében. 
11 Április mentem Medgyesfalvára,1) mivel mind jobb-

nak mind üdvességesebbnek ítűém lenni, hogy megházasodjam; 
azért kértem volt egy emberséges embert, hogy ezen felesé-
gemet szerezné nekem; az mind addig fáradván, isten aka-
rat ja is úgy lévén, hajtotta arra az asszony Bodoniné asszo-
nyom 2) elméjét, hogy menjek oda Medgyesfalvára, ha az 
feleségem engem szeret, én is őtet szeretem, ha istentől vagyon, 
legyen meg. 

13 (Április) jöttem el onnét. 
15 (Április) mentem Bonczidára az asszonyhoz Bánfi 

Dienesné asszonyomhoz ő nagyságához ilyen végre, hogy ha 
tetszik ő nagyságának hogy megházasodjam, avagy nem ? más 
okért, hogy ha tetszik ő nagyságának hogy ezen feleségemet 
elvögyem? Hogy megházasodjam, tetszett ő nagyságának, de 
hogy ezen feleségemet elvegyem, nem tetszett, mivel hogy 
pápista. De nem az volt az oka, hanem mást akartak adni, 
mely nekem bizony nem tetszett. Mindazáltal egyszeri oda 
való menetelemre nem hagytam s egyszeri kérésemre, hanem 
egynehány úttal mentem, kértem, hogy tessék, mert mást csak 
nem vészek, mert nekem ez tetszik; mégis ő nagysága csak 
nem tért meg, az urat Teleki uramat is re(á) bériette, hogy 
meg ne engedje; én mindazáltal az többi között bémenék 
az ő nagysága házában s kérem, hogy tessék s ne bánja mon-
dásokat, s inondá, hogy csak nem tetszik az, hanem vegyem 
ezt: N. Is. Én felelék, hogy én bizőny nem szeretem, nem is 
teszem, hogy én olyat vegyek a kit nagyságtok szeressen, én 
nem; én bizony nem cselekszem, hanem csak azt veszem az 
kit szeretek, mert ha én osztán kergek morgok véle, csak 

J) Meggyesfalva Marosszéken, a mai Maros-Torda vármegyében. 
Bodoni G-yörgyné Toldalagi Judit . A családra nézve olv. Nagy I. 

Magyarország Családai I. 142. 1. 
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kaczagja nagyságtok; jobb énnekem más- vallásával jól élnem, 
mint magam vallásával kergenem morganom. Arra azt feleié, 
hogy lássam ha az atyafiak ellen cselekszem. Ar ra azt felelém, 
hogy az atyafiak, az mint látom, az atyafiság mellett engem 
nem igen segítnek ; avval el búcsuzám ő nagyságátúl s haza 
jövék Czegében. Azután megint jártam az úrhoz Teleki uram-
hoz, de mivel Teleki uramnak megírta,1) hogy nem tetszik, 
maga első úttal mikor oda mentem volt az úrhoz, tetszett, 
csak mind olyan választ adott, hogy várakozzam, hadd beszél-
jen asszonyunkkala) s Bánfiné asszonyommal ő nagyságával. 
Azt is elvártam; mind sokáig várakoztata; látom azt, hogy 
az én dolgomban semmi nem telik, mivel Teleki uramnak 
tetszenék, de emez két asszonytúl nem mer semmit cselekedni; 
asszonyunk, de kivált Bánfiné asszonyom azon mesterkedik, 
hogy ne legyen. 

30 Julii. Egynehány böcsületes jóakaróimat reá kérek, 
hogy menjenek az asszonyhoz Bodoniné asszonyomhoz, hogy 
ha ide adja-é vagy nem ? azonban ha ide adja, legyen meg 
kézfogásunk, gyftrüváltásunk; melyre ő kegyelme reá vötte 
magát. 

6 Augusti lütt meg az kézfogásunk Vajda-Szentiványon; 3) 
bátyám uram Vass János uram 4 ) volt kérőm. 

31 Augusti mult ki ez világbúi boldogul az öcsém Teleki 
János vérben. 

5 Septembris temették el Szentpéteren, 
28 Novembris kereszteltette meg az sógor Bálintit Zsig-

mond uram az fiacskáját Istókot. 

Anno 1680. 

7 Mártii indultam Medgyesfalváról az úrhoz Teleki 
uramhoz, de Kercsesorán5) nem vol^ hanem Fogarasban. 

9 (Mártii) oda érkeztem. 
23 (Mártii) mentünk ki az úrral Fogarasbúl K eresesorára. 
25 (Mártii) indultam Kercsesorárúl haza felé. 
27 (Mártii) érkeztem Szentiványra. 
17 Április ismét az úr Teleki uram paranesolatjábúl 

elmentem Fogarasban, hogy urunkkal együtt járjak Fejérvá-
rig. Boldog isten! mely szép dolog, kinek más nem parancsol; 

') T. i. Bánli Dienesné. 
2) T. i. a fejedelemasszonynyal, liivel Bánfiné egy testvér vala. 
3) Vajda-Szentivány a mai Maros-Torda vármegyében. 
*) A naplóíró a ty jának testvér öcsese. 

Opra- és Sztrezsa-Kercsesora Fagaras vidékén. 
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előttem volt az áldott irmep, mégis csak ki kellett atyámfiai, 
szerelmesim közül mennem, 

30 (Április) indultam ki urunkkal Fo garasbúi s men-
tünk Porumbákra.1) 

7 Maji indultunk Porumbákrúl Fejérvár felé. 
7 Junii jegyzette el sógorom Bodoni Balázs uram Fel-

vinczi Miklósné asszonyom hajadon leányát Kopacz Máriát 
Fejérvárat. 

11 (Junii) lött ugyan Fejérvárat hütlések s kézfogások, 
13 Junii lött vége széki uramékkal 3) való peremnek az 

Hársas tó felől, melyért convincáltam ő kegyelmeket. 

28 (Junii) Czegében jöttem haza. 
2 Julii jöttek széki uramét Bánfi Farkas urammal s 

több böcsületes nemes emberekkel hozzám, hogy megalkudja-
nak velem, mivel hogy potentián s egyéb sok poenán con-
vincáltattak volt; azért Bánfi Farkas uram és böcsületes embe-
rek tekintetiért alkudtam meg ő kegyelmekkel 360, idest 
háromszázhatvan magyari forintban ilyen formán, hogy soha, 
az mint hogy sententiámbúl is ki tetszik, közök nem volt hozzá, 
ezután is semmi just azon Hársas tónak semmi részében ne 
praetendáljanak, azonban fellyebb mégnevezett summának felit 
szent Mihály napjára, felit megint újesztendő napjára beszol-
gáltassanak,3) azonban mostani dolog idejére 30, idest har-
mincz kaszást és liarmincz aratót adjanak. 

9 Julii volt Horvát Ferencz uram lakodalma, mely volt 
székely fortélyokkal4) rakva. 

3 Septembris holt meg az szegény Yass János bátyám • 
uram Ajtonban. *, 

17 Septembris lött meg lakodalmunk Szentiványon,5) 
sok fáradságommal s testemnek elmémnek nyughatatlanságá-
val; volt násznagyom áz -úr Teleki uram. 

19 (Septembris) jöttünk el onnét. 
•5 Octobris hoztak széki uramék az summában meg flore-

noá 200, idest kétszázat, azonban szólának azon, hogy csak 
engednék meg valami keveset, nem várnák az determinált 
diest, hanem 7 Octobris azt is béhoznák. Megtekintvén azért 
sok kéréseket, azonban azt is, hogy tornyokat most építik, 
engedek el az hátramaradt summában Ü. 30. 

Alsó-Porumbák Fogaras vidékén. 
2) T. i. a Szék városiakkal. 
3) így; helyesen beszolgáltassák. 
*) V. ö. a Nyelvt. Szótár adatait a fortély szó alatt. J. 948, 

Vaj da-Sjzen tiványon. 
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7 Octobris hozák be széki uramét az hátramaradott 
summának részit, úgymint fi. 130, idest százharmincz magyari 
forintokat. 

27 Octobris temettük el az szegény istenben boldogül 
kimúlt Vass János bátyám uramat. 

3 Novembris temették el az szegény Mikó Miklós uramat. 
19 Novembris mentem Méhesre vadászni. 
22 (Novembris)* volt szép mulatságom egy rókával egy 

kis nádban. 
23 (Novembris) volt nagy bajom más rókával, de ugyan 

1 tőrivei fizete. 
26 (Novembris) kezdtek isten segétségéből Méhesen ház-

nak való követ hánni. 
27 (Novembris) jöttem haza Méhesről Czegében. * 
30 (Novembris) jött hozzánk legelsőben asszonyom Bodoni 

Györ(gy)né asszonyom. 
6 Decembris ment el innét asszonyom Bodoniné asz-

szonyom. 
14 Decembris mentem Kolozsvárra az úrhoz Teleki 

uramhoz. 
15 (Decembris) temették el Kolozsvárat Vér Mihály 

uramot. 
16 (Decembris) jöttem haza Kolozsvárral. 
22 (Decembris) kezdett láttatni az égen dél felé egy 

igen nagy üstökös csillag, melynek az csillaga nem igen nagy-
nak láttatott, melynek nagyságához hasonlóra régi Öreg embe-
rek is nem igen emlékeztek.1) 

26 (Decembris) másod napján karácsonnak volt nálam 
ángyom Vass Jánosné asszonyom,2) Kovács István uram fele-
ségestűi, Beszprími György uram, Vas István uram. 

27 (Decembris) harmad napján voltam ángyomnál ebéden. 
28 (Decembris) volt nálam ebéden praedicator u r a m 

Budai uram feleségestűi, azonban két kolozsvári deák, Sáin-
sondi uram, Szántai uram. 

30 (Decembris) indultam Szentivány felé asszonyomhoz 
Bodoni Györ(gy)né asszonyhoz. 

Anno 1681. 

6 Februarii evocáltattak Bethlen Miklós és Bethlen 

») Encke-féle üstökös. V. ö. Darvai M. Üstökösök és meteorok 49 
és 250. 1. 

") E b e n i É v a . 
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Pál uram ék, hogy az czegei jószágbúi kiadjuk az anyjok után 
való részeket; de se én, se ángyom asszony otthon nem voltunk. 

14 (Februarii) indultam szánon csak magam az termi-
nusra Nagy-Sinkre 2) s az feleségemet hagytam Szentiványon. 
s azon estve háltam az sógornál Koronkában, Toldalagi János-
nál, kivel mulattunk. 

15 (Februarii) indultunk meg onnét az sógorékkal — — 
s háltunk Szentlászlón; az terminus is az nap állott bé. 

16 (Februarii) érkeztünk bé Nagy-Sinkre. 

22 (Februarii) jött urunk ő nagysága bé Porumbákrúl 
Nagy-Sínkre. 

25 (Februarii) fogott urunk ő nagysága az tanács urak-
kal és főtisztekkel az productiókhoz, s vették elő elsőben is 
az görgényit. 

26 (Februarii) békén hagyták, mivel az mely hevenyén 
kapták, oly hevenyén megunták; hanem végezték azt, hogy 
commissariusokat küldnek ki s azok igazítsák. 

28 (Februarii) proclamáltatták Bethlen uraimék ángyo-
mat az czegei jószág felől s ment párban. 

1 Mártii voltam vacsorán Iklódi Toldalagi János uram-
nál ; ugyan az nap jött volt Ozegéből Gryörgyicze az szabados, 
kitől az feleségem küldött egy mellyesztett malaczot. 

7 (Mártii) haza jöttem Czegében. 
17 Maji alkudtam meg gyalui Kőmíves Jánossal és Bol-

dizsárral az méhesi házaink megcsinálására, minden munká-
jára valami kőmívest illet, melyért fizetek fl. 75, búzát metr. 
64, báránt 6, sajtot 10. 

16 (Julii) mentem az Bánfi György uram8) ő nagysága 
lakodalmára; az sirató estve volt Kutyfalván. 

17 (Julii) volt az lakadalma Radnóton. 
18 (Julii) jöttem vissza Méhesre. 
3 Augusti holt meg Yass Jánosné asszonyom. 

(kilencz levél üres.) 
19 Augusti indultam meg Czegéből nagy szomorúsággal 

Magyarország felé; az nap mentem Szaniosujvárra.4) 

') Yass János özvegye. 
2) Á nagy-sinki terminusról olv. Szilágyi S. id. m. XVIT. 2f>. 1. 
3) A későbbi gubernátor. 
*) A naplóíró részt vett Apafi magyarországi hadjáratában, mely-

ről alább tübb érdekes adatot jegyez fel. 
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20 (Augusti) voltam ugyanott Szamosujvárat; estvére 
mentem ki hálni Iklódra. 

21 Augusti indultunk délután az mi kegyelmes urunkkal 
ő nagyságával Magyarország felé; háltunk az lónai mezőn. 

22 (Augusti) mentünk az pánczélcsehi mezőre. 
23 (Augusti) mentünk az rákosi mezőre az Almás vize 

mellé. 
24 (Augusti) naplottunk ott. 
25 (Augusti) szállottunk Romlothoz. 
26 (Augusti) szállottunk Zilajhoz; azon estve Perecsen-

nél olyan nagy jégesők lőttek mint egy lűdtojás, ügy annyira, 
hogy másnap, mikor ott elmentünk mintegy nyolcz óra tájban, 
lapály helyen az lovak bokáig jártak az jégesőkben ; az Kraszna 
oly igen jéggel folyt elegy, mintha az jeget akkor hánta volna. 

27 (Augusti) szállottunk Somlyóhoz az vadkertben. 
28 (Augusti) ott napoltunk. 
29 (Augusti) is ott napoltunk. 
30 (Augusti) szállottunk Szovárhegvhez. 
31 (Augusti) ott naplottunk. 
1 Septembris szállottunk Margitához. 
2 Septembris szállottunk Székelyhídhoz. 
3 (Septembris) szállottunk arany szegi mezőre ; x) az várad i 

passa szállott Pocsajhoz, tőlünk nem messze, jóllehet csak az 
eleje szállott által az nap az hídon, maga az passa túl maradt. 

4 (Septembris) szállott által az hídon az passa. Barcsai 
Mihály uramat urunk az passálioz küldte, kivel mi is egyne-
hányon elmentünk, de estvére visszajöttünk az táborban, mivel 
urunk is Aranyszegnél naplott. 

5 (Septembris) is ott naplottunk; ugyan az nap ment 
fel urunk ő nagysága az török táborra, lőtt is szemben akkor 
az váradi passával; urunk eleiben az mezőre az tihaja jött ki. 

6 (Septembris) is ott naplóttunk, mivel az gróffal Tökö-
lyivel akar megegyezni urunk, de nem igen van kedve hozzá 
Tökölyinek, hanem az passa küldött utána. 

7 (Septembris) az gróf Tökölyi az váradi passa izenetire 
eljő, száll ugyan az tábora az török tábor mellé. Eodem jő 
urunkhoz ő nagyságához az passa Tökölyi gróffal együtt. 

8. Aranyszegtűi megindultunk, szállottunk Debreczeu 
mellé. 

9, 10, 11 (Septembris) voltunk csak Debreczen mellett, 
mivel urunk ő nagyságának holmi akadályi voltak az gróffal ; 
meg is egyezvén, — 

12 (Septembris) szállották meg Böszörmént ; azon estve 

') Aranyszeg nevű helységet ma e tájon nem találunk. 
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az gróf és Vesselényi uram ő nagysága talpasi valóban ostrom-
lottak, de derék ostrom nem volt; az várbúi valóban lődöztek. 

13 (Septembris) mind itt az mi táborunkon, mind pedig 
ott ben az városban csendességben voltunk egész délig, mivel 
itt az mi táborunkon készültek az ostromhoz, hogy estvére 
kelve az ostromhoz fogjanak. Délután az úr Teleki uram ki-
mene, én is ő kegyelmével, hogy járja meg, honnét lesz alkal-
matosság az ostromhoz; ott járván hallánk nagy zaj t ; hát az 
egyik kapunál, mely vagyon Eger felé, ostromolja valóban az 
talpasság; azonban kijöttek az kapitányok s fejér zászlókat 
rakának ki az bástyákra s az várost feladák. 

14 (Septembris) ott naplottunk; az várost pedig délután 
felgyújtották; kicsoda légyen, bizonyoson nem tudhatjuk, jól-
lehet az gyanú törökre vagyon; mind elégett, csak az templom 
(az) belső várral együtt maradt meg. 

15 (Septembris) is helyben voltunk, mivel az benne lakó 
magyarokat küldte ki urunk belőle. 

16. Az készülőt jó hajnalban megverték, hogy már ennét 
reggel meginduljunk; azonban érkezék oly hírünk, hogy az 
németek, az kik az rokomozi sáncznál vágynák, mintegy hét 
vagy nyolcz ezeren, onnét meg akar(nak) indulni, de bizo-
nyoson hova indulnak, az ember is az kit elfogtak, nem tudja 
mondani, ha ide reánk jő, vagy Kállóhoz megyen ? Urunk 
ő nagysága azért ment az passához, ezen dolog felől beszéljen 
véle; tetszett azért ő nagyságának az passának és az urunk-
nak, hogy az nap még maradjunk ott, lássuk, az német is ha 
ide jő-é, vagy merre megyen ? Az seregeket pedig rendelt 
seregben állítottuk. 

17 (Septembris) indultunk meg Beszerménytűl; délután 
szállottunk Hatház 2) és Téglás közzé. Eodem gyujták fel az 
beszerményi templomot. 

18 (Septembris) küldött urunk ő nagysága az kállai 
commendansnak levelet, hogy az várat megadja; kire írt ily 
választ: Serenissime Princeps! Hungciricam linguam non 
intelligo, mm bonus Austriacus. Eodem szállotta meg ő nagy-
sága Kállót. Éjjel az várossát is meggyujták, el is égett 
mind, csak az templom tornyostúl maradt meg. 

19 (Septembris) éjjel tüzes szerszámokat bántak be, de 
semmit nem ártottak vélek, mivel elótották. 

20 (Septembris) az templom is tornyostúl elége. Eodem 
vonák alá az lövő szerszámokat. 

21. Az ágyúkkal valóban lődöztek, de semmit nem ártottak. 

J) Eakamazi. 
•) Hadház. 
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22. Az ágyúkkal lődöztek, de hasonlóképen nem töttek 
semmi kárt. mivel hol felyűl ment el az váron, hol pedig csak 
az árkában esett az golyóbis. 

23 (Septembris) hajnalban az jancsárok az Huszárvárat 
megvöttók s minden marhájokat kihajtották belőle; egy jan-
csár sem veszett, hanem három sebesedett meg, az sem halá-
los ; az várban sem veszett egy is. 

24 (Septembris) virradóra az jancsárság az Huszárvár-
ból ostromnak megyen, de nem az elmúlt éjczakai nyereséget 
találják, mivel ha meg nem segítették volna őket, talám mind 
oda vesztenek volna; jóllehet Ollai uram valóban segítette 
volna két ágyúval az templom mellől, hogy ha használt volna, 
de csak az áerben já r t az golyóbissá; az jancsárok mindazáltal 
csak felesebben lettek volna, vagy másfelől az várnak az 
magyarok is ostromnak mentek volna, még akkor megvötték 
volna, mivel az jancsár zászlót felvitték volt egyik bástyára, 
de kevessen lévén, nem vihettek semmit véghez. Veszett el 
akkor jancsár, az kit megtaláltak, hatvan; de nem mind talál-
ták meg őket. mivel az várbeliek estve felé kijővén, sokat hord-
tak egy házban halva s az házat reájok gyújtották. 

25. Egy liéttűl fogva az kállaiak valóban vitézül viselték 
magokat az várban, úgy annyira, hogy közűlök el nem esett 
egy németnél több; sebes több nem esett, hanem az főczaj-
bert *) egy pohár bort köszönvén ki az várbúi, egy jancsár 
azonban az vállát találta lőni, de nem halálos; azonban két 
gyalog, de az sem halálos. Tudtokra esvén azért az kállaiak-
nak, hogy Caprara az rokomozi sánczból kiment s általment 
az Tiszán, segítséget nem ad nekik, holott ígért volt, huszon-
ötödikére virradóra az dobost kikiildi(k) urunkhoz, hogy az 
várat feladják; azért az úr Teleki uram több főrendekkel, 
kik között én is ott voltam, mingyárt megyen; az commen-
dans Johannes Christopherus Amenzaga, az ki vitézséggel és 
hadi praktikákkal bizony teljes ós tudós, ki felől az úr Teleki 
uram ily commendatiót tött, hogy az Hector vitézi közzé is 
oda illenék, kijő s az kolcsokat kihozza, az úr keziben a d j a ; 
az úr az kapukat kibontatván, mivel mind berakták volt 
földdel, bémegyen; az commendanst több németekkel együtt, 
kik urunk fizetésére meg nem maradtak, Tokajig kísírteti az 
úr Serédi Benedek uram, ő nagysága volt commissariussa. 

26 (Septembris) ott naplottunk. 
27. Az gróf Tökölyi által akarván menni az hadaival 

az Tiszán, feljött urunkhoz, de ő nagyságának nem tetszett 

') Czajbert: zeugwart, praefectus armamentarii. Nyelvtörténeti 
Szótár I. 841. 

C Z E G E I VASS NAPLÓK. X j j S w h » « ^ ^ f o V 2 

*0r?ár» 



18 1 6 8 1 . S E P T E M B E R O C T O B E R . 

hogy által menjen. Ugyan akkor urunk előtt az ő nagysága 
sátorában Tökölyi gróf és Teleki uram rútúl megkoczódnak 
egymás között. Azon éjjel volt nagy lónyerítés az egész 
táboron. 

28 (Septembris) ott nyugodtunk. 
29. Onnét megindulánk s szállottunk Gyulajhoz, az gróf 

pedig, Tökölyi, tőlünk elmaradt, mivel által akar menni az 
Tiszán. 

30 (Septembris) szállót tuk meg Ecsed várát. Eodem 
voltam urunkkal ő nagyságával együtt az bátori templomban, 
melynél szebb templomot soha életemben nem láttam, nem is 
hiszem, hogy nagy darab földön csinálására nézve mássá 
legyen; az Báthori Miklós testit is láttam abban az tem-
plomban.1) 

1 Octobris csak helyben voltunk. 
2, 3 (Octobris) ugyanott helyben voltunk. 
4. Ecsedtől megindultunk s szállottunk Kaplonyhoz. 

Eodem voltam Károlyban. 
5 (Octobris) szállottunk Majtín és Király-Darócz közzé; 

de még eddig való táborozásunkban csak egyszer is vasárnap 
nem jártunk; mostani járásunkban is az isten majd megvér 
vala, mivel Majtín felé2) jővén, az seregből urunk o nagysága 
egynehányad magunkkal, kik custos corporisok vagyunk, kimen-
vén, mintegy jó puskalövésnyire, Salis és Pruszli uram com-
pániái velünk lévén, egy jancsár, észre sem vévén urunk, mint 
lován ment volna, mellé ugrik, s urunknak agyarkodván, azt 
mondja, hogy bizony majd meglődözi; az török deákot szólí-
tok, hogy mit mond; megmondván hogy mit mond, urunk 
megfogatá s az németek, úgymint Salis uram kezében adók; 
azonban hírekkel esett az jancsároknak; az mint az tábor-
helyre mentünk volna, az ő táborokon kellett által menni, 
ott megállák az utunkat hogy elvegyék az jancsárt az néme-
tektől ; urunk vévén észre hogy rút dolog lészen, mene az 
basa sátorához; ott osztán az németek, jancsárok és magyarok 
rútúl verekedtek, még sem vehették el az németektúl az jan-
csárt, jóllehet az magyarok közül egynehány esett sebben, 
kettő meg is holt; az jancsárok között is esett sebes; urunk 
azonban megmondván az basának, hogy ő nagysága bizony 
egész hadaival felkél s elmegyen, az török császárnak ezt az 
dolgot megírja s az jancsárt is beküldi, hogy ha egynehányat 
meg nem ölet bennek, melyre nézve az basa is megijedvén, 

') V. ö. Archaeologiai Ért. 1887. 267. 1. és 1890. 353. 1. 
2) Vagy túl; mind a felt mind a túl szócska töi'ölve van. 
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kérte urunkat ő nagyságát, hogy ne cselekedje, mert bizony 
megorvosolja. 

6 (Octobris) naplottunk ott helyben, s az jancsárnak is 
az basa estve setétben fejét vétette; mondják ugyan, hogy 
azon kivűl még kettőnek fejét vétette, de bizonytalan, mert 
magyar nem látta. 

7 (Octobris) szállottunk Z s a d á n y h o z az Hámorod mellé. 
8 (Octobris) szállottunk Vetés és Szakmár közzé az 

Szamos mellé. 
9 (Octobris) helyben voltunk. Eodem az török rablott 

el öt falut az Szamosközt, 
10 (Octobris) mene el tőlünk Várad felé az váradi passa. 
11, 12. Mii csak helyben voltunk. 
13 (Octobris) jöttünk el Szakmártúl s szállottunk Krassó-

hoz. Eodem Vesselényi uram vált el tőlünk s ment Károlyban. 
14 (Octobris) szállottunk Remetemezőhöz. Eodem verték 

fel virradóra az urat Kornis uramat Szinyérvárallyán az szak-
mának, honnét feles szolgáit vitték el székelyekkel együtt, 
maga is csak alig szaladhatott hajadon fővel, sebes is sok 
esett, holt is meg bennek, paripáit és egyetmásit is vittek. 

15 (Octobris) szállottunk Tományhoz, 
16 (Octobris) szállottunk Czikóhoz. Eodem jöttünk el 

elől haza felé az sógorral Eresei Toldalagi Jánossal. 
17 (Octobris) érkeztem haza Czegében. 
18 (Octobris) estvére kelve az szegény feleségem igen 

rosszúl kezde lenni, ügy annyira, hogy azon éjjel nem aludt. 
19. Hasonlóképen az édes feleségem mind rosszúl volt, 

délután alunni lefekvék, álmábúl felserkenvén, az nyavalya 
belé álla, egész éjfélekorig, ha tovább nem, mind verte az 
nyavalya, úgy annyira volt, hogy soha bizony emberi állat 
nem remélheté, hogy még azon éjjel meg ne haljon ; az nap 
s azon éjjel tizeimyolczszor verte ki az nyavalya. 

20 (Octobris) reggel is kiütötte egyszer az nyavalya, de 
az nap mind aludt. Eodem ment itt Czegénél el asszonyunk 
ő nagysága Szamosujvárra. Eodem jött asszonyom, az felesé-
gem anyja ide. 

21 (Octobris) hajnalban kezdett nyavalyás feleségem beszél-
leni s lassan lassan eszére jönni, s az nap mind jobban volt. 

22 Octobris megint rosszabbúl kezdett lenni. Eodem 
nyolez s kilencz óra tájban éjezaka lött és kis leánykája halva. 

23 (Octobris) temettettem az kis öcsém Keresztúri 
Laczkó mellé. 

24 (Octobris) fogtam az vadászathoz. 

2* 

I 
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14 Novembris kezdettem isten kegyelmességébűl huszon-
három esztendőben járni; ha isten ő felsége kedveili az ón 
életemet szegény bűnös fiának s együgyű szolgájának, adja ő 
felsége, hogy ha többet nem, bár csak annyi iidőt megérjek; 
ha pedig ő felségének ez világon tovább való életem nem 
kedves, cselekedje ő felsége nem én érettem s az ón érde-
memért, hanem az Jézus Krisztus érdeméért, hogy az más 
világon az fényes egekben az szent angyalokkal és megdicsőült 
szentekkel hadd éljek vég nélkül mind örökké. Amen! 

29, 30, 31 (Decembris) Szentiványon voltam. 

Oh Jehova, szent seregeknek istene, az ki nem tekin-
tetted az én sok és számtalan égrekiáltó fertelmes vétkeimet, 
melyekért te szent felségedtűi nem egyebet érdemlettem volna 
örök kárhozatnál, de mégis te szent felséged ennek az eszten-
dőnek végét megérnem engedte s ez esztendőnek minden részei-

, ben te szent felséged engem minden elszenvedhetetlen kártűi, 
veszélytűi, betegségtűi, egyszóval minden méltán bűneimért 
reám következő veszedelmektűi megoltalmazott egész házam 
népével és szerelmes házastársommal, jövel én szerelmes édes 
atyám ós én édes megváltó Jézusom, küldd el az te vigasztaló 
szent lelkedet, hogy annak ereje által hadd vetkezzem le az 
ó esztendővel, együtt az ó embert, és hadd öltözzem fel az űj 
esztendővel együtt az új embert, és hadd élhessek új életet 
te szent felségednek dícsíretire, dicsőségére, felebarátim hasz-
nára, szegény lelkem üdvességére, hogy így te szent felséged 
is ez űj esztendőnek minden részeiben áldjon meg űj áldásival; 
kérem is alázatoson te szent felségedet, hogy az miképen az 
elmúlt esztendőnek minden részeiben én rám kegyelmesen 
gondot viselt, úgy ez új esztendőnek részeiben is viselj gondot 
én reám. Én kegyelmes édes atyám istenem, őrizz engem min-
den elszenvedhetetlen kártúl, veszélytűi, betegségtűi, valami 
nagy halálos bűnben való eséstűi, gyalázattűl, ellenségtűi, tűz-
tűl, víztűi; magamat, házam népét s egész országunkat az rút 
döghaláltól, barmainkat az rút dögtől, országunkban való ellen-
ségnek beütésétűi s végső pusztulásátül; kegyelmes urunkat, 
asszonyunkat, ifjú fejedelmünket, az kis grófot, édes atyám 
éltessed szegény hazánk megmaradására, és az kik szegény 
hazánk megmaradásában forgódnak, azokat éltessed édes atyám; 
adj csendes békességben való megmaradást ez mi kicsiny hazánk-
ban, ne engedj bennünket és országunkat az reánk fenekedő 
ellenséginknek kezekben, hanem adj békességet és annak idejé-
ben áldd meg uram az te bőv áldomásoddal az mi szántóföl-

4 
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eleinket, kérteinkét, szőllőhegyeinket, gyümölcshozó fáinkat, és 
barmainkat szaporítsad; mi azért te szent felségednek hadd 
adhassunk nagy hálákat és mondjuk; Dicsőség az Urnák, az 
ki lakozik az magas mennyégben. Amen! 

Anno 1082. 

3 (Januarii) érkeztem haza Czegében. 

19 (Januarii) vadászni voltam. Azon éjjel éjféle után 
csak hirtelen szegény feleségem megbetegedvén, az nyavalya 
belé állott; egész másnap délig, úgymint 20 praesentis, mind 
törte az nyavalya, 

29. Az szájábúl az vér szegény feleségemnek jőni kezdett. 
30, 31. Mind csak jött az szájábúl. 
1 Februarii annál jobban kezdett jőni az rút álutt vér 

az szájábúl. 

4. Kolozsvárra Pécsi uramért küldtem, mivel az szájábúl 
csak jő nyavalyás feleségemnek az vér, úgy annyira, hogy mái-
tiszta vér is kezdett jőni. 

19. Medgyesfalvára akarván vinni az szegény felesége-
met, én megindultam elől, asszonyomat véle hagytam. 

20 (Februarii) indultak meg asszonyomét az szegény 
feleségemmel; az nap jöttek hálni Méhesre. 

21 (Februarii) indultunk meg Méhesrűl, hálni jöttiink 
Medgy es falvára. 

5 Mártii holt meg az asszonyom anyám fiacskája, az kis 
öcsém Keresztúri Jankó,1) négy-öt óra között. 

1 0 (Mártii) jó reggel mentem Sámsondra. Eodem temet-
ték el az kis öcsémet. Eodem Sámsondrál eljöttünk asszo-
nyommal Bodoniné asszonyommal; hálni jöttünk Náznánfalvára, 
mivel nagy lévén az Maros, által nem jöhettünk. Azon éjjel 
éjféle előtt még meghozák, hogy az szegény feleségem igen 
igen rosszül van; én mingyárt felöltözém, lóra ülék, Medgyes-
falvára által jövék, hát valóban rontja az nyavalya. 

0 A naplóíró anyja Teleki Anna, özv. Vass Lászlóné, másodszor 
Keresztúri Jánoshoz ment, feleségül. Nagy I, id, m. XT. 82. ], 
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28 Mártii lött egy fiacskája sógor uramnak Bodoni 
Balázs uramnak. 

29 (Mártii) keresztelték meg az Bodoni Balázs uram 
fiacskáját Istóknak. Eodem, úgymint húsvét első napján ütötte 
meg Mikházán az menkő az Piterék csűrit. 

9 (Április) Búzában mentem öcsém Vass János uram-
mal,1) mivel Csáki Miklós gróf úrfiat temettük; de ott ebédre 
meg nem maradtunk, hanem haza jöttünk s az öcsém is bejött 
hozzám Yas István és Tamási urammal együtt; ugyan nálam 
voltak ebéden s estvéig ivánk az szomorúság után. 

8 (Maji) éjféle előtt nem sokkal verte el az jégeső Cze-
gében az szőllőt és az búzát az tisztás alatt, de az melyben 
soholt kárt nem tött. 

9 (Maji) oly hideg volt reggel itt Méhesen, hogy őszszel 
is elég hideg lött volna. 

10 (Junii) Medgyesfalvára mentem mind urammal és 
asszonyom anyámmal s Keresztúri Istvánné asszonyommal, 
hogy az feleségemet nyavalyást elhozzam Medgyesfalvárúl, de 
el nem hozhattam, mivel igen nehezen volt. 

25. Fejérvárat voltam. 
26. Elvégezvén dolgomat, mivel az húgomat Yass Zsu-

zsit 2) szerzettem Szilvási János uramnak, kijöttem Fejérvár -
rúl hálni, jöttem Háportonban. 

27 Junii jöttem ebédre Bükkösre 3) az öcsémhez Kemény 
Boldizsárhoz, el sem bocsátott az nap onnét. Ugyan ott, midőn 
asztal felett mulatnánk, Apáczai Gyurkóval ilyen fogadást 
fogadék, hogy az mely veres angliai rókamállal béllett vitéz-
kötéses mentém nála van, neki adnám, csak jőne bé közinkben 
mezítelenen; kit is felfogadván, mezítelenen béjöve, csak egy 
kard-lóding lévén az nyakán; melyért én is neki adám az 
mentét. 

28. De mivel nem sokáig késék az házban, hanem kiug-
rék, másnap azt kívánám tőle, hogy Nyárádtőn jöjjön által 
mezítelenen, mégpedig egy asszonyembertűi innya kérjen; 
melyet is véghez vive. 

Vass János fia, a naplóíró unokatestvére. 
2) A naplóírónak testvérhúga l ehe te t t ; adataink szerint Vass János 

eányai között Zsuzsanna nevűt nem találunk. 
8) Magyar-Bükkös Alsó-Fehér vármegyében. 
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7 (Julii) mentem az szegény feleségemhez Medgyesfalvára. 
8 Julii. Szegény édes feleségem igen nyomorultul volt. 
9 Julii. Szegény édes feleségem kínlódni kezdett mintegy 

három s négy óra között reggel. 
Anno 1682, die 10 Julii, Izrael napján, az én kedvem 

kereső kedves édes feleségem, néhai tekintetes nemzetes Bodoni 
Zsuzsanna, sok hosszas, keserves és jajos fájdalmi után, reg-
geli három és négy óra között, életének tizennyolczadik esz-
tendejében, szép istenhez való fohászkodásival ez árnyék világ-
bál nagy csendesen és igen szépen kimiílék és lelkét istennek, 
az kitűl vötte volt, megadá, nekem bizony nem kevés szomo-
rúságomra. Yagyon miolta szegény édes kedves feleségem mind 
egyre fekszik, huszonöt hete, az mely heteket szegény édes 
feleségem töltött el oly kínokkal, hogy kiírnom is gyötrelem, 
de mégis, hogy lássa az ki ez írásomat olvassa, micsoda nagy 
kínokon ment által ez az szegény asszony, szerelmes édes kedves 
feleségem Bodoni Zsuzsanna, leteszem: 19 Januarii hétfő nap 
éjfele után csak hamar az nyavalya kezdte az ölemben rontani, 
másnap délig mind egyre rontotta; akkor kiállván belőle, 
mint egy félholt csak úgy volt. 29 Januarii kezdett szegénynek 
az vér az szájából jőni, az mely mind éjjel nappal folyt, úgy 
annyira, hogy ha gondot nem viseltek volna reá, meg kellett 
volna fúladni, mivel csak kevés volt, hogy ha egy éjjel tíz 
tizenkét keszkenő tölt meg az vérivel. 14 Februarii állott meg 
szegényen délben az vérfolyás, mely vérfolyás volt raj ta két 
hétig és három nap. 10 Mártii kezdette ismét szegényt csak 
hamar mihelyt lefeküdt, az nyavalya törni, mind törte másnap 
éjjeli tíz órakorig; kiállván belőle, csak gondolja keresztyén 
ember, azután mint lehetett, mint olyan megalélt szegény asz-
szony; nem is szólt majd harmad napig, hanem néha néha 
nekem szólt egy egy szót. 11 Április oly nagy fúladás esett 
szegény édes feleségemre, hogy lia mint ember szokott fekiinni 
az ágyban, úgy feküdt volna s az lábait feltötte volna az 
ágyra, mingyárt megfúladott volna. Attúl fogván egész 28 
Junii-ig, úgymint tizenegy hétig, csak egy szempillantásig nem 
feküdt, hanem csak ült az ágyban, az lába alá egy széket s 
arra egy párnát töttek, s az könyökin az mit aludt, de mind 
ez idők alatt egy cseppet sem aludt, hanem nappal az mit 
alhatott, de az is nem álom volt, hanem kín ós gyötrelem. 
Midőn immár isten megelégelte volna az kínját és megengedte 
volna ő felsége, hogy fekhessék, 1 Julii az hasmenés reá esett, 
— — - a z mely is ugyan, emberi mód szerint szólván ezt 
mondhatjuk, hogy 10 Julii reggeli három s négy óra között 
életének az vete véget. 
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11 (Julii) estvc felé vettem fel az fekete köntöst. 
] 2 Julii volt szegény édes kedves feleségemnek koporsóban 

való tétele. Eodem éjczaka hoztam fel szegényt Szentiványra. 

21 Julii temettettem el az én kedvem kereső s soha 
meg nem szomorító szerelmes kedves édes feleségemet Bodoni 
Zsuzsannát, az kit hogy az én istenem megnyugoszszon és 
mennyországban boldogítson, könyörgök az én istenemnek 
érette, mivel tíz hét héján két esztendők alatt csak legkisseb-
bik szavában is engemet meg nem bántott se búsított, hanem 
mint jámbor, szelid, jó erkölcsű, istenfélő keresztyén asszony 
szokta magát urához viselni, úgy viselte magát én hozzám, 
melynek én bizony, jó lelkem szerint írom, hogy jóságát, jó 
erkölcsét s én hozzám való nagy és igaz szeretetit ha le akarnám 
is írni, le nem írhatnám, melyeket tud az én magam lelkem, 
az melyekért is gyötrődöm és életem fogyatom, jóllehet nem 
igen mutattam, de csak az egy élő isten az, az ki engemet 
megvigasztalhat. 

25 (Julii) Czegében jöttem. 

29. Urunk ő nagysága itt ment el, itt is hált. 
30. Az úr Teleki uram itt hált nálam. 

1 Augusti az sógor is, Eresei Toldalagi János ide jött, 
de ugyan ő kegyelmével az nap mentem Szamosuj várra. 

2, 3, 4. Mind ott voltam. 
5 Augusti indult urunk ő nagysága meg Szamosujvárrúl 

Magyarország felé.1) Eodem én is haza jöttem. 

22 (Septembris) jöttem ismét Méhesre. 
23 (Septembris) alkudtam meg az asztalossal, Pesti 

György gyei, három házamnak mindennemű asztalos munká-
jára, kikért fizetek fi. 22, két köböl búzát. 

10 (Octobris) az képírónak egy gyermeklovat adtam 
tizenöt forintban. 

15 Octobris érkezett urunk ő nagysága az táborbúi Sza-
mosujvárra estve későn. 

17 Octobris jöttem haza Méhesrűl Czegében. 

') Apaíi ezen második magyarországi hadjáratáról olv. Szilágyi S, 
id. m. XVII. 48—51. 11. 
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21 (Octobris) jött hozzám az gróf Csáki Gábor Büdös-
kútival ós Szilágyival ebedre; estvére visszamentek Búzában, 
engemet is erővel csak elvitt az gróf, de én vacsora után 
visszaszöktem. 

.17 (ISIovembris) jöttem Méhesre. 
18 Novembris mentem fel lakni Méhesen az házaimban. 

Jövel azért édes Jézusom, jöjj bé te is én velem együtt az 
én házamban s lakjál én velem, hogy az te béjöveteleddel 
hadd szenteltessék meg, és az te itt való lakásoddal hadd 
legyen szent ez a ház, és te általad én magam is hadd szen-
teltessem meg, hogy míg ez világon élek, hadd éljek ügy, mint 
te szent felségednek tetszik, holtom után pedig vígy bé az te 
szent atyádnak országában; melyet cselekedjél nem ón éret-
tem, hanem tennen magadért. Amen! De mivel Uram az te 
nevedben midőn ez házat kezdettem, nem egyedül, hanem 
másod magammal, úgymint kedves feleségemmel kezdtem volt. 
de az én sok bűneimért engemet meg akarván látogatni, én 
tőlem elvötte te szent felséged,1) az miképen Ádámnak az 
paradicsomban társot adál, hogy ne laknék egyedül, így énne-
kem is én kegyelmes istenem adj egy jó társot, kivel lakhas-
sam ez házban az te nevednek dícsíretire, dicsőségére, fele-
barátimnak hasznára, szegény együgyű lelkemnek üdvösségére. 
Amen! 

19 Novembris jött hozzám virradtig az sámsondi prae-
dicator Felvinczi uram, ki is praedicált az házamban reggel, 
estve könyörgést tött. 

20 (Novembris) ment el, de elsőben könyörgést tött. 
21 (Novembris) indultam Fejéi-várra az gyűlésre uram-

mal Keresztúri urammal; háltam Keresztúron. 
22 (Novembris) háltunk Déesében.2} 
23 (Novembris) érkeztünk bé Fejérvárra. 
24. Voltam az úrnál Teleki uramnál vacsorán. 
25. Voltam ebéden bátyámnál Folti Bálintnál, ittunk 

is estvig. 
26. Voltam ebéden Bethlen Pál uramnál az urakkal, 

Haller Pál, Bánfi György ő nagyságokkal, és Macskási Bol-
dizsár, Bánfi Farkas uramékkal; estvig mind ittunk. 

27. Mind ebéden s vacsorán az úrnál Teleki uramnál 
voltam. 

28 (Novembris) az úrnál voltam ebéden, az urak is mind 
ott voltak. 

J) L. föntebb jul. 10-én. 
2) Maros-Décse Felvincz mellett . 
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29. Vacsorán az úrnál voltam. 
30 (Novembris) lött vége az gyűlésnek. Az gyűlés pedig 

volt ezért, hogy az adónak 4400 egynehány forint híja volt s 
azt az urak tötték le, azonban az mely pénzt urunk ő nagy-
sága az táborban az budai vezérnek adott, kölcsön kérték 
volt; vetettek azért kapuszám után fi. 6 és 9 között, hogy 
az portára alá vigyék, de az székelységre semmit sem.1) Eodem 
indultam meg Fejérvárrúl estve felé, jöttem hálni Orbóra. 

1 Decembris érkeztem haza Méhesre. 

7 (Decembris) indultam Enyedre. 
8 (Decembris) érkeztem bé Enyedre estve. 
9 Decembris volt minekünk csak reformátusoknak papok-

kal együtt Nagy-Enyeden az templomban gyűlésünk az eccle-
siai dolgok felől és az nagy-enyedi collegiom felől, hogy ha 
ott maradjon-é, vagy pedig Fejérvárra vigyék ? Mely contro-
versia voxra menvén, az urak közül, úgymint Khédei Ferencz 
uram, Teleki Mihály uram, Bethlen Gergely uram és Bethlen 
Elek uram, az papok közül pedig püspök Topheus Mihály 
uram és Sóti uram s azonkivűl két pap azt voxolták, hogy 
míg az pataki névvel élő fejérvári deákok Fejérvárott lesz-
nek,2) addig az nagy-enyedi collegiom legyen helyben, de ha 
isten boldogítja őket s hazájokban kimehetnek, tehát az nagy-
enyedi collegiomot annak helyére vigyék Fejérvárra; de az 
több urak, úgymint Barcsai Mihály uram, Bethlen Miklós 
uram, Bethlen Pál uram, ítélőmester Alvinczi Péter uram és 
mi főrenclekűl kik ott voltunk, azt voxoltuk az papokkal együtt, 
hogy se most se másszor el ne vigyék az collegiomot Nagy-
Enyedrűl, mivel sok okokra és alkalmatosságokra nézve jobb 
itt Enyeden lenni az collegiomnak mint Fejérvárat. Sokkal 
több lévén ez az vox mint az első, ki miá liolmi kemény szók 
interveniálának mind az urak és püspök uram részérűl, mely-
tűi megijedvén nyavalyás pap uramék, csak egynehányan 
maradának kik voxokat meg nem másolták; így osztán az 
első vox superálá az másodikat s az első voxot deliberálák, 

A nov. 2 l-re Fejérvárra hirdetett országgyűlésről olv. Szilágyi S. 
id. ro. XVII. 52. 1. 

2) Báthori Zsófia 1671 october havában a sárospataki iskolát lakó-
helyéből kiűzvén, az egész tanuló ifjúság a professorokkal együtt először 
Debreczenbe vonult, majd a következő esztendőben Fjrdélyben, Apafinál 
keresett és talált menedéket, ki a bujdosókat az akkor üresen álló gyula-
fejérvári collegiumba telepítette. A pataki névvel élő gyulafejérvári iskola 
egy része már az 1682 év folyamán visszatért ősi fészkébe, más része 
azonban 1718-ig G-yulaf ej érvárt maradt, a mikor aztán Marosvásárhelyre 
költözvén által, az ottani iskolával egyesült. Szinyei G. A sárospataki 
főiskolai könyvtár tört. 22. 1. 



1 6 8 2 , D E C E M B E R . 2 7 

úgymint amoveálják az nagy-enyedi collegiomot Fejérvárra, 
hogy ha isten az ott való pataki deákokat boldogítja. 

13 (Decembris) temették el az urat Bánfi Zsigmond 
uramat az nagy-enyedi templomban. 

19 (Decembris) jöttem haza Czegében. 

25. Volt nálam az innepeken Szilvási uram ] j és Baróti 
János uram. 

26 (Decembris) volt nálam ebéden az öcsém Vass János, 
Csegezi Ferencz és Vas István, az öcsémnek praeceptora 
Vásárhelyi Miklós, és két kolozsvári deák, Ajtai Miklós és 
Léczfalvi István. 

27 (Decembris) voltam az öcsémnél ebéden Szilvási ura-
rnékkal együtt. Eodem Kaposi István uram is hozzám jö t t 
mind feleségestül. 

28 (Decembris) az sógorral Szilvási urammal, Kaposi 
István urammal, Baróti János urammal, az öcsémnek prae-
ceptorával és az kolozsvári deákokkal ittam. Eodem mentek 
el tőlem Szilvási és Baróti János uramék. 

29 (Decembris) ment el tőlem Kaposi uram. 

Ez esztendőnek minden részei énnekem voltak felettébb 
keservesek és nyomorúságosok, melyhez hasonlót hogy többé 
érjek, ha istennek ő szent felségének tetszik, inkább holtom 
kívánom; mert legelsőben is mingyárt Januariusban nagy kese-
rűség szállá reám, mert mingyárt 19-én az én kedvem kereső 
kedves édes feleségem Bodoni Zsuzsanna, csak nézésre is re t -
tentő nyomorúságos betegségben esett, melyeket fellyebb való 
írásimban mind letöttem,2) mely engemet úgy gyötrött, szív-
ből írom, hogy ha én rajtam lött volna, talám nem gyötrött 
volna úgyannyira. 

—- — Jóllehet emberséges emberekért néha vígasságot 
mutattam, de ugyan bizony mégis fen volt és vagyon most 
is szerelmes édes feleségemért való búsulásom és bánatom, 
melyből hogy már megvigasztalna isten ő felsége, bizony kíván-
nám és várom is ő felségétűi, tudom, hogy meg sem csalat-
kozom. 

Ez esztendőben szerelmes feleségem halálán kivűl, hol 
egybűl hol másbúi csak legalább ezer forint érő kárt vallot-

') Szilvási János. 
2) L. föntebb jul. 10-ike alat t . 
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tani; csak magam paripám kettő megszaparnyiczásodék, sze-
keres lovam is kettő megszaparnyiczásodék,1) és egyéb sok-
féle káraim, kit én bizony elő nem tudnék számlálni; ezek 
miá is, ha nem felettébb is ugyan, de kevéssé bizony búsul-
tam ; egyszóval mint fellyebb is írám, ennek az esztendőnek 
minden részei, az én részemről, voltak rakvák szomorúsággal 
és bánattal s felettébb sok kárral; azért ki én velem más is 
ezen gyötrelemben és bánatban vagyon, könyörögjön így isten-
nek ő szen(t) felségének, mondván: 

Oh szegény, nyomorúságnak szélvészétül hányattatott, 
búbánatban borult, vígasztalástál megfosztatott s megkesere-
dett lelkeknek vigasztaló istene, ki bánattal illetsz és ismét 
kegyelmes leszesz, estve siralommal illeted az tieidnek szíve-
ket, de reggel örömmel bétöltöd lelkeket, kik te hozzád folya-
modnak vigasztaló kegyelmedért, én, búbánatnak terhe alatt 
elepedett szegény fiad, az én lelkemnek alázatosságábúl meg-
esmérem sok bűneimet, melyekkel titkon vagy nyilván, erő-
telenségbűl vagy szánszándékkal, gondolatimban, szólásimban, 
nézésimben, hallásomban, vagy buja gondolatimnak cselekedet 
által való végben vitelében isteni felségedet, velem jól tevő 
édes istenemet és édes atyámat gyermekségemtűi fogván meg-
bántottam, az melyekkel az te igaz ítíletedet és az én szívem-
nek nagy keserűségét és szomorúságát ez ó esztendőnek min-
den részeiben fejemre vontam; minek okáért az én szívemnek 
keserűségében esedezem és reménkedem felségednek, fiadért az 
Jézus Krisztusért, ne emlékezzél meg az én gyermekségemnek 
bolondságirűl, ifjúságomnak vétkeirűl és minden én emberkori 
állapatomban ellened cselekedett sok gonoszságimról, hanem 
óh Uram! emlékezzél meg inkább amaz megtérő bűnösökhöz 
tött atyai ígíretedrűl: ha az hitetlen bűnös megtérem! minden 
ő bűneiből, melyeket cselekedett, és megtartandja minden én 
parancsolatomat és igazságot cselekeszik, semini gonoszságirúl, 
melyeket cselekedett, emlékezet nem lészen. Oh én Uram és 
én istenem! ha megkegyelmezsz énnekem és az én bűneimrűl 
elfeledkezel, és ha megadod az én saívemnek kívánságát az te 
neved dicsőítésére s az én lelkemnek üdvösségére, és ha meg-
hallgatsz kérésemben, és ha megörvendeztetsz engemet ez új 
esztendőben, te hozzád az te megtérő kegyelmed által meg-
térvén, az te parancsolatidban gyönyörködöm és az te jóra 
vezérlő lelked által az te útaidban gyönyörködöm, sőt Uram, 
fogadást tészek neked, hogy teljes életemnek napjaiban, melye-

0 Az az : megtaknyosodék. A Nyelvt. Szótár a $zaparnyicza, sza-
pamyiczás szavakat nem ismeri. 
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ket Uram nekem engedsz, szép dícsíret éneklésekkel és hála-
adásokkal magasztalom felségedet; könyörülj óh Uram én ra j -
tam az te irgalmasságod szerint, és bűneimet megbocsátván, 
vigasztald meg lelked által bűneim miá elrettent lelkemet, és 
az én bánatos kesergő szívemet lelki örömmel tölts(d) hé, szaba-
díts meg óh én istenem engemet! üli szabadíts meg édes jói-
tevő istenem minden testemet lelkemet gyötrő keserüségimtűl 
és bánatimtül, hogy ez új esztendőben elfolyt életemnek gonosz-
ságit, az te kegyelmed által szent élettel, kegyes magam vise-
lésével hadd válthassam fel; hallgass meg és szabadíts meg 
óh én szabadító és megtartó istenem, fiadért az Jézus Krisz-
tusért ; lám Uram azt fogadtad, hogy valamely órában az bűnös 
ember felkiáltand, ottan meghallgatod őtet; sőt azt is mon-
dottad uram: híjj segítségül engemet az te nyomorúságodnak 
idején, és én tégedet megszabadítalak. Oh minden vígasztalás-
nak istene! ne késsél vigasztaló kegyelmeddel, hanem vigasztalj 
meg, és meghallgatván óhajtozó fohászkodásimat, felelj meg 
szegény lelkemnek jó válaszszal, hadd dícsírhessem felségedet 
lelkem örömivei. Amen! 

Anno 1683. 

8 (Januarii) jöttem ide Méhesre, mert vadásztam. 
9 Januarii reggel az égen nagy két szivárván költ. 

8 (Februarii) jöttem uramhoz r) Sámsondra. 
9 (Februarii) indultunk Segesvárrá az gyűlésre2) uram-

mal ő kegyelmével és az sógorral Szilvási urammal. 
10 (Februarii) jöttünk bé Segesvárra. 
11 (Februarii) olvasták el az katalógust és egyszersmind 

az török császár (és) fővezér leveleit is, kiben parancsolja, hogy 
szent György napjára Landorfejérvárhoz menjen az mi kegyel-
mes urunk ő nagysága minden hadaival. Ezen leveleket kapucsi 
basa hozta volt, az ki két kaftánt is hozott az császártól 
urunknak ő nagyságának. 

12 (Februarii) nem gyűltünk öszve, mivel az urak urunk 
]lázában tanácskoztak. 

13 (Februarii) öszvegyültünk s az vármegyék és széke-
lyek postulatomit olvasták el. 

14 (Februarii) sem gyűltünk öszve. 

') Keresztúri Jánoshoz. 
3) A febr. 10-re összehívott segesvári országgyűlésről olv. Szilági/i S. 

id. m. XV11I. 3—5. 11. 
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15 (Februarii) az szászok postulatomit olvasták; az kapucsi 
basa is elment. 

16 Februarii csak tábla volt. 
17 (Februarii) bégyültiink s azt végeztük, liogy Bras-

sóban pénzt verjenek. 
18 Februarii volt az Szilvási János uram lakadalma,1) 

de urunk nem volt kün az sok rosz dolgoknak szomorusági 
miá, hanem csak ifjú urunk ő nagysága. 

19. Másod napján is volt ott lakadalom. 
20 (Februarii) kijöttünk az sógorral Szilvási urammal; 

jóllehet az gyűlés el nem bomlott, de Keresztúri János ura-
mot, Yitéz Ferencz uramot és engemet Szilvási urammal 
elbocsátottak; hálni jöttünk Nádasra. 

21 Februarii hálni jöttünk az sógorhoz Toldalagi János 
uramhoz Koronkában. 

22 (Februarii) jöttünk Sámsondra. 

2 Mártii az sógornál Szilvási uramnál ittunk. 
3. Katonában udvarbíró uramhoz mentünk mindnyájan, 

de én estve haza jöttem. 17 Februarii kezdtük el az italt, 
3 Mártii végeztük el; ezek az napok alatt mindennap az 
részegséggel valóban bosszontottuk az istent, kiért hogy ő 
felsége megbocsásson, méltó hogy megkövessük. 

12 (Mártii) indultam az úrhoz Teleki uramhoz Soros-
télyra. 

13 (Mártii) mentem Sorostélyra. 
14 (Mártii) ott voltam. 
15 (Mártii) délután az úr Medgyesliez az urak eleiben 

küldött, hogy mondjam meg az uraknak ő nagyságoknak s ő 
kegyelmeknek, hogy az kis Apafi Györgyöt nem Szebenben, 
hanem Fejérvárat temetteti; igaz dolog, hogy Szebenben akarta 
volna az úr ő kegyelme temettetni, de az szebeni szászok meg 
nem engedték, hogy csak az utczán is énekeljenek, annál is 
inkább, hogy az czinteremben praedicáljanak. 

16 Mártii Kis-Selykre mentem vissza hálni. 
17 (Mártii) virradtig bémentem Sorostélyra. Eodem 

indították meg ebéd után az kis Apafi György testit Fejérvár 
felé; háltunk Ohábán. 

18 (Mártii) bémentünk Fej érvárra. 
19 Mártii temették el az kis Apafi Györgyöt az fejér-

vári nagy templomban. 

J) Szilvási János a naplóíró húgát Vass Zsuzsannát vette feleségül ; 
eljegyzését 1. föntebb 1682. jun. 26-án. 
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22 (Április) Sorostélyra mentem. 
23 (Április) délután az űr Szebenben ment minden cse-

lédivel együtt, és egyetmásit is bevitette, mivel űgy hallatik, 
hogy az tatár hám minden hadával Erdélyen menne által. 

24. Szebenben voltunk. 
25 (Április) ebéd után megindultunk az úrral az gyűlés-

ben Fogarasban; háltunk Kercsesorán. 
26 (Április) bémentünk Fogarasban. Eodem kezdődék 

el az gyűlés is.1) 
27, 28, 29 Április mind gyűlés volt. 
30 Április délben bomlott el. Yolt az gyűlés ezen dol-

gok felől: hogy az török császárnak Segesvárat 10 Februarii 
beállott generalis gyűlésre követje érkezett volt, ki egyszer-
smind török császárnak és fővezérnek leveleit hozta volt mind 
urunknak mind az nemes országnak, hogy táborban készül-
jön és nyolczszáz, idest 800 szekér élést is adjon; melyért 
urunk ő nagysága és az szegény haza követet küldött bé pos-
tán, úgymint Sárosi János uramot; de különben semmiképen 
nem defalcálődott, hanem hogy az fővezérnek tízezer, idest 
10,000 aranyat adjon az ország negyven napra, melyet hogy 
oly rövid terminusra megadjanak, különben módját nem talál-
hatták az urak, hanem hogy egymástúl vöttek kölcsön, kitűl 
mennyit lehetett; mely jobban kitetszik arról csinált articu-
lusból; többek is voltak, de mind jobban kitetszenek mostani 
articulusokból; az ki tudni akar ja, nézze meg az articuluso-
kat, megtudja, miről való gyűlés volt. Az én istenem oltal-
mazza az szegény hazát többé ilyen gyűléstől. Eodem, úgy-
mint 30 (Április) ebéd után indultam Nemes János uramhoz 
llídvégre,2) az úr Teleki uram tetszésébűi; háltam Szász-
(iyukoson (így). 

1 Maji háltam Hévízen. 
2 (Maji) érkeztem Hídvégre. 
3. Néném asszony által dolgomat promoveáltam s vég-

ben is vittem. 
4 Maji jegyzettem el jövendőbeli házastársúl Nemes 

Máriát8) Híd(végen). Tessék azért te szent felségednek óh 
Jehova, dicsőségnek szent istene, az én mostani mátkásságom, 
s ha te szent felségednek tetszik, engedd meg is, hogy hamar 
üdőn hadd kelhessünk öszve, öszvekelvén élhessünk az te neved-

') A fogarasi gyűlésről olv. Szilágyi S. id. m. XVIII. 6 — 9. 11. 
3) Hídvég, melyről i t t szó van, ennekelőtte Felső-Fehér vármegyé-

hez tartozott, az új beosztás szerint Háromszék megyében fekszik. 
3) Nemes János leányát. 
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nek dícsíretire, dicsőségére, felebarátink hasznára, szegény egy-
ügyű lelkünk üdvességére. Amen! 

5 Maji volt hitlésünk Hídvégen. Mikes Kelemen uram, 
Dániel Mihály, Káinoki Sámuel és Farkas uramék is ott vol-
tak több böcsiiletes emberekkel egyben. 

8. Méhesre haza érkeztem estvére. 
9. Czegében délre érkeztem. 
10 (Maji) kezdettem az czegei kőpinczét rakatni. 
11, 12, 13 (Maji) itthon voltam az tatár hírekre nézve. 

26. Kosz hírt hozván az tatárok felől, Szamosujvárra 
mentem, hogy lássam micsodás szállást rendeltek; az nap meg 
is jöttem. 

3 Junii Szamosujvárra mentünk bé az öcsémmel Vass 
Jánossal. 

4 (Junii) tíz órakor mintegy harmadfél száz tatár Sza-
mosujvár alatt megnyargalózék, egy puskást vágtak le, három 
embert fosztottak meg, négy lovat, tizennégy ökröt hajtottak 
el az mezőrűl. Eodem vágták le Nagy Andrást is az fej érdi 
völgyben tizenötöd magával. 

5 (Junii) helyben voltunk Szamosuj várat. 
6 Junii délután haza jöttünk az öcsémmel mind cselé-

destül. Eodem vacsora után Hegedűs András lármát csinála 
köztünk, s azon éjjel az erdőre futottunk. 

7 (Junii) jöttünk vissza délre, meghallván hogy hazugság. 

14 Junii öltöztem ki az feketéből.1) 

24 (junii) holt meg az szegény húgom, ifjú Kökényes-
diné, Stépán Annók. 

29 Junii volt nagy szélvész szerteszéllyel az országban, 
az mely sok károkat tött, kőkapukat, házaknak fedelit ledön-
tött és egyéb károkat sokat tött. 

1 Julii jött hozzám Méhesre az úr Nemes János uram 
mind néném asszonynyal ő kegyelmével együtt. Eodem mentek 
el ebéd után, mivel siettek Apahidához. 

2 (Julii) mentem Apahidához. Eodem érkezett urunk is 
oda estve. 

') Fekete köntösébfíl, melylyel első felesége halálát gyászolta, 
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3 (Julii) az úrral Nemes János urammal délután Kolozs-
várra mentünk. 

4 Julii volt temetése az úrnak Kornis Gráspár uramnak 
ő nagyságának Kolozsvárról; az monostori pápista templom-
ban vittük temetni, én fogtam az egyik az koporsóját. Eodem 
visszajöttünk az úrral Nemes János urammal az táborra. 

5, 6, 7. Mind Apahidánál voltunk. 
8 (Julii) indult meg délután kifelé urunk ő nagysága : 

szállott újfalvi rétre.1) 
9 (Julii) szállottunk az almási rétre. 
10 (Julii) szállottunk Karikához. 
11 (Julii) helyben naplott ő nagysága táborral együtt. 
12. Czigányihoz szállottunk. 
13 Julii. Éhédei Ferencz uram, Lugosi Ferencz és iíju 

Toldalagi János uramékkal visszafelé fordultunk, az tábor 
penig az nap Hídvéghez szállott. 

14 (Julii) érkeztem haza. 

24. Fiadfalvára indultam néném asszonyhoz Nemes J á -
nosné asszonyomhoz, egyszersmind az mátkámhoz is, mivel 
még egyszer is nem voltam. 

25 (Julii) érkeztem Fiadfalvára. 

30. Az csíki havasban feredni indult néném asszony 
Bethlen Jánosné asszonyommal, de én ott maradtam. Eodem 
az úr is haza érkezett udvartúl. 

31 Julii az úr is az csíki havasban indult feredni, de éu 
az nap is ott maradtam, mivel az húgomék el nem bocsátottak. 

1 Augusti indultam el délután Fiadfalváról. 
2 (Augusti) érkeztem haza Méhesre. 

17 (Augusti) az öcsém Vass János jegyzette el jöven-
dőbeli házastársúl néhai Sárpataki István uram hajadon leá-
nyát, Sárpataki 2) Sárpatakon. 

18 Augusti volt kézfogások (és) hitlések ugyan Sárpata-
kon. Toldalagi János és András uramék voltak ott. 

Apafi 1683-iki táborozásáról olv. Szilágyi S. id. m. XVIII. 
10—14. 11. 

3) A leány keresztnevének üres hely van hagyva. Naplónk későbbi 
adataiból úgy tetszik, hogy e házasság dolga csak az eljegyzésnél m a r a d t , 
minthogy Vass János a következő évi apr. 7-én megha l t ; jegyese való-
színűleg ugyanazon Sárpataki leány volt, a kit azután 1685. jul. 24-én 
Vass János testvéröcscse, ifj . Vass György vőn feleségül. 

CZKGEJ VASS NAPLÓK. 3 
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11 (Octobris) fogattam az szürethez itt Czegében. 

9 Xovembris lött Hídvégen lakodalmunk; volt nász-
nagyom Dániel Mihály uram, vőfély az öcsém Vass János, 
nyoszolvóasszony Dánielné asszonyom, nyoszolyóleány az leánya 
Dániel Jutka. Jövel azért én édes Jézusom, áldj meg minket, 
és az mi öszvekelésünket tedd szerencsésebbé mint annakelőtte 
tötted vala, az te nevednek dícsíretire. Amen! 

10 Xovembris még az vendégek mind ott voltak. 
11. Ez nap is mind ott voltak. 
12 (Xovembris) mentek el, de engemet az úr el nem 

bocsátott, az öcsém penig Brassóban ment. 
13 (Xovembris) ott voltam. 
14 (Xovembris) jött vissza az öcsém Brassóból. 
15 (Nóvembris) indultunk meg Hídvégrűl. 

23 (Xovembris) jöttünk haza Czegében. 

7 (Decembris) szivárvány volt est ve felé az égen. 

10 (Decembris) nagy szivárvány volt ismét estve í'clé 
az égen. 

11 (Decembris) halászni mentem az Hódos tóra; estve 
az mint haza jöttem volna az tó szélin az jegen két lóval 
szánnal, az jég elromlék alattunk, mind az két ló belé hala, 
az kocsis is csak alig jöhete ki az ravasz híd aránt innét 
Czege felől egy kevéssel osztán belőle. 

14 (Decembris) volt az vécsi Kemény János uram lako-
dalma, vötte cl Apafi Mildósné asszonyomat. 

15 (Decembris) volt az bátyám Bánfi Pál uram kéz-
fogása, vötte el az húgomat Teleki Kató asszonyt.1) 

31 Decembris megborotválkoztam valami nagy igygyel 
bajjal. 

Ez esztendőben ment urunk ő nagysága az hatalmas 
nemzet parancsolatjábúl Bécs alá, honnét az török nagy szé-
gyenvallással fordult vissza. 8 Julii indult volt meg ő nagy-
sága Apahidától, 6 Xovembris érkezett vissza ő nagysága 
Dévához. 

Ez esztendőben 29 Junii szerteszéllyel az országban 
nagy szól volt, az mely házakat s annak fedelit lerontott, 

Teleki Mihály leányát. 
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kőmunkákat is dűtött el, egyelj sok erős munkákat kit eldű-
tött, kit elrontott. 

Ez esztendőben ment által az tatár is országunkon, sok 
károkat tévén; 25 Maji jött bé országunkba az Ojtozon, Brassó 
felé jött. onnét Foga ras felé, onnét Szeben felé, onnét Szász-
Sebes felé, onnét felfordul Fejérvár felé, onnét Enyed felé, 
onnét Kocsárd felé, Gerend felé, onnét Torda felé, onnét 
Kolozsvár felé; Kolozsvárt ált ment el 6 Junii reggel.1) 

/ 

Oh mennynek és földnek dicsőséges szent teremtő istene 
Jehova, szent seregeknek ura, mi kegyelmes édes atyánk iste-
nünk^ elégeld meg már az te maroknyi -Erdélyben nyomorgó 
magyar Izraelednek ennyi időktűi fogván való sok nyomoru-
ságát, háborúságát, az hatalmas nemzettől való nagy sanyar-
gattatását, háborgattatását; szánd meg az te néped eleiben 
te magad felkent királyodat, az te Dávidodat, könyörülj ő 
raj ta és cselekedjél irgalmasságot és kegyelmességet ő véle, 
vedd el ő róla és az ő házárúi az nyomoruságokat. szenyve-
déseket és nagy bűsulásokat, gondokat, fáradságokat és az 
nagy kereszteket és több ehez hasonlókat, melyeket az elmúlt 
esztendőkben mintegy árvíz módjára bocsátottál ő reá. és már 
ez új esztendőben vigasztald meg őtet és az ő házát és ő véle 
egyetemben ez szegény maroknyi hazát; oltalmazd meg, kérünk 
téged mi kegyelmes atyánk, országunkat éhségtűi, hadtűi, 
ellenségnek országunkban való hirtelen beütésétűi és az dög-
haláltúl; engedd meg óh mi kegyelmes édes atyánk istenünk, 
hogy mi már hadd nyughassunk jó békességben, csendesség-
ben az mi földünkön, határúikban és hajlékun(k)ban, hogy így 
lévén, osztán örömmel és víg kedvvel dícsírhessük és felma-
gasztalhassuk te szent felségedét, szent fiaddal és szent lel-
keddel egyetemben. Amen! 

Jövel én istenem ez új esztendőben, légy én velem is, 
elfordítván az te látogatásidat. melyekkel az elmúlt eszten-
dőkben látogattál volt, könyörülj én rajtam, az te irgalmas-
ságod szerint cselekedjél én velem is, és ez új esztendőben 
áldj meg az te jóvoltodból; te tudod Uram az én sziikségiinet 
jobban, hogynem mint én, azért úgy cselekedjék te szent 
felséged én velem ez új esztendőben is, az mint te szent fel-
ségednek tetszik. Amen! 

') V. ö. Bethlen Miklós Önéletírása I. 537. 1. 

3* 
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Anno 1684. 

35 (Februarii) jó reggel Bonczidára mentem az székrfe. 
Eodem vármegye assessorának esküttettek. 

16 (Februarii) jöttem haza Bonczidárúl. 

6 (Mártii) indultam az gyűlésre Fogarasban.1) 

11 (Mártii) érkeztem hé Fogarasban. 
12 Mártii reggel az úr Nemes János uram szállására 

mentem, s ő kegyelme meg sem engedte hogy másutt legyek 
szálláson. 

13 (Mártii) jött egy török követ az fővezértűi, de semmi 
oly rosz követséggel nem jött. 

14, 15, 16, 17, 18. Öszvegytilvén az ország, hol egy 
keveset végezett, hol penig semmit sem. 

19, 20, 21, 22. Hasonlóképen. 
23 (Mártii) érkezett az tömösvári basának követje urunk 

látogatására. 
24 (Mártii) hozták bé Görgényből Barcsai Mihály ura-

mot fogva.2) 
25 Mártii indultam meg Fogarasbúl tíz órakor; háltam 

Apo(l)don. Eodem holt meg Kolozsvárat Bhédei Ferenc/ 
uram. Háltam Czikmántoron. 

26. Haza érkeztem Méhesre. 
27. Méhesen voltam, az feleségem is oda jött. 
28. Méhesrtíl Czegében jöttem. 
29 (Mártii) hozták meg az öcsémet Vass Jánost Sár-

patakrűl igen betegen. 

6 Április. Szegény öcsém igen megnehezedett mint egy 
óráig, de ismét jobban kezdett lenni. 

7 Április. Igen megnehezedvén szegény öcsém Yass János 
uram, úgy annyira, hogy délben elállott az szava, estve nyolcz s 
kilencz óra között meghala. 

8, 9, 10. Teste koporsó nélkül volt. 
11 (Április) tétettem koporsóban. 

0 Ezen fogarasi gyűlésről, mely martius 8-ra hivatott össze, olv. 
Szilágyi S. id. m. XVIII. ' 18—21. 11. 

2) Barcsai Mihály tanácsurat, kit azzal vádoltak, hogy az 1682-iki 
hadjárat alatt Tökölyivel értett egyet, Apafi még 1683 elején fogatta 
volt el s vitette Görgény várába. Szilágyi S. id. m. XVTII. 5 és 95. 1. 
Az ellene való tanuvallatásokat olv. u. o. 198 és 282. 1. 
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24 Maji mentem az úr Bánfi György uram ő nagysága 
eleiben, hogy ő nagyságával együtt menjek Kercsesorára; 
hálni mentem Kocsárdra. 

29 (Maji) estvére mentünk Kercsesorára; ebéden Porum-
bákon urunk asztalánál voltunk. 

30 Maji volt az Kendefi János uram lakodalma. 
31. Lakadalom közben volt fegyveres táncz, zsidó tánez, 

oláh táncz; estve tüzes szerszámok hányattak. 
1 Junii az vőlegény elment az ő násznépével, de az úr 

vendégi mind ott maradtak s nagyobb vendégség volt mint 
annakelő tté. 

2 (Junii) urunk ő nagysága is oda jött s volt nagy ital, 
de az nap visszament Porumbákra ő nagysága. 

3 Junii mentünk Bánfi György urammal ő nagyságával 
Porumbákra. 

6 (Junii) ebédre haza jöttem Méhesre. 

14 (Junii) kezdettem az Decretumot olvasni, hogy által-
olvassam. Jövel azért én Jézusom, engedd meg, hogy hadd 
tanulhassak belőle az te neved dicsőségére és ezen az világon 
vitézkedő anyaszentegyházadnak épületire, hazámnak és feje-
delmemnek, uraimnak és jóakaróimnak szolgálatjokra, magam-
nak külső-belsőképen való hasznomra; jövel mégis uram Jézus, 
segélj és hallgass meg. Amen! 

26 Junii itt méhesi határon oly nagy hóharmat volt, 
hogy Tamásnak és Apród Jánosnak az csizmájok öszvefagyott 
volt az mezon az lovaknál, si credere fas est. 

27 Junii az Vinczi uram fia lakodalmára Madarasra 
mentem mind feleségemmel együtt. 

28 Junii jöttem haza Méhesre. 

1 Julii indultam meg sóg(or) urammal együtt Kolozs-
várrá az Rhédei Ferencz uram temetésére. 

2 Julii volt Kolozsvárat az Rhédei Ferencz uram teme-
tése ; temették az farkas-utczai templomban; se zászló, se czí-
merek nem voltak. 

3 Julii ebéd után jöttem ki Kolozsvárról, éjczaka érkez-
tem haza. 
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12 Julii eclipsis lőtt az napban; ma két esztendeje raj-
tam is nagy eclipsis esett az én napomnak fényében is.1) 

15 (Julii) fogatta meg urunk ő nagysága Kovács István-
nét2) Sólyomkűn. 

16 Julii itt vitték el Görgény felé fogságra. 

29 (Julii) délután igen igen megverte az német császár 
armádája az török császár szerdárját csak Budához közel.3) 

20 (Augusti) indultam sógorékkál, Nemes János, Vitéz 
Ferencz, Koncz Gábor uramékkal, ebéd után Radnótra ország-
gyűlésére. 

21 Augusti állott bé.4) 
22 (Augusti) elbomlott, mivel ifjú urunknak ő nagysá-

gának az portáról, botot zászlót hozván, kivel is útban vágy-
nak, az gyűlést Fejérvárra 16 Septembrisre halasztotta urunk 
ő nagysága.5) Eodem haza jöttem. 

5 Septembris mentünk Sófalvára. Eodem volt meg az 
Ollai uram lakodalma; vötte Gávai Miklósné asszonyomat. 

6 (Septembris) jöttünk el onnét. Eodem én haza jöttem. 

14 (Septembris) ebéd után indultam Fejérvárra; háltam 
az toháti szénafűben. 

15 (Septembris) egyeztem meg Báníi György urammal 
Ü nagyságával Miriszlónál; hálni mentünk Szentkirályra, 
bátyámhoz Báníi Pál uramhoz. 

16 Septembris ebéd után mentünk bé Fejérvárra. 
17 Septembris urunk ő nagysága ifjú urunkkal együtt 

bejött az fej érvári templomban; az urunk széki mellett balkéz 
felől egy kevéssé hátrább volt az ifjú urunk ő nagysága széki. 

18 Septembris adta meg ifjú urunknak az kapucsi basa 
az török császártól ifjú urunknak küldetett botot, zászlót, 

]) 1682. jul. 12-én tette koporsóba első feleségót. 
2) Valószínűleg ez is azon boszorkánysággal és a fejedelemasszony 

megrontásával vádolt asszonyok közííl való volt, kiknek perét a követ-
kező' év elején tar tot t fogarasi gyűlésen tárgyalták. Szilági/i S. id. m. 
XVIII. 28. 1. 

3) A napra nézve alighanem téved a naplóíró, mert azon neve-
zetesebb vereség, mit ez idűtájt Musztafa szerdár Szentendrénél a lotha-
ringiai herczegtől szenvedett, julius 10-én történt. 

T. i. az országgyűlése, melyet a fejedelem Jtadnótra aug. 19-re 
hirdetett. Szilágyi S. id." m. XVIII. 24. 1. 

5) Apafi már régen várta s többrendbeli követei által ismételve 
sürgette a portánál fiának az erdélyi fejedelemségben való megerősítését. 
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kardot, süveget tollastól és egy szerszámos török lovat, mely-
nek megadása és praesentálása micsoda pompával és renddel 
volt, azokért az kik jelen nem voltak, leírom, kiket én lát-
tam, hallottam, és kikben magam is voltam : 

Először, hétfűn kilencz óra tájban az ország házában 
az nemes ország begyült; itt az országon kell érteni az ura-
kat, tábla fiait és regalistákat; bégyülvén, az urakat ő nagy-
ságokat. ő kegyelmeket, az ország urunkhoz ő nagyságához 
beküldik, hogy ifjú urunkat ő nagyságát adja ki ő nagysága * 
mely ország kívánságának urunk ő nagysága animálván, if jú 
urunkat ő nagysága kiadja és kibocsátja, és az urak ifjú 
urunkat az ország házában az ország közzé behozzák; ott az 
praesidens ifjú urunkat köszöntvén s megáldván, először az 
praésidens kiált ja: vivát princeps! azután az egész ország, 
mely vívát-kiáltás háromszor lött, és így végben menvén, if jú 
urunk, az urak előtte menvén, házában bément, az ország is 
elbomlott. 

Második rendben, tíz óra tájban urunk ő nagysága ifjú 
urunkkal s az országgal együtt az templomban ment, ki ki 
fegyveresen és kinek kinek lovát az templom előtt készen tar t-
ván, hogy az cultus elvégeződvén, mingyárt indulhasson; holott 
Nagyari uram, urunk ő nagysága udvari papja igen igen szép 
áliitatos, akkori üdőhöz illendő s alkalmas könyörgést tött, 
elénekeltetvén először az hetvenötödik zsoltárbúi egynehány 
verseket. 

Harmadik rendben, elvégezvén az isteni szolgálatot, if jú 
urunk az urunk és asszonyunk ő nagyságok házában ő nagy-
ságoktól elbúcsúzván, hintóban ült, Haller Pál ő nagysága az 
első ülésben ülvén, az ablakban Keszei uram, ifjú urunk inassa; 
hat almás kék festett farkú lovak, kik az ifjú urunk hintaját 
vonták. Az menésben penig ilyen rend observáltatott: Legelői 
az mezei hadak mentek, ki ki az ő rendek szerint; azután az 
karabélyosok, az karabélyosok után három az ifjak közül pár-
duczbőrösön, az ifjak után az három fegyver-derekasok, kik 
az három lobogókat vitték; az lobogók után az urunk ő nagy-
sága vezetéki, kiket mind egy egy lovász vezetett gyalog; az 
vezetékek után* az lovászmester, lovászmester után az ifjak 
közül négy párduczbőrösön; az ifjak után trombitások, török 
síposok s dobos ; azok után öt regalista, azok után az ország 
zászlója; jobbkéz felől az urunk ő nagysága török zászlója és 
egy udvari zászló, balkéz felől két udvari zászló; az török 
zászlót penig fogta Keresztesi Sámuel uram, az ország zász-
lóját Apor István uram, míg az .várbúi kijöttek ós mikor az 
helyre mentek, ismét mikor az várban viszont bémentek; 
egyébkor penig Szeghalmi és Oklocsányi uram ék fogták; az 
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udvari zászlókat penig az ifjak közül hárman fogták; az zász-
lók után penig az regalisták- mentek, az regalisták után az 
főrendeknek elei közül egynehányan, azok után az tanács-
urak, az urak után az ifjú urunk ő nagysága hintaja; az 
hintó mellett az ifjú urunk paripáját vitték Torma Kristóf és 
Nápolyi Péter uramék gyalog; az hintó után urunk ő nagy-
sága kornyétája az ifjakkal együtt, az ifjak után az udvari 
dragonyok; az több hadak penig, úgymint az vármegyék és 
székelységek, az determinált helynél az váradjai hídon innét 
az portustól fogva Fejérvár felé két sorral, ki ki az ő rendi 
szerint, mind rendelt seregben állottak, az maros-székieken 
kivűl, mivel azok az törököt kísérték ki Váradjárúl; volt 
penig fegyverfogható ember, az mint ítílhettük, ad minus tizen-
egy vagy tizenkét ezer ember. 

Negyedik rendben, úgy lévén az úton való menetelnek 
rendi, melyet ki (ki) böcsületit szeretvén serio observált, ifjú 
urunk ő nagysága az elrendelt helyre érkezik, holott ő nagy-
sága, az urak, az főrendek közül is felesen de nem mind, és 
az urunk ifjai leszállanak és azon alkalmatosságra és pompára 
készíttetett sátorban ifjú urunkat békésérik, mely sátor egy 
igen szép öreg dívány-szőnyeggel be volt vonva, melyre két 
bársony vánkost tevén, ifjú urunk leül, mivel az hideg ifjú 
urunkat mindennap vesztegette, sőt még akkor is reá akart 
jőni, csakhogy mint olyan magnanimus gyermek, látván olyan 
alkalmatosságot, erőt vett az hidegen. 

Ötödik rendben, hírré adván G-yerőfi G-yörgy uram az 
kapucsinak, hogy ifjú urunk ő nagysága már elérkezett, min-
gyárt ő is megindúl; jövetele ilyen formán: urunk ő nagysága 
hintót küldvén utána, hintóban ül, Gyerőfi uram az első ülés-
ben, az egyik ablakban Nagy István uram, a másikban egy 
csauszsza; az ifjú urunknak hozott lovat hozza egy török gya-
log az hintó előtt, két vagy három török utána, mivel nem 
is voltak igen sokan, talám csak kilenczen; az hintő mellett 
gyalog az tollat tokban hozza egy török; az hintó után az 
zászlót, kit ifjú urunknak hoz, hozza egy török lován, két 
vagy három török lévén mellette és az török commissariussi; 
azok után az maros-székiek kísérték távulyacskán. Méltó leírni, 
midőn szintén az hídról az török, ki az ifjú urunk lovát hozta 
volna, az hídról leérkezett volna, az ló felágaskodik az török-
nek az fejére, és az lcontyát az fejérül levervén, fejét is bérontja, 
hogy ugyan erőssen csorog az vére, mely miá meg nem tart-
hatta, hanem más egy lovas töröknek kellett kezibűl elvenni 
és élővinni. 

Hatodik rendben, már szintén az helyhez közelgetvén az 
kapucsi, ifjú urunk ő nagysága az sátorból kijő és más ugyan 
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azon alkalmatosságra készíttetett helyre mégyen, mely is egy 
öreg dívány-szőnyeggel be volt vonva, mivel az sátor az végre 
volt készítve, hogy ha eső lészen, az sátor alatt légyen azon 
ceremónia és pompa. 

Hetedik rendben, az kapucsi elérkezvén, leszáll, minden-
felé harsogván dob, trombita és török síp, és előmégyen, i f jú 
urunk csak veszteg állván, az tanácsi rend is jobbfelől, bal-
felől az főrendek is veszteg állván; megszűnvén az muzsikák-
nak szólások, ifjú urunkkal az kapucsi kezet fog és az ő szo-
kások szerint meg is öleli és császár nevivel ifjú urunkat 
köszönti; elvégezvén köszönetit, császártól hozott kardot ifjit 
urunk oldalára köti, az botot is ifjú urunk keziben adja, kit 
ifjú urunk kéziből fog Kemény János uram ő nagysága; az 
süveget tollastól fejiben teszi, kit is fog Mikes Mihály uram ; 
az zászlót is keziben adja, kit is ifjú urunk kéziből fog Szé-
kely László uram, ismét adván Székely László uram Káinoki 
Farkas uramnak; az lovat is felmutatja, melyet fog Sebesi 
Jób uram, az mely volt igen szép almás kék török ló szer-
számoson. Ezeket elvégezvén, jel adatik; az várban az lövő 
szerszámokat mind kilövik; az jel penig egy fehér zászlónak 
az felemelése volt; az ágyuk penig voltak az kender-bástyán, 
az szentgyörgyi kapu előtt és az oláh templomon mind aprós-
tul tizennyolcz. 

Nyolczadik rendben, ifjú urunk maga hintajában ül jobb-
felől, balfelől az kapucsi, az első ülésben Kaller Pál ő nagy-
sága, iíju urunk felől való ablakban ifjú urunk inassa Keszei 
uram, és így befelé indulnak, mely indulásnak és bémenetelnek 
is rendi mint volt, ím azt is leírom: Legelői ment az székely-
ség, ki ki az ő rendi szerint, az mint másszor is szoktak 
menni, melyet leírni nem szükség, az maros-székieken kivűl ; 
annakutána az vármegyék az ő rendek szerint, Kolos, Doboka 
és belső Szolnakon kivűl, mivel azok nem voltak ott, hanem az 
Szamos mellett táboroztak; az vármegyék után az űr Teleki 
uram vezetéki, kik párducz, tigris és oroszlánybőrösök, elüt-
tök vivén két lobogót párduczbőrösön; az vezetékek után Vay 
Mihály uram, Yay uram után az űr udvari zászlója az udvari 
cselédekkel együtt, kik párducz, tigris és farkasbőrösök vol-
tak ; azok után az kővári nemesek mind tarka lobogósok, k ik 
között tizenhat mind pánczélosok voltak; voltak két renddel ; 
azok után maga kővári puskási mind zöldben, azok után az 
kolozsvári lovas németek, azok után az mezei had, és így mind 
az többi is az mint az kijövetellcor volt, ezen kivűl, hogy az 
botot, süveget tollastól és az zászlót az urak után mingyárt 
az ifjú urunk hintaja előtt vitték, és az lovat az ő nagysága 
hintaja mellett; az maros-székiek legutól já r tak ; és midőn az 
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ifjú urunk hintaja szintén az kerti szőllők alatt volna, másod-
szor az lövő szerszámokat akkor lövik ki, harmadszor penig 
mikor ifjú urunk hintaja az várban béjöt t ; az seregek penig 
az várban mind rendelt seregben állottak, és az urunk ő nagy-
sága gyalog németi, szeményi *) és magyar gyalogi, székely-
ségről és városokról való gyalogok, kik egyéb dologra nem 
kívántattak, mind, az belső várban két truppban állottak, 
mind addig, míg ifjú urunk egész az belső várban bément, 
és viszont míg az török urunkkal ő nagyságával szemben lött 
és urunktól lejővén szállására ment. 

Kilenczedik rendben, ifjú urunk ő nagysága beérkezvén 
leszáll, és az kapucsival, urakkal és főrendekkel együtt urunk-
hoz ő nagyságához bémegyen; ott az kapucsi urunkat ő nagy-
ságát császár nevével köszönti, császártól urunknak hozott 
levelet és az ifjú urunk ő nagysága confirmatióját megadja, 
annakutána urunkat ő nagyságát és if jú urunkat mind az 
tizenkét tanácsosai együtt megkaftányozza, és egy kevesset 
urunkkal ő nagyságával beszélgetvén, szállására lemégyen, kit 
is az főrendek, ha nem mind is, de jobbrészént lekísírtek iidve-
ziilt Kornis Gáspár uram ő nagysága házához, mivel szál-
lása ott volt; az hadak is rendelt seregekből kibomolván, 
haza bocsáttatnak. 

19 Septembris vendégli meg urunk ő nagysága az kapu-
csit az bogályos2) házon kivííl való palotában, mely palota 
volt bévonva igen szép királyi bagariára nyomtatott velenczei 
aranyos kárpittal j az asztalnál jobbkéz felől az fő helyen 
urunk ő nagysága ült, balkéz felől mingyárt urunk mellett 
az kapucsi, jobbkéz felől fordulólag ifjú urunk ő nagysága, 
annakutána az urak és főrendek közül inkább mind szakál-
lasok és egy csausza az kapucsinak, ki ugyan papja is volt; 
voltak négy asztalra; az lövő szerszámokkal penig gyakran 
lőttek, kiket az kis ajtó eleiben vontak; de az kapucsi sem-
mit egyebet nem ivutt serbetnél és víznél. 

20 Septembris vendégli meg urunk ő nagysága az egész 
országot az nagy palotában; az asztalok két sorral voltak 
rakva; az ágyukkal kik az kis ajtó előtt volt(ak), és az német 
gyalogok igen igen gyakran lőttek, úgy annyira, hogy az lövést 
siettetvén az pattantyús és vásárhelyi szabólegénynyel tisztít-
tatván az egyik álgyut, az sietség miá nem igen jól tisztította 
meg, s midőn immár fojtotta volna az szabólegény, elsül az 

0 A szemé nyékről olv. Thallóczy Lajos közleményét Századok 
1892. 449. I. 

") így ; helyesebben bokályos vagy bokálos. Bokályos ház : ebédlő 
ház. V. ö. Nyelvt. "Szótár I. 265 ós 1365. 
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álgyu ós az szabólegényt szemben lövi, mindenét öszveront-
ván, s azon éjjel meghal; más kettőt is sértett meg, de nem 
halálosan. 

21 Septembris indultam meg Fejérvárrúl Nádas felé az 
úrral Nemes János urammal; hálni mentünk Hosszuaszóra. 

2 (Octobris) haza jöttem Czegében, 
3 Octobris kezdettettein itt Czegében az szürethez. 
4, 5 (Octobris) végezték el. 

15 Octobris temették el az szegény öcsémet Yass Jánost.1) 

16 (Decembris) indultam Fiadfalvára, az úr ő kegyelme2) 
betegségét hallván ; hálni jöttem Méhesre. 

20 (Decembris) érkeztünk feleségemmel együtt Fiadfal-
vára estvére. 

21, 22, 23. Mind ott voltunk. 
24, 25, 26, 27. Az szent innepeken mind ott voltunk. 
28 (Decembris) nagy véletlen szerencse esett feleségemen. 
29, 30, 31. Az feleségem rosszúl lévén, mind ott kellett 

lennünk. 

Ez esztendőben, úgymint 1684-ben, 18 Septembris, az 
török császár nitro, senki nem soll icitá Iván, küldte meg ifjú 
urunknak, ifjabbik Apafi Mihály urunknak ő nagyságának az 
botot, zászlót és egyéb hozzá való accidentiákat, melyet fellyebb 
való írásomban az ő rendiben bővebben megírtam, hogy azon 
ceremónia és pompa mint és micsoda alkalmatossággal volt. 

Ez esztendőben végeztem el az méliesi magam házaim-
nak mindennemű munkáját. 

Ez esztendőnek első résziben, úgymint az télben, az széna 
és szalma igen igen szűk és drága volt, úgy annyira, hogy 
egy egy öl szénát folyvást vettek tíz tíz forintokon. Hó igen 
igen nagy volt. 

Ez esztendőnek második részében, úgymint az tavaszon, 
rettenetes sok cserebogár volt, úgy annyira, hogy sok helye-
ken erdőket és szőllőket ettek meg. 

Ez esztendőben az búzának igen szűk termése volt, úgy 
annyira, hogy ha isten nem könyörül rajtunk, az szegénység 
éhelhalóvá leszen. 

]) Meghalt április 7-én; 1. fön tebb . 
2) Nemes János. 
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Ez esztendőnek utolsó része, úgymint az ősz, igen jól 
viselte magát, mivel az szegénység csaknem mind karácsouig 
szánthatott vethetett, az vetések mindenütt szépen megzöl-
dültek, bokrosodtak, még az kiket későn vetettek is. 

Ez esztendőben, imádtassék istennek szent neve érette, tábo-
rozással, hazájábúl való kimenetellel nem terheltetett ez az sze-
gény haza, kiért, óh örökkévaló nagyhatalmú szent isten, ki miké-
pen hatalmasan teremtetted az mennyet, földet és azokban levő 
minden állatokat, akképen bölcsen igazgatod az időknek folyásit 
és az esztendőknek forgásit, hálákat adok felségednek mint jó 
gondviselő atyánknak, hogy minket, szegény érdemetlen bűnös 
fiaidat, ez szegény hazában megnyomorodott szegény magyar 
Izraeledet, az elmúlt esztendőnek minden részeiben minden 
elviselhetetlen károktúl és nyomoruságoktúl, ellenségnek orszá-
gunkban való hirtelen beütésétűi s annak rablásától, éhségtűi, 
döghaláltól, országunkból országostul való kimeneteltűi és 
idegeny országban való táborozástól nagy kegyelmesen meg-
őriztél, oltalmaztál, és az te királyodnak az Dávidnak házát 
is mindennemű szomorúságtól ós változástól megoltalmaztad, 
sőt Uram, örömmel és vígassággal látogattad és áldottad, 
mivel az ő egyetlen egyét, az ő Salamonját, az ő szeme lát-
tára az ő királyi székiben ültetted,1) kit is, óh szent isten, 
az te templomodban az oltár előtt tenéked felmutatott, hogy 
legyen te felkent és választott királyod; kinek Uram, mind 
az ő édes atyjával együtt adj matuzsálemi iidőket, salamoni 
bölcsességet, ós miképen cselekedtél régenten az te népeddel 
az Mojzses és Józsue által, akképen cselekedjél ez te Dávi-
dod és Salamonod által ez maroknyi magyar Izraeleddel; 
tarts(d) meg Uram ez mi országunkban, városinkban, falvaink-
ban ecclesiádat és abban az te szent igédnek praedicáltatását 
és az sacramentumoknak kiszolgáltatását; adj Uram minekünk 
jó lelkiismeretű tisztet viselőket és magistratusokat az te néped-
nek igazgatására; őrizd meg Uram országunkat ez ú j eszten-
dőben is ellenségnek beütésétűi és minden pártütő támadá-
soktűi, ehségtűl és döghaláltól; áldd meg Uram országunkat 
békességgel, mezeinket, hegyeinket bővséges terméssel; az mi 
ellenségeinket tanácsokban bolondíts(d) meg, szívekben ret-
tentsél) meg, végezésekben gátold meg; adj minekünk penig 
Uram békességben való megmaradást, hadd szolgálhassuk fel-
ségedet lélekben és igazságban. Amen! 

J) L. föntebb az ifjú Apafi beiktatását a fejedelemségbe. 
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Jövel én édes istenem, légy én velem is ez új eszten-
dőben, azon irgalmasságodat és kegyelmességedet ennekutána 
is közöljed én velem, az kiket eddig én velem szent fiadért 
közlöttél; oltalmazz engemet én istenem minden bűneimért 
méltán reám következhető veszedelmektűi, az én gonoszaka-
róimnak gonosz szándékoktűi és az hatalmasnak az ő mérges 
kezétűl ós sanyargattatásátűl; adj énnekem én istenem az én 
rendem és hivatalom szerint való tisztességes életet, ételt, italt, 
ruházatot, gazdagságot, és az én házamban, hajlékimban csen-
des békességes lakást mind szerelmesemmel és házam népivel 
együtt; te tudod Uram jobban, hogynem mint én kérni tud-
nám, az én szükségimet, azért óh én istenem, tölts bé, ne 
engedj szükségre és fogyatkozásra jutnom; az kikkel penig, óh 
én istenem, az te ingyen való jóvoltodból megáldottál, azokat 
én nálam maraszd meg, és szaporítván szaporítsad, hogy így 
felségedet örömmel életemnek napjaiban dícsírhessem. Amen ! 

Anno 1085. 

6 (Januarii) haza jöttem estvére Czegében. 

12 (Januarii) virradóra az paplan meggyűlt rajtam. 

16 Januarii reggel nyolcz óra tájban gyúlt ki az kémé-
nyem, csak alig hogy az házam is meg nem gyúla. 

5 Februarii Bonczidára mentem feleségemmel együtt 
sógor uramhoz Bánfi Farkas uramhoz. 

6 Februarii instellálták Bánfi Farkas uramot Doboka 
vármegyei főispánnak. 

tí (Februarii) haza jöttem Czegében. 

23 (Februarii) mentünk bé Fogarasban.1) 
24 (Februarii) állott bé az gyűlés. 
25. Fogarasban voltam. , 
26, 27, 28. Csak az üdőt tőtöttük. 
1 Mártii hasonlóképen, 
2 Mártii virradóra holt meg Yayné asszonyom Sorostélyon. 

») Az-országgyűlésére, melyet Apafi febr. 22-re hirdetett. Szilágyi S. 
id. m. XVIII. 27. 1, 



46 1 6 8 5 - M A R T I U S — J I J N I U S . 

20 (Mártii) ebedre Czegében jöttem. 

30. Kaposi uram volt nálam. 
31 (Mártii) ment el ebéd után, meg is liever(t) az sárban. 
1 Április volt nálam IJjvári uram. 
2, 3, 4, 5 (Április) kezdett az lió indulni. 
6 (Április) jöttem Czegéből Méhesre; még akkor min-

denütt elég hó volt. 
7, 8. Itthon voltam. 
9 Április mentem ki az kőhányókhoz, egyszersmind az 

búzát látni is, de még rólok nem ment jól az hó el. 

22 (Április) húsvét napján esett nagy paptűi való meg-
játszó d tat ás rajtam. 

28 (Április) indultam az öreg Csákiné *) temetésére; 
hálni mentem Szentiványra. 

1 Maji temették el is Mikházán az klastromban. 

4 (Maji) ebéd után haza jöttem.2) 

8 (Maji) estve felé igen igen nagy jégeső lőtt hóval 
elegy, de semmi kárt nem tött. 

9. Mind cselédestül haza jöttem Czegében. 

3 (Junii) mentem az táborra az dobokai rétre. 
4. Vitéz Ferencz urammal visszajöttünk Somborra. 
5 Junii jegyzett-e el Vitéz Ferencz uram az Nádudvari 

István uram leányát Somboron, Nádudvari Klárát. Eodem 
haza jöttem. 

20 (Junii) indultam az úrral Teleki urammal Nádasra, 
az asszony Bánfi Dienesné ő nagysága testeért; hálni men-
tünk Vásárhelyre. 

21 (Junii) estvére mentünk Nádasra. 
22 (Junii) indultunk meg az testtel reggel, elsőben prae-

dicatio, oratio lévén. Estvére mentünk Vásárhelyre. 
23 (Junii) estvére mentünk Örményesre s ott letöttiik, 

praedicatio lévén. Vacsora után Szentpéterre általmentünk. 

3) Csáki Istvánné, Mindszenti Krisztina. 
2) T. i. Méhesre. 
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24 (Jimii) lőtt az Vaync asszonyom temetése1) az "kis 
leánykájával együtt, mivel 20 Junii holt meg.2) 

25 Junii mentünk ismét Örményesre, hogy az asszony 
testét Kolozsvár felé megindítsuk. Eodem praedicatio és oratio 
lévén, reggel megindítottuk; háltunk Kályánban. 

26 Junii lött az asszony Bánfi Dienesné ő nagysága 
temetése Kolozsvárat az farkas-utczai templomban. 

27 Junii lött az kamarási Kemény János uram ő 
kegyelme temetése Kolozsvárat az piaczi nagy templomban. 

28 (Junii) jöttem haza Kolozsvárral. 

10 Julii mentünk Sófalvára. Eodem volt az Vitéz Ferencz 
uram lakodalma Sófalván; voltam násznagyja, feleségem nyo-
szolyóasszonya, Béldi Dávid uram vőfélye. 

1 1 (Julii) jöttünk vissza ebéd után Ősben. 
12. Ott voltunk mindnyájan. 
13 Julii jöttem haza Osbűl. 

24 Julii volt az öcsém Yass György lakodalma Sárpa-
takon, de én ott nem voltam, mivel menyegzői köntöseim nem 
volt; násznépe volt Keresztúri István, XJjvári Miklós, Ráoz 
János és Horvát Márton uramék, 

23 (Octobris) indultam az gyűlésben Fejérvárra; jöttem 
hálni Méhesre. 

24 (Octobris) indultam Méhesrűl, hálni jöttem Orbóra, 
de virradtig bejöttem Fejérvárra. 

25 Octobris állott bé az gyűlés.3) 
26 (Octobris) volt rút disturbium az ország között; az 

úr Teleki uram, Daczó János uramon rút dolgot tőte el. 
27. Az ország házában reggel bégyülvén, az egész orszá-

got megeskiitók, hogy az dolgot ki nem mondja senkinek egy 
is közülünk, mivel az német császártól jött egy követ, páter 
Dünd (így)4) ily kívánsággal meg fenyegetőzéssel, hogy az 
töröktűi mingyárt elpártoljunk és az némethez holdoljunk, az 
adót az portára bé ne küldjük, tizenötezer embernek az télen 
élést adjunk; de az ország között ezeket nem mondták meg, 

') Meghalt martius 2-án ; 1. föntebb. 
T. i. a kis leány. 

3) Ezen gyűlésről, melyet a fejedelem oct. 24-m hívott össze, olv. 
Szilágyi S. id. m. XVIII. 37—40. 11. 

4) Dánod Antidius jesuita, ki már ez év elejétől fogva tartózkodott 
Erdélyben és alkudozott titkon Telekivel Erdély meghódolásán. V. ü. 
Szilágyi S. Erdélyország Tört. II. 350 s köv. 11. — Alvinczi Péter Okmt. 
J. kötet. 



48 1 6 8 5 . OCTOBEK, 

hanem csak hogy azt kívánja, hogy az töröktűi elpártoljunk 
és ő hozzá holdoljunk, melyről voxot is kívántak, hogy írjunk. 

28 Octobris vittük bé az voxokat, melyről való voxom 
ím ez volt: 

Megvallom, rettent engemet ez dolognak terhes volta, 
miképen tegyem le nagyságtok kegyelmetek személye eleiben 
az én együgyű erről való voxomat, holott az dolog nagv s 
nagy elmét is kíván; de mivel közönséges végezés, hogy ki ki 
jó lelkiisméreti szerint ez nagy dologrúl voxoljon, egyéb-
aránt is penig szegény hazánkhoz való kötelességünk és sze-
retetünk ezt kívánja, ím az én csekély elmém szerént való 
voxomat jó lelkemisméreti szerént, az mint az dolgokat együ-
gyű elmémmel felérhettem s megérthettem, nagyságtok kegyel-
metek eleiben letészem; ha mi fogyatkozás találtatik benne, 
nagyságtokat kegyelmeteket alázatosan kérem, ne nekem, hanem 
együgyüségemnek tulajdonítsa, mivel az mint elébb is letevém, 
az dolog nagy s nagy elmét is kíván. Az bizonyos dolog is, 
mert ez dologban inkább láttatik én tőlem állani szegény 
hazánknak siralmas végső pusztulása, mintsem megmaradása; 
űgy annyira, hogy elől tűz s hátúi víz, ha az felséges min-
denható isten, az ki ekkédiglen csudálatosképen gondot viselt 
reánk, nem könyörül rajtunk; mert bizony dolog, keresztyé-
nekkel confoederálni s megegyezni s pogányokra támadni szép 
dolog s jó is volna, csak szegény országunknak nagyobb igája, 
terehviselése ne következnék belőle, mert úgy látom, bár ne 
menjünk idegen példákra, példák ezen alkalmatosságra az mi 
magyar eleink s atyáink; legközelebb példa erre Várad, 
miképen vesze el az német segítség miá, melyet nagyságtok 
kegyelmetek én nálamnál jobban tud. Azért, hogy most min-
gyárt az hatalmas nemzettűi elpártoljunk és az némethez hol-
doljunk, holott még minden dolgok csak in principio vannak, 
sine conclusione, én az én csekély elmém szerint semmiképen 
nem javallom; isten ő felsége az mint ekkédiglen csudálatos-
képen ez világnak ilyen felháborodási között is, mint az 
Dánielt az oroszlányok vermiben, az három ifjakat az égő 
tüzes kemenczében, az mi keresztyén Dávidunkat nagyságtok-
kal kegyelmetekkel s mivelünk érdemetlen szolgáival megtar-
totta, ennekutána is azon kegyelmes isten ő felsége megtart ja; 
mutathat isten ő felsége oly útat módot, ha ő felségének tet-
szik, mely ezután sem lesz késő, hogy az hatalmas nemzetnek 
igájából is megszabadít, az keresztyénekkel is confoederatiót, 
egyességet tehet nagyságtok kegyelmetek; correspondentiát 
penig az némettel hogy nagyságtok kegyelmetek tegyen s 
tartson, az én vékony elmém szerint javallom s hasznosnak is 
ítílem. Már álljon nagyságtok kegyelmetek bölcs ítíletiben & 
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dispositiójában; az éa vékony együgyű elmém szerint való 
voxom ez. 

29 Octobris az urak gyűltek bé, hogy az voxokat elol-
vassák. 

30, 31. Az urak gyűltek bé az palotáitan. 
31 (Octobris) érkezett egy torok posta ismét. 
1 Novembris az pátert az urak felhívatták. 
2. Az törököt is felvitték. 
3 Novembris öszvegyültek és semmit sem végeztek. 
4. Az két úrnak, Teleki uramnak és Mikes uramnak 

bevádolván hamissan az szegény sógort Nemes János uramat, 
liogy ő kegyelmeket diffamálta volna, urunkat reá haragítják ; 
urunk udvarából kiküldi, az urak penig ad tertium ország 
eleiben certificálják. 

5 (Novembris) bégyültünk, hogy elbomoljon az gyűlés, 
de semmi sem tőtt benne. 

6 (Novembris) estve felé négy órakor indultam ki 
Fej ér várról. 

7 Novembris haza érkeztem Méhesre estve. 
8, 9. Méhesen voltam. Váradot az németek megszál-

lották. 
10 (Novembris) haza jöttünk Czegében, mivel felesége-

met ott találtam. 

22 (Novembris) sok lövések hallattattak Várad felől 
egész reggeltől fogva délig. 

29. G-ernyeszegre indultam, hálni Méhesre mentem ; az 
sógor Szilvási uram is hálni oda jött. 

30 Novembris. Meghallván hogy az lakodalom elhaladott, 
mivel Csáki László egynehány ezer horvátokkal Hunyadra*) 
szállott, urunk is az urakkal Szebenbe ment bé, az asszony is 
Telekiné asszonyom felment Görgény alá, mi is visszatértünk. 

4 (Decembris) Bonczidára mentem az öcsémmel. 
5. Az vármegyével Székre mentem hálni, mivel az urak 

engemet praeficiáltak elejekben. 
6 (Decembris) temettük el Bonczidán Bánfi Farkasné 

asszonyomat minden ceremónia nélkül, hanem csak egy prae-
dicatio lött az háznál, az templomban egy oratio s egy búcsúz-
tató ének, az sok rosz hírek miá, mivel 9 lött volna az napja, 
de féltek Csáki ravaszságától. 

T. i. Bánfi-Hunyadra. 
C Z E G E I VASS NAPLÓl í . 4 



50 1 6 8 5 . D E C E M B E R . 

7 Decembris. Szamosujvár felé kerülvén, haza jöttem. 
Eodem Lápos vidíkire is háromezer német szállott. 

11. Hunyadrúl Csáki László Kaplonyban *) ment tizenkét 
zászlóallya katonával. 

14 (Decembris) ment el Csáki László Kaplonybúl Szat-
márra, mivel postán hívaták, ötven horváttal; az több had 
visszament Hunyadra. 

24 (Decembris) jöttek hozzám az innepekre sógor Szil-
vási uram húgommal együtt; jött két kolozsvári deák is az 
innepekre hozzám. 

Ez esztendőnek első része, úgymint az tél, igen igen 
keményen viselte magát, úgy annyira, hogy Januarius, Februa-
rius és Martiusnak csaknem fogytáig nem sokat lágyított, 
kivált (a) két első holnapban harmad vagy negyed napig 
való lágy iidő nem volt, igen igen hidegek jártak, hó is igen 
nagy, mely miá az szénának majd nagyobb szüld volt mint 
az ennekelőtte való télen. 

Második része, úgymint az tavasz, midőre kinyilatkoz-
tathatta magát, de igen későre, igen jól viselte magát; első-
ben vagy két hétig száraz volt, de annakutána szépen meg-
nedvesedett és igen kívánatos tavasz j á r t ; füvek igen jók 
lettek, kivált az mezőségnek, de az búzának vékája az tavalyi 
esztendőnek nem volta miatt igen drága volt, 125 pénzen s 
feljebb is járt, az köles 50—60, s némely helyt 80 pénzen is. 

Harmadik része, az nyár, ez is tűrhetőképen viselte 
magát; széna csinálása néha rosszul(t), de ismét megjobbult; 
búza is isten jóvoltábűl mediocriter vagy még jobbacskán lött, 
kivált az mezőségen; köles szalmájában sok lőtt, de nem felet-
tébb eresztett; jégeső sok járt. 

Negyedik része, az ősz, az őszi vetésnek igen igen szép 
kívánatos jó üdőt szolgáltatott, hogy ember sem kívánhatott 
jobbat; igen szép vetések is lőttek; hóharmat még szent Mihály 
nap előtt két vagy három héttel lött, mely azután is szent 
Mihály napig gyakran lött, az melyek miá majd az egész 
országban az szőllők éretlen maradtak s az hideg meg is vötte, 
úgy annyira, hogy igen savanyú, kólyikás szegény borok lőttek; 
hó octoberben volt egy kevés, de az nap felsütvén, elolvadott; 

Valószínűleg a Deés közelében fekvő' Kapján (Nagy-Kapjon) 
értendő. 
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azután is lött néha kicsiny, de egész karácsonig nem lett 
derék hó, csak az so(k) esó'; karácson napján is mind eső 
volt; már továbbra mint adja isten, ő felsége tudja. 

Ezen őszön szállottak Kővár vidékére és Máramarosban 
kvártélyban az németek, mely az szegénységen igen igen nagy 
húzást vonást cselekszik, Hunyadra is Csáki Lászlóval öt vagy 
hat ezer horvátság és elegy-belegy katonaság, mely miá egész 
Erdélyben nagy riaclás lött. Urunk ő nagysága az urakkal 
Szebenben megyen bé s ott tartanak gyűlést.1) 

Ez esztendőben az búzának és egyéb mindenféle gabo-
nának nagy árra volt; táborozással penig mégis az szegény 
haza különben nem terheltetett, hanem renddel táboroztak 
vármegyék és székelységek Apaliidánál. 

Oh igaz ítéletű, bűnt gyűlölő, bűnösöknek megtérését 
sokáig váró idé az bűnt büntetetlen nem hagyó, erős bosszú-
álló isten! íme Uram, az mi sok és számtalan égrekiáltó, 
fertelmes, rút, undok vétkeink te szent felséged eleiben felha-
tottak és hegyek módjára megsokasultak, melyekért óh Uram, 
minket egész országostúl el akar(sz) pusztítani és veszteni, mer t 
mindnyájan elhajlottunk, haszontalanokká lőttünk; nincs ki jót 
cselekedjék, nincsen csak egy is; mert járasd el az te angya-
liddal egész Erdély városinak ós faluinak utczáit és láttasd 
meg, és vegyék eszekben és tudakozzák meg az ő utczáin, hogy 
ha lelnek-é egy embert, és ha vagyon ki igaz ítíletet tégyen és 
az ki igazságot szeressen, kiért megkegyelmezz Uram nékünk ? 
De óh bűnösökön könyörülő, irgalmas, kegyelmes, könyörülő 
isten, az te ellenünk fellobbant haragodat olts(d) meg és reánk 
felvont ostorodat és kemény büntetésidet fordíts(d) el rólunk; 
az bárány úr Jézus érettünk kínszenyvedéseért és haláláért 
kegyelmezz meg, ne pusztíts el országostúl végső pusztulással; 
ne nézzed óh Uram az mi engedetlenséginket és fertelmes, rút , 
undok vétkeinket, hanem tekintsd az te dicsőségedet s kedvezz 
ez maroknyi magyar Izraelednek; kedvezz óh Uram, kedvezz 
és ne boríts(d) el ebben levő kicsiny hajócskádat, s nem nekünk 
óh Uram, nem nekünk, hanem az te nevednek adjad az dicső-
séget ! Térj / meg azért te is visszavonó magyar Izrael, azt 
mondja az IIr, és elveszem az én haragomat ti rólatok, mer t 
kegyelmes vagyok én, azt mondja az Űr, nem tartok haragot 
mindörökké, csak hogy esmérd meg az te hamisságodat, hogy 
az te uradat istenedet^ elhagytad; ha megtérendesz magyar 
Izrael, azt mondja az Úr, hozzám veszlek titeket, egyet egy 

*) E szebeni tanácskozásokról olv. Szilágyi S. Erd. Országgy. Emi . 
XVIII, 41. 1. 

4* 
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városbúi, kettőt egy nemzetségből, és beiktatlak titeket Sion-
ban. Engemet is penig óh Uram, ne büntess az én sok fertel-
mes bűneimért, a melyekért óh Uram, bizony megérclemleném 
hogy elvetnél és keményen megbüntetnél; de ne tekintsed óh 
Uram bűneimnek tenger fövenyinél számosabb voltát, hanem 
kegyelmezz meg halált érdemlett lelkemnek és testemnek; oltal-
mazz engemet is házam népével egyetemben ez fertelmes nem-
zetségnek az ő dühösségétűl, dúlásátűl, prédálásátúl; oltalmazd 
óh Uram az én kicsin javacskáimat, melyeket te szent felséged 
énnekem az te ingyen való jóvoltodból adott ; azokat tarts(d) 
meg és szaporítván szaporítsad, az melyből hadd élhessek az 
te nevednek dícsíretire, szegényidnek segítésére, szegény lel-
kemnek üdvességére; oltalmazz meg mindennemű elszenyvéd-
hetetlen nagy kártál, veszedelemtűl. Amen! 

Anno 1686. 

2 (Januarii) volt Eiadfalván az Béldi Dávid és Mikes 
Pál uramék lakodalma kocza módon. 

9 (Januarii) temették el Petki uramot feleségestűi Szen(t)-
pálon. 

13 (Januarii) ebéd után indultunk Beszterczére mind az 
sógorral; húgommal. 

14. Besenyőben háltunk. 
15 (Januarii) jó reggel bementünk. Eodem voltam Besz-

terczén az Mikóné asszonyom leánya lakodalmában. 

19 Januarii jöttem haza Czegében. 
NB: Ez holnapban mindenütt egész Erdélyországában, 

vármegyéken, székelységen, városokon, minden emberen, papon, 
mesteren, egyházi nemes emberen s egyéb mindenféle rend-
beli emberen az ki házas, egy egy forintot szendnek (így).1) 

20, 21. Itthon voltam. 
22. Az ón istenemet igen megbántottam, azért: 
Jehovah, magasságban lakozó, mindeneknek titkon való 

gondolatjokat és cselekedeteket jól látó, igaz ítíletű, de az 
megtérő bűnösöket kegyelmedben vevő, irgalmas, kegyelmes 
szent isten! En szegény felette megesett nyavalyás bűnös em-
ber, szívem keserűségével és orczám pirulásával vallást teszek 
te szent felséged előtt, hogy felségedet gyermekségemtűi fogván 

') Ezen adó kivetéséről és rendeltetéséről olv. Szilágyi S. id. m. 
XVIII. 43. 1. 
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sokféle fertelmes bűneimmel megbántottam, úgymint látásom-
mal, hallásommal, nézésemmel, szólásommal, gondolatimmal, 
buja kívánságimmal, gerjedezésimmel s azoknak útálatos vég-
ben vitelével, legkiváltképen ez mai napon te felséged ellen cse-
lekedett titkos vétkeimmel, melyekért, óh Uram, megérdemlenék 
ez életben mindenféle világi büntetést, és hogy Uram, mingyárt 
ez földet meghasítanád és ez földdel elnyeletnél s az örök 
kárhozatra testestűi lelkestűi taszítanál; de, óh elfogyhatatlan 
kegyelmességű, irgalmas, kegyelmes Jehovah, szent isten! ne 
tekintsed az én bűneimnek tenger fövenyinél számosabb voltát, 
ne tekintsed bűneimnek vérben fertezett ruhánál rútabb vol-
tát és ne ítéld meg Uram igazságodban bűnös lelkemet érde-
mem szerént, hanem könyörülj én rajtam én istenem az te 
irgalmasságod szerént, az te irgalmasságodnak soksága sze-
rént ; töröld el az én bűneimet, moss meg engemet óh én 
istenem az én álnokságimból, és az én bűneimből tisztíts ki 
engemet, mert az én bűneimet én ismerem és az én bűnöm 
szüntelen előttem forog nekem; teneked, csak teneked vétkez-
tem és gonoszságot cselekedtem az te szemeid előtt; azért 
emlékezzél meg óh én istenem, amaz megtérő bűnösökhöz töt t 
ígíretedről: Élek én, isten, nem akarom az bűnösnek halálát, 
hanem megtérését és életét. Oh én istenem, ne akarjad az én 
halálomat is, hanem miképen megkegyelmezél Dávidnak és 
az te nevedet káromló Pálnak s többeknek is, kegyelmezz meg 
óh én istenem, az én halált érdemlett lelkemnek és testemnek 
is, s mondjad ezt is óh én istenem az én lelkemnek: Valamely 
órában az bűnös megtérend és felkiáltand én hozzám, meg-
hallgatom őtet. Oh én Uram és én istenem! téríts meg enge-
met és én tehozzád megtérek, vonj engemet és én te utánad 
futok, s hallgass meg engemet, midőn én felségedet az én 
imádságimban megtalálom; moss meg engemet izsóppal és 
megtisztulok, moss meg engemet és fejérb leszek az hónál, 
engedjed hogy halljak örömöt és vígasságot, hogy örvendezze-
nek az én tetemeim, melyek ez rút undok véteknek cseleke-
detivei megromlottak; fordíts(d) el az én bűneimtűi az te 
orczádat és minden én álnokságimat töröld el, teremts én 
bennem tiszta szívet óh én istenem, és az erős lelket újíts(d) 
meg én bennem; ne vess el engemet az te szent orczád elől 
és az te szent lelkedet ne vedd el én tőlem, hanem inkább 
hitesd el én velem, óh én istenem, hogy énnekem megirgal-
maztál, kegyelmeztél; vigasztald meg az ón megszomorodott 
lelkemet és mondjad ezt óh én istenem, az én kétségben esés-
hez közölgető szegény lelkemnek: Ne félj, bízzál, megbocsát-
tattak az te bűneid. Lám Uram, csak egy megtérő bűnöst is 
meg nem útáltál, hanem hozzád fogadtad és megvigasztaltad 



54 1 6 8 6 . J A N U A R I U S M A R T I U S . 

Uram, jöjj hozzám, fogadj hozzád és örvendeztesd meg elret-
tent szívemet, lelkemet, hogy ez bűntűi megszabadulván, lel-
kem s elepedett szívem nagy örömmel dícsírhesse szent neve-
det ; ha jól tészsz velem óh én istenem, tanítom az bűnösöket 
az te utaidon és az tehozzád való megtérésre indítom, és soha 
felségedet szánszándékkal való bűnökkel meg nem bántom, 
hanem félelemmel és rettegéssel szolgálom felségedet. Amen ! 
Mi atyánk — — stb. 

3 (Februarii) ebéd után Beszterczére indultam. 
4. Ebédre bejöttem. 

20 (Februarii) vöttern komámtűi Almádi uramtúl egy 
serétes puskát f i 12. 

21 (Februarii) jöttem haza Czegében az öcsémmel Vass 
Györgygyei. 

1 Mártii mentem bé Beszterczére; az feleségem már rosz-
szúl volt. 

2. Annál rosszabbul volt. 
3. Hasonlóképen igen rosszul volt. 
4 Mártii hétfűn virradóra négy óra előtt másfél fertály-

lyal adta isten ez világra az kis leánykámat Vass Jutkát, az 
rák jegy alatt; kiért az felséges istennek áldassék ő szent neve 
érette; ennyi sok és súlyos kínjai után is nyavalyás felesége-
met el nem hagyta, hanem vigasztalta, bátorította és erősítette, 
s ebben az nagy szülésnek kínjaiban szegényt meg nem ölte, 
sőt megszabadította, s az gyermekecskét is ép kézzel lábbal 
ez világra nekünk hozta. Uram! ha felségednek tetszik, súlyos 
kínjai s nyavalyái után az anyját gyógyíts(d) meg s elébbeni 
jó egészségét add meg; az kis csemetécskére is viselj gondot 
óh Uram, mivel csak az te gondviselésed alá ajánlom; őrizzed, 
oltalmazzad, neveljed, tápláljad, oktassad, tanítsad az mint te 
szereted óh Uram; felnevelvén penig óh Uram, akkor is ne 
hadd el, viselj gondot hozzá illendő tisztességes házasításárúl 
és házastársárűl; ne engedjed óh édes Uram, hogy szülei és 
nemzetségi meggyalázódjanak benne; ha penig felségednek az 
tetszik, hogy csak nekünk mutassad egy ideig s tőlünk elvé-
gyed, az is legyen te szent akaratod s úgy legyen, s úgy cse-
lekedjél mind mivelünk szüleivel, min(d a) kicsin csemetével, 
mint felségednek tetszik. Amen! 

5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Mártii mind Beszterczén vol-
tam; feleségem is, istennek hálá, könnyebbülni kezdett. 

13 (Mártii) haza jöttem Czegében. 
14 (Mártii) volt nálam Vajda János uram. 
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15 (Mártii) mentem Bonczidára sóg(or) uramhoz, Bán fi 
Farkas uramhoz. 

16 (Mártii) mentünk bé sóg(or) urammal Kolozsvárra. 
1 7. Bon voltam Kolozsvárat. 
18 (Mártii) jöttek hé az urak Kolozsvárra Karaffával 

való tractálásra, úgymint Teleki uram, Bethlen Gergely és 
Elek uramék több főrendekkel s feles haddal.1) 

19, 20, 21 Mártii Kolozsvárat voltam. 
22 (Mártii) haza jöttem Czegében. 

1 Április mentein Beszterczére feleségemhez. 
2. Ben voltam. 
3 (Április) hoztam ki feleségemet az húgommal együtt 

Beszterczérűl. 

14. Az innepen Újvári uram feleségestül nálam volt; 
két kolozsvári deák is, Makai az ' alumnusom és Csernátoni. 

15 Április húsvét másod napján, szánon mentem az tem-
plomban jó számítón. 

23 Április kereszteltettem meg az kis leánykámat Vass 
J u t k á t ; keresztkomák voltak Sárpatakiné asszonyom, Keresz-
túri István uram feleségestül, Vajda János uram, Kerekes 
Péter uram, Luczai uram, Török Zsigmond uram, Diószegi 
uram feleségestül, Újvári uram, Kaposi uram; utoljára Ollai 
uram is elérkezett, 

24 Április mind nálam maradtak, hanem részegen vacso-
rára az öcsémhez mentünk. 

25 (Április) mentek el tőlem. 
26 (Április) jöttem feleségemmel együtt Méhesre. 

8 Maji azt hozván hírűi, hogy az németek jönnek bé 
Erdélyben, Czegében haza jöttem. 

9, 10, 11. Czegében itthon voltam. 
12 Maji szállott Scaifenberk (így)"2) generál Csáki László-

val, német és magyar hadakkal együtt bonczidai rétre. Eodem 
jöttem be én is cselédimmel együtt Szamosujvárban. 

13 (Maji) küldött levelet Scaifenberk ide bé, hogy élést 
adjanak. 

14, 15, 16, 17. Csak alá s fel jártak itt körülettünk az 
labanczok, de még semmi kárt itt nem töttek; már tovább mi 
(lészen), isten tudja. 

]) A kolozsvári bizottságról olv. Szilágyi S. id. m. XVIII. 46—49. 11. 
") Seherffenberg Frigyes tábornok. 
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18 Maji szállott Bonczidátúl az német tábor Szamos-
falvához. Eodem ment fel itt Csáki László három zászlóallya 
katonával. 

19 (Maji) mentek itt fel hét trupp német, egy kornyéta-
allya horvát, kik Deést felprédálták; vittek százhuszonnégy 
szekereket. 

20 Maji fordultam haza Czegében. 
21 (Maji) volt nagy lárma itt az vár alatt az labonozok 

miá; négy puskást le is vagdaltak, ketteje megholt; nyolcz-
vankét marhát hajtottak el. 

22, 23, 24, 25. Csendességben voltunk. 
26, 27, 28, 29, (30). I t t az körűivaló erdőkrűl sok mar-

hákat hajtottak el az labanczok. 
31 (Maji) ment el itt Szamosujvár mellett az német tábor, 

szállott az széplaki rétre; voltak dragonyoknak kornyétája 59, 
magyar lovas zászlója 14, magyar gyalog zászló 8, tevéjek 9, 
öszvérek 6, muskotélosok mint(egy) 3500, sugár álgyuk 4, 
mozsár 2, tüzes szerszámos szekér 5, munitiós szekér 6 ; egyéb 
számtalan sok szekerek. 

1 Junii ment el ismét Kiss Balázs és Deák Ferencz 
nyolcz zászlóval, kik portára Enyed felé jártak. 

2 Junii pünkösd napján érkezett ide Szamosujvárba 
Bethlen Miklós uram egy német követtel,1) kik urunktól jőnek 
s az német tábor(ra) mennek, 

3 (Junii) ment bé Bethlen Miklós uram az táborra. 
4 (Junii) jött vissza ide, de kicsiny haszonnal, nagy biz-

tatással. 
5, 6, 7 Junii csendességben voltunk. 
8 (Junii) indultam Szamosujvárról az erdélyi táborra; 

háltam az kamarási erdő mellett. 
9. Méhesre jöttem, ott is naplottam. 
10. Medgyesfalvához Gyulafi2) uram táborára jöttein, 

hálni M(aros)-Keresztűrra. 
11. Kóród-Szentmártonban jöttem. 
12. Medgyesre jötteni hálni. 
13. Kapushoz az táborra jöttem. 
14. Szebenben mentem bé. 
15. 16. Szebenben voltam. 
17 (Junii) tizenkét órakor kiindultam. 
18 Junii az táborra jöttem Nagy-Ekemezőre. 
19, 20, 21, 22. Mind helyben voltunk. 

J) Valószínűleg gróf Jörger ezredessel. V. ö Szilágyi S. id. m. 
XVIII. 55. 1. — Bethlen M. Önéletírása II. 40. 1. 

s) G-yulafi László. 
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23, 24, 25. Hasonlóképen. 
26 (Junii) holt egy Torda vármegyei ember az Küktillő-

ben. Eodem lőtt meg egy széki lakatos az mi vármegyénkbeli 
nemes embert Nagy Pált. 

27, 28. Helyben voltunk. 
29 (Junii) indultunk meg ebéd után, szállottunk Balázs-

telkéhez. 
30. Helyben voltunk. 
1 Julii szállottunk ebéd után Tatárlaka mellé. NB: Az 

ki jó hadi vezér, ebéd után indítja meg táborát, hogy estve 
szálljon meg az hada. 

2 Julii helyben voltunk. 
3, 4, 5. Helyben voltunk. 
6. Oly nagy kerengő szél lött az táboron, hogy sok kalyi-

bánt (így) elrontott; az Bethlen Gergely uram sátorát is 
elfordította, egy levelet az asztalárúi elkapván, elvitte, most 
is oda van. 

7. Helyben voltunk. 
8 (Julii) hajnalban verték fel Szeben alatt Gyulafi ós 

Toroczkai István uramékkal levő hadat az labanezok.1) Eodem 
estve megindulván, éjjel szállottunk Küküllőváron alól. 

9 (Julii) szállottunk Deésfalvához. 
10 Julii szállottunk Nagy-Csergedhez. 
11 Julii holt meg Szamosuj várat az kis leánykánk Yass 

Jutka, életének négy /holnapi s egy heti korában; de mivel 
csak nem régen az Űr adta volt, az Űr vette is el, cseleked-
jék úgy az Űr, az mint ő nekie jónak tetszik az ő szemei e lőt t ; 
ő tudja mi végre cselekeszi, és senki nem mégyen fel ő hozzája 
ki megkérdje tőle, mi végre cselekcszi; szabad az Űr nemcsak 
az csecsemővel, hanem az szüleivel is, cselekedjék azokkal is 
ügy az Űr, az mint ő nekie jobbnak tetszik, az ő nevének 
dicsőségére. Amen ! Eodem indultam meg estve felé az táborról. 

12 Julii érkeztem haza ebédre Czegében. 
13 (Julii) jó reggel az várhoz mentem s az nap elte-

mettettem az kis leánykánkat. Eodem feleségemet is haza 
hoztam Czegében. 

14 (Julii) megriadván, újólag bémenttink az várban. 

1 Augusti indult az német tábor meg Vásárhely tűi.8) 
2 (Augusti) hált az Keresztesen. 
3 (Augusti) hált Tordán innét az mezőségen. 
4. Estvére szállott Apaliidához. 

J) Csáki László liadai. 
2) Sclierffenberg Marosvásárhely alatt táborozott. 
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5. Helyben volt. 
6 Augusti hajnal előtt ezer német s ezer magyar reánk 

iitének, sok károkat tévén; az falubelieket és abban levő futott 
népet csaknem mind levágták, nem választván ki sem asszony-
embert, sem leányt, sem kicsiny gyermeket, úgy annyira, hogy 
pogány túl is pogányság lött volna azt cselekedni, az mit csele-
kedtek; sok marhát is hajtottak el. 

7 Augusti, midőn az lovat az istállóbúi kilopták, bezár-
ták az istállónak az ajtóját jól. 

8 Augusti indultak kifelé az ebek. 
9. Az várnál voltam. 
10 Augusti mind feleségemmel s eselédinmiel haza jöttem. 
11, 12, 13. Itthon voltam, isten kegyelmességébűl dol-

gomhoz fogtam. 
14. Begalist hozván, az gyűlésben indultain Szebenben; 

hálni mentem Méhesre. 

17 (Augusti) ebédre Szebenben bémentem. 
18, 19. Gyűlés celebráltatott. 
20. Pekri Lőrinczet és Daczó Jánost megnótázták.1) 
21. Articu(lu)sokat írtak. 
22. Százöt forintokat vetvén (ki) kapuszám után, elbon-

ták az gyűlést.2) 
23 (Augusti) indultam ki reggel Szeben várossábúi. 
24 Augusti hálni jöttem Méhesre. 
25 (Augusti) liaza jöttem Czegében. 

1 Septembris Teleki uramhoz Gernyeszegre mentem. 
2 Septembris vette meg az német ostrommal Budát, két 

esztendőtűi fogván való obsidiója után. 

7 (Septembris) indult az úr 3 ) mind az asszonynyal, 
gyermekivel együtt az hargitai feredőben; hálni mentünk 
Erdő-Szentgyörgyre. 

12 Septembris mentünk fel az feredőben. 

N B : Míg az feredőben voltunk, mind szép nyári üdők 
jár tak; engem penig mihelyt oda mentünk, az hideg mingyárt 

') Tökölyi vei -való titkos egyetértésük mia t t . 
2) Ezen országgyűlésről, melyet Apafi aug. 12-re Szebenbe hirde-

tett , olv. Szilágyi S. id. m. XVIII. 61 és köv. 11. 
s) T. i. Teleki Mihály. 
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ellelt, s míg ott voltunk, mind rosszul voltam; hogy kijöttünk 
onnét, meggyógyultam, istennek hála! 

23 (Septembris) kijöttünk az feredőbűl. 

27. Ebédre jöttem Méhesre, hálni haza jöttem Czegében. 

19 (Octobris) indultam az öcsémmel Yass Gvörgygyel 
gyűlésben Fejérvárrá; háltunk Bőben, 

20 (Octobris) háltunk Tövisen. 
21 (Octobris) jó reggel mentünk az úrhoz Karkóban.1) 
22. Az úrral együtt mentünk bé igen jó reggel Fejér-

várra, Eodem állott bé az gyűlés.2) 
23, 24 Octobris bégyültiink mindenik nap kétszer. 
25 (Octobris) olvasták el az ország között urunknak 

küldött fővezér levelét és az kapi-tiháét,3) az melyekbűi az 
látszik, hogy valóban gyanús mind az porta mind ő felőlünk, 
s fenyegetőzzik is. 

29. Yáradi török követek voltak, kiket ország köziben 
felhoztak. 

30, 31. Csak az üdőt töltöttük. 
1 Novembris bégyültiink. 
2. Hazafelé indultam, mivel semmi dolgunk nincsen, 
3 (Novembris) reggel Méhesre érkeztem. 
4. Virradtig haza jöttem Czegében. 

3 (Decembris) jött hozzám az úr Nemes János uram 
Bálintit urammal, mivel urunk ő nagysága ő kegyelmeket 
Szakmárrá Karaffához követségben küldi. 

29, 30 (Decembris) kolozsvári négy deákokkal mulattam: 
Csengeri, Pataki, Makai és Kriszbai, kik közül ketteje nálam 
volt az ünnepeken. 

31 (Decembris) mentem feleségemmel az sógorhoz Le-
gényben.4) 

Ez elmúlt 1686 esztendőnek első része, úgymint az tél, 
igen igen rosszúl viselte magát, mivel semmi hó nem volt, 
csak az nagy fagy, dér, zúzmara volt; kétszer lött egy kis hő, 
de az is éjjel lött, nappal elment, úgy annyira, hogy az télnek 
semmi hasznát nem vehettük. 

M Karkó, máskép Krakó. 
a) Olv. Szilágyi S. id. m. XVIII. 67 és kuv. 11. 
3) Az eredetiben így : kapi-thiahét. 
4) Magyar-Légen Kolos vm. 
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Második l'GSZGj az tavasz, majd csak hasonló formában 
viselte magát, mivel az egész tavasz csak az nagy szárazságba 
ment el, mely miá lovainkat is csaknem pünkösd tájékán bocsá-
tottuk ki fűre. 

Harmadik része, az nyár, az is mint az tél és tavasz, 
mind száraz volt, mely miá egyebütt szénát nem csinálhattak, 
hanem a hol mi kevés rétecske volt, úgy annyira, hogy igen 
igen kevés szénát csinálhattak mindenfelé; búza is az nagy 
szárazságnak miatta csak igen mediocriter lött; az német hadak 
is sok helyeken igen igen sok károkat töttek, kivált a hol 
kalongyájában volt. 

Negyedik része, az ősz, az első része az ősznek, úgymint 
szent Márton napig, az őszi vetésre igen igen száraz iidőt 
szolgáltatott, bort penig majd mindenütt az országban bővön 
és jókat adott; szent Márton nap után penig, mingyárt má-
sodik napján hó lött s el sem ment, hanem mingyárt jó számit 
lött egész karácsonig s az esztendőnek fogytáig; úgy hiszem, 
az új esztendőben is megáld isten jó téllel. 

Ezen 1686 esztendőben 12 Maji jött bé Erdélyben és 
szállott Bonczidához az német császárnak Scaifenberg x) gene-
rálissága alatt való armádája. Ez esztendőben egyfelől az német 
had, másfelől mi magunk táborozásunkkal rontottuk mind ma-
gunkat, mind az szegény igyefogyott hazát. 

Ez esztendőben megrótták az urak magokat és szerte-
széllyel az országban majd minden fő és nemesi rendeket, kit 
száz aranyig, kit ötszáz tallérig, kit feljebb, kit alább, kinek 
mint ítílték értékét, ötvenezer forintig, melynek negyvenezer 
forintját az németnek vitték ki Szatmárra, hol kiment Er-
délyből. 

Oh felséges, dicsőséges Ur! ki mind örökké megmaradsz, 
kinek szemei az legfelső helyen és az éltető égben vannak, 
kinek királyi széki meg nem böcsültethetik és dicsősége meg 
nem fogattatliatik, kinek az angyaloknak seregi reszketve udva-
rolnak, kinek beszéde igaz és mondási állhatatosok, kinek tekin-
tete megszárasztja az mélységeket és haragja megolvasztja az 
hegyeket, miképen erről az igazság bizonyságot teszen, hall-
gasd meg az te szolgádnak könyörgését és vedd füleidben az 
te alkotmányodnak esedezését, mert az míg élek, szólok, és 
az míg erezhetek, megszólítlak tégedet. Ne tekints óh Uram, 
az te népednek bűneire, hanem azokra, kik tenéked híven 
szolgálnak; és ne emlékezzél azokrúl, kik te előtted hamissan 
jártanak, hanem azokrúl emlékezzél meg, kik az te akaratod-

') Scherffenberg. 
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búi nagy becsülettel megismértenek tégedet; és ne veszesd el 
azokat, kikben az oktalan barmoknak erkölcsök volt, hanem 
tekints azokra, kik az te törvényedet bőségesen tanították; és 
ne haragudjál azokra, kik az fene állatoknál gonoszbaknak 
ítíltettenek, de azokat szeressed, kiknek mindenkor az te igaz-
ságodban és dicsőségedben bizodalmok volt; mert mi és az mi 
eleink efféle betegség miatt vagyunk erőtelenek, te pedig mi 
érettünk bűnösökért neveztetel irgalmasnak; akkoron hívattatol 
irgalmasnak, ha mi velünk irgalmasságot akarsz cselekedni, 
kikben igazságnak cselekedeti nincsenek; mert óh Uram, micsoda 
az ember, hogy haragunnál ő reá? avagy az romlott nemzet-
ség, hogy ilyen keservesen cselekeszel ő véle ? mert bizonyára 
senki nem született, ki istentelenül nem cselekedett volna, és 
az élők közül senki nincs, ki nem vétkezett volna; az te igaz-
ságod penig és jóságod Uram, ez dologban hirdettetik, hogy 
könyörülsz azokon kiknek semmi igazságok nincsen; megvallom 
Uram nagy alázatoson, bűnösök vagyunk és felette igen s igen 
igen felette bűnös nemzetség, melyrűl az mi álnokságink tesz-
nek ellenünk tanúbizonyságot; óli űr isten, cselekedjél az te 
magad nevéért, mert az mi álnokságink eláradt an ak, te ellened 
vétkeztünk; óh Izraelnek reménsége, megtartónk vagy az nyo-
morúságnak id(ej)én, azért téged hívunk egyedül segítségül; 
miért volnál óh Uram, úgy mint jövevény ez földön és mint 
az úton járó, ki betér az éjjeli nyugovásra? miért lennél olyan 
mint az megfáradott férfiú, és mint hatalmas ki meg nem 
tar tha t? De te mi közöttünk vagy óh Uram, és az te nevedrűl 
neveztetünk mi; ne hagyj el minket; emlékezzél meg óh Uram 
arról, az mi esett mi rajtunk ez reánk most is fenekedő ide-
geny nemzettűi, és lásd meg az mi gyalázatunkat, kik miá 
sok háborúságokat szenyvedtünk, fáradoztunk ós nem volt nyu-
godalmunk ; azok az mi kergetőink gyorsabbak voltak az égen 
repülő sas-keselyüknél, az hegyeken kergettek minket és az 
mezőkben leselkedtek utánunk; de óh Uram, mi istenünk, 
Izraelnek egy reménye, mindezeket tekintsd meg és könyö-
rülvén könyörülj mi rajtunk; mert tudjuk óh Uram, hogy mi 
vétkeztünk és engedetlenek voltunk, azért nem kedveztél miné-
künk ; de óh Uram, tennenmagadért és az te szerető egyetlen 
egy fiadért, az mi édes megváltónkért, az bárány űr Jézus 
Krisztusért, bocsásd meg, és ne büntess minket az mi sok és 
számtalan égrekiáltó s angyalokat irtóztató, fertelmes, rút, 
undok vétkeinkért, és vedd el már mi rólunk ezt az nagy 
Ínséget, nyomorúságot s sanczoltatásokat,1) és ne engedd óh 
úr isten, hogy többé ilyen dühös idegen nemzetség földünkben, 

3) Azaz: sarczoltatásokat. 
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határunkban, hazánkban, nemzetségünk prédálására bejöhesse-
nek ; mert hiszen Uram, ha bűnösök vagyunk is, ugyan csak 
te választott népeid vagyunk és az te nevedrül neveztetünk; 
kedvezz hát Uram, kedvezz ez maroknyi magyar Izraelednek, 
kedvezz óh Uram, kedvezz ós ne boríts(d) el kis hajócskádat, 
s nem nekünk óh Uram, nem nekünk, hanem az te nevednek 
adjad az dicsőséget. Én penig megismerem és szívem keserű-
ségével s orczám pirulásával vallást teszek tenéked ón iste-
nem, hogy én tégedet, én istenemet, ez elfolyt ó esztendőnek 
minden részeiben megbántottalak fertelmes, rút, undok vét-
keimmel és annak végben vitelével, úgymint gonosz szómmal, 
szándékommal, haragtartásommal, mordságommal, szitkos átkos 
voltommal, tobzódásommal és égrekiáltó s angyalokat irtóztató 
titkos vétkeimnek végben vitelével; melyekért én istenem, te 
tőled megérdemlenék ez világon mindenféle nyomorúságot, bün-
tetést és szégyenvallást, az más világon penig örök kárhozatot; 
de micsoda, óh Uram, az halandó ember, hogy te előtted tiszta 
legyen ? íme, az te szentidben nem találhatsz állhatatossagot 
és az mennyeiek sem tiszták az te szemeid előtt, mennyivel 
inkább az útálatos és dühös ember, ki mint az vizet, úgy 
iszsza az álnokságot; könyörülvén könyörülj óh Uram én raj-
tam, és az te irgalmasságodnak sokasága szerint cselekedjél 
irgalmasságot én velem, és az én fertelmes undok vétkeimet 
bocsásd meg én istenem énnekem; küldd én hozzám én istenem 
az te irgalmasságodat, minekelőtte az te igazságod hozzám 
jőne, és kegyelmezz meg nekem nagy bűnösnek, és az te jóra 
vezérlő szent lelkeddel ruházz fel ós erősíts meg engem, hogy 
midőn az sátán ellenem felfegyverkezik, hogy ez rú t undok 
vétkeknek cselekedetiben ejtsen, akkoron én is fegyverkezhessem 
fel az te nagy erőddel és hatalmaddal, hogy ő neki nagy bátran 
ellene állhassak és magamtúl elűzhessem. Amen! 

Anno 1687. 
1 Januarii új esztendő napján voltam az sógornál Szil-

vit si uramnál. 
2 (Januarii) jöttünk haza Czegében. 

29, 30, 31 (Januarii) halásztatni voltam, de csak holt 
halat fogtak, mivel ezen az héten mind megholt itt az Holdos 
tóban az pozsár, melyet ember mostani többé nem ért. 

4 (Februarii) indultam az húgom lakodalmára Keresz-
túrra; hálni mentem Méhesre; az húgom is Szilvásiné odajött , 
mivel együtt jártunk. 
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5 (Februarii) mentünk Mosonban. 
6. Ebédre mentünk Bere-Keresztűrra. 
7, 8, 9. Keresztárat voltunk. 
10 (Februarii) adta meg uram ő kegyelme Székely Bol-

dizsár uramnak az húgomat Keresztúri Annust. 

14. Haza jöttem Czegében. 

19 Februarii Fogarasban indultam az gyűlésre, felesé-
gem penig Hídvégre az apjához, mivel beteg; hálni mentünk 
Méhesre. 

23 (Februarii) délre bémentiink Fogarasban Alsó János 
urammal. 

27 Februarii voltam urunk asztalánál ebéden. 
28 (Februarii) voltam az úrnál Haller Pá l uram ó' nagy-

ságánál ebéden, vacsorán penig mindenkor az úr Teleki uram-
nál, mivel megparancsolta, hogy mindenkor ott legyek. 

14 Mártii bomlott el az gyűlés ebéd után. 

21. Haza jöttem Czegében. 

26 (Mártii) érkeztek az kolozsvári deákok. 
27 (Mártii) jött hozzám az innepekre két urunk deákja, 

Kátai Márton és Pelsőczi Ferencz. 

10 (Április). Mind feleségemmel cselédestűi Méhesre jöt-
tünk lakni. 

17 (Április) jött hozzám Hercpei Otves György öcsöstül, 
egy franczia órással együtt. 

20. Mikes Pál uram az sógorral Nemes Gábor urammal 
ide jöttek hozzám ebédre. Veteraninak visznek 30.000 forinto-
kat, melyet az ország küld.1) 

7 (Maji) haza jöttem Czegében, urunk ő nagysága két-
szeri parancsolatja érkezvén hozzám, hogy az Doboka várme-

J) Az erre vonatkozó conelusnmokat olv. Alvinczi P. Okmt. II . 
144—145. 11. 
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gyei ökröket, melyeket az német számára vetettek fel, egész 
országban num. 2000, azok közül az mennyi ezen vármegyére 
esett, percipiáljam és Deésen Gyerőfi György uram keziliez 
administráljam.1) 

12. Deésre mentem komám Vajda János urammal és az 
szolgabírákkal. 

13 (Maji) administráltam Gyerőfi uramnak az marhákat. 
14. Haza jöttem Deésről. 

17 Maji jöttek hozzám az sógor Szilvási János uram 
húgommal együtt, és Újvári uram feleségestől az innepekre. 
Enyedrűl is két deák és Kolozsvárról is két deák jött az 
innepekre hozzám. 

16 Junii Henter Farkas uram lakodalmára indultunk 
Vécsre; hálni mentünk lladnótfájára, bátyám Klobusoczki (így) 
uramnál. 

17 Junii volt Vécsen az Henter uram lakodalma; nász-
nagy én voltam, vőfély Palotkai uram, nyoszolyóasszony Klo-
busoczkiné asszonyom, nyoszolyóleány Balog Ferencz uram 
leánya. 

20. Haza jöttem Czegében. 

17 (Julii) Bonczidára mentem. 
18 (Julii) volt Bonczidán gírás szék. 
19. Haza jöttem. 

27 (Julii) indultam Radnótra gyűlésben;2) háltam az 
lekenczei szénafűben. 

28 (Julii) mentem Kun István urammal az űr Teleki 
uram eleiben Keresztúrhoz; hálni jöttünk vissza Ugrához. 

29 (Julii) mentünk bé Radnótra. 
30. Feleségem betegségére az úr haza küldött; az nap 

haza jöttem. 

Anno 1687, 4 Augusti, mikor volna az nap az rák 
jegyben, hétfőn reggel öt-hat óra között, adta isten ez világra 
feleségemnek második gyermekecskéjét Vass Annát; kiért le-
gyen áldás, tisztesség, békesség, hálaadás, dicsőség, hatalom és 
erő az mi istenünknek mind örökkön örökké. Amen! 

V. ö. Alvinczi P. Okmt. II, 159. 1. 
2) E gyűlés jul. 2fi-ra volt határozva. Alvinczi P. Okmt. II . 195. 1. 
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En Uram és én istenem! Még az ő anyjának méhében 
te alkottad, formáltad s ott is te viseltél gondot ez csecse-
mőre ; ez világra is te hoztad én istenem, ez világon való 
gondviselését is egyedül csak te reád bízom; viselj gondot én 
istenem mind ez csecsemőre, mind annak szüleire, s igazgassad 
ügy szüleit, hogy vele való dajkálkodások, nevelések, oktatá-
sok, tanítások, legyen te nevednek tiszteletire s dicsőségére, s 
ha teneked Uram tetszik, kedveljed s szeressed életével szü-
leit, ne szomorítsad meg mint az másikkal; mindazáltal amen, 
és úgy legyen Uram, mint neked tetszik. 

15 Septembris feleségemmel együtt visszajöttem Méhesre 

13 (Octobris) haza jöttem mind cselédestűi Czegében, 
mivel az németek jöttek.1) 

14 (Octobris) kezdtem Czegében szedetni. 
15. Feleségemet Szamosujvárban béküldtem, magam itthon 

szedettem. 
16 Octobris magam is ebéd után bémentem Szamos-

újvárban. 
17 Octobris szállott az lotharingiai herczeg az német 

táborral együtt Kolozsvárhoz. Eodem magam kijöttem Szamos-
ujvárból, mivel ide Czegében sallaguardákkal (így) érkeztek. 

18. Itthon voltam. 
19 Octobris ebéd után mentek bé Kolozsvárra az néme-

tek és foglalták el császár számára. 
20 (Octobris) virradtig mentem bé Szamosujvárban, és 

feleségemet, cselédemet kihoztam belőle. Mikor szintén az Kö-
vecsesre feljutottam, akkor már az nyargalója az vár alatt 
nyargalt, s fél órával azután szállatta meg Veterani generál 
egy rész haddal. 

21 Octobris adták fel Szamosujvárt az németeknek min-
den lövés és obsidio nélkül. 

30. Kolozsvárra mentem. 
31 Octobris. Meghallván, hogy az herczeg Ő felsége vissza-

fordult, haza jöttem Kolozsvárról. 
1 Novembris ismét az embereket beszállítottam. Czente 

Bálint és Frank uramék is ide jöttek. 
2. Újvári uram is ide futott az erős várban. 
3, 4. Itthon voltunk. 

. J) Olv. Alvinczi Péter Non periódus actuum germanorum czímű 
feljegyzését. Oktnt. II. 228. 1. 

C Z E G E I VASS NAPLÓK. 5 
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5. Gyurkát Kolozsvárra küldtem volna, de fegyverétűi 
megfosztották, maga az lovon elszaladott. 

6. Egyik salvaguardiával az táborra küldtem. 
7 Novembris. Az berezeg ő felsége kifelé menvén, Gyur-

káék Lónátűl jöttek el, az berezeg Panczélcsehliez szállott 
estvére. 

8. Innét az szegénység haza takarodott. 
9 (Novembris) az egyik salvaguardiát Szeben felé indí-

tottam, mivel ott az regimenj e. 

18 (Novembris) indultam Fogarasban, hálni Méhesre. 

22 (Novembris) virradtig Fogarasban bémentem. 
23. Fogarasban voltam, de míg én bémentem, addig 

elbomlott az gyűlés; vetettek fel rettenetes hallatlan adót, 
minden kapura flor. 200, két negyvenes bort, négy vágó mar-
hát, búzát metr. 60, zabot metr. 80, az mostani ben kvárté-
lyozó németek számára.1) 

24 Novembris délután két órakor jöttem ki Fogarasbúl; 
hálni jöttem Sárosra. 

28. Még ebédre haza jöttem. 

2 Decembris kezdtem harmadik úttal az biblia olva-
sásához. 

Ez elmúlt 1687 esztendőnek az első része, úgymint az 
tél, igen igen bővölködött hóval, mert egész szent Márton 
naptúl fogva majd áprilisig jó szánűt volt; szerteszéllyel az 
országban felette nagy hó volt, mely miá egész Erdélyország-
ban az tokban az halak igen megholtak,2) sőt az folyóvizek-
ben is sok helyeken, mely miá halnak nagy bősége volt, de az 
szénának nagy szüksége, úgy annyira, hogy egy öl szénácska 
14—16 forintokon folyvást elment. Ezen télen az németek 
számára Nagybányára Erdélybűi számtalan sok búzát, zabot 
szállítottanak ki.3) 

Második része ez elmúlt esztendőnek, az tavasz, eleintén 
vizes, nedves volt egy kévéssé, de ismét szárazságra fordult. 

') V. ü. Alvinczi P. Okmt. í r . 236 és köv. 11. 
2) L. föntebb a jan. 29, 30 és 31-ről szóló feljegyzéseket. 
8) Olv. a fogarasi consultatiókat Alvinczi P. Okmt. I I . 64 és k. 11. 



168?. DECEMBÍUÍ. 

Ezen tavaszon az németek számára Nagybányára Erdélyből 
2000 marhát hajtottak.1) 

Harmadik része, az nyár, felette vizes volt, úgy annyira, 
hogy kaszálásnak, aratásnak alkalmatlan üdő járt, mely miá 
sok helyeken az szénák az buglyákban is majd mind elvesz-
tek; esős üdő miá nem is hordhatta az ember. Búza kevés 
lött, de köles sok lött mindenfelé; az búza az asztagokban 
megmelegülvén, sok helyeken megfúlt, mivel a hol mi kevés 
búza lött is, igen ritka lévén, füvesen kellett aratni, az esős 
üdő miá meg nem száradhatván, nedvesen kellett béhordani. 

Negyedik része, az ősz, elsőben az vetésre igen alkal-
matos volt, de ismét egy darabig, mintegy négy hétig száraz-
ságra fordult, azután ismét egész szent Márton napig jó vető 
üdők jártak. 

Ezen őszön jött bé Erdélyben lotharingiai herczeg ő fel-
sége nagy armádával. Béjővén, Kolozsvárhoz ment s azt min-
gyárt feladták. Szamosujvárhoz küldte Veterani generált, azt 
is feladták; azután bellyebb nyomulván Balázsfalvához, oda ő 
felségének Szebenből is kihozták az kolcsokat, hogy feladják. 
Szebenben küldött ő felsége Saffenberk2) generállal együtt 
négy regimentet, Fejérvárra Veterani generállal négy regi-
mentet ; onnét visszafelé indulván, Beszterczére Picolomini 
generállal három regimentet. Kolozsvárat hagyott három regi-
mentet, az többivel maga ő felsége kiment.3) De minekelőtte 
kiment volna, ez szegény hazára nagy summa adót és élést 
vetett fel, úgymint pénzt flor. 842,000; minden kapura esett 
Üor. 200 ; két negyvenes bort, négy vágó marhát, búzát metr. 
60, zabot metr. 80 ; 4 ) 16 szekér szénát, melynek felét kará-
csonig mind fel kellett szedni, felét penig karácson után. 

Oh igen erős, igen szent ós igen irgalmas nagy isten! 
ki szereted az igazakat és jóvoltodat azokhoz ezer íziglen 
fentartod, ki egyszersmind oly igaz vagy, hogy az gonoszságot 
megbünteted az fiakban harmad és negyed íziglen; óh mely 
igen háláadatlanok és gonosz útálatos vétekben élő emberek 
vagyunk mi egész nemzetül és országostúl; mert midőn min-
ket gyermekségünktől fogvást sok áldomásiddal vöttél volna 
környűl, megbizakodtunk, és az mi békességünkben elkevélyed-
vén, te tőled hitetlenül elpártoltunk; az te házadnak gazdag-
sága nemzett mi bennünk gonoszra való vágyódásokat, kevély-

*) L. föntebb május 7-ike alatt. 
2) Scherffenberg. 
3) A német hadak elhelyezésére nézve v. ü. Alvinczi P. adatai t , 

Okmt. n . 233. 1. 
4) L. föntebb a nov. 23-ról szóló feljegyzéseket. 
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séget, irigységet, szegényeknek nyomorgattatását és egymás 
java kívánását, ki ki maga sorsával és állapatjával meg nem 
elégedvén, egymás felebarátjának veszedelmére való igyekeze-
tét és szándékát, úgy annyira immár, hogy mindazok az útá-
latosságok feltaláltatnak mi közöttünk, valamelyekkel rakvák 
az setétségnek fiainak társaságok: sőt Uram, az Sión leányi 
is gőgös nyakkal és felemelt szemmel jártanak az te gyaláza-
todra s az ő gonoszságokban kevélységre, részegségre és minden 
útálatosságra kifakadván, elhagyták az ő elébbi szemérmet(es-
ség)eknek bizonyságát, és bizonyára belőlök majd teljességgel 
el is oltatott. Vétkeztünk óh Uram az te szemeid előtt, és 
gonoszságot cselekedtünk; és ez az oka, hogy igazságodbúi 
ostorozsz bennünket, ez az oka, hogy az Ammoniták és Moa-
biták nagy erővel elkészültek és eljöttenek, és elszánták ezek 
hogy elveszessék az Jákobot, és hogy az Izraelnek nevét ez 
földrűl eltöröljék, azon igyekeznek; ez az oka, hogy az bűnnek 
embere, az te anyaszentegyházadnak ellensége dühösködik az 
te kicsiny nyájad ellen és azt teljességgel el akarja törleni; 
ez az oka, hogy az mi várainkat, városinkat elfoglalták és 
bészállották az mi ellenségink, és oda bétakarított javainkat 
magok számára foglalták, minket penig húznak, vonsznak, 
nyomorgatnak. Jaj , bizony félő, hogy ha te Uram mellettünk 
ki nem kelsz, el ne oltassék teljességgel az kegyesség és porban 
lábunk alá ne tapodtassák az igazság, és az mi utczáink károm-
lókkal, ártatlan vér ontóknak emberivel teljesek ne legyenek, 
melyek minket nyomorgassanak, sanczoltassanak mind addiglan, 
míglen az mi szemeink megteljenek sírásokkal és elepedjenek 
könyliullatásokkal, és teljességgel mindenünkből, jószágunkbúi, 
javainkbúi, marháinkbúi kifogyassanak és elpusztítsanak; jaj, 
bizony félős végezetre, hogy az te igédnek szövétneke, mely 
még ez ideig közöttünk világoskodott, másuva ne vitessék. 
Megérdemeljük ugyan Uram mindezeket, mert teneked, csak te-
neked vétkeztünk és az te szemeid előtt cselekedtük az gonosz-
ságot, hogy igaznak ítíltessél az te beszédedben és tiszta légy 
mikoron ítélsz; de óh igen kegyelmes atyánk, nyitva vagyon 
az te irgalmasságodnak ajtaja mindazoknak, valakik peniten-
cziatartás által tehozzád megtérvén, azon zörgetnek; könyörülj 
azért mirajtunk, és minekünk, kik reszketvén az te kegyelmedet 
óhajtjuk, kegyelmezz meg, az mi nyomorult állapotunkat szánd 
meg és az mi dühös ellenségünk ellen oltalmazz meg; ne 
menjenek Uram te elődben az mi gonoszságink és az te gonosz 
ítíletedet ne hozzák azok mi reánk; emlékezzél meg inkább 
az te örökségedrűl kit magadnak választottál, és az kit nagy 
erővel, mint az Izraelt Egyiptomból, úgy az mi eleinket, édes 
nemzetünket Scythiábül, hatalmas kézzel kihoztál és az pogány 
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setétségbűl keresztyéni világosságra hoztál; ugyanis Uram, ha 
minket elszélesztenél és ha minket elvetnél, miképen telje-
sednék hé amaz te szolgádnak, az lelki atyánknak tett ígére-
ted ? melyben azt mondottad: I nie jól teszek te veled és az 
te magodat olyanná teszem mint az tengernek fövényét, mely 
az ő sokasága miatt meg nem számláltattathatik. Mostan 
vagyon óh Uram az idő, légy könyörületességgel azért mi 
nekünk és szabadíts meg minket az mi ellenséginknek kezek-
ből ; mert ha Uram nem kegyelmezsz az népnek meg, és ha 
mind egyig elveszted őket, meghallják azt az idegenek, és az 
földnek gonosz lakosi azt mondják: Nem szabadíthatta meg 
isten ezeket és azért vesztette el őket. Mostan azért, mostan 
ismertessék meg az te hatalmad, hogy tudják meg mindenek, 
hogy késedelmes vagy te az haragra és kegyelemmel bővöl-
ködő az tégedet szívesen szeretőkhöz; kegyelmezz meg azért 
ez népnek gonoszságának, az miképen ennekelőtte is ked-
veztél ez népnek; lásd meg Uram az te szomorú anyaszent-
egyházadnak nyögését, az te gerlicze galambocskádnak szavát 
halld meg; nézd meg az ő nyomorúságát, tapogassad az ő 
sebeit, és az ő panaszait te előled el ne kergesd; és midőn 
óh Uram, jóvoltodbúl kegyelmességedet nyújtod ő hozzá, szé-
gyenítsd meg Zebahot isten az ő ellenséginek bátorságokat, 
és minket kik az te szárnyaidnak árnyékában futottunk, az te 
hatalmas erőd által oltalmazz meg; légy minekünk paizsunk, 
légy dicsőségünk, légy örömünk, hogy bátorságban élvén, tége-
det szolgálhassunk és az te megszabadításodért teneked tiszta 
szívből való hálákat adhassunk. Amen! 

Anno 1688. 

29, 30 (Januarii) Fogarasban készültem. 

3 (Februarii) estvére bémentünk Fogarasban. 
4 Februarii bomlott el az gyűlés, de csak az választott 

embereket bocsátották el. 
5, 6, 7, 8. Fogarasban voltam; csak kártyázással töl-

töttük az üdőt. 

13 (Februarii) indult az űr Teleki uram Szebenben 
Karaffa generálhoz; x) háltunk Fenyőfalván. 

14 Februarii ebédre bémentünk, és ebéden az úr ő 
kegyelme Karaffa generálnál volt. 

3) Karaffa t'ebr. 5-én érkezett Erdélybe, mint generalis eomméndans. 
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15 Februarii vasárnap lévén, az úr f'el nem ment, hanem 
az német grófok, urak udvarlották meg az urat. 

16 (Februarii) ismét az úr Karaffa generálnál volt ebé-
den, estve penig Karaífa generál az úr szállására jött s discur-
ráltak harmadfél óráig egymással. 

17 (Februarii) ebéd után ment fel az úr. 
18 (Februarii) ismét ebéden Karaffa generálnál volt az 

úr, estvére penig ismét az úrnak szállására jött. 
19 Februarii vendégelte meg az úr az német fejedelme-

ket, grófokat és nagy német urakat, úgymint: 1. commissarius 
Falkanai,1) 2. saxoniai fejedelem, 3. gróf Pace, 4. gróf Mar-
chisban, 5. gróf Lapacze (így), 6. gróf Frissenberch, 7. adju-
tánt Detrich, 8. Marchisio, 9. Marcliio, 10. gróf Karaffa, 
11. Marmill, 12. Servile, 13. Császár Mihály, 14. Komornyik, 
15. Serpi(li)us. 

20 (Februarii) az követek is, úgymint Bethlen Elek 
uram, Bánfi György uram ő nagysága és Alvinczi Péter uram 
beérkeztek, Karaffa generállal tractáltak2) és ebéden is fen 
voltak. 

21 Februarii ebéd után kijöttünk, Detrich generál adju-
tánt egy compánia némettel majd egy mélyföldig kikésérvén, 
az mint hogy mikor bémentünk volt is, akkor is egy com-
pánia némettel az úr eleiben kijött volt, és az Veterani hinta-
ját is kihozván magával, kiben az urat ültette volt, most is 
azon hintóban hozta ki az urat. Hálni jöttünk Fenyőfalvára. 

22 Februarii estvére bémentünk Fogarasban, 
23, Fogarasban voltam. 
24. Az urak Ő nagyságok ő kegyelmek Medgyesre com-

missariu-onak küldtek Mikó István urammal. 
25 (Februarii) estvére Medgyesre bémentünk. 
26. Paceval ő nagyságával szemben lőttünk, ebéden is 

nála voltunk. 
27. Németek élésében forgolódtam. 
28 (Februarii) érkezett bé Medgyesre fejedelem marchio 

Vitelli. 
29. Marchio Vitelli volt Pácénál ebéden s mi is ott 

voltunk; marchio Vitelli elmenvén Pacetúl, minket el nem 
bocsátott, hanem velünk egész setét estvig ivutt ós tánczolt. 

1 Mártii szállottak bé Medgyesre az compániák: Pace-
jébül. öt compánia, Vitelliébül is öt. 

>) Falkenheim, vagy mint maga rendszerint í r j a : Fridericus L. B, 
a Falkenhein. 

») V. ö. Alvinczi P. Okmt. II. 295 és köv. 11. 
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2. Pekri Lőrincz és Bethlen Sámuel uramékkal együtt 
voltunk ebéden Pácénál. 

3. Horvát Miklós uram helyemben jővén, magam az 
urak parancsolatjából vissza indultam Fogárasban; háltam 
Szentágotán. 

4 (Mártii) bémentem Fogarasban. 

12 (Mártii) állott bé az gyűlés. 

17 (Mártii) bomlott el az gyűlés, de csak az választott 
embereket bocsátották el, az regalistákat nem. 

18, 19. Az úrnál voltam. 
20. Szalánczi urammal Nagysink-székben küldtek, hogy 

Szebenben 300 szekér szénát szállíttassunk. 

25 Mártii ebédre bémentem Fogarasban. 

27. Az úr Szebenben menvén Karaffa generálhoz, est-
vére visszajött. 

28, 29. Az úrnál voltam. 
30. Doboka vármegyében rendelvén az urak, hogy az fel-

vetett 65 forintos adót felszedessem és az 8 köböl bűzát kapu-
szám után Kolozsvárra szállíttassam, ebéd után kiindultam 
Fogarasbűl; hálni jöttem Netusra. 

31. Hálni jöttem Mosonban; feleségemet is ott találtam. 

7 (Április) haza jöttünk Czegében. 

15 (Április) jöttek hozzám az innepekre két enyedi deák, 
Pápai és Békési. 

19 Április húsvét másod napján mult ki ez világbűi az 
szegény úr Nemes János uram *) hosszas betegségi és nyomo-
rusági után, délután három s négy óra között. 

25 Április Viczében mentem, mivel az húgom Kapi 
Erzsébet egy maga szolgájához Jápróczki Ádámhoz menvén 
fér(j)hez, lakadalmában ott voltam. 

26 (Április) jó reggel haza jöttem. 

5 Maji esék nagy károm, mivel virradta előtt egy óra-
kor Polyák Gergely, részeg lévén, gyertyával ment az kapu 

') A naplóíró ipa. 
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mellett való istállóban, mely gyertyától meggyüladván, öt sze-
keres lovam ben égett. ' 

10 Maji Füzesen levő német kapitányhoz mentem, mivel 
maga hitt vendégségben. 

11. A vicekapitánya és kornyétássa nálam lévén, ebéd 
után mentek el tőlem. 

20 (Maji) az úr Nemes János uram temetésére indul-
tunk ; hálni Méhesre mentünk. 

21 Maji hálni Méhesrül Gyalakutára mentünk. 
22. Csak magam Segesvárra mentem az sógorasszony-

hoz Lázár Imréné asszonyomhoz. 
23 (Maji) visszajöttem Gyalakutára, mivel nem biztattak 

bennünket, rosz hírek miá, hogy bémehessiink Háromszékre. 

28. Czegében haza jöttünk. 

1 Junii indultam Fogarasban ebéd után, háltam Méhesen. 

4 Junii estvére bémentem Fogarasban. 
5 (Junii) mentem fel udvarhoz. 
6, 7, 8. Első napján bé nem gyültünk, de második, har-

madik napján bégyültünk. 
9, 10, 11. Mind begyültünk. 
12. Az úr Teleki uram engemet elbocsátván, ebéd után 

Háromszékre indultam. 
13. Hídvégre mentem Apor István és Kende Gábor 

uramékkal. 

16 Junii sógor uramékkal, Nemes János, Nemes Gábor 
és Nemes Györgyékkel Brassóban mentünk. 

17 (Junii) osztottuk fel anyjoktól maradt kevés res 
mobilist. 

18 (Junii) jöttem ki estvére Hídvégre. 
19 (Junii) jöttem Kende urammal együtt Kilyénben 

hálni. .. 
20 (Junii) ebédre Várhegyre mentünk. 
21 (Junii) osztottuk fel az várhegyi és ótszeményi J) 

jószágot hét felé. 
22 (Junii) elvégezvén dolgunkat, estve felé Mikes uram-

mal Zágonban mentem. 
l) Ótszemény kétségkivűl a mai Oltszem a Háromszékben. 
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23 (Junii) jó reggel megindultam Fogaras felé; hálni 
mentem az Sárkány alá. 

24 (Junii) nyolcz órára Fogarasban mentem. 
25 (Junii) indult meg Fogarasbúl ebéd után az úr 

Teleki uram minden cselédive]; hálni jöttünk Selestátra.1) 

29 (Junii) ebédre Gálra 2) s estvére Gernyeszegre. 
30 (Junii) reggel engemet az úr elbocsátván, ebédre 

Maros-Keresztúrra jöttem, mivel feleségem is ott volt. 

2 (Julii) haza jöttünk Czegében. 

6 Julii Kolozsvárrá mentem feleségemmel együtt. 
7. Kolozsvárat voltunk. 
8 (Julii) nagy vendégséget csinált az commendans, az 

urat Bánfi György ő nagyságát vendéglette. egész estvig mind 
lőtetett. 

13. Ebéd után haza jöttünk. 

25 (Julii) indultunk feleségemmel Maros-Keresztúrrá 
osztozni; háltunk Méhesen. 

26 (Julii) ebédre Maros-Keresztúrrá mentünk. Kendefi 
Miklósné és Lázár Imréné asszonyomékat is ott találtuk, de 
hogy mi érkeztünk, mingyárt elmentek. 

27. Csak halásztunk. 
28 Julii maros-széki vicekirálybíró Szilágyi János uram 

és az nótárius igazították köztünk való dolgokat és oszlást. 
29 (Julii) jártuk ki ő kegyelmekkel együtt az keresztúri 

földeket. 
30. Csak magunk jártuk ki és mértük fel az nyárádtői 

és malomfalvi földeket. 
31. Ebéd után mind sógorommal Nemes János urammal 

és feleségemmel együtt Gernyeszegre mentünk. 

4 (Augusti) Czegében jöttünk. 
5, 6, 7. Dolgomat végeztem, mivel Nagybányára készültem. 
8. Ebéd után indultunk meg sógorommal Nemes János 

urammal; háltunk Yiczében. 

12. Ebédre bémentünk Nagybányára. 

Seligstadt, mai magyar nevén: Boldogváros. 
2) í gy ; valószínűleg ICál a Maros-székben. 
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13. Az szőllőket járván, az alatt az sütő Magyari Gyurka 
és az szakácsinas Fodor Marczi elszöktek. 

14 (Augusti) osztottuk fel az házakat: feleségemnek 
jutott az új épiilethen kapu között levő botos első ház, mel-
lette levő boltjával együtt, és az hátulsó felső ház. 

15. Ben voltunk, mivel vasárnap volt. 
16 Augusti osztottuk az kiin való örökségeket: felesé-

gemnek jutott az Nagy-Décsén szőllő egészlen és az tós kert 
az nagyobbik tóval együtt. 

17 (Augusti) voltunk sirató estvében Enyedi István 
sógoromnál. 

18 (Augusti) lött az lakodalma, kiben is ott voltunk, 
sógorom Enyedi István uram kissebbik fiának Enyedi Sámuel 
uramnak. 

19. Ebéd után kijöttem Karulyára. 
20 Augusti elvégezvén Karulyán dolgomat, hálni jöttem 

Sósmezőre. 
21. Haza érkeztem. 

27 (Septembris) az öcsémmel az gyűlésre Radnótra indul-
tunk ; háltunk az mezőn. 

28 (Septembris) reggel bémentünk; szállottunk az gát-
hoz Maros mellé sátorban. 

29 (Septembris) állott hé az gyűlés. 
30 Septembris nem sokat végeztünk. 
1 Octobris hasonlóképen. 
2 (Octobris) ebéd után Maros-Keresztárra mentem fel 

az öcsémmel, de az öcsém Sárpatakra ment fel. 
3 Octobris ebéd után visszamentünk estvére. 
4, 5, 6. Ecclesiai dolgok agitálódtak. 
Anno 1688, 7 Octobris, mikor az nap az halas jegybűi 

szintén az kos jegyben akar lépni, csötörtökön éjczaka 11 s 
12 óra között, adta isten ez világra nyavalyás feleségemnek 
harmadik gyermekecskéjét, igen nehezen és sok kínlódásokkal, 
úgy annyira, hogy kevés reménség volt mindkettő felől; de 
hogy isten mégis így is megadta, legyen áldás, tisztesség, böl-
csesség, háláadás, dicsőség, hatalom és erő ő felségének az mi 
jó istenünknek, mindörökkön örökké. Amen, amen! 

8 Octobris ebédre haza érkeztem. 

27 Decembris kereszteltettem meg harmadik kis leány-
kámat Vass Katót, kit isten neveljen az ő nevének dicsőségére. 

31 (Decembris) mindnyájan Méhesre mentünk. 
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Ez elmúlt 1688 esztendőnek az első részét az mi illeti, 
úgymint az tél, nem igen alkalmatos volt, kevés hó volt, nehéz 
és alkalmatlan utak, mely miá szerteszéllyel az országban az 
szegénységnek sok marhá(j)ok veszett el az német vitézek 
számára szállítandó élésvitel miatt. 

A második részét az tavaszt az mi illeti, az eleje volt 
alkalmatos, de mikoron leginkább szükség lett volna az esőre, 
kivált az mezőségen, nem lött; az vizek mellett néha néha lött. 

Harmadik része, az nyár, az eleje volt alkalmatos, de az 
utolja vizes; majd egymásután négy egész hétig éjjel nappal 
esett, mely miá az búzát be nem takaríthatván, az kalongyák 
felette igen kiköltek. Jégeső az országban sok helyeken felette 
sok károkat tött. 

Az őszt is az mi illeti, az vetésnek alkalmatos volt elein-
tén, de szent Mihály naptúl fogva majd csaknem karácsonig 
rettenetes esők szakadtak le, mely miá rettenetes sárok voltak, 
melyhez hasonlót majd elig értek; bor is csak felényi lött mint 
másszor; az tók megtöltek vízzel; ha isten ő felsége nem szün-
teti vala, már nem is járhatnak vala. 

Ez esztendőben tavasz felé Erdélybűi kimenvén, vötte 
meg Karaífa generál Lippát,1) 

Ugyan ezen esztendőben vötte meg az lotharingiai ber-
ezeg, egész császári armáda ott lóvén, Nándor-Fejérvárt.2) 

Oh seregeknek istene, felséges isten! bűnt gyűlölő, bűnö-
söket sokáig váró s tűrő, de az bűnösöket büntetetlen nem 
hagyó, erős bosszúálló isten, de igen kegyelmes isten, az ki 
egy üdőben, egy alkalmatossággal, egy országot, egy birodal-
mot és egy népet nemzetséget az porbúi, sárbúi, szemétbűi 
felemelsz, felmagasztalsz és az setétbűi világosságra hozsz, és 
más nemzetet, nemzetséget, országot, birodalmot lenyomsz ós 
megszégyenítesz, viszont penig azon népet, nemzetséget, orszá-
got, birodalmot, kit annakelőtte nagyra és nagy dicsőségre 
emeltél volt és szép fényességre, ismét azon porban, sárban, 
szemétben, kiből felemelted volt, vissza viszed, megszégyeníted 
és meggyalázod, emezt penig az szemétbűi, porbúi, sárbűi ismét 
felvészed és dicsőségessé teszed, ügy annyira Uram, hogy sem 
egy népnek, nemzetségnek, egy országnak, birodalomnak és 
csak egy embernek is, sőt semminek is ki tőled teremtetett 
s formáltatott, állandóságot ez világon nem adtál és nem adsz; 
íme Uram, mindezeket ügy látjuk, sok nemzetek és teremtések 

1688. jun. 20-án. 
a) Nándor-Fej érvárat Miksa ba jo r választó fejedelem vette be 

September 6-án. 
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szenyvedik és próbálják, kik között Uram, az mi szegény nem-
zetünk is, az te kicsiny örökséged, magyar Izraeled, minden 
nap, minden órán próbálja és szenyvedi; mert eljöttek Uram, 
messze földrűl az erdei vadkanok és az vért szopó farkasok, 
hogy az te szőllődet és szép örökségedet kitúrják, felforgassák 
és gyepűit elhányják, és még az úton járóknak is prédáúl és 
ragadományúl adják. De óh Jehova, seregeknek istene! med-
dig gerjedez haragodnak tüze mi reánk ily igen, szegény te 
népeidre ? meddig nem könyörülsz mi ra j tunk ? míglen hagysz 
minket így pusztíttatnunk és míglen nem hallgatod meg az 
te népednek könyörgését és ha adod meg kérésünket? Meg-
valljuk gonosz életünket óh nagy isten! hogy nem vagyunk 
méltók, kikre mint ennekelőtte kegyelmes szemeiddel tekints 
és szokott irgalmasságodat is az te tárházadbúi mi reánk 
bőségesen kiöntsed; mert bűneinkben élvén, elmúlattuk az 
penitencziatartásnak gyönyörűséges idejét, és az mi boldog 
életünknek megtartása felől való biztatásidat csak hátunk 
megé vetettük; óh vajha isten, az te ítíletednek szemléletivel, 
midőn más országokat büntettél az te haragodban, te hozzád 
voltaképen megtértünk volna és bűneinket keserves zokogó 
sírással az bűnös Péterrel megsirattuk volna; jól volna iste-
nem, az mi dolgunk; de nem tanáltatott mi bennünk semmi 
jele az igaz megtérésnek, nem áztattuk meg könyveinkkel az 
mi nyoszolyáinkat, hanem bűneinknek számát nevelten nevel-
tük, és az mi szíveinket mint valami mágnes-követ az te igéd 
és törvényed ellen megkeményítettük; ez az oka, hogy amaz 
éneki zengéssel gyönyörködtető békességet mi tőlünk távul 
vitted, és szidalmat, gyalázatot hoztál fejünkre; ez az oka, 
hogy síivöltöttél Uram az idegen nemzetnek, és messzünnen 
mint az saskeselyűk mi reánk rohantanak, az kik az mi feje-
delminknek, uraink(nak), főrendeinknek, tiszt viselőinknek, bíráink-
nak, polgárinknak parancsolnak és az szegény községet nyo-
morgatják ; és nincsen csak egy is közülünk, az ki az ő csele-
kedeteknek, sok, gonosz kívánságoknak ellene merjen csak egy 
szót is szólani. Oh Uram, jól tudjuk mindezeknek szándékokat 
és gonosz igyekezeteket, kik csak azon igyekeznek, miképen 
teljességgel az mi nemzetünket elfogyassák, az mi házainkat, 
javainkat elpusztítsák ós az mi édes hazánkat megnyomorítsák; 
de óh Uram, elvetsz-é minket az te haragodban, és az te búsu-
lásodban az te irgalmasságodról nem emlékezel-ó meg? nem 
veszed-é füleidben az te híveidnek éjjeli nappali üvöltéseket, 
és az igazat is az gonoszszal egyben elveszted-é ? Távol légyen 
istenem te tőled ez dolog, hogy úgy jár jon az igaz mint az 
istentelen; talám vannak óh Uram, ötven igazak az mi bűnös 
nemzetségink között, avagy elveszted-é és nem kedvezsz-é ez 
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mi országunknak az ötven igazakért? Óh Uram, ha ötvenen 
nincsenek, talám csak öt híjjá lészen, avagy elveszted-é az 
ötért ez mi szegény országunkat? Kérlek, ne haragudjál meg 
öh én istenem, ha szólok, mivel kívánok szólni az én Uramnak, 
noha por és hamu vagyok; talám vannak negyvenen, talám 
vannak harminczan, talám vannak húszan avagy legalább tízen, 
és ez okáért vájjon nem kegyelmeznél-e meg mi nékünk? J ó l 
tudjuk édes atyánk, hogy megérdemlenők mi azt, hogy akké-
pen tennél mi velünk, mint régenten Sodomával és Gomorával; 
de óh Uram, ne cselekedjél mi velünk az mi álnokságinknak 
jutalma szerint, légy kegyelmes az mi vétkeinknek és az mi 
gonoszságinknak, hogy legyünk mi te örökséged és te válasz-
tott néped. Amen, amen! 

Anno 1689. 
1 Januarii ebéd után Méhesrűl megindultunk, há ln i ' 

Bándra mentünk. 
2 (Januarii) ebédre Maros-Keresztúrra, de uramék ebéd 

után elmentek. 
3. Keresztúrot voltam. 
4. Segesvárra országgyűlésében indultam; hálni mentem 

Czikmántorra. 
5 (Januarii) virradtig Nádasra mentem, mivel az úr 

Teleki uram ott hált s reggel Bethlen Gergely és Gyulai 
Ferencz uramékat Küküllő vármegyei főispánságra instellálta, 
és ebédre bémentiink Segesvárra. Eodem, urunk ő nagysága 
is ebéd után bejött; az úrral ő kegyelmével ő nagysága elei-
ben kimentünk. 

6 Januarii kézfogásban töltöttük el az napot. 
7 (Januarii) olvasták cl az catalogust. 
8 (Januarii) császár ő felsége emberit felhozták az ország 

közzé, úgymint az commissariust Komornyikot, és Absolon 
uramat, ki is az portiót elé adta, úgymint 29,000 portiót. 

9 (Januarii) vasárnap lévén, nem gyűltünk öszve. 
10 Januarii öszvegyiiltiink és az portio felől discurráltunk. 
11. Az császár emberit más külön házban az urak közzé 

felhozták, discurrálván az portio felől vélek, hogy ha lehetnek 
valami engedelmességgel.1) és mi módon, micsoda modalitással 
s mi formán s mint kívánják administrálását az portiónak V 

12 (Januarii) felvetvén az portiót, kapura esett fl. 250, 
búza cub. 6, zab cub. 10, hűs cent. 300, széna curr. 5 ; az 
székelységre esett Ü. 120,000; in summa az pénzbeli portio, 

l) Értsd : engedékenységgel. 
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mivel az három holnapi élésért is pénzt kívánnak, tészen leg-
alább flor.1) 

13, 14, 15 Januarii az portio dolgában munkálódtak 
külön Bethlen Miklós, Alvinczi Péter és Sárosi János uramék, 
hogy melyik statióra mennyit vigyenek s honnét vigyék ? 

16. Most egy hét alatt kívánván fl. 100042000,2) azon 
munkálódtak hogy megadhassák. 

17, 18, 19 Januarii mind az portiónak felvetésin, élés-
nek statiókra való rendelésin és ez mostan hamar kívánó sum-
mának megadásában munkálódtak az urak, magam penig igen 
rosszúl voltam. 

20, 21, 22 (Januarii) hasonlóképen;3) de bégyültünk; 
de köztünk rettenetes sok volt az beteg ember, ügy annyira, 
hogy nem hiszem, harmada egészséges lőtt volna az kik oda 
mentünk az gyűlésben; az szolgarend is hasonlóképen betegült. 

23 Januarii vasárnap, nem gyiiltünk fel. 
24 (Januarii) estve elbomlott az gyűlés; magam hálni 

Nádasra jöttem. 
25. Feleségem Gyalakután lévén, ebédre oda mentem; 

hálni jöttünk Maros-Keresztúrrá. 
26. Kereszturot voltunk. 
27. Méhesre jöttünk. 
28. Méhesen disznókat ölettünk. 
29. Haza jöttünk Czegében. 

8 (Februarii) vármegye parancsolatjábúl holmi dolgok 
végett Gernyeszegre az úrhoz Teleki uramhoz indultam. 

9 Februarii Gernyeszegre érkeztem és az úrral szembe 
lőttem. 

10 Februarii ebéd után válaszain lévén, vissza indultam. 
11. Ebédre haza jöttem Czegében. 
12. Mind feleségemmel együtt Kolozsvárra mentem bé. 

20. Az commendans fársángolt. 
21 Februarii Pólyik uram az commendanst az több 

német kapitányokkal együtt vendégségben hítta, hová Gyerőfi 
és Mikola uramékat, engemet is elhívott. 

25. Kemény Boldi temetésére indultam Gernyeszegre; 
háltam Méhesen. 

A summa nincs kitéve. 
s) így ; talán 142,000 frt . 
3) Jan. 20-án jöt t létre a német hadak ellátására vonatkozó egyezség 

az ország és a császári biztosok között. V. ö. Alvinczi P. Okrnt. II . 299. 1. 
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26. Gernyeszegre érkeztem jókor. 
27 Februarii temettük el az kis Kemény Boldit. 
28 (Februarii) reggel jöttem el Gernyeszegrűl Méhesre. 

Eodem estve felé holt meg Gernyeszegen az szegény öcsém 
Stépán Ferkó. 

I Mártii ebédre Czegében jöttem. 

6 Mártii ebédre az öcsém Kapi János jött hozzám, est-
vére pedig Serédi Benedek uram. 

7. Serédi uram elmenvén tőlem, magam Kapi J ános 
öcsémmel Viczében mentem. 

8 Mártii volt Ősben az öcsém Kapi János lakodalma, 
hová az nap mentünk Viczébűl. 

I I (Mártii) estve jöttem haza Viczébűl. 

16 (Mártii) egész napestig nagy meleg szél füván, az 
havat majd mind elolvasztotta, mely miá oly nagy árvizek 
lőttek szerteszéllyel az országban, hogy kevés tónak az gá t ja 
állotta meg az ki el nem szakadt; mezőségen még az malmo-
kat is nagyobb részint elvitte; az mely gátokat is hirtelen el 
nem szakasztott, vigyázás lévén reá, hogy félvén az víztűi, 
elvágták az kárgyát,1) és olyan helyt is igen megszaggatta; 
nekem is az Holdos tóval volt nagy bajom, mert szintén elme-
gyen vala. 

17 Mártii jó reggel felkelvén, az egész faluval az gá t ra 
mentem, mivel már szintén az közepin az gát elszakadt volna, 
ha hamar nem értem volna, mivel már két helyt az gátot 
megkezdte volt. 

18, 19, 20. Mind ment az tónak az vize. 
21 Mártii akartam az vizét elfogatni, de nem lehetett. 
22 (Mártii) elfogattam valami nagy bajjal s munkával 

sokkal. 
23. Az jászoly-gátat töltötték. 
24, 25. Az hol elvágattam volt, nagy szakadást mosván, 

majd az oláhok temető(j)eig vesszőbűi gátot köttettem beléje. 
26. Elműlathatatlan dolgaim lóvén, Méhesre mentem. 
27, 28, 29. Méhesen voltam. 
30. Vad fákat ültettettem. 
31 (Mártii) hasonlóképen; és Sámsondrúl meggyfa cse-

metéket is hozatván, azokat is elültettettem. 
1 Április Méhesrűl haza jöttem Czegében. 

l) így ; értsd gárgyát. 
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21 Április égett el Brassó; három s négy óra között 
meggyúlván, hét óráig mind elégett egészlen; két háznál és 
az ó-brassai kapunál való klastromnál az magyar templomnál 
több nem maradt. 

22, 23, 24. Méhesen voltam. 
25, 26 (Április) kezdtem az méhesi templomot rakatni. 

12 (Maji) Fogarasban indultam gyűlésben; hálni jöttem 
Maros-Keresztúrra. 

15 (Maji) estvére bémentem Fogarasban. 
16, 17, 18, 19. Fogarasban hevertünk, semmi haszna 

nem lévén gyűlésünknek, csak fárasztottak bennünket. 
20 (Maji) indultunk ki az úrral Teleki urammal; háltunk 

Bárány kúton. 

24 (Maji) jöttem estvére haza Méhesre. 

4 (Junii) Czegében jöttem feleségemmel. 
5. Czegében voltunk. 
6 Junii ebéd után feleségemmel együtt Kolozsvárra indul-

tunk; hálni mentünk sógor uramhoz Bánfi Farkas uramhoz. 
7 (Junii) ebéd után bémentünk Kolozsvárra. 
8, 9. Ben voltunk. 
10 (Junii) estve felé magam kijöttem, de feleségem ben 

maradt. 
11 (Junii) ebédre mentem haza Czegében, estve felé 

Görgény felé indultam. 
12. Görgényben érkeztem, de asszonyom anyám x) rosszúl 

lévén, Bere-Keresztúrra mentem tizenegy óra tájban éjjel. 
13. Urammal ő kegyelmével. együtt az űr eleiben2) men-

tünk Csikfalvára, mivel ott hált ő kegyelme, Porumbákra 
indulván. 

16 (Junii) ebédre bémentünk Porumbákra. 

20 (Junii) ebédre Brassóban. Haiszler generálnál volt 
az úr ebéden. 

21 (Junii) ben voltunk; az generál az úrhoz jött con-
ferentiára. 

22. Haiszler generál az úr szállásán volt ebéden. 

') Keresztúri Jánosné. 
8) T. i. Teleki Mihály eleiben. 



1 6 8 9 . JUNI US AUGUSTUS. 81 

23. Az úr (a) generállal együtt kijött Brassóbúi az német 
táborra Prásmárhoz; ebéden Pácénál voltak mind az generál, 
mind az úr ; ebédtűi felkelvén, az generál visszament Bras-
sóban, az űr penig Káinoki Sámuel uramhoz Körispatakra 
ment vacsorára, holott is éjféli után meggyúlván az torony, 
elégett, és az templomnak fedeli. 

24 Junii jó reggel az úr Szentgyörgyre visszajött, és 
főkirálybírónak választván Kálnoki Sámuel uramot, ebéd után 
hálni mentünk Apáczára. 

25 (Junii) ebéd után megindulván, hálni jöttünk Bethlen 
Sámuel uramhoz Hévízre. 

26 Junii praedicatiót hallgatván, ebéd után hálni Ka-
czára (jöttünk). 

27. Hálni jöttünk Fiadfalvára. 
28 (Junii) jó reggel Székely-Keresztúrra általmentünk, 

Udvarhely szék is oda gyűlvén, hogy az úr Gyulai Ferencz uramot 
főkirálybírónak instellálja, de az szék fel nem vette, és az űr 
megharaguván, (az) ebédet sem várta meg, hanem csak eljöt-
tünk étlen és jöttünk Erdő-Szentgyörgyre Rhédei István 
uramhoz. 

29. Az úr engem elbocsátván Szentgyörgyrűl, ebédre 
Maros-Keresztúrra jöttem; feleségemet is ott találtam. 

4 (Julii) haza jöttünk Czegében. 

15 (Julii) ebéd után feleségemmel együtt Légenben 
mentünk. 

16. Mind együtt sógor uramékkal Méhesre mentünk. 
17. Méhesen voltam. 
18. Az úrhoz Szentpéterre általmentem Yitéz Ferencz 

és Kapi János uramékkal, de magam estvére haza jöttem. 
19. Ismét estvére általmentem Szentpéterre. 
20 (Julii) ebéd után az úrral ő kegyelmével Radnótra 

mentünk. 
21 (Julii) állott bé Radnóton az gyűlés. 
22, 23, 24. Radnóton voltam. 
25. Leánykám Anniska rosszúl lévén, Méhesre vissza-

jöttem. 
26 Julii estvére ismét visszamentem Radnótra. 
27, 28, 29. Radnóton töltöttük az jó arató üdőt csak 

h Íjában. 

5 (Augusti) ebéd előtt bomlott el az gyűlés és estvére 
haza jöttem Méhesre. 

CZEGF.I VASS NAPLÓK. 6 
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6. Rácz János gyermeklova-félire ülvén, ki akarván 
menni az aratóban, de megkapván, leugrottam róla, mely miá 
kezemet, magamat megsértettem. 

8 Augusti haza jöttünk Czegében. 

21 Augusti jó reggel mentem Katonában urunk ő nagy-
sága udvarlására. 

22. Urunkkal ő nagyságával vadászni mentünk, de ebéd 
után az vadászóbúl haza jöttem. 

23. Szilvási János és Henter Farkas uramék hozzám 
jővén, Oláh-Vásárhelyre Újvári Miklós uramhoz keresztelőben 
mentünk; kissebbik fiát Mihókot kereszteltük; estvére vissza-
jöttünk Czegében. 

30. Mind feleségemmel együtt Gernyeszegre jöttem. 
31 (Augusti) estvére urunk ő nagysága Gernyeszegre 

jött az urakkal együtt. 
1 Septembris volt Gernyeszegen az Jeddi Péter és kiikiil-

lŐvári pap Nánási uram lakadalma. 
2 (Septembris) ebéd után jött el urunk ő nagysága Ger-

nyeszegrűl. 
3 (Septembris) reggel jöttem el Gernyeszegrűl, ebédre 

Maros-Keresztúrra. 

12. Haza jöttünk Czegébén. 

16 Septembris Maros-Keresztúrra mentem. 
17 (Septembris) ebéd után Medgyes felé az gyűlésben 

indultam; háltam Gálfalván. 
18. Medgyesre bementem. 
19. Az úr Teleki uram is estvére béjött. 
20. 21, 22. Az deputatio az tanácscsal bégyült, de az 

ország nem. 
23 (Septembris) estve elbomlott az gyűlés, nem sokat 

végezvén. 
24 (Septembris) kiindultam Medgyesrűl, hálni jöttem 

Besenyőben. 
25. Méhesre jöttem öcsémmel együtt. 
26. Haza jöttünk Czegében. 

7 (Novembris) Maros-Keresztúrra jöttem feleségemmel 
együtt. 

') I t t az eredeti naplóból egy lap (oct. 2-tól oct. 26-ig) hiányzik. 
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25. Az úrral Teleki urammal megegyeztem Keresztúrnál; 
hálni jöttünk Radnótra. 

28. Az Maroson által nem jöhetvén, mivel igen nagy 
volt, Váradjához az hídra kerültünk; ebédre bejöttünk Fejér-
várra. 

29, 30. Az urak és az deputatusok gyűltek öszve. 
1, 2 Decembris hasonlóképen. 
3 Decembris az úr Teleki uram ebéd után Szebenben 

indult Haiszler generálhoz, de minket az csügedi hidasnál 
Toldalagi János urammal elhagyott, hogy az lovait s cselédit 
kötöztessük által; midőn mi is által kőttünk volna, az úton 
elsetítedvén, egyikünk sem tudván közülünk az utat, elvétet-
tük ; az úr hált Kis-Enyeden, mi penig az szász-sebesi szől-
lők között. 

4. Az úr egy óra előtt bément Szebenben, mi penig az 
sógorral háltunk Mágban. 

5 (Decembris) reggel mi is bementünk Szebenben, de az 
úr Üöstököm után kijött; hálni jöttünk Töpörcsénben.1) 

6 Decembris estvére bejöttünk Fejérvárra. 

9 (Decembris) ment eleiben ebéd után az úr Teleki uram 
ő kegyelme princz Lóénak (így) az Badensisnek,2) Komornyik 
urammal az főcommissariussal és Absolon urammal s többek-
kel. engem penig az úr haza bocsátott. 

14. Haza jöttem Czegében. 

22 Decembris estve nyolcz-kilenez óra között lött ez 
világra az én kis lánykám Erzsók, kivel cselekedjék úgy az 
isten ő felsége, mint ő felségének tetszik. 

23. Nyavalyás feleségem rosszúl volt. 
24 (Decembris) reggel éjfele után egy órakor megkeresz-

teltettem az kis gyermeket, mivel igen igen rosszúl volt, azt 
tudtuk hogy virradtát sem ér, mindegyre vért okádott. Eodem 
sógor uramék, Szilvási uram mind húgommal és Palotkai s 
Szakácsi uramékkal hozzám jöttek az innepekre. 

9 Mai helynévtáraink szerint a helység neve Toporcsa; fekszik 
8zerdahelytó'l keletre Szeben megyében. 

2) Badeni Lajos őrgróf havasalföldi táborozásából sietett Erdélyen 
által Béesbe. 

6* 
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Ez elmúlt esztendőnek első részét az télt az mi illeti, 
meglehetősnek mondják, mivel jó számítja volt, és mindenben 
mediocrisnek, mivel csak közepén volt mind hideg, mind hó. 

Az mi penig az második részét az tavaszt illeti, 16-ilc 
napján Martiusnak egész napestig nagy meleg szél fúván, az 
havat mind elolvasztotta, mely miá oly nagy árvizek lőttek 
szerteszéllyel az országban, hogy kevés tónak állotta meg az 
gátja az ki el nem szakadt volna; sok helyeken penig, kivált 
az mezőségen, nagyobbrészint még az malmokat is funditus 
felfordította, elrontotta s elvitte; hasonlóképen sok helyeken az 
folyóvizeken is ; x ) annakutána is ezen tavasz igen vizes volt, 
mely szerteszéllyel az országban az búzákat megléhásította; 
igaz dolog, az mezőségnek többet használt mint ártott. 

Harmadik része az nyár, egy kicsinyég eleintén jól kezdte 
vala magát viselni, de hamar megváltoztatá, mivel az széna 
csinálásban az eső igen meggátolt, mely miá nagyobbrészint 
az országban szénát nem csinálhatván, őszszel csináltak inkább 
mindenütt szénát, az búza pedig csak közép termett. 

Negyedik, az ősz, elsőben igen száraz kezdett vala lenni, 
úgy annyira, majd nem is igen vethetnek vala; megesősödvén, 
jó vető üdőt szolgált; az utolja penig mód nélkül esős és ret-
tenetes sárok voltak, mely miá elig lehetett még az járás 
is; egész karácsonig hó sem lött állandó; két úttal lött volt, 
de az is elolvadott. Az bor is mint az búza mediocriter ter-
mett, mert némely helyeken majd semmi nem lött, néhol penig 
igen sok. 

Ezen esztendőben az Badensis herczeg princz Loé (így) 
commando által három úttal verettetik meg az török; széllyel 
elszélesztvén őket, Havasalföldében ment ki egész armádával, 
és azt elfoglalván s ott hagyván Havasalföldében az armádát, 
maga Erdélyben jött által Decemberben és nagy sietséggel 
felment Bécsben. Fejérvár felé jővén, az úr Teleki uram ő 
kegyelme Szász-Sebeshez ment eleiben;2) ifjú urunk jóval is 
túl Váradján, urunk ő nagysága váradjai hídig; ott egy hin-
tóban ülvén, balkéz felől ült urunk ő nagysága, jóllehet nehe-
zen engedte meg. 

Szent isten, könyörülő isten, kegyelmes isten stb.s) 

') L. föntebb mart . 16-ikán s a következő napok alatt. 
") L. föntebb a dec. 9-ről szóló feljegyzést. 
3) A többi hiányzik, mivel a kötet vége, megfelelően az october 

hónapnál hiányzó lapnak, csonka. 
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Anno 1690. 
1 Januarii itthon voltam. 
2 Januarii mentem Méhesre. 
3 Januarii Méhesen lévén, Bálintit Zsigmond sógor 

uram hozzám jött ebédre, ebéd után penig F rá tá ra ment. 
4. Magam is jó reggel általmentem Frá tá ra az Rácz 

Istvánné asszonyom temetésére, az temetés után penig mind 
sógor urammal Bálintit urammal által jöttünk Méhesre. 

5 (Januarii) ment el reggel tőlem sógor uram Bálintit 
uram. 

6. Magam is jó reggel megindulván, haza jöttem Cze-
gében. 

7, 8. Itthon voltam. 
9. Jó reggel megindulván, Kolozsvárra bementeni. 
10. Az commendansnál voltam ebéden. 
11. Ben voltam és dolgaimhoz láttam. 
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12 (Januarii) voltak nálam ebéden az commendans gróf 
Lapatczegh (így) több kapitányival együtt, üanezau, Sterin, 
gróf Tratmestoíf (így), Lesner és Páter Pál, item az németek 
jesuitája és Nagyszegi uram. 

13 (Januarii) mentek ki tőlem sógor uram Szilvási János 
és Henter Farkas uramék. 

14 Januarii kereszteltük meg az Pesti György fiacskáját 
az magam házánál szappan-utczában. 

15 Januarii házamnál voltam és dolgomat végeztem. 
16 (Januarii) reggel kiindulván Kolozsvárrúl, idején "Víz-

Szilvásra érkeztem, az malmomat megnézvén mint csinálják. 
17. Jó reggel megindulván, kilencz órára haza jöttem 

Czegében. 

21. Németek Hussin J) generál szekereivel együtt szál-
lottak bé Czegében. 

22 (Januarii) mind itt voltak, mivel 78 ökröket kértek 
és az falu nem adhatott. 

23. Az szolgabíró ökröket hajtatván, majd ebéd felé 
mentek el. 

5 Februarii Jónás temetésére mentem Légenben mind 
feleségemmel együtt és Musnai urammal, de németek szállván 
azalatt Czegében és az magam házamhoz az kapitányok béjöt-
tek s utánam küldvén, magam sietséggel, az temetést sem vár-
hatván, haza kellett jőnem, feleségem penig ott maradt. 

6 (Februarii) elmenvén az németek, feleségem is haza jött. 
7. Itthon voltam. 
8 (Februarii) mentünk Musnai urammal Nagy Pál uram-

hoz Margitára. 
9 (Februarii) jegyzette el Musnai uram az Nagy Pál 

uram húgát Czeglédi Máriát. 
10 (Februarii) estve négy órakor indultunk el Margitá-

rü l ; hálni jöttünk Füzesre komámasszonyhoz az udvarbíró-
néhoz. 

11, 12. Itthon voltam, mivel ismét németek szállottak 
volt az faluban. 

15 Februarii Víz-Szilvásra az malmom csinálásának 
látására mentem Gyarmati urammal az ide való praedicator-
ral, de estvére megjöttünk. 

16 Februarii itthon voltam. 

3) Houchin Pál báró, 
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17. Csak magam Méhesre jöttem, feleségem hon maradt. 
18 (Februarii) holt meg az uram ő kegyelme Keresz-

túri János uram anyja, Keresztűri Istvánná, Toldalagi Krisz-
tina asszony, Erkedben. 

19. Visolyában mentem, mivel az adószedők ott lévén, 
dolgom volt vélek, de estvére visszajöttem ismét Méhesre. 

20 (Februarii) jöttem Maros-Keresztúrra; csak hamar 
hogy érkeztem, Mikes Pál uram is hozzám érkezett. 

24 (Februarii) ebéd után az úrhoz mentem. Gernyeszegre. 
25. Vay Mihály urammal vadászni mentünk. 
26 (Februarii) reggel hat óra tájban holt meg az Ken-

déi! János uram leánykája Gernyeszegen; magam vittem ki 
nyújtóztatni. 

27. Gernyeszegen voltam. 
28 (Februarii) tettük koporsóban, és ebéd után Maros-

Keresztárra jöttem. 
1, 2 Mártii az malom körűi forgódtam, hogy ha meg-

indíthatnám, de semmiképen meg nem indíthattuk, mivel sem-
mire sem jól van csinálva. 

3 Mártii fogattam meg Mihály mestert az malomnak 
rosszúl csinálásáért, és küldtem az vásárhelyi tömlöczben 
fogságban. 

4 Mártii estvére Gernyeszegre mentem. Eodem ebéd 
előtt Iiégennek majd fele elégett. 

5 Mártii temettük el az Kendefi János uram leány-
káját.1) 

8 (Mártii) haza jöttem Czegében. 

14. Jó reggel megindulván, egy órára Margitára men-
tünk Nagy Pál uramhoz, és az nap meglőtt az Musnai uram 
lakodalma.2) 

15. Ott voltunk, mivel el nem bocsátott Nagy Pál uram. 
16 Mártii haza jöttünk Czegében. 

31. Magam gyűlésben készülvén, feleségem penig Méhesre, 
az útra készültünk és hon való dolgokról disponáltam, 

1 Április jöttünk Méhesre. 

') Meghalt febr. 26-án ; 1. föntebb. 
2) L. föntebb a febr. 9-ről szóló feljegyzést. 
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5 (Április) indultam az öcsémmel együtt az gyűlésben; 
hálni mentünk Maros-Keresztúrra. 

6 Április Keresztúrrűl megindulván, az egrestői malom-
nál jöve előmben Gergely, kit küldtem volt Fogarasban szállás 
szerezni, hogy ne menjek, mivel beszterczei statióban levő Sta-
remberg generál regimentjének commissariussának rendeltet-
tem, hogy Szebenben vigyem; mellém Harinai Ferencz ura-
mat rendelték; kihez képest én visszatértem, de az öcsém 
elment; hálni visszajöttem Maros-Keresztúrra. 

7 (Április) virradtig felküldtem Vásárhelyre, hogy ha az 
commissiómat nem vitték-e oda ? és megizenék, hogy Méhesre 
küldték; kihez képest onnét megindultam és az katonát utói-
értem, az ki az leveleket Méhesre hozta volna; tőle elvévén, 
Méhesre jöttem vissza. 

8. Besztercze felé indulván jó reggel, hálni mentem 
komámhoz Orlai uramhoz Sófalvára. 

9 (Április) ebéd után bémentem Beszterczére. 
10, 11, 12, 13, 14. Az német vitézek az útra készület-

lenek lévén, meg nem indultak, melyre nézve magamnak is 
csak ben kellett temporizálnom; ebéden vacsorán sógor uram-
nál Bánfi Farkas uramnál voltam. 

15 Április szombatnapon, szintén mikor az házában az 
órája hármat ütött délután, mult ki ez világból igen igen 
szép csendesen az mi boldog és nagy, de igen felette igen jó 
emlékezetű, örökké megsiratható, kegyes és jó lelkiisméretű 
fejedelmünk Apafi Mihály, urunk és édes atyánk, életének 58 
esztendeiben, birodalmának 29-ikben. Eodem indultunk ki mi 
is az német vitézekkel Beszterczérűl; hálni jöttünk magunk 
Fejéregyházra, az több compániák Neczre, Nagy-Idára, Gar-
laczra.9) 

16. Hálni jöttünk magunk az colonellussal Marchispánnal 
Nagy-Nyulasr EiZ több compániák Oroszfájára, Komlódra, 
Kis-Nyulasra, Szokolyba. 

17. Hálni jöttünk magunk ugyan az colonellussal és két 
compániával Csávási 'cXly RlZ többi Felében, Galambodon, Bár-
doson. 

18. Egész regimentestűi Vásárhelyre szállottunk bé, de 
magam elvégezvén dolgomat, Keresztúrra fordultam, mivel 
csak azelőtt harmad nappal indult meg ott való malmom, 
melyet csináltattam esztendőtűi fogva. 

19. Hálni jöttünk magunk az colonellussal és két com-

*) Fogarasba. 
2) Garlacz: Galacz, a mai Besztercze-Naszód megyében. 
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pániával Nagy-Csergedre, az többi Lukafalván, Tercmiben, 
Yajdakütra, 

20 Április hálni mentünk magunk az colonellussal és 
két compániával Haranglábra, holott meg is vendégeltem az 
szállásomon az colonellust és Cesi kapitányt; az többi Berná-
don, Désfalván, Csáváson háltak. 

21. Hálni mentünk magunk ugyan az colonellussal, mint 
az több szállásokon, Kis-Kapusra, az többi Baromlakán, Asz-
szonyfalván háltak. 

22. Hálni mentünk egész regimentestül Szelindekre. 
23 (Április) kilencz órára magunk az colonellussal bemen-

tünk Szebenben, az vitézlő rend tizenegy órakor jöttek bé. 
24. Harinai urammal együtt Fogaras felé indultunk, 

mivel magamnak is az gyűlésen dolgaim voltak, kiket istennek 
liálá, jobbrészént végben is vittem; azonban penig ennek-
előtte való üdőkben Deési Márton uram, az enyedi theologiae 
professor, supplicatiót adott volt bé ellenem az úrnak sinistra 
informatióval, hogy fejérvári gyűlésbűi jöttemben az őszszel 
Miriszlón megszállván, az bírót az lovaim köziben köttettem 
volna és szénát rágattam volna véle, melyre nézve az ú r 
Teleki uram reám megneheztelvén, ország eleiben evocáltatott 
volt, de annakutána az úr ő kegyelme végére menvén igazán 
az dolognak az sárpataki böcsületes praedicatortúl Teési J ános 
uramtúl, az gyűlésben dolgom csak némóban ment.1) 

25 Április bementünk Fogarasban. 
26 (Április) az úrnál ő kegyelménél volt mind ebédem 

vacsorám. 
27 (Április) az úr megparancsolá, hogy dolgom felől 

egy böcsületes ember által requiráltassam az urat Bánfi György 
uramot ő nagyságát; ha atyafiságosan cedál, bene, ha penig 
nem, találjam meg ő nagyságával való dolgaim felől az országot. 

28. Nem. várván az úr ő kegyelme az választúl, maga 
hozván ő nagysága az úrnak dolgomat elő, az egész ország 
hallattára fen az palotán, dolgom felől az úr ő kegyelme ő 
nagyságával2) öszveháborodott és dolgomat mint igaz atyafi, 
úgy ágálta ő kegyelme. 

29. Az úr ő kegyelme vacsora felett kérdé tőlem, miért 
nem kelle béadnom supplicatiómat ? mert eltelik az iidő. 

30 (Április) vasárnap lévén, nem gyültünk öszve. 
1 Maji adtam bé supplicatiómat, de nem olvastatott el. 
2 Maji visszaadta praesidens uram supplicatiómat, mivel 

Az az : semmiben ment. Hasonló kifejezések : némóban vész, 
némóban bocsátom stb. Nyelvt. Szótár II. 964. 

2) T. i. Teleki Mihály Bánfi Györgygyei. 
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Bánfi uram ő nagysága ígírte arra magát, hogy velem con-
veniál. 

3. Csak abban volt. 
4. Az űr ő kegyelme Teleki uram, és Bethlen Gergely, 

Székely László uramék megegyeztettek. 
5 (Maji) bomlott el az országgyűlése este öt- órakor. 

8 (Maji) estvére haza jöttem Méhesre. 
9, 10, 11, 12. Bajoskodtam, hogy miképen szenteltethes-

sem fel az itt való templomomat, melyet már isten segítségé-
bűi egészlen elvégeztettem. 

13 (Maji) jöttek hozzám az innepre sógor uram Szilvási 
János uram feleségestűi, Palotkai uram feleségestűi, Szakmári 
uram feleségestűi, és Keczeli András uram s Tamás deák. 

14. Isten segedelmébűl mentünk bele az templomban leg-
először és azóta celebráltatik benne cultus; szép felesen vol-
tunk, hogy majd elig tértünk el benne. 

31. Mindenestűi fogva haza jöttünk Czegében. 
1 Junii jött hozzám ebédre Sóti uram más böcsületes 

praedicatorokkal, Maros-Vásárhelyre az g e n e r á l i s b a n m e n -
vén ; beszélgetvén Gyarmati uram dolga felől ő kegyelmével, 
mivel esperest Vásárhelyi uram generálisban admoneálta, hogy 
az méhesi templomomban béjött és praedicállott s istenünket 
tiszteltük benne. 

2, 3. Alkalmatocskáimat jártam, hogy mi formában 
vannak. 

4. Gyarmati uram is az generálisban indult. 

10 Junii beszéltem Gyarmati urammal, mint lött dolga; 
és esperest uram dolgát az generálisban csak megnevették, 
hogy még fel is kellett venni. 

26 Junii szökött el virradólag az szabóm Karulyai Sala-
mon ; utána mentek, de nyomában nem igazodhattak. 

14, 15, 16 (Julii). Táborozást hirdetvén, táborra készül-
gettem, ele nem felettébb, mivel volt készen készületem. 

17 Julii adtuk haza Esztelnekit2) Ádám Mihálynak; az 
öcsém feleségestűi, Szilvási János uram, Henter Farkas uram 
feleségestűi, Szakmári János és Bálint deák uramék voltak 
táborhír lévén, csak hamarsággal lött. 

9 T. i. generális gyűlésbe. 
2) Lgv; a leány keresztneve kimaradt. 



1 6 9 0 . JULIUS AUGUSTUS. 91 

18 .Julii Barabás uram jővén Bonczidárúl hozzám, meg-
hozá, hogy parancsolat jött, hogy nem szükség felülni, mivel 
Tökölyinek tatárral való bejövetele megcsendesedett.1) 

19 (Julii) ebéd után megindulván magam, feleségem 
itthon maradt; estvére Méhesre mentem. 

20. Házam tájékát ós dolgaimat szemlélgettem meg. 
21, 22. Szénatakartatásban forgolódtam. 
23, 24, 25. Búzát arattattam, szénát kezdtem hordat-

ta tni ; méheimből Rácz János urammal mézet szedettettem. 
26. Jó reggel megindulván, ebédre Radnótra mentem, 

de az úr ebéd után Gernyeszegre indulván, magam visszafor-
dultam ; háltam az lekenczei szénafűben, de az rettenetes szú-
nyog miatt egy órát sem alhattam. 

27. Még hajnal előtt megindultam s nyolcz órára haza 
jöttem Méhesre. 

28. Méhesen voltam. 
29 (Julii) haza jöttem Czegében; utamban kihányattam 

Szentgothárdon az régi oláh papot az pap házábúl; az méheit 
is ki akartam az kertbűi hányatni, de csak hármat vethettek 
ki, mivel kövérek lévén, az legényeket mind összvemardosták. 

7 (Augusti) Kolozsvárra mentem bé az sokadalomra. 
8, 9. Ben voltam. 
10. Parancsolat jővén az vármegyékre újólag nagy siet-

séggel, hogy Tökölyi gróf be akar az országban jőni fejede-
lemségre törökkel tatárral, melyre nézve üljenek fel és száll-
janak táborban, estve felé kimentem. 

11. Jó reggel mentem az úrhoz Bánfi György uram ő 
nagyságához Bonczidára, estvére haza mentem. 

12. 13. Hon voltam és táborban készülgettem. 11 Augusti 
ebéd után indult az úr Teleki uram az táborra Haiszler gene-
rálhoz, mely tábor volt az Barczán ; hálni ment Mosonban. 

14 Augusti hon voltam. 
15. Az úrnak Bánfi György uramnak ő nagyságának 

levele érkezvén hozzám, Bonczidára mentem. 
16 (Augusti) ebéd után haza jöttem. 
17, 18. Az táborban készülgettem. 
19. Társzekereimet megrakatván s Méhes felé megindít-

ván, ebéd után magam Bonczidára mentem. 
20 (Augusti) ebéd után az úrral ő nagyságával és Bánfi 

Farkas sógor uramékkal megindultunk, hogy az táborra men-

9 Más adatok szerint épen jul. 18-ra rendelt közfelkelést a junius 
közepe óta Radnóton tanácskozó országos bizottság. V, ö. Angyal D. 
Thököly Imre II. 215, 1, 
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jünk; az úr liált Aranykúton, mi ketten az öcsémmel Vass 
GyÖrgygyel Méhesre fordultunk haza. 

21. Társzekereinket megindítván, magunk is az úr után 
indultunk és ítadnóton az háló helyen értük ő nagyságát. 

Anno 1690, die 21 Augusti esett nagy változás, jaj, 
mely nagy kár szegény hazánkon, mert elveszett és elesett 
szegény megnyomorodott hazánknak és hazánkban lévő majd 
csak nem elpusztult ecclesiánknak amaz nagy oszlopa, a nagy 
hírrel névvel minden nemzetek között tündöklő nagytekintetű 
úr, Széki Teleki Mihály. Sam. 4: 7. 22. J a j minekünk, mert 
nem esett ezelőtt ilyen dolog: elvétetett Izraeltűl az dicsőség.1) 

Yolt ezen harcz Törcsvárán alól Zernyest és Tollán között, 
holott feles német és magyarság is esett el, kik között Kun 
István uram is elesett; német generál és urak közül is fele-
sen ; Haiszler generál és marchis Doria fogságban estek; 
Magni generál, JNTorger 2) és Rejtin többekkel együtt elestek. 

22 (Augusti) felkerestetvén az szegény elesett úr testét, 
megmosogatván az vértül, eleiben vitték Tökölyi ő nagyságá-
nak, és csak egy közönséges koporsóban tévén, megengedte-
tett, hogy testét feleségének és gyermekinek kezekhez vigyék. 

23 (Augusti) Fogarasban vivén, tisztességes új koporsót 
csináltatott az úr Bethlen Gergely uram, és az testet az más 
koporsóbúi kivívén, ismét szépen megmosogatták, és tisztában 
öltöztetvén, köntesben Görgény felé indították; volt az testtel 
Komáromi János uram.3) 

Az harcz penig meglévén, Tökölyi ő nagysága szerte-
széllyel az országban pátenseket bocsátott ki, melynek is 
pariája ím ez szerint van: 

Emericus Tökölyi, dei gratia a fulgida porta Ottomanica 
deciaratus princeps regni Transsilvaniae, partium regni Hun-
gáriáé dominus et siculorum comes. Nemes Erdélyországában, 
kiváltképen itt az határhoz közelebb lévő városok és falu-
beliek lakosi, lehet értéstekre, hogy hatalmas török császár az 
erdélyi fejedelemséget nekünk conferálta, és hatalmas tatár 
chám fiával és török császár szerdárjávai ide az határban 
érkezvén, az utakon lévő ellenséget felvertük, az utakot fel-
nyitottuk, és isten segítségébűi török, ta tár ós egyéb nemze-
tekbűi álló feles hadakkal az országban bé akarunk menni; 
légyen azért értéstekre, mindennemű rendeknek, valakik hoz-
zánk folyamodnak, azoknak minden oltalommal lenni kívánunk; 

9 Sámuel első könyvében. 
a) Noirquermes. 
3) V. ö. Cserei M. Iiist. 2-ik kiad. 203. 1. 
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városi és falusi lakosok idején megkeressenek bennünket, kész 
leszünk mindenfelé minden rendből álló salva guardiát oltal-
mazására *) küldenünk, liogy sem személyekben, sem jovokban 
ne károsíttassanak. Az kik penig ezen pátens levelünk ellen 
vagy protectiónkat nem veszik, vagy ellenségünknek mutatják 
magokat, az mi kár és veszedelem követi őket, magoknak 
tulajdonítsák. Az kissebb helyekből az erősebb helyekre reci-
piálják magokat az lakosok. Költ törcsvári sánczban, die .17 
Augusti, 1690.2) 

22 Augusti az úrral Bánfi György ő nagyságával men-
vén szintén Gogánnál, meghozák Eogarasbúl, hogy az erdélyi 
hadat megverték; visszafordultunk és háltunk Radnóton. 

23 (Augusti) estvére Kolozsvárra beérkeztünk. 
24. Az szekereink is beérkeztek. 
25, 26, 27. Nem tudom mit csináltunk, mint az ki fő 

nélkül van. 
28, 29, 30. Szénát, fát takarítottam bé. 
31 (Augusti) ebéd után indult Bécsben Bethlen Miklós 

uram.3) 
1. Septembris ebéd után az úrral Bánfi György ő nagy-

ságával Gyaluban mentünk. 
2 (Septembris) ebédig vadásztunk, ebéd után bejöttünk 

Kolozsvárban. 
3. Ben voltam. 
4 (Septembris) nyolcz óra után megindulván, haza men-

tem Czegében. 
5 Septembris hajnal tájban Czegében, az kapu felett 

való házamban hálván, az tó felől való ablakban igen szép 
termő szőllőfa vala, kin is sok szép ért gerezd szőllők valának, 
mely szőllőfát azelőtt az hozzám innepekre járó deákok ültet-
tek volt oda; csudálkoztam rajta, hogy oly hamar megfogant 
és még szőllőgerezdeket termett ós ételt, mely szőllőszemeket 
csipdesem vala ós úgy eddegéltem. 

6 (Septembris) az Millyőben mentem az szolgáimmal és 
búzámat kezdtem hordatni s rakatni ugyan csak oda az 
Millyőben. 

7. Ebéd után az eső kivere az búza rakatásbűl. 

így ; helyesebben talán : oltalmazó,sokra. 
2) E pátens tehát még a zernyesti harcz előtt kelt, nem pedig a 

harcz után, mint a naplóíró mondja. 
s) Bethlen Miklós ezen bécsi küldetéséről olv. Önéletírását II. 118 

és köv. 11. A részére kiadott instructiót 1. u. o. a Toldalékban 375—377. 11. 
Y. ö. Szilágyi S. Erdélyország Tört. II. 374. 1. 
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8 (Septembris) estve felé vettem kezemhez Tökölyi <5 
nagysága gyűlésre való hivató regalissát, melynek continen-
tiája ez : 

Emericus Tökölyi —• — stb.1) 
9 Septembris ismét kimentem búza rakatni az Millyőben 

és elvégeztettem. 
10, Hon voltam. 
11 (Septembris) reggel megindulván, béjöttem Kolozs-

várra; béjővén, Tökölyi ő nagysága pátensét találtam, mely-
nek is eontinentiája ez: 

Emericus Tökölyi, dei gratia a fulgida porta Ottomanica 
deciaratus princeps etc. 

Spectabiles, magnifici, generosi, egregii et nobiles nobis 
honorandi! Az mindeneken hatalmasan és bölcsen uralkodó 
szent isten gyakorlatossággal az ő nagy hatalmát és szabadító 
erejét akkoron szokta megmutatni az ő megnyomoríttatott 
népéhez, az mikor többire minden emberi erő és segítségben 
láttatik megfogyatkozni. Nyilván lehet azért az nemes ország-
nak minden rendeméi, azon nagy hatalmú isten minket is sok 
nyomorúságos és veszedelmes állapatinkban, siralmas bujdosá-
sinkban, ellenséginktűl ós megeskütt titkos gyűlölőinktűi, sok 
utakon módokon ellenünk készíttetett veszedelmes praktikájok-
túl, álnok(űl) forralt hamis minájoktúl szent kezeivel védel-
mezvén, miképen tartott meg; és az hatalmas török császár 
ennek az erdélyi hazának fejedelmi méltóságát nekünk con-
ferálván, feles számú hadait is hatalmas tatár chám egyik 
fiával, Gazi Giraly2) szultánnal, úgy feles tatár hadakat is 
más keresztyén fejedelmek hadaival együtt mellónk adván, 
minemű szövevényes utakon hozott bé az úr isten az ő nagy 
hatalmával és micsodás szerencsés győzedelemmel áldott meg is, 
mindeneknél nyilván vagyon; és azon nagy hatalmú isten az mi 
felfuvalkodott ellenséginket, lelki testi üldözőinket és oppres-
sorinkat s) mint szégyenítette meg, és kegyelmetek édes hazá-
ját ellensége kezében adó nevezetes tagja 4 ) és azon hadaknak 
fő és vice tisztei is, kik rabúl esvén kezünkben, kik penig 
fegyver által hullottanak el, az is tudva vagyon kegyelmetek-
nél; mind ezekkel is nem gondolván némely hazájok szabad-

9 A naplóba itten beiktatott, 1690. sept. 1-ről a prásmári tábor-
ból kelt s az országgyűlését sept. 15-re Gyulafejérvárra hirdető regalis 
szóról szóra egyezik Tökölyinek Alvinczi Péterhez intézett hasonló leve-
lével, melyet közzé tet t Papp M. Történeti Lapok III. 178. 1. Eredetije 
az Orsz. Levéltárban, Gyulafejérvári kápt. Limbus XIII. 113. 

a) Másoknál Grazi Gerej. 
A naplóban hibásan : oppressióinkat, 

*) Teleki Mihályt érti. 
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ságát az porban tapodó s azzal is semmit nem gondoló sze-
mélyek, az ellenség protectiőja alá reeipiálván magokat, nem 
hogy magok és az megnyomorodott népnek az elviselhetetlen 
igája alól való felszabadításában velünk együtt munkálkodni 
kívánnának, sőt inkább valamely ellenkező pátenst is bocsát-
ván ki az országban valami fenyegetésekkel és szélhez hasonló 
biztatásokkal, az is vagyon tudtunkra. Vévén azért kegyelme-
tek ezen pátens levelünket, kegyelmesen és igen serio paran-
csoljuk : senki is az országban, élete, feje és minden jószága 
elveszése alatt, efféle hazája áruló leveleit, akár magyaroké, 
akár németeké légyen, kezében venni, az országban széllyel 
hintegetni s hordozni, hamis híreket költeni, levelünk ós spe-
cialis passusunk nélkül járó akármely postákat, ismeretlen 
embereket elbocsátani ne merészeljenek, hanem az olyanokat, 
akár levelek, akár posták ós akármi névvel nevezendő emberek 
legyenek, az kik afféle csalárdságban járnak, megfogják s 
kezünkhöz hozzák; ha levelek intercipiáltatnak, felszakasztani 
senki ne merészelje, hanem táborunkban hozzák, mert valakin 
legkissebb dolgot és hűségtelenséget érhetünk el, irtóztató 
halállal büntettetik meg. Mi sem mulatjuk el, valamit ennek 
az hazának szabadítására szükségesnek ítílünk, szorgalmatos 
vigyázásban vagyunk. Az mely nagy hatalmú isten eddig vezér-
lette és segítette dolgainkat, ezt az megnyomoríttatott hazát 
virágzó állapatra juttatja. Secus sub poena perpetuae infide-
litatis notae in praemissis minimé facturi. Datum ex castris 
nostris ad Földvár positis, die 7 Septembris, 1690. 

P. S. Kegyelmeteknek ezt is akarók kegyelmesen paran-
csolni : mivel ez hazának szabadításában és vendicálásában, 
victoriáknak continuálásában minden utakot módokot el aka-
runk követni tovább is, azért úgy kívánván az mostani szük-
séges dolgok, mind falukbúi és várakbúi az egész országbúi 
minden nemes vármegyék és székek, az föld népe közül is min-
den ötödik embert neki kitelhető fegyverrel, se napot se órát 
nem várván, mihelyen ezen parancsolatunkat vészik, jó és 
alkalmatos tisztet rendelvén eleiben, éjjel nappal Segesvárhoz 
tizenötöd napi éléssel küldeni el ne mulassák, és oda rendelt 
meghitt böcsületes hívünk Berthóti Zsigmondnak bemutatni és 
directiója alá küldeni; megemlíttetett hívünknek lévén tovább 
való parancsolatja az aránt, mi tévő légyen. Légyen az is 
tudtára kegyelmeteknek, hogy az mostani fenforgó elegyes 
bizonytalan hírekre nézve, kiváltképen ennek az hazának nem 
fiai, ámbár azzal biztatván magokat s egyszersmind ez haza 
fiait és föld népét is avval akarván hűségünktűi elidegeníteni, 
hogy Badensis fejedelem ellenünk jőne, kire nézve mi is min-
den bizonnyal hatalmas (török császár) fővezérjét ás Galga 
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szultánt az tatár chám erejével utánunk várjuk, és úgy is ez 
hazának szabadítását minden utakon módokon protegálni el 
nem mulatjuk. Azonban valaholott német találtatik, mindenütt 
az országban öljék, vágják, az föld népe feltámadjon, és min-
den jószága s java az mi nálok találtatik, övék légyen. 

Az badensis fejedelem levelét is, kit itt Kolozsvárt levő 
uraknak, főrendeknek írt, illendőnek ítílem leírni, melynek is 
continentiái ez szerint vannak: 

Illustrissimi, magnifici, spectabiles, generosi domini, mihi 
observandissimi! 

Dolenter intellecto, quod armis caesareis et Transsilvanis 
nuper dierum prope Coronam accidit infortunium, quemadmo-
dum iuxta benignissimum suae maiestatis sacratissimae caesa-
reae ac regiae, quo erga Transsilvaniam ferfcur affectum, eodem-
que conforme mihi hoc in passu dato(s) ordines, nil magis 
mihi curae est aut esse debet, quam ut provinciám hanc ab 
liostibus quam citissime expurgatam, pristinae restituere vei-
lem quieti et tranquilitati, ita per exhibitorem praesentium, 
sacrae caesareae regiaeque maiestatis camerarium et genera-
lem vigiliarum praefectum, illustrissimum dominum comitem a 
Castelli, quem restaurandis ibidem rebus praemitto, praetitu-
latas dominationes vestras cumprimis de promptis, quas cum 
potenti suae maiestatis sacratissimae exercitu Transsilvaniao 
paro suppetiis, hisce certiorandas duxi, simul et officiose requi-
rendas, quatenus bono animo sint et freti certo succursu, quem 
superato proxime Danubio in Transsilvaniae finibus mecum 
videbunt, hostibus generöse resistentes, iuratae fidelitatis ac 
devotioni(s) suae memores, constantem pro cáesare fidem ser-
vent, securi, quod uti fideles hac occasione et constantes ingen-
tium praemiorum merces, sic ambiguos aut hostibus quóvis-
modo adhaerentes condigna poena manebit; velut oretenus 
etiam fusius a praefato domino generale Castelli percipient, 
cum plenam in omnibus non tantum fidem adliibere, sed et 
quamvis congruam promovendo caesareo servitio assistentiam 
praebere non dedignabuntur. Easdem dominationes vestras in 
reliquo usque ad adventum meum divinae tutelae commendans, 
maneo — ex castris caesareis ad J a g o d i n a m p o s i t i s , 28 
Augusti, anno 1690 — illustrissimis, spectabilibus, magnificis, 
generosis dominationibus vestris ad servitia paratus et addi-
ctus Badensis princeps Louis.2) 

') A naplóban liibás olvasás és másolásból: Fugodinum. 
2) A badeni őrgróf e levelét, melyet a Kolozsvárra menekült ren-

deknek aug. 26-án hozzá intézett tudósítására külde válaszúi, német for-
dításban közzétette Röder, Des Markgrafen Ludivig von Baden Feld-
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Badensis fejedelem ezen levelére való választételek az 
Kolozsvárat benszorult uraknak ez szerint következnék de 
verbo ad verbum: 

Serenissime princeps, domine, domine nobis gratiosis-
sime ! 

Benignas serenitatis vestrae literas de dato 28 Augusti 
praeterlapsi humilime recepimus, ex quibus gratiosissimum 
serenitatis vestrae favorem, optatum suum succursum adma-
turare probe percipientes. certis speramus et praestolamur 
animis; interim dolores nostros ob imminentia nobis pericula, 
perdurantibus infensissimis hostium monumentis, in nostri 
exitium miseraeque liuius patriae subversionem magis ac magis 
accrescere serenitati vestrae repraesentandos duximus, quorum 
argumenta ex tenoribus convocatoriarum Thökölyanarum,1) in 
specie serenitati vestrae humilime repraesentandarum, sereni-
tas vestra probe percipiet. Insinuandum praeterea serenitati 
vestrae duximus illustrissimum dominum marchionem a Doria, 
tanquam legatum Thökölyanum in augustissimam suae maié-
statis aulam expeditum, qui ad celsissimum principem, militiae 
suae maiestatis huius loci commendantem devertens, nobis 
insinuavit se liberandi consortis domini Thökölyi cura munus 
legationis suscepisse,2) qui cum ad prolixiora condescenclisset 
verba, retulit nobis Thököly um decem millia selectorum mili-
tum turcicorum praeter curazones, valachos et tartaros, quo-
rum etiam numerus cum tribus peditum millibus hominum ad 
decem millia militum recte extenditur, habere. His ergo sere-
nitas vestra ex humilimis sincerisque nostris informationibus 
exalte cognitis et perceptis, eandem obnixe rogamus, ut alta 
pro sua sapientia nobis miseraeque huic patriae in tant(is et) 
tot periculorum momentis expositae, potenti suo succursu 
quam citius adesse gratiose dignetur. Annectendum humilime 
dignum putavimus, quod audito vestrae serenitatis adventu, 
disposueramus quosdam ex praecipuis dominis et fratribus 
nostris serenitatis vestrae in occursum expedire, eidein sere-
nitati vestrae honorem exhibituros, sed rumore infensissimo-
rum hostium perculsi, huic proposito desistendum consultius 
duximus, sperantes hac in parte gratiosissimum serenitatis 
vestrae condonandi favorem, siquidem inopinato et insperato 
pupillo nostro principe, alii vero ex castris fortuito evasi, 

züge czímű raun ájában, II . 142. 1. A rendek aug. 26-iki levele olvas-
ható u. o. 263. 1. és ugyanannak német fordítása u. o. 140. 1. 

*) Kétségkívül a sept. 15-re gyűlést hirdető levelet ér t ik; 1. fön-
tebb sept. 8-ika alatt. 

s) Doria küldetéséről olv. Angyal D. id. m. II. 219 — 220. és 
'228 — 229. 11. 

C Z E G E I VASS NAPLÓK. 7 
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equis famulisque ac aliis commeatibus et facultatibus desti-
tuti, nosmet ipsos huc receperimus, in fidelitate suae maiestatis 
perduraturi. Dens clementissimus salutem et prosperitatem 
serenitatis vestrae protegat, eiusdemque proposita secundet. 
Claudiopoli, 7 Septembris, anno 1690. Servi humilimi. 

12, 13, 14 Septembris ben voltam Kolozsvárat. 
15 Septembris az úrral Bánfi György uram ő nagyságá-

val és Macskási Boldizsár, Bánfi Farkas, Kemény Boldizsár, 
Suki Pál és Mihály uramékkal kimentünk Gyaluban ebédre, 
estvére béjöttünk. 

16. Estvére érkezett Bécsbűi Keszei uram,1) ki is hozta 
császár ő felsége levelét, melynek is continentiája ez: 

Leopoldus — — stb.2) 

17 Septembris ifjú urunk ő nagysága az urakkal együtt 
az farkas-utczai templomban megyen isteni szolgálatra. 

18 Septembris estve csak kapufelvonás előtt ment el 
Mikes Mihály uram az Badensis fejedelem eleiben; az hava-
sokon ment által Karánsebes felé. 

19, 20. Ki kezdtek az németek mindennap az városnak 
erősségére sánczokat csinálni menni. 

21 (Septembris) érkezett onnan kivűl egy német fejede-
lem. draganyok colonellussa, száztized magával. 

22. Gyulai Ferencz uram pátensét hozák bé, melyben 
írja, hogy instáltak Tökölyi ő nagyságának,3) hogy még ne 
bántassa egy kevés ideig az oda nem ment uraknak, főren-
deknek jószágokat és vármegyéket, székelyeket; de az terminus 
eltelvén, valamely úr, főrend, nemesi rend oda nem megyen, 
jószágát elfoglalják, prédálják ós házait felégetik; az várme-
gyékkel is hasonlatosképen, valakik oda nem hajolnak hűsé-
géhez. 

23 (Septembris) ment ki Kolozsvárbúi Macskási Boldi-
zsár uram az végre, hogy Szentgyörgy várábűl feleségét, gyer-
mekit elhozza; de nem elhozta, hanem maga is ő kegyelme 
Toroczkai István uramékkal Tökölyi ő nagyságához mentek s 
hajlottak. 

24 Septembris volt ebéden az két német fejedelem4) az 
úrnál Bánfi György uram ő nagyságánál. 

*) Keszei János a zernyesti csatavesztés hírével és a rendeknek a 
császártól hitlevelet sürgető kérelmével jár t Bécsben. V. ö. Szilágyi S. 
id. m. II. 374. 1. 

2) Leopoldnak i t t következő, 1690. sept. 4-én kelt levelét kiadták 
Szász K. Sylloge Tractatuum 59—64.11. és Röder id. m. II. 269 — 272.11. 

3) Gyulai Ferencz egyik azok közül, a kik Thökölyhez csatlakoztak. 
4) Egyikök valószínűleg Castelli tábornok, kit a badeni őrgróf még 
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25, 26, 27. Vártak az hírt az Badensis fejedelem felől. 
28 (Septembris) jött meg bizonyosan az híre, hogy Macs-

kási uram Toroczkai István uramékkal bizonyosan Tökölyi ő 
nagysága táborára mentek. 

29 Septembris érkezett meg Büdöskúti uram, meghozván 
bizonyosan, hogy az Badensis fejedelem beérkezett minden 
hadaival s munitióival s derék erővel; 23—24-én költözött által 
az Vaskapun. 

30. Az bejárót Barcsai uramot küldték ismét az német 
táborra Gyulafi uramhoz, hogy az urak közül az Badensis 
fejedelem udvarlására s egyszersmind köszöntésére mennének, 
hanem küldjenek securitást. 

1 Octobris mindenfelé széllyel kalandozzák, prédálják az 
kruczok x) az szegénységet. 

2 Octobris Balkó Pál urammal egynehány katonák és 
vagy száz német is menvén ki Egeresrűl, kruczokat vertek 
fel, rabokat is hoztak. Eodem Bonczidánál is Stenczel uramék-
kal németekkel együtt vertek fel, honnét is hoztak rabokat ós 
el is estek sebesen mindkét helyen. 

3 Octobris egy óra tájban érkezett Bécsbűi marchis 
Doria, kit Tökölyi küldött volt fel,2) egy maga inassa is véle 
lévén. 

4. I f jú urunk ő nagysága vendégelte meg Doriát. 
5. Szürethez készültünk. 
6 (Octobris) szedettem meg itt levő kevés szellőimet, és 

nem sok lévén, hamar el is végeztem. 
7 Octobris érkezett Tökölyi ő nagysága pátens commis-

siója török császár athnamejának párjával együtt, melyek ez 
szerint folynak : 

Emericus Tökölyi dei gratia prineeps Transsilvaniae, 
partium regni Hungáriáé dominus et siculorum comes. Nyil-
ván lehet kegyelmeteknél az ellenségnek ez hazában való beér-
kezése, kinek egész szándéka, az dolgaiban ha előmehet, min-
den nemesi szabadsággal élő rendet penitus kínos halállal 
deleáljon, az kiket meghagynak is penig, örökös jobbágyság 
alá hajtson. Mivel az hatalmas török császár ós tatár cliám 
ereje is útban vagyon, minden bizonnyal segítségünkre jő, 
melyet sub verbo nostro principali et fide nostra Christian a 
írunk kegyelmeteknek, és minden utakon módokon az ellen-

Jagodináról küldöt t volt előre, a másik a föntebb (sept. 21-én) eml í te t t 
dragonyos ezredes lehetett. 

') í g y ; naplóírónk következetesen mindenüt t krucz-ot ír kurucz 
helyett. 

-) L. föntebb a rendek sept. 7-iki levelét, a hol Doria követségéről 
írnak a badeni őrgrófnak. 

rj * 
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ségnek resistálni akarunk. Parancsoljuk azért minden rendek-
nek, valakik ez liazát fegyverekkel szolgálni tartoznak, félre-
tévén minden kigondolható mentségeket, viritim mingyárást 
felülvén, éjjel nappal táborunkban jó készülettel compareálni 
semmiképen el ne mulassák, hogy istent liíván segítségül, az 
ellenségnek igájától édes hazánkat, nemzetünket vendicálhas-
suk, régi kívánt szabadságát helyben állíthassuk. Valakik 
magokat absentálják, mint ellenségünket úgy fogjuk halállal 
megbüntetni, isten boldogítván dolgainkat. Az egész föld népét 
is admoneálják serio, legyenek fegyverben oly készen, hogy 
az ellenségnek minden úton módon árthassanak. Ezen páten-
sünket az tisztek mindenütt szorgalmatosan publicálják s foly-
tassák, snb poena perpetuae notae infidelitatis. Mily nagy jót 
reménlhetnek penig ez hazának mind mostani, mind követke-
zendő fiai az fényes portához való hűségben, ezen includált 
athname párjábúl kegyelmetek megérti. Secus non facturi. 
Datum ex castris ad Keresztyénsziget positis, die 28 mensis 
Septembris, 1690. 

E. Tökölyi. 
Az includált athname: 

Glorioso inter eximios christianae gentis principes sele-
ctissimo, ornatissimo, moderno Hungáriáé principi, cuius finis 
glória coronetur. Ezen athnaménk vétele után adjuk tudtára,1) 
birodalmunk alatt lévő tartományok közül örökös országunkat, 
Erdélyországát, mostanában megholt Apafi Mihálynak adtuk 
volt, és imperialis parancsolatunkban, az mint illett, Erdély-
országát neki conferáltuk volt; de parancsolatunkban nem 
járván el, örökös birodalmunk alatt való Erdélyországát az 
német ellenséggel felgázoltatván, az úri főrendeket, úrfiakat, 
ország népét, az átkozott zoldátokkal különb-kíilönbféle szo-
rongattatásokkal, zaklattatásokkal nyomorgatván, vélek egyet-
értett ; kegyelmed penig amaz egész világon hírrel, névvel, 
emlékezettel elterjedett erdélyi fejedelemnek Bethlen Gábornak 
nemzetségébűi való maradékja lévén, tökéletes hűséges voltát, 
igazságát, dolgainak rendes folytatását kedvelvén, reménljük, 
tovább is isten jóvoltábúl elvégezett akaratunkhoz s kívánsá-
gunkhoz képest alkalmaztatni fogja magát. Birodalmunk alatt 
lévő örökös Erdélyországunk oltalmára ügyekezvén, az erdélyi 
uraknak, űrfiaknak, közönségesen az ország lakosinak minden-
nemű gondviselését kegyelmedre bíztuk; azokkal egyenlő érte-
lemmel, egy akaraton légyen ; megérdemlett szolgálatiért Erdély-
országának fejedelemségét kegyelmednek és kegyelmed után 

') Helyesen talán így kellene lenni: ad juk tudtára mindeneknek, 
hogy stb. 
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azon országban valónak, olyannak tudniillik, az ki tökéletes 
igazságához képest reménlhetné s az országbelieknek is aka-
rat jok fog hozzá járulni, adjuk, és ágy adtuk ki ezen athna-
ménkat is, és kegyelmed kedveért hüttel is kötelezzük magun-
kat és esküszünk arra, az ki mennyet és az földet semmiből 
teremtette, minekelőtte nem volnának, istennek ő szent felségé-
nek dicsőségére és egyetlen egy istennek igazságára: Mind-
addig, míg kegyelmed hozzá tartozókkal, vagy hadaival és 
keze alatt valókkal az hűségben megmarad, és az egész magyar 
úri főrendekkel jóakaróinknak jóakarója, ellenségünknek ellen-
sége lészen, az mii eleink idejében az minemű böcsiiletben 
megtartattattanak, úgy most s ezután is azon formában meg-
tartatnak ; hogy valaha egy üdőben elpártoltak, hiitetlenné 
lőttek volt, azért senki is egyet is az erdélyiek közül ne hábor-
gasson; ha kik peniglen háborgattatnának, kitudódván, rette-
netes kínokkal megbüntettessenek. Bethlen Gábor idejében való 
adónál most is többet nem kívánunk. Mindaddig, míg ország 
lakosi az hűségben megmaradnak, jovokban, böcsületekben meg 
ne háboríttassanak ; azért adtuk ki parancsolatunkat. Szükség 
azért, hogy ezen parancsolatunk mellett az erdélyi fejedelem-
séget bírhassa kegyelmed, és az mint ez napig birodalmunknak 
az mely hűséggel, tökéletességgel és igazsággal szolgált, ezután 
is azon igaz hűségben megmaradván, úgy hitetheti el magával 
ezen athnaménknak igaz voltát és megváltozhatatlanságát. Az 
országnak igazgatásában és az lakosoknak gondviselésében 
teljes szívvel lélekkel eljárni igyekezzék; az mint ez mai napig, 
úgy ezután is ellenségünknek ellensége, jóakaróinknak jóaka-
rója légyen; isten jóvoltábúl szerencsésen boldogúl diadalmas-
kodván, az német ellenséget az országbúi kiirtván, az országot 
helyre állítsa és ezen parancsolatunkat véghez vinni igyekez-
zék. Kihez képest mindaddig, valamig igaz.tökéletes hűségben 
megmaradtok, és az erdélyi urak, úrfiak és az országnak lakosi 
ez velünk kötött athname ellen pártot nem ütnek, mindaddig 
erről az részről semmi bántódások nem lészen. Legyetek azért 
jó reménségben, és, az szükséges tudósításokat fogyatkozás nél-
kül megküldjétek. í ra to t t Drinápolyban, Ramazán holnapjának 
kezdetin, ezer hatszáz egy esztendőben.1) Szultán Szolimán 
török császártúl adatott athname. 

8 Octobris Vida uram az németeket Tordára vitte pré-
dálni azokra, kik Tökölvihez hódoltak, de az nyers fa mellett 
az száraz is megégett. 

Helyesen 1101-ben, az az keresztyén időszámítás szerint: 1690. 
jun. 8-án. Ezen athnamét latinul közli Pray, Epistolae Procerum III. 476 
és köv. 11. egy 1681 évi levélhez fűzöt t jegyzetben, tehát helytelenül, 
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9 (Octobris) jöttek vissza. 
10 (Octobris) ment ki innét Kolozsvárról marchis T)oria 

Torda felé. 
11 (Octobris) ebéd után Czegében indultam, azon éjjel 

haza is mentem. 
12, 13 (Octobris) szedettem meg az szőllőmet Czegében. 
14. Házam tájékát és vetésimet tekintettem meg, 
15. Szekerekre rakatván boraimat, befelé indíttattam 

őket; magam is befelé indultam, háltam az suki réten. 
16 (Octobris) kapunyitáskor béjöttem. Eodem ebéd után 

érkeztek az német táborrá], Fej ér egy ház túl jöttek el, Barcsai, 
Bogclányi és Sebesi uramék; az török tábor akkoron Udvarhely-
nél volt; kik hozták az Badensis levelét, hogy az urak onnét 
várjanak, és megírja, hogy mikor oda kellenék menni; ugyan ő 
kegyelmek hozták meg bizonyosan, hogy sok asszonyok men-
tek Tökölyi ő nagyságával táborban, úgymint: Nemes Jánosné 
asszonyom két leányával, Béldi Dávidnéval és Mikes Pálnéval, 
Gyulai Ferenczné asszonyom, Daczó Jánosné asszonyom, Beth-
len Pálné asszonyom. 

17 Octobris érkeztek bé Czegébűl az ott termett bora-
immal, kiket is hogy ilyen szépen kezemhez vehessek, ez hábo-
ruságos iidőben nem igen gondolhattam. 

18. Holyában egy szőllő látni mentem. 
19 (Octobris) jött uramnak Keresztúri János uramnak 

levele Görgénybűl; ment ki Báníi Farkas sógor uram innét 
Kolozsvárrúl, liogy Fogarasban menjen. 

20. Magam is kimentem s estvére Méhesre mentem. 
21, 22, 23. Csendességben voltam és dolgomhoz láttattam, 

szántattam s vettettem. 
24, 25, 26. Hasonlóképen, csak az oláhokkal volt valami 

kis bajom. 
27, 28, 29. Egy kevéssé megriadtam volt. de végére 

menvén Radnóton, semmi sem volt az hírben. 
30. Jó reggel megindulván, mivel isten kegyelmességébűl 

szántásom vetésem szintén végző félben van, bejöttem. 
31 Octobris hozták meg bizonyoson, hogy Tökölyi az 

elmúlt 24 praesentis az Bozzán hadait mind rendelt seregben 
állítván, az szegény erdélyieket avval biztatván, hogy ím szin-
tén érkezik hatvanezer török segítségére, és mihelyt érkezik, 
mingyárt harcznak megyen, napestig mind futatván az paxa-
métát,1) az alatt szekereit mind egyre kötöztetvén által Havas-

mivel a levélben természetesen nem erről, hanem az 1681-iki athnaméról 
van szó. 

0 Kicsi, fából készült fúvó hangszer, melyet a XV—XVI század-
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alföldében, maga is csak nem sokkal naplemente előtt, kör-
nyűl vétetvén törökkel tatárral az erdélyieket, elmene és elvitte 
azokat is magával Havasaifölde felé; kik között szám szerint 
kik eszemben jutnak, ezek: Macskási Boldizsár, Gyulai F e -
rencz, Toroczkai István, Káinoki Sámuel és Farkas, Bóldi 
Dávid, Mikes Pál, Eresei Toldalagi János, Bethlen János , 
Rhédei István, Haller József, Ugrón Ferencz, Vass György 
öcsém, Vass Dániel, Vitéz Ferencz, Szikszai György, Nemes 
János és Gábor, Toroczkai Péter, Toroczkai Mátyás, ismét 
ifjú Toroczkai Péter, Torma Kristóf s Bodoniak, Maxaiak, 
Ferencz és Balázs, Harinai Ferencz, Horvát Ferencz és Mik-
lós. Bánfi György és Zsigmond, Kemény László, Bánfi Boldi-
zsár, Harinai Ferencz, Mikó István és Gábor, Vajda János, 
Almádi István, Újvári Miklós, Alsó János, Polos az director, 
Kapi János, Gergely deák, Késmárki, Egri János, Hen te r 
Farkas és többek sokan, kiknek nevek mind eszemben nem 
j u t ; hogy mi rajtunk is betelnék, az mit Jeremiás próféta 
43-ik részében jövendői az maradék zsidó népnek. 

1 Novembris jártam meg Holyában egy darab szőllőt. 
2 (Novembris) vöttem meg ti. 50, és egy darab szőllőcs-

két is adtam érte Hásongárdban. 
3 (Novembris) jött ide Kolozsvárrá az urakhoz Gör-

génybül Kemény János ő nagysága, Teleki Mihály és László 
öcsémékkel. 

4. Az úrnál Bánfi György ő nagyságánál voltak ebéden, 
holott én is ott voltam, mivel gyakrabban ebéden vacsorán ott 
vagyok parancsolatjából. 

5 (Novembris) indultak ki innét, hogy visszamenjenek 
Görgényben. 

6 Novembris mene ki az úr Bánfi ő nagysága mind 
feleségestül s cselédestül Bonczidára; én is kimentem ő nagy-
ságával mindenestül fogva és háltam én is Bonczidán. 

7. Jó reggel megindulván, csaknem estve érkeztünk haza, 
mivel igen nagy sár ós nehéz utunk volt. 

8. Hon voltam. 
9. Jó reggel megindulván, Tordára mentem és az u r a t 

ott találtam, mert az Badensis eleiben ment. 
10 Novembris jó reggel megindultunk és Enyedre men-

tünk hálni. 
11. Jó reggel megindulván, hogy az urakhoz menjünk 

Balázsfalvára, Szentkirálynál levele jöve az úrnak, hogy az 

bari az olaszok használtak ; olas? neve : basso a meta, ebből baxaméta 
azután paxaméta vagy paksaméta. Bárczay Oszkár szíves közlése. V. ö 
Apor P . Metamorph. M. Tört. Emi. írók XI. 331. 1. 
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urak is .Enyedre jőnek estvére, és az Badensis is tizenkét órára 
beszállott az főtisztekkel együtt, az tábora az város körül. 

12 (Novembris) este majd hat óra tájban lőttek az urak 
szemben az Badensis fejedelemmel. 

13. Mind egész két nap ott naplott, és mi is hasonló-
képen. 

14 (Novembris) az Badensis az táborral együtt Felvincz-
hez szállott, mi penig estve felé későn megindulván, Kemény 
János uram is velünk lévén, Gerendre jöttünk hálni, az több 
urak penig Enyedrűl visszatértek, úgymint Bethlen Gergely, 
Bethlen Miklós J) és Sámuel, Keresztesi Sámuel, Sárosi János 
uramék. 

15. Tordához szállott,2) én penig Nagy szegi Gábor uram-
mal csak eljöttem elől Kolozsvárra és bejöttünk az nap. 

16. Az urak is béjöttek. az tábor penig Apahidához 
szállott. 

17 Novembris urunkat ő nagyságát az Badensishez ké-
sérték és estve felé ő nagysága béjött ismét, én penig az úrral 
ő nagyságával Bonczidára mentem és ott háltam. Eodem holt 
meg az öcsém fiacskája Yass Jankó3) Beszterczén, három s 
négy óra között. 

18 (Novembris) ebédre haza mentem. 
19. Hon voltam. 
20. Szekereimet rakattattam s indíttattam Kolozsvárrá. 

Eodem temettette el Sárpatakiné asszonyom Beszterczén az kis 
öcsémet, nekem még hírt sem adván. 

21. Magam is ebéd után megindultam s háltam Sukon. 
22. Jó reggel bejöttem. 
23. Az szekereim is beérkeztek. 
24 Novembris ment ki urunk innét Kolozsvárbúi; hálni 

ment Tordára. 
25 (Novembris) cseréltem el az szén-utczai házamot az 

Asztalos Péter árváinak tutorával Bélavári Szőcs Istvánnal, 
jóllehet az tanács előtt ment végben az csere, consensussok 
accedálván hozzá. 

26, 27, 28. Mind éjjel nappal egyre kötöztem. 
29 (Novembris) jött bé csak szintén kapufelvonásakor 

az feleségem, és magam is által költöztem. 
30. Mégis egyetmásomat költöztettem. 

9 Bethlen Miklós november-hó elején t é r t haza Bécsből s nov. 
11-én érkezett be Kolozsvárra, a honnan másnap Enyedre, a badeni 
őrgrófhoz sietett. Önéletírása II. 127. 1. 

s) T. i. Badeni Lajos. 
3) Az ifjabbik Yass György fia. 
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I Decembris hasonlóképen. 
2. Gyűlésben indultam *) ebéd után, háltam Sukon. 
3 Decembris Sukról jó reggel megindulván, ebédre haza 

mentem Czegében. 
4 (Decembris) ebédre Légenben mentem, hálni Szilvási 

János sógor urammal Méhesre. 
5. Rosz hírünk jővén, ott naplottunk. 
6. Bizonyoson megértvén, hogy az űr ő nagysága Örmé-

nyesrűl visszament Kolozsvárra, nagy tatár hír lévén, mi is 
még éjféli előtt megindultunk, úgy annyira, hogy Szováton 
még virradtig nyugodtunk és idején béjöttünk Kolozsvárra. 

7. 8. Ismét az gyűlésben készültünk, hogy az úrral ő 
nagyságával meginduljunk, de — 

9. Az tatárok felől újólag hír érkezvén, hogy ugyancsak 
bé akarnak jőni és már Czigányinál2) van az tábora, nem 
mentünk el. 

10. Hol egyképen, hol másképen érkezett az tatárok felől 
való hír. 

I I (Decembris) tíz óra tájban az tatárnak az nyargalója 
elérkezett Kajántóig és fel is verte az falut, ós idébb az Te-
kéntőre is jött volt egynehány. 

12 (Decembris) semmi hírünk nem jött felőlek. hogy 
hova lőttek vagy hol legyenek bizonyoson. 

13 Decembris feles tatárok jöttek ellenkezni Kajántó 
felől majd Hídelve végiben, de semmi kárt nem tehettek. 

14 (Decembris) majd reggeltűi fogva estvig hol egyszer 
hol másszor egyre takarodtak az tatár seregek kajántói völ-
gyön bé és az SzentgyÖrgy-hegye felett el, kik Sukra, kik 
Szamos fal vára szállottak. 

15. Szamosfalván feles tatárok lévén, az Kövecsesig kijöt-
tek ellenkezni, és estve felé Kajántó felől egy nagy sereg nyo-
mulván az kőhídig, honnét követet és levelet küldtek bé, mely-
ben az várost kérik, hogy megholdoljon, és akkor kár nélkül 
elmentek. 

16. Ismét reggel az válaszért jővén és kibocsátván az 
követet, hogy nem holdolnak megértvén, mingyárt az hostá-
tokra rohantak, de Hídelvén Nagyszegi Gábor uram jól visel-
vén magát maga rejtárival3) és darabantokkal, semmi kár t 
nem tehettek, hanem Szamosfalvárúl feles ta tár kijővén és 
magyar-utczai s közép-utczai hostátokra reá rohanván, fel-

9 Gyűlés csak a következő év elején lőn Fogarasban. 
2) Közép-Szolnok, ma Szilágy vm. 
3) Rejtár, ra j tár : reiter, lovas katona, 
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gyújtották, mivel Szilágyi uram lévén ott felesed magával, 
könnyen hagyta. 

17 Decembris az egész pogányság mind Kajántó felől 
előjővén, mind Sukrúl s Szamosfalvárúl feltakarodván, fen az 
padon, Pata felé való útban rendelt seregben megállottak, és 
még az mint az kajántói völgyön takarodtak volna, egyszer-
smind majd kétezerig való tatár az hídelvei hostátnak neki 
rohanván, de akkor is Nagyszegi uraniék emberül viselvén 
magokat, bé nem jöhettek; látván azt, hogy semmi kár t nem 
tehetnek, megannyi törökség kik az kőhídnál rendelve állot-
tak, egyszersmind rettenetes nagy kiáltással nekik rohantak ós 
egy része az Szamos felől az hostátban bémentek, és látván 
már Nagyszegi uramék, hogy nem resistálhatnak az sok po-
gányságnak, másfelől is szintén megkerülik, befelé nyomulnak, 
holott felesen estek mind mieink közül mind az pogányok 
közül, és igy osztán Hídelvét felgyújtották egynehány felől; 
sokáig tartott az ellenkezés, mivel az hostátnak innetső vógin 
való sarampónál megállottak az mieink és az pogányság gyak-
ran nagy sikoltással nekik jöt t ; ezek meg lévén, majd tizenkét 
óra tájban indult az táborok ki helyébűi Torda felé; ezek is 
meglátván, utána nyomultak. 

18 Decembris estve nyolcz órakor érkezett Kiss Balázs 
egynehányad magával az Badensis fejedelemtűi, hogy szintén 
érkezik. 

19 (Decembris) kilencz s tíz óra között érkezett Badensis 
fejedelem hadaival együtt; maga szállott közép kapu előtt való 
Keczeli házához, az hadak penig közép-utczai, magyar és far-
kas-utczai hostátokban; voltak az német hadak mintegy három-
ezeren, magyarja mintegy három vagy négyszáz. 

20 (Decembris) megnaplott, és az zsákmányosi Fenes, 
Lóna, Gyalu felé felmenvén, az tatár tábor Tordánál lévén és 
megértvén, hogy az német tábor, ki utána megyen, már ide 
Kolozsvárhoz érkezett, nagy hirtelenséggel az hegyeken túl 
Szentlászló felé visszafordultak, és az lónai völgyön kijővén, 
az német zsákmányosit megcsapta és nagvrészént őket le is 
vágta, vagdalta. 

21 Decembris jó reggel megindulván az német tábor az 
tatár tábor után, mingyárt Lónánál innét kezdték érni az 
tatárnak az utolját, és ellenkezve mind űgy nyomuldogáltak 
utána, kihez képest az tatárok sok prédát és egyetmást bán-
tak el, és törökök is lévén kőztek, kikkel volt egynehány 
taraczk, azokat is Gyalun felyűl elhagyták. 

22 Decembris innét Kolozsvárbűi Forster, az német tábor 
generális profiánt-majsztere, az tábor után szekereken feles 
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prófontot akarván vinni, még hátramaradott lézzegő r) tatárok 
az nyomán szaladván, az prófontos szekerekre találtak és fel-
verték. Forster maga is, az mint hallatik, nehezen szala-
dott (el). 

23, 24. Csendesedtek az hírek. 
25. Tordát elhagyván az pogányok, mintegy négy vagy 

ötszáz rabokat, legényeket, asszonyembereket, leányokat, férfi 
gyermekeket,2) kik közül az kik gye(n)gébbek voltak, majd 
kétszázig valót, ide Kolozsvárra küldtek bé Tordárül. 

26. Decembris az innepet mégis csendesen töltöttük. 
27. Hasonlóképen. 
28. Haza mentem Czegében, hogy meglássam, ha az po-

gánytól maradt-é valamim. 
29. 30, 31. Hon voltam és búzámat szedettem ki az 

verembűi, hogy Kolozsvárra küldjem. 
Tökölyi ő nagyságával Havasalföldében levő erdélyi főren-

deknek pátense érkezett, melynek continentiája ez: 
Illustrissimi, spectabiles, magnifici, generosi, egregii et 

nobiles, prndentes et circnmspecti domini fratres et amici nobis 
observandissimi! 

Minekutána nemes Erdélyországa, az mi édes hazánk, 
az fényes porta hűsége mellől elállván, és kételeníttetvén az 
német nemzet keserves és végső megemésztetésünkre nyilván-
ságosan czélozó különb-killönbféle nevezetek alatt kigondolt san-
czoltatása és igája alá beesni, kegyelmetekkel együtt szomorúan 
szemléltük, naponként édes nemzetünk mint fogyott s mint 
emésztődött, és mindnyájan mint voltunk úgy mint az mészár-
székre rendeltetett juhok, az mint hogy szegénységink minden 
értékekbűi az minden keresztyéneket irtóztató exactiók mia t t 
exhauriáltatván, nem volt egyéb hátra, hanem hazánknak elsőbb 
rendeit is azon rettenetes tereh és adózás alá rekeszszék, mint 
már ezt titok nélkül beszélik vala az ő felsége tisztei. Ily nagy 
szenyvedésink megorvoslását avagy csak kissebbítését mennyi 
költséges követséginkkel sollieitáltuk ő felségétűi, de követink 
ezifra szép szónál egyebet nem obtineálhattak mindeddig is, 
sőt az mikor ígíret lött is az exactiók könnyebbítésérűl, esz-
tendőnként nevekedett az nagy adó édes hazánkon. Mi szükség 
az vitézek miatt, azoknak kvártélyok, téli s nyári szüntelen 
condescensiójok s utozások és szabad akaratjok szerint való 
ingyen élődések miatt lött nagy szenyvedésünket itt leírni ? 
kegyelmetek azt velünk együtt keservesen érzette. Ha mikor 

Lézzeg : lézeng. V. ö. Nyelvt. Szót. II. 607. 
") Itt , úgy látszik, k imaradt : vittek el, vagy hajtottak el, vagy 

más megfelelő értelmű szó, 
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az ő felsége generalissi nagy ajándékokkal csak megtanáltattak 
is orvoslásárúi, onnan is szép szónál és költséges haszon nél-
kül való protectióknál egyebet mit obtineálhattunk ? Nagy 
jónak látszott, ha az kártételnek felczirkálására nagy költsé-
günkkel inquisitorok rendeltettek, de ugyan refusiója kárárúi 
senkinek nem lött. Mind ennyi oppressiónk után is obtineál-
hatunk-e ő felségétűi lelki és testi szabadságunk jövendőbeli 
securitássárúl valami assecuratiót ? Semmit sem. Sőt már az 
mi keservesebb, az fejedelemséget is édes hazánktól inegtagadá 
s elvevé, mely bizonyoson liqueál vice generalis commissarius 
Falkenhain uram kegyelmeteknek írott és intercipiált s ide 
hozott azon levelébűl is, melyben azt ír ja kegyelmeteknek: 
Nem lóvén az országnak fejedelme, minden fejedelmi proven-
tusok az várak fortificatiójára fordíttattak ő felségétűl.1) Ez 
lőn vége az fényes porta protectiójátúl való elválásnak; ilyen 
vége lőn ós gyümölcse az ő felsége sok ígíretinek. Mind ennyi 
sok szenyvedésinkben támaszkodtunk az egy élő istenhez, egye-
dül ő felségétűi vártunk szabadítást, mert megfosztattattunk 
volt minden emberi reménységtűi; de az nagy úr isten az 
hatalmas török nemzetnek szívét megszállván, a mi kegyelmes 
urunknak ő nagyságának elméjét is arra bírván, tanácskoztak 
ezen nagy inségünkbűl való megszabadulásunkról. Az mi ke-
gyelmes urunkat igazgatta, s fő nélkül levő, sok szenyvedési 
miatt elalélt és maga javárúi gondolkodni már alig tudó édes 
hazánknak praeficiálta s fejedelmivé tötte. O nagysága is mint 
hazánknak igaz tagja, fia és keresztyén fejedelme, maga életét 
is koczkáztatta; feles hadakkal szegény hazánkat az nagy inség-
bűl felszabadítani mely szívesen munkálkodta, kegyelmetek jól 
tudja; azután Keresztyénszigetire generális országgyűlését hir-
detvén, ott mingyárt ő nagyságát, mint magszabadulásunkat 
és nemzetünk, hazánk közjavát muukálkodó keresztyén feje-
delmet, hazánk igaz fiát, édes hazánknak már szintén bujdosni 
készülő törvényes megrögzött rendtartása szerónt fejedelmünk-
nek töttük és'választottuk. Ez meglévén, az fényes porta pro-
tectiója alá hajlottunk, és annak declarálására az fényes vezér-
hez ő nagyságához becsületes követ atyánkfiait az statusok 
közül, úgymint Macskási Boldizsár, Mihács Mihály, Baló Má-
tyás és nagy-sinki királybíró uramékat expediáltuk; kik is 
elmenvén, a fővezér ő nagysága ő kegyelmeket kegyelmesen 
látta, az nemes ország hűségét kedvesen vötte, és noha az mi 
kegyelmes urunknak ő nagyságának elég szép atlmame adat-
tatott, mindazáltal újabb formában való athname is az haza 

0 A fejedelemség kérdésére nézve v. ö. a Leopold-féle diploma 
bevehető részét, hol az i f jú Apafi megerősítésének elodázásáról van saó, 
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liatárirűl ígírtetett az fényes portátúl. A fényes portától való 
elszakadásunkért is generalis amnistia adatott; a lioldoltságnak 
négy esztendőbeli adaja elengedtetett és az német hadaknak 
hazánkbúi való kiirtására mind túl az felséges Galga szultántűi 
elégséges hadak küldettettek, oly véggel, hogy rablás és égetés 
általok ne légyen, melyért egynehány kemény fermánja is ment 
az fővezérnek ő nagyságának, sőt az Dunán lévő réveken is 
az Feketetengerig, meg vagyon keményen parancsolva, erdé-
lyi rabot által vinni ne engedjenek, hanem ha kegyelmetek ad 
ellenkező dolgokra okot. Kegyelmes urunk mellé is már szintén 
érkeznek az újabb és nagyobb hadak, melyekkel ő nagysága 
is siet bémenni, mint említett követ atyánkfiai is referálják ; 
nem is nyugszik addig az fényes porta, míg Erdélybűi az 
idegen hadakat ki nem írtja, mint hogy az császári déványban 
elvégeztetett. így értvén kegyelmetek az dolgokat, kegyelme-
teket kérjük, sőt az élő istenre, lelkek isméretire, hazájok, 
nemzetek s magok szeretetire kénszerítjük, serkenjenek fel, ós 
hazánkat egészlen elfogyatni s pusztíttatni hivalkodó szemekkel 
ne nézzék, az német nemzettel való czimborálásnak hagyjanak 
békét, az fényes porta s kegyelmes urunk gratiáját vegyék két 
kézzel, minden utakot módokot követvén ellenek, és béhódo-
lások declarálására az felséges Galga szultánhoz küldjenek 
expressus embereket és nevezetes tagjokat, ne veszessék szánt-
szándékkal magokat; mert kegyelmetek elhigyje, olyan napokra 
virradtanak fel, hogy ha idején magokat nem accommodálják, 
szántszándékkal magoknak, az szegénységnek. kedvese(i)knek, 
fegyverre vagy rabságra kell menniek, és semmi posteritások 
az hazát meg nem lakják, hanem örökös számkivetésre vitet-
tetnek. Tudja azt kegyelmetek, az német nemzettel is megér-
tettethetik : régenten az egész keresztyénségnek tanácsa az 
volt, hogy Erdély az fényes porta protectiója nélkül nem sub-
sistálhat; most is debilitálódván felette igen az ő felsége arraá-
dája, már Nándorfejérvár, Lippa, sok számtalan erősségek, 
hazánknak minden passusi az hatalmas nemzet kezénél lévén, 
nem hogy Erdélyt oltalmazhatnák, de magok securitásokrúl is 
nem gondolkozhatnak. Ezeket kegyelmeteknek azért írjuk, hogy 
ha ugyan csak megáltalkodnak, isten s ez világ előtt kegyel-
metek nagy veszedelmének okai ne legyünk és legyen kegyel-
metek is az mi kegyelmes urunk ő nagysága előtt maga ment-
hetetlen. Mindazáltal reménljük, kegyelmetek szántszándékkal 
magát, kedvesit el nem veszti, az mint hogy kérjük is az nagy 
istent, vezérelje kegyelmeteket nemzetünk, hazánk, magok javára-
néző minden dolgokra. Ex castris ad Stancsest positis, die 
8 Decembris, 1690. 
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Kegyelmetek javát szívesen kívánó szolgái s atyjafiai, 
kegyelmes urunk ő nagysága mellett lévő nemes Erdélyországa 
három nemzetből álló statusi. 

Titulus: Illustrissimis, spectabilibus, magnifieis, genero-
sis, egregiis et nobilibus, prudentibus ac circumspectis dominis, 
universis et singulis, trium nationum regni Transsilvaniae ordi-
nibus, fratribus et amicis nobis observandissimis.1) 

Eogarasbúl költ urak ő nagyságok s ő kegyelmek páten-
seknek is párja ez: 

Nos consilium status regni Transsilvaniae, universis et 
singulis cuiuscunque status, ordinis et functionis hominibus in 
regno Transsilvaniae degentibus et commorantibus, praesentes 
nostras visuris, galutem cum ofíiciorum promptitudine. Mely 
szomorú sorsra jutott légyen szegény hazánk az mi bűneinkért, 
istennek megbúsult, ellenünk felgerjedett ítíletibűl mindenek, 
úgy hiszszük, érzik keservesen. Hogy azért mind az rajtunk 
forgó sok gonoszoknak eleit vehessük, mind penig szegény 
hazánk lakosit római császár kegyelmes urunk ő felsége hűsé-
gében, ez szegény ország választott fejedelméhez tartozó köte-
lességben és édes nevelt hazánk szeretetiben, az kik eddig is 
voltak, megerősítsük, az eddig vélekedőket, tántorgókat pedig 
atyai siralmas intésünkkel és tisztünk szerint tartozó kénsze-
rítésünkkel is inducáljuk, ellenben az nyilván ellenkező pártol-
kodókat, úgymint szegény hazánk tagjait fascináló, hazánkat 
prédáló s pusztító kuruczokat, és azon kuruczok közül valami-
nemű respectusok alatt haza szállott, ágy az perfidus kuru-
czokkal titkon vagy nyilván egyetértő pártosokat megzaboláz-
hassuk : az ő felsége Erdélyben levő hadainak főgeneralissa, 
méltóságos Yeterani generál ő nagysága tetszésébűi, commu-
nicatis nostrum omnium supra consiliis, ez specialis páten-
sünket mindenfelé kibocsátanunk concludáltuk; parancsolván 
authoritate nostra articulariter nobis attributa, minden rend-
béli jóakaróinknak, atyánkfiainak, sőt mind vármegyék, szé-
kek, városok és faluknak is tiszteinek, lakosinak közönségesen 
serio, valahol és valaki az ő felsége hűségében, szegény hazánk 
választott fejedelmihez való hűségében is, édes hazája szerete-
tiben magát gyakorlotta, ezután is hűségesen perseveráljon, 
várván az tökéletes hűségben és édes hazája szeretetiben fog-
lalatoskodókkal isten kegyelmes áldását magára és édes házára; 
ha hol pedig kegyelmetek vármegyéjében, székiben, városiban, 

0 E pátens egykorú s egy újabbkori gyarló másolata megvan az 
Orsz. Levéltárban is, G-yulafejérvári kápt. Limbus XIII. 113. — Töküly-
nek magának ugyancsak a stancsesti táborból dec. 4-én kelt pátens levelét 
olv. Történeti Lapok III. 179. L 
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faluiban is liazánk lakosit fascináló, annál inkább hazánkat 
prédáló s pusztító kuruczokat, akár egyet együtt, akár csopor-
tonként zászlóstól is ta j »asztalnak, minden respectus és dilatio 
nélkül, az szükséghez képest kívánható segítségre az szomszéd 
falukat is felköltvén, coniunctis viribus mindenütt persequálja, 
ha kiket elfoghat, udvarhoz küldje, ha kiket peniglen lehet, 
minden kedvezés nélkül fegyverrel vágja és vágják; az kik 
penig azon kuruczokfélék vagy haza szakadtak, vagy alattom-
ban valaholott lappanganak, megfogatván, jó gondviselés alatt 
udvarhoz küldeni ne posthabeálják ; mely dolgokbeli engedel-
meskedő(knek) magok alkalmaztatásá(ért) azon kuruczoknak 
minden javai adatnak indifferenter jutalmul. Egyébaránt ha 
hol is kik ezen parancsolatunk ellen az fen megvilágosíttatott, 
meg is határozott dolgokban impingálni eomperiáltatnak, akár-
minemű színek és tekéntetekre nézve patrocinálván, az gondo-
latlan emberek felkaróztatnak vagy egyéb szörnyű halálnak 
nemével bűntettetnek meg, az városok pedig és faluk, azfélék 
lakó helyek, kedvezés ós személyválogatás nélkül tűzzel éget-
tetnek meg és porrá tétettetnek, melyeknek magok az ilyen 
szófogadatlanok és hűségek ellen vakmerőlködők lésznek okai, 
melyért mind isten s mind világ előtt solenniter testálunk. 
Datum in arce Fogaras, in congregatione videlicet praefati 
consilii status regni Transsilvaniae, die 28 mensis Decembris, 
anno 1690. 

Praetitulatarum dominationum vestrarum fratres, amici 
et vicini benevoli, consilium status dicti regni Transsilvaniae. 

Ez ezerhatszáz kilenczven esztendőnek minden részeit 
részek szerint előszámlálnom, mint eddig való írásimban, nem 
szükség, mert mi nekünk szegény erdélyieknek felettébb nyo-
morúságosok és keservesek voltak, mert egész télen az német 
nemzetnek az nagy portio adásban és felszedésben nyomor-
gottunk, az mely is csak kész pénz egy kapura reá ment 
háromszáz forintokra, és sok egyéb bor, bűza, vágó marha s 
az többi. T a v a s z f é l t a z mi jó kegyelmes urunk Apafi Mihály 
meghalván, melynek halálával reánk áradának minden nyomo-
rúságok s veszedelmek, mert Tökölyi uramnak adván az török 
császár az erdélyi fejedelemséget, mind szünetlen azon mester-
kedék, hogy béjöhessen ez hazában; az mint hogy feles hadak-
kal, törökkel tatárral bé is jöve Törcsváránál, ós 21 Augusti 
megharczolván, az mieinket sok áruitatások miá meg is veré; 
az mely harczban el is esék amaz nagy hírű s minden nem-
zeteknél nagy tekintetben levő űr, Teleki Mihály, melynek 

0 Tavasz-félt: medio vere. Nyelvt. Szót. I. 797. 
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elestin ez haza is oly nagyot esék, hogy már még csak az: 
maga megmaradására szolgáló dolgokat is alig tudja kigon-
dolni, annál inkább az nagy méltóságok előtt promoveálni s 
magának szolgálni. Ezt meghallván az Badensis fejedelem, 
egész ide alá való császár ő felsége armádájával ez hazában 
béjöve; az mely is nem kissebb prédálást s pusztítást töttek 
az hol jártak, mint az kruczok, és ekkor kezdődék közöttünk 
itt Erdélyben az lábancz és Jcracz nevezet; és beérkezvén az 
Badensis, Tökölyi uram felé közelgetett, ki is akkor Keresz-
tyénszigeténél gyűlésezett,*) de meghallván, hogy béjött az 
német had, többire félben hagyta az gyűlést és Medgyes felé 
nyomult és onnét Segesvár felé, Udvarhely felé s Háromszék 
felé, az német tábor penig mindenütt az nyomán utána, és 
így kétfelől ez szegény haza pusztíttatván mind labancztúl 
mind kruczoktól, végre Tökölyi uram, mikor Háromszéken az 
németek miá már egyfelé sem mehetne, körűivétetvén törökkel 
tatárral s az maga kruczival az erdélyi véle lévő urakat, főren-
deket, nemesi rendeket, kik vissza nem szökhettek, 24 Octobris 
kiment és Havasalföldében vitte őket.2) Ezek így lévén, az 
német tábor ott egynehány nap nyugodván, egy részét ott 
hagyta, más részivel az Badensis visszaindult és visszajött 
erre Kolozsvár felé, mely is nem kicsiny romlásával lött sze-
gény hazánknak. 18 Novembris megindulván az Badensis feje-
delem Apahidátúl, Szamosujvár felé, Deés felé, Bánya felé 
kiment, mindenütt az szegénységnek nagy romlásával; és már 
azt gondoljuk vala, hogy sok nyomorúságos és veszedelmes nap-
jaink után már egy keveset pihenhetünk és nyughatunk vala, 
de ismét árvíz módjára jöve ki reánk nagy veszedelem és 
romlás, mert sokszámú feles pogányság, tatár és törökkel 
elegy, Decembernek kezdetiben béjövének, kik is mindenfelé, 
téli idő is lévén, az szegénységet hon találván, rettenetes pré-
dálást, pusztítást, égetést töttek, az szegénységet az nagy hideg-
ben mezítelenen hagyták s megfosztották, sokakat levágtak, 
sok férfi és leány-gyermekeket rablottak; egyszóval mindenfelé 
szegény hazánk rettenetesen pusztíttatott, rontatott, sok helye-
ken égettetett. Ezek után is az Badensis fejedelem béjőni 
sietett, és 19 Decembris ide Kolozsvárhoz érkezvén, az tatár 
tábor Tordánál lévén és megértvén hogy az német tábor már 
ide Kolozsvárhoz elérkezett, 20-án nagy hirtelen megfordulván 
vissza, az erdők között Szentlászló felé, Lónánál ki, Gyalu 
mellett elszaladtak, és 21-én az német tábor is utána nvo-

9 September 15 — 29. 
2) L. föntebb az oct. 31-iki feljegyzéseket. 
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múlván, mindkét tábor nagy dáiással prédálással kimentek.1) 
Törcsváránál penig 30, 31 Decembris Tökölyi uram is bé 
akarván jőni, de visszanyomattattatott, mivel Veterani generál 
készen volt hadaival. 

Minekünk azért, egyiptomi Ínségnél nagyobb Ínséggel 
megnyomoríttatott és szintén végső pusztulásra jutott embe-
reknek, nincsen egyéb tisztünk és dolgunk, hanem esmérjük 
meg az mi rettenetes sok bűneinket és gonosz cselekedetinket, 
hogy mind az mi bűneink hozták mind ezeket mi reánk az 
rettenetes nyomoruságokat, és igyekezzünk bűneinkből kitérni, 
isten előtt bűneinket megvallván penitencziát tartani és éle-
tünket megjobbítani s ő felségének ilyeténképen könyörgeni: 

Emlékezzél meg mi Urunk, mi istenünk, az mi esett mi 
rajtunk, tekints reánk és lásd meg az mi gyalázatinkat és 
nyomoruságinkat, miképen van pusztán majd többire és gyak-
rabban ez szegény haza, mely bővölködik vala sok néppel, 
férfiakkal, asszonyi állatokkal és szép virágzó ifjakkal, sokszámú 
mindenféle barmokkal és többire majd minden falukban ékes 
udvarokkal és épületekkel; mi módon sír felette igen mind 
éjjel és nappal, és az ő könyhullatási az ő orczáján folynak 
le, látván az ő nagy pusztíttatását, romlását s végső pusztu-
lását. Számkivetésre rnene dudának egy része, és ő lakozván 
az pogányok között, nem talál nyugodalmat, mert elvivó Jóha-
nán és az seregeknek némely fejedelmi Judának némely részét, 
kik megmaradtak vala amaz véres öldökléstűi; és vive feles 
férfiakat és asszonyi állatokat és szép ifjakat, és elmenének 
mind Táfnesig, az fertelmeskedésnek helyéig.2) Imé sírnak 
Sionnak némely helyein levő utczái, hogy nincsen(ek) s levá-
gattatnak kik felmentenek volna az jeles innepnapokra;3) az 
olyanoknak elpusztultának minden ő kapui, az ő papjai sírnak, 
az ő szüzei szomorúak, és ő maga csak egyedül s vagyon nagy 
keserűségben, mert az mi ellenségink hatalmat vettek mi raj-
tunk és szerencsésen jártak, mert az Űr vert meg minket az 
mi bűneinknek sokaságáért; az mi kisded magzatink, ifjaink 
és szüzeink az rabságra mentenek az ellenség előtt, mert 
bejöttek óh mi Urunk, mi istenünk, az pogányok az te örök-
ségedben és sok helyeken megfertőztették az te templomidat, 
az te szolgáidnak holt testeket vetették eledelül az égi mada-
raknak, ós az kiket te kegyelmesen szeretsz, sokaknak azok 

J) L. föntebb dec. 9 — 25. 
2) Jeremiás 43 : 5, 6, 7. Czélzás Thököly visszavonulására, midőn 

a vele lévő erdélyieket haddal körűifogatván, magával vitte Havas-
alföldére. 

3) Jerem. Sir. 1 : 4 . 
CZEGEI VASS NAPLÓK. 8 
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közül testeket az földi vadaknak; kiontották az ő véreket mint 
az vizet, és nem volt az nagy félelemnek miatta, ki eltemetné 
azokat;*) az mi dühös ellenségink mint az sebesen repülő 
saskeselyűk reánk rohantanak és az ő szárnyai(ka)t reánk 
kiterjesztették, és az ő erős lovoknak láboknak zörgések miatt 
az atyák is nem tekintettek az ő magzatjokra az ő nagy 
rettenések miatt, kiknek lovokban nem látszik erőtelenség és 
gyorsabbak az párducznál, sebessen repülők mint az madarak 
és az mi pusztíttatásinkra felkészítettek. Jajgatnak az pász-
torok és kiáltnak s porban hevernek az községnek nagyjai, 
mert bétöltenek az ő megölettetéseknek napjai és elszéledé-
seknek napjai, az téli és szombati futás reá(j)ok érkezett, de 
nem tudnak hová futni szaladni, csak kiáltanak és jajgatnak, 
mert elpusztíttatott az ő legeltető helyek és az ő lakóhelyek 
tűzzel megégettetett. Imé, mi istenünk, ne hallgass, ne vesz-
tegelj, ne nyugodjál, vond ki jobb kezed kebeledbűi és tekints 
alá az égbűl és nézz alá az te szentségednek és dicsőségednek 
hajlékábűl, hol vagyon az te buzgó szerelmed és hatalmassá-
god? az te irgalmasságidnak és kegyelmességidnek sokaságok 
megtartózott-e mi tőlünk? Mert te mi atyánk vagy, mi penig 
te népeid; ha Ábrahám nem tud is minket és Izrael nem 
ismer is minket, mindazáltal Uram, te mi atyánk vagy és mi 
megszabadítónk; öröktűi fogva vagyon az te neved. Vétkez-
tünk Uram, megvalljuk, de ugyan csak az te kezed munkái 
vagyunk; ha megölsz és elpusztítasz is, de csak te benned 
reménlünk; mindnyájan olyanok voltunk és vagyunk mint az 
tisztá(ta)lan és megfertézett ruha, minden mi igazságink,2) 
elhullunk mi mindnyájan mint az fák levelei, az mi álnoksá-
gink elhordanak minket mint az szél, mert senki nincsen mi 
közülünk, ki az ő gonoszságát megbánná, ezt mondván: mit 
cselekedtem! és megismerné magát, hogy mind ezeket az mi 
bűneink hozták mi reánk. Ki ki mind az ő útára indult, 
miképen az ló folyva3) megyen az harczra, még az esztrág 
is az égben megismeri az ő idejét, az gerlicze, az daru, az 
fecske, tudják mikor el kell menni, de mi, óh mi Urunk, mi 
istenünk, nem ismerjük az te ítíletidet; könyörülj hát mi raj-
tunk és ne büntess minket az mi bűneink szerint, mert mi 
atyánk vagy, mi pedig sár vagyunk; te mi teremptőnk (így) 
vagy, és mi mindnyájan az te kezednek munkái vagyunk; ne 
haragudjál mi Urunk, mi istenünk, mi reánk felettébb, és soha 
meg ne emlékezzél az mi álnokságinkrúl; imé lássad, kérünk, 

») Zsoltár 79 : 1, 2, 3. 
2) I t t valószínűleg kimaradt valami. 
3) Az az : futva. V. ö. Nyelvt. Szót. I. 907. 
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mi mindnyájan te néped vagyunk, azért ne nyomorgass h á t 
felettébb minket mi Urunk, mi istenünk; vedd el már egyszer 
mi rólunk ez nagy Ínséget, félelmet, nyomorgatást, és elégeld 
meg az mi eddig való pusztíttatásinkat, raboltatásinkat és 
prédáltatásinkat, és tégy jól az te jóakaratodból az Sioimal, 
és építsd meg annak kőfalait és mondjad ezt mi nekünk: T é r j 
meg visszavonó Izrael és elveszem az én haragomat ti róla-
tok, mert kegyelmes vagyok én, nem tartok haragot mind 
örökké; térjetek meg szófogadatlan fiak, mert én férjetekké 
lőttem nektek ós hozzám veszlek titeket, egyet egy városbúi, 
kettőt egy nemzetbűi, és béiktatlak titeket Sionban; tér jetek 
meg szófogadatlan fiak, meggyógyítom az ti engedetlenségte-
ket. Akkoron mi is ezt mondjuk imé: Mi Urunk, mi istenünk, 
járulunk te hozzád, mert te vagy az mi Urunk istenünk; bizony 
megcsalattattimk az hatalmasokban való bizodalomban; bizony 
az Izraelnek megmaradása az Úrban, az mi istenünkben va-
gyon, mert ez gyalázat emésztette meg az mi atyáinknak mun-
káját gyermekségünktűi fogva, az ő juhokat, barmokat, fiaikat, 
leányikat; hevertünk az mi szégyenvallásunkban és az mi gya-
lázatunk béfedezett minket, mert az mi Urunkkal istenünkkel 
hitetlenül cselekedtünk mi ós az mi atyáink gyermekségünktűi 
fogva mind ez mai napig, és nem engedtünk az mi U r u n k 
istenünk szavának; de mi többé te ellened nem vétkezünk, 
hanem az te utaidnak járásában gyönyörködik az mi lelkünk, 
és az te parancsolatidnak Ösvényirűl el nem távozunk. Amen ! 

Anno 1691. 

4 (Januarii) jó reggel béjöttem Kolozsvárra. 

7. Ismét gyűlésre való hívogató levél érkezett.1) 

13 Januarii tizenegy óra után indultunk Fogaras felé 
az gyűlésben az úrral Bánfi György ő nagyságával és Serédi 
Benedek, Gyerőfi György, Suki Pál ós Mihály, Boros László, 
Nádudvari Péter uramékkal; hálni jöttünk Puszta-Kamarásra. 

14. Az úr ő nagysága az többekkel együtt Örményes 
felé menvén, magam Méhes felé jöttem, hogy meglássam puszta 
házam tájékát, mi formában maradott az tatártúl ; ott is hál tam. 

15. Káraimat meglátván, melyet az ta tá r cselekedett, az 
többi között sütő házamat, konyhámat s mellette egy házamat 

]) Január 10-re Fogarasba. 
10* 
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elégette, magam jó reggel megindultam és hálni Maros-Keresz-
túrra jöttem. 

16 Januarii jó reggel felmentem Marosvásárhelyre, mivel 
az urak is oda érkeztek azelőtt való estvére, és felestököm 
után megindulván, hálni Czikmántorra mentünk. 

17 (Januarii) ebédet Segesvárat öttünk, hálni mentünk 
Trapódra.1) 

18 (Januarii) ebédet Sároson öttünk, estvére bémentünk 
Fogarasban. 

19. Csak kezet fogdostunk. 
20 (Januarii) Öszvegyültünk és az catalogust elolvasván, 

császár ő felsége követjét generalis commissariust Falkenhaint 
ő nagyságát felhozták, és császár ő felsége levelét országnak 
szólót megadván, projectuinokban kívánságit előadta, mely(ek) 
is szóról szóra magyarúl fordítván így vannak: 

Nem szükség az római császár ő felsége Erdélyorszá-
gához való kegyelmességót bőv szóval declarálnom, melylyel ő 
felsége, nekünk kegyelmes urunk, ez Erdélyországához visel-
tetik, midőn az mindennapi tapasztalható dolgok az ő felsége 
iránt(a) való szorgalmatosságát és igaz atyai gondviselését 
világoson bizonyítják. Mely szomorú szívvel értette az Tökölyi 
Erdélyben való béütesét, melyre őtet indította az felfuvalko-
d(ott)ság és az szabados uralkodásnak kívánsága, avagy csak 
innét is kitetszik, hogy ő felsége az pártosoknak és pogányok-
nak Erdélyre való rohanásokat és ez hazát veszedelemben 
forogni (látván), hogy az következhető rosz, dolgok orvosoltat-
hassanak és az ország az kegyetlenségtűi és az megnyomorít-
tatástúl védelmeztetnék, másutt hátra hagyván nagy sok és ő 
felsége hasznos dolgait, az felséges Badensis fejedelemnek pa-
rancsolt kegyelmesen két ízben is, hogy az megnyomorodott 
Erdélyországát erős haddal megsegítené és ez országban 
hatalmaskodó pártosok, törökök, tatárok seregét kiűzné. És 
noha ez hadnak ilyen formán lött distractiója miatt derék 
helyeket és az töröktűi győzedelmesen inegvött földnek nagy 
részével újabban az ő fegyverei által visszavett, mindazáltal 
fen említtetett ő felsége igen megörvendezett, midőn megér-
tette volna Tökölyinek Erdélvbűl való gyalázatos kiűzettetését, 
az ki az szabadságnak és keresztyénségnek színe alatt kegyet-
len és törvénytelen uralkodást, mint valami ártalmas mérget 
szívében forralt, hogy tudniillik az szabadságnak színe alatt 
az országnak vigyázatlan lakosit és maradékit siralmas örökké 
való szolgálatnak titkos tőrében ejtse. Immár az római császár 
ő felsége minden szándékát és tanácskozását arra fordítja, 

') Trappold, magyarán Ápold. 
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hogy taväszszal számos és rettentő mezei seregeket állíthasson 
az török ellen, mely(ek)nek erejével, az mindenható istennek 
segítsége accedálván, az törököknek felfuvalkodott hatalmok 
és vérengező igyekezetek megzaboláztathassók, és az mit az 
egész keresztyénségnek veszedelmére feltettenek, az magok 
nyaka szakadjon belé. Az alatt, hogy valamiképen űjabb(an) 
való béütéssel meg ne háboríttassák Erdélyországának csen-
dessége, az végre az szüntelen való vigyázásért s bátorságo-
sabb megmaradásért, az római császár ő felsége elégséges 
regimenteket hagyott és az lovasoknak színét rendelte, hogy 
ez hazát minden erőszakos ellenségtűi megoltalmazza. 

Immár ő felsége ez nemes haza statusinak kész hűsé-
gekben és ő felségéhez való buzgó indulatjokban kegyelmesen 
és csalhatatlanűl bízik, sőt nem is kételkedik abban, hogy ez 
haza nemes statusi dícsíretes követett példájok szerint ez jelen 
való télen is ő felségéhez való devotiójokat nagy mértékben 
meg ne bizonyítsák, hanem ha az kétfelé való hadakozásnak 
nagysága és arra való költségének elkerülhetetlen szüksége, 
melyet az ő felsége több örökös országi, ő felségéhez való 
devotiójokat akarván megmutatni, olyban nagy dolgokat vál-
laltak magokra, jóakaratjok szerint, az keresztyénségnek ja -
vára, sokkal nagyobb adózást vállaltak magokra, mint ennek-
előtte.1) 

Annakokáért ő felsége az maga ez országhoz s ennek 
statusihoz kiváltképen való atyai jó indulatjábúl kegyelmesen 
reménli: megemlíttetett statusok az elkerülhetetlen szükséget 
és magok bátorságosabb megmaradásokat elüttök viselvén, s 
ő felségéhez való kész engedelmes hűséges szereteteknek meg-
bizonyítására az elmúlt esztendőben adott summának hason 
felét, mindenféle élést azon summában computálván, űgymint 
négyszáz ezer rhénes forintokat, minden nehézség nélkül meg-
adják egyenlő akaratbúi. És ez ugyan az sokszor említtetett 
ő felsége végső intentiója, nekem penig parancsolatom, az 
melytűi recedálnom nem lehet, és nem is gondolhatom, hogy 
ebben valami fogyatkozás légyen, tudván az nemes statusok ő 
felségéhez való buzgóságokat és engedelmes devotiójokat; s 
nyugodt elmével is lehetnek ezen, hogy ily kész engedelmessé-
geket császár ő felsége kegyelmesen veszi és ez hazának nagy 
hasznára lészen. 

Az mi illeti az három utolsó holnapok victualéknak admi-
nistratióját, ezt az nemes ország az ma vagy holnap kiadandó 
portiók tabelláibűi világoson megértheti. Hogy penig az victua-
lék jobb móddal administráltathassanak, hogy az rendeletien-

') A fordítás e helyen kissé zavaros. 
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ség miatt vagy az ő felsége vitézi meg ne fogyatkozzanak, 
vagy az ország lakosi meg ne károsíttassanak, azért az sok 
következhető confusióknak eltávoztatásáért szükség, hogy az 
nemes vármegyéken mennél hamarébb arra alkalmatos tisztek 
rendeltessenek, az kik az ő felsége regimenti, kik számokra 
az victualéknak administráltatni kelletik, ezeknek commendan-
sival és commissariusival egyetértvén, procurálják, hogy az 
terminus előtt anticipative az victuale administráltassék. 

E felett szükség, hogy az ő felsége tisztei és commissa-
riusi tudják, akár vármegyéken akár székeken melyik falura 
mennyi élés vettetik, hogy ha annak administratiójában kése-
delem és fogyatkozás lenne, mind az ő felsége regimentinek 
commissariusi, mind penig az ország részérűl vármegyéken és 
székekben arra rendelendő commissariusok tudják, hol micsoda 
restantia légyen és honnét kell erogáltatni, hogy ha az victua-
lék administratiója militaris executióval vitetik végben, ne fizes-
sen az ártatlan az vétkesért; mindazáltal azon kell lenni az 
mennyiben lehet, hogy az nemes ország alkalmatos commissa-
riusokat rendeljen, az kik az ő felsége regimenti commendan-
sival és commissariusival egyetértsenek, és ha mi fogyatkozás 
interveniál, idején az említtetett commendansokat és ő felsége 
commissariusit, úgy az magok principalissit is orvoslása felől 
tudósítsák. Közönséges regula gyanánt megtartathatik az erdé-
lyi commissariusoknak az segesvári gyűlésben emanáltatott 
instructio. 

Az mely harmincz ezer köböl búzát az császár ő felsége 
magazinája megtöltésére ez jövő nyári szükségre az urak és 
nemesek bizonyos árron ígírtenek, hogy az tött végezés szerént 
ez jövő böjt-elő havának tizedik napjára az rendelt helyekre 
minden okvetetlen administráltassék, szükség. Egyébiránt ha 
az késedelem és fogyatkozás miatt az ő felsége magazinája 
meg nem töltethetik, senki ne panaszolkodjék azok közül, az 
kik fogyatkozást ejtettek, ha militaris executióval az ő felsége 
commissariusa csépeltetni kénszeríttetik; ez jóllehet terhes és 
kedvetlen remedium, mindazáltal az elkerülhetetlen szükség 
azt fogja kívánni; sőt még ha az megírt csépeltetésbűl az 
specificált köböl búzának summája ki nem telik, azoknak akár 
kastélyokban akár városokban levő búzájukbúi, az kik bizo-
nyos számban ígírtenek, kipótoltatik, az mint ezen dolog az 
méltóságos tanácsi rendtűi még ennekelőtte mindeneknek inti-
máltatott; melynek rendelt árrának megadásárúi minden ember 
bizonyos lehet; annakokáért sem az csépeltetést és annak 
administratióját halogatni nem kell, hanem minden órában az 
megmondott terminusra az praetitulált búzát bé kell szállítani. 
Hogy ha penig az minapi consignatióban némelyek találtat-
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nak, az kik az elrendelt búzának summáját annak nem léte 
miatt nem administrálhatnák, abbúl következhető fogyatkozás 
más emberek búzájábúl pótoltassák ki, hogy az egész harmincz 
ezer köböl búza summa minden fogyatkozás nélkül kiteljék. 

Minthogy penig az ő felsége hadainak egy része, azon 
kivűl az kik méltóságos Yeterani generál ő nagysága com-
mendanssága alatt Háromszéken commoráltanak, az három első 
holnapokon nem az országtól rendelt victualékkal éltenek, noha 
abbúl kellett volna élniek, hanem az ő felsége magazinájábúl, 
mely fogyatkozásnak másunnan kell kipótoltatni, ne nehezteljen 
az nemes ország tizenöt ezer köböl búzárúl disponálni, mely-
nek öt ezerét Brassóban, ötét Szebenben, ötét Fejérvárrá és 
Dévára is administráltatni úgy igyekezzenek, hogy ad ultimum 
Februarii az megírt summa köböl búza egészlen beszállít-
tassék. 

Az elmúlt esztendei pénzbeli restantiák hogy mennél 
hamarébb megfizetődjenek, szükséges, mert az regimentek az 
kiknek azon pénz-restanti a proveniálna, zúgolódással siettetik, 
és már az szükség és fogyatkozás miatt az ország lakositúl 
pénzt kölcsön venni kételenéttettenek, melyet, minekelőtte az 
nekik tartozó restantiát az nemes commissariatus meg nem adja, 
meg nem adhatják. 

Az elmúlt esztendőben az ő felsége vitézi szükségekre 
administrált búzáról computus és satisfactio légyen; szükség, 
hogy az nemes ország deputatusi circa finem Februarii Sze-
benben jöjjenek, quietantiákkal hitelesen doceálván, honnét, 
mit, hová és mennyit administráltatott az nemes ország. 

Senki propria authoritate vagy akármi színek alatt az 
fiscalis jókhoz ne nyúljon, falukat, búzát ós akármi néven 
nevezendő jókat az ő felsége kegyelmes dispositiója és híre 
nélkül ne foglaljon; el kell távoztatni; ellenben szükség, hogy 
minden haladók és kedvezés nélkül az Tökölyivel elment urak 
és nemesek mobilis és immobilis javok inventáltassanak, hogy 
azoknak consignatióját az felséges udvarhoz küldjék, hogy azon 
jók számát és minémüségét értvén, azon rebellisek javokbúl az 
ő felsége hűségében megmaradott személyeknek állhatatossá-
gokat kegyelmesen remunerálhassa ő felsége. 

Az közönséges békességnek megtartása s az igazság is 
azt kívánja, hogy az kik az elmúlt iidőben az Tökölyi hamis 
és hitegető leveleit hordozván, az országnak lakosit megvesz-
tegették, vagy ez hazában lakván, nem gondoltak az kemény 
tilalommal és az ellenséggel correspondeáltak, egyetértettenek 
és vélek colludáltanak, megexamináltatván, serio megbüntet-
tessenek, 
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Hogy az országban alá s fel való bátorságos járás és 
közönségesen csendesség legyen, és az sokféle dúlás és fosztás, 
prédálás keményen megtiltassák, igen szükség. 

Az mely falukban vagy faluk határán az ő felsége vitézi 
megfosztattanak, annyival inkább megölettettenek, azoknak la-
kosi közül ha kik affélékben inquisitione mediante comperiál-
tatnak, az injuriáltattakat és megkárosíttattakat contentálják, 
és hogy efféle rendeletlen excessusok továbbra is ne harapóz-
zanak s terjedjenek, az igazság azt kívánja, hogy az olyanok 
vakmerőségeknek és elkövetett latorságoknak érdemlő bünte-
tését kedvezés nélkül elvegyék. 

Végezetre, az mi császár ő felsége diplomáját és az or-
szágnak javára czélozó hasznos megerősítését illeti, azokat, 
minekutána az regimentek számára való victualékrúl dispo-
sitio lészen, szorgalmatosan és szívesen munkálódjuk; nem is 
kétlem, hogy az nemes ország azon diplomát, mint ő felsége 
kiváltképen való kegyelmességének jelét s atyai jóakaratjának 
zálogát, melyet ő felsége abban kegyelmesen megmutatott, 
illendő engedelmességgel s alázatos hálaadással veszik; bizo-
nyosok lévén, hogy ő felsége ez országhoz való kegyes indu-
latjából abban semmit egyebet nem akar, hanem ez hazának 
csendes békességét és bátorságos megmaradását, az népnek 
egyességét, az mely az közönséges békességnek és következendő 
isten áldásának nyilvánvaló fundamentumköve. Hogy hosszas 
ne legyek: az felséges római császár, kegyelmes urunk ő fel-
sége, ez hazának és személy szerint is kinek kinek közönséges 
békességet s boldog megmaradást kíván, melyben én is tehet-
ségem szer ént szívesen munkálódom. Datum Fogaras, 20 Ja-
nuarii, anno 1691. 

Fridericu scomes a Falkenhain. 

21 Januarii dóllyest praedicatio után öszvegyültünk, de 
nem sokat végeztünk. 

22 Januarii öszvegyültünk, keveset munkálódtunk; hanem 
délután egymásra harmincz ezer köböl búzát vetettünk az 
német magazinája számára, pénzűi ígérvén meg az árrát. 

23 (Januarii) felmentünk, de öszve nem gyültünk. 
24. Az kis fejedelem az urakkal együtt Veterani generál 

eleiben mentek, mivel Brassóbúi itt Fogaras mellett ment el 
Szeben felé, és Szombatfalváig kísérvén, estvére visszajöttek. 

25 (Januarii) délután tettük koporsóban Toldalagi Fe-
renczet, Abafáji Toldalagi János uram nagyobbik fiát. 

26 (Januarii) felmentünk, de öszve nem gyültünk. 
27. Ebéd után öszvegyülvén, császár ő felsége követje 

punctumira resolváltunk. 
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28 (Januarii) vasárnap nem gyűltünk öszve. 
29, 30. Az portio alkalmatossága forgott fen, mivel az 

ország Bethlen Miklós, Apor István, Sárosi János uramókat 
rendelték az portiónak repartiálására, és elintézvén, esett egy 
egy kapura búza cub. 10, zab cub. 26, széna curr. 8, bor 
um. 33, hűs cent. h1^. 

31 Januarii Bethlen Miklós uram proponálta az ország 
előtt Bécsben való követségét,1) ós az császártűl ő felségétűi 
hozott diplomát béadta az nemes statusoknak cum suis apper-
tinentiis, mely diploma szórni szóra ez szerint vagyon: 

Leopoldus — — stb.2) 

1 Februarii ezen diploma ország előtt elolvastatott cum 
suis omnibus ad se pertinentiis; elolvasván penig, az statiók-
ban commissariusok rendeltettek; engem Suki Pál urammal 
Kolozsvárra rendeltek. 

2 Februarii császár ő felsége követje, Falkenhain ő 
nagysága, ismét ország köziben felhozattatik, és az diploma 
felől ország előtt perorálván, s admoneálván vétele és acceptá-
lása felől, projectumot is adott ki felőle in scriptis; melyre 
nézve ebéd után öszvegyülvén külön külön minden statusok, 
mi vármegyékűl gyűlvén az úr ő nagysága Bánfi György uram 
szállására, midőn valamit végeztünk volna, ben lévő köz-
tünk való urak s főrendek is öszveszólalkozván, semmit nem 
végeztünk. 

3 Februarii ismét jó reggel, az űr Bánfi György uram 
szállására gyűltünk vármegyékűl, és ott egymás között beszél-
getvén az urak egymás között való egyenetlenségek felől, 
találtuk fel, hogy az más két statussal is egyetértvén, admo-
neáljuk az urakat az egymás között való megegyezések felől ; 
melyhez képest felmenvén (a) palotára és mind az három sta-
tusok együtt lévén, az urak penig ben az kis palotában, az 
vármegye az két statusnak, úgymint székely és szász natiónak, 
proponálta szándékát, igyekezetit, melyet az két status is meg-
értvén, egészlen javallották; kihez képest az három status az 
urakhoz ezen dolog végett és admonitióval beküldték Apor 
István, ítélőmester Alvinczi Péter és brassai kisbíró uramé-
kat, kiknek az urak ígírték s ajánlották egymás között való 
megegyezéseket, de semmi nem tölt benne, mint annakutána 
is ennyehány (így) ízben kitetszett. 

L. föntebb 1690. nov. 14-ike alatt a jegyzetet. 
2) Leopold császár és király 1690 évi oct. 16-án kelt, tizennyolc/, 

pontból álló diplomáját közzétette Szász K. Sylloge Tractatnum 67 és 
köv. 11. Ugyanazt 1691. dec. 4-én kiadott solennis formájában olv. u. o. 
118 és köv. 11. 
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4 (Februarii) összegyűlvén, végeztük hogy az diploma 
felől voxunkat punctatim írásban adjuk bé, mely felől volt 
öt punctum, úgymint: 

1.) Tetszik-é kegyelmeteknek az Bethlen Miklós uram 
által leküldött és itt az statusoktól acceptált római császár 
kegyelmes urunk ő felsége méltóságos diplomáját ő felségétűi 
alázatos supplicatiója által sollicitálni ? 

2.) Tetszik-é kegyelmeteknek az mi kegyelmes választott 
fejedelmünk confirmatióját ő felsége előtt alázatoson solli-
citálni ? 

3.) Kíván-é kegyelmetek gubernátor által való igazga-
tást, vagy inkább az tizenkét tanács igazgatása mellett ma-
rad meg? 

4.) Akar-é kegyelmetek az törvényes dolgoknak ez or-
szágban való de terminati ójáért ő felsége előtt alázatoson 
supplicálni ? 

5.) Az diplomának punctumiban ha mi melioratiót kíván 
kegyelmetek, kire bízza azok körűi kívántató munkát? 

Hae sunt quaestiones per secreta singulorum dominorum 
statuum suffragia fide mediante expediendae. 

5 Februarii még virradta előtt felgyűlvén, ezen punctu-
mok felől való voxunkat írásban beadtuk az két ítélőmesterek 
keziben, kik calculálván az voxokat, kimondták, és voxainkat 
előttünk elégették. 

6 Februarii négy tanácsurakat töttünk, úgymint Gyulafi 
László ő nagyságát, Iklódi Toldalagi János, Gyerőfi György, 
Keresztesi Sámuel uramékat ő kegyelmeket.1) 

7 Februarii császár ő felsége követjét Falchain (így) 
uramot ő nagyságát ismét ország köziben hozták, és előtte 
egész országostól három nemzetül ő felsége hívségére meges-
küdtünk, homagiumunkat deponáltuk,2) annakutána guberná-
tort választottunk, úgymint Bánfi György uramot ő nagyságát. 
Eodem ebéd után ismét felgyűlvén, homagiumunkat subscri-
báltuk és pecsétlettük, és generálisnak Bethlen Gergely uramot 
választottuk, cancellariusnak Bethlen Miklós uramot, aerarii 
praefectusnak Haller János uramot ő nagyságát töttük.3) 

8. Bálintit Zsigmond, Suki Pál sógor uramékkal jó reg-
gel megindultunk, mivel commissariusoknak rendeltek bennün-
ket, és háltunk Heturon. 

V. ö. Szász K. Sylloge Traut. 81. 1. Ex articulis comitiorum 
ad diem 10 Januarii, anni 1691 indictorum atque in oppido Fogaras 
celebratorum Art. XIX. 

•) U. 0. 78. 1. Art. I. 
3) U. o. 80. 1. Art. XVIII. 
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9 (Februarii) ebéd után Vajánál elváltam ő kegyel -
mektűl és mentein Maros-Keresztúr felé; hálni mentem Sós-
patakra. 

10. Az jobbágyokat onnét szánnal Méhes felé indítván, 
mentem Bergenyében ebédre; onnét is kiindítván egy szánat, 
estvére Méhesre mentem. 

11 Februarii jó reggel megindulván Móhesrűl, jó idején 
beérkeztem ide Kolozsvárra, szemben is lőttem mingyárt az 
német fejedelemmel. 

.12. Leszli*) kapitányhoz mentünk s conferáltuk tabel-
láinkat. 

13. Az commendans ezer forintokat kért tőlünk, holott 
még sohonnét semmit nem hoztak. 

14. Leveleket írtunk az uraknak és főcommissarius 
uramnak Keresztesi uramnak, hogy az borért, húsért pénzt 
kívánnak. 

15 (Februarii) hadnagy Bajner Márton uramtól kérvén 
hatszáz negyven forintokat, az mely az város bor árrával lött 
ezer forint, megadtuk Leszli kapitánnak. 

16. Heiszter regimentje is reánk küldött ezer forintokért. 
17. Adtunk azoknak is háromszáz hatvan forintokat az 

kolozsvári bor árrábúi. 
18 Februarii temették az idvezült s boldogul kimúlt 

kegyelmes urunk Apafi Mihály ő nagysága testét Alma-
kereken. 

19. Feleségemet húgommal együtt az szegény úr Teleki 
Mihály uram temetésére indítottam, mivel magam németekkel 
való bajoskodásim miatt nem mehettem. 

20, 21 Februarii az lovas németekkel volt bajoskodásunk. 
22 Februarii temették az szegény úr Széki Teleki Mi-

hály uram testét Gernyeszegen. 2 Samuelis 3 : 34.2) 
23 (Februarii) megérkezvén Suki Mihály uramék, bizo-

nyoson megtudtam, hogy az itt való commissariusságból kivöt-
tek és Szebenben exactornak számvenni írtak. 

24 (Februarii) lemondtam az commissariusságrúl; de Apor 
István uram is estvére béjött. 

25. Feleségem is estvére béjött. 
26. Apor István uramnál voltam látogatni, de ebédre 

Leszli kapitányhoz mentem. 
27. 28. Méhsert főzettem. 

') Leslie. 
a) Úgy vesztél el, a mint szokott ember elveszni az álnok ember 

miatt . 
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1, 2 Mártii hasonlóképen méhsert főztek. 
.3 Mártii estve elvégezték. Eodem Suki Pál uram házá-

ban az strázsamester harminczhat németeket küldött s egy 
házban volt véle, ott kiáltoztak, ocsmánykodtak, mivel ezer 
forintot kértek volna és nem adhatott. 

4. Mégis rajta voltak és sok alkalmatlanságot cseleked-
tek rajta, még enni sem engedték. 

5 (Mártii) tíz óra tájban vitték el az házárúi az né-
meteket. 

6 (Mártii) vettem meg az pénzemet, melyet az németek-
nek adtunk volt ő kegyelmével együtt. 

7 Mártii Dálnaki uram majorja helyét jártam meg ő 
kegyelmével és Szatmári János urammal. 

8 (Mártii) jött bé Gábor Méhesrűl. 
9 (Mai'tii) ment ki haza. 
10, 11 (Mártii) adtam az toroczkaiakért az németeknek 

búzát metr. 200, hogy áldozó csötörtökr.e vasat hozzanak érte. 
12. Az sógorral Szilvási urammal és feleségemmel s hú-

gomókkal menteni ki az Dálnaki uram majorja helyét járni. 
13 (Mártii) alkudtam el Dálnaki uramtúl a major helyét 

tójával és cum suis appertinentiis flor. 360. 
14 Mártii adtam meg ő kegyelmének az árrát, melyet 

is levált Huszár Mihály és Szatmári János uramék közbíró-
sága alatt. Eodem volt az Rácz István uram lakadalma. Illye-
falviné asszonyomat vette feleségül. 

15. Az úr ő nagysága beérkezvén Kolozsvárra, nem in-
dultam meg. 

16 (Mártii) ebéd után megindulván, hálni jöttem Tor-
dára az kamaraházhoz; naplemente után setítben érkeztem 
nagy sárban. 

17 Mártii ebédre mentem Kocsárdra Szilágyi uramhoz; 
nehezen költözvén által az Maroson, háltam Nagylakon Daczó 
-János uram házánál. 

18 (Mártii) ebédre Mezőn*) szállottam meg; hálni jöt-
tem Nagy-Csergődre,2) holott pénzen nem kaphattam semmit; 
két véka abrakot ti. 1 vöttem nagy nehezen. 

19 (Mártii) egy óra tájban beérkeztem Szebenben, és 
mingyárt két óra után az számvételhez fogtunk. 

20. Szeben-székért adott számot nótárius Zabanius uram, 
mely székben van porta 302; de mind el nem végeztük. 

21. Újegyház-szék jött előnkben számadásra, mely szék-
ben vagyon porta 103. 

') Talán Szépmező a mai Kis-Küküllő vmben. 
2) Nagy-Cserged Alsó-Fehér vm. 
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22. Segesvár-székért adott előttünk számot Rosoudai 
uram, mely székben van porta 202. Eodem voltam ebéden 
Absolon uramnál, ott lévén ő kegyelménél Keresztesi Sámuel, 
Vay Mihály, Sárosi János, Naláczi András, Kendefi János, 
Teleki Mihály és László uramék is, mivel az asszony Telekiné 
asszonyom az nap jött bé Szebenben. 

23 Mártii Fejér vármegyének alsó-járásbeli perceptori 
jöttek elő számadásra, mely tószen portát 209. 

24. Fejér vármegyének felső-járásbeli perceptori jöttek 
előnkben számadásra, mely tészen portát 128. 

25 (Mártii) vasárnap lóvén, nem munkálódtunk. 
26. Szászsebes-szék jött előnkben és az város nótáriussá 

ratiocinált pro portis 64; eodem Küküllő vármegye pro por-
tis 212, de csak az pénzrűl végződött el. 

27. Kőhalom-széknek nótáriussá jött előnkben szám adni 
(pro) portis 128; eodem Zaránd vármegye pro portis 18//4.1) 

28 (Mártii) nem volt munkánk. 
29. Szeredahely-széknek királybírája notariussával együtt 

jött elő számadásra de portis 100. 
30. Doboka vármegyébül az vicetisztek küldték ide quie-

tantiájokat Orbai Györgytűi, de jól nem lévén, végben nem 
ment, de portis 64. 

31. Torda vármegyébül is Décsei uram béküldvén holmi 
dirib-darab quietantiákat, el nem igazodhatván rajta, vissza-
küldtük, hogy maga jöjjön be vélek. 

1 Április se papunk nem volt, hogy istenünknek rend 
szerint való szolgálatunkat megadjuk, se dolgunk nem volt. 

2 Április Hunyad vármegyének egyik pénzbeli percep-
tora Puj Gáspár uram adott számot imígy-amúgy valami sim-
pliciter de portis 50. 

3 Április Illyefalva várossá küldött egy embert előnk-
ben ratiocinálni, mely is csak hasonlóképen ratiocinált, esvén 
reájok fi. 80, búza cub. 30, zab cub. 80, hús cent. 7, széna 
curr. 18. 

4. S(z)alánczi István uram lévén generalis perceptor, ő 
kegyeimétűi leváltam fl. 100, Uzoni uram(tól) 11. 50, Gyárfás 
uram(tól) fl. 50 sustentatiónkra, még az exactióban forgolódunk. 

5 (Április) nem érkezvén sohonnét is semmiféle cominis-
sarius, sem perceptor, csak heveréssel töltöttük időnket. 

6. Hasonlóképen csak lábunkat lógattuk. 
7. Hasonlóképen nein lévén dolgunk, jártuk az város 

körűi való kerteket. 

J) A 4-es szám kétségkívül töredéket, jelent. 
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8. Az ecclesia bonumit, melyek idvezült püspök Horti 
uram kézinél yoltak, inventáltuk, de nem végezhettük el5 mivel 
ebéd után fogtunk hozzá. 

9 Április Hunyad vármegyeiek ratiójok igazitódott, de 
ón az ecclesia java inventálására mentem. 

10 (Április) ugyan Hunyad vármegyei szász papok és 
Szolnok vármegyéből Széki Márton uram ratióit igazítottuk. 

11 (Április) ugyan szász papok és Fejérvár s Udvarhely 
várossá ratiójok igazitódott. 

12. Ismét megszűnt az munkánk. 
13 (Április) ebéd után oláh papok és Abrugybánya vá-

rossá dolgát igazítottuk. 
14. Fogarasi-földi Herepe(i) Ötves György pénzpercep-

tortúl vöttünk számot. 
15. Keresztesi Sámuel uram ő kegyelme szállásán volt 

communio.1) 
16 (Április) ebéden Szalánczi István uramnál voltunk 

Barcsai István urammal együtt. 
17. Generál Yeterani ő nagysága, Lichtistány2) fejede-

lem, gróf Firstemberch,3) Komornyik Pál és más németek is, 
Veteraniné, Komornyikné lévén Keresztesi Sámuel uramnál 
ebéden, Sárosi János urammal együtt én is ott voltam. 

18. Barcsai István uramnál voltam ebéden, de ebéd előtt 
Vízakna város ratióját igazítottuk. 

19 Április kolozsvári Dálnaki János ratióját igazítottuk. 
20 Április vettem ki Szalánczi uramtúl az búzám árrát, 

melyet az németek számára adtam volt, fl. 400. 
21 (Április) érkeztek bé az lovaimmal. 
22 (Április) készültem útra. 

29, Haza jöttem Czegében. 

4 (Maji) jó reggel megindulván, bejöttünk Kolozsvárra. 
5. Az kertemben mentem ki. 
6. Igen rosszúl voltam, kivált estve felé. 
7. Hasonlóképen nem igen jól voltam, de mégis felver-

tem magamat és liázsongárdi szőllőmben mentem. 
8 (Maji) ebéd után Holyában akarván lován menni, 

Dálnaki János uram háza előtt ülvén, megtartóztata, hogy eső 
lesz, az mint hogy nagy zápor is lőn jéggel elegy; elmúlván, 

9 Apr. 15-re esett liusvét ünnepe. 
2) Liechtenstein. 
s) Fürstenberg. 
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ő kegyelmével együtt az kertemben mentünk ki és fákat irto-
gattunk s dinnyét vettettünk. 

17. Igaz Gáspár urammal együtt Bonczidára az úrhoz 
mentünk. 

18 Maji estve hét s nyolcz óra között mult ki ez világ-
búi az kis leánykám Vass Erzsók, életének öt hetek híján 
másfél esztendejében.1) Isten adta volt, isten vötte is el, legyen 
áldott az Úrnak neve, cselekedjék ügy az Úr szüleivel is, az 
mint ő felségének jobbnak tetszik és az Ő felsége nevének 
dicsőségesebb, szabad az Úr az ő teremtett állatjaival, legyen 
úgy. Amen ! 

19 Maji Bonczidárúl az úrtúl eljővén, Apahidánál talál-
tam szemben Kertész Gyurka nevű szolgámat, kit feleségem 
küldött utánam, hogy megholt az gyermekecském; és kilencz 
órára béjöttünk. 

20 (Maji) volt temetése kis leánykámnak; temettettem 
az kolozsvári temetőben, melyet Györkéi vött volt temető hely-
nek, holott maga is fekszik. 

21 (Maji) voltunk Apor urammal és többekkel az scho-
lában examenen. 

21 Junii adta isten ez világra nyolcz s kilencz óra kö-
zött reggel ötödik leánykámat, Yass Druskát Kolozsvárat, 
mikoron az hüttűl szakadt és pogánnál cselekedetivei pogá-
nyabb némettől minden házaimbúl kiszoríttattam volna, és 
csak az egy hátulsó házamban nyomorgottam volna, melybűi 
is feleségem betegsége miatt kiszorultam és kételeníttettem 
az istállómban nyomorgani, megtalálván őket sok ízben, nyo-
morúságos állapatomat declarálván, házamnak kezemhez való 
adása felől, de csak az sok hamis hiteket nyertem. 

22 Junii ismét megtaláltam innét kimenő német fejedel-
met, az ki is ide való commendans volt és az én házamat is 
elfoglalta szállásának és az falt általvágatta Tolnai uram 
palotájára, hogy míg ben lesz, hadd rakassa bé; megígírte, 
de meg nem engedte. 

23. Igíretire emlékeztettem, mivel ez napra terminált 
volt hogy be engedi rakni, de mint az ördög nem szégyenli 
az hazugságot, ez is hasonlóképen, mivel ő bennek is azon 
lélek lakozik. 

24. Készültek az ebek, de kedvetlen. 

0 Született 1680. dec. 22-én. 
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25 (Junii) reggel azok is készülvén az kimenetelhez, én 
is hozzá fogattam az falon által levő ajtónak bérakatásához, 
de észrevévén az ben maradandó kutyáknak kutyája és com-
mendansa, nem engedték, hanem Heiszter generál számára 
foglalták el házaimat. 

27 Junii kereszteltettem meg az kis leánykámat az kapu 
között, nvolcz s kilencz óra között. 

29. Haza mentem Czegében. 

2 (Julii) Bonczidán voltam. 
3 (Julii) mégis Bonczidán voltam, mivel az úr ő nagy-

sága fiacskáját Bánfi Ferenczet kereszteltette. 
4. Haza jöttem Czegében. 

23 Julii jó reggel megindulván Czegébűl, egy órakorra 
béjöttem Kolozsvárra. 

15 (Augusti) az űr Bánfi György uram ő nagysága egy 
katonát küldött utánam levéllel, hogy sietve Tordára menjek, 
gyűlés lévén ott.1) 

16 (Augusti) ebéd után megindultunk komámmal Tol-
dalagi András és sógor Szilvási János uramékkal, mezőben 
háltunk. 

17. Jó reggel bémentünk, míg az urak felköltek. 
18. Az templomban bégyülvén, az urak ő nagyságok és 

ő kegyelmek propositióit olvasták el. 
19 (Augusti) vasárnap lévén, nem gyültünk bé. 
20 Augusti öszvegyülvén, az statusoktűi Bécsben válasz-

tattam, hogy küldjenek postán.2) 
21 (Augusti) az Bécsben való expeditiókat készítették. 
22. Az ország előtt elolvasták, nekem penig alkalmatos-

ságom adatván, asszonyom anyámnak búcsúzó levelet írtam 
ez szerint: 

Fiúi engedelmességgel való szolgálatomat ajánlom kegyel-
mednek, édes asszonyom anyámnak! Megvallom édes asszonyom 
anyám, akartam volna, ha az idegeny időtűi engedtetett volna, 

*) A gyűlés augustus elején kezdődött. 
2) Az év elején Fogarasban tartott országgyűlés végzéséből az udvar-

hoz felküldött követek, névszerint Bethlen Gergely, G-yulafi László és 
Klockner György, már tavasz óta Bécsben tartózkodtak. Szilágyi S. Erdély-
ország Tört. II. 382. 1. A követeknek adott instructiót olv. Szász K. id. m. 
84 és köv. 11. 
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felmenetelemnek előtte kegyelmeddel hogy szemben lehettem 
és beszélhettem volna itthon maradó szegény feleségein és 
kisded gyermekecskéim állapatjok felől, előttem viselvén ez 
világnak változandó voltát s állapatját, de ha az üdő és alkal-
matosság így hozta, arrúl nem tehetek; azon jó isten, az mely 
Jákobot egy pálezával való bujdosásában hordozta és gondját 
viselte s idegeny országbúi szüleihez elho(zta), földiben áldás-
sal, szerenesésen visszavitte, azon jó isten én reám is oda 
való járásomban, bízom, hogy gondot visel, és rövid nap, ha 
istennek ő felségének úgy fog tetszeni, szerelmes szüleimhez 
s kedvesimhez, hazámban és hazámnak tagjaihoz örvendetes 
hírekkel s jó válaszszal meghoz és megád; azért míg isten ő 
felsége azon utamot nekem meg engedi járnom, kívánom édes 
asszonyom anyám, hogy kegyelmedre is az .Rebeka jó istene 
azon gondviselésével, melylyel Rebekára gondot viselt, míg az 
ő egyetlen egy kedves fia az Jákób, bujdosásának idejét eltöl-
tötte volna, édes szerelmes gyermekit neki megadta, hasonló-
képen kegyelmedre is édes asszonyom anyám, kérem ő felségét 
s kívánom, hogy viseljen gondot és vigyázzon életére és egész-
ségére mind körülötte lévő szerelmesivel együtt; hogy midőn 
isten engemet újólag vissza fog hozni és adni, láthassam s 
találhassam kegyelmeteket kívánatos jó egészségben s csen-
dességben ; ha penig isten ítíletiből változás fog rajtam esni 
ós az változandó szerencsétlenségnek változásában akasztatom, 
kegyelmedet édes asszonyom anyámat minden kegyelmed ellen 
cselekedett és gyarlóságbúi esett dolgaimrúl és vétkezésimrűl 
alázatoson követem és annak bocsánatját kérem; adja isten 
édes asszonyom anyám, kegyelmed kívánsága szerint való jó 
alkalmatossággal és állapattal rövid nap találhassam és lá t -
hassam kegyelmedet kedvesivei együtt. Ex Torda, 22 Augusti, 
1691. 

23 Augusti mag(am) bejöttem Tordárúl Kolozsvárra, 
hogy míg az expeditiók készülnek, magam is az útra készül-
gessek. 

24, 25. Ben voltam és útra készülgettem. 
26 (Augusti) megindultam és Bonczidára jöttem az úrhoz 

Bánfi György uramhoz ő nagyságához. 
27 Augusti indultam meg Bonczidárúl jó reggel, istent 

ő felségét híván segítségül, Bécs felé, az urak ő nagyságok és 
ő kegyelmek és az ország parancsolatjából; háltam Kővár-
vidékén Kis-Bunyon. 

28. J ó reggel megindulván, hét óra tájban érkeztem 
Karulyára; ott egy kevesset mulatván, tizenegy óra tá jban 
bémentem Nagybányára, és ott is ebédelvén, postára ültem 

CZEGEI VASS NAPLÓK. 9 
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és jöttem Ilobára; ott más postára ülvén, szintén estvére 
Aranyas-Medgyesre érkeztem; ott is ismét változtatván pos-
támat, éjczaka tizenegy órakor érkeztem (a) szatmári kapuhoz. 

29 Augusti az szatmári commendans megtartóztatván, 
nyolcz óra tájban megindultam; jöttem Csegődre, Cssgődrűl 
Matócsra, Matócsrúl Dobosra, Dobosrúl Gyulajra, mindenütt 
az postákat megváltoztatván, és estvére hét órára Káliéban, 
és onnét is mingyárt megindulván, csak az lovakat változtat-
tam ; azon éjjel jöttem Bulyra, Bulyrűl szintén reggel nap 
felkölte előtt érkeztem Tokajban. 

20. Tokajból is nyolcz óra tájban megindulván, jöttem 
Szerencsre, Ónodra, Daróczra, szintén estvére Egerre; onnét 
mingyárt azon estve megindulván, éjczaka jöttem Verp(e)létre, 
szintén reggel három órára érkeztem Gyöngyösre. 

31 (Augusti) mingyárt Gyöngyösről is megindulván, jöt-
tem Hatvanra, Gedelyőre (így), Bagamírra,1) és délre Budára; 
onnét is mingyárt megindulván, csak az commendanssal vol-
tam szemben, jöttem veresvári postára, esztergomi postára, ós 
estvére az újfalvi2) postára; onnét is mingyárt megindulván, 
éjczaka jöttem meszni,8) komáromi, genyői 4) postákra, és reg-
gelre Nagy-Győrben. 

1 Septembris Nagy-Győrbűi megindulván, mintegy hét 
óra után jöttem mosoni, német-járdori,5) német-óvári és fise-
ményi6) postákra, és így isten kegyelmességóbűl négy óra táj-
ban beérkeztem Bécsben; az urakat7) találtam az Aranyas 
Ökör vendégfogadóban. 

2 Septembris délután aud(i)entiát kéretvén az űr Beth-
len Gergely uram Ginczki8) ő nagyságátúl, halasztott más 
napra nyolcz órára. 

3 (Septembris) mentünk fel Ginczki uramhoz ő nagysá-
gához nyolcz órakor, és aud(i)entiát adván, ő nagyságának 
szóló leveleket praesentáltam az ország nevével és az urakét 
is praesentáltam ő nagyságának. 

- 4 Septembris reggel nyolcz órakor Statchmány 9) uram-

') Bagamír nevű helység Gödöllőtől Budáig nincsen; hanem talán 
a Hatvan és Q-ödöllő közt fekvő Bag nevét akarta feljegyezni a naplóíró, 
a hol régebben szintén volt posta. 

2) Nyerges-Újfalu. 
3) így ; talán neszmélyi ? 
*) G-önyő. 
5) így ; helyesen német-jarndorfi. Német- és Horvát-Jarndorf Mo-

son vm. 
6) Német-Óvár (Deutsch-Altenburg) és Fischament Ausztriában. 
"') T. i. az erdélyi követeket. 
s) Kinszki. 
s) Strattmann. 
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nál ő nagyságánál lévén aud(i)entiánk, délután négy órakor 
császár ő felségénél adatott aud(i)entiánk az Favoritában,1) 
mivel ő felsége klin volt. 

5 Septembris tizenegy órakor lött aud(i)entiánk Starem-
bercli ó' nagyságánál. 

6 (Septembris) délután négy órakor lött aud(i)entiánk 
Rosonberch2) uramnál ő nagyságánál. 

7 (Septembris) reggel kilenez órakor lött audientiánk 
Svaczenburcli3) fejedelem ó' nagyságánál. Eodem négy órakor 
lött audientiájok az uraknak Detrichstán4) fejedelemnél, de 
magam nem voltam jelen, mivel rosszúl voltam, feküdtem. 

8 (Septembris) voltam az comes Herbestain5) házánál 
kilenez órakor, holott láttam sasafás nevű fát,6) melyet kértek 
az patikában száz talléron, idest tall. 100. Eodem délután 
három órakor mentem ki Grulácsi és Nábrádi sógor urammal 
az püspök kertiben, onnét mentünk Leopoldstátban comes a 
Lamperth kertiben, holott láttam igen szép vízi mesterségeket 
egy igen szép boltos tornáczban, űgy annyira, hogy mikor 
megeresztették, sohult az folyosó alatt meg nem maradhatott 
az ember; ha vak ablakban akart nézni ember, mingyárt 
arczűl öntözte, ha tükörben, mivel egynehány tükör volt benne, 
onnét is arczűl pökte, és sok mindenféle mesterség; az végi-
ben egy vas kalyiczka, kiben sokféle madarak vannak: fogoly 
madár, fürj, gerlicze és egyebek; az allya szép füves, pázsintos, 
mivel az csorgóval gyakran öntözik. 

9 Septembris sohult nem voltam, mert igen rosszűl vol-
tam, mind feküdtem. 

10. Ebédig jobban voltam, de ebéd után ismét rosszab-
bűl voltam. 

11. Jobbacskán voltam és ebéden Bra jner 7 ) uramnál ő 
nagyságánál voltam; ebéd után penig négy órakor ismét aud(i)-
entiánk volt Strathmány uram ő nagyságánál. 

12 Septembris császár ő felsége Ebesdorfon8) lóvén, 
holott ő felségével Waldestein (így) ö nagysága is ott lévén, 
alámentünk ebéd után, és négy órakor lött ő nagyságánál 
aud(i)entiánk. 

') Császári kert és kastély. Favoritenstrasse Bécs egyik külváro-
sának része. 

2) Bosenberg. 
3) Schwarzenberg. 
4) Dietrichstein. 
5) Herberstein. 

Páriz-Pápainál: szasszafrász fa, laurus sassafras. sassafrasbaum. 
fenclielliolz. Dictionarium ungaro-latino-germanicum. 

7) Breuner. 
s) Ebersdorf. 
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13. Salmis fejedelem is az ifjú király mellett ugyan Ebes-
dorfon lévén, reggel alámentünk ismét, és tíz órakor lött ő 
nagyságánál aud(i)entiánk. 

14. Az zsibvásárt jártam Leopo(ld)státban. 
15 (Septembris) ebéd után négy órakor aud(i)entiánk 

volt Könichszeg x) ő nagyságánál kün az kertiben, 
16 (Septembris) nem lóvén semmi dolgunk, Klokner uram-

mal szekeren kimentünk mulatozni épen az kerített erdőig, az 
mely egészlen kővel van békerítve. 

17. Ben az szállásomon voltam. 
18 Septembris az angliai király residense nagy pompás 

vendégséget celebrált, kiben mind az egész ministerek és az 
kik elsőbb és fővebb urak, mind hívattattak; és csináltatott egy 
porta triumphalist is, mely igen frissen mesterségesen volt 
csináltatva, az angliai király maga országi czímere benne lévén 
igen szépen kicsinálva, kik között volt egy oroszlány és uni-
Cornis, mely oroszlánybúi egész negyedfél órátúl fogva heted-
fél óráig, az szájából ki az utczára piros bor mint az csorgón 
sebessen folyt, az unicornis szájábúl penig fejér bor, mely alá 
az sok ember ki kárgyost,2) ki egyebet szabadoson tartván, úgy 
itták és hordták; egynehány ízben az sok oda tolyult embe-
reknek pénz is hányattatott; mely vendégség, az mint hallatik, 
húsz ezer rhénes forintokban készült fel és tölt ad minus. 

19 Septembris ebéd után egy órakor megindulván, Pel-
lendorfra Kinczki uramhoz ő nagyságához mentünk ki; estvére 
béj öttünk. 

20. Itthon voltunk. 
21. Ebesdorfra mentünk ki Salmis fejedelemhez, de nem 

lehettünk szemben véle. 
22 Septembris mind napestig az szállásomon voltam. 
23. Hasonlóképen. 
24 (Septembris) ebéd után ismét Pellendorfra mentünk 

ki Kinczgig (így) uramhoz ő nagyságához elbocsáttatásunk 
felől, de csak az szép biztató szóval jöttünk vissza. 

25 (Septembris) ebéd után, egyéb dolgom nem lévén, 
sógor Nábrádi urammal az Duna mellé mentünk ki. 

26 (Septembris) reggel kilencz órakor Stachmány (így) 
uramhoz ő nagyságához mentünk, de aud(i)entiát nem adott, 
hanem halasztott más napra tíz órára. 

27 (Septembris) tíz órakor ismét oda mentünk, de mái-
elment volt Ebesdorfra conferentiára, reménlem, az erdélyi 

Königsegg. 
2) Kárgyos, máskép kártyos, kártyus, kártos vagy kártus: felül 

fogó félfülű faedény. 
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dolgok végett, az mint hogy Kinczgig (így) ő nagysága meg is 
izente. 

28, 29 (Septembris) akartunk Detristány (így) fejedelem-
mel szemben lenni, de nem lehettünk. 

30. I t t ben az szálláson voltunk. 
1 Octobris jó reggel Chinczki (így) uramhoz ő nagysá-

gához Pellendorfra indultunk, elmentünk ki, de az útban elől-
találván, visszatértünk; az urat Bethlen Gergely uramot maga 
hintajában ültettette. 

2 Octobris Chinczki uram aud(i)entiát adott más napra. 
3. Megizente, hogy ne fáradjunk ki, mivel szombaton 

maga ő nagysága is béjő. 
4. Sohult nem voltunk. 
5. Ebéd után négy órakor volt aud(i)entiánk Detristány 

fejedelem ő nagyságánál. 
6 (Octobris) estve jött bé ő felsége Ebesdorfrül minde-

nestül fogván, és úgy hiszem, az őszön innét nem is fog kimenni. 
7. Csak az szállásomon voltam. 
8 (Octobris) ebéd után Kinczki uramhoz ő nagyságához 

aud(i)entiára mentünk. 
9, 10, 11. Az hintómat csináltattam és az körül forgo-

lódtam, mely készült felvételével és újításával együtt pro fl. 
hung. 116 ,//20. 

12 (Octobris) ebéd után mentünk Klokner urammal az 
Rézkerthez, holott láttam három oroszlányt, két tigrist, egy 
hiúzt, hat medvét és egy madarat, melyet kasatinnak (így) 
neveze az német; nagyobb és vastagabb sokkal az darunál, 
fekete az tolla és az lába is, három újja lába *) van, feje majd 
olyan és orra mint az pujkának, csak az taréja nem olyan, 
szárnya nincsen, de felettébb jó futónak mondják.2) 

13 Octobris sohult sem voltam. 
14. Hasonlóképen. 
15. Strathmány uramnál ő nagyságánál voltunk aud(i)en-

tiára reggel nyolcz órakor. 
16. Az mezőre voltunk ki lovon az úrral ő kegyelmével.3) 
17. Estvig ittunk az úrral ő kegyelmével. 
18 (Octobris) ebéd után ismét az úrral az mezőre mentünk. 
19, 20. Az mezőre mentünk ki lovon az úrral. 
21. Leveleket írtunk Erdélyben, postanap lévén. 
22 (Octobris) reggel csak maga az úr Kinczki uramhoz 

ő nagyságához ment. 

M így ; helyesebben lába újja. 
2) A leírás szerint sisakos kazuár lehetett. 
aJ T. i. Bethlen Gergelylyel. 
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23. Ismét ittunk az úrral, itt lévén Absolon uram és 
Haiszler uram ő nagysága adjutánja (így). 

24. Ismét az mezőre mentünk ki lovon mulatozni. 
25 (Octobris) hozták meg Bécsben, hogy 16 praesentis 

Váradnak az várossát megvették egy részét, de nem egészlen.1) 
26 Octobris az úrral az mezőre mentünk ki lovon pausálni. 
27. Strathmány uramhoz mentünk aud(i)entiára három 

órakor, és még asztal felett találtuk, és minket is leültetett, 
és az vendég elmenvén, úgy adott az maga házában aud(i)en-
tiát, ki is biztatott, hogy tizenötöd napok alatt válaszunk lesz. 

28 (Octobris) estve négy órakor Staromberch 2) uramhoz 
ő nagyságához mentünk aud(i)entiára. 

29, 30. Az mezőre mentünk ki az úrral lovon, kelletlen 
mulatozásra és melancholizálni. 

31 (Octobris) reggel nyolcz órakor Kinczki uramhoz ő 
nagyságához mentünk aud(i)entiára. 

1 Novembris érkezett Várad alól Apor István uram 
levele, melyben írja ő kegyelme, hogy Várad várossának az 
más részét is megvötték 26 Octobris, és már az várát kezdik 
bombázni. 

2 (Novembris) estve négy órakor csak maga az úr Beth-
len Gergely uram ment Kinczki uramhoz, és biztatott, hogy 
Strathmány uram ígíreti szerint meg lesz az elbocsáttatásunk. 
ha ez is úgy nem lesz mint eddig, hogy csak biztatott min-
den aud(i)entián, hogy brevi et quanto citius meg lesz, és 
még semmi sem tölt benne. 

2, 3, 4 Novembris nem voltunk aud(i)entiára, csak hol 
itthon, hol másutt, piaczon vagy egyebütt jártam. 

5 (Novembris) reggel nyolcz órakor Kinczki uramnál ő 
nagyságánál voltunk aud(i)entián, ebéd után négy órakor 
Strathmány ő nagyságánál, csak haszontalan biztatásokkal 
onnét elbocsátván. 

6. Nem voltunk egyiknél is. 
7 (Novembris) ismét Kinczki uramhoz mentünk aud(i)en-

tiára reggel nyolcz órakor, szokása szerint való haszontalan 
biztatással onnét eljővén. 

8. Postanap lévén, itthon voltunk. 
9 (Novembris) délután négy órakor Strathmány ő nagy-

ságához mentünk ismét, sollicitálván haza bocsáttatásunkat, 
de csak haszontalan biztatással jöttünk el az szokás szerint. 

10. Itthon voltunk. 

Váradot a következő évi jun. 5-én adta feJ a török Heisülernek. 
2) Stahremberg. 
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11 (Novembris) mentem volt ki az temetőkert nézni, az 
mely igen szép; az közepiben egy kápolna, köröskörnyűl kőke-
rítése és kőlábokra folyosója körülette, az folyosójában sok 
rakott sír és sok szép márványkőbűl csinált monumentumok, 
egy kis tornyocskája, kiben harangok vannak; mellette az evan-
gelicusoknak is vagyon temető helyek, melyet nagy summa 
pénzen vöttek nagy nehezen; az is hasonlóképen mind kővel 
kerített és folyosós, de az másiknak az kerítése cserepes, 
ennek penig zsendelyes. 

12 Novembris ismét Strathmány uramhoz mentünk, expe-
ditiónkat sollicitálván, de csak haszontalan biztatással jöttünk 
el. Strathmány uram palotájában láttam egy madarat, melyet 
indiai hollónak mondanak, mely igen szép, nagysága mint egy 
öreg fajd, orra fekete, de horgas, farka hosszú, majd nagyobb 
egy singnél, mintegy réf, de igen szép setét kláris színű az 
farkának tolla, az szárnyának is, az sugár tollának allya is 
hasonló színűek mint az farka kül, és az apróbb tollai égszín 
kék, azon felyűl publikán szintiek, és sárga hátú, mellye, hasa 
mint az farka setét kláris színűek, úgy annyira, hogy igen 
igen szép madár; ha háborgatják, igen igen nagyokat k iá l t ; 
az apró tollai hegyeinek végin zöld babocskák vannak. 

13 (Novembris) délután négy órakor Staromberch ő nagy-
ságához mentünk, de onnét is csak mint az többitűl, haszon-
talan biztatással jöttünk vissza. 

14. Itthon voltunk. 
15 Novembris ismét délután négy órakor Kinczki uram-

hoz mentünk, expeditiónkat sollicitálván, az ki is ígírte, hogy 
az héten kezdetit eszünkben veszsziik elbocsáttatásunknak, 
melyhez nem bízom semmit, mert már amaz szerint: iam satis 
tales gratulatores habuimus. 

16. Volstain *) ő nagyságátúl sollicitáltunk aud(i)entiát, 
de nem adott. 

17. Volstain ő nagysága reggelre nyolcz órára aud(i)en-
tiát adván, felmentünk és instáltunk ő nagyságának, hogy ő 
felségénél szerezne aud(i)entiát nekünk, melyet is ígért. 

18 (Novembris) vasárnap lévén, nem lött ő felségénél 
aud(i)entiánk. 

19 (Novembris) estve öt órakor lött ő felségénél aud(i)en-
tiánk, kérvén ő felségét alázatoson elbocsáttatásunk felől, me-
lyet is ígírt kegyelmesen ő felsége. 

20. Itthon voltunk az szálláson. 
21. Maga csak az úr Bethlen Gergely uram Kinczki 

') Waldstein. 
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uramnál ő nagyságánál volt expeditiónk felől. Eodem voltunk 
ebéden közönségesen Haiszler generál ő nagyságánál1) 

22. Itthon voltunk és az úr mulatott, magam penig az 
szekerem látni mentem ki az hostátban, mivel azelőtt való 
nap oda vitték ki. 

23, 24 Novembris az sokadalomban jártam. 
25. Onnan hazúl feleségemtűi két levelet is vévén, itthon 

voltam és haza írtam. 
26, 27. Az sokadalomban könyveket vásárlottam. 
28 Itthon voltam. 
29. Prajner 2) uramnál ő nagyságánál voltam ebéden. 
30. Nábrádi sógor uram és Siller uram volt nálam ebéden. 
1 Decembris szállásomon voltam. 
2. Haza írtam leveleket, kihez képest szállásomon ültem. 
3. Az sokadalomban jártam alá s fel. 
4. Klokner urammal az hostátban Leopol(d)státban men-

tünk ki. 
5. Stratmány uramhoz ő nagyságához mentünk kilencz 

órakor, de nem lött aud(i)entiánk. 
6 (Decembris) kilencz órakor érkezett Erdélybűi urunk 

ő nagysága étekfogója,3) Décsei nevű. 
7. Csak az úr maga ment Kinczki uramhoz ő nagyságá-

hoz, és az jövő hétfűre ígírt conferentiát. 
8. Itthon voltunk. 
9. Kinczki uram ő nagysága Absolon uramtúl izente, 

hogy hétfűn meg lesz az conferentia. 
10. Mind napestig vártuk Kinczki uram ő nagysága 

ígíretinek effectumát, de semmi nem tölt benne. 
11. Jó reggel csak maga az úr Kinczki uramhoz ment, 

és ígírte, hogy az nap meg lesz hét órakor estve, és annak-
utána conferentia gyűjtő szolgáját is ide küldte, de ugyancsak 
nem ment effectumban, mivel ismét megizente, hogy az secre-
tarius Werdenburg nincs itthon és nem lehet. 

12. Jó reggel az úr az úrfiat ismét oda küldte Kinczki 
uramhoz, kéretvén az conferentia felől ő nagyságát; kinek is 
ígírvén estve öt órára, és az conferentia gyűjtő szolgáját is 
ebéd után hozzánk küldvén, hogy készen legyünk öt órára, 
maga ismét eljő hírt adni; azért estve hat óra után hívattat-
tunk conferentiára ugyan Kinczki uramhoz, mivel ő nagysága 
az erdélyi dolgoknak praesesse; és bémenvén az hol magok 

9 Heiszler 1691-ben ősz elején szabadult meg Thököly fogságából. 
Angyal D. id. m. II. '229. 1. 

2) Breuner. 
3) T. i. az ifjú Apafi Mihályé. 
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voltak, előttünk proponálta Kinczki uram, hogy eddig ő felsé-
gének sok ide s tova való dolgai miá ki nem adattathatott 
és nem lehetett válaszunk, hanem már ő felsége kiadta és 
előttünk elolvastatik; melyet is elolvasott secretarius Werden-
burg, és elolvasván eljöttünk, halasztván arra, hogy az secre-
tariusnál újólag fogjuk revideálni. Voltak ezek az conferentián: 
Wal(d)stein, Rosenbergh, Staromberch, Strathmány, maga 
Kinczki és az secretarius Werdenburch. 

13 Decembris Haiszler ő nagyságánál voltunk közönsé-
gesen ebéden. 

14. Az diplomát párban kiadván,1) revideáltuk, és néme-
lyeket benne notálván, Kinczki uramhoz ő nagyságához fel-
mentünk és ő nagyságának proponáltuk, hol kívánnánk benne 
correctiót, de kevés effectuma lött. 

15. Az memorialékat kívánván Kinczki uram, hogy az 
előbbenieket kiket béadtunk volt, eltévesztette volna, újólag 
páriáiván, csak maga az úr ő kegyelme felvitte.2) 

16. Szállásunkon voltunk. 
17 (Decembris) voltunk ebéden közönségesen Absolon 

uramnál az Ingrám uram szállásán az zöld piaczon. 
18. Csak maga az úr Bethlen Gergely uram volt Kinczki 

ő nagyságánál. 
19. Itthon voltunk. 
20. Hasonlóképen, várván hogy ha valami jó hírünk 

érkeznék. 
21. Jó reggel csak maga az úr ment Kinczki ő nagy-

ságához. Eodem voltunk ebéden Strathmány uramnál ő nagy-
ságánál ; ebéd után hogy felköltünk, ígírte magát, hogy bizo-
nyosan elhigyjük, hogy hazánknak igaz jóakarója és igyekezik 
is mindenekben szolgálni, mind hazánknak törvényi hogy meg-
maradjanak, mind hogy egyikünk is vallásában meg ne hábo-
ríttassák, az mint hogy nem is lesz azokban változás. 

22 Decembris itthon voltunk. 
23 (Decembris) voltunk ebéden mind az négyen Förs te r 

uramnál, annonae generalis commissariusnál. 
24. Itthon voltunk. 
25 (Decembris) első napján karácsonnak az úrral Beth-

len Gergely urammal mentünk praedicatióra az hollandiai 
residens szállására. 

26. Jó reggel megindulván, mentünk az úrral Gyulafi ő 

Az ünnepélyes diploma dec. 4-én kelt. Eredeti je az Orsz. Levél -
tár erdélyi főkormányszéki osztályában őriztetik. 

a) A memorialékat az azokra pontonkint adot t resolutiókkal együt t 
olv. Szász K. id. m. 99 és köv. 11. 
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nagyságával Kismartonban, palatínus Eszterhási (így) Pál ő 
herczegsége udvarlására. 

27. Kismartonban voltunk, ott lévén gróf Bercsényi 
uram ós Eszterhási László uram is, kikkel az várat meg-
jártuk. 

28 (Decembris) kilenez óra tájban elbúcsúzván az lier-
czegtűl, vissza Bécs felé indultunk és hat órára beérkeztünk. 

29 (Decembris) voltunk közönségesen ebéden Haiszler 
generál ő nagyságánál. 

30. Itthon az szálláson voltunk. 
31 (Decembris) hasonlóképen vártuk, ha valami jó hírt 

hallanánk elbocsáttatásunk felől. 

Ez ezer hatszáz kilenczvenegy esztendőnek négy részeit 
az mi illeti, az első része, úgymint az tél, az első kezdetiben 
állhatatlankodott, mivel januariusban jó hó lévén, ismét meg-
lágyult, hanem azután jól viselte magát közepe és vége aránt, 
és jó számítunk volt. Új esztendő napján újólag Havasalföldéből 
Tökölyi uram bé akart jőni Erdélyben, azt gondolván hogy 
még az tatárok ben vannak, de Veterani generál ő nagysága 
még az Barczán táborban lévén, elejekben állott és vissza kel-
letett fordulniok. 

Az mi az tavaszt illeti, az első része egy kevéssé száraz-
nak mutatta magát, de csakhamar megfordult és szép esőkre 
változott; az jégeső sok helyeken felettébb sok károkat tött, 
mivel kevés eső volt jég nélkül. Azonban sok félelemmel, rebe-
géssel *) voltunk, hol egy hírt hozván hol mást, hogy hol az 
tatár jő bé szegény hazánkban, hol Tökölyi uram, de isten ő 
felsége mégis megtartott tőle. 

Harmadik részét az nyárt az mi illeti, igen meg ijed-
keztiink2) volt tőle, hogy nem lesz jó takarodó iidőnk, mivel 
egész Medardus naptól fogva negyven napig mindennap esett 
az eső; de mivel isten hordozza az üdőket, apostolok oszlása 
tájban az iidő feltisztulván, maj(d) négy hétig egy kis harmat 
esőnél több nem lött, úgy annyira, hogy vagyon egynehány 
esztendeje, hogy olyan széna nem csinálódott mint ekkor, ós 
ennyi, kivált az ki igen az esős üdőben nem kaszáltatott volt. 

Búzánk p e n i g szalmájában szépnek mutatta magát, de 
nem lött eresztős, mint hozzák hírit, még egy vékát is nem 
igen ereszt kalongyája. 

Negyedik részét az őszt az mi illeti, az mi hazánkban 
mi formában volt, bizonyosan le nem írhatom, mivel az egész 

') Hebegés : remegés. V. ü. Nyelvt. Szót. II. 1884. 
2) V. ö. Nyelvt. Szót. I. 1561. 
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őszt itt Bécsben töltöttem el, itt penig igen száraz volt; 
az utolja kezdett vala vizes lenni, mivel szent Márton meg -
fagyialván az földet, nagy hó lött vala reá és keményen is 
viselé egynehány napokig magát, de azután meglágyulván, az 
hó elolvada és esős üdőre fordítá. Úgy reménlem, mint hozzák, 
hogy az mi hazánkban is hasonlóképen fogott lenni. Borunk, 
mint hallatik, az hol az jégtűl megmaradt volt, szépen adott 
isten ő felsége; és idegen nemzetnek újabban való bémenete-
létűl is hazánkat az idén isten ő felsége megoltalmazta, kiért 
alázatoson imádom ő felségét.1) 

Anno 1692. 
1 Januarii volt nálam ebéden Absolon Dániel uram és 

Bethlen Ferencz ós László uramék, Nábrádi sógor és mások is. 
2 Januarii itthon voltunk délig, hanem estve négy óra-

kor Rosenberch ő nagyságához mentünk aud(i)entiá(ra). 
3. Mind négyen az urakkal voltunk ebéden Rosenberch 

ő nagyságánál. 
4. Az úr Bethlen Gergely uram csak maga ment Kinczki 

ő nagyságához. 
5. Itthon voltunk, vártuk az megszabadulást. 
6. Az két úr ment Kinczki uramhoz ő nagyságához 

elbocsáttatásunk végett, de mint eddig, csak az biztató szóval 
jöttek el. 

7. Itthon voltunk. 
8. Ismét ketten az urak Kinczki ő nagyságához mentek, 

de csak pulchra verba et nihil aliud. 
9. Haiszler ő nagyságánál voltunk hárman ebéden, mivel 

az úr Bethlen Gergely uram igen rosszúl (volt). 
10. Az úr Bethlen Gergely uram szóval belém akadott. 
11. Kinczki uramhoz mentek, de engem haragjában nem 

hívatott el. 
12.. Januarii Klokner urammal Absolon uramnál voltunk 

ebéden. 
13. Csak maga az úr Kinczki és Stachmány (így) u r a -

mékhoz ő nagyságokhoz ment, biztatván azzal Kinczki uram, 
hogy szeredán elmehetünk. 

14. Itthon voltunk, de Yolstain ő nagyságánál Gulácsi 
uram sollicitálta ő felségénél való aud(i)entiát. 

15. Ő felségénél aud(i)entia adattatott volt, de Kinczki 
uram ő nagysága elhalasztotta. 

') A szokott ó esztendei imádság ezúttal elmaradt, hanem két üres 
lapot hagyott reá a naplóíró. 
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16, 17. Itthon voltunk, várván Kinczki uramtúl ő nagy-
ságátül, hogy ha megizeni, hogy ő felségénél újólag aud(i)en-
tiát kéressii(n)k, mely is meglőtt. 

18. Januarii volt utolsó aud(i)entiánk ő felségénél, egy-
szersmind el is búcsúzván ő felségétől négy órakor. 

19 (Januarii) búcsuztunk el Strathmány uram ő nagy-
ságátúl négy órakor estve. 

20 (Januarii) búcsuztunk el az királytúlx) estve négy 
órakor, és Detristán (így) fejedelemtűi, Salmis fejedelemtűi 
és Svarczenberch fejedelemtűl. 

21 (Januarii) estve négy óra után adatott ki az diploma 
az több expeditiókkal együtt2) Kinczki uram ő nagysága által 
ugyan az maga házánál, jelen lévén Rosenberch uram (ő) 
nagysága is és az secretarius Werdenburch, kiktűl is ugyan 
akkor elbúcsúztunk. 

22 Januarii kegyelmes urunk koronás királyunk ő felsé-
gétűi megajándékoztattunk mind az négyen egy egy királyi 
arany lánczczal. 

23. Strathmány uramtúl ő nagyságátúl mindeddig nem 
búcsúzhatván el, négy órakor estve búcsuztunk el, és min-
gyárt az úrral Bethlen Gergely urammal kijöttünk hálni az 
hostátban. 

24 Januarii jó reggel megindulván, ebédre jöttünk Fise-
ményre, hálni jöttünk Lasre.3) 

25. Item reggel megindulván, ebédre jöttünk Pozsonban; 
az nap ott voltunk. 

26. Pozsonbúl jó reggel megindulván, ebédre jöttünk 
Szenczre, hálni jöttünk Nagyszombat mellé Gerencsé(r)re. 

27. Nagyszombaton általjővén, ebédre jöttünk Leopold-
vára mellé Galgóczra, hálni jöttünk Nagy-Lipcsánra,4) igen 
kutya rosz nyomorék faluban. 

28 Januarii ebédre jöttünk Zsámbokrétre, hálni jöttünk 
jó idején szállván Yeszteniczére. 

29 (Januarii) ebédre jöttünk Bajmócz mellé Privigyére 
és az nap megnaplottunk. 

30 (Januarii) ebédre jöttünk Tót-Prónára, hálni jöttünk 
Szucsánban. 

31. Jó reggel megindulván az Kis-Frátrán (így) által, 

») T. i. Józseftűl. 
2) Mindezeket olv. Szász K. id. m. 99 — 129. 11. 
3) így ; talán Lasse Ausztriában. 
4) így ; valószínűleg Nagv-Tapolcsánt akar t írni. 
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ebédre jöttünk Sztánykovénre,1) hálni jöttünk Rosenberchre,2) 
idején érkezvén. 

1 Februarii Rosenberchrűl megindulván, ebédre jöttünk 
Szentmiklósra, hálni jöttünk Szentpéterre. Item, Szentmiklóson 
túl elmaradván nyavalyás Simon mester, igen rosszul lévén, 
az szekeren nem jöhetett. Szentpéterrűl küldtem utána, és 
estve elhozták, de igen igen rosszúl; azon éjjel egynehánszor 
az nyavalya is kitörte; eret vágattam nyavalyáson, de semmit 
nem használt. 

2. Szénát hozattam az nyavalyás Simon mester alá és 
azon hozattam; ebédre jöttünk Vichodnára, hálni jöttünk 
Poprádra, az tizenhárom városok közül egyik, az holott sze-
gény Simon mestert az vendégfogadóban bévitetvén, egy óra 
múlva ez világból nyavalyás kimúlék. 

3 Februarii jó reggel az poprádi egyházfiát és sírásókat 
előhívatván, nem alkuttam vélek, hogy nyavalyás Simon mester 
testét eltemessék, és mind papnak, mesternek, kántornak, sír-
ásóknak, az egyházfiának is és az társaságnak is, hogy elkí-
sérjék, megfizetvén,8) magam koporsóban töttem s bezárattam 
és úgy indultam el Poprádrúl és délután érkeztem Lőcsére s 
az nap ott is voltunk. 

4. Jó reggel megindulván Lőcsérűl, ebédre jöttünk Sze-
pes-Yárallyára, hálni jöttünk által az Baranyicskán 4) Sirokára. 

5 (Februarii) tizenkét óra tájban érkeztünk Eperjesre 
és az nap ott is voltunk. 

6. Eperjest voltunk. 
7. Az úr Bethlen Gergely és Gyulafi uram ék megin-

dulván, én ott maradtam és Klockner uram is, mivel szekerest 
nem kaphattunk. 

8. Szekerest nem kaphatván, az postára ültem és azon 
estve négy óra tájban megindultam és estvére jöttem Licsérdre, 
de Klokner uram még Eperjest maradott, mivel az szekeresi 
még nem voltak készen ós maga is rosszúl kezdett vala lenni, 
kinél hagytam égyetmásomban, hogy elhozassa. 

9 Februarii virradtig megindulván Licsérdrűl, kapunyi-
táskorra jöttem Kassára és ebédre Szinára, két óra tá jban 
Vilmányra, öt órakor Tályára, estve kilencz óra előtt Tokaj-
ban és ott háltam. 

') Sztankován Liptó vm. 
s) Rosenberg : Rózsahegy. 
3) Tehát pénzen fogadott halot t i gyülekezet és kíséret volt. A tár-

saság szónak kíséret (comitatus) értelmében való használatára nézve v. ö. 
Nyelvt. Szót. III. 456. 

*) Az az : Branyiszkó hegyén. 
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10. Tokajbúi reggel megindulván félve az Tisza jegin 
által, mivel szinte olvadó félben lévén, Ibrányban kilencz óra 
tájban, az út is nehéz lévén és az lovak is rosszak, négy óra 
tájban Kálióban, igen setét lévén és az utat elvesztvén, későn 
mentünk Gyulajban és ott háltam. 

11. Gyulajbúl megindulván, ebédre mentem Dobosra, az 
Szamoson bajoson költezvén által, négy óra tájban Matolcsra, 
estvére Csengerben és ott háltam. 

12 (Februarii) reggel megindulván, kilencz órakor Szat-
márra mentem, de az postamesternének lova nem lévén, mivel 
az havasalföldi kö(ve)tek *) előttem menvén, az lovakat elvit-
ték, azért lovakat kellett fogadnom Bányáig, tizenhat forin-
tokban hatot, és három órakor megindulván, igen igen nehéz 
út lévén, és mind az kocsisok s mind az lovak rosszak lévén, 
mingyárt megállottak és akadtak, későn éjczaka érkeztünk 
Meggyesre,2) holott is szállást elig kaphattunk az postames-
ternél. 

13 Februarii reggel megindulván, lassan lassan, az mint 
lehetett jöttünk, de az út is rosz és nehéz lévén, az lovak is 
hasonlóképen rosszak, csak mászva jöttünk. Várallyánál 3) elér-
vén egy német kapitánné is, együtt jár tunk és még Tótfalu-
nál 4) elestveledtünk, de rettenetes nagy villamások dörgések 
érkezvén és nagy eső jéggel elegy, a vizek hirtelen erőssen 
megáradának, úgy hogy az nagybányai szőllők alá az víz közzé 
érkezvén, se egyfelé se másfelé nem tudtunk az víznek nagy 
volta miá menni, hanem kételeníttettlink az víz között egy 
feljebb való helyecskét keresnünk, kit gondoltunk hogy az víz 
fel nem ér, és az szekerekkel oda fel állván, ott háltunk. 

14. Az víz is megszállván, jó reggel kijöttünk Nagybá-
nyára ; szálltam Balogh Péter uramhoz. 

15 Februarii az lovaimat várván, hogy előmben hozzák, 
Bányán mulattam és ebéden voltam az sógornál Enyedi István 
uramnál. 

16. Itthon voltam az szálláson, az inspectorral beszél-
getvén házam felől, hogy ha megépíttetné, egy ideig kézinél 
hagynám, hogy laknék benne. 

17. Mózsa uramnál voltam ebéden Balogh Péter uram-
mal együtt; igaz dolog, az inspector is hitt, de már elígírkez-
tem volt. 

1) Az eredetiben ez van írva : kötek, a mi azonban csak írásbeli 
hiba lehet s a szó így olvasandó: követek. 

ä) Aranyos-Meggyes. 
3) Szinyér-Várallya. 
Ó Misztótfalu. 
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18 (Februarii) alkuttani meg az inspectorral, házamat 
adtam bérben esztendeig pro flor. 30. Eodem Karulyára ki-
jöttem hálni. 

19 (Februarii) reggel megindulván, az szekereimet elhagy-
tam, és Remetén postára ülvén nyolcz óra tájban, jöttem Nagy-
Bunyra tíz óra tájban, Sósmezőre négy óra után, Kaplonyban *) 
estve kilencz órakor és ott háltam. 

20. Kaplonybúl megindulván, jó reggel Deésre érkeztem, 
kilencz órakor Iklódra, mivel az malmomnál is voltam, tizen-
egy óra előtt Válaszútra, négy óra előtt beérkeztem Kolozs-
várra és az kis leánykámat Druskát betegen találtam. 

21 Februarii. Igen elroncsolódván, ki sem mentem há-
zamtól, de az kis leánykám semmit nem körmyebbedett. 

22. Hasonlóképen. 
23 (Februarii) kereszteltünk komámnak Nádudvari István 

uramnak egy fiacskát. 
24. Az templomban voltam. 
25, 26. Itthon voltam, de az kis leánykám ugyancsak 

igen nehezen volt, sem doctor, sem patikárius és borbély az 
nyavalyáját meg nem ismervén. 

27 Februarii hirtelen megnehezedvén, mult ki ez világ-
búi az úr Székely László uram estve nyolcz óra után min-
gyárt ; melyet megértvén, mingyárt oda mentem mind felesé-
gemmel, és míg megmosogatták, kinyújtóztatták, ott voltunk; 
és tizenkét óra felé haza jővén, tehát az mi kis leánykánk is, 
Druska, halálra vált és eodem éjczaka egy óra után mingyárt 
mult ki ez világbúi nagy kínlódással, életének nyolcz holnap-
jában és két hetiben, 1691-ben születvén 21 Junii, halála 
27 Februarii. 

28 (Februarii) estve öt óra után tétettem koporsóban 
sok böcsületes emberek és asszonyok jelenlétében. 

29 Februarii ásattam ki az eleink sírját, az hová az 
eleink közül egy ifjú legényt ós két leánzót temettettek volt; 
az kis Persót2) is az más sírjából kivétettem és ebben 
tétettem. 

1 Mártii temettettem el az kis Druska leánykámat ebéd 
előtt, feles böcsületes rendek lévén temetésén. 

6 Mártii ebéd után kiindultam Kolozsvárrá! az sógor 
Szilvási János urammal, hálni menteni Légenyben. 

9 Kapjon, máskép Kopján. 
'-) Persó, Perzsó : Erzsók, Erzsébet. Ily nevű leánykája a napló-

írónak 1691. máj. 18-án hal t el ugyancsak Kolozsvárat; 1. föntebb. 
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7. Mikor szintén asztaltiil felköltek volna, érkeztein az 
úrhoz Bánfi György uramhoz ő nagyságához Örményesre. 

8 (Mártii) csinálta meg az úr ő nagysága az Csezmegi 
uram lakadalmát, ott lévén ]) és Pekri Lőrincz 
uramék is. 

9 (Mártii) estvére jött az úr Bethlen Gergely uram ő 
kegyelme is. 

10 (Mártii) reggel eljöttem Örményesrűl és Méhesre 
jöttem ebédre; feleségem is estve későn érkezett. 

11 Mártii az erdőmet megjárván, sok kárt láttam benne, 
kihez képest az bíróval az faluban kerestetvén, melyet meg-
találtak egy Haller-részi jobbágynál. 

12. Hon voltam. 
13 (Mártii) ebéd után megindultam Méhesrűl Szeben 

félé az gyűlésben,2) hálni mentem Radnóton túl Dégre. 
14. Jó reggel megindulván, Szentmiklóson elértem az 

urakat, Bánfi György uram ő nagyságát és Bethlen Gergely 
uramot, Bánfi Farkas uram is ott lévén; hálni mentünk Ebes-
falvára az urakkal. 

15 (Mártii) estvére mentünk C(s)anádra. 
16 (Mártii) ebéd után megindulván C(s)anádrúl, hálni 

mentünk Vízaknára. 
17 (Mártii) ebédre az urakkal együtt bementünk Sze-

benben. 
18 (Mártii) voltam ebéden Bethlen Miklós uramnál. 
19 (Mártii) olvasták el az catalogust. 
20. Az generált az nemes ország köszöntetvén ós izen-

vén, hogy ha ő felségétűi ő nagyságának valami parancsolatja 
volna, melyet az országnak proponálni kellene, elvárnák, és 
addig más egyéb dologhoz nem fognának, mivel már az köve-
tek is proponálták követségeket és az mit hoztak, beadták; 
azért ebéd utánra ígérte hogy választ izen, és ebéd után 
Absolon uramfúl megizente, hogy vagyon parancsolatja ő fel-
ségétűi, de addig fel nem jő, míg az catholikus atyafiakkal és 
szász natióval való gravameneket el nem igazítjuk. 

21 Mártii fogtak az catholikus atyafiak magok között 
való consultálásra ós kívánságokat írásban tenni. 

22 Mártii írásban kívánságokat, az három religión lévők 
is öszvegyülvén, közinkben felküldtek az catholikus atyafiak, 
melyek e szerint vannak szórúl szóra: 

*) Az eredetiben egy vagy két névnek üres lieiy van hagyva. 
2) Az országgyűlés a Leopold-féle diploma kihirdetése végett mart. 

15-re hívatott össze Szebenbe. 
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Postiüata ecclesiae romano-catholicae in comitiis Fogara-
siensibus anno 169.1, nunc vero in Cibiniensibus, inclytis regni 
Transsilvaniae statibus praesentanda. 

1.) Ut episcopum — — stb.1) 
Ez így lévén deákul, az három religión lévő atyafiak 

egymás között sokat discurrálván felőle, ellátván oly terminu-
sokat benne, az melyeket sokfelé húzhatni és vo(n)hatni s ér t-
hetni, visszaküldték az catkolikus atyafiaknak, hogy magyarül 
fordítsák meg és úgy adják bé.2) Ez discursus conclusumban 
menvén, kezdettek viszont az három religióbúl álló rendek azon 
discurrálni, hogy talám nem ártana az generált, Yeteranit ő 
nagyságát ezen religio dolga felől requirálni és megtanálni, 
hogy ő nagysága exponálná magát, hogy ő felségétűi ezen 
religio dolga eránt mi parancsoltatott ő nagyságának ? és elmé-
jét venni; mely szórúl szóra így következik: 

Ad excellentissimum D. D. Fr. comitem ä Veterani. 
Quoniam — — stb.3) 
Ezt felvivén, tött az generál ily választ, hogy ő nagy-

sága is írás által tészen választ és köziukben leküldi. 

23 Mártii nem gyültünk öszve, vasárnap is lévén. 
24 Mártii jó reggel öszvegyülvén, az catholikus atyafiak 

magyarül fordított punctumit olvasván, azonban Absolon Dá-
niel uram érkezék, hozván közinkben az generál ő nagysága 
memorialenkra tött resolutióját írásban ez szerint: 

Concessam — — stb.4) 

25 Mártii ismét összegyűlvén az három religióbúl álló 
rendek, az generál ő nagysága választételére replicáltak, mely 
is így van: 

Ad responsum — — stb.5) 
Ezt felküldvén az generálnak ő nagyságának az három reli-

gióbúl álló rendek, melyre az generáltál lött csak verbális reso-
lutio egy két szóval; azért ismét az elébbi magyarül leküldött 
kívánságokra replicáltunk az catholikus atyafiaknak his verbis: 

Mivel az mi kegyelmes urunk — — stb.ß) 

26 Mártii az catholikus atyafiakat közinkben hívattuk, 
hogy mutassák meg az diplomának első s második articulus-

9 A postulatumok hat pon t j á t olv. Szász K. id. m. 165 —166. 11. 
2) A postulatumok magyar fordítását olv. u. o. 166 —167. 11. 
s) Olv. u. o. 168. 1. 
4) Olv. u. o. 169. 1. 
b) Olv. u. o. 169 — 171. 11. 
8) Olv. u. 0. 171 — 172, 11. 

CZEGEI VASS N A P L Ó K . 10 
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sában, mi formában gravatusok? de in faeie loci semmit nem 
replicáltak, ígírvén arra magokat, hogy írásban küldik fel 
közinkben. 

27 Mártii ígíretek szerint az catholikus atyafiak írásban 
közinkben felkiildték, cum declaratione bogy miben gravatu-
sok, melyek is his verbis vannak : 

Noha semmiképen nem tartoznánk — — stb.1) 

28 Mártii elolvasván köztünk ezen catholikus atyafiaktúl 
hozzánk felküldött punctuinokat, az három religión lévő ren-
dek expediáltak engem az catholikus atyafiakhoz, hogy ha ő 
kegyelmeknek tetszenék, rendelnének ő nagyságok s ő kegyel-
mek is conferentiariusosokat, és az három religión lévő ren-
dekbűi is rendelvén, conferálnának az dolog felől, hogy mind-
két rész jobban megérthetvén egymás akaratjokat s kívánsá-
gokat, hogy annál jobban is mennél hamarébb complanatio 
lehessen az religiók között; melyet megmondván, tetszett ő 
nagyságoknak és ő kegyelmeknek is; kihez képest ebéd után 
az conferentia meglőtt; mely conferentiában minemű és micsoda 
dolgok agitálódtak, és mi formában folytak az discursusok, ím 
szőrűi szóra leírtam: 

Az catholikus atyafiakkal ő kegyelmekkel való conferen-
tiában fenforgott discursusoknak rövid leírása. 

Elsőben is az több religiók nevével kértük ő kegyelme-
ket stb.2) 

29 Mártii az három religión lévő rendek külön külön 
mindenik magányoson öszvegyiilt, voxolván mindenik religio 
külön, úgymint az calviniano-reformatus rendek Keresztesi 
Sámuel uram szállására, lutheránus atyafiak királybíró házá-
hoz, unitárius atyafiak Sárosi János uram szállására, az urak 
ő nagyságok és ő kegyelmek gubernátor uram ő nagysága 
szállására, és ebédig elvégezvén, ebéd után mindenik religio 
voxát írásban felvitte, melyek is ez szerint vannak: 

Az református status tetszése. 
Megolvasván — — stb.3) 
Statuum lutherano-evangelicorum super ultimo domi-

norum catholicorum memoriali opinio ac eensura. 
Az három religiónak statusi — — stb.4) 
Az unitaria religión lévő és mostani gyűlésben jelen való 

Olv. u. o. 172—174. 11. 
2) Olv. u. o. 182—186. 11. 
3) Olv. u. o. 174—175. 11. 
") Olv. u. o. 175—179. 11. 
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rendeknek vékony tetszések, mint kellettessék resolválni az 
catholikus atyafiak ő nagyságok s ő kegyelmek kívánságira. 

Punctatim az ő nagyságok s ő kegyelmek kívánságira 
megfelelni —• — stb.1) 

29 Mártii délután, midőn ezen voxok elkészültek volna, 
öszvegyiilvén és ezen tetszéseket közönségesen elolvasván az 
három religión lévő rendek, mi választ adjanak az 27 prae-
sentis közinkhen küldött catholikus atyafiak punctumira, sokáig 
discurráltak, és sokat discurrálván, in scriptis választ adtak 
és én tőlem az catholikus atyafiaknak felkiildték, mely is ez 
szerint van: 

Az romano-catholikus atyafiak ő kegyelmek punctumira 
való választételek az három religión lévő rendeknek. 

Az mely részit — — stb.2) 

30 Mártii vasárnap lévén, nem gyültünk öszve. 
31 Mártii az szombati választételünkre az catholikus 

atyafiak replicáltak és közinkhen felkiildték, mely ez szerént 
vagyon: 

Az három religióból álló 'statusok ő kegyelmek resolutió-
jokra való választételek az romano-catholikus statusnak. 

Noha mind eddig — — stb.3) 
Eodem die ezen catholikus atyafiak replicáját elolvastat-

ván, az három religióból álló rendek ismét ez szerént repli-
cáltak, melyet is tőlem küldtek fel : 

Az három religión lévő rendeknek tött resolutiójok az 
catholikus atyafiaknak ő kegyelmeknek felküldött válaszokra, 
31 Mártii, 1692. 

Az kegyelmetek választételébűi látjuk — — stb.4) 
Eodem die ezen három religióbúl álló rendeknek repli-

cájokat megolvasván, az catholikus atyafiak ez szerént repli-
cáltak : 

Az catholikus atyafiak választétele az három religión lévő 
atyafiaknak ő kegyelmeknek mai közinkhen küldött írására, 
31 Mártii, .1692. 

Mivel az szombati — — stb.5) 

1 Április ismét az három religión lévő rendek öszve-
gyülvén, noha az catholikus atyafiak már két úttal majd mint-

J) Olv. u. o. 179—181. 11. 
2) Olv. u. o. 187—188. 11. 
3) Olv. u. o. 188 — 189. 11. 

Olv. u. o. 189—193. 11. 
5) Olv. u. o. 193—194. 11. 

10* 
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egy finaliter kiadták az választ, de mégis jövendőben hogy ne 
okoztassanak, újólag replicáltunk, melyet is én vittem ő kegyel-
mek köziben, mely is ez szerént van: 

Az három religión lévő rendeknek az catholikus atya-
fiaknak ő kegyelmeknek le(tt) választételek. 

Kegyelmetek most utolszor — — stb.1) 
Eodem die ezen replicát az catholikus atyafiaknak fel-

vivén, az tanácsurak ő nagyságok és ő kegyelmek együtt 
felmentek generál Veterani ő nagyságához, jelentvén, hogy már 
valamit ígérhettek, mindent ígértek, hogy inkább az compla-
natio meglehessen, mely ígéreteket az generál előtt az urak ő 
nagyságok előszámláltak. 

• 2 Április ismét jó reggel öszvegyültünk, és az catholikus 
atyafiak végképen való resolutiójokat közinkben felküldvén, 
elolvasták, mely ez szerént vagyon: 

Az három religión lévő statusok ő kegyelmek resolutió-
jára való választételek az romano-catholikus statusnak. 

Kegyelmetek most utolszori válaszszábül értjük — — stb.2) 
Eodem die, megértvén az catholikus atyafiak, hogy az 

urak ő nagyságok s ő kegyelmek az generálhoz felmentek volt, 
kihez képest onnét is böcsületes rendeket választván, felküld-
ték ő nagyságához, melyre nézve az generál, ő nagysága Abso-
lon uramtúl izenvén az uraknak, intimáltatta, hogy ne hagy-
nók még ezen munkát félben, hanem ha lehetne, egyezzünk 
meg egymással; azért ismét második conferentiára ebéd után 
böcsületes urak és főrendek deputáltattak, mely conferentiá-
ban ezek folytak discursusban: 

Die 2 Április lött conferentiának nótái. 
Ad primum — — stb.s) 

3 Akrilis jó reggel öszvegyülvén, az conferentián nótáit 
discursusokat olvasták el, melyre ismét az három religióbúl 
álló rende replicáltak ez szerént: 

Az elmúlt estvéli conferentia alkalmatosságával feltett 
catholikus atyánkfiai ő kegyelmek újabb kívánságira való 
választétel. 

Az utolszori választételíinktűl — — stb.4) 
Eodem die ezen replicát felküldvén az catholikus atya-

fiaknak, az generálhoz is elküldték az három religióbúl álló 
rendek Kemény János uramot és engemet, megizenvén, hogy 

>) Olv. u. o. 194 — 195. 11. 
2) Olv. u. 0. 195—196. 11. 
8) Olv. u. 0. 196 — 197. 11. 
*) Olv. u. o. 197 — 199. 11. 
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nem lehet meg az complanatio, hanem már ha ő nagysága 
ígíreti szerént ország köziben feljőne; kihez képest izente 
generál ő nagysága: már az innepek közel lévén, Ő nagysá-
gának is az devötióhoz kell készülni és az dolgok is addig 
véghez nem mehetnének, hanem halasztja az innep után való 
szeredára,1) akkor ország köziben feljő ő nagysága; és így 
akkor elbomlottunk. 

4 Április nagy-pénteken, déllyesti praedicatio után csak 
az mi religiónkon lévő rendek között ecclesiai dolgok forgottak 
köztünk. 

5 Április nem gyűltünk volt fel; ebéden voltam az 
úr Bánfi György ő nagyságánál, vacsorán Bethlen Gergely 
uramnál. 

6. Húsvét első napján mind ebéden vacsorán az úr Bánfi 
György ő nagysága asztalánál voltam, Ő nagysága maraszt-
ván fen. 

7. Ebéden voltam Absolon uramnál, vacsorán voltam 
magam szállásomon, mivel nem sokat öttem. 

8. Ebéden voltam az asszonynál Telekiné asszonyomnál, 
jóllehet az úr Bánfi György ő nagysága is és Absolon u ram 
is hívatott volt, de az asszony ő kegyelme már egynehány 
ízben hívatván, és egyszer sem mehettem. 

9 Április, úgymint húsvét után való szeredán, Yeterani 
generál ő nagysága, ki mostan Erdélyben commendéroz ke-
gyelmes urunk koronás királyunk ő felsége parancsolatjából, 
ország köziben feljött, hogy az elmúlt esztendőbeli fogarasi 
gyűléskor országtúl választatott főtiszteket2) ő felsége con-
firmálván, az ország előtt publicálja, és deákúl rosszúl tudván, 
Absolon Dániel urammal peroráltatott, és az oratio közben 
maga denominálja az confirmált főtiszteket ő nagyságokat s 
ő kegyelmeket; úgymint az urat Bánfi György uramot ő nagy-
ságát gubernátor urunknak, Bethlen Miklós uramot cancella-
riusnak, Bethlen Gergely uramot ország generálissának, Hal ler 
János uramot thesaurariusnak, Gyulafi László ő nagyságát, 
Gyerőfi György és Toldalagi János, Keresztesi Sámuel uramé-
k(at) tanácsuraknak; és Absolon uram elvégezvén peroratió-
ját, ország kópében Bethlen Elek uram köszönte meg ő felsége 
kegyelmességét, de csak magyarúl; az főtisztek képében az 
úr Bánfi György uram ő nagysága. 

10 Április jó reggel öszvegyülvén, egynehány úri és fő 
rendeket választottak az két ítílőmesterek mellé, kik az guber-
nátor és több tisztek conditióit megírják; ebéd után penig 

») Április 9-re. 
a) L. föntebb 1691. febr. 6-án és 7-én. 
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Vitéz András uram lakadalmát csinálta meg Bethlen Mik-
lós uram. 

11 Április nem gyűltünk öszve, mivel az conditiókat 
készítették, jóllehet ebéd után öszve akartak gyűlni, de az űr 
Bánfi György uram ő nagysága szállásán mulattunk. 

12 (Április) reggel öszvegyülvén, az gubernátor conditiói 
elolvastattak és néhol corrigáltattak, s purizálván, ő nagysá-
gának, mivel ország köziben nem jött fel ő nagysága, felküld-
tek ad revidendum; annakutána ő nagyságát ország köziben 
hívatván, ismét ő nagysága előtt elolvasván azon conditiókot, 
azon conditiókra ország előtt ítélőmester Alvinczi Péter uram 
ő nagyságát megesküttette;x) és annakutána az praesidens-
ségtűl elbűcsuzott és az urakkal más külön házban menvén 
ő nagysága, az urakkal egyező értelembűi választotta ő nagy-
sága praesidensnek Bethlen Elek uramot, kit is ő nagysága 
ország köziben kiküldvén, az nemes ország is acceptálván, ő 
kegyelmét is megeskiittették és az gubernátort mindnyájan az 
szállásra késértük. 

13 Április jó reggel öszvegyülvén, az generalis Bethlen 
Gergely uram conditióit elolvasták; noha sokat patvarkodott 
ő kegyelme az conditiók ellen, de ugyan csak megeskiitt;2) 
azután cancellarius Bethlen Miklós uram conditióit elolvasván, 
ő kegyelme is megeskiitt;3) annakutána az új tanácsurakat 
is megeskiittették.4) 

14 Április ismét öszvegyülvén valami későre, az aerarii 
praefectus Haller János ő nagysága conditióit elolvasván és 
ő nagysága azokban sokat nem akarván acceptálni, de végtére 
dirimálván, ő nagyságát is megeskiittették.5) 

NB. Ezen conditiókat, melyeket emlegetek, azért nem 
írtam ide, mert ha mindeneket le akarnók írni. írását el sem 
győzném, kivált az mostani nyomorúságos üdőkben mennyi 
dolgok esnek és forognak effélék; azonban úgy hiszem, hogy 
ki is fogják nyomtatni, azért is nem írtam.6) 

15. Gubernátor urunk ő nagysága propositióit ország 

A gubernátor conditióit és esküjét olv. Szász K. id. m. 134 
és köv. 11. 

8) Olv. u. o. 140 és köv. 11. 
3) Olv. u. o. 143 és köv. 11. 
*) Ezek esküformáját is olv. u. o. 151. 1. 
B) Olv. u. o. 146 és köv. 11. 
B) Az 1692 évi mart. 15-re összehívott szebeni országgyűlés összes 

végzéseit, ú. m. a főtisztek conditióit és esküformáit, ezenkívül az ország-
gyűlésen hozott kilencz törvényczikkelyt, Bánfi György mint gubernátor, 
1692. április 24-ikén erősítette meg és adta ki. Olv. Szász K. id. m. 
130—161. 11. 
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köziben leküldte, melyet elolvasván, az idő is eltelvén, elbom-
lottunk. 

16 Április gubernátor uram ő nagysága propositióira 
resolválván az nemes ország, resolutióját ő nagyságának bé-
küldtük. 

17 (Április) öszvegyülvén, volt ország között az urakkal 
együtt affelől discursus, hogy micsoda pecséttel éljenek ? melyre 
végeztük sokféle discursusok után, hogy az maga ő nagysága 
pecsétivei kell élni.1) 

18. Jó reggel circa nyolcz óra felé az szokás szerónt 
öszvegyülvén, volt valami pénzverők dolga, mely csak elhalasz-
tódott ; hanem egy örmény püspöknek jött elő dolga, melynek 
volt dolga az örményekkel, nem akarván püspökjöknek agnos-
cálni; melyet az catholikus atyafiak nem akarván engedni 
hogy közöltessék az más három religióval, ország között hogy 
folyjon dolga, hanem csak az catliolikusok előtt, affirmálván 
azt, hogy pápista és nem bocsáthatják az más három religio 
eleiben, kibűl nagy öszveveszés és szóllalkozás következek 
Apor István és Horvát Miklós uramék között, és re infecta 
ezért az urak csak kimentek ország közül és eloszlottak, ország 
között lévén gubernátor uram ő nagysága is. 

19 Április. Az országtól rendeltetvén Apor István uram-
mal én ós egy brassai szász, hogy az hamis pénz verőket, 
úgymint Zaránd vármegyében viceispány Rácz Istvánt és ké t 
örményt, úgymint Persiai Tamást és Jánost megexaminálnók 
és vizsgálnék, hogy melyik volna közűlök vétkes az pénzvere-
tósben, azért mi hárman abban munkálódtunk; az ország penig 
öszvegyült és egyéb dologhoz látott. Item, ebéd után az generál 
Veterani intimatiójábúl ismét az három religión való statusok 
külön gyűltek és az catliolikusok külön, kihez képest újólag 
az dolgokat megvizsgálván és discursusban vévén, küldtek fel 
engem az catholikus atyafiakhoz, hogy az mi utolszori resoln-
tiónkra semmi választ nem adtak, ós az generál Veterani inti-
matiójábúl mi ismét öszvegyültünk, hanem ha mit már izenni 
akarnak, atyafiságosan elvárjuk, melyre nézve az catliolikusok 
is izenék tőlem, hogy ők nem izennek; ők is az generál Vete-
rani intimatiójára gyűltek öszve, hanem atyafiságoson elvárják, 
ha mit többet ígérünk mint az utolszori resolutiónkban, és 
kedvesen veszik s megköszönik; ós megmondván ezen izenetet 
az három religión lévő rendeknek^ küldtek fel Kemény J á n o s 
urammal együtt az generálhoz ő nagyságához, hogy az három 
religión lévő statusok az ő nagysága intimatiójára öszvegyül-
tek és izenték is, hogy újabb kívánságokat izenjék meg, de 

Art. I. A pecsétek moderatiójáról. Olv. id. m. 152. 1. 
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nem akarnak; melyeket ő nagyságának proponálván, olyan 
választ tőn ő nagysága, liogy ha mit még mi adni akarunk 
az catholikusoknak, izenjük meg; ha contentusok lesznek véle, 
bene, ha nem, elállhatunk mellőle; mind ő nagyságának ked-
vességet teszünk véle, mind az felséges udvarban megmondják 
és megviszik, hogy mi atyafiságoson megegyeztünk volna az 
catholikus atyafiakkal, és minemű ígéretekre is mentünk, meg-
tudják, de ők nem akarnak megegyezni, oly kívánságokat kí-
vánván azok, az melyekre mii semmiképen nem mehettünk. 
Ezeket így értvén, mi visszamentünk az mieinkhez, és meg-
beszélvén, annakutána sokat discurrálván egymás között, mi 
tevők lennénk, hogy annál is inkább jövendőben ne okoz-
tatnék lött vox effelől, úgymint, mivel azt ítíltük és ismertük 
nagyobb gravamenjeknek az catholikus atyafiaknak, hogy jesui-
tákat bébocsássunk-é kívánságokra egynehányot tanítani cir-
cumscriptive, és templomot Kolozsvárat adjunk-é, és ha adunk, 
melyiket adjuk? Melyre sok különb-különbféle voxok lévén, 
ki hogy adjunk, hogy inkább az complanatio véghez menjen 
jövendőbeli nagyobb rosznak eltávoztatásáért, ki hogy ne ad-
ju(n)k; az urak közönségesen voxolták, hogy az kolozsvári 
ó-várban levő mii templomunkat adjuk, melyre én is így 
voxoltam: 

Megvallom, ez súlyos és terhes matériához miképen szól-
hassak, nem tudom, nem akarván mind lelkemet, lelki dolog 
lévén, mind hazám törvényit és az unió szerént valamelyik 
religión lévő rendeket voxommal megbántani és háborítani; 
és úgy látom, az uniót és hazám törvényit, mely világoson 
declaráltatik az Approbatában, láttatom mingyárt megbántani 
akkor, az mikor az jesuiták közül csak egynehányat is voxommal 
megengedek, hogy hazánkban bejöhessen; azért én bébocsát-
tatásokat sem egy, sem más úton módon, sem circumscriptive, 
semmiképen nem javallom, observáltatván arrúl írt eddig való 
articulusink. Az mi penig az templom dolgát illeti, hogy mind 
az felséges udvar előtt megmutassuk engedelmességünket és az 
catholikus atyafiakkal megegyezésre való igyekező akaratun-
kat, és az generál ő nagysága intését is meggondolván, én 
nem ellenzem hogy templom ne adassék ő kegyelmeknek, cum 
ea declaratione, az mint cancellarius Bethlen Miklós uram 
mondá; de hogy azt javaljam az urak ő nagyságok voxok 
szerént, hogy az mi ó-vári templomunkat adjuk, nem javai-
hatom, ily okokra: mivel úgy látom, hogy unitárius uramék-
nak ő kegyelmeknek, talám azt mondhatom, nagyobb károkra 
esik, mintsem minekünk; melynek declaratióját most elhall-
gatom, általlátván azt, hogy az dolognak eventusa meg fogja 
mutatni; hanem kérem az unitaria religión lévő rendeket és 
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követem, liogy voxomon meg ne induljanak és háborodjanak, 
én javallanám az piaczi nagy templom mellett levő ő kegyel-
mek kicsiny templomokat adnók oda, és az ő kegyelmek reli-
gióján levő szászoknak adnók oda az mi ó-vári szász templo-
munkat, akár, azzal ha ő kegyelmek contentusok nem lennének, 
építtetnénk mást ő kegyelmeknek.1) 

20 Április jó reggel könyörgés lévén, felmentünk az 
tanácsházban, hogy újólag resolválnak az catholikus atyafiak, 
de resolutiójok el nem készülvén, híjába lött ebédig való vára-
kozásunk; hanem ebéd után ismét felgyűlvén, estve majd ha t 
órakor küldték fel resolutiójokat, melyben kívánják az mü 
templomunkkal együtt az unitáriusok scholáját is;2) de az 
unitárius atyafiak igen haza oszolván az ítélőmester Sárosi 
János uram anyja temetése alkalmatosságával, úgy hogy csak 
hárman voltak, melyért halasztódott Kolozsvárra, jövendő ott 
esendő, országtól bizonyos személyekre deputálandó gyűlésre ; 3) 
kihez képest az szász natio gravamenje is interveniálván,4) 
majd éjczaka tíz órakor bomlottunk el, mely is azon gyűlésre 
halasztódott. 

21 Április felmentem az gubernátor szállására, és rosszúl 
lévén, fel nem gyűltünk ; magam penig szállásomra lemenvén, 
egy órakor kiindultam Szebenbűl; hálni jöttem Csanádra. 

22. Hálni jöttem Tordára. 
23. Mikor tízre doboltak, érkeztem az majoromba Kolozs-

várra ; azt megjárván, mingyárt bémentem. 
24 (Április) szent György napja lévén, feles becsületes 

embereket híttam házamhoz ebédre, úgymint Eresei Toldalagi 
János uramot, Vajda János, Németi Sámuel. Csepregi Sámuel, 
két Kabos és Uj falusi Sámuel uramékat és Vajó uramat is. 

25, 26, 27, Ben voltam Kolozsvárat és sok nyughatat-
lanságim, fáradságim után egy kicsinyt nyugodtam. 

28, 29, 30. Az szőllőimet jár tam s látogattam. 
1 Maji jöttem ki feleségemmel, cselédemmel együtt Ko-

lozsvárról, akarván már egyszer valaha hon is lakni, istentűi 
engedtetvén; hálni mentem Víz-Szilvásra, ott való malmomat 
akarván megtekinteni. 

9 A három status április 19-iki izenetét olv. Szász K. id. m. 
199—202. 11. 

2) A catholicus status válaszát s a további izenetváltásokat olv. 
u. o. 202 -217. 11. 

*) L. alább május 17-én s a következő napokon. 
4) A szász nemzet sérelmei ügyében apr. 23-án létrejött egyezséget 

olv. Szász K. id. m. 230—237. 11. 
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2 Maji ebédre hazajöttem Czegében. 
3, 4, 5. Czegében mulattam, alkalmatosságimat tekint-

vén meg, mivel majd esztendeje hogy ezen házamnál nem 
voltam. 

6 Maji Méhesre jöttem feleségemmel és cselédemmel 
együtt, ott akarván az nyarat eltölteni. 

17 Maji bémentem Kolozsvárra az gyűlésre, mivel én is 
voltam deputatus az országtúl, mely gyűlés.volt ismét az catho-
likus atyafiakkal való dolgok f e l ő l é s Bécsben menő követek 
expeditiója végett.2) 

18 Maji volt temetése Székely László uramnak; temettük 
ő kegyelmét az farkas-utczai templomban nagy pompával, az 
urak is mind jelen voltak. 

19 Maji nem fogtak semmi dologhoz az szokás szerint. 
20, 21, 22. Az templom és schola dolga forgott fen, 

melyeket is oda ígírtünk az catholikus atyafiaknak cum con-
ditionibus, az melyekre ők reá nem léptek. 

23. Bethlen Miklós urammal Máramarosban akarván 
küldeni az urak, hogy ő kegyelmét főispánságra az úrra l Ke-
resztesi Sámuel urammal instelláljuk, de énnekem nem lévén 
semmi kedvem hozzá, estve felé kijöttem Kolozsvárrűl és az 
mezőben háltam. 

24 (Maji) ebédre haza érkeztem Méhesre, estvére penig 
asszonyom anyám az sógorral Székely Boldizsárral és húgo-
mékkal hozzám jöttek, hogy az pünkösd innepeket együtt tölt-
hessiik el. 

3 Junii jöttem Czegében feleségemmel együtt, az cselé-
deket Méhesen hagyván. 

4 Junii adták fel az törökök Váradot ő felsége számára, 
melyet ostromoltatott generál Haiszler ő nagysága.3) 

5. Czegében voltam. 
6 Junii jöttem bé Kolozsvárra feleségemmel együtt. 
7. Ben voltam, mivel még az gyűlés nem bomlott volt el. 
8. Az gubernátorral ő nagyságával, elbomolván az gyűlés, 

Szeben felé indultunk az generálhoz; háltunk az Keresztes-
mezején. 

9 Junii ebédet öttlink Balázsfalván ifjú urunknál ő 
nagyságánál, vacsorát Csanádon, háltunk az vízaknai réten. 

*) A kolozsvári folytatólagos vallásügyi tárgyalásokat olv. Szász K. 
id. m. 217—23(1. 11. 

2) A bécsi követségről olv. alább a jul. 21 és 22-iki feljegyzéseket. 
8) A dátum hibás, mert Várad feladása jun . 5-én történt . 
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10 (Junii) kapunyitáskor bémentünk Szebenben. 
11 (Junii) tizenkét óra után kijöttünk Szebenbűl, vacso-

rán voltunk ismét Balázsfalván urunk ő nagyságánál, háltunk 
Panádon. 

12 Junii ebédre jöttünk Lénára, estvére Bonczidára; 
vacsora után én kimentem az mezőre hálni. 

13. Feleségem Kolozsvárat lévén, nyolcz óra tájban bé-
jöttem Kolozsvárra. 

14. Feleségemmel együtt jó reggel megindulván Kolozs-
várral az, Bánfi Farkasné asszonyom temetésére Betlenben, 
háltunk Arpástón. 

15. Jó reggel bémenvén Betlenben, az nap eltemettük 
Bánfi Farkasné asszonyomat az betleni falusi templomban. 

16. Gubernátor ő nagyságával megindulván, ebédre jöt-
tünk Nagy Pál uramhoz Szentmargitához; az gubernátor 
elmaradván, az asszonynyal ő nagyságával Bonczidára jöttünk 
estvére. 

17. Bonczidán voltam, mivel az gubernátor estve érke-
zett meg az vadászá(s)búl. 

18 Junii ebédre bejöttünk Kolozsvárra. 
19 Junii ismét gyűlés lévén catholikus atyafiakkal való 

dolog végett, és az szász natióval is még meg nem egyezvén, 
Keresztúri János uram is azon gyűlésre béjött és szállott 
hozzám. 

20. Házamat renováltatván és építtetvén, az körűi for-
gottam, és;/ az gubernátor is béjött. 

21. O felsége eleiben minemű informatiók bocsáttassanak 
fel az fiscalis jószágok és dolgok felől, annak revisiójára az 
uraktúl ő nagyságoktúl én is rendeltettem Hall er János ő 
nagyságával és Apor István, Horvát Ferencz uramékkal ő 
kegyelmekkel, és az körűi szorgalmatoskodtunk. 

22. Gubernátor uram ő nagyságát az farkas-utczai tem-
plomban késértük praedicatióra. 

30 Junii az páterek Monostoron comoediát csinálván, 
az gubernátor az urakkal együtt felmentek ; én is ott voltam. 

1 Julii elbomolván az gyűlés és mind gubernátor, mind 
az urak kimenvén, én is feleségemmel együtt kijöttem Cze-
gében. 

2 Julii. Galambfalvi, az ide való praedicator, feleséget 
hozván, én is oda mentem vacsorára az öcsém Vass Dániel 
házához, ő kegyelme csinálván meg lakadalmát. 

3. Itthon voltam. 
4 (Julii) ebéd után indultam Beszterczére az pénzemért, 

hogy ha az szászokon megvehetném; háltam a sófalvi rétekben. 
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5 (Julii) reggel hat órakor bementem Beszterczére, és 
ott lévén Lichtestain (így) fejedelem, hívatott ebédjére és ott 
voltam; ebéd után az bíróval terminálván pénzemnek megadása 
felől, kijöttem és háltam az szentjakabi rétben. 

6 (Julii) nyolcz órára haza érkeztem Czegében; vacsorán 
az öcsém Vass Dániel volt nálam. 

15 (Julii) visszajöttem Méhesre. 
16. Méhesen voltam. 
17 (Julii) három órakor délután indultam meg Kolozs-

vár felé ismét gyűlésben; háltam az kályáni határon. 
18 (Julii) reggel nyolcz órakor bémentem Kolozsvárra, 

de még az gubernátor nem volt ben. 
19 (Julii) jött bé gubernátor ő nagysága és az urak. 
20. Gubernátor ő nagysága házában gyűltünk bé, kik 

ezen gyűlésre deputáltattunk volt, és az szász natióval való 
complanatio meglőtt, levévén rólok másfél száz kaput.1) 

21, 22. Az expeditiók dolgában és követ Alvinczi Pétéi-
uram elbocsátásában munkálódtak az urak, és ugyan ő ke-
gyelme mellé rendeltetvén az religio dolgában Dálnoki János 2) 
és Czabanius uramék.3) 

23 (Julii) elbomlott az gyűlés; gubernátor ő nagysága 
ebéd után kijött Bonczidára, én ben maradtam az nap. 

24 Julii jó reggel kiindultam Kolozsvárról és Bonczidára 
mentem; ez nap kereszteltette gubernátor ő nagysága egy kis 
leánykáját. 

25. Ebéden ott voltam Bonczidán, és ebéd után megin-
dulván, haza jöttem Czegében. 

26. .ló .reggel megindulván, Méhesre jöttem ebédre. 

8 Septembris. Urunk ő nagysága fejedelem Apafi Mihály 
Katonában akarván menni, estvére az én házamhoz szállott és 
ott hált. 

9 (Septembris) reggel eljött ő nagysága és Katonában 
ment. 

10. Én is mind feleségemmel, cselédimmel együtt Cze-
gében költöztem lakni, ha isten ő felsége békességes és csendes 
lakást engedne. 

A porták dolgában jul. 21-én kelt egyezményt és egyéb okira-
tokat olv. Szász K. id. m. 237—245. 11. 

2) Dálnoki János az időközben megbetegedett Horváth Ferencz 
helyett küldetett Bécsbe. Szilágyi S. Erdélyország Tört. II. 384. 1. 

8) Czabanius vagy Zaban János a szász egyetem notariusa. A kö-
vetség számára készült expeditiókat, utasításokat, megbízó leveleket olv. 
Szász K. id. m. 251 —287. 11. 
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14 Septembris ebéd után megindulván, estvére mentem 
Bonczidára gubernátor uramhoz ő nagyságához. 

15. O nagyságánál voltam, de sógor úr Bánfi Fa rkas 
uramnál háltam.. 

16 (Septembris) volt vármegye(i) gírás székünk, de az 
gubernátor nem jött közinkben, hanem csak Bánfi Fa rkas 
sógor uram. 

17. Jó reggel megindulván Bonczidárül, ebédre bemen-
tem Kolozsvárra. 

18. Ben voltam; ebéd után az kőmáli szőllőrnben jártam. 
19. Az lombi szőllőmet jártam. 
20. Kifelé készültem s holmikrúl disponáltam. 
21 Septembris ebéd után Kolozsvárról kiindulván, szin-

tén hogy elvitték az gubernátor étkét, akkor érkeztem, s ő 
nagyságával vacsorálván és kettőt-hármat ostáblázván, hálni 
mentem az szilvási malmomban. 

22. Jó reggel megindulván, haza jöttem Czegében ebédre. 

26 (Septembris) indultam az tordai gyűlésre;1) hálni 
mentem Méhesre. 

27. Méhesen voltam. 
28 (Septembris) ebéd után megindulván, háltam az me-

zőben. 
29 Septembris jó reggel bémentem Tordára. 
30. Az urak ő nagyságok s ő kegyelmek az rovatalokat 2) 

igazgatták vagy talám bontották. 
1 Octobris ebéd előtt is és ebéd után is egész késő est-

véig mind az rovatalokat számlálták s rendelték az urak. 
2 Octobris ebéd után az gubernátorral vadászni kimen-

tünk az tordai Arabokra.3) 
3. Kosz hírt hozván, hogy az feleségem igen rosszűl van, 

bémentem Kolozsvárra, mivel ő is bejött volt. 

19 Octobris temették el Bánfi Gáborné asszonyomat az 
ura mellé az templomban. 

20. Ben voltam. 
21 (Octobris) kijöttem Kolozsvárról Henter Farkas uram-

mal együtt, és haza érkezvén, Nemes Gábor uramot nálam 
találtam. 

9 E gyűlés sept. 25-re hívatott össze Tordára. Szász K. id. m. 
246. 1. 

2) Rovatai, rovás : dica. 
3) í g y ; a szó kétes. 
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26 (Octobris) ebéd után ment Bonczidára Nemes Gábor 
sógor uram. 

27 (Octobris) visszajött estvére, mivel az gubernátor is 
elment Bonczidárúl, indulván Keresd felé Mikes Mihály uram 
lakadalmára; veszi az Bethlen Farkas kisasszonyt. 

20 Novembris. Feleségem megbetegedésének napja közel 
lévén és Kolozsvárra akarván bévinni betegülni, ebéd után 
megindultunk és háltunk Víz-Szilváson. 

21 Novembris feleségem rosszúl kezdvén lenni, de mégis 
nagy félve megindítottam és csak lassan lassan jöttünk Ko-
lozsvár felé, de annál inkább rosszabbiíl kezdvén lenni hova 
tovább, mégis isten segítségébűi estve négy óra közöttx) beér-
keztünk, és azon estve kilencz s tíz óra között adta isten ez 
világra hatodik leánykámat Yass Máriát, holott még az üdők 
szerén(t) ötöd napra kellett volna meglenni, úgymint 26 no-
vembris. 

22. Itthon voltam és vacsorán voltam az gubernátornál, 
mivel urak gyűlése lévén, ben voltak. 

3 (Decembris) adtam Boér uram kezihez flor. 36, hogy 
felvigye Nábrádi sógor keziben, mivel az catholikusok Bécsben 
expediálták. 

4 Decembris kereszteltettem meg az kis leánykámat 
Máriát, sok becsületes emberek lóvén nálam; voltunk három 
asztalra. 

7 Decembris ebéd után kiindulván Kolozsvárrá! hálni 
jöttem Víz-Szilvásra, feleségem ben maradván. 

8 Decembris jó reggel onnét is megindulván, ebédre 
jöttem Czegében. 

9 (Decembris) megindulván reggel Czegébűl, hálni jöttem 
Méhesre. 

10. Méhesrűl is megindulván, hálni jöttem Maros-Ke-
resztúrra. 

11. Maros-Keresztúrrúl jó reggel béjöttem Vásárhelyre, 
de az gubernátor ő nagysága még bé nem érkezett, jóllehet 
az urak felesen voltak ben. 

12 (Decembris) jött bé az gubernátor és az gyűlés is 
beállott. 

13 (Decembris) forgott ország között az Bécsben kül-
dendő cancellaria dolga. 

r) így ; talán négy óra tájban, vagy négy s Öt óra között. 
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14 (Decembris) nem gyűltünk össze, vasárnap is lóvén. 
15 (Decembris) küldtek engem az urak Bándra az né-

metekhez. 
16 (Decembris) ebéd után bejöttem és estvére kimentem 

Maros-Keresztúrra. 
17. Maros-Keresztúrott voltam. 
18. Jó reggel bejöttem. 
19. 20. Nem gy ül tünk össze. 
21. Dósa Tamás, Egerházi Mihály és Zajzon uramékkal 

kimentünk Maros-Keresztúrra. 
22. Jó reggel bejöttünk. 
23. Valóban oszlik az gyűlés; azonban az szegény erdélyi 

atyafiak közül is felesen érkeztek bé, kiket maga bocsátott el 
Tökölyi uram.1) 

24 Decembris. Midőn már majd nagyobb részént elosz-
lottak volna, minden dolgot az szokás szerént az urakra bíz-
ván, estve hat órakor bomlott el,2) és én jöttem Maros-
Keresztúrrá. 

30 (Decembris) béjöttem Kolozsvárra ós feleségemet, 
istennek hálá, beteg -ágyábúl felgyógyulva találtam. 

31. Ben voltam. 

Ez ezer hatszáz kilenczvenkét esztendőnek részeit az mi 
illeti, hogy summatim ezen esztendőben az iidők mint jártak, 
leírjam, legelsőben is elkezdvén az esztendőnek első részén az 
télen: az nem igen volt illendő, mert jóllehet ezen esztendő-
nek nagyobb részét nem itthon töltöttem el, hanem egy részét 
Bécsben, egy részét az útban, egy részecskéjét penig itthon, 
de úgy hiszem, az üdők egy formában voltak mindenik helyt, 
mint végére mentem; azért az eleje keményen viselte magát 
jó hóval együtt, de februariusnak közepe aránt az iidő meg-
lágyítván, az hó ötöd nap alatt mind elment, mely miá oly 
nagy árvizek csak hertelenséggel lőttek, eső, hó, elegy majd 
szünetlen esvén, hogy az nagy árvizek miá elig tudtunk eljö-
hetni rettenetes nagy fáradsággal, nyomorúsággal és néhul 
szerencsével; lovaimat is Bányáig előmbe hozván, Deésnél az 
Szamosban egy közűlök oda veszett; mind így állluitatlankod-
ván, martiusban igen nagy hó íött, mely az vetésekben szerte-
széllyel nagy károkat tött. 

Az tavaszt az mi illeti, ezt nem mondhatjuk szintén 
állandónak egészlen, jóllehet nagyobb részént volt száraz, úgy 

0 Töküly hadainak ekkori sanyarú állapotáról a passaroviczi téli 
szálláson, olv. Angyal D. id. m. II. 231. 1. 

2) T. i. a gyűlés. 
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hogy mikor vetésre szükséges volt volna az eső, akkor nem 
lött, jóllehet némely helyeken szép harmatok lőttek; az utolja 
penig esőre fordult, és esővel végezvén magát, úgy mult el. 

Az nyarat az mi illeti, az mint hogy mikor kezdődött, 
esős idő volt, ő is az szerént continuálta magát majd augus-
tusig, jóllehet nem szüntelen esett, hanem foltonként jártunk 
az záporesőben, és ha egy nap nem lött, más nap nagy zápor 
lött, némelykor kétszer háromszor is, úgy hogy sok károk 
lőttek, kivált az széna csinálásban; ez tidőt írhatom, hogy igen 
csodálatosképen járt, mert volt oly hely, hogy mindennap 
egy egy kis eső lött, mely miá félben kellett az szénatakarást 
és aratást hagyni; volt oly hely, hogy két három napban lött 
egyszer zápor; volt oly is, hogy mellette mindenütt az záporeső 
elmenvén, egy hétig is nem lött egy kis helyecskén; az utolja 
penig megfordulván, az hordásra igen alkalmatos volt, úgy 
hogy az ki aratás után csináltatott szénát, jobb volt, mint az 
ki aratás előtt; takarodásra igen alkalmatos, de az tavasznak 
szárazsága miatt az füvek meg nem nőhetvén, kevés széna 
csinálódott; az búza is mediocriter termett, sok helyeken az 
ragya miá úgy elveszett, hogy csak léha lött belőle; sok helye-
ken penig, kivált az Aranyas mellett, az sáskák egész falu 
határát megötték, úgy hogy semmit r a j t a nem arathattak; 
mely okok miá aratáskor is az búzának árra alább nem szál-

vlott egy forintnál, vagy kilenczven pénznél az ki rozsosabb volt. 
Az őszt is az mi illeti, miképen hogy az nyár az ő kez-

detit esős üdőben kezdette és azt continuálta is egy darabig, 
ez is az ő idejét szárazságban kezdvén, azt igen continuálta, 
mert felettébb száraz volt, úgy hogy az földbűi az ekék kiszá-
radtak, hogy nem szánthattak; ha valami nagy bajjal beve-
tettek is, de csak az földben hevert az mag az szárazság miatt, 
mely miá az egerek megsokasodván, az földben vetett magban 
sok károkat töttek, és sok helyeken az nagy hévség miatt az 
mag az földben megégett, és elveszvén, kárban ment; ez miá 
az szegénység az vetéssel igen elmaradott; olyan liévségek 
jártak, hogy méltóbban mondhattuk volna az őszt nyárnak; 
szent Márton nap után ázván meg egy kevéssé az föld, akkor 
az mit vethettek hirtelenséggel, de az iidő dérre fagyra for-
dítván, az is megakadályozta. Isten titkában vagyon az mag 
is az földben, mint maradhat jól meg, mivel az nagy száraz-
ságban ki nem kelhetvén és avval a kis esővel is sokat vet-
vén, az magot nedvességben érte és nagy szárazsággal s de-
rekkel végezte el idejét. Minekünk penig nincsen egyéb dol-
gunk, hanem hogy mind ennyi viszontagságink között is csak 
az egy istenben bízzunk és őtet híjjuk segítségünkre ós mind 
magunknak, mind egyéb testi lelki javainknak gondviselésére. 
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Dicsőséges isten, szent isten, könyörülő isten, kegyelmes 
isten ! kinek fogadásod az: Ne félj semmit óli én népem, mert 
én népem vagy te, neveden híttalak én tégedet, én népem 
vagy te ; mikor az vizeken általmenéndesz, el nem boríttatol 
és az láng meg nem perzseli az te lábaidat, én népem vagy te. 
Ebbeli bizodalmomban azért nem szűnöm meg óli én istenem, 
te hozzád kiáltani és az te ajtódon zörgetni az ón megnyo-
morodott népemért és az én együgyű kicsiny hazámért; mert 
íme Uram, eladtad az te népedet és ez kicsiny örökségedet 
minden pénz nélkül, vetettél minket szidalmasságra az mi szom-
szédinknak, megcsúfolásra és nevetségre az mi kornyűlünk 
valóknak; mert midőn te nagy Úr, az te haragodnak sebes 
lángját mint az vizet kiöntötted sok népekre és országokra, 
nem tanultunk azoknak példájokon és az te haragos ítíletidtül 
nem féltünk, sőt annál inkább is bizakodtunk az mi gonosz-
ságinkban, az melyre nézve retteg az én szívem és lelkem, 
hogy valamiképen mint az tűz az pozdorját, meg ne emészsz 
bennünket. Megvallom mind irgalmasságnak istene és atyja, 
hogy vétkeztünk az ég ellen ós te ellened, nem is vagyunk 
méltók, nem hogy fiaidnak, de csak alábbvaló szolgáidnak is 
nevezetire; mindazáltal óh Uram, ne fegyj meg minket az te 
haragodban és az te búsulásodban ne emészsz meg egészlen 
bennünket, hanem az te választottidért kegyelmezz meg miné-
künk ós vess véget az mi siralmas napjainknak és örvendeztess 
meg bennünket Örvendetes boldog új napokkal; bizonyára Uram, 
nem szakadott tőled az mi szívünk, noha minket oroszlányok 
köziben rekesztettél és elborítottál minket az halálnak árnyé-
kával ; de mégis, óh Uram, nem emeltük fel az mi kezeinket 
idegen istenhez, hogy abban remónlenénk megszabadulásunkat; 
bizonyára óh Uram, te éretted naponként ölettetünk és tar ta-
tunk mint az metszendő juhok; serkenj fel hát óh Uram, mit 
aluszol? kelj fel és ne vess el minket örökké. Miért rejted 
el az te orczádat? és elfeledkezel az mi nyavalyáinkról, mer t 
lenyomattattunk mind az poriglan; kelj fel óh uram isten az 
mi segítségünkre és szabadíts meg minket az te irgalmassá-
godért ! Isten, mi istenünk, mint az nekezkés asszonyi állat, 
mikor elközelget az szülésnek ideje, fájdalmat szenyved. kiált 
az ő fájdalmában, úgy vagyunk te előtted úr isten; nehezkesek 
vagyunk, igen nagy fájdalmat szenyvédünk, mint ha szelet 
szültünk volna, mert szabadulását az földnek nem látjuk; de 
bízom én óh Uram tebenned, hogy kétség nélkül megvigasztalod 
az Siont; megvigasztalja az Ú r mind ő pusztaságit és olyanná 
tészi az ő pusztáit mint az Héden (így) kerti t ; öröm és vígas-
ság találtatik abban, hálaadás és dicséretnek szava hallatik. 
Eredj el azért én népem, menj bé az te ágyas házadban és zárd 

C Z E G E I VASS N A P L Ó K . 11 
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bé az te ajtódat te utánad, ^rejts(d) el magadat egy kevéssé, 
egy szempillantásig, míg az Úrnak haragja elmúlik. Amen! 

Anno 1693. 
I Januarii Apor István uram csinálván meg az Tordai 

Márton uram lakodalmát, én is ott voltam feleségemmel. 

6. Nálam volt az commendans mind strázsamesterrel, 
kapitányival, feleségekkel együtt. 

7. Csak kornyadóztam az borital miatt. 

I I Januarii temettük el Vér Mihályné asszonyomat. 
12 (Januarii) jöttem ki Kolozsvárral mind feleségemmel 

és cselédestűi, mivel feleségem betegsége miatt ben voltak az 
cselédek is; hálni jöttünk Víz-Szilvásra. 

13 (Januarii) ebédre Czegében haza jöttünk. 

20 (Januarii) feleségemmel együtt jöttünk Méhesre, ve-
lünk lévén czegei praedicator G-alambfalvi, és Rácz Jánosné 
asszonyom is. 

21. Sertéseket ölettünk. 
22. Többet is ölettünk volna, de az nagy szél miatt nem 

lehetett. 

25. Pap lévén velem, az öcsém is Vass Dániel Záhon 
lévén, feljött praedicatio hallgatni és az nap nálam volt. 

26. Az öcsémmel vadászni mentünk. 
27. Haza jöttem Czegében. 

9 (Februarii) felmentem Szentgothárdra az búzám csép-
lésének tekintésére, ós négy rosz német az korcsomán mulat-
ván, nagy bajoskodásom esett vélek, míglen osztán az falubúi 
kiverettem. 

12 (Februarii) verette meg az Budatelkón lévő német 
kapitány azokat az németeket, az kik reám támadtak volt. 

14 Februarii holt meg az húgom Szilvási Jánosné Bere-
Keresztúrott, majd két heti gyermekágyában, búsultában az 
gyermeke, Sárikó halálán, az ki is holt volt meg 10 Februarii. 

17 (Februarii) bémentem Kolozsvárra. 
18 Februarii kapunyitáskor érkezvén uram Keresztúri 

János o kegyelme levele, hogy az húgom megholt, kilenez 
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órakor jöttem ki Kolozsvárról, ha t órakorra mentem Méhesre; 
azon éjjel ismét megindulván, csak míg egy keveset az lovak 
nyugodtak és abrakoltak, négy óra előtt érkeztem Maros-
Keresztárra; ott egy keveset aludtam míg megvirradott. 

19 (Februarii) tizenkét órára érkeztem Bere-Keresztúrra, 
mivel azt hozták volt, hogy eltemetik. 

20. Az temetőben felmenvén s nékem nem tetszvén az 
holott ástak volt sírt, másutt kezdettem ásatni, két szál jáhorfán 
felyűl az czinterem ajtaja előtt igen szép helyen. 

21. Az temetésre készülgettünk. 
22 Februarii temettük el az kis leánykájával együtt, az 

asszony Telekiné asszonyom is és más böcsületes emberek is 
felesen jelen lévén. 

23 (Februarii) ebéd után jöttem el mind az sógor Szil-
vási Jánossal és Berzenczei Márton urammal együtt; háltunk 
Maros-Keresztürott. 

24 Februarii Berzenczei Márton uram Torda vármegyei 
székre Bogátra menvén, Szilvási urammal Méhesre jöttünk. 

25. Méhesrűl is eljővén, az mocsi völgyben elvált tőlem 
Szilvási uram és ón Czegében haza érkeztem idején. 

28 (Februarii) mentem bé Kolozsvárra. 

4 (Mártii) kezdetődött az vármegye széke, holott engem 
is Gyerőfi uram kére, hogy esküdjem bé assessornak, az mint 
hogy megesküdtem is ; ugyanakkor az városi tisztek változván, 
tötték Szilvási János uramat főbírónak. 

8. Csak ben hevertem, az sok boritaltól elroncsolódván. 

11 Mártii haza jöttem Czegében. 

25. Macskási Ferencz sógor az öcscsével Macskási László 
urammal jöttek hozzám estvére, az úr gubernátor uram ő 
nagysága eleiben jővén. 

26 Mártii az úr gubernátor uram ő nagysága mind az 
asszonynyal ő nagyságával, gyermekivel és cselédivel együtt 
jöttek hozzám hálni. 

27 (Mártii) ment el ő nagysága tőlem Kolozsvár felé. 
28. En is feleségemmel együtt béjöttem Kolozsvárra. 
29 (Mártii) temették el i t t Kolozsvárat az kis templom 

pitvarában Toldalagi János uramot. 
30. Ismét temették el Sárospataki uramot. 

11* 
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1, 2, 3 Április az urak ben voltak, mivel Komornyik is 
ide jött volt. 

4 (Április) ebéd után ment ki gubernátor uram ő nagy-
sága ; az több urak is ki ebéd előtt, ki utána mentek ki. 

5 Április töttük koporsóban az szegény komámasszonyt 
Vér Györgyné asszonyomat. 

10 (Április) jöttem ki Kolozsvárról; hálni haza jöttem 
Czegében. 

16. Az cselédeket indítottam meg Méhes felé. 

20. Egész cselédestűi Méhesrűl eljővén, Maros-Keresz-
túrra jöttünk, mivel régen hogy itt nem laktunk. 

24 Április jött ki hozzám estvére vásárhelyi praedicator 
Felfalusi József uram feleségestül és az vásárhelyi mesterrel 
együtt; szintén mikor vacsorát öttünk volna sógor Nemes 
Gábor urammal, akkor érkezett ő kegyelme és azon éjjel ott 
háltak. 

25 Április hozták Szilvási János uram hívogató levelét, 
hogy 14 Februarii az mint isten ő kegyelmét felesége és gyer-
meke halálával megszomorította v o l t , m o s t újólag kilencz 
hetekre és két napra, úgymint 20 Április, isten ő kegyelmét 
megvigasztalta újólag, mely ő kegyelme levelének tenora ez 
szerént van írva: 

Mint bizodalmas uramnak, kedves sógor uramnak, aján-
lom kegyelmednek köteles szolgálatomat. Isten kegyelmedet 
szerencsés s boldog hosszú élettel áldja meg! 

Az nagykegyelmű isten ő felsége bölcs s irgalmas tet-
szésébűi szomorú előbbeni siralmas változásomat hosszas kese-
rűséggel nem akarván látogatni, atyai szeretetibűl sok óhaj-
tásimra kegyelmesen megfelelt, és másodszor is az szent házas-
ságra üdőt, erőt s alkalmatosságot szolgáltatott, és az tekintetes 
nemzetes Keresztűri Mihály uram szerelmes hajadon leányát 
Erzsébetet örökös házastársúl engedte. Már az dolgot minden 
solennitás nélkül obtineáltam; isten engedelmébűl hitván légeni 
házamhoz indulok; kérem kegyelmedet igen bizodalmoson nagy 
szeretettel, mind asszonyommal az édes húgom asszonynyal, 
holnap, úgymint 22 délután két órakor megjelenni atyafiságos 
szeretettel ne neheztelje, hogy az kegyelmetek jelenlétében 
én is nagy örvendezéssel dicsekedhessem, ígírvén magamat 

*) L. föntebb a febr. 14-iki feljegyzést. 
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teljes életemben meghálálással való szolgálatra. Ajánlom ke-
gyelmedet az irgalmas isten oltalmában s maradok 

Erked, 21 Április, 1.693. 
kegyelmed köteles szolgája, sógora 

Légeni Szilvási János. 

Iráni ezt, liogy mások is, kik ily hamar megörvendeződ-
nek feleségek változásából, ez stylust kövessék. 

6 (Maji) haza jöttem Méhesre. 
7. Itthon voltam. 
8 (Maji) érkeztek az deákok mind Enyedrűl és Kolozs-

várról. 
9 (Maji) jött hozzám az innepre uram ő kegyelme Ke-

resztúri János uram mind asszonyom anyámmal és húgomék-
kal együtt, és az innepet együtt töltettük el ő kegyelmekkel. 

10. Az frátai pap osztott úrvacsoráját.1) 
11, .12. Az deákok praedicállottak. 

30 (Maji) feleségemmel együtt mentünk haza Czegében. 

19 (Junii) ebéd után Bonczidára indultunk az sógorral 
Nemes Gábor urammal, Kende Gábor uram temetésére. 

20. Jó reggel Bonczidára érkeztünk, de gubernátor uram 
ő nagysága vadászni lévén, magam is kimentem ő nagysága 
után, az Venyikésen vadászván. 

21 Junii lött meg az temetése ebéd után Kende Gábor 
uramnak ő kegyelmének, az torját penig jól meglaktuk. 

22 (Junii) ebéd után bémentem Kolozsvárra. 
23 (Junii) ebéd után érkeztek bé az meszemmel Vistábúl. 
24 (Junii) jöttünk ki sógor Nemes Gábor urammal estve 

felé; hálni jöttünk Sukra, Suki Mihály uramhoz. 
25 Junii ebédre haza jöttünk Czegében; feleségem is 

azelőtt való nap ide jött volt Méhesrűl. 

29 Junii jó reggel megindultunk Bánya felé az sógorral 
Nemes Gábor urammal; hálni mentünk az Szamos mellé Sós-
mezőn innen. 

30 (Junii) estvére idején Karulyára érkeztünk. 
1 Julii voltunk Karulyán. 
2 (Julii) jöttek hozzám az Kővár-vidéki vicetisztek, úgy-

mint Katona István, Mósa László, Léczfalvi István, Zacharia 
Bratán és Pap Gligor uramék, holmi dolgaim eligazítására. 

9 Pünkösd vasárnapján, 
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3 (Julii) az Láposra mentem ki halásztatni, de semmit 
nem fogtunk. 

4 (Julii) ebéd előtt bémentünk Nagybányára. 
5. Csak ivással töltöttük el az napot. 

9. Jó idején estvének előtte haza érkeztünk Czegében. 
10 Julii. Feleségem Méhesen lévén, idején korán Méhesre 

érkeztünk; de az feleségem rakodott, mivel tatár hírt hoztak, 
hogy ha bé nem jött is, de minden bizonnyal béjő.1) 

11. Azon rosz hírek nem igen csendesedvén, feleségem 
gyermekivel és cselédivel együtt bément Kolozsvárra, magam 
penig hon maradtam. 

15. Itthon voltam, hanem estve felé megindulván Kolozs-
várra, azon éjjel az hűvösön mind mentem. 

16 (Julii) kapunyitáskor Kolozsvárra bémentem. 

22 Julii ebédre haza jöttünk Méhesre. 

3 (Augusti) feleségemmel együtt egész cselédestűi jöt-
tünk Czegében. 

7 Augusti estve felé megindulván, hálni mentem az szil-
vási malmomban. 

8 Augusti víz-szilvási malombúi jó reggel általmentem 
Bonczidára gubernátor uram udvarlására, ott találván Bethlen 
G-ergely és Nagy Pál uramékat: az rosz hírtűi megijedvén, 
postán éjczaka jöttek Betlenbűl Bonczidára. 

9. Az asszony gubernatorné asszonyom ő nagysága bémen-
vén Kolozsvárra, ő nagyságát békísértem. 

10 (Augusti) ebéd után kijöttünk az asszonynyal ő nagy-
ságával. és vacsora után elbúcsúztam az űrtúl és háltam az 
mezőn. 

11. Jó reggel haza jöttem Czegében. 
12 Augusti. Az török és tatárnak béjövetele felől való 

hír nem csendesedvén, sőt naponként úgy hozzák, hogy köze-
lebb közelebb jő,2) kihez képest feleségemet gyermekimmel s 
cselédestűi béküldtem Kolozsvárra. 

') A nagyvezér által Erdélybe tervezett, de ezúttal elmaradt beütés-
ről olv. Angyal D. id. m. II. 235. 1. 

2) A nagyvezér augustus elején a ta tá r khánnaj és a havasalföldi 
Yajdával egyesülve, a törcsvári szorosnak tar to t t , 
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20. Gubernátor Bánfi György uram ő nagysága levele 
által tudósítván, hogy már istennek hála, az hírek csendesed-
tek, és az török tatár általmenvén az Dunán, Nándor fej ér vár 
segítségére igyekezik, mivel az ő felsége armádája megszállván, 
már egynehány napoktól fogva keményen lövik,1) kihez képest 
én is feleségem után küldtem bé Kolozsvárra lovaimat. 

21 (Augusti) tíz órára érkeztek bé Kolozsvárra az lova-
immal, és feleségem ebéd után két órakor kiindul(t) és hálni 
jött Víz-Szilvásra. 

22. Mikor szintén ebédtűi felköltem, tizenegy órakor 
érkezett haza feleségem. 

16 (Septembris). Dolgomat végezvén mind' kün s mind 
ben, estve felé Tordára az gyűlésben indultam és háltam Aj ton-
nái az szénafüben. 

17 Septembris tíz óra előtt beérkeztem Tordára; az 
gubernátor úr is azután érkezett. 

18 (Septembris) olvastatott el az catalogus. 
19. Az szokás szerónt kezet fogtunk. 
20 (Septembris) vasárnap lévén, nem gyültiink öszve. 
21. Alvinczi Péter uram proponálta ország előtt követ-

ségét, melylyel jár t az felséges udvarban.2) 
22. Septembris olvastatott el az religiókrúl és az szászok-

kal való megegyezésrűl ő felsége újabban adattatott diplomája, 
melyben ő felsége confirmálta és mintegy parancsolta is, hogy 
1692 esztendőben szebeni gyűléskor az catholikusoknak tö t t 
ígéretünkkel ő kegyelmek megelégedjenek, és az szász natióval 
is az mint Kolozsvárat megegyeztünk volt gazdálkodások és 
postaló adások és egyebek felől, azt is ő felsége confirmálván.3) 

23 (Septembris) olvastattak el az urak instructiói és 
juramentumoknak formái, melyeket ugyan Alvinczi uramtúl 
küldött le Ő felsége.4) 

24, 25. 0 felsége mind az uraknak és mind az reformata 
és augustana religión lévő statusoknak parancsolván, hogy az 
unitárius atyafiaknak intimálják, hogy adják oda az kolozs-
vári piaczon lévő nagy templomot az catholikus atyafiaknak,5) 

0 Croy berezeg aug. 1-én szállotta meg s kezdé vívni Nándorfejér-
várat, a török segítség hírére azonban csakhamar felhagyott vele. 

-) Olv. az 1693 évi máj. 20-án kelt királyi reseriptumot Szász K. 
Hylloge 373—377. 11. és a máj. 14-én kiadott úgynevezett Alvincziana 
resolutiót u. o. 378—389. 11. 

3) Olv. az 1693 évi apr. 9-én, apr. 7-én és apr. 14-én kelt királyi 
resolutiókat u. o. 389—391, 392—397 és 398—40 2. 11. 

0 Olv. u. o. 409 — 447. 11. 
6) Olv. a május 20*án kelt reseriptum első pont já t u, o. 373. 1. és 
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ő kegyelmeknek megmaradván mind az magok kis templomok, 
mind az ó-vári reformátora, templum ő kegyelmek scholájokkal 
együtt, azért az urak és az statusok mind az két nap abban 
munkálkodtak. 

26 Septembris reggel felmenvén mégis az urak, az uni-
tárius uramék dolgában munkálódtak, én penig lemenvén szál-
lásomra, tíz órakor megindulván, estvére haza mentem Méhesre, 
feleségemet is ott találván. 

27 Septembris Méhesen voltam. 
28 (Septembris) ebéd után megindultam és estvére visz-

szajöttem Tordára. 
29 (Septembris) reggel felgyűltünk és vicecancellariusnak 

Bécsben menni rendelék vagy választották az urak Alvinczi 
Péter uramot; ebéd után penig expediáltak engemet Horvát 
Ferencz urammal és egy brassai szászszal Kolozsvárra, hogy 
az mely három házakat rendelek az unitáriusoknak az scholá-
jok helyett, azokat revideáljuk és böcsültessük meg. 

30 (Septembris) reggel öszvegyülvén, az ország között 
publicáltuk az Mikes Mihály ós Apor István uramék nagysá-
gos titulusokat, mi penig tíz óra után megindultunk és estvére 
bé 'is jöttünk. 

1 Octobris jó reggel az házakhoz menvén, vicekapitány 
Balku Pál és Bajner Márton városi hadnagy uramékkal ós 
az tanácscsal, az házakat megböcsültettük; úgymint az szabó 
czéhek házát ad fl. 1500; kannagyártó házát, kivévén azon 
házban lévő Keresztesi Sámuel uram részit, mely vagyon ő 
kegyelménél zálogban 130 aranyakban, és az reformata eccle-
siánál egy bolt fi. 200, böcsültetett csak az kannagyártó része 
H. 800; Keresztesi uram háza ad fl. 4000. 

2 Octobris Tordára az urakhoz rescribálván, azután 
várakoztunk. 

3. Nem jővén válaszunk, visszamentünk Tordára egy 
órakorra. 

4. Ismét az urak visszaküldték Fleischer Tóbiás uram-
mal ily instructióval: 

Instructio pro generoso domino Georgio Vass seniore et 
Paulo Balku et prudente ac circumspecto domino Tobia Flei-
scher senatus Cibiniensis. 

1.) Az mely assecuratoria obiigatoriákat a szabó czéhnek 
és a kannagyártó és az reformata ecclesiának írattunk, azokat 
kinek kinek megadván, azokat az házakat mingyárt foglalják, 

a catholikusok részéről külön követséggel Bécsbe felküldött Baranyai 
Gergelynek apr. 14-én adott választ u. o. 449. 1. 
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ügy az Keresztesi Sámuel uramét is, minthogy ő kegyelmével 
itt véget értünk. 

2.) Keresztesi Sámuel uramnak szállásül rendeljék ő 
kegyelmek az Kovács István házát, vagy az Havasalyi vagy 
az Csanádi Istvánét, sőt ha lehet, ezt akármelyiket Keresztesi 
uram számára alkudják el ő kegyelmek mi nevünkkel. 

3.) Az szabó czéhnek és az kannagyártónak is, ha házat 
tanálnak ő kegyelmek, alkudjanak, ha penig nem tanálnak, 
rendeljenek szállásokat. 

4.) Ezek meg lévén, költöztessék el mingyárt az megírt 
három háztúl az lakosokat és üríttessék meg vagy szép sze-
rént vagy erővel. 

5.) Az unitaria religión lévő atyánkfiainak az 5000 forint-
ról való obiigatoriánkat és az említett házakat adják kezekben 
és ottan szorgasztassák*) ő kegyelmeket, hogy az catholikus 
atyafiaknak ígért scholát ő kegyelmek evacuálják. 

6.) Minthogy Kollatovith György urammal Monostor 
felett már itt véget értünk, azért ő kegyelmek ós az unitaria 
religio rész(é)rűl Suki Pál uram azt is foglalják el, az káptalant 
és az Kolos vármegyei fő és vice egy szolgabírót adliibe-
álván magok mellé. 

7.) Ezek meglévén, Vass György, Suki Pál és Fleischer 
Tóbiás uramék az reformata, lutherana, unitaria religiók nevé-
vel assignálják ő kegyelmek az catholikus atyafiaknak az ó-vári 
reformatum templumot és az unitaria scholát, excepto saxo-
nieo reformatorum templo, ós Monostort, excepto templo refor-
mato, parochia et fundo vei domo, inter reformatam ecclesiam 
Claudiopolitanam et dominos patres catholicos vi donationis 
Apafianae eontroverso.2) 

Datum ex gubernio regio, Torclae, die 4 Octobris, anno 
1693. 

Georgius Bánfi, Naláczi István, Bethlen Gergely, Bethlen 
Elek, Bethlen Miklós, Keresztesi Sámuel, Veselényi Pál, F r a n k 
Bálint, Bánfi Farkas, Bethlen Sámuel, Alvinczi Péter, Kemény 
dános, Inczédi Pál, Kemény Boldizsár, Nagy Pál, Serédi Be-
nedek, Toroczkai Péter, Toroczkai Mátyás, Folti Bálint, Ken-
deíi Mihály, Rhédei Pál, Dániel Ferencz; Fejér vármegye 
követje Jánosfalvi János, Kolos vármegye követje Vajda János , 
Küküllő vármegye követje Bagotliai Ferencz, Torda vármegye 
követje Zajzon Sámuel, Doboka vármegye követje Beszprími 
György, Máramaros követje J u r a János, Kraszna vármegye 

') Szorgasztat: szorgoztat, szorgalmaztat. V. ö. Nyelvt. Szút. I I I . 
311 és 312. 

2) V. ö. Leopoldnak a religiók dolgában kiadott, föntebb már idé-
zett apr. 9-iki diplomája 2-ik pont já t . Szász K. id. m. 390. 1. 



170 1 6 9 3 . O C T O B B K . 

követje Borbély Miklós, Közép-Szolnok vármegye követje Ger-
gely Márton, Zaránd vármegye követje Ribiczei Gábor, Belső-
Szolnok vármegye követje Széki Márton, Udvarhely-szék követje 
Kisfaludi Mihály deák, Háromszék követje Cserei János, De-
mény Mojses Aranyas-szék követje, Szeben-szék követje Bakos 
János, Medgyes-szék követje Beszterczei Sámuel. 

5 Octobris tizenegy órakor érkeztünk bé Kolozsvárra 
komám Suki Pál urammal. 

tí (Octobris) kezdtük költöztetni a lakosokat az három 
házbúi, úgymint Keresztesi Sámuel uram ő kegyelme házábúl, 
kannagyártóébúi és szabó czéhébűl. 

7 (Octobris) mentünk az unitaria ecclesia gyűlésében, holott 
egészlen proponálván az urak parancsolatját, kívántuk, hogy az 
ő kegyelmek deákjok is kezdjenek költözni; de csak categorice 
resolválák magokat, hogy míg az három liázakrúl nem evincál-
juk, melyeket nekik adandók vagyunk, és ugyanazon házakat 
oly privilégiummal nem adjuk mint az scholájok volt, ki nem 
költöznek, melyért embereket is küldték Tordára az urakhoz. 

8. Az házakat exhauriáltuk, és ismét leizenvén az unitá-
riusoknak, holnapig kívántak dilatiót. 

9 Octobris ismét jó reggel izenvón az unitárius atyafi-
aknak ő kegyelmeknek, hogy már az házakat assignáljuk, 
mivel catholikus atyafiak ő nagyságok (és) ő kegyelmek részé-
rül is elérkeztek az commissariusok és minket szorgosztatnak 
s várakozni nem is akarnak, kihez képest ő kegyelmek öszve-
gyülvón és ismét hozzá(n)k küldvén, erőssítvén ugyanazon argu-
mentomokat és kívánságokat, melylyel azelőtt is éltek, de sok 
és bajos izenetink és az dolgoknak discutiálási után lementünk 
az három házakhoz, ő kegyelmek is oda jöttenek, és én, Flei-
scher Tóbiás és Balku Pál uram, ő nagyságoktól rendeltetett 
commissariusok, több böcsületes emberek is jelen lóvén, az 
három házakat ő kegyelmeknek assignáltuk: elsőben is az 
Keresztesi Sámuel uramét, másodszor az kannagyártóét az 
ecclesia reformata boltjával együtt, harmadszor az szabó czéh 
házát, utolszor az 5000 forintról való ő nagyságok assecurato-
riáját. Eodem ebéd után felmenvén Monostorra, velü(n)k lévén 
commissarius ezen dologban Suki Pál uram is, és adhibitusok 
főbíró Stenczel Ferencz és káptalan vicéi uramók is és egy 
szolgabíró, Kollatovith uram kezéből Monostort kifoglaltuk az 
gubernium részére. 

10 Octobris. Siralmas és példa nélkül való dolog, keser-
ves de emlékezetes, mely végben vitetett ez mai napon én 
általam ós az úrtűl gubernátor uramtűl ő nagyságátűl és az 
regium guherniumtű] ő nagyságoktúl (s) ő kegy elmektűi mellém 
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rendeltetett commissarius társaimtűi, Suki Páltűi és .Fleischer 
Tóbiás uraméktúl, melyért minket se most, se ennekutána is 
senki méltán nem ítflhet meg és átkozhat, mert szolgák vol-
tunk benne, parancsolták s kételeníttettiink eljárni benne; 
bizonyítom az istennel, hogy ezen dologban való küldetteté-
semkor is recusáltam magamat, sőt külön csak magányoson 
instáltam az méltóságos gubernátornak, hogy rendeltessék más 
helyettem ezen dolognak végben vitelére, sok okokkal erősítvén 
instantiámat, de semmit nem effectiiálhattam, ő nagysága is 
bőv szóval replicálván és szavát ezzel concludálván: Méltán 
kegyelmedet senki azon dolognak végben vitelében nem átkoz-
hatja, mert kegyelmed abban csak szolga lesz, és hogy paran-
csolják, kételeníttetik kegyelmed végben vinni; ezt sem bíz-
hatni minden, emberre, az dolog nagy és terhes lévén. Ezékiel 
7 : 21. 22. Es adom azt idegeneknek kezekben és elfor-
dítom az én orczámat ő tőlök, és megfertőztetik az én szent 
helyemet és bemennek abban az rontók és megfertőztetik azt. 
így jövendői az jerusálemi templom felől, mely jövendőlés vagy 
próféczia íme mi rajtunk is itt Kolozsvárat íme mely igen 
kitelek. Die 10 Octobris, űgymint szombatnak reggelén, szo-
kott reggeli harangozáskor, az ó-várban lévő reformatum tem-
plumban bémentünk, és elénekelvén az 129-ik zsoltárt, Bá ta i 
uram azon zsoltárt igen szépen resolválta, szabván azon előt-
tünk álló alkalmatosságra; ós azt elvégezvén, könyörgést tött , 
és azután ismét elénekeltetett az 74-ik zsoltárnak egynehány 
verse, és az alatt küldtünk az catholikusoktúl rendeltetett com-
missariusokért; az községet megáldván Bátai uram, az bibliát 
nagy sírással zokogással lehozta és az egész cultus alatt ret-
tenetes sírás és zokogás volt; és ezek végben menvén, mentünk 
ki az oldalon lévő legkülső ajtóban, de az nép mind kün utczá-
ban, házakban számtalan volt, és az templom is teli volt nép-
pel. Midőn már várnők az ajtóban az catholikus commissariu-
sokat, űgymint Haller István uramat ő nagyságát és Bálintit 
Zsigmond uramat, követünket, kit is ő nagyságok (és) ő kegyel-
mek után küldtünk volt, visszaküldék hozzánk ily izenettel: 
hogy úgy hallották, az reformata szász templomot nem akar-
juk cedálni, azért izenjiik meg, hogy inkább el ne jöjjenek, 
ne kellessék re infecta visszamenniek. Melyre izenők, re infecta 
semmiképen ő nagyságok (és) ő kegyelmek vissza nem mennek, 
mert valamit az három religión lévő statusok ő nagyságok (és) 
ő kegyelmek az catholikusoknak ő nagyságoknak (és) ő kegyel-
meknek megígértek, melyeket is az felséges udvarban felvittek 
és ő felsége is confirmált és megadatni parancsolt ő felsége, 
egészlen megadjuk, úgymint az ó-vári reformátusok templomát 
és az unitáriusok scholáját egészlen cum suis pertinentiis, az 
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melyeket unitárius uramék bírtak most de praesenti. Kihez 
képest látván catholikus commissarius uramék, hogy csak 
haszontalan ebbeli munkájok és mesterségek, előjöttek, és elő-
jővén, az ajtó előtt megállottunk közönségesen, és elsőben 
köszöntöttem ő nagyságokat (és) ő kegyelmeket, vélek lévén 
páter Vízkeleti uram is, annakutána így kezdtem szómat: 

Az felséges mindenható bölcs isten midőn az keresztyén-
sóget amaz pogányi nagy vakságból és setétségbűl kihozta 
volna és megismertette volna vélek, hogy isten légyen, meg-
ismértetett mingyárt az is ő tőlök, hogy ha isten vagyon, azt 
tehát imádni, tisztelni, dicsőíteni kell; ugyanakkor megismer-
tetett az is ő tőlök, hogy ha isten vagyon és azt imádni, tisz-
telni, dicsőíteni kell, kell is oly külön való helynek lenni, az 
mely az több közönséges helyektűi megkülönböztessék, az 
holott ki ki az ő rendi és tiszteleti szerént az istent tisztelje, 
imádja, dicsőítse. Erre vannak sok példáink, de én most az 
mostani alkalmatossághoz képest egynél többet elő nem hozok; 
nem hozom elő itt amaz Izrael népét, az kit az isten csudá-
latosképen kiszabadítván az Egyiptom földébűi, bizonyos számú 
esztendőkig az pusztában ide s tova hordoza, az holott azok 
is nem lehettek oly hely nélkül, az melyben az istent az ő 
rendek szerént imádják, tiszteljék, melyet is mindenütt magok-
kal hordoztak; hozom elő ide példáúl csak az mi régi scythiá-
inkat és magyarinkat, az kik midőn harmadszor ós utolszor 
amaz ázsiai nagy Scythiábúl kijöttek volna, ós ide Erdélyben 
érkezvén, kevéssé megnyugodtak volna és itt megismerték volna, 
hogy isten légyen, annak dícsíretire, dicsőségére mingyárt fel 
is kiáltottak istenhez háromszor, és felkiáltván, annak örökké-
való emlékezetire egy kőoszlopot is ugyanakkor építtettek; és 
innét killyebb menvén, egész Magyarországot hozzá tartozó 
részekkel egybe magoknak foglalván és ők is istent jobban 
megismervén, építtettek helyeket, alkalmatosságokat, az holott 
is az ő módjok szerént az istent imádják, tiszteljék s szolgál-
ják. Ez ház is és ez templom építtetett volt az végre, hogy 
ebben az istent imádják, tiszteljék, szolgálják; de ez hazának 
sok viszontagsági miatt és kivált ez városban tűznek támadása 
miatt tűz miatt elégett volt és sokáig pusztaságban, romlásban 
állott; de amaz boldog emlékezetű, nagylelkű keresztyén jó 
asszony, néhai tekintetes nagyságos Losonczi Bánfi Dienes 
uram meghagyatott özvegye, tekintetes nagyságos néhai Bor-
nemisza Kata asszony, azon ruinábúl, romlásbúi felvötte és 
feles költségével megépíttette volt az végre, hogy ebben azon 
reformata ecclesia az ő istenét szolgálja, tisztelje, az mint 
hogy mind eddig is megvolt; de már az istennek kiváltképen 
való ítíletibűl és az méltóságos gubernátor úrtúl, az méltósá-
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gos regium guberniumtúl és az három religión lévő, úgymint 
evangelico-reformata és lutherana és unitaria statusoktól ő 
nagyságoktól (és) ő kegyelmektűi rendeltetett ez az templom 
az mellette lévő unitaria scholával együtt az catholica religión 
lévő atyafiaknak ő nagyságoknak s ő kegyelmeknek; azért mi 
ő nagyságoktól (s) ő kegvelmektűl rendeltetett commissariusok, 
nagyságtoknak (s) kegyelmeteknek, úgymint romano-eatholica 
religión lévő statusoktúl rendeltetett commissariusoknak, ezen 
templomot az scholával együtt assignáljuk ós kezekben adjuk, 
íme, az ajtókat megnyittattuk, az kolcsokat kit kit az ő a j t a -
jában tétettük, nagyságtok már szabadoson bémeliet. I s t en 
nagyságtoknak (s) kegyelmeteknek mindaddig engedje békével 
bírni, míg ő felségének tetszik és míglen szorongattatik az 
Izrael és ítíltetik. Jeremiás 6 : 26. 

Ezek végben menvén, magok bé nem mentek csak az 
templomban, mivel magunk bé nem akartunk menni, hanem 
minekünk is bé kelletett menni; látván hogy nálunk nélkül 
nem mennek bé, azért előttök bémentünk, ott ben egyet for-
dulván, az végin való ajtón kimentünk, és onnét mentünk az 
scholában, kinek is az ajtaja nyitva lóvén, azt mind el jártuk 
és őket elhordoztuk, és midőn arra az udvarra jutottunk volna, 
az holott az szászok temploma is vagyon, ottan világoson és 
aperte megmondtam, hogy semmiképen azt az templomot nem 
adjuk, mint nem is ígértük sem egyszer sem másszor. Ot t is 
hányják vala elméjeket, de categorice resolválván, hogy az 
felett nem is kell okoskodni, mert azt bizony nem adjuk, ők 
is bele hagyák intentumokat. Onnét is lejővén, szekereink az 
utczán állván, szekérre ültünk és mentünk fel Monostorra. 
Ott is az udvarház-féléhez menvén, megszállottunk, és az embe-
reket az kik örökösök voltak előhívatván, assignáltuk az egész 
részt, melyet Kollatovith uram bírt, ő nagyságok (s) ő kegyel-
mek kezekhez, excepto templo reformato, parochia et fundo. 
És ezek így menvén végben, mi kijöttünk Kolozsvárra, ő nagy-
sága és ő kegyelme ott maradtak. Isten oltalmazzon minden 
keresztyén jó lelkű atyámfiát ilyen szolgálattól. Eodem estvére 
az majoromban jöttem ki hálni. 

11 Octobris jó reggel megindultunk; feleségemet az 
gyermekekkel csak elküldtem Suknál, magam penig az guber-
nátor úrhoz tértem bé Bonczidára; ebéden ott lévén, ebéd 
után eljöttem onnét és estvére haza jöttünk. 

.12 (Octobris) kezdettem Czegében az szürethez. 

15. Jó reggel megindulván, idején Kolozsvárra érkeztem ; 
az szekeremet bókiildvén, magam lovon csak Kőmálban men-
tem, mivel már az szüretet elkezdték volt, 
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18. Bihar vármegyét egész Sárrété és Érmellyékivel 
együtt az tatárok egynehány ezeren felcsapván, nagyobb ára 
mind elrablották.1) 

20. Rettenetes prédával és rablással visszamentek Gyula 
felé az tatárok, mi penig nem tudván az híreket, az szüreten 
voltunk. 

21 (Octobris) jött meg az hír az tatárok rablása felől; 
ón is itt való szüretemet elvégeztettem és az rosz hírekre nézve 
feleségem után kikíildtem, hogy béjőjjön, nem tudván, hogy az 
pogányság visszafordult. 

22 (Octobris) jött bé gubernátor uram ő nagysága estvére. 
23. Feleségem is beérkezett ebédre. 
24 (Octobris) ment ki ebéd után gubernátor uram ő 

nagysága Gyaluban; húgom Béldi Dávidné asszonyom is bejő-
vén, hozzánk szállott. 

27. Gyaluban gubernátor uramhoz ő nagyságához mentem. 
28. Az gyalui erdőket vadásztuk. 
29. Az havasban mentünk fel vadászni, az úr is feljővén; 

de az nap csak egy rókát fogattunk, és háltunk az havasban 
Izsókpatakjánál. 

30 (Octobris) rút idő, fergeteg lévén, az úr ő nagysága 
béjött, mi penig Bánfi Farkas urammal, Diósi és Vajda János 
uramékkal fen maradván, az üdő is ebéd után csendesedvén, 
vadásztunk, de csak egy őzet verettünk; háltunk ugyan az 
havasban. 

31 Octobris verettünk két bakszarvast, azután estvére 
lejöttünk Gyaluban. 

1 Novembris ebéd után béjöttünk Kolozsvárra Apor 
uram szekerén, mivel ő kegyelme is feljött volt. 

8 Novembris temettük el Rhédei István uramot az far-
kas-utczai templomban, Rhédei Ferencz uram sírjában. 

9 (Novembris) csinált nagy keresztelőt Apor István 
uram, megkereszteltetvén Korda Zsigmond uram fiacskáját, 
ott lévén gubernátor uram, Bethlen Gergely és Miklós ura-
mék, Gyerőfi uram és több akkoron itt ben lévő főrendek, 
én is ott lévén. 

10 (Novembris) lött meg gubernátor uram bolondja 
Piszli2) lakodalma is; násznagya Serédi Benedek uram, nyo-

9 V. ö. Cserei M. Hist. 230. 1. 
2) Az erdélyi uraknak voltak némelyeknek trombitási, török síposi, 

liegedűsi, dudási, furulyási, czimbalmosi, énekesi, asztali mulató markal t i , 
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szolyóasszonya az felesége, vőfélye az íia; de az menyasz-
szonv olyan volt az mineinűt olyat más senki nem látott. 

11 Decembris jöttem ki Kolozsvárról feleségemmel, cse-
lédestül ; hálni jöttünk Víz-Szilvásra. 

12. Idején haza érkeztünk Czegében. 

16. Feleségemmel, gyermekimmel együtt jöttem Méhesre. 

19. Jő reggel megindulván, valami nehezen estvére Maros-
Keresztúrra érkeztünk, mivel az sok eső miatt az rettenetes 
sár és az Maros is megáradván, az vásárhelyi hídhoz kellett 
felfáradni. 

20. Maros-Keresztúrott' nyugodtam. 
21 Decembris jó reggel felmentem Maros-Vásárhelyre, 

minthogy az gyűlés is beállott és catalogust olvastak.1) 
22. Az urak ő nagyságok (s) ő kegyelmek is lejöttek 

közinkben és az portio dolgához fogtunk. 
23. Az úr Bethlen Miklós uram az főcommissariusságtúl 

elbúcsúzott, az ország is elbocsátotta. 
24. Az német főcommissarius Komornyik Pál uram az 

négyszáz ezer rhénes forintoknál több érő victualét akarván 
felvettetni, melyet az méltóságos gubernátor az urak által az 
országnak proponáltatván, az nemes ország semmíképen reá 
nem ment, hanem replicált, hogy többet fel nem vetnek az 
négyszáz ezer rhénes forint érőnél. 

30 (Decembris) tötték főcommissariusnak az urak Apor 
István uramot és Alvinczi Péter uramot. 

31 (Decembris) íratott melléje való commissariusoknak 
Apor uram minket is, úgymint Naláczi András uramot és 
engemet, de mi reluctáltunk ellene; rendeltettek ismét repar-
titorok, az kik repartiálják az portiót. Eodem feleségem is 
feljött Keresztúrrúl. 

Ez ezer hatszáz kilenczvenhárom esztendőnek, az én szo-
kott leírásom szerént, minden részeit hogy summatim leírjam 
és elsőben is az esztendőnek első részén, úgy(mint) az télen 
kezdjem: az mi azt illeti, igen állhatatlan és majd haszontalan 
volt; igaz dolog, néhult egy kevés üdéig, mint Maros-széken 
is, jó szánút volt; az portio isten kegyelmességébűl könnyen 

avagy az mint hit tak, bolondjai. Apor P. Metamorph, id. Ii. 362. 1. 
A gubernátor Piszli nevű bolondjáról u. o. 400. I. 

]) Marosvásárhelyi gyűlés dec. 19-től jan. 6-ig. 
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költ fel, mivel az szegénységnek kevés bűzácskájok lévén, az 
igen árros volt, mert az búzának árra volt tizenkét-tizenhárom 
susták,1) tavasz felé tizennégyen is elment. 

Az tavaszt az mi illeti, elsőben szárazsággal kezdte 
magát viselni, de annakutána felette esős volt mind fogytáig, 
hó is lévén az elején, mely az vetéseknek igen nagy ártalmára 
lött, mert igaz dolog, szalmájában mindenfelé sok búza lött, 
de szeműi igen kevés, mivel az sok tavaszi eső miatt az gaz 
vötte fel az búzát, minthogy az elmúlt esztendei ősz igen szá-
raz lévén, nem sűrűdhetett meg az vetés; úgy is felvötte az 
gaz, hogy ha nem gyomlálták volna, nem is arathatták volna 
meg, az mint hogy keveset is arattak meg, az melyet meg ne 
gyomláltak volna szerteszéllyel, még penig némelyiket két 
ríttál is. Az tavasz vetés penig szerteszéllyel az országban 
igen jó lett és bővön. 

Harmadik részét ezen esztendőnek az mi illeti, az nya-
rat, volt felette igen igen alkalmatos és az takarodáshoz kívá-
natos, mert csak az elein volt egy vagy két úttal is egy kis 
záporeső, az is nem mindenütt, de azon kivűl az egész taka-
rodáson semmi eső nem volt; sem széna csinálásban, sem ara-
tásban, sem hordásban az üdő meg nem gátolt, hanem gátolt 
meg néholt s néha az rosz híreknek hallása, mivel szünetlen 
hozták, hogy az egész pogányság reánk akar jőni, az mint 
hogy Havasalföldében is volt az fővezér minden erejével és 
az tatár khán is egész erejével,2) mely miá szerteszéllyel mind 
szekere hátán volt az szegénység, és ha az úr isten az mi 
szerencsénkre ily kívánatos és mód nélkül, vagy inkább írjam 
rendkívül való jó és alkalmatos nyarat nem szolgáltatott volna, 
az sok rosz hírek miá mindenünk kiveszett volna, mert az 
nagy rendek és fő és nemesi rendek majd inkább házok népét 
házoktűl elköltöztették volt, és még maga is némelyik házátúl 
elment, melyre nézve az szegénység is hol futott, hol visszajött 
házához, hogy ha csak harmad, negyed napig takaríthat is, 
mely miatt az hordás is igen későn esett. Úr isten, mi iste-
nünk, adj több ilyen jó nyarat is minékünk, de ne elegyíts(d) 
meg ily sok rosz híreknek hallásával és félelmével, mert sírva 
és rettegve arattuk az mi gabonáinkat; kétség nélkül el is jött 
volna az az rettenetes pogányság az mi elpusztításunkra, ha az 
isten csudálatosképen elméjét meg nem változtatta volna és 
az német armáda is Nándorf ej érvárt meg nem szállotta volna, 
melynek megszállása az mi részünkről egyszer alkalmatosabb-
kor nem eshetett volna.3) 

J) Susták: sextarius, a forintnak hatod része lehetett. 
B) L. föntebb a jul. 10-ről és aug. 12-ről szóló feljegyzéseket. 
8) L, föntebb az aug. 20-ról szóló feljegyzést. 
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Negyedik részét is az őszt az mi illeti, ezt is igen alkal-
matosnak írhatom hogy volt: ennek az eleje volt kevéssé szá-
raz, mint hogy kívántatott is, vetési alkalmatossággal penig 
néhul eső, néhul meg vetésre alkalmatos üdő járt, egyszóval 
vetésnek igen alkalmatos ősz volt, két-három napok alatt szép 
esők lettek, azután ismét két-három hétig nem igen volt, néhult, 
jóllehet szárazság járt, de ugyan mégis vetettek; egész szent 
Márton napig és utána is majd két-három hétig mind jó üdők 
jártak, hanem osztán karácson hava sárosodott meg; az veté-
sek mindenfelé szépen megzöldültek, gyökereztek, kevés vetés 
maradt az ki meg nem zöldült volna, idején is az jó vető 
ember elvégezte vetését, nem panaszolkodhatott senki az üdőre. 
Ezen az őszön rablá meg a tatárság Bihar vármegyét és az 
Ermellyékét majd az Tiszáig, az mint hogy az szoboszlaiakat 
majd többire mind levágta és elrabolta.1) 

Ez esztendőben kezdődék az isten házán az ítílet szin-
tén azon nap, mely nap az tatárság rablotta az Ermellyé-
két; 10 Octobris kételeníttettünk az ó-vári templomunkat az 
catholikusoknak kezekben bocsátani, mely miképen lött, feljebb 
megláthatni; azért méltán mondhatjuk mi reformátusok, mint 
Ezékiel jövendői felőlünk: Imé egyik veszedelem az másikat 
éri, egy romlás az másikra jő és egy hír után más támad.2) 
Azért isten, én istenem, mikor kiáltok, hallgass meg engemet; 
én igazságomnak istene, az nyomorúságban vídámíts meg enge-
met, könyörülj én rajtam és hallgasd meg az én könyörgése-
met ; meddig lészen Urain az te dicsőséged gyalázatban, med-
dig tartod az Júdán, az Izrael népe közül való választottidon 
az te nagy ítéletedet? miért vetettél el isten, mi istenünk, 
minket mindenestől fogva, és miért füstölög az te haragod az 
te meződnek juhai ellen? Emlékezzél meg az te gyülekezeted-
ről, melyet régen szerzettél és melyet megváltottál, az te örök-
ségednek részérűl, az Sión liegyérűl melyen lakozál, mert az 
te népedet Uram rontják, és az te örökségedet sanyargatják; 
az hitetlen mindeneket elpusztított az te szentséges helyedben, 
ordítnak az te ellenségid az te templomodnak közepette és 
ott helyheztették az ő jegyeket istenségül, idegeny tüzet vittek 
bé Uram az te szentséges helyedben, avagy nem bünteted-é 
meg őket érte? Örvendeznek Uram az hitetlenek és vakmerő-
képen csácsognak s keményen szólnak mi ellenünk. Seregeknek 
ura istene, meddig haragszol az te népednek könyörgése ellen ? 
és míg nem hallgatsz meg minket, megelégíted őket siralmas 

9 L. föntebb oct. 18-ika alat t . 
2) Ezékiel 7 : 5. 26. 

CZEGEI VASS N A P L Ó K . 12 
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kenyérrel ós siralmas italt adsz nékiek nagy mértékkel; adtál 
minket szidalomra az mi szomszédinknak és az mi ellenségink 
csúfolnak minket. Azért seregeknek istene, állass helyünkre 
minket és mutasd meg az te orczádat és megszabadúlunk. Az 
mi jeleinket óh isten, mi istenünk, nem látjuk, nincsen immár 
próféta és nincsen mi közöttünk az ki megtudhatná, meddig 
lesznek ez nagy gonoszok mi rajtunk, meddig szidalmaz óh 
isten, mi istenünk, az hitetlen, avagy mindörökké hosszúsággal 
illettetik-é az te neved? miért fordítod el az te kezedet és 
miért nem nyújtod ki az te jobb kezedet kebeledbűi? avagy 
mi közülünk az te igaz evangyéliomodat egészlen el akarod-é 
vinni ós adni a pogányoknak vagy másoknak, az kik téged 
még nem ismernek igazán ? Emlékezzél meg Uram, hogy min-
ket is messzünnen hívtál és hoztál ki az te evangyéliomodnak 
ismeretire és az te tiszteletedre, és mi magunkat tetőled nem 
vonogattuk, sőt valamihelyt az pogányi vakságbúi kevéssé meg-
világosítani akartál, ottan engedelmeskedtünk tenéked, és mikor 
ugyan ez nagy világosságra hoztál, akkoron is kész volt az 
mi szívünk az te parancsolatidra. Ne adjad hát az fenevadnak 
az te gerliczédnek lelkét, az te szegényidnek gyülekezetirííl 
ne feledkezzél el mindenestül fogva; tekints az szövetségre, 
mert bételének az földnek setét helyei kegyetlenségnek hajié-
kival; az ki megrontatott, ne térjen el te előled szégyenval-
lással, az nyomorult és szűkölködő dicsérje az te nevedet. 
Kelj fel hát isten, mi istenünk, és forgasd az te igyedet, és 
ne engedd hogy minket teljességgel megemészszenek az mi 
gonoszakaróink, és az te tiszteletedre rendelt helyeinket mitő-
lünk kívánságok szerént el vegyék; emlékezzél meg az te gya-
lázatodrúl, melylyel tégedet mindennap illet az bolond; ne 
feledkezzél el az te ellened támadóknak háborgásokról, mely 
szüntelen nevekedik; ne feledkezzél el az te ellenségidnek 
szavokrúl, az te ellened támadóknak háborgásokrúl, mely szün-
telen nevekedik. Amen! 

Anno 1694. 

Ur isten, áldj meg minket ez új esztendőben! 
1 Januarii volt nálam ebéden uram ő kegyelme Keresz-

túri János uram az maros-széki követekkel együtt. 
2 Januarii. Az munkácsi püspök akarván az oláhokat 

téríteni vagy uniálni, annak levelei olvastattak az ország között, 
és ismét az guberniumnak vitték fel, nem admittálván itt 
kívánságát. 

3. Asszonyom anyám Gernyeszegen lévén, ő kegyelme 
után küldvén, lejött Vásárhelyre és az én szállásomra szállott. 
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4. Az három religión lévő statusok gyűltek bé guberná-
tor uram ő nagysága házában, mivel az catholikusok az kolozs-
vári reformatum szász templomot kérik; itt telvén amaz köz-
mondás ki: Egér nem tér lyukában, tököt köt az farkára. 
Eodem holmi kiváltképen való religiók dolga aránt, minden 
religióbúl négyet négyet választván, estve mentünk bé confe-
rentiára gubernátor ő nagysága házában, úgymint az urak, 
religiónkon valók, Alvinczi Péter uram, Bethlen Sámuel, öreg-
bik Toroczkai Péter uramék és én az mi religiónkból, az uni-
táriusok (közül) Maxai Ferencz, Suki Pál, Horvát Ferencz 
és Miklós uramék, az szászok közül szebeni, brassai, segesvári 
egyik egyik követ közűlök. 

5 Januarii az repartitio olvastatott el az ország előtt, 
és az munkácsi püspök is meghallván, hogy nem engedtetik 
az oláhokon libera dispositiója, újabban írást adott bé felőle, 
de csak az előbbeni válaszsza lött. 

6. Elbomlott az gyűlés, és ebéd után urammal és asszo-
nyom anyámmal ő kegyelmekkel lementünk Maros-Keresztúrra. 

17 Januarii. Az üdő rövid lévén az Teleki László uram 
lakodalmára való készületre, tovább Maros-Keresztúrott nem 
mulathattunk, hanem Méhesre jöttünk estvére. 

18 Januarii feleségem az sertéseket verette le Méhesen. 
19. Jó reggel magam megindulván, mentem bé Kolozs-

várra Teleki László uram lakodalmára való készületért, fele-
ségem penig haza ment Czegében. 

20, 21. Ben voltam Kolozsvárat, mivel magamnak egy 
mentét bélleltettem meg nyest háttal. 

22 Januarii kapunyitáskor megindulván, estvére haza 
jöttem Czegében. 

26. Teleki László uram mátkájáért akarván menni Ma-
gyarországban,1) hálni hozzám jöttek, mivel én is elígérkeztem 
hogy ő kegyelmével elmegyek mind feleségemmel együtt. 

27 Januarii indultunk meg isten segedelmébűl ezek: 
Teleki Mihály uram feleségestűi, Keresztúri János uram csak 
maga, mivel asszonyom anyám itt Czegében marad, hogy gyer-
mekimet magához vigye ő kegyelme míg oda járunk, Teleki 
László és József uramék, magam feleségemmel együtt, Bog-
clányi uram, cselédek; voltunk öt szánnal és egy hintóval, 
személy majd százig való, ló majd másfél százig; hálni men-
tünk Vádra. 

9 Vay Annát vette feleségül. Nagy T. Magyarorsz. Csal. XI. 82. I. 
12* 
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28. Ebédet öttiink Kis-Bunyon, hálni mentünk Kővárban. 
29. Ebédet öttiink Kővárban, mivel dolgok volt Teleki 

uraméknak; hálni mentünk Magosfalvára. 
30. Ebédet csak az szánokban Öttünk, falatoztunk; hálni 

mentünk Krassóra. 
31 Januarii ebédre mentünk Szatmárra, hálni penig Sza-

mos-Újlakra Vay uramék jószágában. 
1 Februarii helyben felestökömöztíink; hálni mentünk 

Paposra, hova két böcsületes embert küldöttek ki Vay uramék 
tisztességes gazdálkodással. 

2 Februarii bémentünk Vajában, de csak az faluban 
szállván meg elsőben, és ott ebédeltünk; és az muzsikát meg 
nem akarván engedni, egy testvér húgok nem régen halván 
meg Vay uraméknak, engem küldtek fel ő kegyelmekhez, és 
hosszas discursusink után ő kegyelmek is az mi kívánságunk-
nak cedálván, megengedték; és én lemenvén, vőfély Teleki 
József uram az ajándékokkal felment és felmutatta; ő kegyelme 
lejővén, mi is felmentünk és násznagy Teleki Mihály uram 
kikérvén az menyasszonyt, asztalhoz ültünk. 

3 (Februarii) megmarasztottak bennünket. 
4. Hasonlóképen, elmenvén az idegen vendégek, maradván 

meg csak az atyafiak. 
5 (Februarii) reggel, mikorra az készület lehetett, meg-

indultunk, elkésérvén az menyasszonyt egynehány atyafiak; 
hálni jöttünk Szamos-Újlakra, az atyafiak addig jővén, úgy-
mint Vay Aclám, Váradi István és Szemere uramék. 

NB. Nem állhatom, hogy ide ne írjam, micsoda jelek ez 
alkalmatossággal estek: 1 Februarii kimenvén vadászni Vay 
uramék, találtak egy megöletett nyulat azon melegen, semmi 
tagja meg nem szaggattatván. 3. Mikor ottan volnánk, az mely 
házban vőlegény uram az menyasszonyt elhálta, azon háznak 
az kéményére egy nagy saskeselyű szállott, az mely ott állott 
sokáig, hozzá lűttek egyszer de nem tanálták, annakutána 
hozzá lőni nem engedtek, egy idő múlva osztán elment. 
5. Hogy megindultunk, az falun kivűl mingyárt találtunk 
négy foglyokat, melyekre az hálót reá vonván, csak egyikét 
foghattuk el, az hármát elszalasztottuk. 

13 (Februarii) hálni jöttünk Deésre. Eodem Csíkra szin-
tén sokadalmi alkalmatossággal béütvén Moldovából az tatár-
ság oláhokkal elegy, sok károkat töttek és akkor csak hamar 
visszamentek. 

14 Februarii. Deésrűl feleségemmel együtt jó reggel meg-
indulván, Czegében haza jöttem, és utamban találván Pekri 
Lőrincz uramat szekereivel együtt, egyik szekere elől, szent-
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gothárdi ökrökkel vontatván, kifogattam és visszakoztam; hálni 
penig Teleki uramék mindenestűi Czegében jöttek. 

15 Februarii. Teleki uramék hálni mentek Nagy-Sár-
másra, magam penig feleségemmel együtt elmaradtam. Eodem 
sokkal több tatár és oláh újabban béütvén Csíkban, rettenetes 
dúlást, prédálást, rablást töttek, és ismét nagy nyereséggel, 
prédával, sok rabbal visszamentek.1) 

1 (Mártii) béjöttem Kolozsvárra. 
2 Mártii jó reggel gubernátor palotájára felmentem, de 

még az gyűléshez nem fogtak.2) 
3 Mártii olvasták el az catalogust, és az gubernátort 

köszöntvén lejöttünk. 
4. Gubernátor ő nagysága propositióit közikben leküldte 

és errűl sokat disceptálódtak, akarván az statusok külön gyűlni, 
de az guberniumtúl meg nem engedtetett. 

5 Mártii magazinumban való búza felől discurrált az 
nemes ország, hogy micsoda modalitással kelletnék felvettetni, 
elkerülvén az eddig való módot és szokást; kihez képest magok 
akarván felvetni, nem akarván az urakra bízni annak felve-
tését mint eddig, minden vármegyóbűl egy regalistát és egy 
követet választottak, kik repartiálják és úgy vigyék az nemes 
ország eleiben, ós ha mi correetio kell benne, akkor corri-
gálhatják. 

6 Mártii repartiálván arra rendeltetett személyek, kik 
között én is voltam, az méltóságos gubernium, minekelőtte 
még ország eleiben adták volna, parancsolt, hogy vigyék fel 
ő nagyságok eleiben, az mint hogy ketten Horvát Ferencz 
urammal fel is vittük, de az urak az mi repartitiónkat mind 
elbontották, mert ez is csak szín volt, hogy előnkben adták 
volt, az sok panaszra nézve. 

7 Mártii nem gyültünk öszve. 
8 Mártii. Felvetvén reánk az urak az magazinumban 

való hatvanezer köböl búzát, ismét százezer köböl zabot akar-
tak hasonló formában reánk vetni, de annak semmiképen nem 
cedálván, kapuszám után vetettük fel magunkra. 

9. Ebéden voltam az úrnál Keresztesi Sámuel uramnál. 
10 (Mártii) felgyültünk, keveset munkálódtunk. 
11. Az úr Kemény János uramnál ő nagyságánál vol-

tam ebéden, feles vendégi lévén ő nagyságának, kik között az 
commendans, Komornyik és Absolon uramék is ott voltak. 

J) Y. ö. Cserei M. Hist. 233 — 236. 11. 
2) Kolozsvári gyűlés febr. 25-től apr. 6-ig. 
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12 Mártii hajnalban holt meg az úr Gyerőfi György 
uram itt Kolozsvárat. Eodem voltak nálam ebéden commen-
dans, Komornyik és Absolon uramék, Kemény János ő nagy-
sága, Teleki uramék, Bánfi Farkas uramék és többek. 

13 (Mártii) nem gyűltünk öszve. 
14 Mártii tötték koporsóban Gyerőfi uramat. 
15 (Mártii) felgyűlvén, Csáki uram dolga volt, nótázta-

tásának felszabadítása felől.1) 
16. Szekereket vetettek fel kapuszámokra, az németek 

akárhol való hordozására. 
17 Mártii nyolcz (s) kilencz óra között délelőtt holt 

meg az szegény Kendefi János uram itt Kolozsvárat. 
18 (Mártii) felgyűltünk, két-három supplicatiót elolvas-

ván, lejöttünk. 
19 (Mártii) tettük koporsóban Kendefi János uram testét 

tizenkét óra után, mivel gubernátor urunk az urakkal együtt 
jelen volt koporsóban való tételekor. 

20. Gubernátor urunk ő nagysága vármegyék és szászok 
postulátomira való resolutiót leküldte, és az vármegyékére 
valót el is olvasták, az szászokét penig halasztottuk liétfűre, 
az üdő is eltelvén. Eodem estve nyolcz (s) kilencz óra között 
holt meg itt Kolozsvárat Henter András uram. 

21 (Mártii) temettük el az urat Gyerőfi György uramot, 
itt kolozsvári házánál lévén elsőben praedicatio, oratio, azután 
Szamosfalvára vitték ki temetni. 

22 Mártii öszvegyülvén az nemes ország, az szász natio 
postulátomira való resolutiót olvasták el. 

23 (Mártii) temettük el Kendefi János uramot az farkas-
utczai templomban; tizenkét óra után fogtunk hozzá. 

24. Supplicatiókat olvastak és szekerek dolga is forgott 
fen; ismét kegyelmes urunk ő felsége commissióit is olvasták 
előttünk, az cancellariárúl, fiscalitásrúl, és Sárosi János, Tol-
dalagi András uramék tanácscsá való confirmatiójokrúl. 

25 (Mártii) voltak nálam ebéden Folti Bálint, Korda 
Zsigmond, Vass György, Szilvási János, Pogány Zsigmond, 
Dósa Gergely, Szekeres János, Sztojka Zsigmond, Gergely-
deák, Barrabás és Patkós uramék. 

26 (Mártii) felgyűltünk és az urak replicáját olvasták 
és az szekerek dolga is forgott fen, ebéden penig magam Tele-
kiné asszonyomnál voltam. 

27 Mártii az asszony Telekiné asszonyom küldvén az 
úrhoz Bethlen Miklós uramhoz bizonyos számú kősók felől, 

Csáki Lászlót még 1678-ban a Béldi-féle perben nótáztatta meg 
Apafi Mihály. Szilágyi S. Erdélyi Országgy. Emi. XVI. 89. 1. 
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melyeket ő kegyelme adatott volna el, kéretvén azoknak á r rá t 
én általam ő kegyeimétűi, tőn ilyen választ ő kegyelme: 

Már százszor ezen só felől ő kegyelmének választ adtam, 
és most nem is szükség volna már több választ adnom, de 
mégis most utolszor választ adok. Én ő kegyelmének sovát 
el nem adtam, az árrát is kezemhez ez szerént nem is vöttem, 
azért ő kegyelmének sováért fizetni nem is tartozom, most is 
ott helyben van ő kegyelme sava, ott veszett; egyébaránt csu-
dálkozom ő kegyelmén, hogy ő kegyelme engem annyiszor 
bűsít ezen dolog felől, holott még én kereskedhetném ő kegyel-
mén az ón sok káromért, mert az ő kegyelme ura miatt csak 
könnyen vallottam sómban tízezer forint érő kárt, mivel idve-
zült fejedelemtűi mikor én az sót megvettem, még nyereséget 
is megadván ő nagyságának, úgy parancsolta volt az fejedelem, 
hogy legelsőben is az én sómat bocsássák le, de Teleki uram 
nem engedte, hanem hátra verte, melyre élő bizonyságim van-
nak ; de ha ő kegyelme ugyan csak nem nyughatik, bizony 
meg fogom keresni káromat; azonban Tordán magam szolgám 
magam pénzemmel fogadott szekerest, úgy hordatta sómat; 
azt is mind Teleki uram számára keresztezték s úgy adták 
el; ismét ő kegyelme krakkai jobbágyi nyolcz szekérrel reá 
mentek, lopva úgy hordták sómat; azokat megfogatván s tör-
vényt akarván reájok láttatni, az ő kegyelme fia Teleki Mihály 
uram szólott mellettek, hogy bocsáttassam el őket, inkább az 
sóm helyében mást adnak. Egyébaránt is penig talán az fiscus 
is megkérdhetné, hogy micsoda só volt HZj cLZ mely tizenkét-
ezer kősót eladatott Teleki uram, mivel ő kegyelmének gene-
ralissága után nem volt annyi sava, mert azon esküszik Pá te r 
János, hogy minden esztendőn megfizetett volt generalisságára, 
hanem csak két esztendőn nem; avval érné meg ő kegyelme ha 
pénziben állna; én nekem pénzemben állott, mégis mennyi kár t 
vallottam ő kegyelme ura miatt, nem is említem; ő kegyelmének 
pénzében nem állván, két-háromszáz forintokat nem állhat. 

28 Mártii. Kétszáz szekereket kelletvén az nemes ország-
nak az németek számára rendelni, bizonyos személyek rendel-
tettek annak repartiálására, úgymint Barcsai Ábrahám, Hor-
vát Miklós, Kemény Boldizsár, Pápai Zsigmond uramék ós 
én, hogy az utakban lévő romlott falukat kivegyük, azokra 
nem vetvén szekereket, és így tizenegy kapura esett egy sze-
kér, melyet az nemes ország eleiben reportáltunk. 

29 Mártii az Bécsben felmenendő vicecancellariusnak 
dolga forgott fen, mivel ő felsége parancsolatja, hogy catho-
likus legyen. 

Az az : megjegyezték kereszttel. 
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30. Az cancellaria felől az három religión lévő, refor-
mata, unitaria és lutherana statusok külön együvé gyűlvén, 
bizonyos személyeket deputáltak mindenik religióbúl az urak 
közzé, hogy külön tractáljanak ezen cancellaria és cancella-
rius választása felől; úgymint ítélőmester Alvinczi Péter, Bar-
csai Ábrahám, Bánfi Farkas, Toroczkai Mihály, Horvát Fe-
rencz, Suki Pál uramékat és engem, az szebeni nótáriust és 
az medgyesi királybírót az urak közzé. 

1 Áprilisx) vicecancellariusnak választván és egyszers-
mind ítélőmestcrnek is Káinoki Sámuel uramot, egész három 
nemzetül és négy recepta religióúl, ilyen formán, hogy eszten-
deig lakjék Bécsben, ha ő felségétűi úgy engedtetik, annak-
utána lejővén, az más két ítélőmester közül egyik menjen 
fel vicecancellariusnak, ő kegyelme penig csak oda fel éljen 
cancellariusi nevezettel, itt alatt penig ítélőmester legyen, és 
így mindenik per consequens; kinek instructiója megcsinálá-
sára rendeltettünk az nemes országtúl: az úr Bethlen Elek 
uram, ítélőmester Alvinczi Péter uram, Barcsai Ábrahám 
uram és én magam, Henter Ferencz uram, Gergely-deák uram, 
az szász natio nótáriussá Czabanius uram és egy beszter-
czei szász. 

2 Április Csáki László uram dolga forgott fen,2) hogy 
az ország közzé recipiáltassék ő felsége parancsolatjábúl, de 
az nemes ország mégis ő felségének fog felőle instálni, mely 
instantiának s memorialénak írására rendeltettünk ugyanazok, 
az kik az cancellarius instructiója írására rendeltettünk volt 
ut supra. 

1 Április egy-két óra között holt meg az szegény komám 
Nádudvari Péter uram igen ifjú korában. 

2 Április cancellarius instructiói és Csáki uram iránt 
való instantiák olvastattak el. 

3 (Április) nem voltam fen palotán, mivel Béldi uramék 
divisiója volt, holott nekem is kellett lenni, húgom Béldi Dá> 
vidné plenipotentiariussa lévén. 

4 Április temettük el az szegény Nádudvari Péter komá-
mot, kiin az temetőben, Istvándi sírjában. 

5 Április instelláltatott az úr gubernátor urunk ő nagy-
sága elsőben Kolos vármegyei főispánságra és mingyárt kolozs-
vári főkapitányságra. 

NB. Láttam ily álmát álmomban: láttam, hogy az urak 
ő nagyságok ő kegyelmek ültek egy tó gát alatt, kik között 
én is ott ültem, és az tó szemlátomást árad vala, úgy hogy 

J) Martius 31-ről nincs semmi feljegyzés. 
3) L. föntebb mart . 15-ike alatt. 
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az gátot majd fél'singgel felyűl haladni láttatik vala, és ugyan 
hajol vala felénk az víz, mintha mingyárt reánk egyszersmind 
tódulna, melyre nézve mondám magam az úrnak ő nagyságá-
nak : Nagyságos uram, menjen el nagyságtok innen, mert ím ez 
az nagy víz majd elborítja nagyságtokat. Melyre nézve monda 
ő nagysága nékem: Eredj Yass uram az végire és bocsásd 
el. Én felkelvén menék az tó végihez, az holott is hátgátja 
van mint elől; én egy kapát vévén kezemben, nagy hamar az 
gátján által egy kis árkocskát csinálék, áz melyen szemláto-
mást elmene az víz, és magam ismét visszamenék az urakhoz, 
az holott még veszteg ülnek vala, várván az római pápa követ-
jét, az mely is elérkezvén, egy nagy püspök úr vala, ki oly 
követséggel jöve, hogy az pápa őtet azért küldte, hogy valaki, 
szent Pálnak nem tudom megírni melyik locusát citálta, mivel 
felserkenvén elfelejtettem, úgy nem hiszi, vallja, mint az pápa, 
Erdélyben minden javait, jószágit elhagyván, exiliumban kell 
menni; melyen mind az urak és én is igen búsulunk vala, és 
én ezt mondám: Én istenem talán elhitettem vala magammal, 
hogy míg én élek, persecutio Erdélyben még addig nem lészen. 

6 Április bomlott el az nemes országgyűlése szintén 
estve későn. 

7 Április esett rosz hírem értésemre mind az úrtúl guber-
nátor uramtúl, mind főcancellarius uramtűl, akarván ő nagy-
ságok engemet az reformátusok közül Bécsben felmenendő 
cancellari(a) közzé applicálni és felkiildeni,1) kiért alázatoson 
instáltam ő nagyságának és cancellarius uramnak, sok okokkal 
erősítvén felmenetelemnek lehetetlenségét és ahoz való alkal-
matlanságomat. 

8. Haza jöttem Czegében mind feleségemmel és egész 
cselédestűi, mivel meguntuk volt az kolozsvári lakást. 

15 Maji Méhesre jöttem minden cselédemmel együtt. 

21 (Maji) mentem bé Kolozsvárra feleségemmel együtt. 
22. Ben voltunk, az úrfi, gubernátor uram fia temetésére 

készültünk. 
23 Maji temettük el gubernátor uram ő nagysága kis-

sebbik fiát Bánfi Ferenczet az farkas-utczai templomban, tidve-
ziilt urunk fiai rakott sírjában, holott fekszik Bánfi "Dienesné 
ő nagysága is. 

*) T. i. a gubernium az Alvinczi-féle végzések értelmében felállí-
tot t cancellariához mind a négy recepta religióbúl egy egy secretariust 
és íródeákot adott. Szilágyi S. Erdélyország Tört. II . 387. 1. — Y. ö. 
alább az 1695. mart. 21-iki feljegyzéseket. 



1 8 6 1694. m á j u s — J U L I U S . 

24 Maji estve felé az majorban jöttünk ki feleségemmel 
együtt hálni. 

25. Jó reggel megindulván, haza jöttünk Czegében. 

11 Junii mentem Gernyeszegre feleségemmel együtt, 
Nagymihályi uram lakadalmára készülvén. 

15 (Junii) volt az sirató estve, de idegeny senki nem volt. 
16 Junii lött meg az Nagymihályi János uram lakodalma, 

ott lévén az generál Yeterani ő nagysága és gubernátor Bánfi 
György uram ő nagysága és több urak. 

17. Gubernátor uram ő nagysága parancsolatjából és 
több urak ő nagyságok (és ő) kegyelmek javallásábúl Yay 
László uram lakadalma is meglőtt. 

18 (Junii) jó reggel ment el az generál, gubernátor ő 
nagysága az urakkal együtt azután. 

19 (Junii) reggel jöttem el Gernyeszegrűl feleségemmel 
együtt; ebédre Maros-Keresztúrra mentünk. 

20 Junii Méhesre haza jöttünk. 
21 (Junii) estvére jött hozzám Újhelyi Ferencz uram 

több becsületes jóakaróival együtt, lakodalmára menvén. 
22 (Junii) estvére mentünk Madarasra, és az nap az 

lakodalma is meglőtt Újhelyi Ferencz uramnak, én lévén nász-
nagyja, feleségem nyoszolyóasszony, nyoszolyóleányka Annis.1) 

22 (Junii) estvére visszajöttünk Méhesre. 

15 (Julii) mentünk az gyűlésben Tordára.2) — — Est-
vére jött bé az gubernátor is. 

16. Nem gyliltiink bé, mivel felesen még nem jöttek volt el. 
17 (Julii) olvasták el az catalogust és gubernátor ő 

nagysága propositióit, melyek nem sokak voltak, de nehezek, 
űgymint ő felsége hadi mostani expedi ti ójára hétszáz szeke-
reket jó készülettel és hat-fiat ökrökkel, ismét ő felsége maga-
zinumában újólag negyvenezer köböl búzát. Rákóczi fejedelem 
ő nagysága atyjárúl maradt jószágit kéri az országtúl. 

18 Julii gubernátor uram ő nagysága italja miatt az 
ország öszve nem gyűlhetett. 

19 (Julii) öszvegyülvén, kapuszám után vetvén mind 
szekeret és búzát, egy szekér esett négy kapura, tíz köböl 
búza esett egy kapura. 

20. Rákóczi fejedelemnek adott levelére választ az nemes 
ország, hogy senkiét el nem veheti az nemes ország, hanem 

9 A naplóíró leánykája. 
fl) Tordai gyűlés jul. 16—21-ig. 
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ő nagyságának ha melyikhez mi praetensiója vagyon, lévén 
mindeniknek proprius haerese, keresse törvénynyel. 

21 (Julii) későn estve bomlottunk és búcsuztunk el ; az 
öcsémmel Yass György urammal periig mi az tordai szénafű-
ben jöttünk hálni. 

22 Julii tíz órára haza jöttünk Méhesre. 

2 Augusti jó reggel Méhesrűl megindulván, egész cselé-
destül délre haza érkeztünk Czegében. 

14 (Augusti) foglyosítottam meg egy karulyomat,1) melyet 
az gombkötő tanított. 

8 Novembris jó reggel, ide érkezvén Palotkai uram is, 
Tekében indultunk; ebéden Ősben viceispány uramnál, est-
vére, de későn, Tekében érkeztünk. 

9. Tekében voltunk, oda érkezvén Török Pál, Za.jzon és 
Prelukai uramék is, mivel előttem lévő törvénynek kellett 
volna lenni, de az alperes nem compareálván, ad quindenas 
haladott. 

10 Novembris az üdőnek alkalmatlan volta miatt nem 
jöttem el Tekébűl. 

11. Palotkai urammal mentünk estvére Örményesre az 
űr ő nagysága udvarlására. 

12. Két regiment német jővén Somlyó felől bé Erdély-
ben, azok elejekben küldött az úr ő nagysága, rendelvén máso-
kat is mellém, úgymint Kabos Mihály, Kabos László, Besz-
prími György, Kávási Zsigmond, Fejszés Ferencz, Baróti 
János, Kovásznai Sámuel uramékat és hat katonákat; és ebéd 
előtt megindulván, estvére jöttem Méhesre. 

13. Estvére jöttem Czegében. 
14 Novembris idején bémentem Kolozsvárra. 
15. Szintén indulni akartunk, mikor főcommissarius Bécs-

bűi jővén érkezett Kolozsvárra, és hívatván engem, mondá, 
hogy nem szükség még oly idején megindulnunk, mivel még 
Somlyónál is nincsenek azon jövő németek. 

16 Novembris Kolozsvárat naplottunk és az útra készül-
gettem. 

17 Novembris reggel megindultunk és hálni mentünk 
Drágban Serédi Benedek uramhoz. 

18 (Novembris) mentünk estvére Somró-Ujfaluhoz, és 
az Doboka vármegye vicetiszteit is ott találtuk. 

9 Az az beavatta a vadászatba. Megfoglyosítom : persequendis et 
captandis praedis initio. Nyelvt. Szót. I. 878. 
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19 (Novembris) jöttek által az regimentek az Karikán 
és szálltak Somró-Ujfaluhoz. 

20 (Novembris) szálltunk Fazekas-Szentmihályhoz.1) 
21. Oszveháborodván az vicecolonellusok, Truchsess regi-

mentje majd ebéd felé indult meg és szállott 2) Stirhain 
regimentje penig megnapiott; az más regimenttel küldtem 
commissariusokat, Beszprimi György, Kabos Mihály, Kávási 
Zsigmond uramékat. 

22 Novembris magam jó reggel megindulván, estvére 
bémentem Kolozsvárra. Truchsess regimentje is beszállott 
közép-utczai és magyar-utczai kostátokban, az másik regiment 
penig szállott Kólódon. 

23. Stirhain regimentje is bészállott az hídelvei és mo-
nostor két utczai hostátokban, az másik is megnapiott. 

24. Sok bajoskodásim lévén Truchsess regimentje tisz-
teivel az attestatio felől, megindultak és Kolosra mentek 
hálni, holott azon regimenthez tovább való főcommissariusnak 
Kemény Boldizsár uram rendeltetett és ment, Stirhain regi-
mentje penig megnapiott. 

25 Novembris már mi is szintén indulni akartunk, mikor 
az bellicus commissarius érkezett, az ki az regimenteket meg-
mustrálja, azért meg nem indultunk, hanem az mustrához 
készültek. 

26 (Novembris) mustráltak. 
27 (Novembris) reggel felé megindultunk; hálni az colo-

nellussal és két compániával mentünk Kályánban, az több 
compániák mentek Karában, Korpádban, Báréban. 

28. Az colonellussal és egy maga compániájával szállot-
tunk Báldra, az több compániák Szovátra, Novalyra, Nagy-
Sármásra, Tuzsonra. 

29 Novembris megnaplottunk. 
30. Az colonellussal és maga compániájával szállottunk 

Pagocsára, az több compániák Szentgyörgyre, Olyvesre, Szent-
mártonra, Sámsondra, Bazédra. 

1 Decembris megnaplottunk, mivel elérkezvén az rek-
lutái,3) azokat osztották fel, koczkát vetvén rájok. 

2. Az colonellussal és az maga compániájával szállot-
tunk Csávásra, az több compániák Galambodra, Szabadra, 
Szentkirályra, Vásárhelyre, két compánia penig ment kvár-
télyban Bégen felé. 

9 Puszta-Szentmihály, azelőtt Doboka, ma Kolos vármegyében. 
") A pontozott hely üresen van hagyva, 
3) Rekrutái, 
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3 Decembris. Maros-széken is maradván közűlök kvár-
télyben két compánia, assignáltam egészlen maros-széki tisz-
teknek, mivel három compániája Udvarhely-székre megyen, 
három penig Csíkban; és az mellettem levő commissariusokat 
elbocsátván, magam mentem Maros-Keresztárra. 

4. Maros-Keresztúrott nyugodtam. 
5. Jó reggel megindulván, Méhesre jöttem, holott is 

német szállókat tanáltam. 
6. Azokkal is bajoskodtam, hogy az szegénységet ne 

extorqueálják. 
7. Jó reggel megindulván, igen igen nehéz úton valami 

nehezen haza érkeztem. 

28. Jó reggel Kolozsvárra indultam, de az útnak nehéz 
volta miatt bé nem érkeztem, hanem az majorban háltam. 

29. Jó reggel bémentem. 
30 (Decembris) jött bé Kolozsvárra az generál Veterani 

Szebenbűl, Bécsben akarván menni; az urakkal gubernátor 
uram ő nagysága Szamosfalváig ment ki eleiben, és bejővén, 
gubernátor uramnál volt ebéden. 

31. Apor uramnál volt az generál ebéden gubernátor ő 
nagyságával és az urakkal. 

Ez ezer hatszáz kilenczvennégy elfolyt esztendőnek négy 
részeit, szokott írásom szerént, summatim az mi illeti, az tél-
nek kezdeti nem igen mutatta magát alkalmatosnak, de ú j 
esztendő napja elérkezvén sok hóval, egész tavaszig jól viselte 
magát, mindenfelé jó szánút lévén. 

Az mi az második részét az tavaszt illeti, elsőben igen 
esős volt, utoljára nem annyira, sőt még néholt, kivált az 
mezőségen, utoljára kívántatott volna az eső. 

Harmadik része, az nyár, elsőben nedvesen és esősön 
kezdte magát viselni, úgy hogy az kik eleintén kezdték az 
kaszálást, igen megcsalatkoztak, de utoljára igen jó takarodó 
üdő járt, semmi eső nem háborgatván sem szénacsinálást, 
sem aratást; mindenfelé többire az gabonák jók lettek; az búza 
is, ha nem mindenfelé is ez hazában, de nagyobb résziben jól 
termett; vékájának árra den. 36, 40, 45, 50. 

Negyedik részét az őszt az mi illeti, ennek eleje volt 
száraz, de az utolja volt felettébb esős és nedves, mely miá 
mindenfelé rettenetes sárok voltak, hó két úttal is lött, sőt 
szüretkor az hó alól szedték fel Kolozsvárat az szőllőt; min-
denfelé igen kevés borok lőttek és igen savanyúk. 



190 1 6 9 4 . D E C E M B E R — 1 6 9 5 . J A N U A R I U S . 

Felkiáltok óh én istenem mostan is hozzád, és nem szű-
nöm meg az te ajtódon zörgetni én istenem, az ón nemze-
temórt, az te kevés számú magyar Izraeledért és ebben lévő 
kicsiny hazámért; mert naprúl napra, esztendőrűl esztendőre 
nevekedik Uram mi rajtunk az iga, nyomorúság, terehviselés 
és nagy adózás; úgy annyira Uram, hogy egyikét meg nem 
adhatjuk, már az másika ott éri, egyik nyomorúság el nem 
múlik, még az másik reánk érkezik; ételünk és italunk csak 
siralom; felettébb nagy mértékben szorongattatunk óh Uram, 
melyet te látsz és tuclsz nálunknál jobban, miképen pusztítják 
az erdei kanok és az mezőnek vadai élik és szaggatják az te 
szőllődet, melyeket előszámlálnom óh Uram, tenéked nem szük-
ség, mert tudod és látod jobban, liogynem mint én; hanem 
kérlek óh én Uram és én istenem, vond ki jobb kezedet kebe-
ledbűi és szabadíts meg már minket, t é r j mihozzánk, tekints 
alá az mennyekbűi. l^gy segítségül nekünk mi szabadító iste-
nünk, az te nevednek dicsőségeért; menjenek te elődben az 
mi gyakor fohászkodásink, és tarts meg minket, kik halálra 
rendeltettünk; állass helyünkre minket mint valánk, és mutasd 
meg az te orczádat és megszabadúlunk. Amen! 

Anno 1695. 

1 Januarii jött bé Kolozsvárra az kis fejedelem, ifjú 
Apafi Mihály, akarván Veterani urammal ő nagyságával Bécs-
ben menni; szállott az én házamhoz, magam adván szállást ő 
nagyságának.1) 

2 Januarii ebéd után indult meg ő nagysága Yeterani 
ő nagyságával együtt, az urak és főrendek kikísérvén ő nagy-
ságokat ; búcsúztak el ő nagyságok az nádason innét, Papfalva 
felé menő útban. 

4 (Januarii)2) jegyzette Rhédei Pál uram el Nádudvari 
Péterné asszonyomat; lakadalmát is az nap gubernátor uram 
ő nagysága megcsinálta. 

5 (Januarii) jegyzette Lugosi uram el Káinoki Sámuel 
uram hajadon leányát; kézfogásokat Apor uram csinálta meg. 

6 (Januarii) ebéd után gubernátor uram ő nagysága 
Kolozsvárrúl kijött; hált Alsó-Sukon, én is ő nagyságát addig 
kikísértem. 

Az ifjú Apafit az udvar parancsára vi t te Yeterani Bécsbe s 
hozta nemsokára rövid időre vissza, mert már a következő évben végleg 
Bécsbe kellett költöznie, hogy többé ne láthassa hazáját. Szilágyi S. id. 
m. II. 387—388. II. 

2) Jan. 3-ról nincs semmi feljegyzés a naplóban. 
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7 (Januarii) reggel ő nagysága Örményes felé indulván, 
ő nagyságáiul elbúcsúztam és haza jöttem Czegében; de fele-
ségemet betegen tanáltam, mert 1 Januarii éjczaka tíz-tizen-
egy óra között adta isten ez világra hetedik kis leánykámat 
Vass Juditot, melyért istennek áldassák szent neve érette, és 
legyen úgy, mint ő felségének tetszik. 

11 Januarii csináltam keresztelőt és kereszteltettem meg 
kis leánykámat második Vass Juditnak.1) 

12 (Januarii) mentek el tőlem az keresztapák, Almádi 
István, Palotkai István, Henter Farkas, Újvári Miklós uramék. 

13 (Januarii) jöttem Méhesre. 

21. Jó reggel Keresztúrra indultam, ele gubernátor uram 
ő nagysága Bándon szállván meg ebédre, magam is bémentem 
ő nagyságához; elmenvén, magam is estvére Maros-Keresztúrra 
mentem. 

22. Jó reggel sertéseket öletvén Maros-Keresztórott, ebéd 
után megindulván, estvére Bere-Keresztúrra mentem uramhoz 
és asszonyom anyámhoz ő kegyelmekhez. 

23. Ö kegyelmeknél voltam. 
24. Ebéd után megindulván, estvére Maros-Keresztúrra 

jöttem. 
25. Jó reggel megindulván, idején Méhesre érkeztem. 

28 (Januarii) jött hozzám ebédre Záhrúl gubernátor 
uram ő nagysága mind az asszonynyal ő nagyságával és gyer-
mekivel, cselédivei. 

29. Ebédelvén ő nagysága, úgy ment el tőlem; hálni 
ment Katonában. 

30. Jó reggel megindulván magam is Méhesrűl, idején 
haza érkeztem Czegében. 

23 Februarii Kolozsvárra készültem bejöni az gyűlésre. 
24. Ebéd után megindultam mind feleségemmel s gyer-

mekimmel, s hálni jöttem Víz-Szilvásra. 
25 (Februarii) három órakor tájban beérkeztem Ko-

lozsvárra. 
26. Uram ő kegyelme Keresztúri János uram is estvére 

beérkezett és ugyan hozzám szállott. 
27. Az urak jődögéltek az gyűlésre, mivel gubernátor 

uram még tegnap, úgymint szombaton béjött. 

Első Judi t nevű leánya 1686. jul. 11-én halt meg. 
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28 (Februarii) reggel bégyülvén az tanácsházban, az gyű-
léshez fogtunk;*) catalogust elolvasván és gubernátor uram-
hoz felküldvén, az propositiókat ő nagysága leküldte. 

1 Mártii jó reggel bégyliltünk és az propositiókrűl dis-
ourráltunk; kivált ő felsége háromszáz huszonöt ezer kó'sót 
conferált az országnak az adósságiért, ós annak modalitássága 
felől discurrált az nemes ország. 

2 Mártii az statusok is postulátomokat adják bé. 
3 Mártii az urak lejővén az nemes ország köziben, az 

sónak modalitásságát, és egy bécsi zsidóval az palatinus neve 
alatt mint contraháltak ezen só felől, mivel az palatinusnak 
is ő felsége háromszáz huszonöt ezer kősót adott bizonyos számű 
pénzért, azt aperiáltuk. 

4 Mártii az méltóságos gubernium eleiben felvitetnek az 
statusok postulátomi. 

5 Mártii leliozatnak, és az replicák felől discurrálván az 
nemes ország, az urak is az ország köziben jőnek, proponál-
ván az urak, hogy űgy hallják, hogy már az prókátorok sok 
exceptiókat találtak fel és mások is discurrálnának űgy néme-
lyek, hogy az terminus meg nem lehetne, mivel már el nem 
folyhatna rend szerint az négy hét az innepnek közel volta 
miatt, az mint hogy az Approbatában világosan constál, hogy 
virág-vasárnapig tartson az terminus, akkor cessáljon; de 
mostan az üdők nem olyanok lévén, hogy az mikor akarnák 
akkor lehessen meg az terminus, az terminusnak penig meg 
nem léte minemű káros, sok okokat hozván elő, és hogy már 
ő felségének is felírták hogy terminus lészen, kihez képest sok 
okokra nézve, hogy csak meg kell lenni, azért hogy az az 
exceptiójok az prókátoroknak ne admittáltassék, semel pro 
Semper pro vicissitudine temporum, sine laesione decretorum 
et Approbatae, országostűi elvoxoltuk és végeztük. 

6 Mártii vasárnap lévén, nem gyűltünk öszve, hanem 
némelyek ittak az szokás szerént. 

7 Mártii reggel fogtak az terminushoz, megszólíttatván 
legelsőben is Bethlen Miklós uram az asszonyt Telekiné asszo-
nyomat, annakutána az öcscse Bethlen János uram nevivel az 
öcséméket Yass Györgyöt és Dánielt, az czegei jószágban 
leányágot keresvén, melyet az eleje is még in anno 1556 kez-
dett volt, de még eddig semmit nem nyertek. 

8 Mártii ebédig tábla vagyon, ebéd után penig az ország 
gyűl bé, úgy hogy egyúttal terminus is, országgyűlése is, mely 
még eddig soha nem volt. 

') A gyűlés mart . 29-ig tar tot t . 
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9 Mártii egy balázsházi jobbágyomat kéretvén fel gróf 
idősbik Csáki László uramtúl, megszólítottam, és sponte nem 
compareált pro eo nemo. 

10. Ebédig proclamatio, ebéd után az ország begyülvén, 
egy supplicatio olvastatott el. 

11. Ebéd után öszvegyülvén, az urakkal együtt guber-
nátor uram ő nagysága is ország köziben jővén, Apor István 
uramot az tanács közzé esküttették, régen kívánván és óhajt-
ván ő kegyelme.1) Gyulai Eerencz uram is publicáltatta nagy-
ságos titulussát. Hae sunt comoediae. 

12 Mártii reggeli íidőn proclamatiók voltak az táblán, 
délután az ország felgyűlt. 

13 (Mártii) temettük el Maksai Ferencz uramot, kün 
halván meg, de az urak tetszésébűi béhozattatott az plébánia-
házhoz és temettetett az piaczi nagy templomban. 

14 Mártii reggel az tábla felgyűlt, de ebéd után az or-
szág nem gyűlt fel, mivei praesidens uram elment, de substi-
tuáltatott az űr Bethlen Gergely uram. 

15 (Mártii) reggel tábla volt, de ebéd után nem gyül-
tünk fel. 

16 (Mártii) reggel az tábla megvolt, de ebéd után az 
uraknak az társpohárt adta meg Apor uram.2) 

17 (Mártii) reggel tábla lévén, ebéd után öszvegyültünk, 
de az catholikus atyafiak instantiát adván bé az gubernium-
nak, hogy egyik Bécsben menő referendarius is catholikus 
legyen az vicecancellarius Káinoki Sámuel uram mellett, há-
rom religióűl gubernátor uram ő nagysága házában mentünk 
bé; ottan sokat discurrálván ezen materiárúi, halasztódott 
közönséges ország eleiben ezen dolognak decisiója. 

18. Az proclamatióknak ideje az táblán eltelvén, fogtak 
az causáknak decisióihoz. Legelső törvény volt cancellarius 
Bethlen Miklós uramé Kávási uram felesége és Tándi ellen, 
Sárd nevű falunak elfoglalásakor contradicálván; melyet meg 
is nyert cancellarius uram, hogy meg nem bizonyíthatták Ká-
vási uramék, hogy ezelőtt való terminuson cancellarius uram 
sententiáját cum onere inhibeálták volt. Második törvény is 
ugyan ő kegyelmeé volt, az beszterczeiek ellen Gorbó felett, 
de sokat hánkódván s ide s tova cavillálván az prókátorok, 
párban ment. Ebéd után penig az ország is egybegyűlt, és az 
szegény nemességnek nagy romlására és ebbűl következő nagy 
sok roszra, gonoszra elvoxolák, hogy az úrfiak közül tizenkettőt 
eskessenek bé az táblára, kik szintén úgy ben lehessenek az 

9 Olv. Bethlen M. Önéletírását II. 144, 145 és 148—150. 11. 
2) Hogy t. i. bévergődék a tanácsba, mint Bethlen mondja. L. fön-

tebb mart. 11-én. 
CZEGEI V A S S N A P L Ó K . 13 



•V 

194 1 6 9 5 . MARTtUS. 

táblán, mint az ítélőmester deákjai, és az major cancellarián 
lévő deákok is ben lehessenek. Az én csekély voxom penig 
ez volt: 

Az bizony dolog, ha egyszer szükséges volt az haza fiai-
nak s az ifjaknak ez haza törvényit tudni, tanulni s megérteni, 
most egyszer szükséges; de ellenben, ha egyszer volt szüksé-
ges az régi jó rendet az törvényekben megtartani, ahoz semmi 
újítást nem adni és az táblán levő személyeknek számokat az 
régi számban megtartani és azokat nem szaporítani, most egy-
szer szükséges; kihez képest én az én csekély elmém szerént 
semmiképen nem javaihatom, hogy az tábla közzé még több 
személy admittáltassék. félvén ebbűl következhető nagy rosztúl, 
melyet experiálni fogunk nemsokára. 

17 Mártii itt Kolozsvárat, monostor-utczában, Lengyel 
Andrásné házánál, estve hét-nyolcz óra között mult ki ez 
világbúi az szegény bátyám Kollatovith György uram. 

19 Mártii reggel tábla lévén, ebéd után penig az ország 
egybegyűlvén, az urak is ország közzé jöt tek; az Bécsben me-
nendő cancellaria felől discurrálván, újabb discursusra az urak 
eleiben bocsáttatott. 

20 Mártii reggel nyolcz órakor töttük koporsóban az 
szegény bátyámat Kollatovith György uramot. 

21 (Mártii) ebéd után öszvegyülvén az ország statusi, 
az urak is közinkben lejővén, kegyelmes urunk ő felsége dis-
positiója szerént az felmenendő vicecancellarius Káinoki Sámuel 
uram mellé négy személyt rendeltünk az négy religiókbúl, úgy 
hogy azoknak egyaránsü mértékben való becsületek, authori-
tások, fizetések, és mindeniknek votumok legyen az cancella-
rián, egyik is az másiknál feljebb való ne légyen.1) 

22 (Mártii) reggel tábla volt, ebéd után az urak con-
sultálódtak. 

23 (Mártii) ebéd után öszvegyülvén, az urakkal együtt 
gubernátor uram ő nagysága is lejővén, Haller János uram ő 
nagysága helyett, mivel az thesaurariatusságtúl elbúcsúzott, 
Apor István uramot választottuk thesaurariusnak.2) Eodem 
délután két-három óra között holt meg ugyanitt Kolozsvárat 
Sárpatakiné asszonyom az pleuritisben,3) mint Kollatovith 
uram. Eodem holt meg Kun Lászlónó asszonyom is ugyan az 
pleuritisben, mivel igen igen kezdett grassálni CLZ CL Z nyavalya, 

24 Mártii ebéd után ismét öszvegyülvén az nemes ország 
statusi, gubernátor uram ő nagysága is az urakkal közinkben 

9 L. föntebb 1694. apr. 7-ike alatt a jegyzetet. 
2) Olv. Bethlen M. Önéletírását II. 150—151. 11. 
3) Pleuritis vagy pleurisis : oldalnyüallás, mellhártyagyúiadás. 
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jővén, három tanácsot választottunk és candidáltunk az három 
religióbúl: catholikusokébúl Haller István uramot, unitariábúl 
Toroczkai Mihály uramot, lutheranábúl Beszterczei Sámuelt az 
medgyesi polgármestert. 

25. Még az németeknek bor árrával is adósok lévén, az 
sónak is kiszállítására ötvenezer forint kívántatván, az felmenő 
cancellariára is költség kelletvén, az urakkal együtt kapu-
számra vetettünk flor. 70: és ismét az gubernium candidált 
négy táblafiát: reformata religióbúl Bethlen Sámuel uramot, 
catholikusokébúl Mikes Mihály "uramot, unitariusokébúl Suki 
Pál és Horvát Ferencz uramékat. 

26. Ebéd után méltóságos gubernátor és regium guber-
nium közzé mentünk bé regalistákúl, táblafiaival együtt, ez 
végre hívattatván bé gubernátor ő nagyságátúl az regium 
guberniumban, mivel némelyek az bárók közül, kivált az ú jak , 
nem lévén contentusok az magok böcsiiletekkel és sessió(jo)kkal, 
gubernátor uramnak ő nagyságának instantiát adtak bé, hogy 
ő nagysága az főrendeket, praenobiliseket, mint ő kegyelmek 
nevezik, authoritate sua admoneálja, hogy ő kegyelmeknek ő 
felségétűi adatott bárói nevezeteket adják meg, és azon böcsíi-
lettel illetni, egyszóval nagyságolni, az tanácsi renden és azok-
nak fiain kivűl, mindenektűi indifferenter megvárják és kíván-
ják, egyébaránt crimen laesae majestatis-nak agnoscálják; 
sessiójok is az szerént légyen, ante omnes praenobiles, külön-
ben kételenéttetnek magok böcsületek mellett felkelni és meg-
orvoslani. Sokat discurrálván az urak ő nagyságok s ő kegyel-
mek, hogy valami végzés köztünk lehessen, az négy bárókat, 
űgymint Gyulafi László uramot, Apor István uramot, Haller 
István uramot és Mikes Mihály uramot ő nagyságok kiküld-
ték, gubernátor uram ő nagysága penig, minthogy ő nagysá-
gának adtak az bárók instantiát, és nem akarván errűl való 
discursusban ben lenni, az uraknak is úgy tetszvén, az más 
házban ment, és Kemény János uram és Serédi uram is, nem 
consentiálván amaz négy bárókkal, ő nagyságához mentek ki. 
Az urak az főrendekkel együtt sokat discurrálván egymás 
között ezen új forma materiárúi és dologról, az minemű soha 
talán ilyen ennél több az mi hazánkban nem hallatott, és nem 
kicsiny matériának agnoscálván elsőben hazánkban következ-
hető nagy disturbiumra és veszekedésekre, másodszor, hogy csak 
breviter leírjam, az három religióknak nagy oppressiójára, har-
madszor az régi nagy familiáknak nagy praejudiciumokra és 
rendek szerént böcsületekben való elő nem mehetésekre s becs-
telenségekre nézve és több sok ebbűl következő gonoszokra 
nézve, hosszas és sok cliscursusok után egyeztünk meg azon, 
hogy méltóságos gubernátor uram által admoneáltatnának báró 

13* 
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uramék, hogy efféle kívánságot tennének le, másokkal erővel 
való böcsültetés(t) tennének le, az régi renddel, böcsülettel, 
mint eddig való bárók, elégednének meg ő kegyelmek; ki ki 
az maga böcsületit előtte viselvén, rendes böcsüléseket ő ke-
gyelmeknek mint eddig is megadják; új forma rendet, szokást 
hazánkban bé ne hozzanak. Az urak gubernátor uramhoz ő 
nagyságához bémenvén, sokat discurrálván, ismét közónkben 
visszajöttek. Az négy bárókat ő nagysága maga eleiben hívat-
ván, izenetünket ő nagysága az báróknak megmondta; bárók 
is ő nagyságával sokat discurrálván, ismét kimentek, és ő nagy-
sága az urakat behívatván, báróknak izeneteket megbeszélvén, 
az urak ismét közinkben kijöttek és az bárók izenetit referálták: 
Hogy készek kívánságokat mostan lehagyni, csak gubernátor 
uram ő nagysága némely privatus személyeket az főrendek közül 
admoneáljon, hogy az bárókat illendő böcsiilettel böcsüljék, 
előttök sessiókat engedjenek. Kihez képest mi közönségesen fel-
állván és elsőben is az uraknak közönségesen instálván, hogy 
ezen dolog proponáltassék az statusok előtt is, és ha az dolog 
úgy fogja kívánni, ezen dolognak complanatiója nem lehetvén az 
közönséges ország rendi között is, mivel ezt mi, régi famíliák, 
az báró uramék kívánságokat nagy sérelmünknek, régi famí-
liánknak nagy becstelenségének agnoscáljuk, és crimen laesae 
majestatis-t is forgatván az bárók benne, abban is nem akar-
ván incurrálni, alázatoson instálunk méltóságos gubernátor 
uramnak és az regiüm guberniumnak, ismerjék sérelmünknek 
lenni és az felséges udvart is alázatos instantiájokkal felőle 
megtanálni. Az urak ezen dologgal ő nagyságához bémenvén 
és ő nagyságának megbeszélvén, viszont közinkben visszajöttek. 
Az bárókat ő nagysága béhívatván, izenetünket vagy conclu-
sumunkat megmondván, és az bárók is ő nagyságának választ 
tévén, ismét kimentek. Az urakat ő nagysága béhívatván, bárók 
válaszszát az uraknak ő nagysága referálván, az urak ismét 
közinkben kijöttek ilyen szókkal: Hogy az bárók csak ő nagy-
ságának adtak volt instantiát, kihez képest nem akarták volna, 
hogy csak ennyére való publicummá is légyen, annál inkább 
hogy ország eleiben vitessék; de ha ő nagysága már országnak 
is proponáltatja is, nem ellenzik, mindazáltal az főrendekkel ő 
kegyelmekkel ő kegyelmeknek semmi dolgok nincsen, peresek-
nek mostan nem is agnoscálják. Mi azért mégis instálván az 
uraknak ő nagyságoknak, hogy magok sérelmeknek is agnos-
cálják s mellettünk felkelni méltóztassanak, mivel ily nagy 
megbántódásunkat orvosolni akarjuk, kihez képest ő nagyságok 
parancsolák, hogy írásban megbántódásunkat tegyük le és in 
scriptis ő nagyságoknak adjuk bé. 

Az bárók instantiái penig ez szerént folynak szórúl szóra: 
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Az erdélyi baronatussággal felséges római császároktól s 
királyoktól megajándékoztatott úri rendeknek alázatos instan-
tiájok nagyságodhoz. 

Nem kicsiny méltósága sérelmét látjuk az császári fel-
ségnek abban, hogy felséges császári méltóságát és hatalmát 
ilyen közönségessé teszik az emberek, hogy felséges hatalmábúl 
a szent korona alatt elsőbbségre promoveált személyeket sem 
böcsíilni, úgy mint annak rendi volna (nem akarják), sőt mint-
egy csúfolván, játéknak tartják. Magunk részéről is közönsé-
gesen nékünk adattatott baronatusi pri vilegiuminkat ily közön-
ségessé, vagy írjuk, semmire böcsülik, az ki mint akarja, maga 
akaratja szerént tészen az mi kevés böcsületet. Mivel azért az; 
felségek rendben szokták tartani az gradusokat és megkülön-
böztetni szokták azokat, instálunk nagyságodnak tanquam 
locumtenenti suae sacratissimae majestatis, ura méltóságát 
oltalmazni, az mi privilegiuminkat megtartani méltóztassék; 
másképen kételeníttetünk ennek tovább való orvoslására is u ta t 
keresni, és munkálódni böcsületünk gradusának megtartásá-
ban. Nagyságodtól nagy reménséggel és bizodalommal való 
választ várunk. 

Az méltóságos gubernátor penig resolvált erre, hogy mi-
ben bántódtak meg az bárók, proponálják és jobban aperiálják ; 
kész ő nagysága megorvoslani; melyre replicáltak ez szerént: 

Humilima replica baronum. 
Közönséges megbántódásunk ez: Mivel ex coetu praeno-

bilium eximáltattunk az baronatusi privilégiumunk mellett, az 
tanácsi renden és azoknak fiain kivűl megvárjuk magunk titu-
lussát, mint más ditióiban is van ő felségének; úgy sessiónkat 
is az errűl írott privilégium szerént megvárván, nagyságodat 
alázatoson kérjük, azt méltóztassék megorvoslani; azzal senkit 
meg nem bántunk, ha az mi kegyelmes urunk ő felsége gra-
tiáját mutatta hozzánk. 

Kolozsvárat, 24 Mártii, 1695. 
Nagyságod alázatos és köteles szolgái, 

erdélyi baronatussággal élő rendek. 

27 Mártii az főrendek is öszvegyiüvén és báró uramék 
méltóságos gubernátor uramnak ő nagyságának béadott instan-
tiájok felől újabban discurrálván, az főrendek is méltóságos 
gubernátor úrnak instantiát adnak bé, mely ez: 

Az erdélyi főrendeknek közönségesen alázatos instan-
tia] ok, 
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Méltóságos gubernátor urunk! Hogy nagyságod az er-
délyi baronatussággal élő némely báró urak béadott instantiá-
jokat vélünk közleni méltóztatott, alázatos engedelmességgel 
megszolgálni igyekezziik, de meg kell vallanunk, nem kevés 
keserűségünkkel és lelkünk fájdalmával elolvasván, látjuk, mi-
nemű magyarázattal teszik fel ő kegyelmek, hogy tudniillik az 
császári felségnek hatalmát igen közönségessé teszik az embe-
rek, az melyet azon báró urak ő kegyelmek magok nagy meg-
bántódásoknak tartják, hogy az ő felségétűi nyert gratiával 
illendőképen, az mint praetendálják, nem élhetnek; mely meg-
bántódások orvoslásának más útját is követni vagy keresni 
akarnának. Minemű usussa, praxissa és rendtartása volt ezen 
hazának eleitűi fogva ez mai napig, az nyilván vagyon, melyet 
ez ideig soha senki nem is controvertált publice, hanem szép 
atyafiságos szeretettel az familiák és tisztviselősek, és merituma 
alkalmatossága szerént ki ki élt az maga praerogativájával, 
böcsületivel, s úgy tudjuk, kinek kinek meg is adatott böcsü-
leti és illendő respectusban tartatott, és az mint feljebb is 
íratik, senki sem mondhatta hogy rosz, mind ez ideig nem is 
mondotta, s legközelebb az mi kegyelmes császár és koronás 
királyunknak ő felségének is tetszett ennek az hazának eleitűi 
fogva dicséretesen practizált rendtartása, midőn ő felsége ennek 
az hazának securitásáért kegyelmesen adott assecuratorium 
diplomájában, megírt törvényinkben, ususinkban és, minden 
rendtartásinkban, mint eddig, királyi kegyelmességébűl meg-
tartani kíván s meg is tart végiglén; melyhez való bizodal-
munk, reménségünk szerént tetszik nékünk igen alázatoson 
emlékeztetni ő felségét nagyságod és az méltóságos regium 
gubernium által, diplomájában tött kegyelmességére, és instál-
nunk azon, méltóztassék kegyelmes diplomája szerónt bennünket 
magunk régi jó ususinkban, törvényinkben és eddig cum con-
tento omnium practizált jó rendtartásinkban megtartani. Nagy-
ságodnak azért, méltóságos gubernátor úrnak, alázatos(on) 
instálunk, az fenforgó materiát s ebbűl következhető sokaknak 
egész hazánkban is kedvetlen consequentiáit maga bölcs ítélete 
szerént ruminálván, ha tetszik az egész nemes országgal com-
municálván, és hathatóson az felséges udvar előtt cum Omni-
bus necessariis circumstantiis et futuris consequentiis decla-
rálni, maradhasson meg ez haza az ő felsége kegyelmességébűl, 
melyhez ígíreti szerint is igen ragaszkodunk, régtűi fogván való 
s dícsíretesen gyakorlott s eddig nem controvertáltatott jó 
rendtartásiban s szokásiban, hogy ne adassék sem az régi s 
ős familiáknak praejudiciumára és mind nemesi szabadsággal 
élő rendeknek eversiójára, sem penig az melyet már ő felsége 
kegyelmesen confirmált, ez haza szokott s gyakorlott praxis-
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sának megbántódására való alkalmatosság. Nagyságodtúl nagy 
reménséggel és bizodalommal való jó választ várunk közönsé-
gesen alázatoson. 

27 Mártii temettetett el itt Kolozsvárat az farkas-utczai 
templomban Sárpataki Mártonná asszonyom. 

28 (Mártii) ebéd után öszvegyültiink; az urak is közink-
ben lejöttek az végre, hogy ne legyen (szabad) marhával min-
dennek Erdélybűi ki kereskedni, hanem societást csináljanak, 
és az ki az societásban bé akar állani, szabad legyen, és csak 
az societás kereskedhessék; melyre némelyek reá mentek, né-
melyek közülünk az vármegyék követivei és székelyekével nem ; 
az szász natio reá ment Az is forgott fen, hogy az terminu-
sok csak három hétig tartsanak, ne négy hétig, az Approbata 
szerént. 

29 Mártii reggel hat órakor felmentünk, és az articu-
lusokat felkiildvén elbúcsúztunk, azután tábla volt. Eodem u ram 
ő kegyelme Keresztúri János uram elment tőlem, mivel nálam 
volt szálláson. 

30. Az urak még itt maradván, dolgok volt. 

11 Április csinálta meg gubernátor uram ő nagysága 
Kolozsvárat az kissebbik Lugosi uram lakadalmát; vötte el 
Káinoki Sámuel uram második leányát. 

14 (Április) jó reggel hazafelé indultunk egész cselé-
destül, és az kis Máriskót az útban kezdtük elválasztani az 
csecstűi, békenvén sárral az dajka csécsit. 

19 Április fundáltam el az czegei házamat, mint s mi 
formában kell építeni, s kezdtek is az fundamentoma ásásához. 
Csak már isten engedje végben vinnem, mert Psalm. 127. H a 
az úr nem építi az házat, hiában fáradnak, az kik azt építik. 

25. Kolozsvárra mentem derék székre. 
26 Április kezdetődött az derék szék, gubernátor uram 

feljővén az vármegye közzé, mivel más főispánja nem lévén 
mostan az vármegyének, de csak egy proclamatio lévén, el-
bomlottunk. 

27 (Április) hét órakor felgyűlvén, az úr Bethlen Miklós 
uram perlett az asszony Telekiné asszonyommal egész délután 
három órakorig, de akkoron is vége nem szakadhatott, hanem 
halasztatott más napra, és úgy bomlottunk el, egész addig 
étlen ülvén mind gubernátor uram, mind mi, kik assessorok 
az széken. 
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28 Április ismét hét órakor felgyűlvén, az úr Bethlen 
Miklós uram pere vétetődött elő és majd tizenegy órakor lött 
vége, elnyervén az asszony Telekiné asszonyomtól litigiosa por-
tióját. Annakutána az törvény cessált, míg gubernátor uramnál 
az külső kis házban egynehányon ebédet öttünk. Elvégezvén 
az ételt, viszont bémentiink ós egész estve hét órakorig tar-
tott. Elbomolván, gubernátor uram házához mentünk vacsorára 
egynehányon, mivel Csengeri Efraim uramnak ő nagysága azon 
vacsorán csinálta meg lakadalmát. 

29 (Április) ebéd után gubernátor uram Kolozsvárrúl 
kijött. 

30. Jó reggel kiindultam és estvére haza jöttem Czegében. 

16 Maji. Exaudi vasárnap után való hétfűn, Pünkösd 
havának f'eltetszésinek negyedik napján, Niceph(orus) napján, 
ó szerint *) 6 Maji, Haggeus próféta napján kezdettem fel-
vetni fundamentomát és építeni isten segedelmébűl czegei há-
zamat, melyre az mennynek istene adjon nékem jó előmenetelt, 
mert én ő szolgája vagyok; felkölteni és építem, mert jó, 
mert mindörökké vagyon az ő irgalmassága. Nehem. 2 : 20. 
Esdr. 3: 11. 

17. Kolozsvárra mentem bé és az fejedelmet gubernátor 
urammal szemben tanáltam, Kolozsvárrúl jővén Ő nagyságok, 
Bonczidára menvén, mivel az fejedelem Kolozsvárra 15 Maji 
érkezett, Bécsbűi jővén és már mátkájához sietvén.2) 

18, 19, 20. Ben voltam Kolozsvárat. 
21 (Maji) reggel megindulván, estvére haza jöttem Cze-

gében. 

24. Az öcsémék, Yass György és Dánielek voltak nálam 
ebéden, de az jó tartás" után az öcsém Yass Dániel kardra 
hitt ki s rűtűl disznólkodott s morgott, de magam böcsiile-
temért mindent elszenvedtem néki. 

26 Maji. Tolvaj módra elragadván 24 estve az öcsém 
Yass Dániel uram lovászsza az jobbágyom leányát, Noszálv-
ban vitték által eskiitni. 

J) T. i. az ó naptár szerint. 
2) Apafi Mihály némely tanácsurak s főképen Bánű G-yörgy guber-

nátor javallásából még a múlt 1694 év nyarán jegyezte volt el Bethlen 
Gergely kisebbik leányát Katát, a kivel most, megnyervén hozzá a bécsi 
udvar engedelmét, egybekelendő vala. E szomorú házassági és politikai 
cselszövények ismeretesek. V, ö. Apor P, Metamorph, id. h. 337—340. 11. 
Cserei M. Hist. 236—237 és 248—249. 11. Bethlen M. Önéletírása II. 
140—141. 11. — A lakadalmat 1. alább jun. 15-én, 
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27 Maji. Gubernátor uram commissióját hozván, hogy az 
sombori forráshoz utána menjek, oda készültem. 

1 Junii ebéd után vadászni mentünk az sombori erdőben. 
2 Junii az forrástúl megindultunk és az hídalmási erdő-

ket vadásztuk ebédig, ebédre Hídalmásra bémentünk, ebéd 
után az hídalmási és drági erdőket vadásztuk; hálni az ú r 
Drágban ment, én penig az puskásokkal Vajdaházán háltam. 

3. Vadászva jöttünk, de esős üdő volt; ebédre jöttünk 
Szotelkére, hálni jöttünk Pánczélcsehre. 

4 Junii igen nagy hóharmat lött, úgy hogy majd többire 
mindent elyött az hideg; ebédre jöttünk Dersre,1) estvére 
Bonczidára. 

5 Junii hasonlóképen nagy hóharmat lött, ebéd u tán 
penig megindulván, haza jöttem Czegében. 

6. Ismét hóharmat lött, jóllehet nem oly igen nagy mint 
azelőtt. 

11. Feleségemmel, gyermekimmel együtt, egész cseléddel 
Maros-Keresztúrrá mentünk. 

14. Az fejedelem lakadalmára indultam Balázsfal vár a 
csak magam, feleségem az gyermekekkel Maros-Keresztúrat 
maradván; háltam Szentmiklóson fölyűl az rétben, az holott 
az szabadosom lovát hajnal előtt ellopák. 

15 Junii lött meg az fejedelem lakadalma, mely volt ez 
szerént: Hétfűn, úgymint 13-án expediáltatott Naláczi István 
uram Bervére az kisasszony után; 14-án megindulván, jöttek 
hálni Türében Balázsfalvához közöl; 15-én vontak sátort fel 
az két hídon innét közel az Kis-Küköllőhöz, és ebéd u tán 
három óra tájban az fejedelem az urakkal, főrendekkel együtt, 
az gubernátoron kivűl, mivel ő nagysága ben maradt Balázs-
falván, lovon, síp, dob, trombita, muzsika szónál az felvont 
sátorokhoz kimentek, az sereg után vivén egy igen igen szép, 
mostan Bécsbűi hozott aranyas üveges hintót, igen szép barna-
pej szekeres lovakkal, új rezes igen szép hámok lóvén rajtok ; 
és az sátoroknál megállván, az más fél penig Türe felől az 
híd véginél állván és meglátván hogy az fejedelem az sátorok-
hoz elérkezett, megindulván és lassan lassan az hídon által 
nyomuldogálván az liintókkal, az hintók előtt jövő sereg elér-
kezvén az sátorokhoz, bal felől az Kis-Kükiillő felől megállván 
csoportban, és elől az kisasszony(nyal) lévő urak hintón elér-
kezvén, Bethlen Gergely és Bethlen Miklós uramék. Bethlen 

') Magyar-I)erse, ma Szolnok-Doboka vm. 
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Sámuel, Toroczkai István és több főrendbűi álló atyafiakkal 
együtt az hintóból leszállnak; utána elérkezvén az kisasszony 
hintaja is, melyben csak ketten ültek az gubernatornéval, és 
még penig akkor az gubernatornó jobb kéz felől ülvén, az 
fejedelem lováról leszáll és kezét fogván leszállítja az hintóból; 
Naláczi uram is kézit fogván az gubernatornénak, kézen fogva 
mindkettőt béviszik az első sátorban, onnan az másodikban, 
előttök menvén az urak és főrendek előbb járván; az több űri 
és főasszonyok is elérkezvén, leszállván, egymást megvárván, 
bémentek az első sátorban; ott megállapodván azok, Bethlen 
Miklós uram az kisasszony részirűl köszönti az fejedelmet és 
ő nagyságával lévő urakat s főrendeket, ítílőmester Alvinczi 
Péter uram az fejedelem részirűl fogadja és viszontag köszönti 
az kisasszony részirűl valókat; viszont Bethlen Miklós uram 
proponálja, hogy ő nagysága parancsolatjára jöttek és várnak 
ő nagysága parancsolatjától, továbbra mit fogjon ő nagysága 
parancsolni; viszont Alvinczi uram bőv szóval replicál és ma-
rasztja ő nagysága szavával ebédre az kisasszonynyal lévő 
urakat, főrendeket, előbb megköszönvén fáradságokat. Ezek ez 
szerént végben menvén, az fejedelem kézit fogván űjolag az 
kisasszonynak, ő nagyságátűl hozott hintóban jobb felől ülteti; 
Naláczi uram is az gubernatornénak kézit fogván, azon hin-
tóban az kisasszony mellé bal kéz felől felülteti, az fejedelem 
penig véle jött urakkal, főrendekkel lóra ül, az kisasszonynyal 
jött három úr penig hintóban ül, és az kisasszonynyal lévő 
sereg penig elől megindulván, utánok az fejedelem trombitási, 
síposi, utánok az urak, utánok maga az fejedelem véle lévő 
sereggel együtt, utánok az urak hintaja, azután az fejedelem-
asszony hintaja és azután az több úri és főasszonyok hintajai 
lassan nyomuldogáltak. Az kastély kapuja eleiben érkezvén, 
az első sereg oldalfélt az kapu előtt rendben csoportban meg-
állnak, az fejedelem az urakkal, főrendekkel, muzsikával együtt 
az kastélyban bémenvén leszállnak; az fejedelem eleiben az 
grádicshoz lejővén gubernátor uram, az fejedelmet békísírik 
az maga házában; azután beérkezvén az három úr hintóban, 
Bethlen Gergely és Miklós uramék feljőnek, Naláczi uram 
penig alatt maradván, az fejedelemasszony hintaja beérkezvén, 
Naláczi uram az fejedelemasszonyt kézen fogva leveszi, guber-
natornó asszonyomat Toldalagi András uram, és felvivén, az 
több úri és főasszonyok is renddel elérkezvén, leszállnak, 
egymást megvárván együtt felmennek; ós így kevesset mulat-
ván, az óra is szintén hat óra felé közelgetvén, az fejedelem 
az urakkal, főrendekkel és több vármegye, székelység, szászság 
hivatalos követjeivel azon alkalmatosságra rendeltetett és fris-
sen elkészíttetett színben vagy csűrben lemenvén, az fejedelem 
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gubernátorral együtt eggyestiJ) székben leülnek, míg az asszo-
nyok elérkeznek; csak gyalog mentek le mind fejedelem, mind 
gubernátor és urak; az fejedelemasszony az fejedelemtűi ada-
tott hintóban gubern atoméval együtt felülvén ós az több űri 
és főrendű asszonyok is más hintókban felülvén, fejedelem-
asszony hintaja előtt gyalog menvén egynehány böcsületes 
főrendek, az szín előtt leszállván és bémenvén, legelőször az 
fejedelem, gubernátor megmosdván, más mosdóval penig az 
fejedelemasszony, gubernatorné és renddel az több asszonyok, 
a fejedelem fejedelemasszonynyal az fű helyre ülnek, oldalfélt 
fejedelem felől az gubernátor, fejedelemasszony felől az guber-
nátoráé), és renddel az urak, úrasszonyok, főrendek, főasszo-
nyok több hivatalos személyekkel együtt renddel leültünk, mely 
leülés majd estve nyolcz óra felé lött; volt penig tizennyolcz 
asztal az kinél ültünk. Az csűr vagy szín volt ez szerónt éke-
sítve : volt az oldala dívány-szőnyegekkel bé vonva, az dívány-
szőnyegeken felyűl penig igen szépen fenyő ággal volt megcsi-
nálva ; tizenhat üveg ablakok az oldalán, gyertyatartók az 
oldalában csinálván, abban lengyelországi fejér viasz gyertya, 
minden oldalon lévő gyertyatartónál egy egy festett fenyő 
deszka forgácsból csinált pántlika rózsa, kétfelé lenyúlván hosz-
szacskán ; az színnek padlása is volt igen frissen fenyő ágból 
csinálva, három függő gyertyatartó benne, minden függő gyer-
tyatartó feliben volt téve egy egy kerek pléhvel megboríttatott 
vei um, hogy az függő gyertyatartóban lévő gyertyák miá az 
szín meg ne gyúljon; az függő gyertyatartókban is igen szép 
lengyelországi fejér viasz gyertyák, elsőbb függő gyertyatartóban 
lóvén fodrosok vagy csipkések; az fejedelem asztala felett habos 
tarka atlaczból csinált lefütyögős velum, az több asztalok felett 
zöld posztók vonván, az posztókon és egész az színnek fenyő 
padlásán festett fenyő deszka forgácsibúl csinált pántlika rózsák, 
quae mihi non placuerunt; volt benne az színben két muzsi-
káló szék és két pohárszék; az egyik pohárszéken idvezült 
urunk öreg új egybenjáró habos aranyas pohári, virágos ku-
pákkal együtt; az színnek felső végiben egymás mellett volt 
két kis színecske, igen frissen elkészítve, üveg ablakok ra j t a 
és ajtók, lengyelországi szőrkárpitokkal bévonva, mindeniknek 
szükséghelye, posztóval bevont külön kis udvarkája fenyőfákkal 
elrekesztve, mely készíttetett volt Veterani generálnak ő nagy-
ságának feleségestűi; az kapu felől való véginél penig az szín-
nek oldalában volt más két kis színecske is tisztességesen elké-
szítve, bévonva, azon is üveg ablakok és szükség helyei, melyek 

') így ; helyesebben írva eggyesdi. Olyan képzés az eggyes-bői, min t 
p. o. üresdi, pazardi, vereseit, az üres, pazar, veres melléknevekből. 
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voltak az végre készítve, (hogy) míg asztalokat kiszednek és 
az színt megseprik, az fejedelem urakkal együtt egyikben, 
az másikban fejedelemasszony asszonyokkal együtt menjenek; 
de mivel az generál el nem jött, sem felesége,1) az ő nagysá-
gának készíttetett színecskében mentek; az inint hogy felkel-
vén asztaltúl, míg az asztalokat elbontották és megseprették 
az színt, az fejedelem az urakkal együtt az generálnak készít-
tetett színecskében ment bé, az másikban az fejedelemasszony 
több asszonyokkal együtt. Ezek végben menvén és az tánczhoz 
fogván, legelsőben is főgazda Bethlen Elek uram az fejede-
lemnek az fejedelemasszonyt kezére adja, és még vagy öt bokor 
táncz lévén, nyolcz szövétnekeket gyujtnak, melyeket fognak 
főrendekbűi álló ifjak, és az szövétnekekkel hármat-négyet for-
dulván, Naláczi István uram fogja az fejedelemasszony kezét, 
eleiben állván, egymás kezét fogván, és eleiben állván két ta-
nácsúi*, Gyulafi László, Keresztesi Sámuel uramék, az fejedelem-
asszony után menvén az anyja Bethlen Gergelyné asszonyom 
Toroczkai Istvánná asszonyommal, egymás kezeket fogván és 
egyet-kettőt fordulván, elviszik az középső kis kastélyban; 
visszajővén az szövétnekesek, az három úr egymás kézit fog-
ván, az fejedelem is gubernátorral, urakkal együtt megindúl, 
és kísérik az fejedelmet az hálóházon kivűl való házban, holott 
az gubernátor ő nagyságát megáldván, lejőnek, és az guber-
nátort is szállására késérvén, ki ki szállására oszlik, mely alkal-
matosságnak vége éjczaka három óra tájban lött. 

NB. Vármegyék és székely s szász natiók követei, minek-
előtte asztalhoz leültek volna, az fejedelemnek hozott ajándé-
kokat bémutatják; ketten lévén penig ón Suki Pál urammal 
Kolos vármegyébűl és Dobokábúl követek, fejedelemnél lévén 
Bethlen Elek uram és ő nagysága hopmestere Pernyeszi uram, 
komornyikja Keszei uram, házőrző inassa Szoboszki uram, má-
soknak jó példát adván, legelőször mutatjuk bé. 

16 Junii. Másnapra is megmarasztván bennünket, három 
óra tájban ültünk le asztalhoz, az fejedelem az urakkal gyalog 
jővén ki az színben, az fejedelemasszony az gubernatornéval és 
az anyjával egy szekérben, az több úri és főasszonyok más 
hintókban; volt ital, de nem felettébb való; estve kilencz óra 
tájban keltünk fel az aszfaltúi, azután táncz volt jó darab ideig. 

17 Junii az urak ebédet ismét Balázsfalván öttek, ebéd 
után penig Eejérvárra mentek, az generáltál parancsolatjok 

0 A bécsi udvar megengedte ugyan, de nem helyeselte Apafi 
házasságát; azért Yeterani a lakodalomra sem jöve, sem bocsáta némete t 
senkit, még csak Absolont sem, noha magyar, de császár szolgája vo l t ; 
mondja Bethlen Miklós id. h. 141. 1. 
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lévén, liogy oda menjenek. Eodem magam reggel megindulván, 
hálni jöttem Oláh-Kocsárdra. 

22 (Junii) haza jöttem Méhesre. 

27. Elvégezvén dolgaimat, generalis szék lévén Bonczidán, 
estvére oda mentem. 

29. Gubernátor uram ő nagysága Erdélyben Bécsbűi jövő 
német commissarius Aichpichel ő nagysága eleiben expediált; 
hálni mentem Szamosujvárra. 

30. Jó reggel megindulván, kilencz óra tájban Deésre 
érkeztem, de az német úr szintén akkor menvén az aknák 
inspiciálására, magam csak szállásomra mentem; egy óra tá j -
ban haza jővén, szemben lőttem véle, véle lévén Absolon uram 
is; ebéd után hálni jöttünk Szamosujvárra. 

Finis hujus tomi. 



III. 

DIARIUM, AZ AZ MINDENNAPI LÖTT DOLGAIKUL, CSELEKEDETIRÜL, 
ALKALMATOSSÁGIRÚL, MIND HAZÁJÁBAN MIND HAZÁJÁN KÍVÜL VALÓ 
UTAZÁSIK!] L, ÉS MINDENÜTT S MINDENNEMŰ E S E T T DOLGAIRÓL, MAGA 
VISELÉSÉRÜL ÉS RAJTA ESETT SZERENCSÉTLENSÉG-ÍRÜL, MAGÁNYOS ÉS 
NÉMELY KÖZÖNSÉGES DOLGOKRÓL IS ÉS VÁLTOZÁSOKRÚL, ÉS NÉMELY 
SZEMMEL LÁTOTT S BENNE FORGOTT EXPERIÁLT DOLGOKRÓL VALÓ 
MINDENNAPI LEÍRÁSA CZEGEI IDÖSBIK VASS GYÖRGYNEK, MELYET KEZ-
DETT ÍRNI 1 6 9 5 ESZTENDŐNEK SZENT JAKAB HAVÁNAK 1 - S Ö NAPJÁ-
TÓL FOGVA, MIVEL EZELŐTT VALÓ MINDENNAPI DOLGAI VANNAK ÍRVA 
MÁS IÍÉT TOMUSBAN VAGY KÖNYVEKBEN, NEM TÉRVÉN MIND EGY COR-
PUSBAN. EZ PENIG BIEDDIG CONTINUÁLTATHATIK, VAGYON AZ NAGY 
KEGYELMŰ ISTEN TITKÁBAN, MIVEL : NON EST CURRENTIS NEQUE VO-
LENTIS, SED MISERENTIS DEI. 

PSALM. 1 3 0 . MIHI AUTEM ADHAERERE DEO ET PONERE IN DO-
MINO DEO SPEM MEAM, BONUM EST. 

PSALM. 1 2 5 . QUI CONFID1T IN DEO, NUN QUAM CONFUNDITUR. 

(A czímlap után négy üres levél következik.) 

(Anno 1695.) 
1 Julii. Aichpichel uramnak ő nagyságának Nagyszegi 

uramtól liintót küldvén eleiben Szainosujvárig, jó reggel meg-
indultunk és ebédre mentünk Bonczidára, eleiben az hídon 
innét Bánfi Farkas sógor uramat is kiküldvén az úr ő nagysága. 

2 Julii gubernátor uram ő nagysága Aichpichel uram-
mal Kolozsvárra bementek, mivel az urak is oda gyűltek, 
magam penig haza jöttem Czegében. 

6 Julii feleségemmel, gyermekimmel, egész cselédestűi 
mentem Méhesre lakni. 

25 Julii mentem Maros-Keresztúrra csak magam. 
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31 Julii hozták gubernátor uram ő nagysága eommis-
sióját, hogy táborba menjek, commissariusoknak rendelvén ő 
nagyságok azon ötszáz szekereknek, melyeket az németeknek 
kelletik mostan küldeni. 

2 Augusti nap feljövetelével érkeztem haza Méhesre. 

4 Augusti egész cselédestűi haza jöttem Czegében. 

21 Augusti itthon voltam s táborra készülgettem. 
22, 23. Hasonlóképen az táborra készülgettem s szeke-

reimet rakattam, és megindíttattam az Doboka vármegyei 
szekereket Méhesre, mivel Kolos vármegyei és Maros-széki 
szekerek is ott vannak. 

24 Augusti magam is feleségemmel s gyermekimmel oda 
mentem Méhesre. 

25, 26. Készülgettem. 
27 Augusti az Kolos vármegyei és Maros-széki szekereket 

is megrakatván magam élésemmel, együtt az Doboka vármegyei 
szekerekkel, mindenestül fogva ötvenkét szekereket megindítot-
tam le Fejérvár felé. Eodem estvére uram ő kegyelme asszonyom 
anyámmal oda jöttek, és Diószegi Dániel uram Füzesrül, Palotkai 
István, Henter Farkas komám uramék és Apród János odajöttek. 

28. Urvacsoráját osztottak az templomban. 
29 Augusti indultam meg az táborban Méhesről ily 

confessióval: 2 Sámuel 15 : 25. 26. Ha én az Úr előtt kedves 
leszek, engemet ismét haza hoz és az én elhagyatottimat meg-
mutatja énnekem és az ő sátorát; ha penig azt mondja az 
isten, nem kellesz énnekem, ímhol vagyok én, cselekedjék lígy 
velem, az mint neki tetszik. 

30 Augusti. Az mezőn hálván, jó reggel bémentem Tor-
dára, de az urak Peterd felé lévén vadászni, magam is oda 
mentem, és Peterden ő nagyságokkal szemben lévén s beszél-
getvén, visszajöttem s hálni jöttem az Létomban.1) 

31 Augusti ebédre jöttem Nagy-Enyedre, és az szeke-
reket is ott elérvén, az szekerekkel együtt hálni jöttem az 
tövisi kúthoz. 

1 Septembris szállottam az szekerekkel együtt Váradja 
és Vincz közzé az rétben, az Maroshoz közel. 

2. Huber uramhoz mentem bé Fejérvárra ebédre, ebéd 
után ismét kijöttem. 

3 (Septembris) érkeztek az Kiiköllő és Szolnak várme-
gyei szekerek is. 

9 így ; valami hegy vagy völgy neve lehet Torda és Nagy-Enyed közt. 



208 1695. SEPTEMBER. 

4 Septembris ismét bementem Huber uramhoz, ebéden 
is ben voltam, ebéd után ismét kijöttem. 

5 Septembris. Többre gyűlvén kétszáz szekérnél, ebéd 
után megindultunk; hálni jöttünk az Maros mellé Csorán alól. 

6 Septembris hálni jöttünk Szpin mellé. 
7 Septembris Lippát az fővezér nagy erővel véletlenül 

megütvén, csak hirtelen megveszi, benne való ezer praesidiu-
mot és lakosát levágja, életben meghagyván az commendanst, 
egy leitmánt és Daróczi kapitányt,2) és onnét élésnek nagy 
sokaságát takarítván Tömösvárban, lévén Lippában több har-
minczezer köböl búzalisztnél és húszezer köböl zabnál, elhá-
nyatja és pusztán hagyja mind várát s várossát. Eodem, Lippa 
megvételét mi még nem tudván, az szekerekkel Dévához szál-
lottunk, az holott is vártak feles szekerek, kikkel együtt többre 
tölték az szekerek háromszáznál. 

8 Septembris Dévánál naplottam, várván Huber uramot 
és az generál Veterani parancsolatját, hogy mitévők legyünk. 

9 Septembris Huber uram is elérkezvén, Lippa megvéte-
lében is még semmit nem tudván, az szekerekkel megindul-
tunk le Dobra felé, de mentünkben szemben találván sok 
futott embereket, szállottunk Lesnyeghez,3) holott bizonyoson 
az futott ráczoktúl megértettük, hogy Lippát az törökök meg-
vötték; de Huber uram hitelt nem adott néki; dobrai kapi-
tányt Petneházi uramot is felhívatván, ő kegyelme is bizonyít-
ván, hogy Lippát megvötték az törökök, de csak nem hitte 
Huber uram. 

10 Septembris jó reggel feljüvén ismét hozzánk Petne-
házi uram, hogy nincsen kétség Lippa megvételében, mivel 
németek is érkeztek, kik onnét kiszorultak, az szekereket hely-
ben hagyván, Huber urammal alább mentünk Hlyéhez, holott 
szemben találván az németeket és Huber uram is hitelt adván 
Lippa megvételének, visszaszállottunk az szekerekkel együtt 
Dévához, ele az Maroson sok rakott hajók lévén, azokrúl is 
az élést az szekerekkel Dévához hoztuk. 

11 Septembris. Generáltál levelünk érkezvén, hogy biz-
vást csak menjünk, mivel németeket küld előnkben Dobráig, 
reggel ismét visszaindultunk; hálni mentünk az Maros mellé 
Branicskával általellenben. 

12 Septembris Hlyével általellenben szállottunk. 

9 Máskép Paád, Hunyad vm. 
B) Daróczi Andrást, ki Tökölyitől nem rég elpártolván, a császár hűsé-

gére tért vala. Cserei M. Hist. 240. 1. Cserei elbeszélése szerint Daróczi 
is ott veszett az ostromban. 

3) Lesnek. 
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13. Dobrához bé az rétre szállottunk. 
14. Érkezvén vagy húsz német egy compánia strázsa-

mesterével, az több németség Lippa felől oldalaslag járván 
velünk, egy puszta falu helyhez szállottunk Kozárvárhoz. 

15. Jó reggel elérkezvén és megegyezvén velünk három 
compánia német, Facsaton J) felyűl egy erdő közzé szállottunk. 

16 Septembris estve kilencz-tíz óra között érkeztünk az 
szekerekkel Lúgoshoz és nem szállottunk bé az táborra, hanem 
Lúgos felől az tábor mellé az víz közzé szállottam én az sze-
kerekkel. 

17. Reggel szemben lévén az generállal, az nap nyu-
godtam velem valókkal együtt. 

18. Az szekerekről az éléseket generál parancsolatjábúl 
mind rakásokban rakattam az sátorom eleiben. 

19 Septembris száztíz szekereket Dobrához küldtem visz-
sza generál parancsolatjábúl, az többit fáért, szénáért, hogy 
Lúgosban vigyék. 

20 Septembris nagy lárma lött köztünk, mivel tíz-tizen-
egy óra között az török tábornak az nyargalója Lúgoshoz 
érkezvén, az toronybúi hírt lőttek; az táborrúl kimenvén, az 
törökökkel egész estvig ellenkeztek; én is az szekerekre az 
lerakott liszteket csak hirtelen rettenetes nagy záporesőben 
felrakatván, az táborra bémentem, és az szekerekbűi sánczot 
csinálván az tábor körűi egy darabig, az mely felől az bagá-
zsiája volt. 

21 Septembris igen jó reggel elkezdvén az törökök az 
velünk való ellenkezést, egész tíz óráig nagy ellenkezést tar-
tottak ; tizenegy óra tájban érkezvén az török császár és főve-
zér rettenetes pogánysággal, az török császár Facsad (így) 
felől való oldalban állott meg, az fővezér több basákkal együtt 
csak hirtelen rettenetes kiáltással reánk ütvén és az strázsákat 
bényomván egész az külső lövőszerszámok mellett lévő gyalo-
gokig, kikben megtartózkodván az pogányság és azalatt az 
cavalleria is lóra kapván, az pogányságot visszatolyták, de 
erdő lévén közel, az pogányság abban recipiálta magát, és az 
cavalleria visszanyomulván, ismét annál nagyobb dühösséggel 
és ordítással az p o g á n y s á g nekik jöt t ; kikben az infanteriák 
és ágyuk lövések miatt olyankor fölöttébb sűrűséggel hullott 
az pogányság, mivel az álgyukat apró golyóbisokkal töltötték 
meg; másodszor is megtolyván penig az pogányságot, az holott 
is az kitolyásban az pogányság az cavalleria miatt sűrűséggel 
hullott; ezt látván az török császár az oldalrúl, hogy már két-
szer megtolyták az németek, kivált olyan kevés számú német, 

") F a c s e t . 

CZEGEI VASS NAPLÓK. 14 
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mivel hogy csak hatezeren alig voltak, olyan számtalan pogánv-
ságát, kiknek nem láthattuk sem végét sem szélyét, az oldal-
ról hirtelenséggel lenyargal és maga az janicsár agáját megöli, 
és annál nagyobb dühösséggel három helyt hajtja nekünk; 
de akkoron is igen sűrűséggel hullott az pogányság; de ugyan 
csak olyan kevés számú ember, kivált az infanteria csak hat-
száz lévén, nem állhatván az pogányságnak sokaságát, az első 
lövőszerszámokat az infanteriával együtt elborítja, úgy hogy 
az gyalogok közül kevés nyomulhat beljebb; az cavalleria bel-
jebb nyomulván az táborhely közepére, holott voltak az több 
lövőszerszámok, az kik rettenetes harczot tartottak tovább két 
óránál, mindkét részrűl felesen hullván el, de kivált az pogány-
ság közül. Azalatt az Yeterani generál, annak az hadnak 
feje, sebben esvén, sebesen is sokáig biztatván az hadakat, de 
két seb fején és vállán lévén és lövés is esvén rajta, utoljára 
bágyadni kezdett és hintóban tétette magát, de látván, hogy 
az hada meg kezdett szaladni, ismét lóra téteti magát, hogy 
ha lovon ő is eljöhetne, de azon sem ülhetvén, csak letéteti 
magát, egy trombitása vele lévén és mindketten török kézben 
esnek; az hada penig nem állhatván az pogányságnak soka-
ságát és mindenfelől véle elborítását, az ki közűlök merre 
szaladhatott, szaladott; én is az több szaladókkal, velem lévő 
commissariusokkal és szolgáimmal szaladtam az Vaskapura, 
ott hagyván és vesztvén számtalan sok egyetmásomat és javai-
mat, kilencz rakott társzekeremet, egy rakott hintómat, két 
török sátoromat, egyik kópiás,1) négy lovamat, két öszvéremet, 
minden konyhára való réz edényimet és asztalhoz való friss 
készíiletimet; ezeken kivűl, nyereségre vívén, hatszáz sajtomat, 
másfél száz köböl zabomat, száz köböl árpámat. De az szala-
dásban volt nagy bajunk az ráczok miatt, mivelhogy meg 
akartak bennünket fosztani, az mint hogy ha fegyverhez nem 
nyultunk volna, meg is fosztottak volna; elszakadván tő lök és 
magunkat németekkel vervén öszve, azon éjjel általjöttünk az 
Vaskapun, és szintén mikor virradni kezdett, érkeztünk jNalá-
czon felyűl való, az Sztrígy mellett lévő faluban, holott egy 
kevéssé az lovakkal megszállottunk.2) 

22 Septembris ebédre mentem bátyámhoz Kendefi Pál 
uramhoz; estvére jöttem egy oláh faluban; ott egy keveset 
nyugosztalván az lovakat és jól abrakolván, hálni jöttem Szász-
városra. 

23 Septembris. Leichmert az proviant-praefectust ott 

Vagy kapus ; a szó olvasása kétes. 
2) A lugosi veszedelem és Yeterani halála elbeszélését v. 5. Cserei 

M. Hist. 241—244. 11. 
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tanálván, véle együtt jó reggel megindultunk és ebédre Fejér-
várra jöttünk; hálni én jöttem Vajasdra. 

24. Vajasdon postára ülvén és szolgáimat s lovaimat 
elhagyván, nyolcz óra tájban Enyedre érkeztem, tizenkét óra 
után Tordára; szintén kapubetéteikor érkeztein Kolozsvárra, 
de feleségem nem volt ben, C3ak az gyermekek. 

25. Feleségem estvére beérkezett. 
26. Ben voltam, nyugodtam. 
27. Feleségemet, gyermekimet ben hagyván, estvére Bon-

czidára mentem gubernátor ő nagyságához. 
28 Septembris ebéd után haza jöttem Czegében. 
29. Itthon voltam. 
30 Septembris Méhesre mentem, mivel még semmit se 

nem csépeltek, se nem vetettek számomra. 
1 Octobris ment által Méhesen Bethlen Gergely uram, 

az saxoniai elector *) eleiben akarván menni gubernátor uram-
mal ő nagyságával és az több urakkal, de annakutána megvál-
tozott, mivel csak gubernátor uram, Bethlen Miklós, Gyulafi 
László, Apor István ő nagyságok mentek az Kajántorokban 
eleiben az electornak és az nagy armádának s generáloknak, 
Kaplarának 2) és Haiszlernek s többeknek. 

12 Octobris. Méhesen jó rendben hagyván az dolgot, 
Kolozsvárra mentem bé az herczeg béjö vetelire. 

13 Octobris éjczaka kilencz-tíz óra között jött bé az 
elector gubernátor urammal ő nagyságával és Gyulafi László, 
Apor István ő nagyságokkal; szállították az Székely Lászlónó 
asszonyom ő kegyelme házához. 

14. Ben volt és majd estig mulatott gubernátor ő nagy-
ságával 3) Sligh,4) Sápi5) generálokkal és Gyulafi, Apor 
István ő nagyságokkal. 

15 Octobris tíz óra tájban mentek Deés felé Kővár felé, 
az gubernium ajándékban adván egyrendbeli pej szekeres 
lovat hámjával együtt, és egy paripát minden szerszámostul.®) 

16 Octobris estve felé jöttek bó Kaplara és tíaiszler 
generálok is. 

17. Ben voltak. 

j) Frigyes Ágost, ki ekkor a császári hadak fővezére vala. 
9 Caprara. 
8) A kipontozott hely üresen van hagyva. 
*) Schlick. 
B) Sapia. 
6) A szász választó bejöveteléről és kolozsvári mulatásáról olv. 

Cserei M. Hist. 247—248. 11. 
14* 
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18 Octobris nyolcz óra tájban ment ki Kaplara generál. 
Eodem ebéd után Haiszler generál is kiment, engem rendel-
vén melléje commissariusnak az gubernium; éjezaka későn 
érkeztünk Somborra. 

19 Octobris ebédre Zilajra mentünk; ebédet évén, Haisz-
ler generál ő nagysága Absolon urammal együtt elmentek, 
én penig kikísérvén az városból, elbúcsúzván visszatértem, és 
az nap lovaimat s magamat nyugosztaltam Zilalion. 

20 Octobris igen jó reggel megindulván Zilajrúl, est-
vére Kolozsvárra jöttem az majoromba hálni. 

21. Kapunyitáskor béjöttem, és tíz óra tájban az kapu 
előtt menvén el gubernátor ő nagysága, Haiszler ő nagysága 
köszönetit ő nagyságának megmondván, ő nagyságának kül-
dött Haiszler ő nagysága levelit megadtam. 

22 Octobris feleségemmel, gyermekimmel s cselédimmel 
haza mentem Czegében. 

31 Octobris ebédre béjöttem Kolozsvárra. 

5 Novembris tettük koporsóban az szegény komámat Be-
senyei Mihály uramot. 

6 Novembris tettük koporsóban s 5-én holt meg, csak-
hogy elvétém írását. 

7. Az harczon *) maradván el az hosszú mentém, az helyett 
csináltatván mást, azt bélleltettem. 

8 Novembris kilencz óra tájban kimenvén gubernátor 
uram ő nagysága eleiben, szintén Monostoron tanáltam szem-
ben ő nagyságát, Bethlen Gergely és Keresztesi Sámuel uramék 
is ő nagyságával lévén; bé sem jött ő nagysága, hanem érkez-
vén Szebenbűl Yaudemont fejedelem 2) Komornyik Pál uram-
mal, Békáspatak felé eleiben ment ő nagysága, s elérkezvén, 
szemben lévén ő nagyságok, bejöttek Kolozsvárra; az több 
urak is béjöttek. Yaudemont fejedelem szállott Apor uram 
házához Komornyik urammal. 

9 Novembris ebéd után kiment és vissza igyekezett Sze-
benben menni Yaudemont fejedelem Komornyik urammal 
együtt. 

10. Az urak ben maradván, Bethlen Miklós uram bécsi 
expeditiója körül munkálódtak. 

11 Novembris reggel megindult az bécsi útra Bethlen 
Miklós uram.3) Eodem szintén naplemenetelkor ment ki guber-
nátor uram ő nagysága is Gyaluban. 

*) T. i. Lúgosnál. 
2) Veterani utóda a generalis commendansságbau. 
3) Y. ö. Önéletírása II. 152—153. 11. 
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12. Feleségemet Bánfi Mihályné húgommal felküldöttem 
Gyaluban, magam penig az mentéjét bélleltettem. 

13 Novembris magam is felmentein ebéd után Gyaluban 
az urakkal, Bethlen Elek, Keresztesi Sámuel, Apor István 
uramékkal. 

14. Ebéd után vadászni mentünk az úrral, de semmit 
nem fogattunk. 

15 Novembris kereszteltette meg gubernátor uram ő 
nagysága mostan nem régen lött leánykáját Krisztinát; három 
frajját is ennekeló'tte adván el ő nagysága, egyiket Radák 
András uramnak, másikat Alsó Jánosnak, harmadikat Csiz-
madia Lőrincznek, kiknek is lakodalmokat egyúttal ő nagy-
sága megcsinálta. 

18 (Novembris) estvére haza jöttem Czegében. 

24 Novembris az gubernium parancsolatjábül mentem 
az német vitézek statióinak investigálására, ós ebédre mentem 
Somborra, onnét ebéd után az kapitánynyal Mányikban, onnét 
estvére Búzában. 

25. Búzában az szállásokat eljárván, Csáki István uram 
ő nagysága ebédre bennünket felhívatván, el nem bocsátott 
az nap. 

26. Jó reggel megindulván, mentem tekóntőleg Méhesre. 
27. Jó reggel megindulván, jöttem Szombattelkére; itt 

is megjárván ós számban vévén az németek kvártélyit, jöttem 
Gyekében; ott is megszámlálván az kvártélynak való házakat 
és felírván, estvére haza jöttem Czegében. 

10 Decembris Méhesre jöttem feleségemmel, gyermekim-
mel, cselédimmel, közelítvén az vásárhelyi gyűlés is; de kárra 
jöttem Méhesre, mivel az kis-sármásiak németet vévén magok 
mellé 9-ikén, és az méhesi erdőre jővén, majd harmadát levág-
ták és elvitték. 

14 Decembris Maros-Keresztűrra jöttünk. Vass György 
és Dániel öcsém uramék is hozzám jöttek. 

15. Jó reggel bémentünk Vásárhelyre,1) de semmihez 
nem fogtak. 

16 Decembris olvasták el az catalogust. 
17 (Decembris) öszve nem gyűlvén, ebéd után hazajöt-

tem Maros-Keresztúrra. 

*) Marosvásárhelyi gyűlés január 19-ig. 
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18. Itthon voltam. 
19. Jó reggel bémentem Vásárhelyre és öszvegyültünk, 

embereket rendelvén az kapuszámok aránt való difficultások 
leírására. 

20. 21. Nem elégedvén meg az németek kvártélyj okkal, 
az gubernium több falukat rendelt nekik. 

22 Decembris zálogosítottam meg in fl. 200 az Boldi-
zsár Mihály vásárhelyi várban levő házát, és estve lejöttem 
Maros-Keresztúrra. 

29. Jó reggel bémentem Vásárhelyre, és öszvegyiilvén, 
az rovatalok igazítását bíztuk az guberniumra. 

30. Az rovatalok igazításához fogtak az urak. 
31. Az urak az rovatalokat igazították renddel az vár-

megyéken, ebéd után penig magam kijöttem Maros-Keresz-
túrra. 

Ez elmúlt ezer hatszáz kilenczvenöt esztendőnek részeit 
előbbi szokott írásom szerént én most nem számlálom elő, és 
járásinak mivoltokat az elébbi rendem szerént nem írom le, 
hanem hogy ez esztendőben, istennek hála, nagyobb részént 
ez hazában búzánk gabonánk jól te rmet t ; borunk szűkebben, 
de az is az ki lött, felette igen igen szegények; az takaro-
dásnak, kaszálásnak, gyűjtésnek, aratásnak és hordásnak felette 
igen jó ideje járt, jóllehet az tavasznak szárazságáért kevés 
füvünk volt. 

Ez elmúlt téli portio volt: 
búza cub. 29. 
hűs cent. 17. 
zab cub. 60. 
széna curr. 23. 
pénz flor. 60. 

Ezen kivűl vettetett kapuszámra két úttal is magazi-
numban búza és zab, és táborra való szekerek is két úttal, me-
lyeknek háromszázán én lévén főcommissariussok, vélek Vete-
ran! generál ő nagysága táborára Lúgoshoz kellett mennem, 
holott is nagy szerencsétlenséggel j á r tunk ; mely járásomat s 
szerencsétlenségemet megláthatni előbb való írásomban, holott 
septemberi dolgaimat írtam le.1) 

J) L. föntebb a sept. 1—21-ről szóló feljegyzéseket. 
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Ismét vetettünk téli portiót fel minden kapura: 
búzát cub. 37. 
zabot cub. 106. 
szénát curr. 40. 
húst az anticipatióval cent. 10. 
pénzt flor. 35. 

Item, minden kapura tizenkét zlotokat,1) hogy azt folyó 
pénznek felveressük; melyek administratorának engemet ren-
deltek, hogy felveretvén apró pénzűi, az szegénységnek vissza-
adassék; melyben semmi nem tölt, más szükségre expendálván.3) 

Anno 1696. 
Úr Jézus áldd meg ez esztendőnek kezdetit, folyását és 

végét, tedd már egyszer békességessé! 
1 Januarii itthon voltam Maros-Keresztúrott. 
2. Jó reggel bémentem az gyűlésben Maros-Vásárhelyre. 
3. Bégyiilvén az nemes ország, Bethlen Miklós uramtúl 

Bécsbűi küldetett leveleit olvasták el.a) 
4. Az méltóságos gubernium az németek aránt való 

székelység panaszinak collimálására rendelvén, azok körűi 
munkálódtam. 

5. Magyarországban mindenütt letévén az zlotot ő fel-
sége parancsolatjából,4) de itt Erdélyben még egy kevés ideig 
fenhagyván, míg apró pénzt szerezhet az szegény haza, annak 
alkalmatosságára vetett az nemes ország minden kapura 12 
zlotokat, székelységre bizonyos számú zlotokat; omnibus com-
putatis vettetett fel zlot nro 30,000; melynek Bányára való 
vitetésére és felverettetésére én rendeltettem, eleget menteget-
vén tőle magamat, hogy nem tudok hozzá, az pénzt is oly 
módon sem ismerem, ötvös soha nem voltam, de semmit nem 
használt. 

6 Januarii Kornyis Zsigmond uram jegyzette volt el 
az asszony Bálintit Zsigmondné asszonyom leányát Bálintit 
Zsuzsannát; kértek ő kegyelmek, hogy az urakat lakadalmi 
alkalmatosságokra hívogassam el. 

7 (Januarii) estve felé haza jöttem Maros-Keresztúrra. 

Az ezen kivetésre vonatkozó számadások szerint, melyek az Orsz. 
Levéltárban a gyulafejérvári kápt . iratai közt őriztetnek, 1 zlot = 105 pénz. 

a) Ez évben a szokott fohászkodás is elmaradt, hanem két üres 
lapot hagyott reá a napló írója. 

8) Bécsbe menetelét 1. föntebb nov. 11-én. 
4) A zlotot ekkor bannizálák az ő felsége országaiban. Bethlen M. 

Önéletírása II. 153. 1. 
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8 Januarii itthon voltam. 
9. Jó reggel bemenvén feleségemmel, Bálintitné asszo-

nyom gazdának kérvén, az lakodalomra való palotát és házo-
kat s egyéb alkalmatosságokat vonattam, készítgettettem csak 
magam Berzenczei János és Luczai uramékkal, mert mások, 
kikhez bízott volna ő kegyelme, elvonták magokat. 

10 Januarii lött meg az lakodalom ugyan Vásárhelyt 
Borbély Balázs háza-félénél, gubernátor uram ő nagysága ós 
az urak többire jelen lévén ós regalisták közül is felesen; 
tánczolt, már ezzel két lakodalomban osztván magát, Nagy-
mihályi uraméban és ebben.1) 

11. Az atyafiak s gazdák vendégsége volt. 
12. Az székelység querelájok körül munkálódtattam, mivel 

felvivén az uraknak, visszaadták, hogy már deákűl fordíttassam. 
13 Januarii öszvegyültünk és articulust olvastak, mely-

ben holmik nem tetszvén, az guberniumban felküldtük. 
14 (Januarii) öszvegyültünk, és az gubernium az urakat, 

Bethlen Gergely és Apor István uramékat közinkbe leküldték 
az tegnapi difficultás toll(ál)ásáért. 

15 (Januarii) vasárnap lévén, nem gyültünk öszve. 
16. Az székelység quereláját deákul fordítván, bévittem 

gubernátor uramnak ő nagyságának; ő nagysága Komornyik 
uramnak küldte le tőlem. 

17. Az guberniumban volt dolga az uraknak. 
18 (Januarii) öszvegytiltek, de nékem egyéb dolgom volt, 

nem mentem különben ország közzé, hanem gubernátor uram 
ő nagysága küldött praesidens uramhoz. 

19. Elolvasván az artieulusokat, elbomlott az gyűlés, de 
énnekem az pénzveretés felől volt dolgom az urakkal, mely 
miatt ki nem jöhettem. 

20. Gubernátor uram és az urak is ebéd után mind 
eloszlottak, én is ebéd után kijöttem Maros-Keresztúrra. 

23 (Januarii) jó reggel minden cselédestűi megindulván, 
estvére jöttem Méhesre. 

27 Januarii jó reggel megindulván, minden cselédestűi 
haza jöttünk Czegében. 

3 Mártii indultam ebád után az Öcsém Makrai Péter 
uram temetésére; gubernátor uram is Füzesen hálván, én is 
ott háltam. 

3) Valószínűleg a gubernátort érti, hogy tánczolt. Nagymihályi 
János lakodalmát másfél évvel ezelőtt, 1694. jun. 16-án tartották. A táncz-
osztásról olv. Apor P. Metamorph, id. h. 386. 1. 
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4 Mártii jó reggel megindulván gubernátor urammal ő 
nagyságával, kilencz órára Széplakra mentünk ; ebédelvén, 
annakutána lött temetése az öcsémnek Makrai Péternek; az 
atyja mellé temettük; estve felé vége szakadván, ugyan az 
temető helybűi gubernátor urammal ő nagyságával eljővén, 
hálni jöttünk ismét Füzesre. 

5. Nagy-Devecserig kísérvén gubernátor uramot, onnét 
haza jöttem Czegében. 

26 Mártii csak magam mentem Méhesre. 

1 Április ebéd után megindulván Kolozsvárra, hálni 
mentem Korpádra. 

2 Április holt meg Tordán Vida István, ki az uraka t 
gyakran mulattatta, sok emberséges embereknek, kik markát 
jobban megkenhették, nyelvével jó szívvel szolgált, de gyak-
ran az méltóságok előtt sok böcsiiletes embereket nyelvével 
megsértett. Isten irgalmazzon neki. 

7 Április reggel hét óra tájban érkezett bé Kolozsvárra 
Bécsbűi Bethlen Miklós uram,1) kinek megjövetelivel, úgy 
hiszem, sokaknak megcsendül az fülök; félő, hogy szegény 
hazánknak és űri, fő, nemesi rendeknek is még az mi kis 
szabadságok megmaradott volt is, jobban meg ne rontattas-
sék és nagyobb terehviselés nyakunkban ne vettessék. 

8 Április holmi dolgait exponálván az uraknak Bethlen 
Miklós uram, ad 26 Április partialis gyűlést termináltak, az 
mikor némely édes eleinktűi reánk maradt és teljességgel el 
nem rontatott kicsiny nemesi praerogativánk nagyrészént és 
sok résziben periclitálódni fog. 

9. Az urakban felesen kimentek Kolozsvárról házokhoz. 
10 Április magam is reggel kiindulván, haza jöttem est-

vére Czegében. 

26. Hon hagytam feleségemet (az) gyermekekkel együtt, 
magam penig jó reggel megindulván, három óra tájban beér-
keztem Kolozsvárra. 

27 Április ebéd után gubernátor uram ő nagysága béjött, 
az fejedelem is annakutána csakhamar beérkezett és szállott 
az én házamhoz. 

') Ő maga apr. 8-ikára ír ja hazajövetelét. Önéletírása U. 153. 1. 
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30 Április publicáltatott köztünk gubernátor uram ő 
nagysága, Bethlen Miklós uram és Apor István uram ő nagy-
ságok grófságok commissio által.1) 

1 Maji praestálta homagiumját ő felségének az fejedelem 
az regium gubernium előtt, gubernátor ő nagysága házában. 

2 Maji kezdték producálni, az kik az fejérvári fiscalis 
jószágban bírnak, praesidens Bethlen Elek és ítílőmester Sárosi 
János uramék ő kegyelmek és az táblafiai előtt, praesidens 
uram szállásán. 

6 Maji jó reggel kiindulván Kolozsvárról, két óra után 
hamar haza érkeztem Czegében. 

10 Maji feleségemmel együtt, gyermekimet hon hagyván, 
Kolozsvárra mentünk bé, és csak előttünk nem sokkal ment 
el, kolozsvári házamnál lóvén szálláson, az fejedelem. 

11. Ismét az urak tábori szekerek mellé való commissa-
riusnak akarván rendelni, de én semmiképen fel nem vállal-
tam, az számban lévén az tavalyinak is az ízi.2) 

12 (Maji) oszlottak el az urak; gubernátor uram ő nagy-
sága is ebéd után kiment Bonczidára. 

15 Maji jó reggel megindulván, estvére haza jöttünk 
Czegében. 

5 (Junii) ebéd után megindulván, estvére Méhesre men-
tem; feleségem az gyermekekkel Czegében maradt. 

9 (Junii) ebéd után megindulván, haza jöttem Czegében. 
Enyedrűl deákok is érkezvén hozzám, elhoztam velem őket. 

10. Pünkösd napja lévén, itthon voltam, de az hidegség 
miatt tüzet kelletett házamban az kemenczében rakatni. 

17. Itthon voltam, és az hideg miatt tüzet kelletett bé 
az házban' rakatnom. 

11 (Julii) az szőllőmben jártam, de az rettenetes sok és 
mindennapi eső miatt nem igen dolgozhatnak, mivel Medar-
dustúl fogván rettenetes esős iidő jár, ügy hogy elig múlik 
egy nap el, melyben eső nem lenne, az mely miatt rettenetes 

9 Olv. Bethlen M. Önéletírása II. 153—154. 11. 
2) Naplóírónk nagy kárt vallott a lugosi veszedelemben. Olv. fön-

tebb 1695. sept. 21-én. 
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árvizek vannak mindenfelé; az tők is mód nélkül megteltek, 
az kiknek gátjait is alig tarthatjuk; mindenütt mind folyó-
vízen, mind tón az malmok vízben vannak, itt való malmunk 
is majd az kőpadig áll vízben. 

18 Julii költöztem mindenestül fogva Méhesre lakni. 

22 Julii. Telekiné asszonyom küldvén ós hívatván által 
Szentpéterre, csak magam ebéd után általmentem. 

23 (Julii) adta meg az asszony Telekiné asszonyom 
Nagymihályiné húgom asszonynak az tízezer forintokat, melyet 
az szegény idvezült úr Teleki uram hagyott az leányinak,1) 
mindeniknek külön külön tíz tíz ezer forintokat, az jószágért, 
melyrül való levelet és excontentatiót én írtam meg, lévén 
közbírák benne (az) úr Keresztúri János uram és ón. 

27. Feleségemmel együtt Kolozsvárra mentem bé, mivel 
Andrási uram Bethlen Ferencz uramnak haza akarván m á t -
káját adni, gubernátor uram ő nagysága parancsolatjából azon 
lakodalmi alkalmatosságra fó'gazdának engem requirált levele 
által ő kegyelme. 

28. Nem érkezvén bé, az majorban háltam, és jó reggel 
bémenvén, mingyárt az készülethez fogattam, mivel semmi 
készület nem volt. 

29 Julii. Készületlenek lévén, az üdő penig rövid lévén, 
vasárnapot is meg kellett szegnünk és készülgetnünk kellett . 

30 Julii estve hat óra felé leülvén asztalhoz gubernátor 
uram ő nagysága az urakkal, meglőtt az lakodalom; násznagy 
volt Bethlen Elek uram, nyoszolyóasszony gubernatorné asszo-
nyom, vőfély Bethlen László uram, nyoszolyóleány gubernátor 
uram ő nagysága nagyobbik leánya. 

31. Gubernátor uram ő nagysága kiment Bonczidára, 
Bethlen László uram lakodalmára készülvén, de az több u r a k 
megmaradtak. 

1 Augusti mentek le az urak az új menyecskével együt t 
Bonczidára, nekem is parancsolván gubernátor uram ő nagy-
sága feleségemmel együtt lemennem az násznépe után. A n d -
rási uram is lement feleségével, atyjafiaival együtt, de az 
felesége Bonczidán le akarván az hintóból szállni, csak nagyot 
rivalkodott s mint az bolond esze nélkül kezdett beszélleni és 
megbolondult, kit az szállására vittek le. Eodem az Bethlen 

Nagymihályi Pongrácz János neje vala Teleki Mihály leánya 
Judit . Egybekelésüket 1. föntebb 1694. jun. 16-án. 



2 2 0 1696. augustcs S E P T E M B E R . 

László uram lakodalma is meglőtt,1) estve hat órakor ülvén le 
asztalhoz. 

2 Augusti ebéd után Betlen felé indultak; gubernátor 
uram ő nagysága is elkósórte az vőlegényeket; énnekem is 
parancsolatom lévén, el kellett mennem; háltunk Szentbenede-
ken Kornyis Zsigmond uramnál. 

3 (Augusti) ebédet öttünk Arpástón, estvére Betlenben 
mentünk. 

4. Gubernátor uram elmenvén vissza Bonczidára, én is 
az sógornál Szikszai uramnál falatozván, valami nehezen késő 
estvére haza jöttem Czegében igen nagy sáros útban és alkal-
matlan üdőben, nem caniculához illendő útban. 

7 Augusti haza jöttünk Méhesre. 

16 Augusti gubernátor uram ő nagysága commissiőját 
hozván, kelletett Tordára mennem; kihez képest estve felé 
megindulván, háltam az tordai szénafűben. 

17 Augusti hét s nyolcz óra között beérkeztem Tordára, 
de gubernátor uram ő nagysága Bethlen Miklós urammal 
Fejérvárra menvén az generálokhoz, estvére jöttek meg. 

18. Hívattak volt azért Tordára az urak, hogy Bihar 
vármegyében küldjenek az egész vármegye connumeratiójára, 
de az urak is látván, hogy csak haszontalan lesz fáradságom, 
végeztek úgy, hogy elsőben az gubernium levelével adja érté-
sére az vármegyének, hogy mit akarnak; én is hasonlóképen 
írjak levelet, hogy oda választattam, és ha admittálnak, úgy 
menjek el. 

19 Augusti az oda szóló levelet megírván és gubernátor 
uramnak ő nagyságának adván kezéhez, ebéd után haza jöt-
tem Méhesre. 

5 (Septembris) Tordára küldtem Apor uram ő nagysá-
gához, mert igen rosz hírek kezdtek folydogálni és 3-ikán 
4-ikén nagy álgyulövések is hallattak. 

7 Septembris jött hírem, hogy az nagy armáda az török-
kel megharczolt;2) az elector levelének is párját hozták, me-
lyet küldött az német táborról az guberniumnak, mely is így 
vagyon: 

9 Vesselényi Pál leányát vette feleségül, de nem lőn szerencsés 
együtt lakások. Cserei M. Hist. 257. 1. 

s) Frigyes Ágost fővezér Temesvár vívását abbahagyva, aug. 26-án 
ütközött meg a Dunán átkelt török sereggel Hetténynél a Béga mellett, 
Torontál vármegyében. 
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Kos, dei gratia Fridericus Augustus dux Saxoniae etc. 
sacri romani imperii archimarschallus et elector. Plane e 
re duximus insinuandum inclyto gubernio, quatenus post di-
versas, liisce aliquot diebus quaesitas et captatas occasiones, 
lieri*) tandem oecasionem habuiinus cum christiani nominis 
inimico cum aliqua parte exercitus in hoc campo confugiendi. 
Respexit deus arma iusta sacratissimae caesareae maiestatis 
suae, ubi non obstante quod inimicus opportunitatem optimam 
inter dumeta procurasset et nostris occultis ex insidiis obsti-
tisset, exinde tamen expulsus, inter suos currus se se recon-
didit, unde, in obscuro fere latit ans, a militiae nostrae robore 
aperto pectore militantis per elapsam noctem expelli non 
potuit; hodie summo mane tamen exinde cum summo silentio 
se nostris oculis subtraxit, sicque nobis liberum campum ces-
sit; quoniam autem facile suspicandum, inimicum iactabundum 
multa in sui favorem prolaturum simulque procuraturum eam 
quoque provinciám a caesarea fidelitate in suas partes per t ra -
hendi, itaque admonemus serio inclytum gubernium, nullás 
plane praebeat, aures fallacibus suasibus inimici, neque nos 
ultro perculsos vei minima quidem infidelitatis nota constrin-
gat, contra principatum illum extremis2) mediis etiam flamma 
et igne procedendi; nam nos cum 40,000 germanorum para t i 
sumus inimicum iam iam iusequendi et illico ad provinciám 
illám magnis itineribus nos conferendi, per nóvum conflictum 
causam huius expeditionis aestivae decidendi; procurabit i ta-
que inclytum gubernium, ut sincero animo principatus ille 
totus sacratissimae caesareae maiestati advertere observet 
neque declinet inimico 3) vei sui parte, sed potius quic-
quid pro commoditate exercitus huius nobis confisi requiri 
potest, ultronee paratum teneat, quum demonstrationem verae 
fidelitatis nos non solum suae caesareae maiestati imprimis 
collaudare, verum etiam quantum e re nostra et in nostris 
viribus fuerit, inclyto gubernio pro re nata in aliis gratificandi 
nunquam sumus defuturi. De cetero gratia nostra electorali 
inclyto gubernio bene affectionati perrnanemus. Ex castris cae-
sareis inter Silasch et Barden4) positis, 27 Augusti, 1696. 
Inclyti gubernii bene affectus Fridericus Augustus elector. 

9 Aug. 26-án. 
E) A naplóban externis van írva, de nyilván hibásan extremis 

helyett. 
3) A pontok helyén puncto olvasható, de ennek semmi értelme ; 

a naplóíró — úgy látszik — több helyt is hibásan másolt. 
*) Szilas és Párdány között. Az előbbi a Lipszky-féle térképen még-

mint praedium Szilas van megjelölve, Hetténytol keletre, a hol m a 
Aurélháza községe fekszik ; Barden kétségkívül a mai Német- és Szerb-
Párdány Torontál vmben. 
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9 (Septembris) feleségem készülgetett bémenni Kolozs-
várra az gyermekekkel az elegy-belegy hírekre nézve, nem 
tudván, az dolgoknak kimenetele mint lészen. 

10 Septembris indult meg feleségem az gyermekekkel, 
hogy Kolozsvárra bémenjen; magam Méhesen maradtam; hálni 
mentek Czegében. 

18 Septembris Méhesrűl Czegében jöttem. 
19 (Septembris) feleségem is ebédre haza jött. 

22, 23. Áz gyűlésben Fejérvárra készültem.1) 
24 Septembris indultam Czegébűl az gyűlésben, komám 

Diószegi Dániel urammal együtt; hálni jöttem Méhesre. 

27 Septembris nyolcz óra tájban beérkeztünk Fejérvárra, 
ós vacsorán voltam Kemény János uramnál ő nagyságánál. 

28 Septembris az urak indultak ebéd után Dévára az 
generálhoz Rabbutinhoz,2) kvártélyok és portio felől, marad-
ván csak az praesidens az országgal. 

29 (Septembris) öszvegyültünk, de csak propter formám. 
30. Vasárnap lévén, gubernatorné asszonyom ő nagysága 

is kétszer az templomban jött. 
1 Octobris az templomban levő régi királyok s méltó-

ságos emberek monumentumainak köveit kerestette s szedette 
s rakatta öszve Bethlen Elek uram ő kegyelme. 

2 Octobris jöttek meg estvére az urak, de csak kevés 
végzéssel, sem kvártélyok, sem portio dolgát el nem igazítván 
az generállal. 

3 (Octobris) bégyültünk s keveset végeztünk; voltam 
penig ebéden Apor uramnál ő nagyságánál. 

4. Az urak az postulatumokra való replicán munkálód-
tak; ebéden pedig voltam gubernátor ő nagysága asztalánál, 
vacsorán Bethlen Gergely uramnál. 

5 Octobris az regium gubernium leküldvén az vármegyék 
postulatumira tött válaszokat, újólag az nemes ország replicált. 

6. Az székelység postulatumira is lejött az válasz; ebé-
den voltam cancellarius Bethlen Miklós ő nagyságánál, vacso-
rán Teleki Mihály uramnál. 

7. Gubernátor uram ő nagysága az urakkal együtt az 
3) B gyűlés october 11-ig, azután folytatólag oct. 30-tól november 

végéig tartott. 
2) Yaudemont után, kinek állása csak rövid ideig tartott, í tabbu-

tin vette át Erdélyben a főparancsnokságot. Az urak dévai udvarlását 
érdekesen beszéli el Bethlen M. Önéletírása II. 164—165. 11. 
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templomban jöttek isteni szolgálatra, és ebéden ismét voltam 
Teleki Mihály uramnál. 

8 (Octobris) bégyültünk, de csak ott ültünk, várván az 
regi um gubernium izenetitűl, hogy ha az ország kívánsága 
szerént az bécsi követek, úgymint cancellarius uram és Csáki 
László uramék ő nagyságok instructióit leküldik. 

9 Octobris ebéd után majd estve küldte le közinkben 
az regium gubernium gróf Csáki László uram Bécsbe mene-
telekor ő nagyságának adott informatióját, izenvén. azt is, 
hogy az Csáki uram instructiója vagyon cancellarius uram 
könyvében írva, hanem maga az Bécsben ment alkalmatossá-
gával adott instructióval lehozza; az mint hogy le is hozta : 
és lehozván s köztünk perorálván s felmenvén közülünk, leg-
elsőben is Csáki uram követségének instructiója s informatiója 
olvastattak el, melyet is az nemes ország helyben hagyott és 
magáénak agnoscált, contendálván ugyan két-három czikkelyek 
felett, melyek is praesidens uramtül az nemes ország előtt 
sopiálódtak; annakutána cancellarius uram instructiója is elol-
vastatván, késő lévén, hagyattatott más napra. 

10 Octobris jó reggel öszvegyülvén és hozzá fogván az 
cancellarius instructiójában lévő némely punctumok ventilálá-
sához, kik között némelyek tángálták az egész statusokat, 
némelyek csak az egyik statust, némelyek az religionum per-
sonákat; de midőn ezen discursusok forganának, béjő cancel 
larius uramnak két deákja, úgymint Lázár György sógor és 
Horti *), az ország hátok megett félen titkon nótázván 
és írván az mostan jelenlévő natiók követeinek neveket, melyet 
észrevévén az nemes ország, felzendült rajta, minemű hallatlan 
dolog lévén köztünk, és sokan kiáltván: Vessék ki, vessék ki 
az ablakon az deákokat, mert megérdemlik ez nagy gonoszért! 
De az praesidens Bethlen Elek uram jámbor ember lévén és 
Lázár György is vérünk-tagunkból lévén,2) tartóztatódott az 
köztünk indult nagy fúria, hanem küldtünk fel országostól 
három nemzetül az méltóságos regium guberniumhoz követsé-
get Pekri Lőrincz uramtúl ő nagyságától ily instructióval, 
summatim minemű példa nélkül való és hallatlan dolog esett 
légyen, hogy az nemes statusok neveit, voxait Írogassák, mint 
most cancellarius uram két deákja, Lázár György és Hor t i ; 
nem tudván ki parancsolatjából lött légyen és mi végre, in-
stálunk a méltóságos regium guberniumnak, hogy ő nagysá-
gok keressék ki, mi végre írattatott légyen és ki parancso-

9 Nevének üres hely van hagyva. 
2) Az az: atyánkfia lévén. A vér-tag összetételre egy példát hoz 

fel a Nyelvt. Szút. i l l . 371. 



224 1 6 9 G . O C T O B M . 

latjából, és orvosoltassék meg, hogy kicsiny szikrábúl nagy 
tűz ne támadjon. Követeink lejővén, csakhamar cancellarius 
uram is azon két deákjával közinkhen jöve, ez végre, hogy 
úgy halija, megindult raj ta és citálta is az nemes ország két 
deákját, hogy némely statusoknak neveket regestráltatta volna, 
azért ha mi dolga van az nemes országnak vélek, ő nagysága 
maga megfelel deákjai helyett, ő nagyságát kell perelni, mivel 
ő nagyságának névszerént meg kell tudni az egész statusok-
nak neveket, melyet jövendőben mind közönségesen, mind penig 
személy szerént meg fognak tapasztalni, melyet is isten s az 
császár ő felsége köztünk eligazít. Több fenyegető szókkal is 
élvén ő nagysága, az szók is kihozván egymást, közülünk 
felment, és kimenvén, annál jobban az statusok felzendültek, 
hogy az egész nemes országot egy privata persona szemtűi 
szemekhez ország közönséges gyűlésében mint fenyegeti; kihez 
képest mingyárt újabb követséggel az ura t Haller István ura-
mot felküldik az regium guberniumhoz, izenvén ő nagyságok-
nak, minemű nagy fenyegetőzéssel légyen cancellarius uram, 
és még szemben fenyegetvén az egész . statusokat, melyet 
ő nagyságának semmiképen el nem szenyvedhetnek, hanem 
kívánják az regium guberniumtúl egész orvoslását, egyébaránt 
más útját is felkeresik orvoslásának. Követeink felmenvén s 
lejővén s izenvén az urak, hogy discurrálnak felőle, csakhamar 
követek jöttek közinkhen, az urak, Keresztesi Sámuel, Sárosi 
János uramék ő kegyelmek, hogy az nemes ország csendesed-
jék, mivel cancellarius uram tagadja, hogyT nem hírivei mentek 
volt deákjai ország közzé irogatni, nem is szólott maga is 
ország között úgy hogy fenyegetőzött volna; hanem fogjanak 
közönséges dolgokhoz. De az statusok ugyan csak nem lévén 
contentusok, és hozzá járulván az is, hogy az mint azelőtt 
való nap országostól elvégeztetett, hogy ő felségének íratik 
az nemes országtól egy alázatos instantiával teljes levél Csáki 
uram ő nagysága követsége felől, annak megírásától is két 
deákja által eltiltotta az delegata personákat, újabban az 
regium guberniumhoz felküldünk, és extraordinarius casus 
lévén, követet is olyat küldtünk fel, extraordinariust, egyik 
ítílőmestert Alvinczi Péter uramot, hogy ő nagyságoktúl az 
nemes ország egész contentatiót kíván, mivel felette igen meg-
bántattak mind közönségesen cancellarius uramtól, több és 
bővebb szókkal izenvén; egyébaránt ha ő nagyságok egész 
contentumot nem tesznek, ő felségéhez országostól követeket 
választván, ő felsége előtt cancellarius uram dolgát követjek 
által aperiáltatják. Felmenvén követünk Alvinczi Péter uram 
és lejővén, az gubernium is követeket küldött, gróf G-yulafi 
László uramot ő nagyságát és az urat Keresztesi Sámuel ura-



1 Ö 9 6 . OCTOBKlí. 225 

mot ő kegyelmét, kérvén az urak az nemes országot, hogy 
csendesedjenek és izenjék meg kívánságokat, hogy micsoda 
contentumot várnak; igyekeznek ő nagyságok az szerént benne, 
hogy az mostani disturbiumot csendesítsék. Elmenvén az követ 
urak és majd tizenegy óra lévén, az ország is elbomlott s ki 
ki ebédre ment, meghagyván, hogy ki ki két órára feljőjjen. 
Az terminusra felgyűlvén, viszont csak azon az dolgon töltöttük 
az üdőt, hol az nemes ország küldvén fel az urakhoz köve-
teket, hol az gubernium az országhoz, egyet is mást is azon 
dologrűl izengetvén egymásnak; és így ebben az üdő eltölt ; 
hanem estve későn felkiáltván az ország, hogy csak válasz-
szanak követeket az felséges udvarban, mely választást sokak-
nak tetszésekbűi halasztottunk más napra. 

11 Octobris jó reggel öszvegyíilvén, szintén az mi köve-
teink is menvén, az urak követjeivel szemben tanálkozván, 
visszatértek; intimáltatván az urak, azt hallván, hogy az i ránt 
is nehézségünk volna cancellarius uramra, hogy ő nagysága 
informatiója miatt nem confirmáltattak eddig is az candida-
tusok, azonban az szász natio is mondattatott volna peculium-
nak, nem lévén alkalmatosok az guberniumban való aequali-
tásságra, kihez képest eddig is igyekeztek ő nagyságok, ezután 
is azon lesznek, hogy az candidatusok candidáltassanak, az szász 
natiónál is az peculiumi nevezet tolláltassék, hanem magát 
az nemes ország csendesítse és fogjanak az közönséges dol-
gokhoz. Felmenvén az követ urak, az országtól is követek 
mentek fel, hogy az mely levelet országostúl végeztünk íratni 
kegyelmes urunknak ő felségének Csáki uram követsége felől, 
azt is prohibeálta cancellarius uram és az arra delegált perso-
nákat eltiltotta, hogy ne írják; kihez képest az urak megizenék, 
hogy csak írják, melyet is ott az ország között írtak meg. 
Sok discursusok lévén ezen dolog végett ő felségéhez, azon 
nyugodtunk meg, hogy követ választassák, az mint hogy válasz-
tatott is vox szerént Inczédi Mihály uram; és midőn az válasz-
tás meglőtt volna, csakhamar az regium gubernium az urakat, 
Keresztesi Sámuel és Sárosi János uramékat leküldték, hogy 
ő nagyságokért és az ő nagyságok tekintetiért az nemes ország 
ezt az cancellarius uram ő nagysága ellen való dolgot mostan 
tegye le és hagyja le, mivel maga azt mondja cancellarius 
uram, hogy tudva nem vétett az nemes országnak, ha penig 
tudatlanűl tanált véteni, arrúl az nemes ország atyai gratiáját 
vár ja ; ha különben nem lehet, írásban az nemes ország tegye 
le maga megbántódását, és ha megmentheti magát, megmenti, 
ha peniglen nem, satisfactiót tészen. Felmenvén az urak és 
az ország is ezen izenetrűl sokat discurrálván, követjek által 
az regium gubernium intimatiójának engedelmeskedtek, ügy 

C Z E G E I VASS N A P L Ó K . 15 
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hogy az regium gubernium interpositiójáért most le hagyják, 
cum bis conditionibus: hogy caneellarius uram ő nagysága az 
nemes országnak méltó és illendó' böcsiiletit megadja mind 
közönségesen, mind személy szerént, és közönségesen az statu-
sokra, annál inkább privata personákra ő nagyságának indi-
gnatiója ne légyen, ezen dologról sem az generálnak ő nagysá-
gának, sem az felséges udvarban különösen maga ő nagysága 
informatiót ne írjon, hanem együtt az regium guberniummal, 
különben az nemes ország nem recedál ezen dologtól; melyrűl 
is ítílomester Alvinczi Péter uramnak in scriptis protestatiót 
adott bé az nemes ország. Az iidő penig eltelvén, ebédre 
elbomlottunk; ebéd után penig mingyárt felgyültünk és anti-
cipative az németek számára, ha fog kívántatni, portiót vetet-
tünk fel kapuszámra búzát cub. 6, zabot cub. 12, húst cent. 3, 
szénát curr. 4. És gubernátor uram ő nagysága parancsolat-
jából praesidens uram meghirdetvén, hogy az dolgok csak fél-
ben maradván, generál Rabbutin uram is ország közzé akar-
ván jőni, ad 28 Octobris viszont minden compareáljon, ha 
kinek regalissa nem tanálna is menni, és elbomlottunk. Négy 
óra tájban megindulván gubernátor uram ő nagysága, későn 
érkeztünk Enyedre. 

12 Octobris Enyedrűl megindulván, ebédre jöttünk Vö-
rösmartra, hálni jöttünk Gerendre, Kemény János uramhoz ő 
nagyságához. 

13. Én az úrtúl elbúcsúzván, jöttem Méhesre. 
14. Méhesen voltam. 
15 Octobris méhesi kis szőllőmet megtépetvén és lévén 

kilencz veder, ebéd után megindulván, haza jöttem Czegében. 
16. Itthon voltam és az szőllőmet jártam meg, de az 

hideg nem igen ártott neki, holott nagy hidegek lőnek ezelőtt 
való két s három éjjel, ógy hogy az szőllőket nagyobb részónt 
sok helyeken elcsapta, kivált az ki meg nem ért volt. 

26. Az gyűlésben készülgettem. 
27 Octobris indultam meg Czegébűl jó reggel az gyű-

lésben; jöttem Méhesre. 
28. Méhesrűl jó reggel megindulván, jöttem Gerendre 

Kemény János uramhoz ő nagyságához, 
29. Gerendrűl jó reggel megindulván, az nap mikor szin-

tén lemenőfélben volna, érkeztem Fejérvárra. 
30 Octobris gyültünk bé az fejedelmek ebédlő palotá-

jokban és catalogus olvastatott; az absensek nevét praesidens 
uram az guberniumban felküldte, jóllehet az statusok megszó-
laltak érte, hogy ennekelőtte soha nem volt volna ez, praesi-
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dens szabadságában állván az absensek büntetése. Lejővén 
követünk, eloszlottunk. 

31 (Octobris) reggel öszvegyülvén, az vármegyék postu-
latumira való gubernium replicájokat elolvasván, ismét némely 
részeire az nemes ország replicált; item az fejedelem ország-
nak béadott instantiája olvastatott el, kívánván az nemes 
országtól recommendatoriát ő felségéhez, hogy jószágiban ne 
háborgattatnék törvénytelenül,1) kit is ítílőmester Alvinczi u r am 
mi végre egyedül contendált; item Keresztesi Sámuel ós Apor 
István uramék supplicatiójok az kolozsváriak ellen, bőröknek 
bé nem bocsáttatások felől; akkor elbomolván, estve felé ismét 
öszvegyültünk, és az replicánk elolvastatván, az guberniumnak 
felküldték. Lejővén követünk, eloszlottunk. 

1 Novembris az nemes ország nem gyűlt egyben, mivel 
az gubernium ben munkálódott, feles dolgok érkezvén mind 
onnan feljűl, mind az generáltól. 

2 (Novembris) délig az gubernium consultálódott, délután 
az ország is öszvegyiilt, de csak Lichtestainnak 2) szóló levelet 
olvasták el és eloszlottunk, hagyván más napra ezen levélrűl 
való conclusumot. 

3 (Novembris) reggel felgyűlvén és Sárosi János u ram 
az guberniumbúl ország közzé lejővén és lehozván az guber-
nium levelét, melyet az gubernium íratott Lichtistain fejede-
lemnek az béjövő regimentek felől, hogy ha mégis több regi-
mentek jőnek bé, penitus elromlunk, exliauriálódunk mindenbűi, 
és nem is tarthatjuk el, mind magunk, mind a regimentek 
elromolván, ez végre hozván le, hogy gubernátor uram ő nagy-
sága és cancellarius uram subscribálván, itt is az praesidens 
ítílőmesterekkel subscribálja és az három pecséttel pecsételjék 
meg és az gubernium pecsétével is; de az statusoknak nem 
tetszett, hanem vox szerént végeztek ügy, hogy ez az levél is 
küldessék fel gubernium pecsóti alatt, és az ország neve s három 
pecsét alatt írassék más, melynek írását conserálták szebeni 
polgármester Czabanius uramnak; és akkor ebédre oszlottunk. 
Ebéd után felgyűlvén, az urak Kisfaludra recordationis ergo 
kimenvén, azalatt az levél elolvastatott az statusok előtt, és 
az urak haza érkezvén szállásokra, az levelet felküldtük az 
guberniumban; elolvastatván, többire mind tetszett, hanem 
hogy két vagy három szó corrigáltatott; mely levélnek egész 
igaz párja ím ez: 

*) Apafitól ugyanis, ki ekkor már Bécsben vala, azt kívánta az 
udvar, hogy bizonyos javai t s a nem régen megvásárlott Tököly-féie 
jószágokat engedje át cserébe más magyarországi birtokokért. V. ö. Beth-
len M. Önéletírása II. 156 és köv. 11. 

a) Lichtenstein Fülöp Erneszt generálisnak. 
14* 
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Celsissime princeps et illustrissime domine, domine nobis 
gratiose et colendissime! 

Incertns licet, nimis tarnen tristis rumor, qui pluribus 
regiminibus in patria nostra extenuatissima hibernandum esse 
ad aures nostras pertulit, non qnidem ita adhuc a nobis cre-
ditur, quam formidatur, cum firmissime speremus suam maje-
statem sacratissimam, dominum, dominum nostrum naturaliter 
clementissimum, humeris nostris non majores contributiones, 
quam quibus ferendi pares sumus, clementissime imposituram. 
Si tamen rumorem formidatum reális forsan comitetur inten-
tio, salva illibataque nostra erga rem caesareo-regiam üde ac 
promptitudine, extrema necessitudine nos compellente, incljto 
commissariatui generali augustissimaeque simul aulae tempe-
stive quam liumillime repraesentandum duximus: quatenus 
certo sibi persuasum habere dignetur tani esse certum plura 
regimina quam quae jam apud nos sunt, ut hibernent inter 
nos, esse prorsus impossibile, quam certissimum, neque liaec 
regimina jam praesentia etiam per extremam provinciáé ever-
sionem et ruinam a nobis ali posse, nisi considerabili pecuniae 
summa regiminibus praememoratis pro intertentione, populo 
vero pro conservatione subveniatur. Anni enim praesentis, quo 
fruges et vinum infelix sterilitás, funestae a grandinibus acce-
ptae perpessaeque plagae, monetae tum majoris yilitas, tum 
eiusmodi atque surrogati defectus et exinde pronata confusio, 
rei porro pecuariae, quae unus fere populi patrii thesaurus, 
declinatio, eorumque jumentorum quae adhuc utcunque super-
sunt, propter gravissima aestatis servitia subsecuta macies et 
ad pastum humánum inutilitas, in locis vero quibusdam lues, 
quae et ipsos dominos terrestres adeo extenuarunt, ut miseram 
plebem non amplius eo, quo hactenus intendebant modo suble-
vare possint. Accedit, quod creditores jus quidem praetensio-
num a debitoribus, propter tamen obaeratissimum horum sta-
tum perinde atque debitores vei nihil, vei parum praeter 
chirographos habent. Hinc gemit nationis saxonicae jam ago-
nizantis dira tabes; in de siculorum etiam extra belli tempóra 
vei media pace nota paupertas; comitatuum perinde miserrima 
conditio; quin et praeter ista lacrimis et gemitibus referta 
populi lamenta unusquisque ad clementissimum augusti diplo-
matis caesareo-regii se se recipit solatium, ubi contributionum 
annuarum belli tempore praestandarum diserta determinatio, 
nominanter vero a natione siculica impetrata effectuique danda 
exemptio humillime urgetur. Quae omnia velut verissima et 
gravissima, ideo, ne una hiems oceani instar nos absorbeat, 
humillime strictim repraesentamus simulque subjectissime pro-
testamur, ne ubi spei ac consiliis augustissimis per virium 
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impotentiam in hibernorum actu respondere non poterimus, 
primum contributionum gravitatis onere *) perculsa plebs dif-
fugiat, hibernorum inde machina in administratione liaereat; 
frustra etiam tententur executiones, dum miles quos execu-
tioni subjiciat non inveniat, nos vero neglectae remonstrationis, 
aut, quod magis praecavere studemus, inobedientiae alicujus 
rei arguamur. Qui de reliquo constanti erga augustissimum 
nostrum imperatorem zelo ac pietate celsitudinem illustrem 
vestram divinae obumbrationi recommendantes, manemus cel-
situdinis et illustritatis vestrae servi respective humillimi, obse-
quentissimi et obligatissimi, universi status et ordines tr ium 
nationum regni Transsilvaniae et partium Hungáriáé eidem 
annexarum. Datum in generali nostra congregatione Albae 
Juliae, die 3 Novembris, 1696. 

Ezen levelet az guberniumbúl visszahozván és purizálván 
s subscribálván praesidens Bethlen Elek uram és ítílőmester 
uramék, hét órakor estve oszlott el az ország, ki ki szállására; 
az úr praesidens uram penig menvén fel vacsorára gubernátor 
uramhoz ő nagyságához, és nyolcz óra tájban ülvén vacsorá-
hoz, midőn már ennének, elmenvén az második fogásért, prae-
sidens Bethlen Elek uram vígan beszélgetvén gubernátor uram-
mal, szintén egyszeri italát elvégezvén, mondja gubernatorné 
asszonyomnak ő nagyságának: meglehet ez az bor; azonban 
csak hirtelenséggel nem kezdik érteni szavát, jobb keze elesik, 
magát nem kezdi bírni; felugrándozván az asztaltól, fogják, 
egy ágyba teszik, hamar doctort, barbélyt hívatván, bal kezin 
az médiát megvágják, egy ágyban levetkeztetvén lefektetik; 
éjféli után egy óra előtt szép csendesen meghal ugyanott az 
gubernátor uram ő nagysága vacsoráló házában, és meghalván, 
kinyújtóztatták az Bethlen László uram maga házában. Kö-
zönséges hír, hogy az guttaütésben holt meg, de mint nekem 
egy ember s atyámfia referálja titkon, ki kezdetitűi fogván 
végig ben volt, az mint az erét megvágták és egy darab ideig 
erőssen hányván azt az kézit kit megvágtak, az vigyázatlanság 
miatt vére megindult, úgy hogy meghalván, mind inge, ágyá-
ban levő derekallya igen véres volt. 

4 Novembris nagy szomorúságban volt minden rend 
praesidens uram halálán. 

5 Novembris koporsóban töttük és Keresdre küldtük ki 
az testet, tali pompa: Ily hirtelen érvén halála, egészséges 
ember lévén, vasárnap estvére igen megdagadott; látván azt 
az atyafiak, még akkor estve nyolcz óra tájban belé tötték az 

9 A naplóban hibásan honore van írva. 
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koporsóban, de az fedelét reá nem töt ték; hétfűn reggelig 
annál jobban megdagadván, úgy hogy meg is liasadott, mint 
mondják, az fedelit is reá tötték ós bészegezték, viaszas vászon-
nal mind kivűl belül erőssen bécsinálván; annakutána mind 
az urak, főrendek, statusok, gubernátor uram ő nagysága palo-
tájában öszvegyülvén, gubernátor uram ő nagysága az atya-
fiakkal együtt oda ment, az hol az test volt; az urak és az 
főrendek az mellette való házban, az mely házban az test volt, 
az papok az külső nagy pitvarban, az palotában az statusok; 
és praedicálván gubernátor uram ő nagysága udvari papja 
Szilágyi, és orálván fej érvári egyik professor Kapusi uram, 
elől megindulván az szász natio, utána az székely natio, utána 
az vármegyék, utána az regalisták, utánok az urak s guber-
nátor uram ő nagysága s atyafiak, ügy vittük az testet, min-
denütt renddel fogván natio szerént az statusok; az szent 
György kapun kivivén, majd az maga háza aránt szekérre 
töttiik; az statusok közül, egynehányon elkísérvén, gubernátor 
urammal ő nagyságával visszajöttünk.1) 

6 Novembris. Gubernátor uram ő nagysága palotájában 
székeket rakván és öszvegyülvén, egy üdő múlva az guber-
niumbűl kiküldetett közinkben cancellarius uram Sárosi uram-
mal együtt egy kis írással, mely írásnak summája ez: 

Méltóságos gubernátor méltóságos guberniummal együtt 
akarja kegyelmeteknek értésére adni, hogy gubernátor uram 
guberniummal együtt ő felsége előtt praesidenst repraesen-
tálnak. 

Elolvasván előttünk, választ sem vártak, csak mingyárt 
bementek. Ezen az statusok megháborodván, hogy másszor 
cancellarius uram többet is ha tudott mondani szóval, most 
csak ezt az kicsidet is írásbúi olvasta; másik az, hogy választ 
sem vártak; harmadik az, hogy ő nagyságok ország consen-
sussa nélkül akarnak praesidenst tenni ós még azt repraesen-
tálni, nem recommendálni akarják; sok discursusok után küld-
ték bé országostúl ítílőmester Alvinczi Péter uramot negyed 
magával, minden statusokból egyet egyet, hogy szomorán érti 
az nemes ország, hogy ő nagyságok az praesidens választást 
országgal egyező akaratbúi nem akarják választani, hanem csak 
magok, azt is penig ő felsége előtt nem recommendálni, hanem 
repraesentálni akarják, ós több bővebb declaratióval. Egy üdő 
múlva cancellarius uram Sárosi urammal ismét leküldetett, 
hogy repraesentare és recommendare csak egyet tészen, az 
praesidens választása penig eddig sem volt országé, az feje-

') Bethlen Elek temetése a következő február-hó 27-én ment végbe 
Keresden; 1. alább. 
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clelmek idejébe fejedelmek választották, és niiolta gubernium 
van azolta ismét az gubernium; kihez képest most is ő nagy-
ságok azt az just másnak nem engedhetik, nem is engedik. 
Errűl sokat discurrálván, ismét az előbbieket békiildik, hogy 
az fejedelmeknek is az praesidens választás nem volt volna 
övék. hanem az országé; decretumbül és approbatábúl való 
ratiókkal azt bizonyítván, hogy csak abususbűl jött bé; azon-
ban az fejedelmek idejében ex abusu az tanácsokat az feje-
delem tötte és választotta, csak repraesentálta az nemes or-
szágnak, de most vice versa az nemes ország az guberniummal 
együtt választják az tanácsokat és úgy recommendálják ő fel-
ségének, ergo az praesidens választásában is ezt az modalitást 
kell elkövetni; melyet is az nemes ország ő nagyságoktúl meg-
kíván. Melyre replicáltak, hogy errűl beszélgetvén, ebéd után 
megizenik ő nagyságok, három órakor felgyűlvén ő nagyságok. 

Ez szerént három órakor felgyűlvén ugyan gubernátor 
uram ő nagysága palotájában és egy iidő múlva kiküldvén 
Gryulafi uramot, és Sárosi uramot, hogy ő nagyságok is sokat 
discurrálván és mind azon ratiókat melyeket izentünk meg-
hányván, de semmiképen az praesidens választását ő nagysá-
gok praeiudiciumok ellen az országnak nem engedhetik, hanem 
ha az nemes ország elhagyván minden egyéb közönséges dol-
gát, nyúlni akar csak az portio dolgához és kvártélyokhoz, 
gubernátor uram ő nagysága maga kijő; ha penig az egyéb 
közönséges dolgokat is akarja az nemes ország folytatni, arrúl 
is ő nagyságok disponálnak. Ezekrűl discurrálván, ugyanazon 
előbbi követeket békiildik, hogy legyen ő nagyságok akaratja 
szerént, mindazáltal mégis ha mi praetensiója lehet az nemes 
országnak az praesidens választásához és tételéhez, azt mégis 
reserválják ad futurum; az dolgokat penig egészlen akarják 
folytatni, mivel már nagyobb része el is végeztetett, és az mi 
hátra van, effectusban akarják venni; de az gubernium meg-
indulván az reserván, ugyan követinktűl explicáltatni kívánják, 
hogy mit tegyen; azok nem felelvén addig míg az ország sem 
explicálja maga, kijöttek, és explicálván, ismét bémentek: hogy 
ha jövendőben ismét praesidens tétele lenne, mégis abbeli jus-
sokat fentartják; azonban ha az mostani praesidens (választás) 
alkalmatosságával valami oly lenne, mely valamelyik statusok-
nak nem tetszenék, ne legyen késő az iránt is discursust mo-
veálni és orvoslását keresni. Ez szerént estve lévén, elosz-
lottunk. 

7 Novembris reggel felgyűlvén ugyan az gubernátor uram 
ő nagysága palotájában, egy iidő múlva kiküldvén gróf Gryulafi 
és Sárosi uramékat, hogy tegnap követségei által az nemes 
ország az mely propositio formát vagy reservat tétetett az 



2 3 2 16 96. NOVEMBER. 

guberniumban az praesidens választása felől, lévén oly termi-
nusok is benne, kiket az urak által nem érthettek, kívánják 
ő nagyságok, hogy in scriptis az nemes ország adja és küldje 
bé. Melyrűl sokat discurrálván, egyeztünk meg, hogy errűl 
még most mingyárt ne izenjünk, hanem ugyan az tegnapi kö-
vetink, ítílőmester Alvinczi Péter uram több complicesivel 
menjen bé, instálván az méltóságos regium guberniumnak, 
hogy ő nagyságok bölcsen gondolkozván ebbűl emergálható 
sok insolentiákrúl és dissensiókrúl, jövendőbeli non putarem-
rűl, condescendáljanak ő nagyságok az nemes ország kívánsá-
gára, hogy ő nagyságokkal együtt unitis votis, mint az több 
tiszteket is, az praesidenst is hadd választhassa az nemes or-
szág ő nagyságokkal együtt. Egy ideig ezen ország izenetirül 
discurrálván az regium gubernium, követinket béhivatják, azok-
túl izenvén az nemes országnak, hogy ezen materiában mind 
igaz hogy meg nem egyezhettek, de nagyobb részént condes-
cendáltak arra, hogy közönségesen együtt válaszszák az prae-
sidenst, csak az választásnak de modalitate beszélgessenek. 
Melyrűl beszélgetvén, egyeztünk meg, hogy mint egyéb tisztek 
választatnak, ez is ügy választassák. Béküldtünk azért, hogy 
az urak jöjjenek ki közinkben; és kijővén, cancellarius uram 
csak breviter proponálván az dolgot, gróf Apor István uram 
szólván, hogy már egyúttal tanácsi rend is választassák, mely, 
igaz dolog, nem tetszvén elsőben mindnyájunknak, nem lévén 
eddig semmi discursus ország között az tanács választásnál, 
(csak) az praesidensérűl, melyre izené gubernátor uram ő nagy-
sága, hogy az tanács választása felől való discursusra maga is 
ő nagysága kijő ország köziben; melyre nézve az urak bémen-
tek és gubernátor urammal ő nagyságával ismét kijöttek, pro-
ponálván az nemes ország előtt méltóságos gubernátor uram 
ő nagysága az dolgot, hogy egy tanács is kívántatván, most 
annak választása is meglehet; declarálván ő nagysága az dol-
got és világosítván, hogy melyik religiókbúl kell választani, 
azok kőzett is leginkább melyikbűi, ha világoson ki nem mon-
dotta is ő nagysága, de ki ki általérthette. Igaz dolog, ezen 
tanács választás az uraknak is egyiknek és az statusok között 
is némelyiknek nem mind tetszvén, de nagyobbára megegyez-
vén, gubernátor uram ő nagysága cancellarius urammal bé-
mentek az voxok notálni és hallani; és renddel bémenvén elől 
az urak, egyenként catalogusbúl szólítván, utánok az tábla-
fiai, regalisták, vármegyék, székelyek, szászok, városok követei, 
catalogus szerént, választatott praesidensnek Keresztesi Sámuel 
uram, tanácsnak szebeni polgármester uram Czabanius uram, 
és ezzel eloszlottunk. 
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8 Novembris ismét öszvegyülvén reggel ugyan az guber-
nátor uram ő nagysága palotájában, gubernátor uram ő nagy-
sága repraesentáltatta cancellarius és ítílőmester Sárosi J á n o s 
uramék által, tegnapi vox szerént, praesidensnek Keresztesi 
Sámuel uramot az nemes országnak, melyet az nemes ország 
ítílőmester Alvinczi Péter uram által megköszönvén, kívánta, 
hogy az nemes országnak ő kegyelme juramentumát is depo-
nálja ; melytűi praesidens uram magát mentegetvén, akár csak 
addig is, míg ő felségétűi confirmatiója lehozatik, küldött bé 
az ország az guberniumban ezen matéria felől; mely is Ő nagy-
ságok között discursusban vétetődvén, halasztódott ebéd utánra. 
Ebéd után három órakor ismét ugyanazon palotában felgyűl-
vén, ítílőmester Alvinczi Péter uram az guberniumban bélii-
vatván, ő kegyelmétől leüzenték, hogy hárman ő nagyságoknak 
űgy tetszik, hogy megesküdjék praesidens uram, salva tamen 
permanente suae majestatis authoritate; hármának penig ő 
nagyságok közül űgy tetszvén, liogy meg ne esküdjék mind 
addig, míg ő kegyelmének ő felségétűi confirmatiója le nem 
jő, azért már az ország dolga, lássa; melyen az egész ország 
megegyezvén, praesidens uram deponálta ott köztünk hitit. 
Annakutána gubernátor uram az postulatumok (dolgában való) 
kétszeri replicánkra való replicájokat kiküldte, és már azelőtt 
Suki Pál uram táblafiának választatván, non secundum me-
ritum sed secundum religionem, és ő felségétűi is confirmál-
tatván, országnak repraesentáltatott; kit is ítílőmester uram 
mingyárt bé is esketött; és az replicák olvastatásához fogván 
és mégis nem tetszvén némely replicák, az ő nagyságok instru-
ctiójok és egyéb decretumoknak ki nem adások és az nemes-
ségnek aknákról járandó sónak ki nem adása, maga ha tárán 
lévő sónak vágattatásátúl való arceálás, ezeket űjabb discur-
susban vévén, errűl való articulusokat felforgatván, az urak 
azalatt eloszolván, mi is halasztottuk más napra és elosz-
lottunk. 

9 Novembris jó reggel öszvegyülvén az ország házának 
rendeltetett palotában és az fejedelem ő felségének küldendő 
recommendatoriájátx) elolvasván, fogtunk ismét az postulatu-
mok már három ízben leküldött replicáinak olvastatásához és 
viszontag replicáltunk, haereálván az előbbi kívánságunk mel-
lett, tudniillik: hogy ő nagyságok az diplomát, ő nagyságok 
instructióit és egyéb ő felségétűi hozott mindenféle decretu-
mokat küldjenek le és párban adassanak ki az országnak ; 
item, az artieulusok ellen thesaurarius uram hogy sót nem 
adott; item, semminemű contributio constitutióink szerént ne 

') Erre nézve 1. föntebb az oct. 31-ről szóló feljegyzéseket. 
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vettessék personaliter, hanem kapuszám után, mint az maga-
zinumbeli búza is; egyébaránt ő felségéhez recurrálunk. Ezeket 
felküldvén, eloszlottunk. Ebéd után ismét öszvegyülvén, az feje-
delem ő nagysága recommendatoriáját vittük fel, és ő nagy-
ságok megkérdetvén az nemes országtúl, ha csak olvasni küld-
ték-e fel vagy correctióra? és az ország discursusban vévén 
és izenvén, hogy mindenekben igyekeztek ő nagyságok repli-
cájok szerént concipiálni írásokat, és mivelhogy már meg is 
egyeztek rajta in essentia rei, nem tudják, miképen lehessen 
corrigálni; ha penig in stylo vagyon valami defectus benne, 
kérik ő nagyságokat alázatoson, méltóztassanak corrigálni. 
Melyre az urak discurrálván, nekünk az palotán várakoznunk 
kellett; és egy idő múlva béhivatván gubernátor uram, repli-
cála az nemes országnak, hogy talám az fejedelem sem kívánt 
annyit, az mint írtuk, kihez képest tetszenék ő nagyságoknak, 
hogy egy kévéssé brevisebb terminusban comprehendálná az 
nemes ország azt az fejedelem recommendatoriáját etc. ezt 
referálván az nemes országnak; de az statusok felkiáltottak, 
hogy jól vagyon, még többet is kellett volna írni, kihez képest 
másképen sem íratják, egyszer az mi tetszék, azt el nem bont-
ják ; és nagy kiáltás lévén, az Iidő is már estve lévén, halasz-
tódott más napra és eloszlottunk. 

10 Novembris reggel gubernátor uram ő nagysága palo-
tájára felgyűlvén, mivel az urak neheztellék oly messze járni, 
ismét az fejedelem recommendatoriáját vöttük elő; nem tetsz-
vén az uraknak, kétszer is kiizenvén hogy másképen corri-
gáltassék, de az ország csak nem ment reá hogy másképen 
írják, hanem Bethlen Gergely uram kijővén, ő kegyelme instála 
az nemes ország(nak), hogy az fejedelem ő nagysága maga is 
nem kívánja annyira; melyre nézve úgy írattaték rövidebben. 
Az meglévén, az urakat kihívattuk és főcommissariusnak vá-
lasztottuk Sárosi János uramot Haller István és Czabanius 
uramékkal együtt, és eloszlottunk. Ebéd után penig nem gyül-
tiink öszve, mivel gubernátor uram ő nagysága csak postán az 
generál Babbutin eleiben ment hintón; és az Kenyérmezején 
menvén ő nagysága, hintajának az tengelye meggyúladván, 
ugyan lánggal égett, és akkor valami nagy bajjal megoltván 
és előbb menvén egy kevéssel, ismét meggyúladván, elégett 
hintajának tengelye, úgy hogy tovább raj ta nem mehettek, 
hanem Szászvárosrúl hozván ki egy lószekeret, azon kellett 
Vinczre visszajőni, mivel az generál is oda jött volt. 

11 Novembris jöttek bé ő nagyságok ebédre, az több 
urak is kimenvén ő nagyságok eleiben. 

12 Novembris reggel felgyültünk, de az uraknak ben 
lévén consultatiójok, az országnak nem volt semmi dolga; hanem 
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ebéd után öszvegyiilvén, proponálhatott az magazinumi búza 
árráért való só dolga ós annak számvétele, mely is sok dis-
eursus után hagyatott arra, hogy cancellarius uram az guber-
nium előtt, ben lévén az ország exactori is, ott igazítsa el. 

13. Szolgám érkezvén hajnalban hazúl hozzám, hogy az 
feleségem igen nyomorultúl van, talám életben sem tanálom, 
megindultam mingyárt és hálni jöttem Egerbegyre. 

14. Éjféli előtt megindulván, tizenegy órakor érkeztem 
haza Czegében; azalatt die 12 Novembris, Jónás napján, az 
rák jegy alatt, adta isten ő felsége ez világra, hét leányaim-
nak születtetések után, az én kis fiacskámat Yass Laczkót, 
életemnek harmincznyolczadik esztendejében, feleségemmel való 
lakásomnak tizenharmadik esztendejében; mivel volt születé-
sem in anno 1658 circa 20 Novembris,1) feleségemmel való 
együvé kelésem volt anno 1683, 9 Novembris; és így volt 
születése igen notabiliter: ez világra való születtetésem és fele-
ségemmel való öszvekelésem között való napon; kiért és mely 
jótóteményiért magasztalja az én lelkem az Urat és örvendez 
az én lelkem az én megtartó istenemben, mert megtekinté az 
ő szolgájának és szolgálóleányának éjjeli s nappali fohászko-
dásokat és alázatos s megcsúfoltatott állapatjokat, mert az 
hatalmas isten én velem és az én egész házammal nagyságos 
dolgokat cselekedék. De micsoda vagyok Uram ón és az én 
házam, hogy megemlékezél mi rólunk? holott Uram tetőtűi 
fogva talpig fertelmes, rót, undok bűnökkel megfertéztetett 
ember vagyok, mégis Uram ily irgalmasságot cselekedél én 
velem ós az én gonoszakaróimnak ellenem feltátott szájokat 
bédugád, és őket megszégyenítvén, adál énnekem az én ágyé-
kombúi oly csemetét, mely lenne az én házamnak örökössé. 
Ne szóljatok már ennekutána kevély szókat és szátokból ne 
származzék kérkedékeny szó, kik örültetek az én házamnak 
eddig való látogatásán és szomorúságán, mert íme az U r 
kegyelmesen reám tekintett és megelégedett eddig való ítíle-
tével és kelletekorán az üdőknek teljességében megvigasztalt. 
Lássátok meg minden istenfélők, melyeket cselekedett az U r 
ón velem; ő hozzá kiáltók az én számmal és az én nyelvem 
által felmagasztatott; ha hamisságra néztem volna az én szí-
vemben, meg nem hallgatott volna az Ű r ; de bizonyára meg-
hallgata az isten és az én könyörgésemnek beszédére figyel-

9 Vass György az eddig feljegyzett adatok szerint nem 1658-ban, 
hanem 1659-ben nov. 11-ike t á ján született. V. ö. pl. a napló legelejét és 
1681. nov. 14-ről szóló fel jegyzését ; alábbi feljegyzéseiben azonban, a 
hol születéséről emlékezik, mint 1698. mart . 8-án, 1701. apr. 17-én é s 
nov- 12-én, élete esztendeit mindenüt t 1658-tól számítja. 
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mezett. Áldott az isten, ki nem vetette meg az én könyörgé-
semet és irgalmasságát nem vonta meg tőlem. Amen! 

24 (Novembris) jött hozzám komám Palotkai István 
uram. 

25 Novembris Újvári uram is hozzám jött. 
26 Novembris holmi igazításim lévén, megmaradtak ná-

lam komám Palotkai és, Újvári uramék, és Henter Farkas 
komám is és szolgabíró uram is hozzám jöttek, estvére penig 
komám Almádi uram is hozzám érkezett. 

27. Elmenvén tőlem komámék, érkezett hozzám az gyű-
lésbűi Yiski György uram, hozván nekem oly hírt, hogy az 
gyűlésben az méltóságos guberniumtúl és nemes országtól or-
szág komornyikának rendeltettem, mely is nékem nem igen 
kedvem szerént esett, nem vágyván azon tisztre. 

28 Novembris. Feleségem valamennyire könnyebbedvén, 
jöttem Méhesre, sok dolgaim lévén. 

1 Decembris jó reggel megindulván, jöttem Maros-Ke-
resztúrra. 

2 Decembris. Szintén délesti praedieatión hogy volnánk, 
érkezett Neuburgum fejedelem regimentjének vicecolonellusa, 
akarván házamhoz szállani, de meglátván engem az faluban, 
ment szállásra, és estvére az egész compániája is ide érkezett. 

3 (Decembris) volt nálam ebéden feleségestűi, és ebéd 
után elment; estvére penig jött hozzám az sógor Boér Ferencz 
uram mind az húgommal és Béldi Dávidné húgom asszony-
nyal, Szentpálra akarván menni Haller Jánosné asszonyom 
temetésére. 

4 (Decembris) szállott ismét az faluban két compánia 
német, ugyan az Neuburgum regimentjébűl való egyik com-
pánia, másik az Detristain *) regimentjébűl való egy compánia 
Drágon, kinek is az kapitánya nálam volt vacsorán, 

5 (Decembris) mentek el reggel. 
6 Decembris én is jó reggel megindulván, idején Méhesre 

érkeztem. 
7. Jó reggel megindultam, és hát Szentgothárd, Czege, 

Gölcz, Szentegyed, Császári, teli az Saxongalt regimentjével, 
kik is felette sok károkat töttek, kivált Szentgothárdon, úgy 
hogy az tatár sem tött annyit; magam is bémenvén Szent-
gothárdon egyik kapitányhoz, de semmit nem használt, melyre 
nézve én is attestatiót adni nem engedtem. 

') Dietrichstein. 
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8 Decembris mentek el, és négy compánia Méhesre 
szállott, négye Sályiban, ketteje Velkéren, holott is felette sok 
károkat töttek, 

23 Decembris. Gubernátor uram ő nagyságával termi -
nálván fiacskám Laczkó keresztelője felől, ebéd után mentem 
Yiczében Apor uramhoz, ő nagyságát keresztelőjében híván 
fiacskámnak. 

31 Decembris az keresztelőre készülgettünk. 
Keresztelőre való hívogató levelemnek pár ja : 
Az mindeneket, de kiváltképen az emberi nemnek és 

famíliáknak szaporodásokat s gyarapodásokat bölcsen igazgató 
szent isten, ki az ő csudálatos dolgaiban és munkáiban nem 
szokott se késni, se sietni, úgy hogy midőn sokak, többire 
mindenek, sok dolgok felől reménység nélkül volnának, és mégis 
némelyek balítílettel, akkoron ő felsége kegyelmességét nyújt ja , 
és megmutatja hogy haszontalanok az emberi ítíletek és véle-
kedések, mert az isten az igazgató; és megszégyenítvén ítíle-
tekben az kevélyeket, ellenben penig az alázatosoknak az ő 
fohászkodásokat és gyalázatos állapatjokat megtekinti, és akko-
ron az mikoron sokan nem is vélnék, az gyalázatbúl kiveszi, 
az megszomorodott házakat megvigasztalja. Annakokáórt meg-
kegyelmezvén az én jó istenem az én szegény házamnak is, 
meghallgatta isten őt et, és az én házastársomnak gy alázatját 
elvévón róla, az elmúlt napokban isten megáldá és szüle fiat, 
kit is isten anyaszentegyházának győzedelmes zászlója alá bé 
akarván iktatni az szent keresztség által, méltóságos guber-
nátor uram ő nagysága tetszésébűi rendeltem az jövő új esz-
tendőnek második napjára, úgymint in anno 1697, die 2 J a -
nuarii, böcsületes jóakaró uraim s atyámfiai ő nagyságok s ő 
kegyelmek jelenlétekben meglenni. Kérem azért kegyelmedet 
nagy szeretettel, az felyűl megírt napra, nyolcz-kilencz óra 
között, itt czegei puszta házamnál, mind az asszonynyal ő 
kegyelmével együtt, keresztatya s anyaságra eljőni ne nehez-
teljen, hogy az kegyelmetek nagy jóakaratjával és szeretetivei 
én is több böcsületes jóakaró uraim s atyámfiai előtt hadd 
dicsekedhessem; ígírvén ós kötelezvén én is magamat kegyel-
metek kész szolgájának lenni. Ezeknek utána isten hozza kegyel-
meteket jó egészségben. Ex Czege, die 26 Decembris, 1696. 

Ez elmúlt ezer hatszáz kilenczvenhat esztendőnek elfolyt 
részeinek mivoltokat ós magok viseléseket jövendő recapitula-
tióra nézve rövideden le akarván írni: első része az tél volt 
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igen alkalmatlan, minden hó nélkül; gyakrabban hó helyett esű 
lött; ha mikor kevés hó lött, az is, nem is tudhattuk hova 
lött; gyakrabban hol őszi módon s tavaszi módon viselte ma-
gát, kevés hideggel tölt el; de végtére midőn az üdőnek ki 
kellett volna nyilatkozni, akkor keménykedett, mely miatt mind 
fű, mind szőllő igen megtartózkodott, jóllehet egy kis jó üdőre 
nézve az fák igen megindulván, sok helyeken és többire az 
fák meggyümölcstelenedtek. Ezen télen volt erdélyi substitutus 
generalis commendans Yaudemont fejedelem. 

Második része az tavasz, elsőben egy része száraz, de 
az utolja igen vizes; az fű is igen nehezen épült, elsőben az 
szárazság miatt, azután az felettébb való nedvesség miatt. 
Az német vitézek is igen későn mentek táborban, okozván 
az fűnek nem voltát, de talám más volt oka. 

Harmadik része az nyár, felette igen alkalmatlan, kivált 
szénacsinálásra, mely miatt többire mind aratás után csinál-
tak szénát, minthogy az fű is akkor alkalmatossal)!) volt; 
búza kalongyájában és egyéb gabona felesen termett, de sem-
mit nem eresztett, ügy hogy igen jól eresztett, ha hol egy 
kalongyából egy véka búza lött. Ezen az nyáron egynehány 
úttal szállítottunk az magazinumban, telhetetlen szuszékban, 
búzát, zabot. 

Negyedik része az ősz, vetésre alkalmatos, de borunk 
teljességgel semmi nem lött; az mi kicsiny hol lött, az is 
igen igen alkalmatlan; igaz dolog, Hunyad vármegyében bűvön 
lött volna és jó is, de az német vitézek szintén szüretjek 
alkalmatosságával szállván bé reájok, felette sok kárt töttek 
szőllőjökben, egyfelől magok szedvén, másfelől az német; sok 
helyeken, Fejérvár tájékán is jó borok termettek, kivált Sárdon. 

Ez esztendőben is az táborban ötszáz szekereket adván, 
mégis nagyobb része megjött. Az németek tartván béütéstűl,1) 
mind Hunyad vármegyében voltak, hanem decemberben szállot-
tak kvártélyokban. 

Portiót vetett az nemes ország számokra kapuszám után 
minden kapura: 

búzát cub. 37. 
húst cent. 21//50. 
zabot cub. 92. 
szénát curr. 26. 
pénzt flor. 30. 

J) A kétes kimenetelű hettényi harcz u tán . L. föntebb a sept. 5, 7 
és 9-iki feljegyzéseket és a szász választó fejedelem levelét a guber-
niumhoz. 
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Székelység: 
búzát cub. 3333. 
zabot cub. 32,000. 
szénát curr. 7680. 

Ezen kivűl oláh papok, taxás városok, egyházi nemesség, 
Fogarasfölde etc. 

Anno 1697. 

Úr isten! adj már egyszer szerencsés és csendes új esz-
tendőt hazánkban érnünk. 

1 Januarii gubernátor uramhoz ő nagyságához mentem, 
ebéd után haza isr jöttem. 

2 Januarii Ábel napján kereszteltettem meg kis fiacská-
mat Yass Lászlót,1) jelen lévén keresztelőjében méltóságos 
gubernátor uram ő nagysága mind az asszonynyal ő nagyságá-
val együtt, Csáki István uram feleségestül, Bánfi Farkas uram 
feleségestűi, Nagy Pál uram feleségestűi, Toldalagi András 
uram, két német kapitány és egy leitmány, Almádi uram fele-
ségestűi és többek az úrral, lévén öt asztalra; kolozsvári pro-
fessor Németi Sámuel uram és pap Csepregi uramék. 

3 (Januarii) ebéd után mentek el az gazdáim. Igaz 
Gáspár, Palotkai István, Henter Farkas, Pesti György ko-
málnék. 

17 Januarii feleségemmel együtt, az gyermekeket is 
elhozván, Méhesre jöttünk. 

18 Januarii kezdtem vágatni s hordatni az erdőmet, 
mivel az németektűi meg nem tarthatom. 

22 Januarii. Megértvén az báldi német kapitány, hogy 
erdőmet vágatom, nyolez báldi szánokat két némettel az erdőmre 
reá küldött. Nekem is híremmel esvén, kimentem és az embe-
reket szánostúl béhoztam; melyet megtudván az báldi német 
kapitány, strázsamesterét másokkal együtt hozzám küldte, hogy 
adjam ki; de én izenvén neki, hogy én ki nem adom ha erő-
vel ki nem viteti, nekem ő kegyelmével nincsen semmi dolgom, 
huszonkét németet küldött házamra és azokkal kivitette; jól-
lehet az báldi emberek is egynehányon vélek voltak, úgymint 
1. Szőcs Mihályka az Pavel vője, ugyanez ütötte is le az 
lakatot az tömlöczrűl, 2. Onicska Sándor, 3. Dobra Thódor, 
4. Szőcs Paskuly, 5. Moldovány Yirtolome.2) Yoltak penig 

9 Született nov. 12-én. Olv. föntebb a nov. 14-iki feljegyzéseket. 
2) Bertalan. 
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nálam ezen alkalmatossággal Szabó Márton uram, Baróti 
János uram, Trenk s Némái szolgabíró uramék. 

26 Januarii Örményesre mentem feleségemmel együtt 
gubernátor uramék ő nagyságok udvarlására. 

27 (Januarii) ment el Kemény János uram gubernátor 
urammal. 

28 (Januarii) ebéd után mentem Nagy-Nyulasra az com-
missariusokhoz, az báldi kapitányra panaszt tévén; estvére 
visszajöttem Örményesre. 

29 Januarii ebéd után gubernátor urammal ő nagyságá-
val mi is Nagy-Czégben mentünk, ott is háltunk. 

30. ̂ Gubernátor uramék ő nagyságok ebéd után vissza-
mentek Örményesre, mi penig haza jöttünk Méhesre, mivel 
az gyermekek ott maradtak. 

31 Januarii az noszályi kapitány az báldival együtt 
jöttek hozzám ebédre, kérvén, hogy az báldi kapitány ellen 
való causámot tenném le; én is arra ígérvén magamot, hogy 
különben le nem tehetem, hanem hogy azon embereket, szá-
nakat, ökröket restituálja, az kiket elvitetett. 

1 Februarii haza jöttünk Czegében, de én Báldon az 
feleségemtűi elmaradván, az kapitányhoz bementem, mivel ígér-
keztem volt, az noszályi kapitány is ott lévén, és ebéd után 
együtt jöttünk el az noszályi kapitánynyal, az jegen válván el 
egymástól. 

12 Februarii volt az első sokadalom itt Czegében. 
13. Uram ő kegyelme haza akarván az húgomat Zsófit 

adni Vér Mihály uramnak,1) oda indultam feleségemmel együtt; 
hálni mentünk Méhesre. 

14 Februarii hálni mentünk Maros-Keresztúrra. 
15 (Februarii) estvére mentünk Bere-Keresztúrra ura-

mékhoz ő kegyelmekhez. 

18 Februarii húshagyó kedd előtt való hétfűn lött meg 
az lakadalma Vér Mihály uramnak húgommal, Keresztúri 
Zsófival. 

19 (Februarii) volt kézfogások, hitlések Pongrácz György 
uramnak húgommal, Keresztúri Krisztinával. 

22. Feleségemmel együtt Maros-Keresztúrra jöttünk. 

9 L. alább febr. 18-án. 
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25 Februarii az úr Bethlen Elek uram temetésére 
.indultam feleségemmel együtt; hálni mentünk Czikmántorra 
Vay uramhoz. 

26 Februarii. Uram ő kegyelme Keresztúri János uram 
is Vay uramnál hálván, ebéd után együtt megindulván, hálni 
mentünk Dánosra. 

27 Februarii jó reggel felmenvén Keresdre, lött meg az ú r 
Bethlen Elek uram temetése igen pompáson, mind háznál mind 
az temetőnél igen szép Castrum dolorisok lévén, az házban 
való Castrum doloris fekete bársonynyal lévén bevonva, az 
temetőben való fekete posztóval, de különben igen szép, magas, 
tornyos, gombos, az magas színnek csaknem tetejét érte.2) 

28. Jó reggel kiindulván Keresdrül urammal együtt, hálni 
jöttünk Gyalakutára. 

I Mártii ebédre Bere-Keresztúrra mentünk. 

5 Mártii haza jöttünk Czegében. 

8. Az gyűlésben Kolozsvárra készülgettem.3) 
9 Mártii ebéd után feleségemmel s gyermekimmel megin-

dulván, egész cseléddel hálni jöttem Víz-Szilvásra. 
10. Nehéz út lévén, estve érkeztem bé; az német szakácsot 

is ben tanáltam, elszökvén azoktúl, az kik vitték volna. 
I I Mártii olvasták "A az catalogust. 
12 (Mártii) sokadalom lévén, fel nem gyültünk. 
13 (Mártii) öszvegyülvén, az gubernium propositióit hoz-

ták le; azokat elolvasván, eloszlottunk, hogy az postulatumokra 
rend szerént az natiók öszvegyüljenek, az mint hogy az nemes 
vármegyék gyűltek praesidens Keresztesi Sámuel uram szállá-
sára, holott mindenik vármegyék postulatumit elolvastatván 
és ventilálván, compilálására rendeltettünk: én, Száva uram, 
Földvári uram, Torda vármegyei főbíró Pápai uram, Fe jér 
vármegyei nótárius Prónai uram és máramarosi nótárius. 

14 Mártii jó reggel az deputatus rendek házamhoz jővén, 
egész tíz óráig az postulatumok compilálásában fáradoztunk; 
akkor eloszolván, Apor uramhoz lévén ebédre hivatalos, oda 
mentem. 

15 (Mártii) öszvegyültünk és az postulatuniokat olvas-
ták ; azalatt interveniált királyunk ő felsége guberniumhoz és 

Meghalt 1696. nov. 3*án; 1. föntebb. 
2) Bethlen Elekről egy halotti emlékvers is maradt fen, mely 

Tótfalusi Kiss Miklós kolozsvári nyomdájából került ki s melyet a teme-
tés alkalmával valószínűleg el is mondtak. Irodalomtört. Közlemények 
V. 334 és köv. 11. 

3) Kolozsvári gyűlés apr. 14-ig. 
C Z E G E I VASS NAPLÓK. 16 
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országhoz való cómmissiója, generál levelivel együtt, melyeket 
elolvastatván, az magazinumban adandó 60,000 köböl búza 
és 50,000 köböl zab felől lévén, eloszlottunk, és ebéd után az 
gubernium gyűlt egybe. 

16. Az postulatumokat küldtük fel, de mivel mind az 
három natio külön küldte fel postulatuinit, az gubernium visz-
szaküldte, hogy compiláljuk egybe és ügy küldjük fel, mely 
felől sokat discurrálván, az ország is cédáit. 

17 Mártii vasárnap is lévén, mi reformátusok gubernátor 
uram ő nagysága házában praedicatio után ecclesiai dolgok 
aránt gyültünk bé. 

18. Itílőmester Sárosi János uram ő kegyelme mind az 
három natio postulatumit együvé írván, az guberniumban felkiild-
tük; ebéd után penig nem gyültünk fel, mivel az urak Pekri 
uramnál mulattak, holott én is ott voltam. 

19 (Mártii) öszvegyülvén, az gubernium kegyelmes urunk 
ő felsége nemes országnak és guberniumnak szóló commissióit 
és generál Rabbutin levelét küldte le, melyben ír ő felsége 
és parancsol, hogy az magazinumban adjunk hatvanezer köböl 
búzát és ötvenezer köböl zabot. 

20 (Mártii) nem gyültünk öszve, mivel az urak az maga-
zinum felvetésében munkálódtak. 

21. Szebenben az generálhoz követeket választottunk, 
Mikes Mihály, Horvát Ferencz és segesvári királybíró uramé-
kat, az victualéknak megfizetése felől, pénzűi kívánván meg-
fizetését az generál.1) 

22 Mártii az niagazinumbeli búzának árra felől és admi-
nistrálásának módjáról és idejérűl küldött engem az nemes 
ország Henter urammal és egy brassai szászszal Huber uramhoz. 

23 (Mártii) öszvegyülvén, expediáltuk Mikes uramékat.2) 
24. Ecclesiai dolgok voltak gubernátor uram ő nagysága 

házában. 
25 Mártii vötte el Káinaki Farkas uram Boros Lászlóné 

asszonyomat, gubernátor uram ő nagysága csinálván meg vacso-
rán lakadalmokat. 

26. Bethlen Gergely uramnál lóvén az uraknak vendég-
ségek, öszve nem gyültünk. 

27. Postulatuminkra az resolutiót leküldvén s azokat 
elolvastatván, némelyekre újólag replicáltunk. 

28. Elvégeztük, hogy sok dolgaink végett ő felségének 
az kis királynak8) és némely ministereknek leveleket íras-

9 L. alább apr. 3-án. 
s) Szebenbe a generalis commendansboz. 
3) Józsefnek. 
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sunk, concreclálván az leveleknek írását Haller István, Pekr i 
Lőrincz és Czabanius szebeni polgármester uramékra. 

29 Mártii az urakat lehívatván, az propositiúkhoz fog-
tunk, de későn jővén le, nem végezhettük el az propositiókat. 

30 (Mártii) az urakat ismét lehívatván, az propositiók-
hoz fogtunk; adót vetettünk kapura Hor. 60; annakutána az 
dühütke főzést p r o l i i b e á l t u k ; i t e m , az urak az ser korcso-
málást is meg akarták tiltani, de az vármegyék, székelység, 
szász natiónak egy része és városoknak nagyobb része, regalis-
táknak is nagyobb része, sok contentiónk után nem mentünk 
reá; melyben ez volt voxom: 

Én megvallom, az én csekély és gyenge értelmem sze-
rént én nem látom abból az Approbata et Compilatabeli 
citált articulusokbúl világoson kijőni, hogy nemes embernek 
maga jószágában nem volna szabad sert korcsomáloltatni ; 
sőt látom az nemesi szabadságnak nagy praejudiciumára lenni, 
hogy ha megtiltatik; különben is penig az mely helyeken nem 
sok bor terem, hogy az olyan helyeken ser korcsoma ne lehes-
sen, nem javaihatom ; bor is nem lévén, ha van is, igen drága, 
betegnek nem kaphatván bort, csak ser se legyen, azonban 
ily nagy és sok költségében az szegénységnek, vagy temeté-
sére vagy lakodalmára bort nem vehetvén, sert ne legyen sza-
bad főzni azon alkalmatosságára, semmiképen nem javaihatom ; 
hanem hogy az nemes ember maga jószágában szabadoson 
korcsomárolhasson mind sert, bort, az melyik kinek van, azt 
javallom, attól nem is recedálok. 

Ezen voxomat azért írtam le, hogy azzal fenyegetnek, 
hogy ő felsége eleiben viszik dirimálni; ezt penig leginkább 
tulajdonítják az urak Pekri uramnak, nekem, Horvát Ferencz 
és Miklós uramóknak. 

31 Mártii. Catholikus atyafiak nem elégedvén meg (azzal) 
az mit adtunk, újólag is memóriáiét adtak az három religió-
nak bé. 

1 Április egybegyűlvén, az urakat lehívattuk és az pro-
positiókhoz fogtunk újólag. 

2 Április generalis Rabbutin ő nagysága ebédre bejött 
és szállították az Székely Lászlóné asszonyom házához, enge-
met rendelvén az gubernium gazdájának. 

3 (Április) öszvegyültünk és az generál kívánságának 

9 A dühütke vagy dühötke, máskép gorolyka, gabonából, szőllő-
malátából s más effélékből készíttetni szokott ital (crematum), melynek 
főzését az ország eltiltotta. Orsz. Levéltár, Gyulafejérvári kápt. Art. Diaet. 
Tom. B. pag. 387. 

16* 
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engedtünk, hogy minden naturalénak tertialitássát pénzűi adjuk 
meg az vitézeknek.1) 

4 (Április) öszvegyülvén, cancellarius Bethlen Miklós 
uram instantiáját adta hé az nemes országnak, melyrűl ezután 
is lesz emlékezet; elolvastatott és az guberniumban béküldetett, 

5. Nagypéntek lévén, nem gytiltiink öszve. 
6 (Április) öszvegyülvén, az urak kiizentek, hogy lehe-

tetlenség re infecta az gyűlésnek elbomlani. 
7 Április innepet szenteltünk. 
8 (Április) hasonlóképen; az generál penig elment. 
9. Déllyesti praedicatio után ecclesiai dolgok aránt guber-

nátor uram ő nagysága házába gyűltünk. 
10 (Április) az gubernium munkálódott; jöttek penig 

hozzám ebédre az urak, Gyulafi László, Apor István, Mikes 
Mihály uramék ő nagyságok, Toroczkai István, Kemény Bol-
dizsár, Jósika Imre, Dániel Mihály, Boér Ferencz üramék. 

11 Április, ó szerént2) 1 Április, választottuk Bécsbe 
menendő vicecancellariust Nagy Pál uramot, és ítílőmestert 
Henter Ferencz uramot, Ebéd után is felgyűlvén gubernátor 
uram ő nagysága palotájában, választottunk az sóval való 
kereskedéshez inspectorokat, 

12 Április az dohány interdictióját proponáltatta guber-
nátor uram az ország előtt, melyet az ország is interdicálván, 
de nem oly modalitással mint az gubernium akarta, abban 
maradott. Item, cancellarius Bethlen Miklós uram instantiá-
ját 3) küldte ki az gubernium az nemes országnak ez okon, 
lévén ez az terminus benne: kegyelmetek ezt az tüzet, mely ez 
hazát égeti, csendesítse, méltó volna jobb discursusban venni, 
mivel jó volna megtudni, micsoda tűz légyen az? Kihez képest 
az nemes ország is discursusban vévén, egyenlő akaratbúi küldé-
nek engem Keresztűri Mihály és brassai követ uramékkal can-
cellarius uramhoz, hogy ország nevével kérdenők meg ő kegyel-
mét, micsoda tűz légyen az, mely ez hazát égeti, és kitűl 
gyújtatott? ő kegyelme kötelessége szerént mondaná meg, 
hogy még idején hadd előzhetnék meg azon tüzet. Mely instan-
tia szórni szóra így vagyon: 

Nemes ország, engem felnevelt édes hazám! 
Hogy nagyságtok kegyelmetek előtt ezt, az mit akarok, 

későn láttatom cselekedni, oka kettő, volt, Egyik az, hogy ezent 
az nagy rendeknél kellett először elkövetnem, az mint hogy 
meg is lött külső böcsületes, fő és belső egyházi rendek által; 
második az egynehány napi egészségtelenségem; de úgy hiszem. 

1) L. föntebb mart . 21-én. 
2) T. i. az ó naptár szerint. 
3) L. föntebb április 4-én. 
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most is az ő idejében esik. kérem alázatoson nagyságtokat 
kegyelmeteket, egy kis atyai patientiát, nem leszek hosszas. 

Tudja mindnyájan nagyságtok kegyelmetek, szent innepek 
légyenek előttünk, és hogy ki ki az ő húsvéti bárányával készül 
az isten oltárához áldozni, Krisztus urunk penig, amaz isten 
báránya azt mondja: Ha te ajándékot vagy áldozatot akarsz 
az istennek adni, és eszedben jut, hogy az te felebará-
todnak valami nehézsége van te ellened, hadd el az oltárnál 
az te áldozatodat s menj el s békéljél meg az te felebará-
toddal és azután áldozd meg az te áldozatodat. Minthogy 
azért hallom s látom sokaknak én reám való nehézségét, noha 
bizony lelkemisméreti nem vádol, hogy senkinek is, annál 
inkább édes hazámnak ártani igyekeztem volna, azért ez sze-
rént az isten parancsolatja szerónt kérek mindenektűi bocsá-
natot, ha mit vétettem vagy véteni láttattam; et vicissim én 
is mindeneknek bocsánatot és békességet ajánlok tiszta lélek-
kel; az isten penig mindnyájunknak kegyelmezzen meg. Ez 
pedig theologice vagy lelkiképen. 

Továbbá penig politika vagy világ szerént emlékeztetem 
én nagyságtokat kegyelmeteket az unióra és kérem édes hazám-
nak törvényire s szabadságira, hogy nagyságtok kegyelmetek 
ezt az tüzet, mely ezt az hazát emészti, csendesítse meg 1 ) 
atyai kegyességivei és bölcsességivei, mert én csak gondolásától 
is irtózom annak az isten ítíletinek, melynek hogy én részem-
ről oka nem vagyok, légyen annak bizonysága isten és az én 
lelkem és ez az alázatos nagyságtokhoz kegyelmetekhez töt t 
mostani beszédem, melyet pro testimonio ad posteritatem, 
kegyelmeteknek ítíló'mester uraim, írásban is béadok. Isten 
nagyságtokat kegyelmeteket vigye sok örvendetes húsvétokra, 
lelki testi örömben és békességben. Amen! 

Mi azért hárman elmenvén ebéd után két órakor maga 
ő nagysága szállására, holott ő nagyságát ágyban fekve talá-
lók, magát betegnek lenni mondván, én az nemes ország követ-
ségét ő nagyságának proponálám,^ melyre tőn ilyen választ, 
mondván sok gondolkozási után : Én az kegyelmetek ide való 
küldettetését nagy alázatoson veszem; ő nagyságok s ő kegyel-
mek bölcs bölcsességekkel lássák, minek magyarázzák; én azon 
az tiizön értem ezt az sok szóhajtásokat, visszavonásokat és 
egyenetlenségeket, melyeket elég tűznek is tar tok; lássa más 
akárki, az ki annak nem tartja. Reiterálván maga ő nagysága 
előtt válaszszát, eljöttünk, és ország köziben felmenvén, ország-
nak az ő nagysága válaszszát megmondtuk; melylyel az nemes 

') Ezek a neheztelt szavak. 
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ország ugyan minket az^guberniumban béküldvén, ö nagysá-
goknak is megmondtuk. 0 nagyságok discursusban vévén az 
választ, újólag kiizentek, engem béhivatván az urak, tőlem az 
nemes országnak, hogy talám nem ártana az nemes ország-
nak újólag izenni cancellarius uramnak, hogy ezen válaszszát 
tenné le írásban; mely is az nemes országnak is tetszvén, 
küldte újólag vissza cancellarius uramhoz Keresztúri Mihály 
uramot. () kegyelme is elmenvén, újólag lött ez szerént: 

Én pedig Keresztúri Mihály, midőn küldettem volna 
másodszor méltóságos gróf úr cancellarius Bethlen Miklós 
uramhoz ő nagyságához, hogy az fen megírt, mi általunk tött 
feleletit írásban küldené fel, melyre ő nagysága tőn ilyen 
választ: Nem szükség, hogy írásban felküldjem és annyi eszes, 
okos embert tanítsak, sőt atyafiságos szeretettel kérem ő nagy-
ságokat s ő kegyelmeket, hogy értsék olyan istenes értelem-
mel az én írásimat, az mint én értettem. Melyre kérdém ő 
nagyságát, többet nem izen-é? Melyre ő nagysága: Talám ez 
is sok; csak azt bánom, hogy ő nagyságok ennyi böcsületes 
embert fárasztanak én hozzám. 

Ezeket megértvén az nemes ország és az gubernium, 
írásban kívánták tőlünk; melyet ez szerént bé is adtunk sub-
scriptiónk és pecsétünk alatt ítílőmester uraméknak. Nemes 
ország penig ezeknek utána replicált ez szerént cancellarius 
uram írásira: Mely ez iránt való válaszszát ő kegyelmének 
látván országostól, és mivel ő kegyelme is, úgy látjuk, ezen 
dolgot csak holmi szóhajtásnak agnoscálja választételiben, mi 
is, nem látván semmi oly meritalis dolgot benne, se oly tüzet 
mely ezt az hazát égethetné, nem vehetvén eszünkben, sőt 
dolgainknak jó karban való állítását munkálódván, abból 
(inkább) hasznunkat mintsem kárunkat kijőni ő felsége kegyel-
mességébűl reménljtik, ehez képest ezen ő kegyelme béadott 
írásit az ítílőmestereknél ad futurum conserváltatni szükséges-
nek nem ítíltük. 

13 Április reggel öszvegyülvén, ismét az ser dolga for-
dult elő, melyen újólag öszvezendültünk. Ismét innep és böjt 
hirdettetett, minden holnapnak első napján, 1-ma Maji elkezd-
vén.1) Ismét, ebéd után az articulusok olvastattak. Eodem 
estve volt kézfogása Macskási László uramnak az húgommal 
Teleki Erzsókkal. 

14 Április. Akarván az gubernium az országot elbocsá-
tani, délyesti praedicatio után az gubernátor uram palotájá-
ban öszvegyültünk, és az articulusokat subscrihálván, pecsé-
telvén, béküldtük és elbúcsúztunk. 

') V. Q, Cserei M• Hist. 263, 1, 
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15. Mi reformátusok, ecclesiai dolgok fen levén, guber-
nátor uram ő nagysága házában gyültünk, holott'választottunk 
az ecclesiai dolgokra új curatorokat; gubernátor uram az-
urakkal együtt magoknak reserválván az legfelsőbb curator-
ságokat, annakutána valókat rendelték ő nagyságok és ő 
kegyelmek Macskási Boldizsár, Kemény ^Boldizsár uramékot 
enyedi collegium curatorinak, Barcsai Ábrahám és Inczédi 
Pál uramékot fejérvári collegium curatorinak az püspökkel 
és oda való professorokkal együtt, hasonlóképen Enyeden is 
Bajcsi urammal és enyedi professor uramékkal együtt; engem 
Rhédei Pál urammal kolozsvári collegium curatorinak az ott 

. való papokkal s professorokkal együtt, Bethlen Sámuel ura-' 
mot marosvásárhelyi schola curatorának oda való papokkal 
együtt, Bethlen János uramot udvarhelyi schola curatorának 
oda való pappal együtt; ügy pedig, hogy mikor közönséges, 
ecclesiai dolgok vannak, az olyankor közönséges bizonyos helyre 
confluálván s azokrúl discurrálván, azokrúl való végezéseket 
méltóságos gubernátor és urak ő nagyságok és ő kegyelmek 
eleiben vigyék. Azonban ugyan onnét mingyárt kiildettettünk 
cancellarius uramhoz, hogy az amstelodámi pénzt, úgymint 
tízezer egynehány száz forintokat, ő nagyságátúl vennők ke-
zünkhöz; hova elmenvén, de ő nagysága csak quietantiákkal 
akarván fizetni, mi kezünkhöz nem vöttük, hanem másnap 
reportáltuk. 

16 Április újólag öszvegyülvén gubernátor uram ő nagy-
sága házában, mivel jártunk cancellarius uramhoz, reportál-
tuk; és viszont cancellarius uramnak azon pénz felől az con-
sistorium izenni akarván, kiment Kolozsvárbúi; melyre nézve 
az consistorium protestatiót íratott subscriptiók és pecsétek 
alatt, melyet az káptalanban mind az mostani consistorium 
végzésivel együtt mindnyájunk subscriptiója és pecséti alatt 
én magam adtam bé. 

17. Jó reggel meg akarván indulni, felmentem guber-
nátor uramhoz, de ő nagysága délig el nem bocsátott holmi 
dolgok végett; ebéd után penig kiindulván, hálni jöttem Bon-
czidára Bánfi Farkas sógor uramhoz ő kegyelméhez. 

18 (Április) reggel megindulván, délre haza jöttem. 
19 Április ebédre jött hozzám az palatinus szolgája 

Achai uram; az nap el nem ment tűlem. Eodem, mátkásodni 
járván Bethlen János uram Margitára, Nagy Pál uram mos-
toha leányához, Bethlen Sámuel urammal együtt jöttek hoz-
zám estvére. 

20 Április jó reggel elmentek ő kegyelmek tőlem. Achai 
uramot is, lova nem lévén, magam hintómon, lovaimon küld-
tem Betlenben, az úrhoz Bethlen Gergely uramhoz. 
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6 Maji kezdtem napkelet felől való szegeletbástya ház-
nak fundamentomát ásatni. Eodem, szintén ebéd felett lévén, 
Gölczrűl Nagy Istvánné általfntván, hoza igen rosz hírt, 
hogy Kolozsvár elégett volna; az mint is hogy ugyan 6 Maji 
tizenegy és tizenkét óra között, Kolozsvárat, belső magyar-
utczában. Szabó Ferencz házának az csatornája alatt tűz 
támadván, három templommal, két scholákkal, toronynyal 
együtt az városnak nagyobb része megégett, úgy hogy har-
mada ha megmaradt; melyek között az én házam is hozzá 
való épületekkel együtt elégett; házaim mindazáltal istennek 
kiváltképen való gondviselésébűi bé nem égtek. Ezen rosz hírt 
meghallván, ebédtül felkelvén, mingyárt indultam és hálni az 
majorban érkeztem, előltalálván gubernátor uramot ő nagy-
ságát, szintén Kolozsvárrúl jővén. 

7. Jó reggel bejöttem, és még akkor is sok helyeken tűz 
volt; magam házamnál is sok helyeken tűz lóvén, öntöztettem; 
estvére penig hálni kimentem az majorban; rettenetes féle-
lemben lévén azok, kiknek házok megmaradt, hogy azok is 
elégnek. 

8 Maji az tűztűl megmaradt házaktúl az égett házak-
hoz hordozóskodtak, mivel az németek azt hirdetik szerte-
széllyel, kivált az ki azelőtt is megmondta volt, hogy Kolozs-
vár elég, hogy az ki megmaradt is, az is mind elég.1) 

9. Udvaromnak hátulsó részit békerteltettem. 
10 Maji naplementekor az víz között lévő majorok között 

az Almási majorháza szegeleténél meggyúlván, az Bot András 
mészáros majorjával együtt elég; tovább nem mehetett az 
tűz, mivel az körűi lévő kerteket levonatták. 

11 Maji ebéd után Bonczidára mentem, dispositiót tévén 
az ácsaimnak, hogy ha fával érkeznek, mint fogjanak az mun-
kához, az mint hogy Méhesen lévő kevés fenyő gerendákkal 
el is érkeztek. 

12 (Maji) ebéd után haza mentem Czegében. 

21. Gubernátor uram parancsolván, hogy Tordára men-
jek, gubernium gyűlése lévén ott, ebéd után megindulván 
komám Toldalagi András urammal, hálni mentünk Ajtonban, 
Bánfi Mihályné húgom házában. 

22 Maji jó reggel megindulván, míg gubernátor uram 
felkölt, Tordára mentünk, és aszfaltúi felkelvén, ő nagyságával 
való dolgot elvégezvén, vissza indultunk és éjczaka kilencz-tíz 
óra között az majorban érkeztünk. 

') Kolozsvár égéséről olv. Cserei M. Hisí. 262. 1. 
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23 (Maji) kezdték szarufázni az házamat és nagyobb 
részént megszarufázták. Eodem ebéd után mentem Bonczidára 
ismét gubernátor uramhoz ő nagyságához. 

24 Maji éjezaka rettenetes nagy szélvész, zivatar és égi 
háború lött, úgy hogy Kolozsvárat egynehány kéményeket 
lerontott, az kémények boltokat rontottak le és gyermeket is 
ütött meg, az én szarufámat is ledűtötte. Reggel penig meg-
indulván, haza mentem Czegében. 

25 (Maji) hon voltam, és az innepre deákok jöttek hozzám. 

1 Junii új hold innepe lévén, innepet szenteltem.1) 
2 Junii reggel megindulván, Kolozsvárra jöttem és szál-

lottam az majorban. 
3. Gubernátor uram ő nagysága parancsolván, hogy i t t 

Kolozsvárat inquiráljak az égés felől, mellém rendelvén ő nagy-
sága Markó uramot és Újhelyi uramot, és az commendansnak 
is írván, hogy officzért rendeljen mellénk, ki is az inquisitió-
ban benne legyen, ahoz készültünk és commendans urammal 
is conferáltam felőle.2) 

4 Junii fogtunk az inquisitiőhoz, az tanácsháznál az felső 
palotában, 

5 (Junii) ebéd után az inquisitióban lévén, commendans 
uram feljött közinkben és turbálta az inquisitiöt, protestálván, 
hogy ezen inquisitiónak nem annuál, sőt az mellénk rendelt 
ofíiczéreket is közinkben jőni többször nem engedi, több szó-
kat is mondván és furiálván felette igen; melyre nézve mi is 
cessáltunk és az inquisitiót bele hagytuk. . . 

6 Junii jó reggel commendans uram turbatióját guber-
nátor uramnak ő nagyságának megírtam, már tovább várván 
ő nagysága parancsolatjától. 

7 Junii estve hét-nyolez óra között nagy mennydörgéssel 
s villamásokkal nagy zápor jővén az városra, az farkas-utezai 
templomunknak közép kapu felől való végit szintén az gomb-
nál az istennyila megütötte, egyik az schola felől menvén le 
az kőfalig és onnét kiugrott az schola kert és kerítés közzé, 
másik az Szakmári uram háza felől szintén az farán lévő sze-
gelet szarufán lejővén és az bolt fészkén által az templomban 
bémenvén, az székek hátok megett megint kijővén, ugyan az 
Szakmári uram háza felől az fundamentom mellé ment az 
földben, de istennek kiváltképen való gondviseléséből néni 
gyújtott, nem akarván ő felsége még az egyszer bűneinkért 

J) Á legközelebb elmúlt kolozsvári gyűlés minden hónap első nap-
jára böj töt és ünnepet h i rde t e t t ; 1. föntebb apr. 13-án. 

a) L. föntebb a május 8-iki feljegyzést. 
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azzal megbüntetni, csak akar ő felsége meginteni, hogy az ő 
búsulásában még az ő tiszteletire építtetett helynek is nem 
kedvez. 

8 Junii ismét nagy mennydörgések s villamások lőttek 
és mennykő hullások, nemcsak Kolozsvárat, hanem szerteszél-
lyel az országban. Kolozsvárat az monostori kis ajtó bástyá-
jának is az függő köveiben levér, az tordai kis ajtón alól lévő 
bástyát is megüti, Hídelvén egy házban egy asszonyembert 
két némettel együtt' megüt, hogy mingyárt meghalnak, har-
madik német liolt számban marad, de az is nem életre való. 

9 Junii voltak nagy mennydörgéssel és villamással való 
záporesők, az mely miá boltok és házak s kapuközi szaka-
doztak le az elégett helyeknél. 

10 Junii estvére jött bé az feleségem. 

16 Junii gubernátor uramnak levele érkezvén mind 
nékem, mind commendans uramnak az inquisitio felől, magam 
megvittem commendans uramnak, de igen furiált érte; én csak 
eljöttem. 

17. Haza felé készültem. 
18 Junii ebéd után feleségemmel együtt kiindulván 

Kolozsvárról, hálni jöttünk az szilvási malomhoz. 
19 (Junii) reggel megindulván, hazajöttünk ebédre Cze-

gében. 

22 Junii feleségemmel, gyermekimmel, cselédestül költöz-
tem lakni Méhesre. 

25 Junii ebéd után Tordára az gyűlésben1) indultam; 
háltam az mezőn. 

26. Jó reggel bémentem, és az szállásomat >tPolos uram 
elfoglalta, de magam csak az csűrben szálltam. Öszvegyülvén 
penig, eloszlottak, hogy délután postulatumokat írjunk. Dél-
után az űr praesidens Keresztesi Sámuel uram szállására gyűl-
vén az vármegyék, az postulatumokat revideálták, és compilá-
lására én rendeltettem vármegyék egynehány követeivel. 

27. Compilálván az postulatumokat, az országnak béad-
tuk, melyet is elolvastatván, ugyan ón tőlem küldte bé az 
guberniumban az nemes ország. 

28 (Junii) az magazinumot vetettük fel: húszezeret sze-
mély szerént, harmad annyit mindenre mint az tavaszon, húsz-
ezeret penig kapuszámra, aratás után hogy megadjuk. Eodem 

') Tordai gyűlés július 11-ig. 
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délután öszvegyiilvén, ejtett nagy eclipsist rajtam Polos, Simon 
István miatt; adjon az én istenem oly alkalmatosságot nékem, 
melyben adhassam vissza. 

29 Junii Csáki László ő nagyságát béhívatván az ország, 
hogy instructiójának rendi szerént adjon számot követségéről,1) 
de csak igen vékonyon és csak verbis lött, többire minden 
egy decretumnál több nem lévén, melyet instructiójára hozott. 
Eodem ebéd után bémentem Kolozsvárra. 

30. Ben voltam. 
1 Julii ebéd után kijöttem és estvére Tordára jöttem. 
2 (Julii) nem gyűltünk öszve, az urak az átkozott prae-

cedentián munkálódtak.2) 
3 Julii reggel az generál is béjött, az urak eleiben men-

vén ő nagyságának, és gubernátor uramnál lévén ebéden, mind 
ittak egész estvig. 

4 Julii nem gyűltünk öszve. 
5 Julii jó reggel öszvegyiilvén, gubernátor uram ő nagy-

sága az guberniummal leizenvén az országnak, hogy generál 
uramnak ő nagyságának lévén az felséges udvarból parancso-
latja, hogy ha lehet, gubernátor, gubernium és az országgal 
való gróf Bethlen Miklós uram controversiáit3) complanálja, 
ha hol nem lehet, realiter az felséges udvart informálja, azért 
kívánja ő nagysága, hogy mind gubernátor uram ő nagysága, 
mind az gubernium és hasonlóképen az nemes ország statusi, 
cancellarius uram ellen való quereláit és gravamenjeit írásban 
tegyék le és ő nagyságának adják bé, melyet ő nagysága 
complanálni akar ha lehet; ha nem, az felséges udvart paran-
csolatja szerént informálja. Ehez képest az nemes ország dis-
currálván ezen dolog végett, rendeltettek bizonyos személyek 
azon cancellarius uram ellen való gravameneknek compositió-
jára, bizonyos személyek, hogy privatim componálják, és leír-
ván, űgy hozzák ország eleiben; űgymint gróf Pekri Lőrincz 
uram, gróf Mikes Mihály uram, ítílőmester Alvinczi Péter uram 
és én is, ide rendeltetvén Keresztűri István uram, szebeni pol-
gármester Czabanius János uram és szász-sebesi királybíró; 
mely gravaminákat elvégezvén és leírván, estve felé hat óra 
tájban ország köziben bevittünk, holott elolvastatván, vox sze-
rént magokénak agnoscálták az statusok, melyet az nemes 
ország az guberniumban felküldött. 

9 L. föntebb 1696. oct. 8-án és 9-én a Csáki követségéről szóló 
feljegyzéseket. 

2) L. föntebb 1695. mart . 26-án és 27-én a kolozsvári gyűlés tá r -
gyalásait. 

3) L. föntebb 1696. oct. 10-én és 31-én, továbbá 1697. apr. 12-én, 
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6 Julii vitték fel generális uramnak mind az 'gubernátor 
uram ő nagysága, az urak és az nemes ország, cancellarius uram 
ellen való gravaminákat, melyeket generális uram megolvas-
tatván és megmagyaráztatván, visszaküldte, hogy subscribálják 
s pecsételjék. Az mint hogy ebéd után öszvegyülvén, praesi-
dens uram és ítílőmester uramék az nemes ország gravamen-
jeit subscribálták és három pecséttel megpecsételték s ismét 
felküldtek generális uramnak ; mi penig, az kik azon grava-
minákat componáltuk s compiláltuk, az nemes országtúl asse-
curatoriát kívántunk, mely is három pecsét alatt adatott, az 
originál maradván ítílőmester Alvinczi Péter uramnál, hogy 
az fejérvári káptalanban béadja, párban penig kinek kinek 
közülünk kiadattatott. Notandum : ezen cancellarius uram 
ellen való gravaminák különösen le varinak nálam írva, nem 
akarván itten az könyvet véle tölteni. 

7 Julii templombúi kijüvén, öszvegyiiltünk, és cancella-
rius uram Haller István és ítílőmester Alvinczi Péter ura-
méktúl izenvén az nemes országnak, hogy ha lehetne compla-
nálnák az dolgokat és az nemes ország csendesednék ellene 
etc. Melyre az nemes ország csak hamar rapiálván bizonyos 
conditiókat és punctomokat, készek lesznek megegyezni, ha 
azon conditiókra reá megyen ő nagysága, hasonlóképen az 
urak is és gubernátor uram ő nagysága is; melyeket elvé-
gezvén, ugyan Haller István és Alvinczi Péter uraméktúl ő 
nagyságának küldenek, de semmire nem ment és magát nem 
ígérte; melyet megértvén az generális, kívánta azon punctu-
mokat és conditiókat látni, az melyeket fel is vittek ő nagy-
ságának ; melyeket meglátván az generális, méltó kívánságnak 
ftílt lenni; felhívatván magához azért az urakat generális 
uram, elsőben csak magával gubernátor urammal ő nagysá-
gával sokat beszélgetvén, egy üdő múlva cancellarius uramat 
is béhivatta, ismét csak hamar Alvinczi uramat is; holott 
sokat beszélgetvén s az dolognak egészlen végére menvén az 
generális, cancellarius uramot elsőben szép szóval intette az 
egyességre és azféle dolgoknak, melyekért ő nagyságára pana-
szolnak, megorvoslására és az leírt punctumoknak s conditiók-
nak effectuálására; de cancellarius uramnak nemigen tetszvén, 
és ezt látván az generális, igen megindúl cancellarius uram 
ellen az generális és kemény szókra is fokad ellene, nagy dis-
sensiónak okának lenni mondván cancellarius uramot, és több 
ehez hasonlókat. Ezt látván cancellarius uram, igen megijed, 
és észrevévén ebbűl nagyobb rosszat következni ő nagyságára, 
nolens volens reá kell menni mindenekre; és az urakat kihí-
vatván az generális, az statusokban is kit hol hamarjában elő-
kaphattak, mivel már ki ki szállására oszlott volt, az dolog 
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két s három óra között lévén ebéd után, mivel az generális 
elmenni sietett, nem igen jó híre lévén, hogy Tokajt az kru-
czok megvöttók,1) béhíván az generális eleiben, ott cancella-
rius uram előtt mind gubernátor uram ő nagysága, mind az 
urak és az ország punctumit s conditióit punctatim elolvasták; 
melyeket elolvasván, elsőben gubernátor uram az urakkal, 
annakutána ott levő statusok, főrendek, az generálisnak mint 
közbírónak kezet adnak; annakutána cancellarius uram is 
mind az generálisnak, gubernátornak, az uraknak, ott levő 
főrendű statusoknak kezet ád, ígérvén magát azon conditiókra, 
és megköveti mind gubernátor uramat, mind az urakat és az 
egész nemes országot. Ez így végben menvén, eloszlunk; az 
urak ebédhez fognak, mivel még nem öttek volt; de guber-
nátor uram el sem végezheti ebédjét, az generális szállására 
megyen ő nagyságának, holott csak ketten egy keveset beszél-
getvén, az generális elindul, gubernátor uram ő nagysága az 
urakkal együtt kikísérvén ő nagyságát. 

8 Julii postulatumokra való replicák olvastattak. 
9 Julii az catholikus püspök béjövetele felől volt discur-

sus az ország között, hogy ha patiálják-e vagy nem? Melyről 
mikor voxolni akartak volna az statusok, az catholikus atya-
fiak felkÖltek és ország közül kijöttek.2) Eodem betegült meg 
ex opinato gubernatornó asszonyom ő nagysága; lött egy fiacs-
kája, kit annakutána kereszteltek Gergelynek. 

10 Julii volt az öcsém Yass Dániel uram lakadalma az 
kamaraháznál, gróf Apor uram ő nagysága csinálván meg 
lakadalmát, mivel ő nagysága tartotta az leányt már jó darab 
időtűi fogva.3) Násznagya voltam én, vőfélye az öcsém Teleki 
József, nyoszolyóasszony az húgom Bánfi Mihályné, nyoszolyó-
leány szegény "Vitéz Ferencz uram leánykája; gubernátor uram 
ő nagysága is ott lévén lakodalmában. 

11 Julii az gyűlés is elbomlott, mi is eljöttünk, velünk 
eljővén sógor uram Bánfi Farkas uram ő kegyelme több 
böcsületes emberekkel; hálni jöttünk Báréban. 

12 Julii tizenkét óra tájban haza érkeztünk Czegében. 

15 (Julii) estve későn levelem érkezett gubernátor uram-
tól ő nagyságától, hogy mingyárt menjek Kolozsvárra, ő nagy-
ságának lévén velem nagy dolga. 

9 Julius l-én történi, hogy a sárospataki német kapitány az újhelyi 
vásárra menő néptől vámot zsarolván, katonáival egyetemben agyonvere-
tet t ; a felzendült nép azon éjjel Tokaj és Patak várát is elfoglalta. 

3) Illyés András püspök bejöveteléről és a catholikus egyház ügyei-
ről olv. Szilágyi S. id. m. II. 389 és köv. 11. 

8) Yass Dániel első felesége Mikó Ilona vala, kivel e napon egybekelt. 
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16. Itosszúl voltain, de mégis megindultam és mégis az 
úton jobban kezdtem lenni. Gubernátor uram ő nagysága 
szintén ki akarván menni, hogy beérkeztem, mihelyt leszál-
lottam, mingyárt ő nagyságához mentem, holott ő nagysága 
parancsolt, hogy mind somlyai, kolozsvári katonáknak, drago-
nyoknak s rejtároknak fizessek meg. 

17 Julii mind csak fizettem renddel kinek kinek. 
18. Ben voltam, magam dolgaimhoz láttam. 
19 Julii nyolcz óra tájban kiindultam, jöttem Tordára, 

mivel gubernium gyűlése volt. 
20. Dolgomat elvégezvén, két óra tájban megindultam, 

haza jöttem estvére Méhesre. 

1 Augusti ój hold innepe lévén, itthon voltam, istene-
met szolgáltam. 

2 Augusti reggel megindulván, feleségemmel s gyerme-
kekkel Czegében mentem, ele az cselédek Méhesen maradtak. 

3. Igen változó egészséggel voltam, mely miatt Margi-
tára az nap nem mehettem, holott oda kellett volna mennem 
lakadalmi készületre, sógor Nagy Pál uramtól gazdának hívat-
tatván mostoha leánya lakadalmára.1) 

4 Augusti reggel megindulván csak magam, feleségem 
az gyermekekkel Czegében maradván, ebédre Margitára men-
tem, sógor Nagy Pál uram otthon nem lévén, hanem Igaz 
Gáspár és Tisza uramék lévén; mindazáltal Nagy Pál uram 
is Betlenbűl csakhamar megérkezvén, még az nap az csűr 
földe csinálásához fogattam és egyébhez, mivel még semmi 
készület nem volt. 

5 Augusti. Készületlenek lévén, az üdő penig rövid lévén, 
ember is szűken lévén, kire valamit ember bízhatna, volt sok 
fáradságunk Igaz Gáspár és Berzenczei Ferencz uramékkal. 

6. Annál is inkább, de mégis nagyobbára az dolgot 
elvégeztettem. Eodem volt Deésen Kemény János uram ő 
nagysága és Macskási Boldizsár uram belső Szolnok vármegyei 
főispányságra való instellatiójok. 

7 Augusti. Deésrűl tíz órára jött által Margitára guber-
nátor uram ő nagysága és ő nagyságával az instellatión lévő 
urak, úgymint Bethlen Gergely, gróf Gyulafi László, Haller 
István uramék ő nagyságok és főrendek felesen és az násznép 
is, holott elsőben ebédet öttek és estve öt óra felé ültek az 
lakodalomhoz; gróf Bethlen Sámuel uram lévén násznagy, 
ő kegyelme kérte ki is, magam adtam ki. 

') Bethlen János vette feleségül; 1. föntebb api-. 19-én. 
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8. Gubernátor uram ő nagysága mind az urakkal és 
többire az főrendek is elmentek, maradván csak az atyafiak 
és körűi való szomszédok ; magam is estve felé megindultam, 
estve későn jöttem hálni Víz-Szilvásra, mivel feleségem is 
oda jött, akarván Kolozsvárra bémenni. 

9 Augusti reggel megindulván, Kolozsvárra bémentünk, 
velünk lévén az gyermekek is, az elegy hírek miatt1) el nem 
mervén őket hagyni. 

10 Augusti sokadalmaztunk. 
11. Sok dolgaim miatt déllyest nem mehettem az tem-

plomban. 
12 Augusti vöttem az leányim számára kilenczszáz forint 

ára jóféle gyöngyöt. Eodem Czegében elvégezvén az búza ara-
tásomat, kezdtek hordani. 

13 Augusti reggel kiindulván Kolozsvárról, estvére haza 
jöttünk Czegében. 

22 Septembris ebéd után megindulván csak magam, 
estvére mentem szilvási malmamhoz. 

23 (Septembris) jó reggel megindulván, ebédre mentem 
Eelső-Gyékényesben, ebéd után az kőbányákat jártam meg. 

24 (Septembris) reggel megindulván, jöttem Bonczidára, 
gubernátor uram udvarlására, de ő nagysága igen rosszul 
volt, csak alig hogy meg nem fulladt. 

25 (Septembris) ebéd után megindulván, estvére Kolozs-
várra bémentem. 

29 (Septembris) ebéd után Tordára indultam, guber-
nium gyűlése lévén; háltam az ajtoni szénafűben. 

30 Septembris jó reggel bémentem Tordára, ebéden 
penig voltam gubernátor uram asztalánál, vacsorán Gyulafi 
uramnál. 

1 Octobris innepünk s böjtünk lévén, ecclesiai dolgok 
voltak; vacsora után penig eljöttem s háltam az györ(gy)falvi 
szénafűben. 

2 Octobris nyolcz órára beérkeztem. 

4. Jó reggel haza érkeztem. 

8. Jó reggel megindulván, bementem Kolozsvárra az 
gróf és főispány Gyulafi László uram Kolos vármegyei instel-
latiójára. 

') L. alább oct. 21-én. 
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9 Octobris instellálták bé főispányságra Apor István ós 
Haller István uramék. 

10 Octobris ben voltam és az ecclesiai dolgokrúl beszél-
gettünk s végeztünk. 

11 Octobris ebéd után kiindultam Bonczidára komámmal 
Nagyszegi urammal az Szilágyi uram lakadalmára, mivel akkor 
estve lött meg Bonczidán. 

12. Az úr is az generálhoz menvén, én is haza jöttem 
Czegében. 

15 Octobris jó reggel megindulván csak magam, felesé-
gem itthon maradván, Méhesre mentem. 

21. Henter Farkas ós Apród János uramék jővén hoz-
zám és ő kegyelmektűi megértvén, hogy az elmúlt nyáron 
Magyarországban támadott kruczok az elmúlt csötörtökön 
Máramarosban jöttek volna, onnét szombaton, úgymint 19-én 
az Emberfőn általjővén, Beszterczén felyűl lévő falukban az 
milkovai passushoz szállottak volna,1) melyet nem tudván minek 
vélni, haza jöttem Czegében. 

28 (Octobris) ebéd után Kolozsvárra indultam csak 
magam; hálni mentein Víz-Szilvásra. 

29 Octobris jó reggel megindulván az malomtúl, idején 
bémentem Kolozsvárra. 

30. Ecclesiai gyűlésben voltam, ecclesiai dolgok lévén. 
31 Octobris jöttek bé az urak és az főtisztek is többire, 

parancsolatjok lévén gubernátor uramnak, cancellarius és the-
saurarius uraméknak ő nagyságoknak ő felségétűi, hogy fel-
menjenek.2) 

1 Novembris innepünk lévén, innepeltünk és böjtöltünk, 
de templombúi való kijövetel után mindenkor az urak öszve-
gyültek. 

2 (Novembris) öszvegyültek, consultálódtak. 
3. Az új holdnak innepét valamennyire megszenteltük, de 

az szombatnak, melyet isten parancsol, semmi tiszteletet nem 
adtunk, melyért isten ezt mondja, Esaiae 1 : 14. 15. Az ti új 
holdatoknak innepét GS £IZ ti tőletek rendeltetett innepeket 

9 A Tokaj vidéki felkelők voltak ezek, a kiket Vaudemónt szét-
vervén, mintegy kétezeren a máramarosi havasokon át Moldvába húzód-
tak. Cserei M. Hist. 261. 1. — A milkovai passus ma e néven nem 
ismeretes. 

s) T. i. Bécsbe, a hová megindultak nov. 6-án. V. ö. Bethlen M. 
Önéletírása II. 172 — 173. 11. Cserei M. Hist. 269. 1. 



1 6 9 ? . N O V E M B E R , 257 

gyűlöli az én lelkem ete. Eodem, gubernátor uram kiment 
G-yaluban. 

4. Az urak mind ben voltak, míg gubernátor uram bejött. 
5 Novembris ebédre béjött gubernátor uram ő nagysága, 

és mingyárt ebéd után dologhoz fogtak. 
6 Novembris ebéd után indultak meg az három urak, 

űgymint gubernátor uram ő nagysága, cancellarius Bethlen 
Miklós uram és thesaurarius Apor István uram ő nagyságok 
Bécs felé; az urak és az főrendek az hostáton kivűl kísérték 
ő nagyságokat, ón penig Bánfi Farkas és Ferencz és Suki 
Pál uramékkal Somlyóig kísértük, gubernatorné asszonyom is 
addig elkísérvén gubernátor uramat; az nap háltunk Topa-
Szentkirályt. 

7 Novembris ebédet öttünk Magyar-Egregyen, hálni 
mentünk Zilajra. 

8 (Novembris) ebédre mentünk Somlyóra, az nap ott 
mulattak az urak is. 

9 Novembris váltunk el az uraktól, kikísérvén Somlyóról 
és ő nagyságoktűi elbúcsúzván, ő nagyságok Bécs felé, mi 
penig vissza, és az nap Suki Pál urammal mi visszajöttünk 
Zilajra, mivel az urak holmi inquisitiót bíztak reánk közép-
Szolnok vármegyében hogy peragáljunk, holmi megölettetett 
németek felől. 

10. Zilajon hozzá fogtunk az inquisitióhoz. 
11 Novembris szolgám érkezvén feleségem levelével, hogy 

az gyermekim lebetegedtek, maga is igen fél hogy lebetegszik, 
rosszúl érezvén magát, jó reggel megindultam; hálni jöttem 
Pánczélcsehre. 

12. J ó reggel megindulván, három óra tájban haza érkez-
tem és az kis fiacskámat Laczit igen himlősön tanáltam, magát 
már könnyebben (érezvén), Juczi akkor betegedvén le, Annis 
már felkelvén. 

13 (Novembris) jöttek hozzám komám Palotkai és Baróti 
uramék. 

14 Novembris kezdett himlőzni az kis Juczi leányom. 
15 (Novembris) kezdték timsós borral mosni az kis fiam 

Laczi himlőjét, mivel igen viszketett, nehezen is volt véle. 
16 (Novembris) jöttek hozzám Palotkai István és Henter 

Farkas komámék Baróti János urammal. 
17 Novembris temettettem el az Yégh András árvács-

káját, himlőben halván meg. Eodem estvére jöttek hozzám 
viceispány Fogarasi Gábor, Pálfi Ferencz és Illyei Gábor 
uramék. 

18 (Novembris) fen kezdték az kis fiamat hordozni, mivel 
már isten kegyelmességébűl az himlőbűi tisztulni kezdett volna, 

CZEGEI VASS NAPLÓK. 17 
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de estve felé az kis szemérem testecskéje kezdett dagadozni 
és hólyagozni. 

19 Novembris igen rosszűl kezdett az kis fiam Laczi 
lenni, mivel az szemérem testecskéje rűtúl megdagadozott és 
sok apró vízhólyagok lőttek rajta, az két oldala is rútúl meg-
veresült és az himlő helye mindenütt felcsattogott, az nyak 
vápája is hasonlóképen, az szája is fáj. 

20. Mind rosszúl volt, igen fájlalván az kis szemérem 
testecskéjét és felettébb viszkettetvén magát mindenütt, úgy-
hogy ha reá nem vigyáznának, vérben keverné magát. Eodem 
estvére jöttek hozzánk Palotkai és Henter Farkasné kománk 
asszony és Apród Jánosnó asszonyom. 

21. Vadászni voltam. 
22 (Novembris) érkezett asszonyom anyám szolgája hoz-

zám levelével együtt, hogy mingyárt menjek ő kegyelmekhez, 
még életben sem tanálom szegény uramot Keresztúri János 
uramot ő kegyelmét; melyre nézve tizenkét órakor délben 
megindultam, hálni jöttem Méhesre. 

23 Novembris virradta előtt megindulván, déltájban 
érkeztem Maros-Keresztürra; ott keveset az lovak kedveért 
mulatván, megindultam; éjczaka tizenkét órakor érkeztem 
Bere-Keresztúrra, halva találván szegény uramot ő kegyel-
mét ; 22 Novembris reggel hat s hét óra között szép csen-
desen holt meg. Minthogy penig mikor ón már oda érkeztem, 
felettébb megdagadozott volt szegény, még azon éjjel min-
gyárt koporsóját elkészítgetvén, koporsóban tétettem. 

24 Novembris koporsó(ban) tótelének tisztességtételére 
készlilgettünk. 

25 Novembris hányták és égették el maros-keresztúri 
malmomat. 

26 (Novembris) lött meg tisztességtételi szegény uram 
koporsóban való tételének. 

27 (Novembris) reggel jöttem el Bere-Keresztúrrúl; 
hálni jöttem Koronkában, sógor Toldalagi János urammal. 

28 (Novembris) jöttem el reggel Koronkábúl; ebédre 
jöttem Maros-Keresztürra. 

29 Novembris Maros-Keresztúrrúl reggel megindulván, 
hálni jöttem Méhesre. 

30. Méhesen voltam. 
1 Decembris jó reggel megindulván, idején haza érkez-

tem Czegében. 

4 Decembris cselédimnek s másoknak is spárgát osztot-
tam ki hálót kötni, hogy mennél hamarább elvégezhessék. 
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5 (Decembris) jöt t hozzám főbíró Balogh János uram, 
ő kegyeimétűi tudván meg, hogy mind Szentgothárdon, Szent-
egyeden német kvártély lesz. 

6. Bút üdő lévén, itthon voltam. 
7 Decembris. Az öcsém Vass György uram igen nehe-

zen lévén az köszvónyben, látogatására mentem feleségemmel. 

10 (Decembris) szállott Czegében Cusányi uram az 
stáppal,1) Gölczre más compánia, nálam lévén ebéden Cu-
sányi uram. 

11 Decembris szállott bé kvártélyban az német mind 
Szentgothárdra s Szentegyedre. Eodem, Cusányi uram kapi-
tányival együtt nálam volt ebéden. 

12 Decembris mentek el Czegébűl, Gölczrül és Császári-
búi az németek, Cusányi uramat penig magam is elkísértem 
Császáriig, mivel az öcscsét látni felment. 

24 (Decembris) érkeztek deákok mind Enyedrűl s Kolozs-
várrúl. Eodem jött hozzám az innepre komám Palotkai István 
uram feleségestül. 

28 Decembris kezdettem egy német halászszal az gyal-
momat felköttetni. 

29 Decembris indultam bé Bere-Keresztúrra feleségem-
mel, gyermekimmel, az szegény Keresztúri János uram teme-
tésére való készületre; jöttem Méhesre. 

30 Decembris jöttem Maros-Keresztúrra. 
31 Decembris. Az húgom Toldalagi Jánosné asszonyom 

rosszúl lévén, látogatására mentünk Koronkában, ebéden is 
ott lévén; estvére Bere-Keresztürra érkeztünk. 

Ez elmúlt ezer hatszáz kilenczvenhét esztendőnek elfolyt 
részeinek mivoltokat, előbbeni szokásom szerént, jövendőbeli 
recapitulatióra nézve hogy itt is rövideden leírjam : 

Első része az tél, melynek első része nem igen alkal-
matos és alkalmatlan volt; az közepe volt alkalmatos, mert 
szintén karácson napjára nagy hó lött, melybűi jó szánút löt t ; 
de az utolsó része volt állhatatlan, mivel az hó elment. Ezen 
az télen volt erdélyi generális Rabbutin, sokat fogadván az 
uraknak, de keveset praestálván; ennek alkalmatosságával jött 
bé az felettébb való discretio, mely még ez hazában ily nagy 

9 Stabbal. 
17* 
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mértékben nem observáltatott; *) az faluk is discretióztak, az 
vármegyék is külön az tisztviselőknek. 

Második része az tavasz, ennek eleje igen száraz, mely 
miatt az tavaszvetések csak szárazban állottak; majd többire 
csak haszontalan lett az tavaszvetés; az utolja igen nedves, 
mely is többet ártott az vetéseknek mintsem használt. Ezen 
az tavaszon 6 Maji égett el Kolozsvárnak nagyobb része, 
németek gyújtása miatt. Ugyan ezen az tavaszon, mingyárt 
az égés után harmad nappal jött bé Kolozsvárra, Kolozsvár-
rtíl másuva az erdélyi catholikus püspök, de ősz felé revocál-
ták.2) Ugyan ezen az tavaszon támadott . az Tiszán túl új 
kruczság, kik is csak hirtelen inopinate Tokaj várát megve-
szik és benne való commendanst németekkel együtt levágnak, 
jóllehet annakutána nem sok üdővel Yaudemont fejedelem 
visszaveszi tőlek és siralmas példát csinál belőlek, mivel az 
kik el nem szaladhattak, Tokaj várossának férfiait, asszony-
népét fegyverre hányatta, sőt az kisdedeknek és csecs-szopók-
nak sem kedvezett, hanem fegyverre hányattat mindeneket, 
némely csecs-szopókat' bölcsőstül hánytak az Tiszában; egye-
bütt is az hegyek alatt igen nagy laniatiókat cselekedtek.3) 
Uram! meddig nézed mindezeket ? 

Harmadik része az nyár, alkalmatos volt mind széna-
csinálásra, mind aratásra; különben csak füvünk igen rosz 
volt, búzánk igen igen kevés; az ki lött is, csak mind léha, 
mely miatt következett reánk és szegénységünkre nagy szük-
ség. Ezen az nyáron tavaszon két út ta l szállítottunk búzát 
az magazinumban. Ezen az nyáron, úgymint 15 Septembris,4) 
Szentánál az Tisza mellett, az német az törököt igen meg-
verte; innét lévén az török császár az Tiszán, fővezére, jancsár-
agája, jancsárjának nagyobb része, és lövő szerszámja is s 
hadi munitiói mind elvesztek. 

Negyedik része az ősz, melyben igen igen kevés borunk 
lött, az vetésre penig alkalmatos volt, az kinek volt magja, 
de az búzának kevés léte miatt majd csak felényit vetettek 
mint másszor, nemcsak az szegénység, de még sok főrend és 
nemesség is. Ezen az őszön vötte meg Rabbutin generál Pa-
lánkát. Ugyan ezen az őszön az kruczok Magyarországban 
nem subsistálhatván, jöttek Máramarosban, onnét Besztercze 
vidékére, onnét általmentek Moldovában.5) 

]) A diseretióról olv. Bethlen M. Önéletírása II. 174 és köv. 11. 
2) L, föntebb a jul. 9-ről szóló feljegyzést. 
8) L. föntebb a jul. 7-ről és oct. 21-ről szóló feljegyzéseket. V. ö. 

Cserei M. Hist. 261—262. 11. 
0 Helyesebben September 14-én. 
6) L. föntebb oct. 21-én. 
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Ezen esztendőben is az táborozásra adott Erdély ötszáz 
szekereket, de nagyobb része megjött. 

Ez esztendőben fejérvári országgyűlésében octoberben 
tétettem ország generalis perceptorává, magam ott nem lévén, 
mivel feleségem betegségére haza jöttem volt, isten kis Laczkó 
fiamat adván ez világra.1) 

Ez esztendőbeli adó: pénz flor. 30. ad portás. 
Bűza cub. 37. 
Hús cent. 21//50. 
Zab cub. 92. 
Széna curr. 26. 

Ezen kivűl vetettek székelységre, oláh papokra, szabad 
városokra igen terhesen, mint ezen esztendőben írt articulu-
sokban megtetszik. 

Item, kolozsvári tavaszi gyűlésben portio pótlására vetet-
tek ad portás flor. 60. Ezen kivűl vetettek mind az székely-
ségre ós egyéb taxás városokra. 

Uram isten, mi istenünk ! meddig engeded ezt az nagy 
sanczoltatást mi rajtunk P Kelj fel ós tapodd az mi sanyar-
gatóinkat az te haragodban, ós jöjjön el az szabadulásnak 
esztendeje és az kevélyeknek bosszuállásodnak napja, és midőn 
látod az te népednek nagy nyomorúságát és hogy azt senki 
nem volna ki megszánná és segéllenó, szerezz szabadulást nékie 
Uram isten, az te karod által; tekints alá az égbűl és nézz 
alá az te szentségednek és dicsőségednek hajlékából; hol va-
gyon az te buzgó szerelmed ? az te irgalmasságodnak és kegyel-
mességednek sokságok megtartózott-e mi tőlünk ? 2) 

Anno 1698. 
1 Januarii innep lévén, innepet szenteltünk. 
2 Januarii kezdettettem mind az háznál, mind az teme-

tőben színt csináltatni. 

8, 9, 10. Készülgettíink az temetésre, az mint tőlünk 
lehetett. 

11 (Januarii) estvére jöttek el Kemény János uram ő 
nagysága, Bánfi Pál uram, az asszony Telekiné asszonyom, 
Kendefi Jánosné asszonyom és Teleki József öcsém uram. 

J) A naplóíró i t t egy egész esztendőt tévedett, mer t mind gene-
ralis pei'ceptorrá való választatása, m i n d Laczkó fiának születése nem 
1697-ben, hanem az 1696 évi fejérvári gyűlés alatt tör tént . L. föntebb 
az 1696. nov. 14-iki és nov. 27-iki feljegyzéseket, 

2) A fohászkodás i t t félben szakad. 
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12 Januarii lött temetése idveziilt Keresztúri János 
uramnak; *) temettük az bere-keresztúri temetőben szülő atyja 
mellé, jelen lévén az úr Gytilafi uram ő nagysága is, feles 
böcsületes fő és nemesi rendek jelenlétében. 

13. Az atyafiak tetszésekbűi Pongrácz György sógor 
uramnak az húgomat megadtuk, csak egy vacsora lévén.2) 

16. Készültünk, mivel asszonyom anyámat is elhoztam 
magammal, ügy tetszvén az úrnak Kemény János és Bánfi 
Pál uraméknak és az asszonynak is. 

17 Januarii jöttünk mind közönségesen asszonyommal és 
sógorékkal Maros-Keresztúrra hálni. 

18. Sámsondra jöttünk, az ökör-szának penig Méhesre 
mentek. 

19 Januarii kezdtem az marhákat osztani, felét asszo-
nyom anyámnak, felét az két húgomnak, Vér Mihályné3) és 
Pongráczné asszonyoméknak. 

20 (Januarii) estve felé végeztem el sok bajoskodással. 
21 Januarii haza jöttem Méhesre feleségemmel, gyer-

mekimmel együtt, asszonyom anyám elmaradván, mivel Ger-
nyeszegre akar menni. 

25 Januarii jöttünk haza Czegében. 

29 Januarii még virradtig megindulván, mentem csak 
magam az Bánfi Farkas uram leánykája keresztelésére, kit is 
kereszteltek Zsuzsannának. 

30. Jó reggel megindulván Lázár Imréné asszonyommal 
és Németi Sámuel urammal, ebédre haza jöttünk Czegébe. 

NB. 4, 5, 6, 7 Februarii. Ezeken az napokon kezdett 
Laczikó fiam magától járkálni az házban. 

11 (Februarii). Új gyalmot csináltatván, német lialászszal 
köttetvén, felgondolván hogy talám jobban esik, de még rosz-
szabbúl lött, azért az elmúlt napokon elbontattattam és egész-
len újólag köttettem. 

12 Februarii elvégezvén újólag való felkötését, lött az 
gyalom uln. 107, és halászni mentem véle s jobban jár t . 

Meghalt nov. 22-én. 
") Pongrácz György az imént el temetet t Keresztúri János leányát 

Krisztinát vette feleségül; kézfogójuk volt 1697. febr. 19-én. 
3) Keresztúri Zsófia. 
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15 Februarii szép halászatunk volt; utolszori vonásban 
fogtunk többet hatszáz potykánál; az nap többet fogtunk 
nyolczszáz potykánál. 

16. Vasárnap lévén, itthon voltam. 
17. Küldtem az kolozsvári tómban potykát nr. 300. 
18. Halászni voltam s volt szerencsés halászatom; egy. 

vonásban többet fogtunk ezer potykánál, ez nap többet fog-
tunk kétezer potykánál, 

19. Vasárnap lévén, itthon voltam. 
20. Halászni voltam, ós fogtunk potykát kilenczszáz het-

venegyet. 
21. Vonó vékeketx) vágtak, nem halásztattam. 
22. Halásztattam és csak az két kasban rakattam; fog-

tunk potykát ezer hatszázat. 
23. Öcsém uramnak Vass György uramnak az császári 

tóra adtam egy napra az hálómat. 
24. Ismét halásztatván, azon kivűl kit másoknak nem 

osztogattam, mivel isten szerencsés halászattal áldván meg, én 
is bővön osztottam másoknak és jobbágyoknak, az nap mégis 
rakattam az kasban kétezer négyszázat. 

26. Halásztattam az nyoszályi torokban, de ott egy nagy 
holt láp miatt sokat bajoskodtunk; onnét általjöttünk azzal 
általellenben az hajlatban, holott egy vonással többet fogtunk 
potykát másfél ezernél; az nap fogtunk csak az kit az kasban 
raktak, ezer hatszáz kilenczvenhármat. 

27. Én mentem Kékesre gubernatorné asszonyom ő nagy-
sága udvarlására; feleségem halásztatván, fogatott, kit az kas-
ban raktak, ezer háromszáz húsz potykát. 

28 Februarii jöttem haza, s haza jővén, mentem az öcsém 
Vass György uram látogatására, az legényeknek penig meg-
engedvén, hogy halászszanak, kik az hálót kötöttek volt, egy 
vonásban többet fogtak ezernél. 

1 Mártii ismét halásztattam s majd ezerig való potykát 
fogattam; egyéb féle halat nem. 

2 Mártii. Már régen Méhesen nem lévén, ebéd után 
megindulván, estvére oda mentem. 

5 Mártii reggel Méhesrűl visszajöttem és jöttem Puszta-
Kamarás felé, mivel az Kolos vármegyei vicetisztek oda gyűl-
tek holmi dolgok eligazítására, hová én is betértem, estvére 

Az az lékeket. Kétségtelen, liogy lék és vék épen olyan szó-pár, 
mint láp és váp, lápa és vápa, vagy lépik és vépik. V. ö. Nyelvt. Szót. 
II. 524 és 578. 
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penig Henter Farkas komámmal ha/a jöttünk Czegében; az 
papoknak penig partialisok lévén itt Czegében, az esperestet 
notariussal és más papokkal együtt vacsorára felhívattam. 

Die 8 Mártii, Philemon napján, az bak jegy alatt, szintén 
holdfogyta előtt negyed nappal, szombatnap virradta előtt 
három s négy óra között adta isten ő felsége ez világra máso-
dik fiacskámat Yass Ferkót, midőn járnék szintén életemnek 
negyvenedik esztendejében, feleségemmel való lakásomnak tizen-
ötödik esztendejében. Örül az én szívem, fejem felemeltetett az 
Úrban, szájam megnyilt énnékem, mert az te én velem cseleke-
dett nagyságos dolgaidban örvendezek hálaadásban, mivel az ki 
felől azt vélik vala, hogy soha fiai nem lennének, annak feles 
fiai lőttek; ilyen Uram az te dolgod, csak te tőled el ne sza-
kadjanak, hanem erősen te benned bízzanak, te megáldod az 
olyanokat; áldj meg Uram továbbra is há t minket. Amen! 

18 Mártii kereszteltettem meg az kis fiamat Ferkót ; 
jóllehet én Miklósnak akartam volna, de minthogy asszonyom 
anyámnak és az anyjának Ferkónak tetszett, én cedáltam. 

22 Mártii halásztattam utolszor az jégen, és ezen az 
jégen fogattam az idén azon kivűl kiket az jobbágyoknak 
adtam, mivel azoknak is mindenkor egynek egynek kettőt s 
hármat adtam: 

potykát nr. 16,728, 
csukát » 205, 
kárászt » 771. 

23. Maji. Értésemre esvén, hogy az urak ő nagyságok 
Bécsbűi megjöttek,1) ő nagyságok udvarlására sietvén, mentem 
Kolozsvárra bé. 

24. Apor uram ő nagysága ben lévén Kolozsvárat, reg-
gel ő nagyságát megudvarlottam, ebéden is ő nagyságánál 
voltam; ebéd után kimentem Gyaluban gubernátor uram ő 
nagysága udvarlására. 

25 (Maji) ebéden Gyaluban voltam; ebéd után elbúcsúz-
ván gubernátor uramtúl, visszajöttem Kolozsvárra, 

26 Maji reggel kiindulván Kolozsvárról, haza jöttem 
Czegében. 

9 Felmentek volt nov. 6-án ; 1. föntebb. 
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6, 7 (Junii) az gyűlésben késziilgettem Fe j ér várra. 
8 Junii megindultam és estvére mentem Méhesre. 
9 (Junii) estve felé megindultam és háltam az tohát i 

szénafűben. 
10 Junii. Gubernátor uram is Iveczére jővén az úrhoz 

Apor uramhoz, én is oda mentem ebédre; minekelőtte még 
gubernátor uram elérkezett volna, többeken is felesen érkez-
vén az urak közül oda, az nap ott ittunk. 

11 Junii reggel együtt az urakkal megindulván, ebédre 
mentünk Enyedre, hálni bementünk Fej ér várra.1) 

12, 13. Ben consultálódtak az urak. 
14 Junii publicáltatta méltóságos gubernátor uram ő 

nagysága az regium guberniummal együtt az mi kegyelmes 
urunk ő felsége praecedentiárúl leküldött decretumit, melyet 
némely nyughatatlan elméjű, maga sorsával és rendivel nem 
contentus emberek cselekedtek,2) kiküldvén azon alkalmatos-
sággal az decretumok szerént csinált és íratott új catalogust 
is; mely decretumokat és catalogust nem illetlen ítíltem ad 
futurum et pro posteritatibus ide íratni, melyek következnek 
ez szerént: 

Leopoklus divina favente dementia electus romanorum 
imperátor Semper augustus etc. 

Spectabiles et magnifici, generosi, egregii, prudentes ac cir-
cumspecti, fideles sincere dilecti! Innotuit nobis certas difficul-
tates inter magnates et consiliarios nostros Transsilvaniae ortas 
esse, et quidem l-o ratione praecedentiae tum in consiliis, tum 
aliis conventibus publicis, 2-o qualis titulus gubernatori nostro 
Transsilvaniae a eonsiliariis nostris, et vicissim istis ab illo 
dandus sit? et 3-o quis in absentiae oasu, morbi vei repen-
tinae mortis gubernatoris, in consilio praesidere debeat? 

Ut itaque omnibus confusionibus animorumque motibus 
praescindatur occasio, et quivis sciat, quis locus sit sibi cora-
petens, quoad 1-um clementissime resolvimus, ut primum locum 
tum in consiliis, tum in aliis publicis conventibus habeat guber-
nátor, secundum generalis provinciáé, tertium cancellarius, 
quartum thesaurarius, quintum praesidens statuum et sextum 
reliqui consiliarii nostri intimi gubernio assidentes iuxta con-
siliariatus adepti senium, ita tamen, ut qui ex iis comitis 
baronisve gradum a caesarea regiaque nostra munifica bene-
ficentia adepti sunt, omnes alios comites et barones semper 

Fejérvári gyűlés jul. 14-ig. 
2) L. föntebb 1695. mart. 26-án és 27-én a kolozsvári gyűlés t á r -

gyalásait. 
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et ubique praecedant, qui vero in inferiori nobilitatis gradu 
ex iis constitnti reperirentur, non altioris gradus magnatibus, 
sed tantum sui ordinis nobilitatis et gradus constitutis prae-
ferantur eosque praecedant; hos sequentur septimo supremi 
comites comitatuum, octavo alii comites et barones iuxta prae-
rogativam senii personalis, nono assessores iudicii tabulae 
regiae iuxta instellationis senium, deinde protonotarii, et tan-
dem nobiles et armarii pariter iuxta aetatis senium. E t siqui-
dem hic ordo non solum antiquis consuetudinibus provinciarum 
nostrarum hereditariarum conformis, sed etiam ita instructus 
est, ut nemo legitimam conquerendi ansam habiturus sit, ita 
speramus fore, ut omnes eundem debita reverentia amplectantur 
et pacifice observent. 

Non minus quoad 2-um volumus, ut vobis talem titulum 
eligatis, qui inter gubernatorem et vos consiliarios gubernio 
assidentes communis est, prouti etiam tarn inter nostros inti-
mos, quam alios consiliarios practicatur. 

Et sicuti, quoad 3-um, in omnibus nostris consiliis tarn 
supremis quam subalternis inveteratus mos est, ut in absentia. 
praesidis ordinarii primus post ipsum, et in defectu huius 
secundus consiliarius, et sie consequenter praesidium gerat, ita 
desideramus, ut hoc idem etiam inter vos observetur tamquam 
maxime conveniens. E t haec est circa praedicta tria puneta 
clementer nostra mens et voluntas, cui non modo vos debitum 
morem gerere noveritis, verum etiam id ipsum ab aliis fieri 
curabitis. Ceterum vobis gratiam nostram caesaream regiam-
que clementissime corroboramus. Datum in arce nostra La-
xemburg, vigesima Maji, anno Millesimo sexcentesimo nona-
gesimo sexto; regnorum nostrorum romani trigesimo octavo, 
hungarici quadragesimo primo, bohemici vero quadragesimo. 

Leopoldus. 
Jul. Frid. comes Bucelleni. 

Ad mandatum sacrae caesareae regiaeque maie-
statis proprium, Joan. Theod. de Weisseiiburg. 

Leopoldus divina favente dementia electus romanorum 
imperátor Semper augustus etc. 

Spectabiles et magnifici, generosi, egregii, prudentes ac 
circumspecti, fideles sincere dilecti! Notas vobis esse non dubi-
tamus differentias et dissensiones illas, quae inter novos comi-
tes et barones ex una, ex altera vero parte proceres et anti-
quos nobiles, ratione praetensi honoris seu tituli hungarici 
Nagyságod ortae sunt, de quibus nos tu gubernátor adhuc 
sub 6-ta Julii anni praeteriti demisse informasti. demonstrando, 
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quantas confusiones et mala similes praetensiones parere pos-
sint, si non mature de adaequato remedio prospiceretur. 

Antequam hac in re clementissimam nostram voluntatem 
declaremus, informatos vos esse cupimus de more et consuetu-
dine provinciarum nostrarum Austriacarum, ubi nobilis pro-
vinciális sive novo sive veteri comiti et baroni, qui non vei 
magnam stemmatis sui distinctionem prae se fert, vel comi-
tatui aut baronatui considerabilem officii dignitatem adiun-
ctam habet, non alium titulum in idiomate germanico, quam 
domini comitis vel domini baronis deferre obligatus est. E t 
siquidem nobiles in Transsilvania membra provincialia sunt, 
idcirco nobis optimum videtur, ut memoratus provinciarum 
Austriacarum mos etiam in Transsilvania observetur ét haee 
clementissima nostra mens partibus differentibus pro debita 
observantia intimetur. Ceterum sicuti ex similibus differentiis 
et praetensionibus periculosi motus et pessimae animorum 
exacerbationes nasci solent, ita vestrum erit illas authoritate 
vestra mature sopire, ne ulterius progredi valeant; aut si gra-
viores essent, nos de illis tempestive informare, ut convenienti 
remedio tollantur. In reliquo gratiam nostram caesaream re-
giamque vobis benigne confirmamus. Datum in arce nostra 
Laxemburg, die vigesima Maji, anno Millesimo sexcentesimo 
nonagesimo sexto; regnorum nostrorum romani trigesimo octavo, 
hungarici quadragesimo primo, bohemici quadragesimo. 

Leopoldus. 
Jul . Frid. comes Bucelleni. 

Ad mandatum sacrae caesareae regiaeque maie-
statis proprium, Joan. Theod. de'Weissenburg. 

C a t a l o g u s 
dominorum principalium regni Transsilvaniae et partium H u n -
gáriáé eidem annexarum officialium, consiliariorum, comita-
tuum et sedium siculicalium comitum ac capitaneorum supre-
morum, comitum et baronum, tabulae assessorum et nobilium 
sive regalistarum, procerum et armariorum, secundum iteratum 
suae sacrae caesareae regiaeque maiestatis decretum determi-
natus et anno domini 1698, 14 Junii ad confusiones et com-

petentias evitandas in diaeta Albensi publicatus. 

jRegit gubernii principales officiales: 

Excellentissimus dominus comes Georgius Bánfi guber-
nátor, 

comes Nicolaus Bethlen cancellarius, 
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coníes Stephanus Apor thesaurarius, 
praesidens,1) 

Stephanus Naláczi consiliarius, supremus comes cornita-
tuum Hunyad et Zaránd, 

comes Ladislaus Gyulafi consiliarius, comitatus Kolos 
comes et sedis Maros capitaneus supremus, 

Samuel Keresztesi consiliarius et comitatus Albensis 
supremus comes, 

Johannes Sárosi consiliarius et protonotarius, 
baro Stephanus Haller consiliarius et comitatus Tor-

densis comes supremus, 
Michael Toroczkai, 
Samuel Konrád, 
vicecancellarius, si in Transsilvania residet et fungitur. 

Tabula regia: 
Petrus Alvinczi magister protonotarius, 
baro Johannes Kemény, 
Stephanus Toroczkai, 
Gabriel Jósika, 
Andreas Naláczi, 
Wolphangus Kálnoki, 
Ladislaus Balog, 
Paulus Inczédi, 
Paulus Nagy, 
Paulus Suki, 
director 2) 

Ez az voxolásokban értetik és az táblán való ülésben, de 
az conversatiókban ő kegyelmeket az nem kötelezi, hanem az 
több főtiszteket viselő gróf urak között az grófok, az több be-
csületes táblafiai pedig tudják az főrendek között való helyeket. 

Domini comites, barones et proceres 
cum officio supremo: 

comes Laurentius Pekri comes supremus comitatus Al-
bensis, 

baro Benedictus Serédi comes supremus comitatus Szol-
nok mediocris, 

comes Samuel Bethlen, 

Nevének helye üresen áll. Olv. alább jul . 9-nél a jegyzetet, 
E) Nevének üres hely van hagyva. 
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comes Michael Mikes, 
Balthasar Macskási comes supremus comitatus Szolnok 

interioris, 
baro Franciscus Gyulai, 
Wolphangus Bánfi comes supremus comitatus Dobocensis, 
Michael Teleki capitaneus supremus districtus Kővár e t 

comes resolutus. 

Domini comites (et) barones simplices sine officio: 
comes Stephanus Csáki, 
Franciscus Bethlen comes resolutus, 
comes Johannes Bethlen, 
comes Michael Bethlen, 
Ladislaus Teleki comes resolutus, 
Ladislaus Bethlen comes resolutus, 
baro Georgius Haller, 
baro Ladislaus Kemény, 
baro Simeon Kemény, 
baro Sigismundus Kornis, 
baro Stephanus Kornis. 

Domini regalistae vei iuxta caesareim decretum nóbiles vei 
armarii iuxta stemma vei aetatis senium: 

Ladislaus Mikola, 
Michael Vay, 
Petrus Toroezkai senior, 
Paulus Bánfi, 
Balthasar Kemény, 
Paulus Kendefi, 
Georgius Vass senior, 
Abrahamus Barcsai, 
Johannes Toldalagi, 
Georgius Yass iunior, 
Emericus Jósika, 
baro Michael Száva, 
Franciscus Henter, 
Franciscus Dániel, 
Mathias Toroczkai, 
Paulus Rhédei, 
Sigismundus Pernyeszi, 
Ladislaus Bánfi, 
Petrus Bánfi, 
Clemens Béldi, 
Franciscus Lázár, 
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Stephanus Barcsai, 
Stephanus Fráter, 
Gasparus Kendeíi, 
Ludovicus Naláczi, 
Georgius Naláczi, 
Michael Suki, 
Yalentinus Folti, 
Petrus Toroczkai iunior, 
Johannes Toroczkai, 
Andreas Szilágyi, 
Ladislaus Macskási, 
Stephanus Rácz de Galgó, 
Christophorus Torma, 
Nicolaus Torma, 
Stephanus Szalánczi, 
Paulus Barcsai, 
Andreas Vitéz, 
Daniel Vass, 
Michael Dániel, 
Johannes Dániel, 
Nicolaus Horvát Petrityevitli, 
Stephanus Lugosi, 
Franciscus Lugosi, 
Samuel Torma, 
Stephanus Torma, 
Blasius Maxai, 
Sigismundus Korda, 
Ladislaus Gyulai, 
Georgius Nápolyi, 
Michael Kendefi, 
Stephanus Radák, 
Stephanus Bethlen, 
Georgius Bálintit, 
Georgius Barcsai, 
Stephanus Nádudvari, 
Sigismundus Barcsai, 
Michael Henter, 
Paulus Ugrón, 
Gabriel Henter, 
Gabriel Pekri senior, 
Gabriel Pekri iunior, 
Stephanus Tholdi, 
Georgius Szikszai, 
Georgius Szalánczi, 
Simeon Boór, 
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Franeiscus Boór, 
Martinus Sárpataki?  
Joannes Tordai, 
Georgius Pongrácz, 
Gabriel Toldalagi, 
Georgius Földvári, 
Paulus Földvári, 
Ladislaus Zeik, 
Ladislaus Váradi, 
Michael Baranyai. 

Dominae relictae 
relicta Michaelis Teleki, 
relicta Georgii Gyerőfi, 
relicta Stephani Dániel, 
relicta Emerici Lázár. 

Comitatus: 
comitatus Albensis, 
comitatus Kükíillő, 
comitatus Tordensis, 
comitatus Colosiensis, 
comitatus Dobocensis, 
comitatus Szolnok interior, 
comitatus Hunyad et Zaránd, 
comitatus Krasznensis, 
comitatus Máramaros, 
comitatus Szolnok mediocris. 

Sedes siculicdles : 
sedes Udvarhely, 
sedes Sepsi, Kezdi et Orbai, 
sedes Csík, Gyergyó, Kászon, 
sedes Maros, 
sedes Aranyas. 

Sedes saxonicales 
sedes Cibiniensis, 
sedes Segesvár, 
districtus Coronensis, 
sedes Medgyes, 
sedés Bisztricziensis, 
sedes Szász-Sebes, 
sedes Nagy-Sink, 
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sedes Kőhalom, 
sedes Ujegyliáz, 
sedes Szászváros, 
sedes Szerdahely. 

Civitates et oppida: 
civitas Alba Julia, 
civitas Claudiopolis, 
civitas Marosvásárhely, 
oppidum Vízakna, 
oppidum Zilah, 

Udvarhely, 
civitas Kezdi-Vásárhely, 
oppidum Abrudbánya, 
oppidum Kolos, 
oppidum Szék, 
oppidum Hunyad, 
oppidum Hátszeg, 
oppidum Sepsi-Szentgyörgy, 
oppidum Illyefalva, 
oppidum Csik-Szereda, 
oppidum Bereczk. 

15 Junii vasárnap lévén, nem gyűltünk öszve. 
16 Junii gubernátor uram ő nagysága az egész tanács-

csal ország köziben kijöttek, és minemű dolgokat folytattak ő 
nagyságok ő felsége előtt, proponálták és aperiálták, azok kö-
zött az milliót ő felsége mi módon és minemű alkalmatossággal 
vetette az szegény hazára, declarálták; melyrűl való copiát is 
ad futurum ide írattam : 

Copia resolutionum sacratissimae suae maiestatis decretalium, 
super certis quibusdam materiis status regni huius Transsil-

vaniae tangentibus et concernentibus datarum. 
Illustribus, spectabilibus, magnificis, generosis, egregiis, 

prudentibus et circumspectis, fidelibus nobis dilectis, N. N. 
consiliariis nostris Transsilvaniae. 

Leopoldus divina favente dementia electus romanorum 
imperátor semper augustus. 

Illustres, spectabiles, magnifici, generosi, egregii, pruden-
tes et circumspecti, fideles et dilecti! Adiacentibus libellis 
supplicibus uberius nobis repraesentarunt universi status et 
ordines Transsilvaniae magnam miseriam et carestiam, qua in 
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praesentiarum dicta provincia laborat, demisse rogando, ut 
ipsos non solum pro hoc anno a praestationibus annonariis 
liberare et de iisdem aliuude providere, verum etiam consti-
tuto rerum naturalium pretio, diplomaticum quantum et non 
amplius postulare dignaremur. 

Quanta compassione has et alias provinciarum nostrarum 
afflictiones audiamus, praedicti status et ordines ex eo facile 
conjicere poterunt, quod ipsimet variis in occasionibus nostrum 
erga illos et totam Transsilvaniam singularem affectum experti 
sint, ac proinde nos quam maximé praepensos esse, ipsos omni 
possibili sublevatione consolari; verum cum praesentes neces-
sitates ita urgeant, ut hoc anno omnia nostra regna et pro-
vinciáé hereditariae, licet non minoribus imo maioribus mise-
riis pressae, multo gravioribus oneribus et praestationibus 
quam hactenus unquam subiacere debeant, idcirco clementis-
sima fiducia nostra qua in praefatos status et ordines ferimur, 
minimum dubium nobis relinquit, quin iidem quoque ex nota 
sua erga nos íidelitate et devotione, nec non ardente zelo, pro 
bono publico ac patriae conservatione vires suas extraordi-
narie extensuri et pro hoc anno millionem tum in naturali-
bus, tum parata pecunia praestandum, pro salute publica col-
laturi sint. 

De rei necessitate specialiorem mentionem hic facere nolu-
rnus, cum vos unacum praedictis statibus eandem ex guber-
nátoré, cancellario et thesaurario nostro Transsilvaniae, comi-
tibus Bánfi, Bethlen et Apor, uberius intelligitis, qui nobis 
quidem etiam tarn oretenus quam scriptotenus miseriam et 
angustiam patriae omni efficacia repraesentarunt et subleva-
tionem eiusdem instantes rogarunt, sed facta iisdem necessa-
ria repraesentatione et cognita rei veritate, se omnia fideliter 
statibus referre et opera sua iuxta obligationem suam beni-
gnissima nostra desideria secundare conabuntur; quibus si vos 
quoque diligentiam vestram iunxeritis, statusque et ordines eo 
quo par est zelo admonueritis, de bono effectu nulli plane 
ambigimus; facta etiam peculiari reflexione, quod non exigua 
pacis spes et cum liac finis tantarum miseriarum effulgeat, 
ubi deinde Transsilvania rebus suis in tranquilitate et affluen-
tia, quam altissimus ex sua misericordia largiter concedet, 
fruetur. 

Ceterum quoad modum praestandi et providendi dictum 
millionem et pretia naturalium, nos ad memoratos magnates 
referimus, quibus desuper necessitatem fusius intimari cura-
vimus, non exiguae quantitatis tritici et avenae in Hungaria 
coemptionem et extractionem clementissime concedendo. Yos 
vero haec omnia saepefatis statibus et ordinibus modo conve-

n Z E G E I VASS N A P L Ó K . 18 
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nienti repraesentare noveritis, quibus, uti et vobis gratiam 
nostram caesaream regiamque in omne tempus benignissime 
corroboramus. Datum in civitate nostra Yienna, die quinta 
Maji, anno Millesimo sexcentesimo nonagesimo octavo; regno-
rum nostrorum romani quadragesimo, hungarici quadragesinio 
tertio, bohemici vero quadragesimo secundo. 

(Leopoldus) 
Jul. Frid. comes Bucelleni. 

Ad mandatum sacrae caesareae regiaeque maie-
statis proprium. 

Illustribus, spectabilibus et magnificis — — stb. 
Sacrae caesareae regiaeque maiestatis, archiducis Austriae, 

domini, domini nostri clementissimi nomine, illustrissimis do-
minis comitibus et respective Transsilvaniae gubernatori, can-
cellario et thesanrario, Georgio Bánfi, Nicolao de Bethlen et 
Stephano Apor, hisce perbenigne significandum, eanciem sacram 
caesaream regiamque maiestatem benignissimo animo et magna 
cum satisfactione intellexisse promptitudinem et devotionem 
eorundem, quibus clementissimae suae maiestatis menti in 
accordando nomine dominorum statuum millione pro praesen-
tibus necessitatibus petito corresponderunt; ac quamvis prae-
dicti domini magnates defectu facultatis et plenipotentiae a 
dominis statibus sponsionem istam simpliciter adimplendam in 
se suscipere 11011 potuerint, sed tantum consensum praeclicto-
rum dominorum statuum in eundem millionem pro praesen-
tibus necessitatibus pendendum omni conamine et bona fide 
procuraturos in se receperint, quia tarnen sacra caesarea re-
giaque maiestas non minus de humilima omnium dominorum 
statuum devotione et observantia, imo et prudentia, quibus 
imminentis necessitatis momentum facile perspecturi et eidem 
assensum suum accommoclaturi sunt, quam praedictorum domi-
norum magnatum se securam gerit, compendiandis rebus fidu-
cialiter, altissime nominatam sacratissimam suam maiestatem 
sequentia puncta benignissime rati liabuisse, nimirum: 

Primo. Ad singula capita, si hospes inilitem communi 
secum mensae usu alit, in sortem soluti acceptentur men-
struatim singuli floreni; si vero vei ex pauperie incolae, vei 
pro misera constitutione quotidiani alimenti, quo ipse incola 
utitur, praefatus usus communis mensae militi non conveniret 
nec sufficere posset, atque adeo ad incommoditates utrinque 
vitandas hospes militi non mensam, sed ad tenorem regula-
menti unum tallerum menstruatim, et duas libras austriacas 
panis dietim daret, tum a singulis capitibus loco praedicti 
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floreni acceptentur per mensem singuli talleri; in potestate 
autern et arbitrio hospitis, non militis situm sit, mensam vel 
tallerum et panem dare, sicut regulamentum fusjus explicat. 

Secundo. Ad alendos militum equos, qui sumptibus cae-
sarei aerarii incumbunt, subministretur avena, foenum et s t ra-
men; et cubulus avenae eontinens metretas transsilvanicas qua-
tuor non pressas, non concumulatas, sed convenienter abrasas, 
in loco ipso ubi militis equus hibernam stabulationem babét, 
acceptabitur 30 x r ; pondus foeni centenarum austriacarum in 
eodem loco 45 x r ; ligámén straminis ex duobus vel t r ibus 
manipulis aestivis constans, ob modernam huius praesertim 
anni sterilitatem, l 1 ^ xr. 

Tertio. Sacratissima sua caesarea regiaque maiestas in 
solutum saepefati millionis a provincia acceptabit 4000 boves 
melioris ut in Transsilvania sunt sortis, provinciáé expensis 
Budám usque pellendos ac ibidem in debito numero ac ea qua 
oportet habitudine tradendos, illaeso quod fisco regio competit 
teloniorum vel vectigalium iure; singulo bove 27 fl. et 30 xr . 
eomputato; duabus praeterea additis conditionibus: 1. Si do-
minis statibus Transsilvaniae, in proximae diaetae delibera-
tione super hac bovum praestatione habenda, difficile vel nimis 
grave videretur tantum bovum numerum et quidem meliorum 
congregare ac educere, liberum iisclem sit, eodem pretio quo 
ab aerario suae sacratissimae caesareae regiaeque maiestatis 
acceptantur, parata pectmia eum numerum, bovum quem sistere 
nequeunt, redimere. 2. Censura et selectus bovum Budám u t 
dictum pellendorum, in ipsa provincia et locis ibidem eum in 
finem designandis, per commissarium caesareum, praesente quo-
que commissario provinciali fiat; eaque facta, boves selecti ac 
digni ut acceptari possint reperti, signo quodam liaud facile 
deleticio notentur. In itinere Budám versus cura liabeatur, ne 
macescant; hinc iisdem in via pascua non prohibeantur et 
una de securitate bene provideatur, quem in finem homo Cae-
sar eus et militum quaedam manus pro comitatu concedatur. 
Ceterum gubernium Transsilvanicum quamprimum aulae signi-
ficet, quid in diaeta statuum de hac bovum praestatione actum 
et conclúsum sit, ut innotescat, quo numero et tempore boves 
Budae tradi possint, traditionis tamen huius tempore liaud 
nimium protracto. 

Quarto. Acceptabit porro sacratissima sua caesarea re-
giaque maiestas in defalcationem millionis a provincia tritici 
cum siligine mixti, mixtúra hac medietatem unius alteriusve 
grani liaud excedente, cubulos 90,000 in domos annonarias 
Transsilvanicas distribuendos et deponendos, ita, ut 40,000 
cubuli ante messem praesentis anni, 50,000 autem post ean-

18* 
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dem messem ante initiúm Octobris certo administrentur; corn-
putato cubulo 2 fl. 30 xr. Acceptabuntur pariter avenae cubuli 
30,000 ante messem, et 30,000 cubuli post messem dicto modo 
ad domos annonarias develiendi, computato cubulo 30 xr ; 
severeque interdicentur officio annonario in Transsilvania con-
stituto, omnes in mensurando nimio pulchrioris frumenti se-
lectu et advehentium rusticorum ac iumentorum mala tracta-
tione hactenus usitatae vexae et excessus, et moneantur fideles 
Transsilvaniae status, ut eam in administratione hac tritici 
et avenae ad domos annonarias adhibeant diligentiam et curam, 
ne servitium suae sacratissimae maiestatis et cursus armorum 
ob aliquam negligentiam aut tarditatem patiatur. 

Quinto. Taxa futurarum in sortem soluti huius millionis 
acceptandarum vecturarum sequens statuta est: pro uno curru 
sex bobus iuncto, intra provinciám serviente, menstruatim detur 
merces 11 fl. 40 xr. et panis pro servis boves agentibus ex 
domo annonaria; et si forte aliquis bos in tali servitio intra 
pátriám crepet vei pereat, non tenebitur sua sacratissima ma-
iestas ullam ex lioc iacturam pati, sed rationem imo et solu-
tionem reddat, cuius culpa accidit, sive is provinciális, sive ex 
militia, sive ex commissariatu caesareo extiterit ; pro uno simili 
curru extra provinciám per mensem dabuntur 10 floreni, et 
si quis bos in tali servitio crepet vei pereat, 20 florenis com-
pensabitur, cum his tarnen cautelis: l-o u t caesareus et pro-
vinciális commissarius singulis mensibus una lustrent boves, et 
super eadem lustratione specificationem omnium sine culpa 
ipsius provinciáé vei eiusdem boariorum in custodiam et curam 
bovum datorum servorum deperditorum bovum conficiant, ac 
eandem iuramento coram eo, qui in loco commissariatus nostri 
bellici generalis munus gerit, deponendo, corroborent, decla-
rentque quomodo interitus vei perditio allegatorum bovum 
evenerit, ut inde compensationis aequitas et iustitia appareat; 
2-o panem ex annonaria domo servis praedictas vecturas cu-
rantibus commissarii caesarei suppeditabunt; 3-o cutes bovum 
mortuorum tradantur iis, qui oeconomicam bellicam suae sacra-
tissimae maiestatis in loco agunt, reservato tamen provinciáé 
iure, ut servis boariis, dum opus habuerint, perones ex iisdem 
sibi parare permittatur. 

Sexto. Haec omnia praevio iusto computo cedantur in 
sortem millionis, quem praesens rerum. status ipsaque patriae 
salus ex variis, dominis gubernatori, cancellario et thesaurario 
ostensis sumrai momenti rationibus, a Transsilvania postulare 
sacratissimam suam caesaream regiamque maiestatem impellit; 
et siquidem praeterea pro adimplenda millionis exsolutione 
post factum computum reliquum maneret. id in tales temporis 
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periódus distribuatur, ut cum fine Septembris buius anni totus 
millió enumeratus haberi possit. 

Septimo. E t cum ex eodem computo pátere posset mil-
lionem admodum praerecensitum exsolvendum non eo pertin-
gere, ut copiis in Transsilvania modo hibernantibus, et postea, 
dum alia ad castra ducuntur in provincia mansuris, pro earum 
stipendio sufficere queat, sacratissima sua caesarea regiaque 
maiestas de supplemento aliunde atque ita providebit, ut nulla 
alia praeter iam dicta ad provinciám fiat onerosa sollicitatio, 
nec defectus stipendii ex aerario pendendi excessibus ansam, 
nedűm ius praebeat. 

Octavo. Computus cum milite super alimentatione hiber-
nali ineundus eum in modum se se liabeat, ut miles tr ibus 
mensibus ante publicatum regulamentum, in Novembre nempe, 
Decembre et Januario, ad eam normám, qua prioribus annis 
sustentabatur, alatur; non admissis tarnen, sed provinciáé 
omnino resarciendis excessibus; tribus vero posterioribus men-
sibus, utpote in Eebruario, Martio et Aprili, regulamentum 
tum iam notum in usum deducatur, ac a provincia et milite 
id observetur, quod idem praecipit; sensusque eiusdem domi-
nis gubernatori, cancellario et thesaurario satis explicatus est, 
penes quod hoc adhuc monendum est sacratissimam suam cae-
saream regiamque maiestatem ex innata sua dementia et ob 
rationes sat graves interea benignissime decrevisse, ut loco 
íloreni, quem ad mentem regulamenti iuxta communem hospitis 
mensae usum sive loco eiusdem pendendum tallerum et panem 
aerarium militi menstruatim exsolvat, tallerus quoque ab eodem 
aerario exsolvatur, et ut colonelli legionum curam oeconomiae, 
quae vigore regulamenti iisdem quodammodo sublata videba-
tur, recipiant, militique gregario pro eo, quod illi sive ex pro-
vincia sive ex aerario in pecunia largitur et praebetur, de 
continuo amictu et victu in castris usu hucusque solito, com-
putumque fidelem insuper reddendo, provideant. 

Nono. Sacratissima sua caesarea regiaque maiestas ad 
preces et desideria saepe allegatoruin dominorum gubernatoris, 
cancellarii et thesaurarii, et paterno itidem in Transsilvaniam 
affectu et ex serio excessus militares coercendi studio clemen-
tissime decernet, ex aula sua augusta virum nulli partium 
curae obnoxium, rerum satis intelligentem, et ea qua par est 
authoritate munitum, in Transsilvaniam ad inquirendum, quid 
de alimentatione hibernali liuius anni ibidem actum et in quo 
peccatum sit, proxime mittere, ut patefactis ex eadem inqui-
sitione, quae forte proviuciae ab uno alterove militum inflictae 
essent, iniuriis sive damnis, indemnitas laesis procurari queat. 
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Decimo. Summa millionis hactenus tractata in exemplum 
aut consequentiam futurorum annorum non trahatur, secl potius 
maneat firma benignissima suae sacratissimae caesareae regiae-
que maiestatis resolutio de compensatione expensarum, priori-
bus annis a provincia ultra fi. 400,000 diplomaticos in servi-
tium suae sacratissimae maiestatis factarum et ab eadem 
clementissime postulatarum, et prout aequitas et proportio fert 
et meliora ut sperantur tempóra aliquando permittent, huic 
quoque millioni contingat et accommodetur. 

Qu od dum caesarea regiaque maiestas sua iisdem domi-
nis comitibus intimari iussit, ipsos quoque caesareo regiarum 
gratiarum suarum, quibus dominis comitibus propensa manet, 
certos (facere) cupit. Signatum sub eiusdem maiestatis suae 
appresso sigillo secretiori. Viennae, tertia Április, anno Mille-
simo sexcentesimo nonagesimo octavo. 

Joan. Theod. de Weissenburg. 

17 Junii. Az három méltóságos úr Bécsbűl hozván maga-
zinalis biíza árrát hatvanezer magyar forintokat, affelől volt 
discursus, mivel az generálisnak kételeníttetvén kelletik adni 
százezer forintokat, hogy ha ezt abban adjuk-e? Mely vox 
szerént elment, hogy ne adjuk, mivel az száznegyven forintos 
adóbúi kitelik.1) 

18 Junii. Méltóságos regium guberniumtúl ós az nemes 
ország statusitűl vox szerént választattam Bécsben, kegyel-
mes urunk s koronás királyunk ő felsége parancsolatjábúl ter-
mináltatván, az partiumbeli jószágok praetendensinek productio-
jára és annak Erdélyhez vissza való adásának instantiájára; 
mely választásomnak megváltoztatásáért mind az méltóságos 
regium guberniumnak és az nemes országnak is instálván és 
megváltoztatásomat helyes ratiókkal stabiliálván, de nem obti-
neáltam. 

19. Az méltóságos regium guberniumnak bizonyos punctu-
mokbúl álló instantiámat adtam bé, melyet is ide beírok, midőn 
resolutióm lesz reá, ide alább. 

20 Junii. Solistain (így) német commissariust Szebenbűl 
az generális az urakra küldvén az százezer forintnak megadása 
felől, fenyegetőzvén keményen, hogy ha mingyárt meg nem lesz, 
ő nagyságokra magokra küld kemény executiót, nolens volens, 
az uraknak és az nemes országnak azt az hatvanezer forintokat, 
melyet Bécsbűl hoztak volt, oda kellett adni és küldeni. 

9 v . Ö. Cserei M, Hist. 269. I. 
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21 Junii az pénzt olvasták fel és elküldésében munkálód-
tak ; el is küldték Horvát Miklós uramtól és Henter Ferencz 
uramtól. 

22 Junii az uraktól haza bocsáttatván, hogy előttem levő 
bécsi utamra készülgessek, hálni jöttem Gerendre, húgom asz-
szonyhoz Kemény Jánosné asszonyomhoz. 

23 (Junii) ebédre haza jöttem Méhesre és az nap ott 
voltam. 

24 Junii jó reggel megindulván, ebédre haza jöttem 
Czegében. 

6 (Julii) Czegében voltam és Fejérvárra készültem, ós 
egyszersmind alkudtam meg az ácsmesterrel Filep Helmigyer-
rel, czegei házamnak felszarvazására az tőle lerajszolt forma 
szerént : tornyoson, három tornyát csinálván, abban mindenik 
toronyban egy egy nyári házat csinálván, azt megdeszkázza 
mind oldalfélt, mind alól az felső padlásokon kivűl; egyszóval 
valami fa, deszka munka rajtok kívántatik, végben viszi, grá-
dicsaival együtt, az nyári házak felső padlásokon kivűl, lecze-
zésivel, zsendelyezésivel együtt; gombjait megfesti, én csináltat-
ván festéket; semmi embert hozzá nem adván különben, hanem 
mikor az fákat fel kell rakni, és lécz s zsendely hordókat, 
enniek is nem adván. Melyekért fizetek kész pénzt háromszáz 
húsz zlotokat, harmincz véka búzát, húsz veder bort és tíz 
sajtokat; mind enni s innya valókat penig az én házamnál 
tartozzanak magoknak pénzen venni azon az árron, mint Ko-
lozsvárat jár. 

7 Julii jó reggel megindulván, ebédre mentem Méhesre; 
ott dolgomat végezvén, estve felé megindultam ós hálni jöttem 
az töháti szénafűben. 

8 Julii jó reggel megindulván, estvére béjöttem F e j ér-
várra. 

9. Gubernátor uram ő nagysága az urakkal kijött ország 
köziben, és generalis praesidens választásárúi való ő felsége 
decretumát olvasták el ország előtt.1) 

10. Újólag hetven forintos adót vetettünk fel. 
11. Gubernátor uram újólag az urakkal kijővén, az ő fel-

sége pecsétit publicálták és generalis praesidenst választottunk 

9 Bethlen Elek halála után, 1696. nov. 7-én Keresztesi Sámuelt 
választotta volt meg az ország praesidensnek, de Apor István és a 
jésuiták csakhamar kibuktatták székéből s helyébe Haller Istvánt ü l te t -
ték. Ezen praesidens-válságra vonatkozhattak a felolvasott decretumok. 
V. ö. Cserei M. Hist. 285—286. 11. Bethlen M, Önéletírása II. 234. 1. 
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mindenik religióbúl egyet, religiónknak megromlására, és ismét 
az urak az unióra megesküdtek. 

12. Thesaurarius uramnak Bécsben való punctumit és ő 
nagyságánál levő ő felsége pecsétit ország között publicálta 
gubernátor uram ő nagysága. 

13 (Julii) kezdtem ratiocinálni perceptióm aránt az ország-
tól rendeltetett és exmittáltatott exaetorinak, Horvát Miklós, 
Henter Ferencz és szász-sebesi királybíró uraméknak. 

14 Julii végeztem el ratiocinálásomat ebéd előtt; ebéd 
után penig az ország is elbomlott, de én nem mehettem el, 
nem lévén készen bécsi expeditióm. 

15 (Julii) -ebéd után Bervére ment ki gubernátor uram 
ő nagysága. 

16 (Julii) estvére visszajött ő nagysága és Apor uram 
is Medgyesrűl bejött. 

17 (Julii) öszvegyíiltek ő nagyságok. 
18 (Julii) rendeltek nekem Bécsben való lakásomra min-

den napra flor. 18. 
19. Haza felé indultam, de az bécsi expeditiómat nem 

adták ki, mivel mind magam instantiáimat tekintetben vévén 
az urak, mind azt, hogy haszontalan költsége csak addig is 
ne legyen az országnak, felírtak az cancellariának, hogy vigyáz-
zanak reá, ha mikor az productiókhoz fognak, és mingyárt az 
urakat tudósítsák, és tudósítván, úgy indulok. Mentem hálni 
az gerendi rétben. 

20 Julii jó reggel megindulván, ebédre Méhesre jöttem, 
estvére haza Czegében, de asszonyom anyámat igen dagadoz-
ván találtam. 

5 Augusti végeztettem el czegei házamnak fala rakását; 
kiért áldassék istennek szent neve érette, hogy nekem erőtlen-
nek annyira való erőt s tehetséget adott és engedett, hogy 
ily munkát ennyi üdő alatt, kit magam sem reménlettem, vég-
ben vinnem csak ennyire is engédett; tudom, isten az többire 
is reá segít. Amen! 

6 Augusti asszonyom anyámmal, feleségemmel és gyer-
mekimmel együtt Kolozsvárra jöttünk bé, hogy az szegény 
asszonyom anyámat curáltassam. 

7. Mind Vízaknai uramot, mind Mátyást az német bor-
bélyt asszonyom anyámhoz hívattam, de egyik is curálásához 
nem fogott, mivel haszontalannak mondják, mind az, hogy már 
üdős ember lévén szegény, mind az, hogy az nyavalya is igen 
elejti. 
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15 Augusti Nagy-Boldogasszony napján reggel szintén 
négy órakor, nagy csendesen, minden hánykódások és tusako-
dások nélkül, mintha csak aludt volna, mult ki ez világbúi 
édes asszonyom anyám Teleki Anna asszony, kit isten nyugosz-
szon meg, életének ötvenhetedik esztendejében. 

16 (Augusti) estve koporsóban tettem, mivel kicsinyég 
megindulván, tartottam attól, hogy jobban megindul reggelig. 

17 (Augusti) volt koporsóban való tételének ceremóniája. 
18 Augusti reggel kiindulván szegénynek testével, kihoz-

tam Czegében, Pongrácz sógor uramot szemben tanálván. 
19 (Augusti) jöttek hozzám Palotkai István, Henter 

Farkas, Újvári Miklós komámék. 
20 (Augusti) fogattam az sírásáshoz; rakott sírt akarván 

csináltatni, most csak annyira valót rakatok fel, az hová csak 
egy koporsó térjen, az öcsémék rakott sírja mellé. 

28 Augusti temettettem el idveziilt édes asszonyom anyá-
mat életének ötvenhetedik esztendejében, itt az czegei temető-
ben rakott sírban, kit isten nyugoszszon meg az következendő 
boldog feltámadásig! 

29 Augusti. Sokat velem czivódván koczódván az sógorék 
kevés édes asszonyom anyám bonumi felett, melyeket testamen-
taliter nekem hagyott, még ebédet sem várván, holott az aszta-
lon volt már az étek, elmentek. 

30 Augusti reggel megindulván feleségemmel együtt, az 
gyermekeket itthon hagyván, csak Laczit vivén el magunkkal, 
estvére mentünk Örményesre gubernatorné asszonyomhoz, nem 
lóvén gubernátor uram otthon, gubernium gyűlése lévén Fe jé r -
várat. 

31 (Augusti) ebédig Örményesen voltunk, ebéd u tán 
Gernyeszegre mentünk az asszonyhoz Telekiné asszonyomhoz. 

1 Septembris az húgom Teleki Erzsók lakadalmára 
készültünk. 

2 Septembris adtuk haza Macskási László uramnak az 
húgomat Teleki Erzsókot, jelen lévén lakadalmában guberná-
tor uram ő nagysága feleségestűi, Apor uram ő nagysága 
feleségestűi, Gyulafi uram ő nagysága feleségestűi és több 
főrendek felesen. 

3. Hasonlóképen tartott az lakadalom, egy is az vendé-
gek közül el nem menvén. 

4 Septembris vitték el az húgomat, az urak is Macskási 
uramot Panyitban kísérvén, csak az gazdák maradván Gernye-
szegen, ós az asszony két frajját adván haza szolgáinak, mi is 
lakadalmaztunk igen vígan. 

5. Mégis helyben voltam, mivel az asszony nem bocsátott el. 
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6 Septembris ebéd után jöttem el, hálni jöttem az Veres-
pócsban. 

7. Jó reggel megindulván, ebédre jöttem Méhesre, estvére 
haza jöttem Czegében, rettenetes nagy zivatar érvén szintén 
Szentgothárdnál, kinek nagy jégesője volt az Kőrisnél, de 
kivált Légennél. 

13 Septembris végezték el az nagy ház alatt való pin-
czének az boltozását, de magam Kolozsvárra mentem, mivel 
gubernátor uram is kiment. 

14 Septembris temették el Serédi Benedek uramat éle-
tének hatvannegyedik esztendejében, az farkas-utczai tem-
plomban. 

15. Ben voltam Kolozsvárat. 
16 (Septembris) reggel megindulván, jöttem gubernátor 

uramhoz Bonczidára, holott Csáki István, László uramókat és 
Csákiné asszonyomékat öszvealkudtattuk és egyeztettük. 

17 Septembris reggel megindulván, ebédre haza jöttem 
Czegében. 

30 (Octobris). Az méltóságos regium gubernium bécsi 
expeditiómra rendelvén flor. rhen. 2000, idest iior. vienn. 2400, 
Kolos vármegyei perceptor lévén komám Henter Farkas uram, 
és ő kegyelmének felőle parancsolván, adott flor. ung. 1672,, 24. 

31 Octobris indultam az gyűlésben;1) feleségemet is ma-
gammal elhozván és Laczkó fiamat, az több gyermekimet mind 
hon hagyván Czegében, jöttünk Méhesre. 

1 Novembris Méhesen mulattunk, az gyűlésben készültünk. 
2 Novembris reggel megindulván, hálni jöttünk Föld-

várra az sógorasszonyhoz Nemes Jánosné asszonyomhoz. 
3 (Novembris) estvére bejöttünk Fejérvárra és az guber-

nátor uram kissebbik fiacskáját Greczit2) halva találtuk. 
4 (Novembris) tötték koporsóban. 
5. Virradtig megindítván, vitték Kolozsvárra. 
6 (Novembris) volt discursus az adózás felől, hogy miké-

pen kellene és minemű módon kellene kivetni az adózásban, 
hogy az terehviselés egyaránt supportáltatnék. 

7. Az adózásnak modalitásáról mind az három natio 
projectumban tötte le opinióját és kívánságát, melyet az guber-
niumban bé is küldtek. 

Fejérvári gyűlés december elejéig. 
2) Gergelyt. 
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8. Az urak vadászni mentek, de az statusok egybegyűl-
tek, de semmit nem végeztek. 

9 Nóvembris rettenetes nagy szélvész indult, ugyan rend 
felett való, szintén mikor templomban lőttünk volna praedica-
tio alatt, mely szélvész sok károkat tött, az templomnak is 
egynehány helyt meghányta az fedelit, mely miá igen nagy 
rémülés lött köztünk az templomban, mely félelem miatt az 
papnak az praedicatiót is félben kelletett hagyni. 

10 (Nóvembris) volt discursus az restantia felől, melyet 
praetendálnak rajtunk még az németek, flor. 121,000. 

11 (Nóvembris) volt ismét dicursus és mintegy alterca-
tiója az vármegyé(k)nek az szász natióval az adózásnak moda-
litásáról. 

12. Újólag az vármegyék öszvegyültek, az főtisztek is 
jelen lévén, az adózásnak modalitásáról discurrálván és végezvén. 

13. Az vármegyék az főtisztekkel együtt minemű moda-
litást találtak az adózásban, projectumban az guberniumban 
béadták, mely adózásnak módja, igaz dolog, sem az főtisztek-
nek, sem az főrendeknek sokaknak nem tetszett és hasonlóké-
pen az guberniumnak is, de hogy az statusok megegyeztek 
rajta, cum protestatione próbának okáért megengedtetett. 

14 Nóvembris az feleségemet Krakkóban az asszonyhoz 
Telekiné asszonyomhoz kiküldtem, hogy engemet ott várjon 
meg, minthogy mindennap biztattak, hogy expediálnak. 

15. Rhédei Pál(t), Horvát Miklós(t) és az szász-sebesi 
királybírót az generálishoz küldte az gubernium bizonyos dol-
gok végett, 

16 (Nóvembris) magam is kimentem Krakkóban az asz-
szonyhoz. 

17 Nóvembris magam visszajöttem Fejérvárra, feleségem 
penig haza felé indult, bízván én is ahoz, hogy engem is men-
nél hamarébb elbocsátanak. 

18. Tábla lévén, Simon András felől az enyedi embert 
megszólítottam és per non venit megnyertem, de sententiámat 
bentiltották. 

19 Nóvembris. Az guberniumban eltéveledött béadott 
instantiámra való resolutiót újólag leírattam és béadtam. 

20. Az instructio olvastatott el ország között, az mely 
szerént kell connumerálni az marhákat és adót hirdetni, vetni 
s felszedni. 

21. Tábla lévén, újólag megszólítottam az enyedi embert 
Simon András felől, kit is megígírt; item Simon István felől 
is ugyan enyedi embert Páris Mihályt megszólítottam, és párl 
kívánt. 
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22. Instantiámra kijött az resolutio. 
23. Az oláh papok dolga felől praedicatio után az mi 

religiónkon valók gubernátor házában gyültünk bé, minthogy 
magokat az catholikus atyafiakkal uniálták.1) 

24 Novembris tábla lévén, ebéd után újólag Páris Mihályt 
megszólítottam Simon István felől, és megígírté in facie sedis. 

25 Novembris az expeditiókat kezemhez vévén, az urak-
tól elbúcsúztam és eljöttem; hálni jöttem Földvárra. 

26. Ebédre jöttem Gerendre Kemény Jánosné asszonyom-
hoz, hálni haza jöttem Méhesre, feleségem is ott várt. 

27. Méhesen voltunk; az üdő hirtelen megváltozott és 
télre fordult. 

28 Novembris haza jöttünk Czegében, sógor uramék is* 
Nemes György és Pongrácz György uramék velünk lévén. 

29 (Novembris) ment el Pongrácz György uram és jöt-
tek hozzám Henter Farkas, Nemes István ós Apród János 
uramék. 

30 Novembris bécsi utamra készültem és házam körűi 
levő dolgokrúl disponáltam, jóllehet egész dispositiót nem tehet-
tem, bízván mindeneket az én jó istenemre. 

1 Decembris indultam meg Czegébűl, feleségemet és az 
gyermekimet is bévivén Kolozsvárra, ós az útnak kiváltképen 
való nehézsége miatt az egyik hintómnak egyik kereke elromol-
ván, Gyulatelkére mentünk és ott is háltunk. 

2. Jó reggel megindulván, nagy nehezen mentünk bé 
szintén doboláskor Gyulatelkóre.2) 

3. Ben voltam és bécsi utamhoz késziilgettem. 
4. Kissebbik fiacskám Feriskó igen rosszúl lévén, nem 

indultam meg. 
5 Decembris. Az én kegyelmes jóltevŐ istenemet híván 

segítségül és ugyan ő felsége gondviselésében ajánlván egész 
házamat, neveletlen gyermekimet, egész házamnak könnyhul-
latásával áztatván meg felveendő utamat, nem kevés szomorú-
sággal, de istenemben való bizodalommal indultam meg és 
hálni jöttem Kis-Petriben. 

6. Jó reggel megindulván, ebédre jöttem Oláh-Nyíresre; 
az útnak kiváltképen való nehézsége miatt által nem jöhetvén, 
háltunk az Pajkban az Meszes végiben. 

7 Decembris onnét jó reggel megindulván,- későn estve 
setétben mentünk hálni Somlyóra. 

9 Az oláhok uniójáról olv. Szilágyi S. id. m. II. 390. 1. Bethlen M. 
Önéletírása II. 201 és köv. 11. 

9 így ; kétségkívül tévedésből írva e helyett: Kolozsvárra. 
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8 Decembris az kolozsvári kísérőket elbocsátván, som-
lyaiakat vévén mellém, szálltunk meg egy kevéssé Kémeren, 
hálni mentünk Margitára. 

9. Jó reggel megindulván, ebédre jöttünk Székelyhídra, 
hálni jöttünk Pályiban. 

10. Jó reggel megindulván, ebédre jöttünk Debreczenben ; 
az szekerem rúdja eltörvén, azt egész estvéig csinálták; és ott 
elhagyván az kísérő somlyai katonákat, azon éjjel jöttünk 
Újvárosra. 

11. Jó reggel megindulván, ebédre kicsinyég megszállván 
Ősegében, az Tiszán mingyárt által nem költözhettünk az com-
pániák miatt, hanem csak estve felé, és azon éjjel mind jővén, 
virradta felé egy kicsinyég megszállottunk Ártányban.1) 

12 Decembris jó reggel megindulván, csak az úton 
falatoztunk, hálni pedig jöttünk Kerepesre. 

13 Decembris jó reggel megindulván, kilencz óra tájban 
jöttünk által Budánál az Dunán; egy kevéssé ebédre megszál-
lottunk Veresvárat és egész éjczaka mind jöttünk; virradtunk 
meg Győrnél. 

14. Ott semmit nem mulatván, egy kevéssé ebédeltünk 
Wieselburgban,3) későn éjczaka hálni jöttünk Fischeményben 3) 

15 Decembris nyolcz-kilencz óra között bejöttünk Bécs-
ben és szállottam meg az öcsém Teleki László uram szállásán, 
míg szállást kerestettem, és hamarjában találtak Torotéhoíf-
ban.4) 

16 (Decembris) lőttem szemben az cancellariával és prae-
sentáltam az ő kegyelmeknek szóló leveleket. 

17 (Decembris) fogadtam hintót lovastól mindennapra 
két két rhénes forintban. 

18 (Decembris) készítették el az fekete köntösömet. 
19 (Decembris) mentem cancellarius Káinaki Sámuel 

uramhoz. 
20 Decembris estve hat órakor voltam Kleinburg uram-

nál, az fejedelem Apafi urunk is oda érkezvén azután nem 
sokkal. 

21. Aud(i)entiát sollicitáltattam méltóságos Kinczki uram-
nál, de kiváltképen való sok dolgai miatt nem admittálhatott, 
minthogy az innepek is közel vágynak és az királyné után 
való küldésben is munkálódnak. 

9 í g y ; talán Átány Heves vmben. 
-) Mosony. 
3) Fischament. 

í gy ; valószínűleg Dorotheenhof. 
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22 Decembris küldött el ő felsége az királynéért, József 
király jövendő házastársáért,1) gróf Paar generalis postarum 
magistert hat camerariusokkal együtt, kik is mind ő felségé-
nek, mind az királynak camerariusi, harmincz hacsérosokkal2) 
és megannyi darabontokkal és egynyehány szekerekkel ítove-
redinumban Tridentinumban,3) az hová hozzák Itáliából az 
királynét, mivel most Modenában, Mutinensis ducissa nénjénél 
vagyon, az hol is tartatott dispositio az, hogy 16 Januarii Tri-
dentinumi Roverodámbúl (így) véle meginduljanak és 15 Fe-
bruariusban anno 1699 Bécsben érkezzenek. 

23, 24 Decembris sollicitáltattam méltóságos Kinczki 
uramtól aud(i)entiát, de nem lehetett, mivel elsőben ő nagy-
ságával akarok szemben lenni. 

25. Karácson napja lévén, mentünk az fejedelemmel és 
öcsém Teleki László és Pál uramókkal communióra az hollan-
diai residens szállására. 

26 (Decembris) voltam ebéden Teleki László öcsémnél. 
27 (Decembris) voltak az öcsémék Teleki uramék mások-

kal együtt nálam ebéden. 
28 (Decembris) voltam ebéden Káinaki Sámuel uramnál, 

mások is felesen lévén ő kegyelménél. 
29 Decembris. Aud(i)entiát ígérvén Kinczki uram, kilencz 

órára felmentem az palotájára, de hispaniai posta napja lévén, 
kiizent és másnapra nyolcz órára halasztott. 

30 Decembris reggel nyolcz órakor felmenvén Kinczki 
uram palotájár az brandenburgus residenssel szemben lévén, 
engem is azután mingyárt admittált. Eodem die estve hét s 
nyolcz óra között volt aud(i)entiám kegyelmes urunk ő felségé-
nél is ben az várban. Eodem die délben tizenkét órakor vöt-
tem feleségem levelét, melyben írja, hogy az édes kis fiacskám 
Yass Feriskó, 17 praesentis, Kolozsvárat, estve öt órakor meg-
holt,4) mely nem kicsiny szomorúságomra esett, sőt igen meg-
hatott, úgy hogy már sok változások estek házamon, de talám 
egy is azok közül így meg nem hatott, sok okokra nézve, de 
hogy házomnak változásán együtt nem szomorkodhatom meg-
szomorodott kedvesimmel; de mindeneknek úgy kell lenni, mint 
isten akarja, szabad isten velünk és fiat voluntas dei. Amen! 

31 Decembris voltam szemben az magyar cancéllariussal 

9 József mátkája vala: Willielmina Amália, János Frigyes braun-
sclnveig-lüneburgi herczeg leánya. 

2) Hacséros, hacsér, hacsír, harsír, németül häscher : poroszló, dra-
bant. Nyelvt. Szót. I. 1230. 

3) Roveredo és f r i e n t Tirolban. 
*) Született csak ez évben mart. 8-án. 
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Matyasóczki urammal,1) praesentálván az méltóságos regium 
gubernium levelét de neo-acquisitis bonis.2) Eodem apprehen-
dáltam Újvári uramtól, magyar cancellistától, az király József 
lakadalmára convocatoria levélnek copiáját, mely szóról szóra ez : 

Leopoldus dei gratia electus romanoruin imperátor Sem-
per augustus, ac Germaniae, Boliemiae etc. rex. 

Reverendi, honorabiles, spectabiles ac magnifici, egregii 
et nobiles, fideles nobis dilecti! Diuturno cruenti Mártis furore 
in placidiorem tandem aspirantibus superis optatae duduni 
pacis malaciam inclinante, ea simul accessit felicitas, quod per 
divini spiritus gratiam, ad religionis catholicae augustaeque 
domus nostrae Austriacae incrementum et strictius necessitu-
clinis vinculum, inter serenissimum principem íilium nostrum 
cliarissimum, Josephum, romanorum ac Hungáriáé regem, ac 
serenissimam principissam Willielminam Amáliám, ducissam 
Brunswicensem et Luneburgensem, matrimonium stabilire, diem-
que nuptiarum hic Yiennae in caesarea residentia nostra cele-
brandarum, decimam quintam Februarii, anni Millesimí sex-
centesimi nonagesimi noni proxime venturi, determinare licue-
rit; quam siquidem universo christiano orbi, cumprimis vero 
regnis et provinciis ac ditionibus nostris hereditariis deo om-
nium authore felicem fore non solum cuilibet fidelium nostro-
rum augurari, quin etiam singulari laetitia et applausu cele-
brare conveniet; ideo fidelitates quoque vestras in hocce 
communis gaudii tripudio ad ipsa nuptiarum sollemnia, soli-
tum applausum et magnificam introductionem benigne invitare 
vóluimus, ut votis paratissimis omnique animorum promptitu-
dine, cum reliquis fidelibus nostris fidelitates vestrae praeli-
batis neosponsis uberrimam deo volente liabiturae ab iisdem 
incolumitatem suffragandi occasionem nanciscantur. Quibus in 
reliquo gratia nostra caesareo regia benigne propensi mane-
mus. Datum in civitate nostra Yienna Austriae, die 20 mensis 
Decembris, anno domini Millesimo sexcentesimo nonagesimo 
octavo. 

Ez elmúlt 1698 esztendőnek négy részeit az előbbi szo-
kásom és rendem szerént mostan elő nem számlálom, mivel 
azok voltak felettébb nyomorúságosok ós terhesek mind az 
szegény hazára nézve, mind az én sok változások alá vettetett 
és bokros szomorúsággal teljes szomorú házamra nézve, mint-

1) Matyasovszky László nyitrai püspök és kanczellár. 
2) L. löntebb a jun. 18-ról és jul. 19-ről szóló feljegyzéseket. Az 

erdélyi neo-acquistica commissio 1700. apr. 1-én kezdte meg működését; 
1. alább. 
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hogy portio szegény hazánkon s magunkon, szegénységinken 
oly nagy yolt és annyi, hogy csak az élő mindenható isten 
ós az ki vetette, s az is ha regestrumban vötte, tudná meg-
mondani hogy mennyi volt, és az milliónak színe alattx) mennyi 
extraordinarium és anticipatumi nevezet alatt való portiót kel-
lett adni. 

Az mi az én szegény házam aránt is illeti, felettébb 
voltak nyomorúságosok és keservesek, mert ez esztendőnek kez-
detiben édes atyám helyett való jó mostoha atyámat2) elte-
mettem, úgymint 12 Januarii ; annakutána csakhamar, úgymint 
15 Augusti, nem kevéssé szomoríttatott meg szegény házam 
és abban kivált magam, idvezült jó édes anyám Teleki Anna 
asszony halálával és eltemettetésivei; azután csakhamar, mikor 
magam is hazámon kivűl volnék és házam érettem való szomo-
rúságban volna ós tőle való eltávozásomon búsongana, isten 
ő felsége szomorúságát megdupláztatá és nem kicsiny szomorú-
ságban ejté, az midőn több virági között lévő két gyümölcsöző 
virágának egyikét meghervasztá és az ón házamnak egyik díszét 
s gyönyörűségét, édes kis fiamat Yass Ferkőt, az mindeneket 
megszomorító halállal házambúi kivágatá, 17 Decembris öt 
órakor estve Kolozsvárat, nekem és édes anyjának nem kevés 
szomorúságunkra. De mindezeket az én istenem az én bűneimért 
cselekedte; szabad isten vélem és az én egész szomorú házam-
mal ; szájamra teszem az én kezeimet, hogy valamiképen tilal-
mas szókra ne fokadjak ki az én teremtő és gondviselő édes 
istenem ellen; ő felsége adta volt és vígasztalt volt meg véle, 
ő felsége szomorított meg benne, ő felsége viszont megvigasztal-
hatja az én megszomorodott házamat. Fiat voluntas dei. Amen ! 

Anno 1699. 
/ 

Ur isten! ez új esztendőben áldj meg jóvoltodbűl és kegye-
sen fordulj hozzánk és megszomorodásunkbúl vigasztalj meg. 

1 Januarii. Kegyelmes urunk ő felsége az császárnéval, 
királylyal, archiduxszal és ducissákkal s csak az maga udvari 
cselédivel az domus professánál volt comoedián, hollott én is 
az méltóságos Apafi Mihály urunkkal ós Teleki László és Pál 
öcsém uramékkal jelen voltunk. 

2 (Januarii) voltam szemben magyar cancellarius Matya-
sóczki urammal, ki is igen nagy böcsülettel acceptált. 

3 Januarii voltam szemben méltóságos cardinalis Kolonics 
ő eminentiájával, ki is igen igen nagy böcsiilettel látott és az 

') L. föntebb Leopold kétrendbeli decretuinát jun. 16-ika alatt. 
2) Keresztúri Jánost, a naplóíró édes anyjának második urát. 
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grádicsig kikísért; ben is nagy confidentiával beszélt velem és 
az reám bízatott dolgokrúl informált. 

4 (Januarii) voltam szemben Kríg secretarius urammal, 
ki is igen nagy böcsülettel acceptált kijővén előmben és az 
grádicsig ki is kísérvén. 

5 Januarii voltam szemben A(i)clipichel camerae consili-
arius urammal, ki is igen lionorifice acceptált, kijővén mind 
előmben, mind kikísérvén az grádicsig. 

6 (Januarii) voltam ismét szemben méltóságos Kinczki 
urammal ő nagyságával, az Kővár-vidéki mód nélkül való aggra-
váltatások felől. 

7 (Januarii) voltam szemben méltóságos camerae prae-
ses Staromberch urammal ő nagyságával, ugyan Kővár-vidéke 
dolga felől. 

8 (Januarii) volt nálam ebéden az fejedelem Apafi Mihály 
urunk ő nagysága öcsém uramékkal, Teleki László és Pál 
uramékkal, és Szalai, Balku, Kelemen uramékkal. 

9. Ide s tova jártam és az Dunán lovaimnak zabot 
vásárlottam. 

10 (Januarii) gróf Limburch kertiben jártam. 
11 Januarii többire csak szállásomon voltam, hanem 

ebéd után páter Hevenyesivel lőttem szemben. 
12. Ismét camerae praeses Staromberch uram ő nagy-

ságával lőttem szemben az kővári dologban. 
13 Januarii. Minekelőtte az deputatio bégyült volna, 

cardinalis urammal lőttem szemben, kérvén, az Kővár-vidéki 
dologról írt memorialist méltóztassék az excelsa ministerialis 
deputatióban segíteni; melyet méltóságos Kinczki uramnak 
adtam, hogy az deputatióban bévigye. 

14 (Januarii) voltam ismét páter Hevenyesinél és Huber 
uramnál. 

15 (Januarii) voltunk az fejedelemmel, öcsém Teleki 
uramékkal és másokkal Kleinburch uramnál ő nagyságánál. 

16 Januarii mentünk fel Teleki László öcsém urammal 
Seinbrumban*) az király házaihoz, holott láttunk tengeri 
szarvasokat, tirolisi kecskéket, strucz madarakot, indiai és 
egyiptomi tyúkokat. 

17. Postanap lévén, itthon szállásomon voltam. 
18 (Januarii) voltam ebéden Teleki László uramnál. 
19 (Januarii) voltak nálam ebéden Teleki László és Pál 

öcsémók, Szalai uram is nálam lévén Kapusi uramékkal és 
Nyilas urammal. 

9 Schönbrunn. 
CZEGEI VASS NAPLÓK. 19 
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20 (Januarii) voltunk a z fejedelemmel, Teleki. László és 
Pál öcsém uramékkal és másokkal együtt Kleinburch uram-
nál ebéden. 

21 (Januarii) voltam páter Hevenyesi uramnál. 
22. Sétálni voltam ki az városbúi. 
23. Az zsibvásárban mentünk Teleki László öcsém urammal. 
24. Itthon voltam, leveleket írtam. 
25 Januarii Teleki László öcsémnél voltam ebéden. 
26 (Januarii) reggel mentem Kleinburch uramhoz. 
27 (Januarii) voltam Aichpich el uramnál. 
28 (Januarii) voltam szemben ismét méltóságos Kinczki 

urammal, és onnét mentem Palm uramhoz. 
29 (Januarii) voltam magyarországi cancellarius uramnál. 
30. Magam mulatásáért mentem az zsibvásárban. Eodem 

reggel tiz-tizenegy óra között hozták meg ő felségének az békes-
séget Slich gyenerál és ifjabb Strathmány ő nagyságok.1) 

31 Januarii estve kilenez órakor indult Erdélyben Szent-
kereszti uram. 

I Februarii voltam ebéden Káinaki uramnál, ő kegyel-
ménél lévén Kleinburch uram is feleségestűi, Plam és Brank 
uramék is. 

2. Fát hozatván az lovaimon az Dunárúl, itthon voltam. 
3 (Februarii) hozták meg bizonyoson az békesség hírét. 
4 (Februarii) voltak böcsületes emberek nálam. 
5, 6. Káinaki urammal Magyarországban készültünk. 
7 Februarii délután négy órakor megindulván Káinaki 

urammal, hálni mentünk Svéthelyre.2) 
8. Jó reggel megindulván, ebédre , mentünk Prukban,3) 

hálni mentünk Czondorfra.4) 
9 (Februarii) tizenegy óra tájban érkeztünk Pozsonyhoz 

az Dunához, és általmenvén egy óra tájban Pozsonyban, az 
nap ott voltunk. 

10 (Februarii) ebéd után hálni mentünk Szentgyörgyre. 
I I (Februarii) reggel megindulván, ebédre mentünk 

Teriingre. Káinaki uram felrakatván ott borait, jöttünk vissza 
Bazinban, holott én is bort vásárolván, estve onnét kiindulván, 
hálni jöttünk viszont Szentgyörgyre. 

12 Februarii reggel megindulván, ebédre jöttünk Pozsony-
ban, az nap ott voltunk. 

T. i. a karloviczi békét, melynél Schlick Leopold tábornok mint 
a császár egyik követe működött. 

2) Svétliely: Schwächet. 
3) Bruck. 
4) így ; valószínűleg Zurndorf, magyarul Zur dny, a Lipszky-féle 

térképen Zarándfalva Moson vmben. 
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13. Szintén naplemenetelekor költözvén által az Dunán, 
hálni jöttünk Hámburgban.1) 

14 Februarii virradtig kiindulván Hámburgbúl, tizenkét 
órakor Bécsben voltunk. 

15 (Februarii) voltak feles böcsületes emberek nálam 
ebéden. Az békességrűl való punctumok szintén 14-én jővén 
ki, Erdélyben az uraknak felesen küldtem.2) Eodem hozták 
meg ő felségének, hogy az bavarus fia megholt, ki ő felségé-
nek unokája volt.3) 

16 (Februarii) érkezett Katona Mihály uram Kővár-
vidékérűl, az vidék dolgában küldettetvén fel. 

18 (Februarii)4) estve négy óra után ment az király 
Tulnában az királyné látni. Eodem jött bé az velenczés követ 
is nagy pompával, magának három hintaja lévén, kivált az 
egyik egészlen aranyas lévén, kerekei és kerékfalai;5) negyven 
hintók menvén ki eleiben, ő felsége is három hintót küldött 
ki eleiben; ugyan annak az egyikében hozták magát bé. 

19 (Februarii) volt nálam ebéden Káinaki Sámuel uram, 
Brank uram camerae aulicae secretarius, Huber uram annonae 
commissarius, Simon Mihály uram és Tindár6) uram. Eodem 
jött vissza az király az királynétól, négy s öt óra között érkez-
vén be lovakon postán, postakiirtököt fúván előtte, magának 
is kürt lévén ő felségének az nyakában; az karinthiai kapun 
jött bé az zöld-piacz felé, és onnét az császár utczáján bé az 
udvarban. 

20 Februarii az erczherczeg is látogatására kiment az 
királynénak, és ugyan négy óra tájban estve visszaérkezett, 
és mint az király, úgy jött bé. 

21 (Februarii) hozták az királynét Ebe(r)sdorfra, hova 
ismét estve felé az király kiment és éjczaka kilencz óra táj-
ban érkezett vissza. 

22 Februarii estve négy óra után császár ő felsége is 
császárnéval, királylyal, erczherczeggel és az lierczegasszonyok-
kal kimentek látogatására Ebe(r)sdorfra az királynénak, holott 
az királyné az belső udvarra lemenvén ő felségek elejekben, 
az császár és császárné előtt térdre akarván esni, ő felségek 
nem engedték; annakutána kezeit akarván ő felségeknek meg-
csókolni, azt is nem akarván megengedni, de ugyan csak meg-
csókolta, és az császár megáldván s köszöntvén, felmentek. Fel-

') Hamburg. 
2) A kijött nyomtatott példányokból. 
3) Miksa Emánuel bajor választó fejedelem fia. 
4) Febr. 17-ről nincs feljegyzés. 
5) Kerékfal, kerék fala : keréktalp. 
6) így ; talán Dindár. 

19*. 
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menvén és egy kevéssé beszélgetvén, Lopkovics *) királyné liop-
mestere bírt tészen az fejedelmeknek, grófoknak, cavellérok-
nak (így), hogy az királyné kijő ad manus oscula; és az király 
kezénél fogva az ajtóban hozza az királynét, holott megállván, 
renddel ad manus oscula úgy mennek elő, és az király mel-
lette állván, renddel kik kezet csókolnak, úgy mondja meg 
az királynénak, liogy ki kicsoda; és annakutána az császár ő 
felsége eljő, de az király egy kevéssé hátrább maradván, az 
király is kilencz óra tájban estve béjő. 

23 Februarii estve az királynét az Favoritában hozzák, 
hova is az király kiment. 

24 Februarii. Az Favoritán kivűl az vetéseken csinálván 
egy zöld deszkás házat, kinek az fedele oldaláig zölddel volt 
megfestve, nagy öreg üvegekből való öreg ablakok rajta, melléje 
egy zöld sátort is felvonván és sátor-körülettel körűi vonván, 
délután három órakor az királynét oda vitték ki az Favoritábúl, 
az hová király is az seregekkel ós cavellérokkal s maga udvará-
val ment, és ott szemben lévén az királynéval és az egész pompá-
hoz készült seregeket, cavallérokat előtte megmustrálván, béhoz-
ták Bécsben ezen renddel: Elől jöttek az magyar seregek, leg-
elői bán uram serege, azután vicegenerális uram serege, azután 
palatinus ő herczegségeé,2) azután az ausztriai regyiment, azután 
az niederlandi és bécsi kereskedő emberek és kalmárok, azután 
az városi polgármester tanácsival és tiszteivel együtt, azután az 
magyar urak, cavallórok, és azután az német cavallérok és urak, 
azután az király lovon, velum alatt, azután az királyné hin-
taja, melyben csak anyjostól látám, liátúl maga, elől az anyja, 
azután az császár ő felsége hagyérosi,3) azután az királyé, 
azután az ő felsége hintái egynyeliány; de az míg bétakarod-
tak, bésetítedett; az császár ő felsége császárnéval és egész 
udvarával az augustinianusok templomában várta, hova érkez-
vén, az király leszállott, hasonlóképen az királyné is; oda 
bémenvén, ott copulálták ő felségeket. Elvégeződvén az copu-
latio, feljöttek, és mintegy óra múlva az nagy arra készítte-
tett csézában, palotában vacsorálni lejöttek; holott asztalhoz 
leülvén, jobb kéz felől az főhelyre császár ő felsége ül, mel-
léje az császárné, császárné mellé az király, melléje az királyné; 
az császár felől fordulólag ült Carolus az erczherczeg az két 
ducissával, azon alól nagy üresség hagyatván, azon alól osztán 
ült cardinalis Kolonics, utána az nuntius apostolicus, utána 
az velenczés követje; másfelől az királyné rendén fordulólag 

9 Lobkowitz. 
2) A magyarok fényes felvonulását részletesebben leírja Cserei M. 

Hist. 294—295. 11. 
8) í gy ; másutt hacse'ros, mint föntebb 1698. dec. 22-én. 
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iilt az nagyobbik ducissa az más dueissával és utána az királyné 
anyja; ott is nagy spatium hagyatván, azon alól ült cardinalis 
Crippasi, azon alól az liispanus követje, azon alól az sabaudus 
követje; az asztalnak szélessége majd volt másfél öl; négyen 
iiltek elől, mint előbb írám; az hossza volt három asztalnyi, 
az asztalnak közepe drága eszközökbűi s confectumokbűl csinált 
pástótomokkal, várakkal, kőszikla formán csinált munkákkal volt 
egy sorral megrakva, kétfelől drága étkekkel volt megrakva; 
voltak más asztalok is más házakban, az hová az ministerek ós 
magyar urak leültek; volt oly asztal is, az hová mások is leül-
hettek ; az császár asztalánál való ülés penig hogy űgy lött 
volna, mint előbb írám, magam szemeimmel láttam, mivel az 
végin az asztalnak senki sem ülvén, közel az asztalnak véginél 
sokáig állottam, speculáltam. Elvégezvén az vacsorát s felkelvén, 
bémentek ő felségek házokban és több pompa akkor nem lött. 

25 Februarii közönséges helyt az külső palotában min-
deneknek láttokra ettek ebédet ő felségek, de csak magok 
iilvón asztalnál; estve penig volt comoedia, de szoros lévén az 
hely, nem admittáltak az ministereknél többeket. 

26 (Februarii) kiin ett ő felsége az régi mód szerént, 
és estve egy kevés muzsika volt. 

27 (Februarii) böjtnap lévén, nem volt semmi. Eodem 
die 27 Februarii délben egy s két óra között holt meg mél-
tóságos Kinczki uram, az kin fordultak az egész erdélyi dol-
gok, de nemcsak az erdélyi dolgok, de az ő felsége egész 
dolgai többire, űgy hogy omnia per eum, et sine eo nihil 
erat.1) 

28 Februarii estve nyolcz óra után hozták elő az currus 
triumphalisokat az császár ő felsége külső udvarában; volt tizen-
három ; négy-négy ló egy rendiben fogván vonta egyiket-egyiket, 
felöltöztetve két-két kocsis lévén mindenik szekér előtt, minden 
szekér előtt való lovak külön-külön formában lévén felöltöz-
tetve, az szekérnek mindennemű eszközei, sőt az kerekei is 
aranyosok lévén; az szekerekben comoediai módon felöltözte-
tett muzsikások voltak, minden szekérben nyolcz-nyolcz égő 
szövétnekek voltak, minden szekér mellett tizennégy-négy égő 
szövétnekes felöltöztetett legények voltak, és az ő felsége házai-
nak ablakjai eleiben mentek egyszersmind és ott muzsikáltak, 
űgymint doboltak, trombitáltak, hegedültek, énekeltek, egyszóval 
mindenféle muzsikával muzsikáltak; az muzsikások, az mint 
végére mehettem, voltak százon ha többen nem; az egész udvar 
penig illuminálva, az az tűzben volt, mint az egész város is; 

9 Kinszkirő] olv. Cserei M. Hist. 295. 1. és Bethlen M. Önéletírása 
II. 142. 1. 
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24, 25, 26-ik éjczakákon minden ablakon, az mely házaknak 
ablakjai az utczára vannak, vagy két-két égő szövétnekek, vagy 
két-két lámpások égtek, azon kivűl égtek az rend szerént való 
lámpások. 

1 Mártii estve nyolcz óra tájban hányták az tüzes szer-
számokat az vár kapuján kivűl, szemben az császár ő felsége 
udvarával, az mely szüntelen való tűz volt; láttattak az tűz 
között emberek, oroszlány égve, és egy szekér melyben az csá-
szár, király, császárné, királyné ültek volna, két ló előtte s 
befogva az szekérben, tüzes forgó kerék és bötük, úgymint 
Y. L. J . az az Vivát Leopoldus Josephus! ezek fejéren lát-
szattak ; megint V. M. W. az az Vivát Magcialena Wilhel-
mina ! viszont A. E. I. 0. U. Austria erit in orbe ultima; 
az Y. M. W. ezek sárgán látszattak. Voltak egyebek is, kiket 
mind egy hirtelen ember nem observálhatott. Tartott penig az 
tűz egy óráig; több egy ember halálnál penig nem esett, az 
is nem az tűz miatt, hanem az bástyáról esett le. 

2 Mártii estve dámák comoediája volt, de idegen ember 
bé nem bocsáttatott. 

3 (Mártii) estve udvarnál is maskara volt, de oda is 
csak azok bocsáttattak, kik invitatusok voltak. 

4. Az böjt elérkezvén, az lakadalmi pompáknak és cere-
móniáknak is vége lött, és már készül az udvar gyászhoz, az 
bavariai elector megholt fia gyászolásához.1) 

Az királynak ő felségének és királynénak, az kiknek 
végére mehettem, ajándékot ezek adtak: Magyarország adott 
hat falra való ezüst gyertyatartókat, egy tiszta ezüst aranyas 
asztalt, két geredont (így), két ezüst korsót kiken ezüst ara-
nyas virágok vannak, egy ezüst öreg melegítőt, egy öreg tiikört, 
ember magasságnál nagyobb. Ezen argenteria extendálódik ad 
flór. rhen. 16,000. Vas vármegye külön adott 3000 forintig 
való argenteriát. 

Bohémia adott flor. rhen 120,000. 
Slésia adott flor. rhen 100,000. 
Morávia adott flor. rhen 40,000. 
Bécs Ausztriával együtt aranyat 10,000. 

5 Mártii reggel voltam Kleinburch uramnál. 
6 Mártii voltam aud(i)entián estve öt óra tájban gróf 

Harach uramnál, holott insinuáltam magamot, gondolván, hogy 
már Kinczki uram helyett vagy ő nagyságára, vagy gróf Kau-
nicz uramra fogja ő felsége az erdélyi dolgokat bízni. 

9 L. föntebb febr. 15-én. 
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7 (Mártii) akartam Kaunicz uramot is ő nagyságát 
megudvarlani, de posta napja lévén, halasztott hétfőre kilencz 
órára. 

8 (Mártii) sohult sem voltam, mivel Brarik uramot vár-
tam, mivel azt izente, hogy hozzám jő. 

9 Mártii voltam aud(i)entián reggel tíz órakor gróf Kau-
nicz uramnál; igen nagy böcsiilettel acceptált. 

10 (Mártii) volt nálam Káinaki Sámuel uram. 
11 Mártii voltam Kleinburch uramnál nyolcz órától fogva 

majd tízig. 
12 (Mártii) vendégim voltak, ós azalatt Teleki László 

öcsém uram is hozzám jött, kikkel mulattam, 
13. Káinaki urammal az zsibvásárban mentünk. 
14. Kleinburch uramnál voltam és majd tíz órakor jöt-

tem el tőle. 
15. Brank uramnál voltam kilencz órakor reggel. 
16 Mártii voltam az ő felségek rókázásában az Práter-

ben, ebéd után és négy óra után; az holott elsőben négy versen 
rókákat hajtottak elő és azokat hányták fel hálókkal, az király 
is gyakran hányván, és az császár ő felsége és az dux hajító 
fákkal veregették az orrokat és hajigálták, és az kik az rókák 
közül megkénszeredtek, megölögették ő felségek, az orrokat, 
fejeket veregetvén; annakntána az király felvetvén az hálóval 
egy rókát, lelőtte; annakutána az rekeszben menvén ő felségek, 
az hol az rókák voltak rekesztve, ós még ott maradván egy-
nyehány, ki az fák közzé és avarban elbűtt, némelyek fákra 
mentek fel, azokat lövöldözték; annakutána borzokat hozván 
elő, szelindekekkel ölették őket. 

17 Mártii alkalmatlan üdő lévén, szállásomon voltam. 
18 (Mártii) reggel voltam Kleinburch uramnál. 
19 Mártii József napja lévén, nagy gála volt udvarnál, 

hová mi is Káinaki Sámuel urammal felmentünk és mindad-
dig az király ő felsége palotáján voltunk, míg ő felsége kijött, 
és kijővén ő felsége, mint az többi, mi is kezet csókoltunk, 
mind ő felségeét, mind az királynéét; annakutána mentek az 
. . apáczák templomában ő felségek, hova ő felsége-
ket többire az ministerek és egyéb nagy emberek is lovon 
kísérték; és ugyan az klastromban Öttek ő felségek ebédet s 
annakutána vecsernyét is ott öttek; én penig másokkal együtt 
mentem Káinoki uramhoz ebédre és az király ő felsége egész-
ségiért és életéért jól megittunk. 

20 Mártii rosszacskán voltam az bortól. 
21 (Mártii) reggel voltam Kleinburch uramnál. 

9 A pontok helye üresen van hagyva. 
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22 Mártii méltóságos fejedelemmel Apafi urunkkal ő 
nagyságával és többekkel felesen voltunk ebéden Teleki László 
öcsém uramnál. 

23. Az mezőre mentem ki magam mulatni. 
24 (Mártii) voltam reggel páter Hevenyesi uramnál. 
25 (Mártii) voltam reggel Káinaki uramnál. 
26 Mártii az fejedelemmel, Káinaki urammal, Teleki 

László és Pál öcsém uramékkal és többekkel voltunk ebéden 
Simon Mihály uramnál. 

27 (Mártii) mentem ki az mezőre magam mulatni. 
28. Hasonlóképen, minthogy aud(i)entiára sem meheték, 

várván, hogy kit denominál ő felsége az erdélyi dolgok prae-
sessének, minthogy a nélkül semmit nem efficiálliatunk. 

29 Mártii ugyan az fejedelemmel, Kálnaki urammal, 
Teleki László és Pál öcsém uramékkal ós másokkal voltunk 
ebéden Balku uramnál, az bőtbűl fársángot csinálván. 

30 (Mártii) az mezőre mentem ki ebéd előtt pausálni, 
de ebédre Kálnaki uramhoz mentem, ott is ott lévén az feje-
delem, Teleki László és Pál öcsém uramék és mások is felesen. 

31 Mártii voltak nálam ebéden ugyan az fejedelem ő 
nagysága, Kálnaki uram, Teleki László és Pál öcsémék, Brank 
uram, Henter Benedek és Simon Mihály uramék, többek is 
felesen, de nekem fel kellett az asztaltól kelnem, minthogy az 
előttemix) bortól igen igen rosszúl voltam, sokféle elegy bort 
iván Kálnaki uramnál, mely miá oly igen rosszul voltam, 
hogy bortól talám soha ógy nem voltam. 

1 Április voltam ebéden az öcséméknél, minthogy Teleki 
Pál uram leindulni készült. 

2 Április tizenegy és tizenkét óra között indult meg az 
Dunán Teleki Pál öcsém. 

3 (Április) mentem ki Teleki László öcsém urammal 
Seinburch2) felé magunk mulatozni. 

4 (Április) reggel nyolcz órakor voltam páter Gábornál,3) 
az erdélyi dolgokról beszélgetvén véle. 

5 (Április) voltam ebéden Káinoki uramnál. 
fi: Teleki László öcsém uram költözött el az régi szállá-

sáról az zsidó-piaczhoz. 
7 Április voltak nálam ebéden közép Szolnok ós Karaszna 

vármegyei követek. 
8 (Április) volt nálam ebéden az gazda4) és Dalmer. 

így ; talán elöbbeni ? 
-) í gy ; valószínűleg SchÖnbrunn akar lenni; másutt Seiribrum-

nak írja. 
3) T. i. Hevenesi Gábornál. 

A gazdája, a kinek házában lakott. 
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9 (Április) volt nálam ebéden Simon Mihály uram és 
Demény az cancellista. 

10 (Április) volt nagy processio, miképen az Krisztust az 
zsidók megfogták, és voltak nálam ebéden Kapusi és Janitorok. 

11 Április postanap lévén, szállásomon voltam és Er-
délyben írtam. 

12 Április voltak nálam ebéden közép Szolnok vármegyei 
követ Kasi Farkas, és karasznai Tordai uramék és Balkó 
Mihály uram. 

13. Kapusi és Katona uramék voltak ebéden nálam. 
14 (Április) reggel voltam Kleinburch uramnál, onnét 

mentem az tegnap felérkezett grófokhoz, Mikes Mihály és 
Csáki István uramékhoz,1) kikkel jöttek fel Apor Péter, Petki 
Dávid, Boér Simon uramék magok dolgokban. 

15 Április az grófokkal és Teleki László öcsém uram-
mal felmentünk udvarhoz, mivel ő felsége tizenkét kuldust 
hozatván fel, kinek egyike annorum 10Ö, másik annorum 97, 
harmadik annorum 96, negyedik annorum 93, ötödik annorum 
85, hatodik annorum 75, hetedik annorum 72, nyolczadik 
annorum 72, kilenczedik annorum 70, tizedik annorum 70, 
tizenegyedik annorum 67, tizenkettedik annorum 66, in summa 
963 esztendősök voltak, és azokat egy hosszú asztalhoz rend-
del leültetvén, ő felsége az királylyal és erczherczeggel mini-
strált és szolgált nekik és étkeket kinek kinek elejekben rakta 
és viszont kiszedte; azt elvégezvén, kinek kinek jobb lábokat 
megmosta és térden állva megcsókolta. Onnét lejővén, az gró-
fok nálam voltak ebéden. 

16 Április szállásomon voltam. 
17. Hasonlóképen. 
18 Április Kleinburch uramnál voltam. 
19. Húsvét innepe lévén, az fejedelemmel és Teleki 

László öcsém urammal az hollandus követ szállására men-
tünk communicálni. 

20 (Április) voltam ebéden Káinaki uramnál. 
21 (Április) voltam az fejedelemnél ebéden. 
22 (Április) voltam Kleinburch uramnál. 
23 (Április) voltam aud(i)entián gróf Harach uramnál, 

sollicitálván béadott memorialisokra választ, és viszont magam 
dolgom felől való memorialisomat is ő nagyságának adtam. 

9 Mikesek a catholikusok praetendált sérelmeinek orvoslása ügyé-
ben jöttek fel Bécsbe, a hol Mikes Mihály emlékiratban sürgette a catho-
likus religio lehető túlsúlya ellen hozott törvények már is munkába vett 
átalakítását. L. alább sept,. 30-nál a jegyzetet. 
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24 Április Toroczkai öcsém és Keszei uramék voltak 
nálam ebéden. 

25 (Április) ismét voltam Kleinburch uramnál. 
26 Április feles német és magyar vendégim voltak. 
27. Mind hevertem, az bortúl rosszul lévén. 
28. Méltóságos fejedelem, gróf Mikes Mihály és Káinaki 

uramék, Teleki László öcsém uram és Aichpichel uram más 
két németekkel együtt, voltunk Kleinburch uramnál ebéden. 

29. Szállásomon voltam. 
30 Április voltam ebéden az grófoknál. 
1 Maji voltak nálam ebéden Brauk és Raslin J) s Teleki 

László öcsém uramék. 
2 Maji szállásomon voltam és magam mulatni az mezőre 

mentem ki az búzák közzé. 
3 (Maji) voltam ebéden az méltóságos fejedelemnél, estve 

penig voltak nálam vacsorán Simon Mihály, Katona Mihály 
és Kapusi uramék. 

4 Maji voltam ebéden Teleki László öcsémnél. 
5 Maji. Az jesuiták scholájában nagy comoedia lóvén, 

holott ő felsége is jelen volt, mi is Teleki László öcsém uram-
mal és Szentkereszti urammal oda mentünk ebéd után, nálam 
lévén ő kegyelmek ebéden két akadémikussal együtt, úgymint 
Csáki és Túri és mások is felesen. 

6 (Maji) voltam páter Hevenyesinél. 
7 Maji ment ki ő felsége Laxenburchban estve hat 

óra után. 
8 (Maji) volt nálam ebéden az öcsém Toroczkai János 

uram. 
9 Maji voltam cardinalis Kolonics ő eminentiájánál, 

Aichpichel uramnál és secretarius Yaiszenberch2) uramnál. 
10 (Maji) voltak nálam ebéden Sédel, Kapusi, Katona 

uramék. 
11. Magamat mulatni az búzák közzé mentünk ki ebéd 

után. 
12 Maji vöttem méltóságos gubernátor uram ő nagysága 

levelét, kétrendbelit is, melyekben ő nagysága írja, hogy mind 
az Kolos vármegyei főispányságra, mind az maros-széki kapi-
tányságra candidáltattam másokkal együtt, úgymint Kolos 
vármegyeire Csáki István uram, Teleki László öcsém uram 
és én, maros-székire Bethlen Sámuel és János uramék és ón. 

13 Maji érkezett fel Bethlen Sámuel uram Fekete nevű 
szolgája az maros-széki kapitányság sollicitálására. 

Vagy Roslin ; a név olvasása kétes. 
l) így ; talán Weissenburg. 
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14 (Maji) voltam páter Hevenyesi és Hardics pátereknél. 
15 (Maji) volt nálam ebéden Harach uram secretariussa. 
16 (Maji) voltam gróf Mikes uramnál. 
17 (Maji) voltak nálam ebéden Szentkereszti, Kapusi és 

Fekete uramék. 
18 Maji jó reggel Laxenburchban mentem ki és estvére 

visszajöttem Harach uram secretariussával. 
19 (Maji) délután négy s öt óra között érkezett ide szál-

lásomra Erdélybűi Jósika István uram. 
20 Maji jött fel az postán az candidatiónk,1) de minthogy 

Teleki László öcsém uram is candidatus lévén az Kolos vár-
megyei főispányságra, ő kegyelmével nem akarván competálni, 
annak renunciáltam; várom ő felsége kegyelmességét az maros-
széki kapitányság aránt, de minthogy más competensim is van-
nak, ehez képest az mindenható isten az, ki egyedül aláz és 
magasztal, mert az tiszt és erő nem az napkelet felől, sem 
nem az pusztábúl jő, minden az istenen áll, ő aláz s ő magasz-
tal, ez szerént az kinek ő felsége rendelte és kegyelmes urunk 
ő felsége királyi kegyelmességébűl adja, azé lészen, mert non 
est currentis neque volentis, sed est miserentis dei. 

21 Maji. Az feredőben lévén. Káinaki uram jött meg, 
és mentem ő kegyelméhez, conferálván az candidatiórúl. 

22 Maji mentem ki Laxemburchban, Pálfi Miklós uram-
mal lévén szemben és igen ígírvén magát, hogy dolgaimban segít. 

23 (Maji) voltam reggel Kleinburch uramnál, ő kegyelme 
is minden jóakaratját ígírvén. 

24. Mikes Mihály, Teleki László, Petki Dávid, Apor 
Péter, Simon Mihály uramékkal együtt voltunk ebéden Apafi 
Mihály fejedelem ő nagyságánál. 

25. Az magyarországi cancellariusnál voltam. 
26 Maji reggel kilencz óra után voltam szemben Harach 

urammal ő nagyságával, mind az közönséges dolgokról, mind 
penig magam dolgaimról beszélgetvén ő nagyságával. Eodem 
délután négy-öt óra között voltam cardinalis ő erninentiájával 
is szemben, magam dolgomról instálván ő eminentiájának, az 
mint hogy mindketten ígírték gratiájokat. 

27 (Maji) voltam reggel Kleinburch uramnál. 
28. Szállásomon voltam ebédig, ebéd után az vár körűi 

sétáltam. 
29 Maji Laxemburchban mentünk ki Káinaki urammal 

aud(i)entiára ő felségéhez, de más napra halasztott ő felsége. 
30. Ismét ebéd után kimentünk Laxemburchban, és min-

denek előtt ő felsége aud(i)entiát adott Káinaki uramnak, ő 

') L. föntebb máj. 12-én. 
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kegyelme után mingyárt nekem, beadván ő felségének azokat 
az ecclesiai dolgok felől való memorialisokat, melyeket Szent-
kereszti uramtól az méltóságos gubernium és az reformata 
ecclesia kezemben küldött:*) azok mellett magam memorialiso-
mat is adtam ő felségének, estvére penig visszajöttünk Bécsben. 

31 Maji szállásomon voltam, hanem estve felé gróf Mikes 
uramhoz menteni ki. 

1 Junii hasonlóképen itthon voltam. 
2 Junii jó reggel kimentem Laxemburchban és Kaunicz 

s Bucelleni2) uramékkal ő nagyságokkal lettem szemben. 
3. Postanap lévén, majd egész nap postára írtam, mint-

hogy feles leveleim érkeztek légyen. 
4 Junii méltóságos gubernátor leveleit vévén, jó reggel 

kimentem Laxemburchban, és mind Harach, Kaunicz, Bucelleni 
uraméknak ő nagyságoknak praesentáltam, ebéden penig vol-
tam Pálfi Miklós uramnál ő nagyságánál. 

5. Magam mulatni mentem ebéd után az Protterben (így). 
6. Postanap lóvén, postára írtam. 
7. 8 Junii pünkösd innepje lévén, innepeltem kedvem 

ellen, hollandusnál is nem lévén communio. 
9. Szentkereszti urammal Laxemburchban mentünk ki 

az comoediára, de estvére bejöttem Bécsben. 
10. Postanap lévén, sok írásom volt, Harach uram ő 

nagysága secretariussával holmi kiváltképen való dolgokról 
conferálván, melyeket gubernátor uramnak ő nagyságának sub 
rosa megírtam, és lévén több feles írásaim is. 

11 Junii többire szállásomon töltöttem üdőmet. 
12 Junii estvére jött bé ő felsége az egész udvarával 

Laxemburchbiü az Favoritában. 
13 (Junii) reggel voltam Kleinburch uramnál, azután 

írtam az postára. 
14 (Junii) ebéd után méltóságos Harach uram ő nagy-

sága secretariussával mentünk ki egy kertecskében, vacsorán 
penig nálam volt más egy barátjával. 

15 Junii voltam Aichpichel uramnál, onnét mentem Cu-
sányi uramhoz, onnét az fejedelemhez Apafi uramhoz ő nagy-
ságához. 

16 (Junii) voltam Lichtenstain fejedelemnél ő nagysá-
gánál, csak harmad napja lévén, hogy kvártélyokkal fel érke-
zett légyen.3) 

9 Szentkereszti még az év elején utazott volt le Bécsből Erdélybe; 
1. föntebb jan. 31-én. 

8) Buccellini. 
3) L. föntebb 1696. nov. 3-án a kvártélyok dolgában folyt ország-
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17 (Junii) voltam Kleinburcli uramnál és Káinoki 
uramnál reggel, azután postára írtam. 

18. Űrnapja lévén, igen nagy processio volt; reggel bat 
órátúl fogva egy óráig tartott ; császár, császárné, király, 
archidux és archiducissák ketten jelen voltak; pap ad minus, 
az mint megszámlálhattam, az világi papokon kivűl, kik az 
secularis emberek között jártak, voltak nr. 638. 

19 Junii többire szállásomon voltam. 
20. Kleinburcli uramnál voltam reggel, azután postára 

írtam. 
21 (Junii) voltam Mikes uraméknál. 
22. Többire szállásomon voltam. 
23 (Junii) ebéd után Teleki László öcsém urammal az 

mezőre mentünk magunk mulatósára. 
24 Junii feles leveleim érkezvén, az postára írtam. 
25 Junii ismét hasonló processio volt, mint ma egy hete 

Űrnapján, ő felségek is lévén jelen, csakhogy nem az mi utczánk-
ban, hanem raz hal-piaczon, és néztem az Kleinburcli uram 
szállásáról. Űrnaptól fogva eddig mindennap volt processio, 
hol egyik templomnál, hol másiknál. 

26. Az öcsémmel Teleki László urammal ebéd után az 
király épületei nézni Seinburchban J) mentünk. 

27 Junii voltam Pálfi Miklós uramnál ő nagyságánál, 
ebéden penig, szent László napja lóvén, voltam Teleki László 
öcsém uramnál. 

28 Junii volt az Apor Péter uram lakadalma,2) melyben 
voltak méltóságos nagyrendű emberek; az többi között én is 
ott voltam; cardinalis Kolonics ő eminentiája copulálta ő 
kegyelmeket, holott is jelen voltam, de meg nem eskiittették 
ő kegyelmeket. 

29 (Junii) voltam ugyan Káinaki uramnál lakadalomban ; 
nem költhetvén el első nap mind az étkeket, ez nap költöttük el. 

30. Itthon voltam, szállásomon hevertem. 
1 Julii postanap lévén, postára írtam. 
2 Julii voltam Mikes uraméknál. 
3 Julii ebéd után négy órakor tájban voltam cardinalis 

ő eminentiájánál. 
4. Conferentia akarván lenni és ő felsége szarvas vadá-

gyűlési tárgyalásokat és a rendeknek ugyan az napon Liechtenstein tábor-
nokhoz intézett levelét. 

9 Schönbrunnban. 
2) Káinoki Sámuel leányát Borbálát vette feleségül. Nagy 1. id. m. 

I. 55. 1. és VI. 50. 1. 
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szatban menvén, az conferentia elmúlt, mivel Volstain x) uram-
nak ő nagyságának ő felségével ki kellett menni. 

5 (Julii) voltam Bucelleni uramnál ő nagyságánál reggel 
kilencz órakor, onnét mentem Teleki László öcsém uramhoz, 
mivel eret vágatott magán. 

6 (Julii) voltam Harach uramnál, de szemben nem lehet-
tem ő nagyságával, sokan lévén. 

7 Julii volt ebéd után erdélyi conferentia, olyan, az 
minemű talám még nem volt az erdélyi reformata religiónak 
nem kicsiny romlására, valamennyi tisztségeket is elosztván, 
melybűi az reformátusok igen kihagyattak. 

8 (Julii) voltam Káinaki uramnál. 
9 (Julii) volt nagy catholika vendégség Mikes Mihály 

uramnál. 
10, 11. Mi erdélyi Bécsben levő reformátusok voltunk 

nagy búsongásban. 
12 (Julii) voltam ebéden Jósika István uramnál az Kau-

nicz és Harach ő nagyságok secretariussival. 
13 (Julii) reggel kilencz órakor voltam szemben Harach 

urammal, az ecclesiai dolgokról instálván ő nagyságának, de 
csak patientiával felelt ő nagysága, s ógy is látom, hogy isten 
csak patientiára hívott bennünket, ha nem könyörül rajtunk. 

14 Julii búslakodtunk, panaszolkodtunk mindennek, hogy 
ily hirtelen mint bánnak velünk és religiónkat opprimálni 
mint akarják. 

15. Hasonlóképen abban munkálódtunk és fohászkodtunk 
istenünkhöz. 

16 Julii reggel négy órakor meggyúlván az várban az 
az ház, melyben az király ő felsége lakodalma volt, most 
penig nagy költséggel, mind éjjel nappal, még vasárnap sem 
lévén és egyéb innep is, komédiázó háznak építtetvén, elége. 

17 (Julii) esett értésünkre, hogy az császár ő felsége 
az erdélyi tisztségek elosztását rejiciálta volna az méltóságos 
conferentiának, nem tetszvén ő felségének.2) 

18. Annál jobban megtudtuk, és újólag fogtunk mind 
religiónk szabadságában, mind az candidatiók megmaradásában, 
mind magunk személyünk dolgában munkálódni, mert non 
solum personam nostram tangit, sed et glóriám dei; mái-
istené az dicsőség és áldás. 

19 Julii voltak nálam ebéden imperialis ágens Klerffs, 
Pálfi Miklós uram secretariussa és Teleki László öcsém uram 
ós Szentkereszti. 

9 Waldstein. 
L. föntebb a jul. 7-ről szóló feljegyzést. 
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20 (Julii) voltam szemben méltóságos Harachné asszo-
nyommal. 

21 Julii. Apor Péter uram Erdélyben akarván menni. 
Káinaki uram mind feleségestűi, Mikes Mihály és Csáki István, 
Boér Simon uramék lekésérték Pozsonyig. 

22 (Julii) reggel Kleinburch uramnál voltam. 
23 (Julii) reggel Kaunicz uramhoz mentem, hogy ő nagy-

ságával szemben legyek, de imperialis cancellariae consilium 
lévén, szemben nem lehettem, hanem az secretariussátűl izen-
tem és küldtem bé az diplomát, melyben megjegyzettem, hogy 
contra diploma lött mostan az főtisztek tétele. 

24 Julii udvarhoz mentem volt fel, hogy ő felségével 
szemben legyek, de az sok papok miatt nem lehetett aud(i)en-
tiám, sokaknak másoknak is nagy embereknek. 

25 Julii innep lévén, nem volt aud(i)entia. 
26 Julii az király születése napja lévén,1) nagy gála 

volt udvarnál és devotióra az Szent-Annában jöttek ő felségek, 
holott is ettek ebédet. 

27 Julii vadászatban mentek ő felségek estve hót óra 
tájban, és oda is lesznek harmad napig. 

28. Henter Benedek urammal estve felé az szőllők közzé 
és búzák közzé mentünk beszélgetésnek okáért. 

29 (Julii) jöttek meg ő felségek az vadászatbúi. 
30 (Julii) voltam Kleinburch uramnál, honnét sok szó 

kerekedett. 
31 (Julii) estve felé mentem ki az hostátban az szebeni 

notariushoz. 
1 Augusti estve felé mentem Kleinburch uramhoz, hová 

Mikes Mihály uram is érkezék és az sok szót öszvehordók. 
2 Augusti voltam ebéden az méltóságos Apafi fejedelem-

nél ő nagyságánál, Teleki László öcsém is, Henter Benedek, 
Simon Mihály uramék is ott lévén; ebéd után penig Henter 
Benedek és Simon Mihály uramékkal az mezőre mentünk ki. 

3 Augusti voltam Káinoki uramnál. 
4 Augusti volt nálam ebéden Teleki László Öcsém uram. 
5. Postanap lóvén, itthon voltam. 
6 (Augusti) voltam magyarországi cancellarius uramnál. 
7 (Augusti) insinuáltattam egynehány memoriálisokat 

cancellarius uramnak az productiórúl.2) 
8 (Augusti) voltam Kleinburch uramnál. 
9 Augusti voltam cardinalis ő eminentiájánál. 

9 József született 1678. jul. 26-án. 
2) L. föntebb az 1698. jun. 18-ról, jul. 19-ről és dec. 31-ről szóló 

feljegyzéseket. 
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10. Ö felségek egész császári udvarokkal devotióra az 
szent Lőrincz klastromában jöttek bé, holott is ebédeltek. 

11 (Augusti) voltam Kleinburch uramnál. 
12 Augusti ismét ő felségek egész császári udvarokkal 

devotióra az clarissák apáczák klastromában jöttek bé, holott 
is ebédeltek, és estvére vecsernye hallgatni az porta coelix) 
monialissákhoz mentek ő felségek. 

13 Augusti estve hét óra után ő felségek az egész csá-
szári udvarral jöttek az nagy Duna mellé az régi Favorita 
és Protter (így) közzé egy gróf kertiben lévő házban, melynek 
előtte Carolus archidux ő felsége és Josephus dux Lotharin-
giae együtt ketten készíttettek volt igen friss tűzi mesterséget, 
és elsőben maga az archidux, annakutána az Lotharingus sugár 
ágyukból tárgyot lőttek, annakutána mozsár ágyukbúi tüzes 
laptákat lőttek; ezeket egynehány ízben alternatim cseleked-
vén és elvégezvén, és az archidux felmenvén egy ablak(á)ban 
azon háznak, hol ő felségek voltak, az ablakból egy spárgán 
egy tüzes laptát jelűi kibocsátván, az több tüzes szerszámokat 
meg kezdték gyútogatni, melyek voltak kétfelől az Dunaparton 
és az Dunában is, az mely majd tartott egy óráig. Elvége-
ződvón, ugyanott öttek ő felségek és majd éjfélkor mentek 
vissza az Favoritában. 

14 Augusti holt meg az capucinusok között egy páter 
Marcus nevű barát, kit ugyan szent embernek tartottak; ő 
felsége is az császárnéval együtt szintén halála előtt hozzá 
ment és benedictiót vött tőle; ott is voltak ő felségek, míg 
meg is holt. 

15. 0 felségek Mariahilf nevű fenolomban az hostátban 
mentek devotióra, páter Marcus testét penig az capucinusok 
templomában kitötték, hova rettenetes sok ember confluált; 
az volt jobb, az ki csak megillethette is. 

16. Látván, hogy rettenetes sok ember confluál minden-
felől az páter Marcus testéhez, hogy csak egymást el nem 
tapodják, vártákat állítnak egynehány helyre az ajtókra, kik az 
embereket egymásra tódulni ne engedjék, hanem szép renddel 
bizonyos számű embereket bocsássanak bé, és azok kijővén, 
megint másokat úgy bocsássanak; virággal az testet egészlen 
béhányták; az volt jobb, az ki benne kaphatott; és sok egyéb 
nagy devotiók és áhítozások voltak. 

17 Augusti temették el tizenkét óra tájban, holott ő fel-
sége császárnéval és az nagyobbik clucissával jelen volt és 
majd többire az egész nagy rendek; várták voltak, kik min-

') Porta coeli: Himmelpfort, egy utcza vagy városrész neve Bécsben. 
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dent nem is bocsátottak, mert el sem tért volna az nép, annyi 
gyűlt volna temetésére. 

18 (Augusti) voltam Scalvinioni uramnál ő nagyságánál. 
19. Postanap lévén, ittlxon voltam. 
20 Augusti tizenkét óra után az Favoritában deponálta 

kegyelmes urunk ő felségének hitit három követjei által az 
brandeburgumi elector,1) annak szokott rendi szerént thronus-
ban ülvén ő felsége, és mellette tartván az sceptrumot és az 
fegyvert, az egész ministerek, fejedelmek, grófok többire jelen 
lévén s fen állván. Az első követje követvén ő felségét és az 
electornak veniát impetrálván, hogy eddig is kötelessége sze-
rént ő felségének nem deponálta volt juramentumát, melyért 
alázatosan ő felségétűi bocsánatot kér, és kéri, hogy ő felsége 
vegye kegyelmességében és az többi, sok szóval perorálván; 
annakutána ő felsége sógva szólott az imperii vicecancella-
riusnak Kaunicz uramnak, nem lévén itt udvarnál az főcán-
cellarius, és ő felsége képiben megfelelt, bocsánatot ígérvén 
mindenekrűl és kegyelmességében vévén, és ezt is igen nagy 
kegyelmesen veszi ő felsége; sok bőv szóval élvén ez is és 
elvégezvén beszédét, mind az hárman ő felsége eleiben men-
nek, és térdre esvén mind hárman, kezeket az evangéliomra 
teszik és ugyan imperii vicecancellarius uram megesküti őket; 
elvégezvén az esketést, az harmadik követ liosszu oratióval 
megköszöni az ő felsége kegyelmességét. Eodem estve hét-
nyolcz óra között voltam aud(i)entián ő felségénél magam dol-
gaim végett, ő felsége kegyelmesen meghallgatván és kegyel-
mesen is megfelelvén, ígérvén kegyelmességét ő felsége. 

21 Augusti voltam Kleinburch uramnál. 
22 Augusti postanap lévén, soholt sem voltam, és feles 

leveleim is jővén, azokra töttem választ. 
23 Augusti méltóságos fejedelemnél Apafi ő nagyságánál 

voltam ebéden. 
24 (Augusti) voltam ismét Kleinburch uramnál, Vaisz 

nem akarván pénzemet megadni lázsi2) nélkül, melyet Erdély-
bűi Netusi8) által transponáltatott. 

25. Kleinburch uram parancsolatjából adott meg négy-
száz forintot. 

26 (Augusti) voltam Kálnaki uramnál és Mikes uramnál 
ebéd előtt kilencz óra tájban. 

27 Augusti délután öt óra után az Favoritában az király 

9 III. Fi'igyes királyi koronára vágyott, a mit hogy fejére tehes-
sen, hit alatt ígért állandó szövetséget a királysághoz megegyezését adni 
vonakodó császárnak. 

2) Az az: agio. 
:1) Vagy Nutusi; az olvasás kétes. 

CZEGEI VASS NAPLÓK. 2 0 
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ő felsége turnérozott, hová az egész felséges udvar nézésére 
kijött ministerekkel együtt, és sok nép concurrált, az holott 
az komédiábúl majd tragyédia lészen vala, mivel az tlieatrum-
nak egy része, holott méltóságos urak ós úri asszonyok ültek 
és állottak, minekelőtte ő felségek még ki nem jöttek volna, 
leszakadott, de mégis isten gondviselésébűi sem az felsőkben, 
sem az alsókban kik alatt ültek, egy is meg nem sértődött. 
Két sereg volt, egyiket ő felsége az király dirigálta, másikat 
Darmenstátx) fejedelem. 

28 Augusti reggel voltam camerae praeses Staromberch 
ő nagysága palotáján, ebéd után mulatozni mentem ki az 
mezőre. 

29. Ebéden voltam Teleki László öcsémnél. 
30 Augusti vasárnap lévén, szállásomon voltam. 
31 Augusti méltóságos Harach urammal voltam reggel 

szemben, közönséges dolgok felől, kivált az ecclesiai dolgokról. 
1 Septembris voltam reggel nyolcz óra tájban Scalvinioni 

uramnál ő nagyságánál. 
2 (Septembris) voltam Lichtistain fejedelemnél Philippus-

nál ő nagyságánál, ugyan maga hívatván, Harach uram izen-
vón nekem ő nagyságától. 

3 (Septembris) voltam ismét Lichtestain fejedelemnél. 
4 (Septembris) voltam az Harach uram palotáján, de 

beteg lévén, senkit nem admittált. 
5. Postanap lévén, sohult nem voltam. 
6 Septembris voltam ebéden Teleki László öcsémnél, ott 

lévén méltóságos Apafi fejedelem is, colonellus Kolonics, Brauk, 
concipista Újvári, Henter Benedek, Simon Mihály uramék. 

7 Septembris haszontalanúl töltöttem el ezt az napot az 
Teleki László öcsém tegnapi ebédje miatt. 

8 Septembris estve vöttem az méltóságos regium guber-
nium méltóságos gróf Harach uramnak szóló levelét, deputa-
tiónak szóló memorialissal együtt, hogy méltóságos gróf Ha-
rach uramnak ő nagyságának adjam bé. 

9 Septembris jó reggel béadtam ő nagyságának. 
10 Septembris voltunk felesen ebéden Mikes uramnál: 

Csáki Imre uram, Teleki Mihály öcsém uram, Káinoki uram, 
két német báró és ugyan német Dondegh.2) Eodem ebéd előtt 
jártuk meg Mikes uramékkal az ő felsége armamentariumját: 
alatt feles ágyuk, bombák, golyóbisok, egy vas ágyú, kinek az 
szája négy arasz és fél, fen számtalan sok muskotály, pistolyok, 

D a r m s t a d t . 
3) í g y ; a n é v i s m e r e t l e n . 
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dárdák és egész vas derekak és vas emberek, egész vas ló is 
és egyébféle fegyverek is. 

11 (Septembris) voltam az magyarországi cancellariusnál. 
12 (Septembris) voltam Kleinburch uramnál, Szentke-

reszti uramnál. 
13 Septembris voltam ebéden az méltóságos fejedelemnél 

Teleki László öcsém urammal és Simon Mihály urammal. 
14 Septembris ebéd után voltam Maignin uramnál. 
15. Ebédig szállásomon dolgoztam, ebéd után kimentem 

magam mulatni. 
16 (Septembris) voltam Kleinburch uramnál. 
17. Lichtistain fejedelmet kerestem, de nem vala itthon. 
18 (Septembris) ismét Maignin uramnál voltam. 
19 (Septembris) voltam Mikes uraméknál. 
20 Septembris voltak nálam ebéden Mikes Mihály uram, 

Csáki István uram, Jósika István uram, Petki Dávid uram 
és többen is. 

21. Az mezőre mentem ki magam szellőztetni. 
22 (Septembris) ismét Philippus Lichtestain fejedelmet 

kerestem, de Ebe(r)sdorfra volt. 
23. Az fejedelemmel és Csáki Imre, Teleki László öcsém 

uramékkal az Bécs vize mellé mentünk ki az napbeli eclipsist 
nézni, az mikor az bécsiek többire még az házokból sem 
mertek kijőni, annál inkább kün járni, mintha ember sem lött 
volna ben Bécsben. 

24 Septembris ismét kerestem Lichtistain fejedelmet, de 
még sem tanáltam, Ebe(r)sdorfon lévén. 

25 (Septembris) jöttek bé az Favoritában estve felé ő fel-
ségek, de viszont harmad nap múlva visszamentek Ebe(r)s-
dorfra. 

26 Septembris mustrálta meg magát gróf Ettingh ő fel-
ségek előtt török köntösben ós minden készületivei, az mint 
az portára megyen.1) 

27 (Septembris) voltam reggel Philippus Lichtistain feje-
delemnél, ebéd után Maignin uramnál. 

28 (Septembris) ebéd után voltam az ajándékok látni, 
melyeket ő felsége küld az török császárnak, császárnénak, 
vezérnek és több nagy embereknek, kik között láttam külön-
bül kilenczféle órákat, az többi között egyet olyat, melyben 
forrás volt, két nagy ezüst asztalt, azokon kávéhoz kívántató 
mindenféle ezüstből csinált edényeket aranyosokat, egy nagy 

9 Oettingen Farkas gróf a karloviczi békepontok értelmében kül-
detett követűi a portára, a honnan viszont a török császár követe volt 
nemsokára Bécsbe érkezendő. L. alább 1700. jan. 30-án. 

20* 
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tiikört mint az ajtó, nagy öreg függő és falra való gyertya-
tartókat ezüstöket trébelyesen, ezüst medenczéket aranyoso-
kat, két nagy öreg ezüst hűtőket, eleven szénnek házban nagy 
öreg lábos ezüst tűzhelyt, olosz kemenczében való nagy öreg 
ezüst eszközt, hová az fát rakják, igen szép egynehány vég 
aranyas matériákat és egyéb sokféle ezüst eszközöket, melye-
ket egyhirtelen nem concipiálliattam, hanem kijővén az speci-
ficatiójok, abból megláthatni, melyet megszerzem igyekezem. 

29 Septembris szent Mihály napja lévén, voltunk felesen 
méltóságos Apafi fejedelem urunknál ő nagyságánál. 

30 Septembris. Hazánk törvényit és megmaradt kis szép 
szabadságát, diplománkat és méltóságos regium gubernium 
tekintetit és uniónkat megrontatván és csonkíttatván Mikes 
Mihály uram, nagy örömmel ebéd után két óra tájban indult 
ki innét Bécsbűi Csáki István és Petki Dávid uramékkal 
együtt, kinek Bécsben való létét megemlegetheti minden religio 
és mindenféle rend, melyet ezután nemsokára percipiálnak 
jobban és jő napfényre.1) 

1 Octobris költöztem el az régi szállásomról, nyugha-
tatlan lóvén és istállóm is nem lévén és egyéb alkalmatosság 
is, az egy emberséges gazdámnál. 

2. Sohult nem voltam, mivel még egészlen helyre maga-
mat nem vertem szállásomon. 

3 (Octobris) voltam reggel Maignin uramnál, ebéd után 
postám volt. 

4 (Octobris) voltak nálam ebéden Toroczkai Zsigmond 
öcsém, Práter, Balkó, Kapusi, Janitor, Dincz uramék. 

5 Octobris voltam az méltóságos fejedelem Apafi urunk-
nál ő nagyságánál. 

6 (Octobris) mentem ki Svehetre és insinuáltattam méltó-
ságos Staremberchné asszonyom ő nagyságának méltóságos 
gubernátor uram ő nagysága parancsolatja szerént, hogy az 
méltóságos gubernium ezer aranynyal akar ő nagyságának 
kedveskedni, kívánván patronaságát, ki is igen ígérte és offe-
rálta magát; és ebéd után visszajöttem. 

7 Octobris rút alkalmatlan üdő lévén és postanap is, 
egész nap csak szállásomon voltam. 

8 (Octobris) voltak nálam ebéden Teleki László öcsém 
uram, Yay László sógor uram más két magyarországi böcsü-

9 Mikes Miliály emlékiratára, melyben a catliolikusokra nézve 
sérelmes törvények átalakítását sürgette az udvarnál (1. föntebb apr. 
14-nél a jegyzetet), sept. 5-én adatott ki a Mikes-féle öt pont nevezete 
alat t ismeretes decretum, melyet bizony keservesen emlegettek meg az 
erdélyi reformátusok. Olv. Cserei M. Hist. 291. 1. 
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letes emberekkel együtt, Simon Mihály uram, Biidöskúti és 
Demény uramék. 

9 (Octobris) voltam Maignin uramnál és ebéden voltam 
Teleki László öcsém uramnál. 

10 Octobris ment el innét le Bécsbűl Yay László uram 
és eodem érkezett az úrfi Vesselényi uram.1) 

11. Itthon voltam szállásomon. 
12 (Octobris) voltam az Kaunicz uram ő nagysága secre-

tariussánál, ki által insinuáltattam az ezer aranyat. 
13. Ismét voltam Kaunicz uram secretariussánál, ki refe-

rálta, hogy Kaunicz uram nem acceptálja az ezer aranyat, 
contentus lévén az jó aífectiójokkal az méltóságos gubernium 
és nemes statusoknak, másbúi várván jóakaratjokat. 

14 Octobris postanap lévén, itthon voltam és tudósí-
tottam méltóságos gubernátor uramat az itt való dolgokról. 

15 (Octobris) voltam az Rézkertben az oroszlányok és 
egyébféle vadak látni. 

16 (Octobris) voltam az zsibvásárban. 
17 (Octobris) esküttette bé Káinaki uram Fiát uramot 

Henter Benedek uram helyett.2) 
18. Méltóságos gubernátor uram ő nagysága leveleit 

vévén, voltam ismét az Kaunicz uram secretariussánál, hogy 
igen szép kanczákat és egy ménlovat küldnek az urak, ő nagy-
ságának insinuálja.8) 

19 (Octobris) voltam Maignin uramnál és praesentáltam 
az gubernátor ő nagysága levelét. 

20 (Octobris) voltam Harach uram palotáján. 
21. Postanap lévén, sokat írtam ós voltam szállásomon. 
22 (Octobris) voltam szemben méltóságos Haraehné asz-

szonyommal és praesentáltam méltóságos gubernátor uram ő 
nagysága levelét ő nagyságának. 

23 Octobris voltam Kleinburch uramnál. 
24. Postanap lévén, mind szállásomon voltam és írtam. 
25 (Octobris) voltak nálam ebéden az öcsém Teleki 

László ós Simon Mihály, Balkó és Büdöskűti uramék. 
26 (Octobris) ebéd után voltam méltóságos belli praeses 

Staremberch uramnál ő nagyságánál, instálván, hogy ha három 
vagy négy regyiment németet kihozatna Erdélybűl az lovasakban. 

]) Valószínűleg a kurucz Vesselényi Pál fia István, a ki nemsokára 
Bánfi G-yörgy gubernátor nagyobbik leányát vette feleségül; 1. alább 
1700. jun. 22-én. 

2) Fiát Jánost, ki az erdélyi cancellarián secretariussá leve. Fiátról 
olv. Cserei M. Hist. 251. 1. 

3) Áz ígért ajándék lovak a következő év tavaszán érkeztek fel 
Bécsbe; 1. alább az 1700. máj. 19 — 27-iki feljegyzéseket. 
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27 (Octobris) voltam Káinaki uramnál reggel. 
28. Postanap lévén, mind írtam. 
29 (Octobris) éjféli után holt meg az Teleki László öcsém 

Trombitás János nevű szolgája. 
30 (Octobris) voltam Maignin uramnál és belli praeses 

Staremberch uram ő nagysága secretariussánál. 
31 Octobris temettük el az szegény Trombitás Jánost. 
1 Nóvembris reggel voltam generalis Philippus Lichte-

stain fejedelemnél. 
2 (Nóvembris) voltam az halottak visitatiójára az augu-

stinianusok templomában. 
3 Nóvembris adtam memorialist az bellicumra Kővár-

vidéke kvártélyiról. 
4 Nóvembris postanap lévén, mind írtam, nem voltam 

sohuvá. 
5 Nóvembris volt theologica disputatio az franciscanu-

soknál, az hova én is invitatus lévén, méltóságos Apaii Mihály 
urunkkal ő nagyságával mentem, és vége lévén az disputatió-
nak, vacsorára megmarasztottak az barátok. 

6 (Nóvembris) voltam palatínus uram ő kerczegségénél 
az Partiumban lévő vármegyék quantuma és portáinak dimi-
nutiójok felől, kivált Kővár-vidékórűl, az mint hogy ígírte is 
gratiáját ő herczegsége, hogy commissiót ültet felőle, az mely-
ben én is adhibeáltatom. 

7 (Nóvembris) voltam jó reggel Maignin uramnál, az 
deputatióra küldvén memorialist, hogy ha vagy négy regyi-
mentet kihoznának Erdélybűi; adtam ugyanazon dologrúl az 
bellicumra is memorialist. 

8 (Nóvembris) reggel voltam generalis Philippus Lichte-
stain fejedelemnél. 

9 (Nóvembris) reggel voltam méltóságos fejedelemnél 
Apafi Mihály urunknál; ebéden is ott voltam. 

10 (Nóvembris) reggel voltam Menyháczki uramnál, ebéd 
után Aichpichel uramnál az ecclesiai dolgokról. 

11 Nóvembris voltam Kleinburch uramnál. 
12. Jó reggel mentem palatínus uramhoz ő herczegségé-

liez az partiumbéli vármegyék kapuszámjok dolga felől, mivel 
az mint azelőtt concludáltunk volt ő lierczegségével, némely 
nyughatatlan elmék elrontották volt, de viszont redigáltam. 
Eodem voltak nálam ebéden az méltóságos Apafi fejedelem 
ő nagysága, Teleki László öcsém, Henter Benedek, Simon 
Mihály, Újvári Imre uramék, Yass Laczkó fiacskám születése 
napja lévén és már isten kegyelmességébűl három esztendős 
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lévén,1) kit isten ő felsége éltessen, neveljen az ő nevének 
dícsíretire, dicsőségére, hazájának, nemzetének szolgálatjára. 

13 (Novembris) voltam az magyarországi canceílariusnál, 
sok dolgok felől lévén dolgom véle. 

1-4. Postanap lévén, sohult nem voltam. 
15 Novembris Leopold napja lévén, a császár ő felsége 

egész az felséges udvarral Klosnaindorfra 2) menvén devotióra, 
az holott az Leopold lierczeg teste van, én is pro experientia 
kimentem, holott az többi között Leopold berezegnek kapo-
nyáját az ausztriai koronával együtt kihozták, ós elsőben ő 
felsége, azután renddel császárné, király, archidux, archiducis-
sák, ós renddel az urak és egyebek is megcsókolták az kapo-
nyát; estvére visszajöttem Bécsben. 

16 Novembris voltam szemben méltóságos Harach uram-
mal ő nagyságával. 

17 (Novembris) voltam ebéd után Maignin uramnál. 
18 (Novembris) voltam másokkal együtt Káinaki uram-

nál, Erzsébet asszony poharára.3) 
19. Postanap lévén, sohult nem voltam. 
20 (Novembris) voltam magyarországi cancellarius uram-

nál, hogy az debreczeniekkel való dolog eligazíttassék, de udvar-
hoz kelletvén felmenni, viszont egy hétig való iidő adatódott. 

21 Novembris voltam palatínus uram ő herczegségénél 
reggel, az partiumbéli dolgok felől. 

22. Sohult nem voltam, hanem ebéd után az mezőre 
mentem ki sétálni. 

23 (Novembris) voltam Maignin uramnál, méltóságos 
gubernátor uram ő nagysága levelét praesentálván ő kegyel-
mének ós egyebeket is insinuáltatván ő kegyelme által méltó-
ságos Harach uramnak ő nagyságának. 

24. Senkinél nem voltam. • 
25 (Novembris) volt nálam ebéden Jósika uram és Balkó 

uram. 
26 (Novembris) volt újobban conferentia, de csak az 

regium gubernium memorialissára resolváltak és az oláhokról. 
27 (Novembris) insinuáltam magamat az magyar can-

cellariusnak az debreczeniekkel való dolog felől, de ismét 
elhalasztatott. 

28 Novembris voltam Kleinburch uramnál. 
29 Novembris vasárnap lévén, sohult nem voltam; ebéd 

9 Született 1696. nov. 12-én. 
2) í g y ; talán Klosterneuburg. 
3) Káinoki Sámuel felesége Lázár Erzsébet vala. Nagy I. ul. na. 

VI. 53. 1. 
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után az mezőre mentem ki, mint az izraeliták az babilóniai 
víz mellé, én is az diófák mellé. 

30 (Novembris) voltam Locher uramnál, belli consilii 
consiliarius és secretarius, és az deputatión is. 

1 Decembris Toltam méltóságos^ Lichtistain fejedelemnél, 
ki nékem kiváltképen való jó uram. Újólag insinuáltam maga-
mat magyar cancellarius uramnál az debreezeniekkel való 
dologról, az mint hogy lött is commissio felőle, ós deliberál-
tatott, hogy in scriptis adjuk egymásnak dolgainkat. 

2 Decembris voltam méltóságos palatínus uram ő her-
czegségénél Partiumok dolga végett. 

3 (Decembris) volt nálam ebéden Jósika Zsigmond uram 
és Dőri uram; ebéd után mentem Maigni(n) uramhoz. 

4 (Decembris) voltam reggel Kleinburch uramnál. 
5. Postanap lévén, sohult sem voltam. 
6 Decembris volt nálam ebéden váradi püspök uram 

praefectussa Balogh uram, és Bihar vármegyei viceispány és 
máramarosi követ Dolhai és Talaba uramék. 

7 Decembris leváltam Kálnaki uramtól azt az nyolcz-
száz hatvan forintokat, melyeket feleségem Kálnaki uram szá-
mára Lugosi uram kezében deponált. 

8 Decembris Boldogasszony napján egy-két óra között, 
midőn szintén az császár ő felsége az egész udvarával, az 
királyon kivűl, az Szent-Istvánban devotión lött volna, szülte 
az királyné első születtét s leányt. 

9 Decembris kereszteltetett meg cardinalis Kolonics ő 
eminentiájátúl; neve Maria Josepha Benedicta Antonia The-
resia Xaveria et Philippina. 

10. Az fejedelemmel, két Erdődivei és Kleinburch s 
Menyháczki uramékkal ő nagyságokkal voltam ebéden Kál-
naki uramnál. 

11 Decembris voltam Maignin uramnál és adtam meg 
az kétszáz ötven aranyokat, melyeket az méltóságos gubernium 
pro lionorario adott ő kegyelmének. 

12. Postanap lévén, hon voltam. 
13 (Decembris) volt nálam ebéden Branch uram camerae . 

secretarius. 
14 (Decembris) voltam szemben méltóságos Harach uram-

mal ő nagyságával. 
15 (Decembris) estve voltam Kleinburch uramnál. 
16. Postanap lévén, itthon voltam. 
17 (Decembris) estve voltam Branch uramnál az ecclesiai 

dolgok felől. 
18 (Decembris) voltam Aichpichel uramnál ugyan affelől. 
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19 (Decembris) végezték el az én czegei házamban való 
kárpitokat. 

20 Decembris voltam méltóságos Philippus Lichtestain 
fejedelemnél ő nagyságánál reggel. 

21 Decembris voltam ebéd után Maigni(n) uramnál. 
22. Teleki László öcsémmel az zsibvásárban fordultunk volt. 
23. Postanap lévén, sohult nem voltam. 
24. Innep köszönteni voltam együtt is s másutt is. 
25. Karácson napja lévén, sohult nem voltam, hanem az 

hollandiai residensnél communicáltunk az fejedelemmel és mások-
kal, és ebéden voltam méltóságos fejedelemnél Apafi urunknál. 

26. Ugyan az méltóságos fejedelemmel, Szentkereszti és 
Simon Mihály uramékkal és másokkal voltunk ebéden Jósika 
István uramnál. 

27 Decembris méltóságos gróf Harachné asszonyomnak 
ő nagyságának maga neve napja lóvén, menteni ő nagysága kö-
szöntésére, és egyszersmind méltóságos regium gubernium és az 
nemes statusok nevek alatt praesentáltam Ő nagyságának ezer 
körmöczi, mind ez esztendőben vert aranyakat, melyért ő nagy-
sága mind az méltóságos regium guberniumnak, mind méltó-
ságos gubernátor uramnak ő nagyságának és az nemes statu-
soknak ígírte gratiáját és mindenekben való szolgálatját; ügy 
nekem is singulariter ígírte ő nagysága, az mint hogy annak 
nagyobb bizonyságára meg is ajándékozott maga igen szép 
angliai kis órácskájával, ily szókkal adván, hogy az ő nagy-
sága emlékezetire tartsam meg. 

28 Decembris sohult nem voltam; az lovamat megnyilaz-
ván, rosszúl volt egyik lábával. 

29. Hasonlóképen. 
31 Decembris *) voltam az én kedves barátomnál patro-

nusomnál Maignin uramnál, új esztendő áldani és egyebekről 
is beszélgetvén. 

Ez elmúlt 1699 esztendőnek négy részeit az én előbbeni 
rendem szerént elő nem számlálom, mivel egészlen ezen esz-
tendőt hazámon kivűl Bécsben, az felséges udvarnál való hazám 
dolgainak sollicitatiójában töltöttem el, és minemű dolgok 
estek légyen és (az) esztendőnek négy részei is mint viselték 
hazámban magokat, nem obs er válhattam; de magam állapa-
tomra nézve ez esztendőben ugyan olyan változások házamon 
nem estek, mint az elmúltban, melyek most is még szívemen 
vannak és keservesen jutnak eszemben, jóllehet ez esztendőben 
is elég szomorúsággal voltam és vagyok hazámon kivűl és sze-

9 Dec. 30-ról nincs semmi feljegyzés a naplóban. 
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relmesimnek ennyi ideig való távul létek miatt, mindazáltal 
spes firma in deum docébit me semper gaudere, és consido 
moderátorem animae meae et ejus judicio me subdo, különben 
is penig statui quae me impetunt sufferre, et sic immenso 
molestiarum onere liberari me scio. Alázatos könyörgésim által 
penig kérem az én kegyelmes istenemet, hogy ez seculomnak 
utolsó esztendejében vessen véget az én sokféle szomorúságom-
nak és már egyszer vigasztaljon meg, és hozza el azt az üdőt, 
melyben elrendelte, hogy megvigasztaltassam. Amen, amen! 

Anno 1700. 

1 Januarii böjtnapom lévén, szállásomon voltam. 
2 Januarii voltam Maignin uramnál. 
3 (Januarii) voltak nálam ebéden Jósika István, szebeni 

nótárius, Kelemen, Demény, Dincz uramék. 
4 (Januarii) voltam ismét Maignin uramnál, ő kegyelmé-

vel együtt menvén méltóságos Harach uramhoz. 
5 (Januarii) voltam Aichpichel uramnál. 
6. Postanap lévén, sohult nem voltam. 
7 (Januarii) voltam kin egy jóakarómnál. 
8 (Januarii) estve vöttem az méltóságos acatholikus 

urak ő nagyságok ő kegyelmek parancsolatját az méltóságos 
Harach uramnak ő nagyságának szóló memorialissal együtt.1) 

9. Postanap lévén, sohult sem voltam, hanem csak írtam. 
10 (Januarii) estve felé Szentkereszti urammal együtt 

mentünk ki egy bizonyos helyre, holott az kezünkhöz jött 
acatholikus urak memorialissát proponáltuk és in copiis oda 
adtuk, hogy az méltóságos grófnak beadván, explicálja azon 
dolgot ő nagyságának. 

11 Januarii estve négy órakor ugyan Szentkereszti uram-
mal mentünk méltóságos Harach uramhoz, de hispanica pos-
tája lévén, ő nagyságával nem lehettünk szemben. 

12 Januarii ismét estve felé négy órakor Harach uram-
hoz mentünk, és ő nagyságával szemben lévén, az memorialist 
ő nagyságának beadtuk és szóval is az dolgot ő nagysága előtt 
bővön declaráltuk. 

13 Januarii postanap lévén, megírtuk az dolgot az 
uraknak. 

14. Ismét egy bizonyos helyre mentünk Szentkereszti 
urammal, újabban az memorialisrúl conferalván és azt is ott 

J) Nyilván a Mikes-féle pontok ellen remonstráltak. 
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proponálván, hogy az grófok közül némelyek nem akarnák 
gubernátor uramat ő nagyságát nagyságolni.1) 

15. Az méltóságos fejedelemmel együtt és többekkel fele-
sen magyarokúi, voltunk ebéden Teleki László öcsém uramnál, 

16. Az Leopoldstátban mentem ki reggel. 
17 Januarii voltam ebéden camerae secretarius Brank 

uramnál másokkal együtt, de mind németek voltak. 
18 Januarii nem igen jól voltam az sokféle bortól. 
19 Januarii jött publicumra gyermekágyábúl az királyné 

ő felsége. 
21.2) Az augustinianusok templomában az maga öliben 

vitte az királyné az maga első szülöttét az oltár eleiben, holott 
volt nagy ceremónia és devotio. Eodem estve felé voltam egy 
bízott jóakarómnál és patronusomnál, közönséges és magam 
dolgaimért is. 

22 (Januarii) voltam Kaunicz uramnál. 
23. Postanap lévén, soholt sem voltam. 
24. Ebéden voltam az méltóságos fejedelemnél. 
25 (Januarii) voltam kiin egy bizonyos helyt. 
26. Az öcsém Teleki László, Márjási Pál, Szentkereszti, 

Jósika István, Simon Mihály uramék voltak nálam ebéden. 
27. Postanap lévén, sohult nem voltam. 
28 Januarii méltóságos fejedelemmel, Teleki László öcsém-

mel és másokkal, németekkel és magyar papokkal voltunk ebé-
den az külső augustinianusoknál. 

29 Januarii voltam kün egy bizonyos helyt. 
30 Januarii hozták bé az török követet nagy pompával, 

Mánczfeld fejedelem menvén eleiben négy sereggel az ebe(r)s-
dorfi rétig, az holott excipiálta, mindenik szekeréből leszállván.3) 

31 (Januarii) voltam Kleinburch uramnál. 
1 Februarii voltam kün egy bizonyos helyt; onnét bejő-

vén, mentem Brank uramhoz az ecclesiai dolgok expeditiójának 
corrigálásáért. 

2 Februarii. Mindnyájan, valamennyin vagyunk Bécsben 
erdélyiek, voltunk ebéden Simon Mihály uramnál. 

3. Postanapom lévén, sohult nem voltam. 
4 (Februarii) voltam egy bizonyos helyt, ki által izen-

tem méltóságos Harach uramnak lemenetelem felől. 
5 (Februarii) voltam Aichpichel uramnál az commissio 

aránt. 

9 A nagyságos titulus miatt folyt háborúságokra nézve olv. az 
1696. évi máj. 20-án kelt decretumot, föntebb 1698. jun. 14-ike alatt. 

2) Jan. 20-ról semmi feljegyzés. 
3) Viszonzása az elmúlt őszszel Konstantinápolyba küldött követ-

ségnek; 1. föntebb 1699. sept. 26-án. 
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6. Üdőm töltéseért mentem ki az zsibvásárban Leopold-
státban. 

7 Februarii voltak nálam ebéden Balkó és Demény 
uramék. 

8. Voltam ismét egy bizonyos helyt, választ vévén Harach 
uramtúl le nem mehetésemrűl. 

9 (Februarii) voltam Kleinburcli uramnál. 
10 (Februarii) voltam vacsorán Huber uramnál, mások 

is felesen lévén maskarások, de én csak néztem. 
11. Voltam ismét egy bizonyos helyt, méltóságos Harach 

uramat informálván guberniumtól való parancsolatomról. 
12 (Februarii) voltam az Harach uram ő nagysága 

palotáján. 
13. Postanap lévén, sohult nem voltam. 
14 (Februarii) voltam Branch uramnál az ecclesiai dolgok 

felől való expeditiórúl. 
15 (Februarii) voltam az fejedelemmel és másokkal Teleki 

László öcsémnél ebéden. 
16 (Februarii) ebéd után voltam egy bizonyos helyt; 

méltóságos gubernium levelei érkezvén, azoknak copiájokat 
mutogattam meg, hogy méltóságos gróf Harach uramnak insi-
nuálja, és az én személyem aránt jött ő nagyságának szóló 
méltóságos urak levelét praesentálja. 

17 Februarii postanap lévén, sohult nem voltam. 
18. Huber uram hívatván estvére maskarában, ott voltam, 

de nem voltam maskara köntösben. 
19 (Februarii) voltunk az fejedelemnél ebéden. 
20. Postanap lévén, itthon voltam. 
21 (Februarii) voltam ebéden Furstembucz *) uramnál 
22. Méltóságos fejedelem, Teleki László öcsém, Marcelli 

Furstembucz, Simon Mihály uram, Páldeák és Nyilas2) ura-
mék voltak nálam ebéden. 

23. Méltóságos fejedelem, Teleki László öcsém, Jósika 
István, Szentkereszti, Simon Mihály uramékkal voltam ebéden 
Kleinburcli uramnál, estve penig maskara volt nála, melyben 
mi is ott voltunk két órakorig. 

24 Februarii postanap lévén, sohult nem voltam. 
25 (Februarii) ebéd után voltam egy bizonyos helyt. 
26 (Februarii) voltam méltóságos gróf Harach uram ő 

hagysága palotáján, ő nagyságával szemben akarván lenni, de 
nalasztott más napra. 

9 Fürstenbusch. 
2) A név olvasása kétes, 
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27 (Februarii) reggel kilencz óra után mingyárt lőttem 
szemben méltóságos gróf Haracli urammal, praesentálván ő 
nagyságának az méltóságos regium gubernium levelét az par-
tiumbéli vármegyék productiójok aránt, és egyebekrűl is, itgy-
mint quantumrúl, acatholikusok memorialissáról és magam 
lemenetelemrűl beszélgetvén ő nagyságával. 

28. Ebédig sohult nem voltam, ebéd után mentem Jósika 
uramhoz, onnét Simon Mihály uramhoz. 

1 Mártii voltam Tevernátx) uramnál, kinek az bátyja 
most Erdélyben van.2) 

2 (Mártii) voltam méltóságos fejedelemnél. 
3. Postanap lévén, itthon voltam. 
4. Az méltóságos fejedelemmel, Ogilvi generalis és Klein-

burch, Páldeák és Simon Mihály uramékkal voltunk Teleki 
László öcsémnél ebéden. 

5 Mártii ebéd után voltam egy bizonyos helyt egy jóaka-
rómnál. 

6. Postanap is lévén, igen rút üdő is, sohult nem voltam. 
7 (Mártii) voltam Aichpichel uramnál, Furstembucz 

uramnál. 
8 (Mártii) voltam Grap 3) uramnál. 
9 (Mártii) voltam ebéd után egy bizonyos helyt egy 

jóakarómnál. 
10. Postanap lévén, sohult nem voltam és sok írásom 

is volt. 
11 Mártii Teleki László öcsém urammal, Páldeák és 

Keszei uramékkal voltam ebéden Simon Mihály uramnál. 
12 (Mártii) voltam Káinaki uramnál és director uramnál. 
13. Postanap lévén, sohult nem voltam. 
14. Az méltóságos fejedelemmel, Teleki László öcsém és 

Simon Mihály uramékkal s többekkel is voltunk ebéden Pál-
deák uramnál. 

15 Mártii itthon voltam. 
16 Mártii voltam szemben méltóságos gróf Harach uram-

mal ő nagyságával. 
17. Postanap lévén, sohult nem voltam. 
18 (Mártii) voltam ebéden Káinaki uramnál. 
19. Hasonlóképen voltam Káinaki uramnál. 

9 í g y ; helyesen Tavonat. 
a) Tavonat Lajos báró volt azon cameralis commissio elnöke, mely 

még a múlt év őszén küldetett Erdélybe a kincstári administratio meg-
vizsgálása és czélszerűbb átalakítása végett. Ennek működéséről olv. 
Bethlen M. Önéletírása II. 180 és köv. 11. Cserei M. Hist. 279 és köv. 11. 

3) í g y ; talán Krapf. 
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20 (Mártii) voltak nálam ebéden Teleki László öcsém, 
Jósika István és Simon Mihály uramék. 

21 (Mártii) voltam ebéden az méltóságos Apafi fejede-
lemnél. 

22 Mártii estve felé öt óra után indult Erdélyben Kái-
naki uram. 

23 (Mártii) voltam méltóságos Harach uram palotáján. 
24. Postanap lévén, sohult sem voltam. 
25 (Mártii) voltam magyarországi cancellarius uramnál, 

onnét mentem Aichpichel uramhoz. 
26 (Mártii) voltam vice camerae praeses Starembercli 

uramnál ő nagyságánál, az ecclesiai beneficiumok expeditióját 
urgyeálván; ugyan akkor praesentáltam magam memorialisso-
mat is karulyai puskások felől. 

27 Mártii voltak nálam ebéden director Horvát János, 
Szalai és Dőri uramék. 

28 (Mártii) voltak nálam ebéden Jósika István, Balkó 
Mihály nramék. 

29 (Mártii) voltam Kleinburch uramnál. 
30 (Mártii) reggel indult Bánczki András után az kertész, 

mivel elmaradt volt tőle. 
31. Postanap lévén és feles leveleim érkezvén, mind 

írtam. 
1 Április kezdődött estve hat órakor az erdélyi neo-acqui-

stica commissiox) az Rhédei és Vér familiák praetensióján, 
melyben első voxom ez volt: Illustrissimi domini! Ego quidem 
sum novitius in ista excelsa commissione et stylum huius 
excelsae commissionis ignoro et adhuc nescio, sed secundum 
nostrum ritum et modum in Transsilvania usitatum, opinionem 
domini directoris communicari debere cum dominis praeten-
dentibus, cum ego ipse sciam familiam Phedeianam habere 
adhuc talia literalia instrumenta, quae opinioni domini dire-
ctoris respondebunt. 

2 Április voltam klin egy bizonyos jóakarómnál. 
3 Április postanap lévén, sohult sem voltam. 
4 (Április) ebéd után kün sétáltam az diófák felé. 
5 Április praesentáltam méltóságos gróf Harach uramnak 

ő nagyságának az Kraszna vármegye(i) főispányságra való 
candidatiót. 

6. Már feriák lévén, senkinél nem voltam. 
7. Postanap lévén, sohult nem voltam. 
8. Udvarnál voltam, hogy az kádusok lábait mosta ő 

felsége, ebéd után penig az szamár látni mentem volt Szent-

') L. föntebb az 1698. dec. 31-ről szóló feljegyzéseket. 
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Istvánban,1) az holott egy igen szép 120 rhénes forintos órá-
mat kilopták az zsebembűi. 

9. Jósika urammal az koporsókat jártuk el. 
10 Április postanap lévén, sohult nem voltam. 
11 Április az méltóságos fejedelemmel, Teleki László 

öcsém és Jósika, Szentkereszti uramékkal az hollandiai resi-
denshez mentünk communióra, ebéden penig az fejedelemnél 
voltunk. 

12. Ebédig itthon voltam; ebéd után valami angliai 
emberek bikát és medvét kutyával szaggattatván, oda mentem. 

13. Ebédig itthon voltam, ebéd után az diófák felé men-
tem ki sétálni. 

14 (Április) reggel Kleinburch uramnál voltam, azután 
postára írtam. 

15 (Április) reggel egy bizonyos jóakarómhoz mentem 
ki, az kivel ugyan méltóságos gróf Haracli uram ő nagysága 
palotájában mentünk, holmi dolgokat insinuáltatván általa ő 
excellentiájának. 

16 (Április) voltam szemben méltóságos Harach uram-
mal ő nagyságával, gubernátor uram és Bethlen Miklós uram 
ő nagyságok leveleit praesentálván ő nagyságának az Kraszna 
vármegyei főispánságra való candidatusokrűl. 

17 Április postanap is, és esős iidő is lévén, sohult nem 
voltam. 

18 (Április) reggel voltam Kleinburch uramnál, onnét 
mentem Furstembucz uramhoz. 

19. Reggel nyolcz órakor voltam Tavernát2) camerae 
consiliariusnál. 

20. Reggel voltam vice camerae praeses Staremberch ő 
excellentiájánál az ecclesiasticum beneficiumok expeditiójáért. 

21. Postanap lévén, sohult nem voltam. 
22 (Április) voltam reggel elsőben Aichpichel uramnál, 

onnét mentem magyarországi cancellarius uramhoz. 
23. Senkinél nem voltam, ebéd után az mezőre mentem ki. 
24. Szent György napja lévén, voltak nálam ebéden mél-

tóságos fejedelem Apafi urunk, Teleki László öcsém, Jósika 
István, Fiát János, Toroczkai Zsigmond, Keszei, Balkó és 
Demóny uramék. 

') Yalami felöltöztetett szamárnak mutogatása vagy körűlhordo-
zása valószínűleg a Krisztus Jeruzsálembe való bevonulására vonatkozó 
nagyheti czeremónia lehetett. 

-) Tavonat. 
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Teleki László öcsém uram szent György napi köszöntése. 

Szent Györgyöt az világ ez hírrel becsülli, 
Hogy egy sárkányt megölt, s ezt nyelvén viseli, 
Egekig nagy hírét bizonnyal emeli, 
Ezen ezt az napot nékie szenteli. 

Valamennyi ordók ma világon vadnak, 
Szent Györgyöt üdvezlik nagy pátrónusoknak, 
Példa méltósága az arany báránynak 
S Anglia térdkötőt választott magának. 

Méltó is, mert szent György ily vitézségeért 
Nagy laurust érdemel nagy mérészségeért, 
Lásd meg szent Jánost is az sárkányról mit ért, 
Nagy bajnok bizony ez s halál ha kihez fért. 

Nó hát nagy szent Györgynek ha ki seregében 
Keresztvíz által mégy, eztet vedd eszedben, 
Harezolnod kelletik ez vitézi rendben, 
Mert csak név nem csinál valót az emberben. 

Te is kedves bátyám, hogy György nevet vettél, 
Dolgaidhoz illik, melyeket viseltél, 
Hazádban felnevelt sárkányokkal költél 
Fegyverben, s mint arany, próbára tétettél. 

Két erős sárkányra kell néked vigyáznod, 
Mindkettőt hogy meggyőzd, arról gondolkodnod; 
Egyik ellen élted szükség megtartanod, 
Másikot, ne ártson házadnak, rontanod. 

Azért bájolsz ma is s itt inneped illed, 
Ez idegen földön gonddal üdőd éled, 
Azért kedvesidnek seregit nem nézed, 
Mint bujdosó lígy élsz s sóhajtásod teszed. 

De tövis közül kell szép rózsát kiszedni, 
Gond nélkül nem szokott semmi jó eredni, 
Sokak nyugalmáért kell egynek szenvedni, 
Néked is hazádért szükség epekedni. 

Adjon isten erőt, hogy fáradságodnak 
Viselhessed terhit bajos dolgaidnak, 
Hamar iidőn vihess laurust hazádnak 
S tündököljék mint nap, siikere munkádnak. 
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Kinek is jovára élted hosszabbuljon, 
Érdemlett szerencséd nőjjön s ne avuljon. 
Mint mezei harmat, áldás rád tóduljon, 
S búval csak egy nap is egedről ne múljon. 

Azért ez kis lánczczal im elpecsétellek, 
Igaz atyádfia s szolgád felszentellek, 
S szent György seregiben vitéznek béteszlek, 
Szolgád vagyok, voltam s leszek az míg élek. 

25 Április estve felé az diófák felé mentem ki sétálni. 
26 Április reggel voltam Kleinburch uramnál. 
27 (Április) voltam Teleki László öcsémnél ebéden. 
28 Április ebéd után Seinburchban x) mentem, az király 

muzsikát és tánczot csinálván in honorem nativitatis reginae 
uxoris suae,2) az holott jelen voltak császár, császárné, archi-
dux, ducissák és az fejedelmek, ministerek, követek és cavallé-
rok többire jelen voltak. 

29 (Április) ebéd után voltam kiin egy bizonyos jóaka-
rómnál. 

30 (Április) voltam méltóságos Apafi fejedelemnél ő nagy-
ságánál. 

1 Maji postanap lévén, sohult nem voltam. 
2 (Maji) voltak nálam ebéden Balkó Mihály, Demény 

és Ducz3) uramék. 
3 (Maji) voltam Kleinburch uramnál. 
4 (Maji) reggel voltam kün egy bizonyos jóakarómnál. 
5 Maji adatott Yindisgrad és Lamberch4) ő nagyságok-

nak aureum vellus, mely pompán és ceremónián én is fen vol-
tam udvarnál; melynek ceremóniája és adása ez szerént volt: 
Elsőben hozzá való készület és alkalmatosság elkészíttetett kün 
az nagy palotában, úgymint egy asztalt elkészítettek, mint 
az mikor misét szoktak celebrálni, feszületet reá tévén az asz-
talra, kétfelől két égő gyertyát és az evangyéliumot, és az 
asztal lábához elsőben egy bársony vánkust. Másodszor, más 
asztalt megterítettek veres bársonynyal, arra töttek egymás 
mellé két bársony vánkust, mivelhogy kettő volt az aureum 
vellus, és egyik aureum vellust egyikre, másikat másikra, kere-
ken kiterítvén az lánczát, az aureum vellus penig lefüggvén. 
Azután az császárnak ő felségének az majestásban töttek egy 

9 Schünbrunn. 
2) Született 1673-ban. 
3) í g y ; másutt inkább Dincz ; a név olvasása kétes. 
4) Windischgrätz és Lamberg. 

CZEGEI VASS NAPLÓK, 2 1 
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egyes széket, az királynak ő felségének oldalfélt balfelől más 
egyes széket, az archiduxnak az király széki mellé balfelől 
harmadik egyes széket; azon rendben egy kevéssé alább egy 
kis közt hagyván, hosszan le hosszú szőnyeges karszékeket, 
hová azok az urak ültek, az császár, király és archidux előtt 
kijővén, kiknek aureuui vellusok vagyon, és az császár is, király 
is, archidux is kijővén, székekben ültek. Ez szerént leülvén ő 
felségek, jobb kéz felől egy mezítelen spádét tartott egy úr, 
kinek is aureum vellusa volt, és ezék után az liispanicus se-
cretarius reverentiákat tévén ő felségeknek és köszöntvén, meg-
mondja, hogy az hispániai királytúl kiknek aclatódott aureum 
vellus, melyrűl is ő felségének levelet küldött, melyet reveren-
tiával ő felségének vivén és térden állva ő felsége keziben adván, 
ő felsége visszaadja ugyanazon secretariusnak, ki is állván az 
két elkészíttetett asztal közzé, az levelet elolvassa, az melynek 
summája az volt, hogy kinek adott az hispániai király aureum 
vellust, és annak cum solito more et ceremónia végben vitelét 
recommendálja az hispániai király ő felségének. Elolvasván az 
secretarius az levelet, cum reverentia viszi ismét ő felségének 
és térden állva adja ő felsége keziben; kinek is ő felsége csak 
lassan mondja, hogy híjjá az aulae praefectust; kit is oda 
híván ő felsége eleiben az secretarius, mindketten reverentiá-
val eleiben menvén ő felségének és térdre esvén ő felsége előtt, 
csak lassan az aulae praefectusnak megmondja ő felsége, mi 
dolog légyen, és hogy híjjá elő azon személyt, kinek offerálta-
tott az hispániai királytúl az aureum vellus; kik is eljővén ő 
felségétűi és azon személyt híván, ismét az aulae praefectus 
mind az secretariussal együtt reverentiatétellel ő felsége elei-
ben menvén és térdre esvén, megmondja hogy jelen van; kit 
is megparancsol ő felsége az aulae praefectusnak csak lassan, 
hogy vigye eleiben; kit is eleiben vivén és nagy reverentia-
tétellel ő felsége eleiben menvén és térdre esvén az is, az 
secretarius is vele lévén, de az aulae praefectus az maga helyére 
leülvén, ő felsége megmondja azon személynek, hogy miért 
hívatta, tudniillik hogy az hispániai király aureum vellussal 
condecorálta, azért menjen az oltárhoz és esküdjék meg az 
evangyéliomon; honnét eljővén, megyen az asztalhoz, az mely 
elkészíttetett volt, melyen az feszület és az evangyéliom vagyon, 
és az bársony vánkosra térdepelve, mellé balfelől az secretarius, 
megesküszik; onnét felkelvén, ismét reverentiatétellel megyen 
ő felsége eleiben, az secretarius penig az bársony vánkossal 
együtt az aureum vellust is viszi ő felsége eleiben, és mind-
ketten térdre esvén ő felsége előtt, az aulae praefectus elő-
mégyen, és midőn ő felsége az aureum vellust nyakában tészi, 
az aulae praefectus segíti és igazgatja az lánczát, hogy jól 



1 7 0 0 . MÁJUS. 323 

álljon, és ő felsége benedicálja és az mezítelen spádét három-
szor az vállára teszi; ez meglévén, az ő felsége köntösit meg-
csókolja, úgy az királyét is, archiduxét is, mindeniket térden; 
annakutána renddel megcsókolja azokat, kiknek aureum vellu-
sok van, és azok szerencséltetik; és ez meglévén, rendben legalól 
ül. És így az egyiket ez szerént végben vivén, az másikat is 
ez szerént viszik végben. Végben menvén, osztán ő felségeket 
bekísérik, elől menvén mindnyájan. 

6 Maji ebéd után voltam kün egy bizonyos emberemnél 
s jóakarómnál, praesentálván neki gubernátor uram levelét. 

7 (Maji) voltam magyarországi cancellarius uramnál ós 
volt nálam ebéden Jósika uram. 

8. Postámat elvégezvén, ebéd után mentem ki az dió-
fákhoz. 

9. Heggel voltam ismét magyarországi cancellarius uram-
nál, onnét mentem Lichtistain fejedelemhez, onnét mentem 
Apafi fejedelemhez. 

10 (Maji) kéret el az magyarországi cancellarius, mint 
az neo-acquistica commissiónak praesesse, kegyelmes urunktól 
ő felségétűi, de úgy, hogy visszajöjjek, az mint hogy ő fel-
sége olyan decretumot is parancsolt íratni az méltóságos guber-
niumnak. 

11 Maji voltam méltóságos gróf Harach uram ő nagy-
sága palotáján, Maignin urammal akarván beszélleni. 

12 Postanap lévén, sohult nem voltam. 
13 (Maji) voltam ebéd után kün Maignin uramnál, ki is 

fráterének fogadott, praesentálván méltóságos gubernátor uram 
ő nagysága levelét ő kegyelmének. 

14 (Maji) voltam ismét magyarországi cancellarius uramnál. 
15 (Maji) reggel voltam Kleinburch uramnál. 
16 (Maji) voltam méltóságos Apafi fejedelemnél ő nagy-

ságánál ebéden. 
17 (Maji) voltam Harach uram ő nagysága palotáján. 
18 (Maji) voltam Rákóczi fejedelemnél.1) 
19. Sebesi uram felérkezvén és hírt adván, hogy az lovak-

kal már Pruckban vannak, ebéd után Maignin urammal lemen-
tünk Pruckban. 

20 Maji kézben adván az lovakat, kiket is felhoztak 
Bécsben, ebéd után mi is Maignin urammal feljöttünk. 

21 Maji reggel mentem Kleinburch uramhoz és ebéden 

3) Rákóczi Ferencz ebben az évben hagyta el Bécset és vonult 
sárosi jószágára lakni. 

21* 
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is ott voltam; ebéd után az Kaunicz uram számára hozott 
lovak nézni mentünk ki.1) 

22. Postanap lévén, sohult nem voltam. 
23. Reggel elsőben voltam Kleinburch uramnál, onnét 

az Kaunicz uram secretariussához mentem, onnét meg vissza-
jöttem Kleinburch uramhoz, onnét Aichpichel uramhoz jöttem ; 
ebéd után ismét Kleinburch uramhoz mentem, onnét kimen-
tem egy bizonyos jó emberemhez fráteremhez Maignin uramhoz. 

24 (Maji) voltam az camerae praesesnél. 
25. Hasonlóképen. 
26. Méltóságos gróf Harach uram ő nagysága béjővén 

Laxemburchbúl, ő nagyságával szemben lőttem és egyszersmind 
el is búcsúztam, az lovakat akkor nézvén meg, kiket adtunk; 
kedvesen vévén, igen megköszönte. 

27 Maji Laxemburchban kimenvén, elbúcsúztam ő fel-
ségétűi és Kaunicz uramtúl is, egyszersmind instálván, hogy 
az lovakat vegye el, akár engedje meg, hogy az secretariussa 
vegye el. 

28 (Maji) estve felé voltam Maignin uramnál. 
29. Laxemburchban küldtem ki Tisza uramat2) az gye-

nerálisnak szóló levélért, melyet bé is hozott. 
30 (Maji) voltam ebéden az méltóságos fejedelemnél 

Apafi urunk ő nagyságánál. 
31 (Maji) voltam ebéden Szentkereszti uramnál. 
1 Junii indítottam meg az Dunán cselédimet és egyet-

másimat Sebesivei. 
2 Junii búcsúztam el Aichpichel, Grap, Furstembucz, 

Menyháczki uraméktúl. 
3 (Junii) volt nálam Maignin uram és búcsúzott el tőlem. 
4 Junii reggel öt órakor indultam meg Bécsbűl Erdély 

felé postán; estvére jöttem Nagy-Győrben. 
5 (Junii) estvére jöttem Budára. 
6 (Junii) estvére jöttem bothi postára.3) 
7 (Junii) estvére jöttem Debreczenben, éjczaka semmit 

nem jővén egyszer is. 
8. Háltam az dédai és kémeri posta között, az dédai 

posták, lovak és postilio rosszak lévén. 
9 (Junii) estvére jöttem brédi postára, mivel az somlyai 

postán bé nem mehettem Zilajra, hanem zilahi ökrökkel von-
tattam ki magamat. 

]) L. föntebb az 1 699. oct. 18-ról szóló feljegyzést. 
2) Tisza György lelietott, kit ez időben több más magyarral együtt 

a neo-acquistica commissio előtt forgó ügyei tartóztattak Bécsben. Olv. 
Komáromy A. A Tisza cs. ősei 97—98. 11. 

3) Bod helység Heves vm. 
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10 Junii idején bejöttem Kolozsvárra, feleségemet, gyer-
mekimet ben tanálván, és istennek legyen érte dicsőség, mind 
közönségesen őket életben, egészségben tanáltam. 

11 Junii. Apor uram ben lévén, szemben lőttem ő nagy-
ságával, ebéd után penig gubernátor uramhoz ő nagyságához 
mentem ki Bonczidára. 

12 (Junii) ebéd után gubernátor urammal ő nagyságával 
bémentünk Kolozsvárra. 

15 Junii feleségemmel, gyermekimmel kijöttünk Czegében. 

18. Újólag bémentem Kolozsvárra feleségemmel együtt. 
19. Ben voltam. 
20 Junii ebéd után feleségemmel együtt Gyaluban men-

tünk az lakadalomra. 
21 Junii. Engemet is gazdának rendelvén gubernátor 

uram ő nagysága, az lakadalomra készültünk, lévén igen nagy 
készület és fejedelmi szín azon alkalmatosságra készítvén. 

22 Junii volt az lakadalom, adván méltóságos guberná-
tor uram Ő nagysága nagyobbik hajadon leányát, Bánfi Kata 
asszonyt, Vesselényi István uramnak. 

23. Senkit az vendégek közül el nem bocsátván ő nagy-
sága, hasonlóképen tartott az lakadalom. 

24. Hasonlóképen, és volt az nagyobb vígasság. 
25 (Junii) oszlottak,el az urak, én is feleségemmel ebédre 

Kolozsvárra jöttem. 
26. Kolozsvárról ebéd után kiindulván feleségemmel, jöt-

tünk gróf cancellarius Bethlen Miklós uram ő nagysága udvar-
lására Vajda-Kamarásra. 

27 (Junii) ebéd után megindulván Kamarásról, haza 
jöttünk estvére Czegében. 

28 Junii hon voltam Czegében, az ital miatt nátha hurut 
esvén reám. 

29. Mezőt és az szőllőhegyet jártam. 
30 Junii. Méltóságos generális Rabbutin uram ő nagysága 

udvarlására akarván menni Szebenben, Czegébűl megindultam 
és jöttem Méhesre. 

1 Julii. Ejczaka utánam küldvén feleségem, hogy gene-
rális uram ő nagysága gubernátor uramhoz ő nagyságához jött 
Bonczidára, jó reggel megindulván Móhesrűl, ebédre Boncz-
idára mentem, szintén asztal felett tanálván ő nagyságokat. 
Eodem estve született ez világra Bánfi Farkas uram fiacskája, 
kit is ő kegyelme kereszteltetett Farkasnak. Eodem érkezett 
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vacsora előtt az havasalföldi vajda követje 1) Szpatár, 
kit az lakadalomra küldött volna. 

2 Julii igen jó reggel ment el generális uram ő nagy-
sága Bonczidárúl. 

3 Méltóságos gubernátor urammal ő nagyságával és az 
vajda követjével mentünk ebédre Sukra, Haller István uram-
hoz ő nagyságához. 

4 (Julii) praesentáltatott gubernátor uram ő nagysága 
az vajda követjének általam egy gyermeklovat és egy aranyos 
keszkenőt, az vajda számára is egy aranyos keszkenőt; ebéd 
után penig elment igen részegen. 

5 Julii. Méltóságos gubernátor uram ő nagysága Tor-
dára menvén gubernium gyűlésére, engemet is elvitt magával. 

6, 7. Tordán voltam. 
8 Julii ebéd után Tordárúl megindulván, estvére Méhesre 

jöttem. 
9. Jó reggel megindulván, Czegében mentem. 
.10. Palotkai komám jővén hozzám estvére, jócskán mulat-

tunk akaratunk ellen. 
11 Julii nem igen jól voltam az bortól. 

16 Julii mindenestűi jöttünk lakni Méhesre. 

8 (Septembris). Az méltóságos gubernium parancsolat]á- • 
ból ebéd után megindulván Méhesrűl Fejérvár felé, hálni men-
tem Gerendre Kemény János uramhoz. 

9. Heggel megindulván Gerendrűl, háltam az vajasdi 
szénafűben. 

10. Míg az urak öszvegyültek, bementem Fejérvárra. 

15. Szebeni királybíró Szász János urammal Szebenben 
mentünk méltóságos Rabbutin generális uramhoz, kivel is beér-
keztem után mingyárt szemben lőttem, acceptálván igen igen 
nagy humaniter és böcsülettel. 

16 Septembris későn indulhatván ki Szebenbűl, hálni 
Szeredahelyre jöttem. 

17. Jó reggel béjöttem Fejérvárra és estve az uraktól ő 
nagyságoktól el is búcsúztam. 

18. Szintén mikor virradott volna, megindulván, estvére 
haza jöttem Méhesre. 

') A pontok helye üresen van hagyva. 
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21 Septembris mindenestül fogva haza költöztem Cze-
gében. 

22, 23. Késztilgettem bécsi utamra,1) de sokszor turbál-
tattam feles böcsületes emberek hozzám jövetele miatt. 

29 Septembris szent Mihály napján Czegébűl megindul-
ván, feleségemet és Laczikót is Kolozsvárig velem elhozván, 
estvére Kolozsvárra béjöttem. 

30. I t t is készülgettem, de sokszor impediáltattam böcsü-
letes emberek jövetele miatt. 

I Octobris hét s nyolcz óra között reggel indultam meg 
Kolozsvárról; hálni jöttem brédi postára. 

2. Brédrűl virradtig megindulván, hálni jöttem székely-
hídi postára. 

3. Székelyhídi postáról megindulván virradtig, hálni jöt-
tem az Tiszán innen bábolnai postára. 

4 Octobris. Bábolnai postáról virradtig megindulván, 
hálni jöttem kerepesi postára. 

5. Kerepesi postárúl is virradtig megindulván, hálni jöt-
tem kenyéri postára.2) 

6. Kenyéri postáról is virradtig megindulván, Bécsben 
estvére bejöttem. 

7. Szállást kerestettem, mivel pro tempore szállottam az 
Vademberhez. 

8. Szállást fogadván az franczia szakács háza-félinél, min-
den hétre pro flor. rben. 14, oda költöztem. 

9. Postanap lévén, senkihez nem mehettem. 
10 Octobris délután lőttem szemben cardinalis ő eminen-

tiájával és praesentáltam az méltóságos regium gubernium ő 
eminentiájának szóló levelét. 

I I (Octobris) lőttem szemben ebéd után vice camerae 
praeses Staremberch ő nagyságával, praesentálván ő nagysá-
gának is szóló méltóságos gubernium levelét. 

12 (Octobris) reggel voltam szemben aulae cancellarius 
Bucelleni urammal ő nagyságával, praesentálván ő nagyságá-

9 Vass György ezen újabb felmenetele alkalmával különös meg-
bízásokat is nyert a guberniumtól, melyek főleg az Erdélyben működő 
cameralis commissio hatáskörébe vont pénzügyek visszaszerzésére, továbbá 
a katonatartás és az országra nagy súlylyal nehezedő adók terhének meg-
könnyítésére, valamint Erdély és a kapcsolt részek Magyarországhoz való 
visszacsatolásának, mit a nádor óhajt vala, lehető ellenzésére irányultak. 
Szilágyi S. id. m. II. 395—396. 11.' 

2) Kenyér nevű helyet a Budáról Bécsbe vivő postaútban nem 
találunk ; a feljegyzés nyilván hibás, a naplóíró talán gönyöi postát akart 
mondani. 



3 2 8 1 7 0 0 . OCTOBER. 

nak is szóló méltóságos gubernium levelét; onnét mentem 
főcommissarius Prajner uramhoz ő nagyságához, kinek is prae-
sentáltam az méltóságos gubernium levelét; ebéd után mentem 
penig ki Maignin uramhoz is, kinek is hozván az guberniumtól 
levelet, praesentáltam. 

13 Octobris postanap lévén, sohuvá nem mentem. 
14 Octobris jővén be ő felsége Ebe^sdorfra , 1) sohuvá 

nem mentem. 
15 (Octobris) lőttem szemben magyarországi cancellarius 

Matyasovszki urammal, kinek is praesentáltam az neo-acquistica 
commissiónak hozott méltóságos gubernium levelét. 

16. Postanap lévén, sohult nem voltam. 
17 Octobris. Itthon nem lévén méltóságos aulae prae-

fectus Harach uram ő nagysága, előbb nem lehettem szemben 
ő nagyságával, hanem reggel praesentáltam ő nagyságának is 
szóló méltóságos regium gubernium levelét cum annexis instru-
mentis. 

18 (Octobris) voltam szemben méltóságos gróf Kauniez 
imperii cancellarius urammal ő nagyságával, és ő nagyságának 
is praesentáltam az méltóságos gubernium levelét cum annexis 
instrumentis. 

19 Octobris voltam Pálfi Miklós uram ő nagyságánál 
köszönteni. 

20. Postanap lévén, sohult nem voltam. 
21 Octobris voltam méltóságos Valenstain2) uram ő 

excellentiájánál, praesentálván ő excellentiájának is méltóságos 
gubernium levelét cum annexis instrumentis. 

22 (Octobris) voltam Aichpichel uramnál ő nagyságánál. 
23. Postanap lévén és rosszúl is lévén csömör miatt, 

sohult sem voltam. 
24 (Octobris) voltam az méltóságos Apafi fejedelemnél. 
25 (Octobris) voltam Kleinburch uramnál, és most jővén 

meg, praesentáltam az gubernium levelét. 
26 (Octobris) kettődfél órakor voltam szemben méltósá-

gos belli praeses Staremberchné asszonyommal, praesentálván 
ő nagyságának gubernium és gubernátor uram ő nagysága 
leveleit. 

27 Octobris estve költöztem el Altenkrinerhauszban való 
szállásomról. 

28 (Octobris) voltam méltóságos Pálfi Miklós ő excellen-
tiájánál. 

9 így ; helyesebben talán Ebersclorfrúl, 
s) "Waldstein. 
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29 Octobris éjczaka tizenkét óra előtt egynyehány minu-
tával született fia az felséges királynénak. 

30 Octobris estve nyolcz s kilencz óra között keresztel-
ték meg az mostani született Joseplms király kegyelmes urunk 
ő felsége fiát, kinek neve Leopoldus Joseplius Johannes Tha-
deus Antonius Narcissus Ignatius Xaverus Philippus; kinek 
keresztelésén magam is jelen voltam; melynek szerencsés szü-
letésén az egész város harmad nap nagy örömben ós vígas-
ságban volt, és az egész városon estvénkint az ablakokon égő 
szövétnekek és lámpások rakattattak ki ós nagy lövöldözések 
és tűzi szerszám hányások voltak. 

31 Octobris Te Deum laudamus mondatott az király fia 
születésének örömére, az mely alkalmatossággal három versben 
az bástyákon ágyukkal lőttek, űgy mikor megkereszteltetett is, 
és rettenetes nagy vígasságok és örömök mentek végben az 
méltóságos rendeknél; annak örömiért mi is Teleki László 
öcsém uram szállásán mulattunk és vigadtunk. 

I Novembris innepjek lévén, sohult sem voltam. 
2. Kleinburch uramnál voltam. 
3. Méltóságos Philippus Lichtenstain fejedelemnél voltam. 
4. Az zsidónál voltunk Szentkereszti urammal, gubernátor 

uram ő nagysága dolgában. 
5. Senkinél nem voltam. 
6 (Novembris) érkezett fel Bécsben Káinaki uram,1) és 

ebéd után ő kegyelméhez mentem. 
7 Novembris voltam szemben méltóságos gyenerális belli 

praeses Staromberch urammal ő nagyságával, eddig köszvény-
ben feküvén. 

8 (Novembris) voltam Kleinburch uramnál. 
9 (Novembris) voltam Káinaki uramnál. 
10. Postanap lóvén, sohunt nem voltam. 
I I Novembris voltam páter Wolfnál, arra kérvén, hogy 

ő felségénél szerezne aud(i)entiát, minthogy mitűl fogva fel-
jöttem, publica aud(i)entiák nem voltak. 

12. Ezt az elmúlt két s három hetet majd többire csak 
haszontalanúl töltöttem, várván attól és hallgatózván az után, 
ha ő felségénél aud(i)entia lesz, minthogy addig semmi dolgot 
nem sollicitálhatok, valamíg már ő felségével szemben nem 
lehetek és az dolgokat ő felségének bé nem adhatom és verbis 
is nem declarálom. 

13 Novembris. Postámat elvégezvén, estve felé mentem 

9 Erdélyből, hova még a tavasz elején leutazott vala; 1. föntebb 
mart. 22-én. 
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Teleki László öcsémhez és majd tizenegy órakorig ott kár-
tyáztunk. 

14 (Novembris) voltam Kleinburch uramnál. 
15. Leopold napja lévén, ő felsége devotizálni Leopold 

lierczeg koporsójához ment,1) de estvére visszajött ő felsége. 
16 Novembris, Mitűl fogva felérkeztem, egyszer is aud(i)en-

tia nem lévén, mind eddig ő felségével szemben nem lehettem, 
hanem estve hét s nyolez óra között lött aud(i)entiám ő fel-
ségénél, és proponáltam ez szerént: 

Sacra caesarea regiaque majestas! Domine, domine nobis 
naturaliter clementissime ac benignissime! 

Quum ex benignitate majestatis vestrae ex parte Trans-
silvaniae in commissione neo-acquistica per sesqui annum mo-
ratus fuissem, praeteritis diebus ex benignissimo indultu maje-
statis vestrae sacratissimae descenderam ad visitandam pátriám 
oeconomiamque meam, qua descensione et occasione ab inclyto 
regio gubernio et ab universis statibus et ordinibus provin-
ciáé Transsilvaniae de novo sum electus et missus ad oscu-
landos pedes majestatis vestrae sacratissimae et ad innatae 
augustae domui clementiae fores pulsare cum humilimis ejus 
provinciáé instantiis, de quibus de genu provolutus coram ma-
jestate vestra sacratissima humilime oro atque supplico, dignetur 
sacratissima majestas vestra ad extrema jam deductum istius 
provinciáé statum clementissime percipere, instantiasque ejus ex 
innata sua dementia clementissime medelari, ut quantitas mili-
tiae secundum articulum 17-um diplomatis reddatur provinciáé 
Transsilvaniae tolerabilis; ratione quanti etiam dignetur sacra-
tissima majestas articulum 12-um diplomatis clementissime in 
effectum cleducere, ut ista afflictissima provincia sentiat dulce-
dinem pacis, ac actu experiatur, quantum a jugo tyrannico 
turcico distet suavissimum ac mere paternum impérium chri-
stianum; alioquin augustissime imperátor, quum onera sint 
supra vires et intolerabilia super istam parvulam et miserri-
mam provinciám, impossibile, ut jam non corruatur, quoniam 
possumus dicere, duplo et triplo pl ura onera supportamus 
nunc in pace, quam in bello; nimirum quantitas militiae est 
intolerabilis, quartirium aestivale et intertentio, quae lnberno 
quartirio longe durior, macellum aestivum quod antea non fűit, 
executiones continuae ac durissimae propter defectum paratae 
pecuniae, excessus militum multiformis ac alia similia quam-
plurima et ineffabilia, ita, ut si sacratissima majestas vestra 
ipsamet non dignabitur miseriis nostris ac afflictionibus intro-
spicere et investigare, ac ex innata sua dementia clementis-

>) Mint föntebb 1699. nov. 15-én, 
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sime corrigere, provinciamque istam penitus exhaustam viri-
busque destitutam sublevare ac jam semel post tot et tantis 
suis afflictionibusx) ac supra quantum suum diplomaticum 
annualibus aggravationibus eximere, quae milliones excedentes 
promittuntur quidem ab excelsa camera, sed nun quam solvun-
tur, siquidem a majestate vestra sacratissima clementissime 
resolutum esset 15 grossos ex sale2) in sublevationem subdi-
torum nostrorum, sed nec istud accipere possumus, ut credi-
toribus nostris necessitatibusque cum istis cousulere possemus; 
quare in procinctu est augustissime imperátor, ruina ac deso-
latio istius provinciáé, et ita nec regi, nec sibi. De his omni-
bus humilimas instantias inclyti regii gubernii universorumque 
statuum et ordinum provinciáé Transsilvaniae in humilimis 
suis memorialibus ad pedes sacratissimae majestatis vestrae 
humilime depono. Habeo augustissime imperátor, memoriale 
etiain reformátor um cum suis requisitis de beneficiis suis eccle-
siasticis, quae etiam sacratissima majestas clementissime resol-
vit, quod pia legata a nemine denegare velit; sed tarnen 
excelsa camera contrariatur; unde etiam status maximé sunt 
contristati, quod in hoc etiam effectum diplomatis sentire non 
possunt, imo clementissima resolutio majestatis vestrae turba-
tur ; quare de his etiam humilimas instantias ad pedes sacra-
tissimae majestatis vestrae deponens, humilime oro atque sup-
plico, ut haec etiam secundum benignissimam resolutionem 
majestatis vestrae in effectum deducantur et post tot et tantis 
suis procrastinationibus3) in hoc etiam consolentur. E t sie 
augustissime imperátor, deum nostrum maximum ardentissimis 
nostris continuis preeibus supplices invocabimus, ut sacratis-
simam majestatem vestram unacum augustissima imperatrice 
ac cum tota augustissima domo, neonatoque principe, quam 
diutissime ac felicissime conservet, imperiumque augustae do-
mus tarn per nos, quam per alios ad finem usque mundi con-
tinuet ac deducat. De his itaque omnibus humilimas instantias 
sacratissimae majestati vestrae humilime praesento, expectans 
quantocius clementissimam ac benignissimam resolutionem ma-
jestatis vestrae sacratissimae. 

17 Novembris egy óra tájban érkezett posta, az mely 
bizonyosan hozta, hogy az spanyol király megholt circa 1 No-
vembris,4) melyen az egész felséges udvar nem kevéssé tur-
bálódott. 

J) í g y ; helyesebben tantas suas afflictiones. 2) így ; kimaradt talán solvere. 
3) í g y ; helyesebben tantas suas procrastinationes. 
*) II, Károly spanyol király nov. 1-én halt meg. 
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18 (Novembris) voltam camerae praeses uram szállásán, 
Széau urammal beszélgetvén az ő nagysága palotáján. 

19 (Novembris) voltam Aicbpicbel uramnál ő nagy-
ságánál. 

20 (Novembris) voltam szemben vice camerae praeses 
urammal, az ecclesiai dolgok és beneficiumok felől beszélget-
vén ő excellentiájával és fejérszéki magam dolgom felől is. 
Eodem méltóságos belli praeses gróf Staremberch uram ő 
excellentiája írás által secretariussával insinuáltatta, liogy két 
regyimentet Erdélybűi már kihoznak, melyet mingyárt meg-
írtam méltóságos gubernátor uramnak ő nagyságának. 

21 Novembris voltam szemben ismét méltóságos Harach 
urammal ő excellentiájával, instálván quantumunk felől és 
egyebekről. Eodem ebéd után cardinalis uram ő eminentiájá-
val is szemben voltain, ott is dolgainkról instálván. 

22 (Novembris) voltam Bucelleni urammal ő excellen-
tiájával szemben, ott is instálván dolgainkról. 

23 (Novembris) voltam Maignin uramnál; onnét bejővén, 
Kleinburch uramhoz mentem; reggel penig voltam Széau 
uramnál. 

24. Postám nagy lévén, sohult nem voltam. 
25. Ebéden Káinaki uramnál voltam, 
26. Teleki László öcsém uramnál voltam ebéden. 
27. Postanap lévén, sohult sem voltam. 
28 (Novembris) voltam az Harach uram palotáján, Maig-

nin urammal lévén beszédem. 
29 (Novembris) voltam Kleinburch uramnál, méltóságos 

gubernátor uram levelét adván meg ő kegyelmének. 
30 Novembris reggel voltam Aichpichel uramnál, méltó-

ságos gubernátor uram ő nagysága levelét adván meg ő nagy-
ságának is. Ebéden penig, valamennyi erdélyi magyar volt 
Bécsben, Szentkereszti uramnál voltunk, Káinaki uramon kivűl, 
mivel lábának sebessége miatt ő kegyelme nem jöhetett el. 

1 Decembris nagy postám is lévén és útra is készülvén, 
sohult nem voltam. 

2 (Decembris) reggel indultam Pozsony felé és hálni 
mentem Altenburchban, magyarűl Német-Ovárban. 

3. Jó reggel onnét is megindulván, tizenkét órára Po-
zsonyban mentem. 

4 Decembris jó reggel szemben lőttem méltóságos pala-
tínus uram ő herczegségével, megadván ő herczegségónek az 
méltóságos regium gubernium levelét és szóval is proponálván 
ő herczegségónek instructióm szerént reám bízatott dolgokat.1) 

9 L. föntebb sept. 22-nél a jegyzetet. 
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5. Ismét jó reggel szemben lévén ő lierczegségével és 
elbúcsúzván, visszaindultam ós jöttem meg Altenburchban hálni, 
ugyanazon vendégfogóban (így), hol azelőtt háltam. 

6 Decembris jó reggel öt órakor megindulván, négy óra 
előtt beérkeztem Bécsben. 

7. Hallván, hogy conferentia volt azalatt, míg Pozsony-
ban jártam, Harach uram palotájára mentem, holott megér-
tettem, hogy az quantum determináltatott és Széau uramnak 
megyen credentiája, hogy proponálja.1) 

8. Postanap lévén, megírtam ő nagyságoknak. 
9. Maignin uramnál voltam. 
10 (Decembris) indítottuk le az Dunán holmi egyetmá-

sunkat Teleki László öcsém urammal. 
11. Elvégezvén postámat, estve négy órakor indultam 

postán Pozsony felé az partiumbéli vármegyék dolgok felől, 
most akarván palatínus uram ő herczegsége repartiálni az 
quantumot; hálni mentem csak Fiseményben. 

12 Decembris jó reggel megindulván, tizenegy órakor az 
Dunára érkeztem, de egész estvéig az nagy szélvész miatt által 
nem mehettünk az Dunán; általmenvén estve, szállottam az 
Káinaki uram házához. 

13 Decembris jó reggel felmenvén palatínus uram palo-
tájában, szemben voltam ő lierczegségével. 

14. Hasonlóképen felmenvén, ő lierczegségével szemben 
voltam, velem lévén az vármegyék követjei is. 

15. Hasonlóképen felmenvén és szemben lévén ő lierczeg-
ségével és elvégezvén az dolgot, délután egy órakor megindul-
tam és háltam Altenburchban, Német-Ovárban. 

16. Jó reggel megindulván, tizenkét óra előtt beérkeztem 
Bécsben. 

17 (Decembris) voltam Kleinburch uramnál, vicecancel-
larius uramnál, páter Vízkeleti uramnál az Szent-Annában. 

18 Decembris készülgettem és estve Teleki László öcsém-
hez mentem. 

19. Az új camerae praeseshez, Saleburchhoz 2) ő excel-
lentiájához mentem; de csak kíin az palotán lőttem szemben, 
kijővén közinkben; hanem adott órát jövendő napra, hat 
órát estve. 

9 Két Seeau testvér szerepelt ez időben ; az öregebbik, Seeau 
János Frigyes, Erdélyben volt a cameralis commissiónál, melynek veze-
tését a következő év elejével vette á t báró Tavonattól, őt pedig 1702-ben 
öcscse, Seeau János Honorius váltotta fel hivatalában. Olv, Bethlen M. 
Önéletírása II . 183 — 184. 11. 

2) Salburg vagy Sababurg Gothárd Henrik gróf. 
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20 (Decembris) hat órakor estve ismét ő excellentiájához 
mentem ; elsőben köszöntöttem és szerencséltettem, azután az 
magazinumról, sóban való tizenöt garasról szóltam, annakutána 
az ecclesiai beneficiumokról szóltam és memorialisokat, annak-
utána gubernátor topánfalvi dolgáról beszéllettem ő excellen-
tiájával és az kamarának szóló • ő nagysága levelét is meg-
adtam, annakutána az Teleki familia neo-acquistica praetensió-
járúl és productiójáról memorialist adtam az kamarára szólót 
ő excellentiájának. 

21 (Decembris) búcsúztam el méltóságos gróf aulae prae-
fectus Haracli uram ő excellentiájától. 

22, 23 Decembris készülgettem és búcsúztam el az kiktűl 
illett és szükséges volt. 

24 (Decembris) délután két óra tájban indultam meg és 
hálni jöttem Altemburgban. 

25. Virradtig megindulván, hálni jöttem Kenyérre.1) 
26. Kenyérről is virradtig megindulván, hálni jöttem 

Veresvárra. 
27. Veresvárról is virradtig megindulván, nyolcz-kilencz 

óra között Budára mentem, de az Dunán által nem jöhettem 
az nagy zaj miatt. 

28. Tizenegy és tizenkét óra között általjővén az Dunán, 
estvére jöttem Aszódra; ott meg nem szállván, virradtig jöt-
tem Botlira.2) 

29 (Decembris) estvére jöttem Csegőben;3) ott is meg 
nem szállván, virradtig jöttem Létára. 

30. Létárúi megindulván, az útnak nehézsége miatt est-
vére csak Dédára jöttem; Ott is meg nem szállván, reggelre 
jöttem Zilajra. 

31 Decembris Zilajon fölöstökömözvén, estvére csak Som-
borra érkeztem, mivel az brédi postamester megakasztott vala. 

Ez elmúlt 1700 esztendőnek részeit leírnom, mineműek 
voltak légyen, az én írásomnak rendi szerént mostan le nem 
írhatom, mivel csak igen keveset töltöttem el benne édes ha-
zámban, többet és nagyobb részint töltvén ezt is az felséges 
udvarban. Az bizony dolog, többire ennek mind nyara és őszi 
hallatlan esős volt, melyért minden búza kalongyájában és még 
lábán is kikölt és elrothadott. Engem penig isten előbbeni 
könyörgésemben meghallgatván — 

*) L. föntebb oct. 5-nól a jegyzetet. 
"-) Bod. 
3) Csege. 
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Anno 1701. 

1 Januarii az új seculuminal együtt, melyet az felséges 
mindenható isten tegyen szerencsésebbé és nyugodalmasabbá 
mind ez szegény hazának s mind énnekem, reggel nyolcz és 
kilencz óra között Kolozsvárra beérkeztem, ben tanálván, de 
betegen, nyavalyás feleségemet. 

7 Januarii feleségemmel együtt kiindulván, már kezdett 
volt setétedni, hogy Czegében érkeztem. 

21. Feleségemmel együtt Méhesre jöttünk, csak Laczikót 
hozván el magunkkal, 

22. Méhesen voltam. 
23 Januarii reggel megindulván az gyűlésre, feleségemet 

Méhesen hagyván, hálni jöttem Kemény János uramhoz ő 
nagyságához Grerendre. 

24 Januarii jó reggel megindulván Gerendrűl, estve felé 
beérkeztem Fej érvárra. 

25. Széau uram csak szintén az elébb való nap propo-
nálván az quantumot az nemes országnak,1) arrúl discurráltak 
és küldtek ő kegyelméhez; én penig egészlen informálván mind 
az urakat, mind az statusok közül bizonyos személyeket, hogy 
az 800,000 quantumban csak ötvenezer defalcáltatott és az 
méltóságos commissiónak Széau uramnak nincsen tovább való 
authoritássa, hogy az quantumban defalcálhasson. 

26. Az választ meghozták Széau uramtúl és ismét fel-
küldött ő kegyelméhez az nemes ország. 

27 Januarii. Az quantum determinatióját kívánván az 
nemes ország Széau uramtúl, halasztott gyenerális uram béjö-
vetelire. 

28. Méltóságos gyenerális Rabbutin uram ő nagysága hál-
ván Szász-Sebesen, nyolcz s kilencz óra között reggel béjött, 
az méltóságos gubernium feles urakkal és főrendekkel az várad-
jai hídhoz kimenvén ő nagysága eleiben. 

29 (Januarii) olvastattak az nemes ország előtt az nemes 
vármegyék, székelység postulatumi; az szász natio postulatuma 
ad correctionem rejiciáltatott. 

30. Supremum consistorium reformátorain volt. 
31. Az quantum determinatiójárúl ismét az nemes ország 

Széau uramhoz küldött. 
1 Februarii az Széau uramhoz küldött követek exponál-

ták, mivel jártak: tudniillik, hogymint azelőtt már az móltó-

9 L. föntebb 1700. dec. 7-nél a jegyzetet. 
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ságos guberniumot én is informáltam, semmiképen nyolczadfél 
száz ezer forintnál alább nem condescendálhat; instructióját 
is megmutatta.1) Azt megértvén az nemes ország, discurrált 
felőle, és elsőben hogy az székely natio mit akar és mennyi 
résziben akar contribuálni, gyűljön külön, és ebéd után adják 
értésére az más két natiónak. Ebéd után öszvegyülvén, egész-
len magokat nem resolválták, hanem hogy készek az eddig 
való mód szerént segíteni az nemes országot; és ezzel elosz-
lottunk. 

2 Februarii. Az gyenerális nem kevéssé apprehendálta. 
jóllehet nem tettette, hogy az nemes ország reá nem ment 
mingyárt az nyolczadfél száz ezer forintra. 

3 Februarii. Gyenerális uramnak semmiképen nem tet-
szik, hogy az nemes ország hatszáz ezer forintokat ígírvén, az 
másfél ezerért instálni akar ő felségének. 

4. Öszvegyülvén, volt az discursus arról, hogy az székely 
natio mennyit ígír az quantumban; kik is öszvegyülvén, az 
quantumnak tizedrészét ígírték. 

5. Öszvegyülvén, mind reggel és délután volt discursus 
de modalitate contributionis, kapuszám után vettessék-e, vagy 
az mostani feltanált új mód szerént ? de nem concludáltak. 

6. Böjtnapunk volt és praedicatiók után supremum con-
sistorium volt. 

7 Februarii reggel nyolcz óra tájban hazafelé indultam 
és háltam Gerenden. 

8 Februarii Gerendrűl jó reggel megindulván, ebédre 
haza mentem Méhesre. 

9. Méhesrűl jó reggel megindulván, idején haza jöttem 
Czegében. 

1 Mártii készülgettünk, hogy Maros-Keresztúrra menjünk. 
2 Mártii mind feleségemmel, gyermekimmel megindultam 

és hálni mentünk Méhesre. 
3. Méhesen voltunk. 
4 (Mártii) reggel megindulván, Maros-Keresztúrra men-

tünk estvére, mivel Vásárhely felé kellett menni. 

20. Haza jöttünk Czegében, mert féltem mulatni, tartván, 
hogy feleségem az útban le talál betegedni. 

.16 (Április) estve felé rosszúl kezdett feleségem lenni. 
17 Április Rudolphus napján, az oroszlán jegy alatt, 

szintén holdtölte előtt ötöd nappal, vasárnap reggel öt s hat 

') V• <Y Bethlen M Önéletírása II. 195 és kiiv. 11. 
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óra között, vigasztalta meg isten az elmult 98 esztendőben 
Bécsben felmenetelem után csak hamar fiacskámnak Vass 
Ferkőnek halálával megszomoríttatott házamat, mostan szület-
tetett Yass Józsefnek születésével, midőn járnék életemnek 
negyvenharmadik esztendejében,. feleségemmel való lakásomnak 
tizennyolczadik esztendejében. Örül az én szívem, szájam meg-
nyílt az ő örömében, mert az én istenem vélem és az én házam-
mal cselekedett nagyságos dolgaiban örvendezek hálaadásban, 
mivel elvötte az Úr az ón házamnak gyalázatját, sőt nemcsak 
elvötte, hanem ugyan szájokat is bédugta az én gyűlölőimnek, 
kiknek örömök volt házamnak ítóletin; ugyanis kicsoda mon-
dotta volna azt énnekem, hogy még az én házam fiakat nevelne, 
mivel az ki felől azt vélik vala, hogy soha fiai nem lenné-
nek, annak feles fiai lőttek. 

26. Esperest Rozgoni komám uram több papokkal együtt 
jöttek hozzám és templomhelyet jártak, hogy hol lehet alkal-
matossabb templomot építenünk. 

27. Igen jó reggel megindulván, Székre mentem, mivel 
gubernátor uram ő nagysága engem constituált maga képiben. 

28 Április szék volt. 
29. Perlett engemet is az sánta oláh szentgothárdi Rácz 

János, hogy az szentgothárdi hazbúl kihányattam volt. 
NB: így jár annak maradéka, az ki az maga falujában 

nemes embert bocsát bé, hogy maradéka bosszúval illettetik; 
példát vehet minden úr, főember, hogy ha maradékát kívánja, 
hogy faluját vagy jószágát csendesen bírja, ne vigyen az olyan 
falujában nemes embert bé, az hol nincsen etc. 

Eodem haza jöttem Czegében. 

16 (Maji) jó reggel megindulván, gubernátor uramhoz ő 
nagyságához Bonczidára mentem, újabban híván ő nagyságát 
fiacskám keresztelésére; estvére visszajöttem Czegében. 

17. Yass György öcsém is feljött hozzám mind menyem-
mel együtt. 

18 Maji elérkezvén méltóságos gubernátor uram ő nagy-
sága mind az asszonynyal ő nagyságával együtt, Barcsai Mihály, 
Bánfi Farkas, Yesselényi István uramék ő nagyságok ő kegyel-
mek jelen lévén, és több böcsületes rendek is felesen lévén, 
kereszteltettem meg nem régen születtotett fiacskámat Yass 
Józsefnek. 

1 Junii. Mindenestűi fogva Méhesre akarván jőni, késziil-
gettünk. 

CZEGEI VASS NAPLÓK. 22 
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2 Junii mind feleségemmel, gyermekimmel együtt lakni 
Méhesre jöttünk. 

6. Fejérvárra az terminusra készültem, az mely 30 Maji 
állott bé. 

7 Junii ebéd után megindultam, hálni jöttem Földvárra 
Nemes János sógor ő kegyelme házához. 

8. Idején béjöttem Fejérvárra. 
9, 10. Fen voltam, proclamatiók folytak. 
11. Transsiimptumos perek voltak; ebéd után Krakkóban 

mentünk ki, Teleki László öcsém uram böcsületes embereket 
híván ki. 

12 Junii virradta előtt éjczaka szerteszéllyel igen nagy 
földindulás volt, némely helyeken kőépületek miatta öszvehasa-
doztak, fogasról egyetmások lehullottak. 

13. Jó reggel béjöttiink Krakkóból és Bíró Sámuel ura-
mot s az kolozsvári unitaria ecclesiát jobbágya fel nem adásáért 
megszólítottam; űgy Bethlen János uram proclamáltatta az 
öcséméket pár mellé, melyben ismét párt kértünk. 

14. Ugyancsak proclamata volt; méltóságos gubernátor 
uram penig estvére beérkezett. 

15. Ugyancsak proclamatio volt. 
16 (Junii) ígírte meg Bíró Sámuel uram ő kegyeimétűi 

felkért két jobbágyimat, az úr Sárosi uram előtt nemes parolá-
jára fogadván. 

17 (Junii) szűntek meg az proclamatiók. 
18. Transmissiós perek folytak, szombatnap lévén. 
19 (Junii) vasárnap lévén, consistorium volt. 
20 Junii partiumbéli absolutiók folytak, de nem lévén 

annyira való, az prohibitus perek proclamáltattak. 
21. Hasonlóképen az prohibitus perek proclamáltattak. 
22. Absolutiók folytak. 
23 Junii fogtak az causák decisiójához. 
24 (Junii) péntek lévén, mivel hétfűt és pénteket kegyel-

mes urunk ő felsége causáinak tart ja clirector uram, tehát ő 
kegyelme perlett. 

25 Junii. Az oláh püspök Bécsben püspökségre szentel-
tetvén cardinalis Kolonics ő eminentiájátúl, és az egész oláh 
papságot bégyüjtvén, sőt sok falukbúi az bírót is másod magok-
kal béhivatván és processióval az oláh templomtól gróf Apor 
uramhoz ő nagyságához jővén, hová az catholikus atyafiak is 
ő nagyságok ő kegyelmek gyűltek és az páterek is, honnét 
viszontag nagy processióval catholikus uraimék az oláh püspö-
köt az oláh templomban kísérvén, holott gróf Apor uram ő 
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nagysága olyan püspöknek instellálta, mint akármelyik püspök 
az catholikus püspökök közül; melyhez hasonló dolog Izrael-
ben nem esett mind ez mai nap'iglan.1) 

26 Junii eonsistoriumunk volt. 
27, 28, 29, 30. Az causáknak decisiói folytak, de igen 

kevés perek decidáltattak. 
1 Julii. Zilajiaknak az köztök lakó nemességgel lévén 

perek, decidáltatván, az terminusnak vége lött; én is ebéd után 
megindulván, hálni jöttem Bánfi Pál bátyámhoz Szentkirályra. 

2. Jó reggel megindulván, idején korán haza érkeztem 
Méhesre. 

3 (Julii) böjtnap lévén, házam népével együtt illettem 
és szolgáltam istenemet. 

3 (Augusti) feleségemmel mentünk Czegében. 

8. Feleségemmel együtt Kolozsvárra mentünk, mivel az 
kis Józsi beteges volt; az czegei béreseknek penig meghagytam, 
hogy Szentgothárdra menjenek fel búza hordani. 

9. Kolozsvárat voltam, de magam dolgaimhoz semmit nem 
láthattam, hanem az ecclesiának az várassal lóvén baja, abban 
forgottunk és complanáltam. 

10. Hasonlóképen többire az ecclesiai dolgokban foglala-
toskodtam. 

11 Augusti reggel kiindulván Kolozsvárról Méhes felé, 
nagy szerencsétlenség tanált, mivel az Hattyasban az kúton 
innét ebédelvén, az honnét az szakácsomat Jakabot elől elküld-
tem, hogy Méhesen vacsorát főzzön, midőn már Szovát felé 
jőnék, ebéd után két s három óra között, szintén az szováti 
szénafűben lévő kis hídon innét Szovát felől, az ott lévő csere 
alatt, az mint az Hegyeskére szintén felérkeznék az ember, 
az út mellett felyűl az csere felől, az szakácsomat Jakabot 
halva tanáltam mind köntösöstül, fegyverestűi, lovastűi, mellette 
állván az lova; feltévén azért az lószekérre, halva haza hoztam. 

12 Augusti koporsóban tétettem nyavalyást. 
13 (Augusti) sírt ásattam neki. 
14 Augusti eltemettettem tisztességesen. 

20. Gróf Bethlen Mihály uram hívatván keresztelőben, 
ebéd után oda indultam feleségemmel együtt ós hálni mentünk 
Szovátra, Iihédei Pál komám uramhoz. 

21 Augusti ő kegyelmével együtt reggel általmentünk 
Vajda-Kamarásra, és keresztelték meg reggeli praedicatio után, 

9 V. ü. Bethlen M. Önéletírása II. 203. 1. 
22* 
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kit is kereszteltetett maga nevére Mihálynak. Eodem ebéd 
után onnét eljővén, együtt Rhédei Pál komám urammal Szová-
tig, magam penig estvére haza jöttem Méhesre. 

30 Augusti jöttek hozzám főbíró Palotkai István és vice-
ispány Radák András uramék, velkéri kezeseket dólattatván 
meg x) ő kegyelmekkel. 

31 (Augusti) mentek el tőlem. 
1 Septembris lött valami rosz sokadalmunk. 
2. Egész cselédestűi haza költöztem lakni Czegében. 

6 Septembris kereszteltette meg Yass Dániel öcsém uram 
első fiacskáját, az kis öcsémet Yass Miklóst, kit isten ő felsége 
éltessen s neveljen. 

3 (Octobris) az Nagy Ferencz lakadalmára készültünk. 
4 Octobris ebéd után megindulván Yass Dániel öcsém 

urammal és másokkal Németiben, lött meg az lakadalma Nagy 
Ferencznek Vajda Erzsébettel, magam lévén násznagya, felesé-
gem nyoszolyóasszonya, Annis leányom nyoszolyóleánya, Laczkó 
fiam vőfélye. 

5 Octobris felestökömöztünk és úgy indultunk vissza 
Grölczre, és onnét vacsora után jöttünk vissza. 

5 Novembris érkezett hozzánk az sógor Nemes Grábor 
uram ő kegyelme. 

6 Novembris holt meg csak hirtelen, semmit nem bete-
geskedvén, amaz jó emlékezetű úr Kemény János uram, kinek 
semmi gondja nem lévén, 5-én, úgymint szombaton vadászni 
ment, Nagyfalun lévén, estvig vadászott, nagy jó kedve volt, 
még egy őzet is lűtt maga; vacsorához ülvén, jócskán ött és 
vacsora felett fejét kezdte fájlalni; felkelvén asztaltól, lefeküdt; 
feje fájása csendesedvén, jól aludt majd egész éjezaka; reggel 
felé innya kérvén, ivutt; csakhamar az ital után az nyavalya 
kitöri; míg az borbélyát felköltik s béhíjják, addig az nyava-
lyatörés is szűnik s teste nagyobbára meghűl, és így csak 
hirtelen nyolcz óra tájban meghal. Hogy megholt szegény, 
mingyárt utánam küldtek és estvére én is oda mentem. 

7 Novembris. Nagy Pál uram is ott lévén, ide s tova 
küldöztünk fekete posztóért és egyebekért; eodem reggel Ke-
mény László és Simon uramék is oda érkeztek. 

*) A megdúlás i tten törvényes eljárást, bírságolást, executiót j e len t ; 
innen a szolgabírák dúló vagy dulló nevezete a székelyeknél. Y. ö. Nyelvt. 
Szót. I. 542, és M. Tájszótár I. 438. 
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8. Az koporsó csináláshoz fogattunk és egyébbel is késziil-
gettünk; feleségem is estvére oda jött. 

9. Teleki Mihály uram is elérkezett, az nagyasszony is 
Telekiné asszonyom, Teleki László, József, Pál öcsém uramék-
kai estve érkeztek, úgy az Kemény úrfiak is. 

10 Novembris tettük szegényt koporsóban nagy tisztes-
ségesen. 

11. Fekete szekérben tévén, indítottuk meg az temető 
helyére Vécsre; estvére Sajóra mentek, feles böcsiiletes főren-
dek és atyafiak kísérvén; magam penig haza jöttem Czegében. 

12 (Novembris) ment el tőlem az sógor Nemes Gábor 
uram. 

Notandum : 8 Novembris mult el isten kegyelmességébűl 
tizennyolcz esztendeje, hogy feleségemmel együtt lakom, kiért 
legyen dicsőség ő felségének érette. 11 Novembris, kezdett az kis 
Laczkó fiam, öt esztendős lévén, hatban járni. Én is kezdtem 
járni, de nem tudom bizonyoson, előtte-e szent Márton napjá-
nak vagy utána, negyvennégy esztendőben. Mindezekért légyen 
istené az dicsőség és dicsértessék az ő szent neve mi bennünk, 
mi általunk, mi érettünk. Amen! 

13 Novembris nagy havunk lött. 

5 Decembris Méhesre mentem. 
6. Méhesen voltam és ott való juhaimat vöttem számban. 
7 (Decembris) indultam Vécsre az idvezült úr Kemény 

János uram temetésére való készületre, s háltam Körtvélykapun. 
8. Idején Vécsre mentem. 
9, 10. Minemű dolgok ós alkalmatosságok légyenek, azokat 

tanáltam ki. 
11. Ide s tova írtunk s küldöztünk holmi requisitumokért. 

melyek kívántatnak. 
12. Mindennemű dologhoz ugyan valójában hozzá fogattam. 
13 Decembris. Az kis boltot, melyben az test volt, egész-

len, még az boltját, oldalát, padimentumát (is), fekete posztóval 
vonattam bé. 

14. Az színét és egyéb az mi kívántatott, azokat készí-
tettem. 

15. Hasonlóképen. 
16. Az színt egészlen szőnyeggel bévonattam, az kopor-

sónak helyet készíttettem, melyet is fekete posztóval vonattam 
bé mind alúl s felyűl. 

17. Méltóságos gubernátor uram ő nagysága estvére oda 
jött, és más úri és főrendek felesen jöttek mind ő nagyságá-
val, mind különösen. 
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18 Decembris lött meg az néhai méltóságos űr Kemény 
János uram temetése, feles űri és főrenden lévők jelenlétiben 
és gyülekezetivei; annyira gyűltek, hogy költ el: 

öreg vágó marha nr. 13. 
berbécs nr. 25. 
bor dol. 12 >/2. 
köz czipó circiter nr. 6000. 
fejér czipó circiter nr. 1000. 
uramék czipója circiter nr. 2000. 

19 Decembris méltóságos gubernátor uram ő nagysága 
reggel jött el onnét. Eodem én is ebéd után eljöttem és hálni 
jöttem Fülpesre. 

20 (Decembris) virradtig megindulván, jó idején Méhesre 
érkeztem, ott tanálván feleségemet, mivel az gyermekek beteg-
ségek miatt nem jöhetett volt az temetésre. 

21. Méhesen voltunk. 
22. Haza jöttünk Czegében. 

25, 26, 27. Áldassék az én istenemnek dicsőséges szent 
neve érette, hogy ez karácson innepnapokat az én hazámban, 
magam hajlékomban, szerelmesimmel és gyermekimmel együtt 
engedte eltöltenem már egyszer, mivel már négy karácsonyo-
kat egymásután Bécsben töltöttem.1) 

28 Decembris oszlottak el tőlem az deákok, kik az innepre 
hozzám jöttek volt. 

31 Decembris nagy csendesen, nyugodalmason, házam 
népével együtt végeztem el az ó esztendőt. 

Ez 1701, vagy ez seculumnak első esztendeit az mi illeti, 
mind az üdők járására, mind penig termésére nézve nem mond-
hatjuk igen rosznak, mert különben telünk jó jött, de az mar-
tiusi hó igen megveszté búzánkat s vetésinket, mely miatt 
kalongyájában nem igen bő búzánk terme; de mégis remén-
ségünk felett az tavasz jó maga alkalmaztatásával és járásával 
az búzák szépen megújólának, úgyannyira, hogy az mely föl-
dekben majd teljességgel elvesztek volt is, de mégis arattunk 
ra j ta ; úgy hogy az nyár igen kellemetesen viselvén magát, 
szépen ós jól szénacsinálásunkat, aratásunkat elvégezhettük, 
és minden eső nélkül, kár nélkül takarodhattunk bé csűreink-
ben ; szénáinkat is mind öszverakhattuk jó idején; és az mivel 
kevesebb kalongyánk lött, vékájában isten kegyelmességébűl 

3) Csak hármat , u. m. 1698-ban, 1699-ben és 1700-ban. 
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több lött, mivel jó eresztős búzák lőttek. Az ősz is nem meg-
vető volt; jóllehet elsőben szárazan kezdte magát viselni, de 
közepe s utolja esővel elegy volt és alkalmas iidők jártak az 
vetésre. Borunk penig az egész országban nem volt egyaránt, 
mert az Maroson innét Régentűi fogva le Hunyad vármegye 
felé és itt az Szamos két mellyékén igen igen bőv szüret volt, 
úgy hogy olyat az mostani embernyom nem ért, kivált Besz-
terczeszékben olyan volt, hogy ha ki két hordót vitt, egyiket 
megtöltötték az másikért; de ellenben az Maroson túl az szá-
szok között és székelységen igen kevés bor lött, úgy Küktillő 
vármegyében is és Fejér vármegyének is nagyobb résziben. 

Könyörögjünk tehát ő felségének és tiszta szívbűi lélek-
bűl térjünk meg és tartsunk penitencziát bűneinkrűl, hogy ez 
elkezdett seculumnak első esztendeiben hozzánk való irgal-
masságát mutatta; hanem egész részében is, az több eszten-
deiben is mutassa ő felsége áldását, kegyelmességét hozzánk, 
és ne látogasson bennünket szomorú és szűk esztendőkkel, és 
nyomoruságinknak is idejét, melyben megszabadíttassunk, hozza 
el hamar. Amen ! 

Anno 1702. 

Úr isten, áldj meg minket ez új esztendőben! 

8 Januarii temettük el az szegény komámat, Füzesi 
Diószegi Dánielt. 

9, 10. Alkalmatlan esős iidők voltak, úgy hogy az mi 
kevés hó volt is, mind elment. 

11, 12. Igen esős üdő és lágy iidő járt, az folyó vizeken 
az jeget is felhányta az víz. 

13 Januarii halásztattam, mivel igen lágy üdő járván, 
félek, hogy az jég megmozdúl; mint hozzák, máris felvette 
az víz. 

14. Hasonlóképen halásztattam, mert az mint látszik, az 
potyka megindult, minthogy az hóvíztűl megzavarodott az 
tó vize. 

19 Januarii jött hozzám az sógor Szikszai György uram 
mind feleségével sógorasszonynyal együtt. 

20. Estvére kelve igen rosszúl voltam az vesefájásban. 
21 (Januarii) ebéd után halászni mentünk ki az sógor-

ral. de nem foghattak az nagy víz miatt, mivel az jeget is 
felvette az víz és az szélin mindenütt felolvadott. úgy hogy 
nagy vízben kellett az szélin az jégre menni. 
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26 Januarii feleségemmel együtt Méhesre indultunk, de 
az útnak nehéz volta miatt későcskén érkeztünk. 

27. Nem igen derék baromvásár lött. 
28. Jó baromvásár lött, feles marha volt és jól is vötték 

az marhát. 
29. Jobb lött s jobban is vötték az marhát. Eodem Vér 

Mihály sógor uram is az húgommal hozzánk jött. 
30. Meglehetős vásár lött. 
31 Januarii az feleségem igen rosszúl kezdett hajnalban 

lenni; sógor uramék is haza mentek. 
Ez holnap igen alkalmatlanúl viselte magát, mivel igen 

lágy volt, sok esőkkel bővölködött, az mi hó volt, mind elment, 
az folyó vizeken nagy árvizek voltak, gátokat, hidakot szag-
gatott, sok helyeken emberek is holtak az vízben, az toknak 
az szélyek is mind felolvadott, úgy hogy az halászatot is bele 
kellett hagynunk; nagy sárral tölt el. 

1 Februarii. Agyat vetvén az szekérben feleségemnek, 
megindítottam, hogy haza hozzam Czegében, de az határszély-
ben vissza kellett térnem, mivel az nyilallás mód nélkül rajta 
megindulván, alig hogy meg nem fóladott. 

6 Februarii annyira kezdett lenni feleségem, hogy az 
hintóban felülhetett és haza jöttünk Czegében. 

21 Februarii fundáltam el és mértékeltem ki az tem-
plom fundamentumát. 

24. Baromvásár lévén, ökröket, hízni és eladni valókat 
vásárlottam. 

25. Hasonlóképen, de igen árros volt, mivel felesen jöt-
tek volt magyarországi marhával való kereskedő emberek, kik 
is felesen vötték. 

27 Februarii az gyűlésben készültem.1) 
1 Mártii2) indultam meg Czegébűl; ebédre jöttem Légen-

ben, hálni Méhesre. 
2, 3. Méhesen voltam. 
4 Mártii reggel megindulván Fejérvár felé, hálni jöttem 

Földvárrá. 
5. Jó reggel megindulván, estvére béjöttem Fejérvárra. 

0 F e j é r v á r i g y ű l é s a p r . 8- ig . 
a) F e b r u á r 28-ról s e m m i fe l jegyzés . 
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6. Felgyűlvén, .170,000 forintoknak felvetésérül discur-
ráltak, melyet kell adni pro Februario, Martio et Aprili. 

7. Felvettetvén, repartiáltatott; az székelységre esett 
40,000 és 50,000 az vármegyé(k)re, úgy az szászságra is, az 
többi taxás városokra és egyebekre. 

8. Az fortalitiumokra való költség is proponáltatott méltó-
ságos gye^nerális uramtól. 

9. Igírtünk azoknak építtetésekre is 90,000 forintokat. 
10 Mártii adtunk memorialist közönségesen regalistákúl 

az méltóságos guberniumnak, melynek copiája ez szerént van: 

Kemény, Toroczkai, Bánfi, Yass, Barcsai, Toldalagi, 
Bliédei, Jósika, Naláczi, Kendefi, Folti, Lázár familiákbúl 
álló némely regalistáknak alázatos instantiája az méltóságos 
regium guberniumhoz. 

Méltóságos regium gubernium! Közönséges mondás: 
honoris et vitae eadem est ratio; bizonyosok vagyunk pedig 
benne, hogy kegyelmes urunk ő felsége, miért isten ő felsége 
házát boldogítsa, csak egy személynek is vagy famíliának 
magok és elejeknek becstelenségekkel való szolgálatjokat nem 
kívánja, ógy megszomorítani ez hazában ő felsége nem igye-
kezik, hanem kit kit az ő maga rendiben és az régi familiák-
búl álló rendeket az ő rendekben s érdemes böcsületekben 
kíván megtartani. Ezekre nézve instálunk nagy alázatoson 
nagyságtoknak, mint ebben az hazában az mi kegyelmes urunk 
ő felsége után lévő jó urainknak, méltóztassék nagyságtok az 
mi mostani nagy becstelenséglinket jó consideratióban venni 
és megorvosolni, s kit kit az ő rendiben közülünk ós érdemes 
böcsiiletiben megtartani; cum non sit inteutio suae maiestatis, 
hogy csak egyikünket is, annál inkább közönségesen bennünket 
két s három személyeknek előnkben való praepositiójával ő 
felsége minket megszomorítson; vagy ha különben nem orvo-
solható, közülünk kit kit méltóztassék nagyságtok az regalista-
ságbúl kibocsátani és az nemes ország catalogussábűl kiíratni, 
hogy nagyságtokat és az nemes hazát ne kételeníttessünk 
magunk és famíliánk mocskával és becstelenségóvel szolgál-
nunk, kiért isten nagyságtokat minden jókkal megáldja, kíván-
juk; mi is pedig ez iránt való nagyságtok gratiáját csekély 
tehetségünk szerént éltünk fogytáig megszolgálni igyekezziik.1) 

11 Mártii. Az fortalitiumokra ígért 90,000 forintban az 
székely natio ad nyolczezeret, negyvenezeret az vármegyék, 
ugyanannyit az szászok is, kétezeret taxás városok és egyebek. 

9 Olv. Cserei M. Hist. 303. 1. 
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12. Rosszul lévén, csak szállásomon voltam, ebéd után 
Teleki uramék jővén hozzám. 

13 Mártii emlékeztem méltóságos gróf Bethlen Miklós 
uramnak ő nagyságának, hogy ha istennek és ő nagyságának 
tetszik, Teleki Sándor öcsém uram az ő nagysága leányát, 
Bethlen (Julia) J) kisasszonyt eljegyzené, melyre való válasz-
tétellel halasztott. 

14. Bethlen Miklós uram ő nagysága magához hívatott 
és holmi kérdéseket proponált előmben, melyekre ugyanakkor 
meg is feleltem. 

15. Választ adott ő nagysága és az kisasszonyt Teleki 
Sándor öcsémnek ígérte. 

16 Mártii adtunk memorialist ugyan regalistákúl méltó-
ságos gyenerális uramnak ő excellentiájának is, melynek is 
copiája ez: 

Ad excellentissimum generalem dominum, dominum et 
patronum gratiosissimum, humilima instantia introscriptarum 
familiarum regalistarumque. 

Humilima instantia quorumdam regalistarum ex familiis 
Kemény, Toroczkai, Bánfi, Vass, Barcsai, Rhédei, Toldalagi, 
Jósika, Naláczi, Kendefi, Folti, Lázár, ad excellentissimum 
generalem dominum, dominum patronum gratiosissimum. 

Excellentissime domine, domine nobis patroné gratiosis-
sime! Cogimur excellentiam vestram humilimis nostris instan-
tiis molestare, quoniam secundum illud: honoris et vitae eadem 
est ratio, maximé sumus contristati; certo enim nobis constare, 
quod sua maiestas sacratissima, dominus noster elementissimus, 
quare deus suae maiestatis augustissimam domum felicitet. 
ne unius quidem benemeritae personae vei familiae, eo magis 
plurimorum fidelium vei familiarum cutn dedecore suorum2) 
et antecessorum, servitia praestare cogit ac intendit, contris-
tareque cupit sua maiestas sacratissima, sed quemlibet in suo 
honore et ordine conservari ac gaudere cupit. His itaque con-
sideratis, instamus humilime excellentiae vestrae, domino, do-
mino et patrono nobis gratiosissimo, dignetur excellentia vestra 
hanc nostram et tantarum familiarum dehonestationem ac 
oppressionem cum sua prudentia considerare et ruminare, pa-
trocinioque suo remederi, et si visum fuerit, etiam augustissi-
mam aulam informare et in restitutione honoris nostri ac 
familiae adiuvare, ut possit quilibet nostrum in suo ordine 

*) Nevének üres hely van hagyva a naplóban. Y. ö. Bethlen M. 
Önéletírása II. 252. 1. 

2) í g y ; helyesebben lenne : suo. 
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et digno honore ex dementia sacratissimae maiestatis et pa-
.trocinio excellentiae vestrae conservari ac gaudere, ne coga-
mur suam maiestatem sacratissimam, patriamque nostram cum 
dedecore familiarum nostrarum servire; scimus enim, quod 
non sit intentio suae maiestatis unumquemque nostrum, eo 
magis communiter nos velle contristare cum praepositione 
quarundam personarum. Quam gratiam et patrocinium excel-

.lentiae vestrae secundum facultates nostras inservire ac demereri 
semper conabimur, deumque nostrum precabimur, ut omnibus 
suis bonis excellentiam vestram cum sua tota familia charis-
sima ditet ac felicitet, familiamque excellentiae vestrae tali-
bus opprobriis semper immunem faciat. Sunt adliuc excellen-
tissime domine, plures etiam familiae, quae similiter sunt 
disgustatae, nimirum Mikola, Macskási, Nemes, Mikó, Gyerőfi, 
Bethlen de Iktár, Kollatovith, sed propter absentiam moder-
nam non apposuimus. 

Eoclem ezen memorialist hasonló formában méltóságos 
Széau uramnak ő nagyságának is beadtuk.1) 

17 Mártii adtuk bé az magazinalis extractust, melyet 
az méltóságos gubernium parancsolt volt, hogy extractizáljuk. 

18. Sándor napja lévén, Teleki Sándor öcsémnél voltunk 
ebéden. 

19 Mártii estve vacsora előtt váltott gyűrűt Teleki Sán-
dor öcsém Bethlen kisasszonynyal.2) 

20. Az aequalitas dolga forgott fen az guberniumban. 
21. Hasonlóképen, és Szász János uramnak iidő enged-

tetett, hogy az aequalitas iránt való projectumát készítse el 
és adja bé az guberniumnak és más két natiónak. 

22 (Mártii) ment el gyenerális uram Szebenben. 
23, 24, 25 Mártii mind csak többire az aequalitas dolga 

forgott fen. 
26 Mártii supremum reformatum consistorium lévén, az 

Báthori templom mellett lévő scholánkrúl volt discursus, mivel 
ő felsége méltóságos commissio8) Széau uram által insinuál-
tatta, hogy azt az scholát cedálnók az catholikusoknak, az 
mint hogy bizonyos conditiók alatt oda is ígértük;4) mely 

9 Tj föntebb mart. 10-én a guberniumhoz benyújtott memorialis 
levelet is. 

2) Megkérette mart . 13-án; 1. föntebb. 
3) így ; helyesebben : eommisscirius. 
*) Maga a templom az 1693. apr. 9-iki resolutio értelmében már 

előbb átadatott a catholikusoknak; 1. föntebb 1693. september 2'2-nél a 
jegyzetet. 
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conditióknak írására gróf Bethlen Sámuel uramat, engemet, 
Kapusi uramat az fejérvári professort, Enyedi uramat az 
enyedi professort, rendelt az consistorium. 

27 Mártii az conditiók és punctumok írásában foglala-
toskodtunk mi négyen. 

28. Hasonlóképen. 
29. Hasonlóképen. 
30 Mártii adta fel Szász János uram az kissebbik pro-

jectumát, nem akarván az nagyobbikat feladni; de azt is 
kívánták, az minthogy azt is — 

31 (Mártii) feladta, némelyek kivonattatván belőle. 
1 Április olvastatott el az Bethlen Sámuel uram házá-

nál az vármegyék előtt mind az nagyobbik, mind az kissebbik 
projectuma Szász János uramnak, mely istentelenséggel teljes.1) 
Eodem ebéd után consistoriumunk lévén, elolvastattak azok, az 
melyeket mi írtunk az schola adásának dolgában. 

2 Április ismét consistoriumunk volt holmi ecclesiai dol-
gok felől. 

3 Április az királynak táborban való menetelére2) való 
költségrűl volt discursus, melyre is ígírtetett ő felségének 
15,000 forint, Salmis fejedelemnek az aulae praefectusnak 
2000; ebéd után penig az aequalitásságról volt discursus az 
guberniumban. 

4. Elsőben volt discursus, hogy most eloszoljunk, hanem 
az innep után ismét öszvegyüljünk; ismét az úr Sárosi János 
uramat szólította meg az director, de csak differáltatott;3) ebéd 
után penig ugyan az aequalitásságról volt discursus az guber-
niumban, de semmire sem mehettünk, mivel Szász János uram 
csak projectizál. 

5 (Április) volt az Toroczkó várossá dolga, az mint az 
földesurak Toroczkai urak ellen felköltek és nemességet keres-
tek magoknak, holmi privilegiumokot forgatván, melyek is nem 
őket concernálják, hanem az aranyas-székieket, az miképen 
Toroczkó vára, mely most Székelyvárnak hívattatik, nekik, 
tudniillik aranyas-székieknek, propter suas virtutes conferál-
tatott volt, de nem Toroczkó várossá; kihez képest látván az 
nemes ország, hogy Toroczkó városi uraméknak semmi igaz-
ságok nincsen, másszor is penig forogván efféleórt dolgok az 
ország előtt, tehát az dominus terrestriseknek adjudicáltattak. 

9 Olv. Cserei M. Hist. 304—305. 11. 
2) József királyt a kitört spanyol örökösödési háború szólította 

táborba. 
3) Sárosi János peréről olv. Bethlen M. Önéletírása II. 210 és köv. 11. 

Cserei M. Hist. 305. 1. 
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6 Április. Kegyelmes urunktúl ő felségétűi méltóságos 
guberniumnak jött egynehány deeretumi olvastattak el, kik 
között egy olyan volt, az mely jött de effectuatione quinque 
punctorum catholicorum, hogy több olyan decretumot nem 
hallottam.1) Item, újabban az fortalitiumokra való 90,000 forint 
repartiáltátott: 50,000 forintja az sóból való 15 garasból, 
tizenharmadfél ezer forintot az vármegyé(k), ugyanannyit az 
szász natio, az székely natio nyolczezeret, az többit az taxas 
városok és egyéb adózó rendek adják.2) Eodem délután con-
sistoriumunk volt; azokat az punctumokat olvasták el, melye-
ket írtunk az schola catholikus atyafiaknak adása alkalmatos-
ságára,3) hogy már szűnnének meg egyszer oppressiónkon való 
igyekezettűi és elégednének meg már egyszer, ne mondanák, 
hogy necdum sátis. 

7 Április. Ben az guberniumban az aequalitásságról dis-
currálván sokáig, és az nemes ország között publicáltatván az 
méltóságos gubernium, hogy mire mentek, azt mind az méltó-
ságos gubernium, mind az nemes ország nevével megizenték 
az méltóságos commissiónak gr. Széau uramnak, melyre nézve 
az commissio ebéd után feljött az guberniumban, kívánván azt, 
hogy mindenik natio resolválja valamire magát, hogy az fel-
séges udvarnak tudjon mit írni meg, hogy az aequalitas dolga 
miben ment és akadott meg és mi miatt az statusok nem 
egyezhetnek. 

8 Április jó reggel öszvegyülvén az méltóságos guber-
niumnál, az nemes ország közzé kijővén az méltóságos com-
missio, kívánsága proponáltatott az nemes ország között, és 
legelsőben is az nemes székely natiótól kérdeztetett, hogyan 
resolválja magát, hogy ez hazára esendő quantumnak vagy 
portiónak hányad részét ígéri hogy adja, minthogy ugyancsak 
az contributióból magát ki nem vonhatja, mivel ab antiquo 
ország quantumában contribuált; melyre nézve az nemes szé-
kely natio főtiszteivel együtt kiment, hogy arrúl együtt beszél-
gessenek; úgy az vármegyék is arrúl való beszélgetésre mél-
tóságos gubernátor uram ő nagysága házában mentek, az szász 
natio penig az palotán magok maradtak, hogy ott ők is beszél-
gessenek együtt ezen dologról; és midőn mindhárom natio 
együtt beszélgettek volna, viszont az palotában öszve vagy 
együve mentek; és legelsőben is az székely natiót kérdvén, 
ígírék, tized részét hogy megadják minden quantumnak; melyre 

9 Az úgynevezett Mikes-féle Öt pont mindeddig megtagadott végre-
haj tását sürgető fulmináns decretum febr. 13-án kelt. Szilágyi S. id. m. 
II. 394. 1. Olv. föntebb 1699. sept. 30-nál a jegyzetet. 

a) L, föntebb a mart . 8-ról, 9-ről és 11-ről szóló feljegyzéseket. 
8) L. föntebb mart. 26-án. 
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az vármegyék felelnek, liogy igen kevés volna, hanem heted 
részét adják ő kegyelmek az militaris quantumnak, az várme-' 
gyék kívánják, az egyébféle quantumnak penig, úgymint for-
talitiumok építésére valónak és extraordinariának felét, mivel 
nagyobbára az olyanok ő kegyelmeknek bonificáltatik; clZ SZciSZ 
natio penig ezzel sem lóvén contentus, kívánta elsőben, hogy 
inkább ők hadd mondják meg, hogy ők mit adnak, azután 
lássák az vármegyék és székely natio, az többit mint repar-
tiálja; de erre az két natio semmiképen reá (nem) menvén, 
kívánták az szászok, hogy az székely natio mindenféle quan-
tumnak harmadát adja, mivel úgy lehet aequalitas. Ezek után 
az vármegye is ígérte magát ez szerónt, hogy noha az szász 
natióval már egyszer contractussa vagyon, melyet ő felsége 
confirmált is, hogy az vármegye ezer kapuról, az szász natio 
penig ezer négyszázról adózzék,1) de mégis semel pro semper 
még az egy úttal az száz kapunak terhét az nemes vármegye5 

magára veszi ; melylyel az szász natio nem mint contentus 
lött volna, de jó néven sem vötte, sőt hogy mindenféle quan-
tumnak negyed részét adja, potenter urgyeálta és kívánta; 
melyeket mind írásban tévén, mind az méltóságos commissió-
nak, mind gyenerális uramnak elküldték, cancellarius uramra 
bízván mind az méltóságos gubernium, mind az nemes ország, 
hogy leírja és ebéd után ő nagysága az guberniumba felhozza. 
Az nemes országot penig elbocsátották, melyre nézve én is 
ebéd után két órakor megindulván, hálni mentem Décsére. 

9 Április idején haza érkeztem Méhesre. 
10. Méhesen voltam; igen alkalmatlan üdő lévén, semmi 

dolgomhoz oly módon nem láthattam. 
11 Április jó reggel megindulván, jókor haza érkeztem, -

jó egészségben tanálván mind feleségemet s gyermekimet. 

20. Mikes Mihály uram instellatiój clYSi £tZ belső' Szolnak 
vármegyei főispányságban, Füzesre halat küldtem. 

21. Kolozsvárra készültem. 
22 Április. Feleségemmel együtt jó reggel megindulván, 

de az kerekünk elromolván, bé nem mehettünk, hanem Apa-
hidán kelletett hálnunk. 

23. Jó reggel megindulván, kilencz órakor előtt beérkez-
tünk; gubernátor uram ő nagysága is ben lévén, mivel eodem 
ebéd után temettük el az sógort, Bánfi Mihály uramat, az 
farkas-utczai templomban, az apjára és anyjára. 

24 (Április) temettük el ugyan Kolozsvárat az szegény 

0 Az erre vonatkozó megerősítő királyi decretum 1693. apr. 14-én 
k e l t ; 1. föntebb 1693. sept, 22-nél a jegyzetet. 
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Tótfalusi uramat is.1) Eodem szent György napján kezdettet-
tem az czegei templom rakatásához. 

25 Április az méltóságos supremum reformatum consis-
torium parancsolatjából fogtunk az Tótfalusi uramtúl maradt 
cusoria és fusoriához tartozó instrumentumok regyestrálásához 
vagy inventálásálioz, Khódei Pál, Enyedi István enyedi pro-
fessor és Kapusi János fejérvári professor uramékkal. 

26. Ugyanakkörűl munkálódtunk. 
27. Az egész typograpbiát is inventáltuk. 
28 (Április) végeztük el egészlen az egész inventatiót. 
29 Április reggel megindulván, estvére haza jöttem Cze-

gében feleségemmel együtt. 

5 Maji az gyűlésben készültem. 
6. Hasonlóképen. 
7 Maji indultam meg és jöttem Méhesre. 
8. Méhesen voltam és gyermeklovat heréitettem s csitkó-

kat bélyegeztettem. 
9 Maji ebéd után megindulván, hálni jöttem Gerendre; 

jóllehet szekerem, lovaim az nagy víz miatt nem jöhettek által, 
magam hajón jöttem által és egvetmásomat is úgy hozták. 

10. Két hajót öszveépítvén, úgy hozták által szekeremet, 
és estvére bejöttem Fejérvárra, de igen megcsömöllöttem. 

11 Maji rosszúl voltam az csömör miatt. 
12. Az taxás városokra és Fogarasföldére repartiájtatott 

az quantumban, úgymint Fogarasföldére 20,000, Kolozsvárra 
10,000; egyszóval vármegyén és szász natión kivűl valókra (a) 
az székelységre repartiáltatott 150,000, és így marad az két 
natióra 600,000.2) 

13. Az két natio között miképen repartiáltassék az 
600,000 forint, arrúl discurráltak;3) az vármegye felét ígér-
vén, az szász natio nem lévén contentus véle, in suspenso 
maradt. 

14. Méltóságos gubernátor uram ő nagysága rosszúl lévén, 
Naláczi uram szállásán volt consistorium és volt discursus az 
Tótfalusitúl maradt cusoria és fusoriához tartozó instrumen-

9 Tótfalusi Kis Miklós ritka képességű tudós könyvnyomtató és 
betüvéső, kinek neve a maga korában messzeföldön ismeretes vala. Az 
életére vonatkozó forrásokat tüzetesen felsorolja Dézsi Lajos Halotti 
emlékvers Bethlen Elek fölött és Tótfalusi Kis Miklós ismeretlen müve 
1697-ből czímű czikkében, Irodalomtört. Közi. V. 337. 1. 

2) A quantumról olv, föntebb az 1701. jan. 25-ről és febr. 1-ről 
szóló feljegyzéseket. 

s) Folytatták az apr. 8-án félbeszakadt tárgyalásokat. 
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tumoknak megvételéről és typographiárúl, de csak in suspenso 
maradt.1) 

15 Maji fortalitiumokra való pénzrűl, adózásnak moda-
litásságárúl, inspectorok felállításárúi volt discursus, és egyik 
falunak inkább való terkeltetésérűl mint másnak, melyért meg 
is neheztelt reám Apor uram. 

16. Subscribáltunk, hogy az fortalitiumokra 50,000 forin-
tokat az magazinalis búzának adósságából fizessenek meg, és 
volt discursus az két natio között az quantumrúl. 

17. Az vármegyékre inspectorok rendeltettek. 
18. Szász János uram mégis jobban kívánván sublevál-

tatni az szász natiót az quantumnak felénél, tehát arról dis-
currált az két natio, elsőben csak az regalistákat béhivatván 
az guberniumban, annakutána az követeket; mely discursus-
nak írásban való letétele bízattatott cancellarius Bethlen 
Miklós uramra. 

19 Maji. Az az conceptus vagy írás az guberniumban 
elolvastatván, halasztódott, hogy deákúl is írassék. 

20 Maji. Az az írás communicáltatott Szász János uram-
mal, mely fel is kiildettetett; és viszont az catholikus atyafiak 
holmi punctumokat proponáltak, melyekrűl kemény decretumot 
is extraháltak az felséges udvarbúi.8) 

21. Supremum consistorium volt, hogy az catholikus 
atyafiak proponált punctumirúl discurráljanak, de minthogy 
még egészlen írásban nem adták, elhalasztódott. 

22. Beggel ország között nem volt semmi, hanem az 
guberniumban; ebéd után még az religyiók az catholikus 
atyafiak öt, de súlyos punctumirúl gyűltek öszve különösön. 

23. Hasonlóképen. 
24. Holmi dolgok végeződtek el, inspectorok denominál-

tattak, az szász natiónak kívánságára írásban tött resolutio 
olvastatott el, melyet ugyan tőlem küldött Sándor János uram-
mal az két nemes status, az méltóságos guberniumbeli szemé-
lyek, az szász natiónak. 

25 Maji mind ebéd előtt, mind ebéd után consistorium 
volt az catholica religio kívánságáról. 

26. Az szász natio választ tévén az két status nekik 
küldött resolutiójokra, az két statusok között elolvastatott, 
melyre igen breviter és ultimarie mingyárt újabban resolvál-
tak, melyet is tőlem és Sándor János uramtúl küldtek újab-

0 Olv. Bethlen M. önéletírása II. 228—230. 11. 
-) L. föntebb apr. 6-nál a jegyzetet. 
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ban az szász nationale. Eodem ebéd után az méltóságos guber-
nium Szász János uram tiáját Körtvélyesit megfogatta.1) 

27 Maji az vármegyék és szász natio között az quan-
tum repartiáltatott; minthogy az székely natio nyolczad részt 
vett fel magára, tehát az 750,000 forintból esett az székely 
natióra fi. rlien. 93,750: az taxas városokra, Fogarasföldére 
esett 20,000 forintokkal esett fl. rhen. 59.642; ezeken kivűl 
marad még fi. 601,608 ;2) melynek fele, űgymint fi. rhen. 
300,804 esik az vármegyékre, fele penig az szász natióra; de 
ebben már megadván mind kész pénzűi, mind in natura fi. 
rhen. 180,276, marad még megadni való kész pénzűi 115,043 
rhen. forintok és xr. 10, bűzáúl penig béadni fi. rhen. 5484, 
xr. 10; in summa kell még fizetni az vármegyéknek fl. rhen. 
120,528; így az szász natiónak is. Ezen kivűl extraordinaria 
költségre és fortalitiumokra vetettek fl. rhen. 150,000; ebben 
az székely natio 1/5 részt vállalván magára, esett fl. rhen. 
30,000; az vármegyékre fi. rhen. 60,000; úgy az szász natióra 
is fl. rhen. 60,000; és már öszvesítvén az feljebb való fl. rhen. 
120,528 summával, kell még fizetni mind az vármegyéknek s 
mind az szász natiónak fi. rhen. 156,986.3) 

28 Maji vasárnap lévén, consistorium volt. 
29 Maji. Elsőben vétetődött elő az Körtvélyesi dolga, 

kit is az director megszólíttatván, prókátora kívánságára más-
napig való dilatio engedtetett, jóllehet Körtvélyesi in praesentia 
statuum minden gonosz cselekedetit és patratumit megvallotta, 
folyamodván egészlen kegyelmes urunk ő felsége gratiájához 
és az nemes ország atyai szeretetihez. 

30. Ismét az Körtvélyesi dolga vétetődött elő, de mint-
hogy az szász natio praetendálta, hogy privilégyiomok ellen 
légyen, mivel szebeni lakos ember, tehát elsőben revideáltatott, 
ha nótát concernál-é patratuma? mivel úgy nem praejudicál 
az szász natio privilégyiomának, mert immediate országot illet, 
és minthogy diéta alatt cselekedte volt Körtvélyesi az vétket, 
ex communi voto et suffragio, az szász natión kivűl, nótát 
concernáló dolognak voxoltatott, mely ellen az szász natio 
publice protestált és írásban bé is adta egyik ítélőmesternek 
in praesentia statuum; mely hasonló dolog soha nem történt. 
Annakutána újólag megszólíttatván director uram Körtvélyesit, 
procurátora párt kért, de minthogy már egyszer dolgát és 

9 Körtvélyesi Jánosról olv. Bethlen M. Önéletírása II. 322—323. 11. 
Pere tárgyalását 1. alább május 29—30-án. 

2) így a quantum összesen 755,000 forintot tenne. 
8) A számítás nem vág össze, m e r t a quantumból fizetendő 120,528 

forint a fortal i t iumokra és extraordinariára felvetet t 60,000 forint ta l 
180,528 forintot teszen. 

CZEGEI VASS NAPI.ÓK. 2 3 
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patratumát megvallotta s nem tagadta, párt adni szükségesnek 
nem ítélték; mindazáltal, minthogy az üdő eltölt, másnapra 
halasztódott ismét dolga. Ebéd után penig én eljöttem és 
hálni jöttem az orbói rétre. 

31 Maji jó reggel felkelvén, ebédre jöttem Földvárra az 
sógor Nemes János uramhoz, éjczaka penig haza jöttem Méhesre. 

1 Junii Méhesen voltam. 
2 Junii haza jöttem Czegében. 

30 Junii jő reggel megindulván, mentem Kolozsvárrá. 
1 Julii ebéd után megindulván, mentem Gyaluban, hogy 

én is az Székely uram lakadalmi alkalmatosságával szolgál-
hassak, ha mit fog parancsolni méltóságos gubernátor uram 
ő nagysága.1) 

2. Gyaluban voltam és házakat öltöztettem. 
3 Julii igen jó reggel nekem igen szomorú hírem érke-

zett Czegéből, mivel anno 1702. 2 Julii estve hét s nyolcz 
óra között, az én. lelkem édes leányom Yass Kató, midőn 
13-ik esztendejében járna,2) csak hirtelen, semmi változást 
nem szenyvedvén, majd többire minden betegeskedés nélkül és 
minden kínlódások nélkül, szép csendesen, ügy hogy senkitűi 
többire észre sem vétetett, ez világbúi kimúlt; melyet meg-
hallván, mingyárt Gyalubúl eljöttem és az nap haza érkeztem, 
házamnak nem kevés és kicsiny szomorúságában, ily szép 
virágszálunk ily hirtelen házambűi kiszakasztatván és elher-
vadván. 

4 Julii koporsót készíttettem szegénynek. 
5 Julii nyolcz s kilencz óra között tétettem koporsóban, 

és addig míg eltemettethetem, tétettem bé az ebédlő házban járó 
pitvar alatt lévő setét boltocskában. 

6, 7, 8, 9. Otthon voltam csak nagy szomorúságban. 
10. Julii reggel megindulván, egész cselédimmel együtt 

lakni jöttem Méhesre; de volt igen bajos utunk, mert egész 
vasárnap az eső mind esvén és hétfőn virradolag égszakadás 
is lévén, az vizek igen megnőttek, úgy hogy sok tók szaka-
doztak el; az én kis tóm is elszakadván, az Holdos tó is élig 
maradt meg; elvágván G ölcz felől az gát végit, igen nagyot 
szakasztott rajta ós majd egy hétig mind ment az víz rajta. 

; 9 A gubernátor második leányát Bánfi Annát adta feleségül Szé-
kely Ádámhoz, kinek nagy fejedelmi pompával megcsinált lakodalmát 
részletesen leírja Apor P. Metamorph. id. h. 393 és köv. 11. V. ö. Bethlen 
M. Önéletírása II. 258. 1. Cserei M. Hist. 307. 1. 

2) Született 1688. oct. 7-én, ekkor tehát már 14-ik esztendejében 
jár vala. 
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28 Julii, midőn volna az nap az szűz jegyben, reggel 
hét s nyolcz óra között adta isten ez világra az én kis leány-
kámat Yass Zsuzsit, kiért áldassék istennek dicsőséges neve, 
hogy az én megszomorodott házambűi kivett édes leányom 
Katicza helyett mást adott, egy kevéssé mostani abbeli szomo-
ruságombúl megvigasztalt. 

1 Augusti haza mentem Czegében, vármegye dolga lévén 
rajtam. 

2 (Augusti) vöttem az méltóságos regium gubernium com-
missióját az szebeni citadella építésére Doboka vármegyébűl 
rendeltetett száznegyven munkásokrúl, hogy ad 15 Augusti 
oda küldjük. 

3 Augusti tiszt uraimék reggel hozzám jővén, mind az 
dolgosokat felvetettük, mind egyéb dolgokrúl dispositiót töttünk. 

4 Augusti tiszt uraimékat házamnál hagyván, magam 
eljöttem Méhesre. 

6 Augusti Úr színe változása napján kereszteltettem itt 
az méhesi templomban kis leánykámat Zsuzsit; voltak kereszt-
apák s anyák: Kemény Simonné asszonyom, Rliédei Pál uram 
feleségestűi, Szekeres János uram, Beszprémi György uram, 
Berzenczei János uram feleségestűi, Henter Farkas uram fele-
ségestűi, Palotkainé asszonyom. 

15 Septembris mindenestül fogva haza költöztünk Méhes-
rűl Czegében. 

23 Septembris commissióm érkezvén az guberniumtűl, 
Fejérvárra készültem. 

24 (Septembris) reggel megindulván, Méhesre mentem. 
25 (Septembris) reggel megindulván, hálni mentem Inak-

falvára. 
26. Idején bémentem Fejérvárra, hogy még az urakkal 

szemben lőttem. 
27 Septembris Fej érvárat voltam és választ vettem az 

uraktól, többire majd csak hiában fárasztván ő nagyságok 
Fejérvárra. 

28 Septembris reggel megindulván, hálni jöttem Föld-
várra ; az urak penig mentek Szebenben. gyenerális uram invi-
tálván ő nagyságokat Landávia megvételének öröme meg-
lövésére.1) 

Landau erősségét Alsó-Elsassban sept. 10-én adta fel a franczia 
őrség az ostromló császári hadaknak. 

22* 
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29. Idején Méhesre érkeztein és estve az méheimet fel-
verettem. 

30 Septembris reggel megindulván, haza jöttem Czegében. 

4 (Octobris) igen nagy szélvész volt. 
5, 6, 7. Igen alkalmatlan üdők jár tak; hol eső, villa-

más, dörgés, mennykő hullás, hol jégeső; hó is nagy lött. 
8 Octobris hasonlóképen ; sőt éjczaka nagy hó lött. 
9. Feltisztult, és — 

10 (Octobris) olyan dér lött, (hogy) az egész országban 
elvötte az szőllőket, mely miatt ógy reménlem, hogy igen 
savanyú borunk lesz. 

6 (Novembris) szegény édes leányom temetésére készül-
gettem. 

7 Novembris végezték el az rakott sírnak belső részét, 
az hová az koporsókat kell rakni, melyben vagyon tíz kopor-
sónak való hely és azonkivűl az két végiben is tehetni az 
boltnak. 

8 (Novembris) végezték el az színt is itt az háznál, 
melyet deszkával fedettem meg; az temetőben is már mást 
csináltattam volt. 

9 (Novembris) küldtem Kolozsvárra Csepregi és Németi 
Mihály uramék után ós deákok után. 

10 Novembris ebédre érkezett, sógor Pongrácz uram 
húgommal együtt, estvére Vér Mihály sógor húgommal együtt. 

11 Novembris estvére érkezett az asszony, öreg Teleki 
Mihályné asszonyom, Teleki Pál öcsém uram, az tisztek és az 
papok s deákok. 

12 Novembris temettettem édes leányomat Yass Katát, 
kinek teste felett az háznál széki esperest Rozgonyi uram prae-
flicált és Németi Mihály uram perorált igen szépen; az teme-
tőben az színben Csepregi uram praedicált. Hogy penig eny-
nyire haladott szegénynek eltemetése,1) oka az, hogy ezen ő 
alkalmatosságával akartam magamnak s házam népének egy 
tisztességes örökös lakó hajlékot éjDÍteni, az hova együvé taka-
ríttassunk és az holott együtt várhassuk az mi urunk Krisz-
tusunk eljövetelit. Dicsőség az ón jó istenemnek, ki erőt s 
tehetséget adott és megengedte énnekem, hogy magamnak és 
házam népének s maradékimnak mind életünkre s mind halá-
lunkra való házat építhessek; adjad és engedjed én kegyelmes 
jó istenem, hogy az elkezdett harmadik házat is, melyben tége-

9 Meghalt jul. '2-án ; 1. föntebb. 
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elet házam népével tisztelhesselek és díesírhesselek, hamar iidőn 
végezhessem el, és abban tégedet egész házam népével szol-
gálhassalak s tisztelhesselek.1) 

13 Novembris ment el tőlem az asszony Teleki Pál 
öcsém urammal. 

14 (Novembris) mentek el tőlem sógor Vér Mihály és 
Pongrácz uramék is, Csepregi uramék is. 

31 (Decembris) itthon voltam és házam népével együtt 
végeztem el ez esztendőt. 

Az mi ez 1702 esztendőnek négy részeit illeti, legelső-
ben is az telet, volt igen állhatatlan és alkalmatlan s min-
den hó nélkül való; mert igaz dolog, elsőben keményen kezdte 
vala magát viselni, ügy hogy az tók mindenütt általállottak 
és befagytak, hogy eleget halászhattunk, de januáriusban felette 
igen meglágyult az lidő, és az sok esős üdő miatt az folyó-
vizek felette igen megáradtak s nagy árvizek lőttek, még az tó 
jegét is felvötte az nagy víz; februárius penig egészlen tavaszi 
módon viselte magát. 

Az tavasz penig elsőben martiusban és aprilisben igen 
keménykedett, ógy hogy az mely iidőnek februáriusban kel-
lett volna lenni, martiusban és aprilisben lött; azután szépen 
viselte magát különben, csakhogy az gyümölcsfák virágzásának 
igen megártott az hideg, mely miatt nem sok gyümölcs lött. 

Az nyarat az mi illeti, elein egy kevéssé esős kezdett 
vala lenni, de csakhamar jó iidőre fordítván, igen jó és sokáig 
tartó kívánatos és alkalmatos takarodásra való iidők szolgál-
tak ; búzánk és egyébféle gabonánk szalmájában vagy kalon-
gyában felette bővön termett, úgy hogy ha az nyár szárazra 
nem fordult volna, bé sem takarodhattunk volna; de az tavasz-
nak kövérsége miatt búzáink mind eldűltek és megléhásodtak, 
úgy annyira, hogy ebben az esztendőben az soványabb hatá-
rokon és földekben termett jobb vagy eresztősebb búza; de 
az zab hirtelen csak leromlott, úgy hogy nagyobbára az ország-
ban fel sem arathatták, mely miatt kevés zabot kaphatván 
fel, majd egy árúvá lött az zabnak vékája az búzáéval. 

Az ősz majd fele ideig, ha tovább is (nem), igen szá-
razon viselte magát, úgy hogy nem is szánthattak ós vethet-
tek; utoljára igen esősre fordalt; idején nagy derek lőttek, ógy 
hogy az szőllőt még éretlen korában szerteszéllyel elcsapta 
és vette, mely miatt igen savanyó borok lőttek; szent Mihály 

Ez évben kezdette Vass György a czegei templomot építtetni ; 
1. föntebb febr. '21-ről és apr. 24-ről szóló feljegyzéseit. 
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nap után egy hétre igen nagy hó lött ós majd harmad napig 
tartott, egyszóval az vetésnek nem alkalmatos iiclő volt, sőt 
ha az tél keményen kezelte volna magát viselni és hirtelen 
elfogott volna, többire mind vetetlen maradtunk volna. 

Ez esztendőben 24 Április, szent György napján kez-
dettem Czegében az templom fala rakatásához és építéséhez. 

Ugyanezen esztendőben 2 Julii megszomorította az én iste-
nem az én házamat édes leányomnak Tass Katának halálával. 

Ugyanezen esztendőben őszszel csináltattam magamnak s 
házamnak és maradékimnak igen szép örökös házat és rakott 
sírt, melyben temettettem az édes leányomat.1) 

Jehova, seregeknek istene, énnekem s egész házamnak 
kegyelmes és jó gondviselő istene, ne büntess, ne látogass 
engem s az ón egész házamat az ón te ellened cselekedett, 
égrekiáltó s vérrel buzgó bűneimért, hanem kegyelmezvén, 
kegyelmezz nékem és házamnak. Amen, amen! 

Anno 1703. 

Úr isten, áldj meg minket ez új esztendőben! 

27 (Januarii) feleségemmel együtt mentem Méhesre. 
28. Méhesen voltunk. 
29 Januarii ebéd után Sámsondra mentünk Vér Mihály 

sógor uram leánykája temetésére. 
30 Januarii temettük az kis húgomat Yér Boriczát. 
31. Jó reggel megindulván, ebédre visszajöttünk Méhesre. 
Ezen hónapnak kezdete lágyan viselte magát és igen 

szárasztó szelek járának egynyehány nap, ógy hogy szép poros 
út volt és egynyehány nap igen száraz; kemény derek is járá-
nak, Pál fordulása penig jó télre fordítá és szánutat is ada, 
valameddig tart. 

1 Februarii. Közelítvén az húgom Toldalagi Krisztina 
lakadalma, feleségem haza fordult Czegében, magának s leányá-
nak köntösökért, magam penig Annis leányommal és Laczkő-
val Méhesen maradtam. 

3 Februarii jött" vissza Méhesre feleségem. 
4. Méhesen voltunk. 
5 Februarii Maros-Keresztúrra mentünk estvére. 
6 Februarii jó reggel megindulván, nyolcz órára felmen-

tünk Koronkában. Eodem volt lakadalma Toldalagi Krisztina 

0 L. f ö n t e b b nov . 12-én. 
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húgomnak Ugrón János urammal, méltóságos urak és főren-
dek gyülekezeti alkalmatosságával. 

7. Koronkában voltunk, mivel az vendégekben senki el 
nem ment. 

8 Februarii jó reggel Koronkábúl eloszolván, ebédre 
jöttem Maros-Keresztúrra. 

9 Februarii jó reggel megindulván Maros-Keresztúrrúl, 
idején Méhesre érkeztünk. 

10. Méhesrül is jó reggel megindulván, idején megérkez-
tünk Czegében. 

28 Februarii feleségemmel együtt és Annissal Teleki 
Sándor öcsém uram lakadalmára indultam és mentem Méhesre. 

1 Mártii Móhesrűl jó reggel megindulván, de az útnak 
nehézsége miatt Gernyeszegre nem értem, hanem háltam 
Pokában. 

2 (Mártii) ebédre Gernyeszegre mentem nagy nehezen. 
3 Mártii Gernyeszegen voltunk. 
4 Mártii reggel megindultunk, de feleségem Gernyeszegen 

maradt; de Annis leányomat bízta Teleki Józsefné menyem-
asszonyra, mivel nyoszolyóleánynak el kellett jőni; ebédet 
öttünk Nyárádtőn, háltunk Mikefalván. 

5 Mártii ebédet öttünk Sövényfalván, sirató estve volt 
Sitvén;*) voltunk ezek: násznagy Haller István uram, az asz-
szony nyoszolyóasszony; vőfél Haller Gábor uram, Annis leá-
nyom nyoszolyőleány; Teleki Mihály uram feleségestül, Teleki 
József uram feleségestül, Teleki Pál uram feleségestül, Bálintit 
György uram feleségestül, Kemény Péter uram feleségestül; 
Bánfi László uram, Székely Mojzses uram, Pongrácz sógor 
uram, Bodoni Zsigmond uram, Toldalagi Mihály uram, Vér 
Boldizsár uram; többeken is alább való nemesi rendek. 

6 Mártii egy s két óra között elérkezvén Szentmiklósra, 
az koszorút is elnyertük, az kisasszonyt is öt s hat óra között 
elnyertük s kezünkhez vöttük, és így ez nap meglőtt Teleki 
Sándor öcsém uram lakadalma.2) 

7 Mártii helyben voltunk. 
8 Mártii méltóságos gubernátor uram Ő nagysága elmen-

vén, mi is elkészülvén, megindultunk és hálni jöttünk Mike-
falvára. 

9 Mártii Mikefalvárúl megindulván, ebédre jöttünk Nyá-
rádtŐre, hálni jöttünk Ernvóbe. 

9 Sitve : Zsidve Kiiküllő (ma Kis-Küküllő) vmben. 
2) Bethlen Miklós leányát Júliát vette feleségül; eljegyzéseket 1. 

föntebb 1702. mart. 19-én. A lakadalomról Bethlen M. Önéletírása II. 293.1. 
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10 Mártii. Igen rosz hírein érkezvén, hogy az kis József 
fiam igen rosszúl volna, melyért feleségem is elment Gernye-
szegrűl, én is jó reggel megindulván Annis leányommal, idején 
Méhesre jöttünk, hová újahb hírem érkezett, hogy már jobban 
vagyon; kiért legyen istennek dicsőség! 

11 Mártii idején haza jöttem Czegében. 
12. Az nagy szél miá sehová nem mehettem. 
13. Hasonlóképen az rút havas iidő miatt. 
14. 15. Bejérvárra az gyűlésre készülgettem,1) 
16 Mártii megindulván, Méhesre mentem. 
17. Méhesen voltam. 
18 Mártii jó reggel Fejérvár felé megindulván, hálni 

mentem Földvárra. 
19. Földvárrúl jé reggel megindulván, estvére bémentem 

Fej érvárra. 
20. Rosszúl kezdtem lenni, hogy fel is alig mehettem, 

melyért le is kellett jőnöm. 
21. Rosszúl voltam, de mégis felmentem ós az 800,000 

quantumrúl volt discursus. 
22. 23, 24. Mind az quantum dolga forgott fen, mint-

hogy gyenerális uram igen siettette repartitióját. 
25 Mártii praedicatio után öszvegyültek, de rosszúl lévén, 

én fel nem mentem. 
26 (Mártii) az Duka vajda pénze forgott fen, melynek 

megadását vagy megfizetését két s három ár egészlen csak 
az Teleki házra akarná vetni.2) 

27, 28. Nem igen sokat végeztünk. 
29. Az kereskedésrűl való compániának felállításának 

modalitásinak investigáJására rendeltettünk, úgymint az űr 
Keresztesi Sámuel uram, gróf Pekri Lőrincz és Bethlen Sá-
muel és László uramék, Inczédi Pál uram s két szász és ón.3) 

30. Az quantum repartiáltatván, elolvastatott ország előtt. 
31 Mártii gyenerális uram felizent, hogy siessenek az 

dologgal, az statusokat ne tartóztassák. 
1 Április praedicatio után felgyűltünk. 
2 Április az extraordinariárúi discurráltak. 
3 (Április) vettetett fel extraordinariára tíor. 150,000. 
4 (Április) ebéd után eljöttem, jóllehet még az ország 

9 Fejérvári gyűlés apr. 4-ig. 
2) Olv. Bethlen M. Önéletírása II. 366. 1. 
3) Kétségkívül a Bethlen Miklós commerciumokról való project Li-

máról van szó, melyet Bécsben az udvarnál nyújtott volt be s az udvar 
véleményadás végett küldött le a guberniumhoz. Olv. Önéletírása II. 275— 
277 és 292. 11. 
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el nem oszlott; hálni jöttem Beidre; az országgyűlése is estve 
későn, kilencz óra tájban elbomlott. 

5 (Április) ebédre jöttem Földvárra, estvére haza jöttem 
Méhesre. 

6 (Április) még déllyesti praedicatióra haza érkeztem 
Czegében. 

12 Maji Kolozsvárra mentem bé csak magam, az urak 
parancsolván, az szegény Tótfalusi uram matrixi és stömpölyi 
iránt.1) 

NB: Láttam hogy az jesuiták igen erősen építtetnek s 
követ hordattatnak és az monostori fejedelmek kastélya-félit 
hányatják és hordatják, melyért méltán jussokat mondhatják 
az következendő fejedelmek alioz az jesuiták épületihez, mivel 
még páter Vízkeleti is azon épületnek nagyobb részét abból 
építtette és hordattatta volt, és talám megadja isten, az mint 
Zsoltárok 39-ik részében és 7-ik versében. 

13 Maji az urak parancsolatjából öszvegyültünk, az kik-
nek ő nagyságok parancsoltak, de kevés effectummal. 

14 Maji mészért küldtem az templom számára Yistában. 
15. Ben voltam, de estvére kijöttem hálni az majorban. 
16. Haza jöttem Czegében. 

23 Maji hozák hírűi, hogy újabban az erdélyi catho-
likus püspök beérkezett volna Kolozsvárra, kit is az jesuiták 
igen nagy ceremóniával acceptáltak, processióval menvén elei-
ben ki, holott is az kereszt vagy talám venerabile előtt az 
püspök térdre esvén, egy szőnyegen juráit, az mint hallom, az 
catholica religio és jesuitai szerzet oltalmazására és gondja 
viselésére Erdélyben etc. etc. Az mely alkalmatossággal szin-
tén akkor igen nagy dörgéssel és villamással vafó záporeső 
lött ott, úgy hogy magokat vagy őket igen megloholta vagy 
verte. Apocalypsis 20 : 7. és 1 2 : 4 . item 20 : 9. 10. 

3 (Julii) költöztem egész cselédestűi lakni Méhesre. 

6. Pongrácz sógor uram levelét vévén, hogy László fiacs-
kája meghalván, el akarja temettetni, oda indultam jó reggel 
és estvére mentem hálni Czegében. 

7 Julii jó reggel megindulván Czegébűl, idején Kudura 
mentem. 

9 L. föntebb az 1702. apr. 24—28-ról és máj. 14-ről szóló fel-
jegyzéseket. 
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8 Julii temettük el az kis öcsém testecskéjét az tem-
plomban. 

9. Jó reggel megindulván, de az vízen nehezen jöhetvén 
által, idején haza jöttem Czegében. 

10. Czegébűl is reggel megindulván, idején érkeztem 
Méhesre. 

24. Feleségemmel együtt tekintőleg haza mentünk Cze-
gében. 

25. Az szó'llőimet jártam meg, már isten kegyelmessé-
gébűl elvégezvén leveledzését és kapálását. 

26 (Julii) oltattattam, és igen nagy krucz hírünk érke-
zek nagy hirtelenséggel, de másnapra csendesedék.1) 

27 Julii Czegébűl visszajöttünk Méhesre és az puszta-
kamarási bérczen jöttünkben szemben tanáltuk az investiga-
torokat vagy connumeratorokat, szintén azon puszta-kamarási 
határt járván. Isten, csak egyedül te tudod, mi lesz ennek 
kimeneteli. Dávid megszámláltatá az Izraelt, döghalállal bün-
tetteték érette; Augustus is számlálást tőn, elvéteték tőle az 
birodalom.2) 

1 Augusti csak magam Czegében mentem. 
2. Látván hogy mindenek hordozóskodnak s költöződnek, 

én is holmi egyetmásomat és vagy tíz hordó boromat Kolozs-
várra indítottam. 

3. Az lószekeremet is ládákkal és egyéb egyetmásokkal 
beindítottam Kolozsvárra. 

4 (Augusti) megindulván Czegébűl, Méhesre jöttem. 

10 (Augusti) estvére mentem Szentpéterre Teleki László 
öcsém uramhoz. 

11. Rósz hírem érkezvén Kolozsvárról, hogy az Rákóczi 
uram kruczai már az Meszesen belől nyargalódznának, jó reg-
gel Szentpéterrűl eljöttem, és Méhesre haza érkezvén, készül-
tem s rakattam, s tizenkét óra után feleségemmel, gyermekim-
mel Kolozsvár felé indultam és hálni jöttem Apahidára; de 
már valamennyire az hír csendesedett. 

12 Augusti Apahidárúl megindulván, reggel nyolcz órára 
beérkeztem. 

9 Rákóczi ekkor Naményból Debreczen felé nyomult már mintegy 
10,000 főre szaporodott hadával. 

a) Ezen országszerte elrendelt investigatióról vagy conscriptióról 
olv. Bethlen M. Önéletírása II. 285 és köv. 11. 
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13 (Augusti) itt ben voltam, rakosgáltattam, mivel sze-
kereim is érkeztek bé Ozegébűl egyetmásommal. 

14 Augusti vöttem az méltóságos regium gubernium és 
méltóságos gubernátor uram ő nagyságok parancsolatját, mely-
ben parancsolják ő nagyságok, hogy méltóságos gubernátor 
uram ő nagysága itt Kolozsvárat kapitányi tisztiben nem fun-
gálhatván az ő felsége másutt levő nagyobb szolgálatja miatt, 
engem substituált ő nagysága personalis locumtenens kapi-
tánynak ide Kolozsvárra. Eodem kereszteltette Teleki Pál 
öcsém uram itt Kolozsvárat első fiacskáját Ádámot. 

15 Augusti replicáltam az méltóságos regium gubernium-
nak és méltóságos gubernátor uramnak, melyben excusáltam 
magamat ezen szolgálattól. 

16 (Augusti) igen nagy lárma lött kün az falukon, valami 
szilágyi és zilahi kruczok nyargalódzván Válaszúton, mely miatt 
az faluk és az mezőség többire mind elfutott és még Fej ér-
várig is lehatolt volt ez az nagy lárma. 

17 Augusti vöttem ójolag az ő nagyságok kemény paran-
csolatját, melyben életem vesztése alatt parancsolják ő nagy-
ságok, hogy bele álljak ezen hivatalban.1) 

18. Kiküldvén commendans uram Válaszút felé vagy két 
compánia lovas és két compánia gyalog németet, igen vissza-
mentek az kruczok. Eodem érkezett estvére Toroczkai István 
uram vagy másfél száz aranyas-szóki lovassal. 

19 (Augusti) érkezett Toroczkai Zsigmond öcsém uram 
is az városokról commendérozott lovasokkal. Eodem estve későn 
commendérozott commendans uram bizonyos számú német, 
magyar, rácz lovasokat Zilaj felé. 

20. Ebédig dolgaim lévén, ebéd után az kőmáli szellőm-
ben mentem ki. 

21 Augusti verték fel Somlyót és égették meg nagyobb 
részét az kiküldöttek és azok között az istentelen ráczok, nem 
kedvezvén sem ifjúnak, sem vénnek, sem asszonyembernek, sem 
leánynak, sem paraszt embernek, sem czigánynak, sőt még az 
gyermekecskéket s csecsemőket is fegyverre hányták; templo-
munkat felverték, az communióhoz való edényeket elhozták, 
scholamesterünket levágták. 

22 Augusti Deésnél az Szolnak vármegyei vicetisztek 
deésiekkel együtt három zászlóval való kruczokat dissipáltak, 
két hadnagyokat is levágván és két zászlójokat elnyervén. 

23 (Augusti) éjféli tájban halt meg az szegény Vitéz 
András uram. 

') T. i. a kolozsvári vicekapitányságban. 
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24. Bethlen Sámuel uram is maros-székiekkel elérkezvén, 
commendans uramnál voltunk ebéden. 

25. Deés felé commendéroztatott bizonyos számú magyar 
és rácz lovasok(at). 

26 Augusti tettük koporsóban Vitéz András uramat. 
27, 28. Hol egyképen, hol másképen hozták az híreket. 
29 (Augusti) visszajöttek az ráczok. 
30 Augusti olyan hírünk érkezett, hogy negyven zászló-

allya krucz jó'ne Kolozsvár felé, az melyben semmi sem volt. 
31. Hatházi uram kimeneteliben munkálódtunk. 
1 (Septembris) hasonlóképen; és estve bizonyos számó 

lovas németek és ráczok gyalogokkal együtt ment(ek) ki Deés 
felé, hogy Kővárban segítséget és élést vigyenek. 

2 Septembris estve felé ment ki Hatházi uram vagy 
száz lovassal. 

3, 4. Alkalmatlan híreim voltak, de többire csak hazug-
ság volt. 

5 Septembris estve felé jött vissza Hatházi uram, vagy 
négy kruczokat fogván és hozván bé. 

6, 7 (Septembris) jöttek vissza azok az németek és ráczok, 
az kik Kővárba commendéroztattak volt; megijedvén el nem 
mertek menni. 

8. Bősz hírünk volt Kővár felől. 
9 Septembris tizenkét óra után csakhamar holt meg 

Toldalagi András uram. 
10 (Septembris) küldöttem Kővárban, ha elmehetne, az 

zselléremet,1) hogy Teleki Mihály uramnak adjon hírt, hogy 
az héten minden bizonnyal segítség megyen. Eodem estve men-
tek ki újobban az lovas németek és ráczok száz muskotélyos-
sal és 132 köböl liszttel, hogy Kővárhoz menjenek, mivel az 
minapi visszatérésekért is neheztelt valóban gyenerális uram. 

11 Septembris érkeztek Teleki Mihály öcsém uramnak 
emberei levelekkel, hogy siessenek az segítséggel, mert igen 
rosszúl vannak. Eodem gyenerális uram Bonczidához szállott. 

12. Kemény Boldizsár uram már ezelőtt harmad nappal 
érkezvén az gubernium parancsolatjával és dispositióival, bizo-
nyos számú személyekre vettetvén ő nagyságoktúl bizonyos 
summa pénz, azok között is én reám is, és ugyan én is azon 
summa pénznek felszedésére is rendeltetvén, kinek kinek az ő 
nagyságok parancsolatját és dispositióit meghirdettettük; de 
többire mind excusálták magokat, az mint hogy recurráltak 
is az guberniumhoz. 

A szó olvasása kétes. 
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13 Septembris déltájban szabadította fel méltóságos 
generális Rabbutin uram ő excellentiája Kővárt s Teleki Mi-
hály öcsém uramat az benne lévő praesidiummal az obsidio 
alól, alatta lévő gyülevész földnépének elszélesztésével ós levá-
gatásával, az vidéknek penig nagy romlásával és többire végső 
pusztulásával. 

14. Maga generális uram helyben lévén, véle lévő német 
és rácz hadakot az vidékben lévő falukra prédálni s pusztí-
tani kibocsátott. 

1 5. Élést és több praesidiumot hagyván Kűvárban, Teleki 
Mihályné menyemasszonyt gyermekivel együtt és az Teleki 
familia benne lévő egyetmásit s javait is kihozván, visszaszál-
lott generális uram hadaival együtt.1) 

16 Septembris temettük Kolozsvárat az unitaria templom 
ezintermében Toldalagi András uramat. 

17 (Septembris) érkezett kémem az Rákóczi uram tá-
boráról. 

18. Csak magát az feleségemet ki küldtem Czegében, hogy 
az ott való dolgokat tekintse meg. 

19 Septembris. Zarárnl vármegyében lévén bizonyos számó 
lovas és gyalog kruczság, kikre Száva uram Koszta nevű colo-
nellussal, két compánia némettel és az ide való fizetett kato-
nákkal és ismét lovas ráczokkal Brádnál reájok ütvén, az kru-
czoktúl igen megverettettek, Koszta egy kapitánynyal legelső-
ben is elesvén. 

20 Septembris. Gróf Bethlen Sámuel uram vele lévő 
hadakkal lévén az deési réten Szentbenedekkel általellenben, 
reggel hét s nyolcz óra között azokra is reá ütvén tizenhét 
zászló lovas krucz, kiknek előttök járója volt Szuliai és Kaszás, 
inopinate reájok ütvén, még csak fegyvert sem foghatván töb-
bire az mieink, igen megverettettek és elszélyesztettek, úgy 
hogy maga is Bethlen Sámuel uram alig szaladhatott, feles 
ember esvén el az mieink közül, de több sebesedett meg, kik 
közül is felesen holtak meg; nyertek el az mieinktűl hét zászlót, 
rabot fogtak volt el hatvanötöt, de ezek közül ötvennyolczat 
visszabocsátottak; ezeken kivűl vitték el Nemes Pétert, Hoch-
márt, Egri Mihályt és amaz templomfelverő Matócsit az 
enyedi 2) feles kővárvidéki marhát is hajtottak el, az 
mieinkkel lévén, az mely marhák is az mieinknek ellenségek 
volt, az mely hallatlan, mivel az mieink akarván szaladni, az 
marhák reájok támadván, azok is az mieinket hányták, öklöl-

9 Kővárról és Teleki Mihályról olv. Cserei M. Hist. 323. 1. 
9 A pontok helyén egy olvashatatlan szó van. 
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dözték, ,úgy hogy az szaladóknak másfelé kellett miattok sza-
ladni. így adja vissza isten az kővári és somlyai dolgot;x) 
isten többtűi is oltalmazzon. 

21 Septembris írtam Deésre, hogy az testeket öszveszed-
jék és az sebeseket kötözzék. 

22 (Septembris) érkezett Szatmárrúl egy kapitány, ki is 
nem sokat késvén, postán gyenerális uram után ment. 

23. Hatházi uramat portára akartuk kiküldeni, de hir-
telen az hideg ellelé. 

24. Az ráczokban commendans uram portára akart kikül-
deni, de csak kalauzt sem kaphattunk elejekben. 

25 Septembris kalauzok szerzésében, hús árrának leszál-
lításában munkálódtam. 

26 (Septembris) voltam Vor(um)2) kapitánynyal, Bánfi 
Farkas urammal, Csáki László urammal ebéden Naláczi Lajos 
uramnál. 

27 (Septembris) voltak nálam ebéden az német com-
missarius egy Szebenbűl jött kapitánynyal, Yofster és Vor(um) 
kapitányék, Bánfi Farkas uram ós Újhelyi uram. 

28 (Septembris) voltam ebéden Vor(um) kapitánynyal, 
Bánfi Farkas urammal, páter Kapi urammal, Gálfi Pál uram-
mal Csáki László uramnál. 

29. Gálfi uram egynéhányad magával Egeres felé ment 
ki portázni; az németekben is és ráczok Deés felé mentek. 

30. Némely itt való személyekre vetett summának felét 
más több személyekre is repartiálta az tanács az urak paran-
csolatjából.3) 

1 Octobris jöttek meg az Deés felé kiment németek és 
ráczok, mely bejövetelekkel az ráczok Alsó-TőkÖt, Kendet, 
Esztényt felverték, sok egyetmásokat hozván el. Gálfi uramék 
is béjöttek, de egyik rendbeliek is semmit nem hoztak. 

2. Ebédig abban munkálódtam, hogy az ráczoktól elpré-
dáltatott egyetmásokat vissza adattathassam, az mint hogy na-
gyobb részét vissza is adattattam; ebéden penig commendans 
urammal és más német kapitányokkal voltam Yofster kapi-
tánynál. 

3. Kémeket, portásokat bocsátottam ki, és ismét hat 
német, hat rácz menvén ki nyelv fogni,4) de semmit sem 
hozott, hanem az ráczok ismét az dáliaknak feles egyetmáso-
kat hozták el. 

J) L. föntebb aug. 21-én és sept. 13-án. 
2) így ; talán Wurm. s) L. föntebb a sept. 12-ről szóló feljegyzést. 
4) Nyelvet fogni : híradót, tudósítót fogni. V. ö. Nyelvt. Szót. I. 867. 
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4 Octobris. Kemény Boldizsár uramra is ebben az sum-
mában fl. rhen. 1000 vetvén,1) Kendefí Gáspár uram execu-
tióval jött utána, holott penig ez is itt afféle pénzt executióval 
szed. Ilyen dolog históriában sem olvastatik. 

5 Octobris éjczaka tíz órakor mentek ki innét Kolozs-
várról az lovas németek és ráczok bizonyos számú muskoté-
lyosokkal együtt Zilaj felé ós Somlyó felé. 

6 Octobris prédálták fel az somlyai kruczok Borsát, 
Széket, Németit. 

7 Octobris délután három óra előtt érkeztek Somlyóhoz 
az innét kiment németek, kik eleiben kijővén az ott lévő kru-
czok, de meglátván az németeket, mint aff'éle nem harczhoz, 
hanem csak prédához szokott emberek, elszaladtak, és az üzós-
ben vágtak le bennek valami keveset; az német had bémen-
vén Somlyóra, mind várát s várossát egészlen felégette, még 
az mi templomunkat is, kedvezvén az catholica templomnak.2) 
Eodem prédáltatta fel Sennyei véle lévő és tolvajokbúi álló 
kruczival Deés várossát; ós így egyik egy felé, másik más 
felé prédál, pusztít, éget és ront bennünket, és az két fél közt 
el kell pusztulnunk, ha isten ingyen való kegyelmességébűl nem 
könyörül rajtunk. 

8 Octobris. Jöttökben az innét kiment németek Pere-
csent, Varsóczot elégették és nyolcz s kilencz óra tájban Zilajra 
is reá menvén, mind egészlen elégették; abban az tűzben 
ugyan megmaradt volt az templom, de kitakarodván az német 
had az égett városból és estve lévén, az németek elöljárója 
fűstrázsamester báron 3) visszaküldött és felégettette; 
elsőben Rácz György nevű kapitánynak parancsolt, de az 
vissza nem küldvén, németet küldött annakutána vissza elége-
tésére. Eodem égettette fel Sennyei is Betlennek várossát, 
csűrkerteit és mindenét. 

9 Octobris jöttek és érkeztek bé éjczaka hét órakor az 
hadak. 

10. Nyugodtak. 
11. Az hozott prédát osztották. Hoztak penig lovat majd 

háromszázat, de csak afféle prédált ló volt; marhát majd 
ötszázat, de azok között felesen voltak az szegénység marhái 
is, kiket az útban hajtottak el; egyéb egyetmást is Somlyóról 
felesen hoztak az pápista templomból. 

12 Octobris jött bé Marjai Albert az szolgabíró, az ki 

9 L. föntebb sept. 30-án. 
Somlyó első felprédáitatását 1. föntebb aug. 21-én. 

3) Nevének üres hely van hagyva. 
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referálta, mivel elfogták volt az kruczok, hogy Somlyónak 
harmada még megmaradt. 

13. Hatházi /uram öcsese is megérkezett az Rákóczi uram 
táboráról, az ki az többi között referálta, hogy Szatmárnak 
ostromnak menvén az krucz, felesen vesztek el alatta és sem-
mit nem árthattak Szatmárnak.1) 

1.4 Octobris virradta előtt éjczaka két s három óra 
között az lovas németek kimenvén Deés és Betlen felé, én is 
még virradtig megindultam Czegében kicsiny szüretemre és 
idején haza érkeztem. 

18 Octobris megindulván, estvére idején beérkeztem Ko-
lozsvárra. 

19 Octobris esett szerencsétlenség feleségemen; az hideg 
és nagy hurut vesztegetvén, az nagy erőltetés miatt reggel 
három s négy óra között, négy holnapi tereli idétlen lött és 
el lött; volt penig fiúcska. 

20. Igen rosszúl volt feleségem. 
21. Hírünk érkezvén, hogy Zsibóra feles krucz takarodik 

Bonczidárúl, Toroczkai Tstván uramot az székely hadakkal 
éjczaka hívattuk fel ide az hostátban. 

22 Octobris küldött commendans uram negyven lovas 
németet, negyven székelyt és negyven ráczot az Beszterczérűl 
ide hozandó ötszáz köböl zab eleiben. 

23 (Octobris) vettük az méltóságos gubernium paran-
csolatját, melyben parancsolják ő nagyságok, hogy itt közel 
lévő urak s főrendek asztagit, gabonáit csépeltessük, vagy ha 
üdő nem lesz reá, szalmájában is béhordassuk erga quietan-
tias; úgy az szénájokat is, az kostátokban levő búzákat, gabo-
nákat és szénákat is bétakaríttassuk ide az városban. 

24. Az méltóságos gubernium parancsolatjáról beszélget-
tünk együtt commendans urammal, Csáki István és Bánfi 
Farkas uramékkal. 

25' Octobris érkezett Bethlen László uram az urak 
parancsolatjával és egy instructióval az székely atyafiak zúgo-
lódások complanálására. 

26 Octobris. Az hostátban lévén szálláson az székelyek, 
közikben kimentünk, és az gubernium levelét elsőben az tisztek-
nek, azután közönségesen is megadván, okát tudakoztuk zúgo-
lódásoknak, de az mint kitanáltuk, nem volt oly derék dolog, 
csak Toroczkai István uram megijedvén, tekerte nagyra; 
mindazáltal mi instructiónk szerént adhortáltuk, intettük őket. 

>) Y. ö. Cserei M. Hist. 320—321. 11. 
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31 Octobris hozták 'ide bé Gyalubúl méltóságos guber-
nátor uram ő nagysága Gyaluban lévő egyetmásit. 

1 Novembris ment ki innét Csáki László uram oly prae-
textus alatt, hogy feleségéhez megyen Marosvásárhelyre, de 
midőn Macskásnál kün lévő portás németekkel és ráczokkal 
szemben tanálkozott volna, maga egynehány szolgáival, meg 
sem várván, elszaladott; hintaját utóiérvén, kocsisát és egy 
más szolgáját meglőtték; érkezvén az németek is és megtud-
ván ki szolgái légyenek, prédálni és több szolgáit is lődözni 
nem engedték, hanem szekerét, lovait visszahozták; maga ment 
Somlyóra és kruczczá lött. 

2 Novembris Bóné nevű krucz kapitány valami kevessed 
magával Sebesvárt megszállotta, és hitetlenek lévén benne 
az emberek s hamissak, feladták. 

3. Hunyad felé küldtünk ki portásokat, de semmit nem 
kaphattak. 

4 (Novembris) visszajöttek. 
5 (Novembris) jött levele commendans uramnak Csáki 

László uramtúl, hogy visszahozott lovait s egyetmásit küldje 
ki neki. Eodem, szállásán levő kevés egyetmásit inventáltuk, 
de csak két üres láda volt szállásán. 

6 Novembris. Szünetlen hozván bé az hírt, hogy Nagy-
Almásnál igen gyülekeznek és szaporodnak az kruczok, Sze-
benben az méltóságos gubernátornak én is szünetlen írtam. 

7, 8, 9. Szénát felest hordattunk s takarítottunk bé az 
városban, szakaszokban rakatván, casu quo ha bérekesztet-
tetnénk. 

10 Novembris reggel kapunyitáskor béhozván hírét egy 
macskási ember, hogy Üskülő nevű puszta templomnál krucz 
tábor hált légyen, commendans és főstrázsamester uramékkal 
mingyárt conferálván és észbe vévén, hogy azon krucz tábor 
Bonczidára, az székely atyafiak felverésekre igyekeznék, az itt 
való lovas militiát az városi lovasokkal és ráczokkal kiküld-
tük ; kik is Bonczida felé menvén és nem vévén észre majd 
Válaszúiig, hogy Bonczidánál az székelyeket dissipálták és 
Bonczidára az kruczság bészállott, csak bátran menvén min-
den portázás nélkül, két furírt béküldtek, hogy az székelyeket 
híjják ki Bonczidárúl; azokat elfogván az kruczok, ezek az 
mi magyarink is egy kruczot fogván Válaszúinál, kitűl meg-
értették, hogy Válaszút és Bonczida tele van kruczczal; az-
alatt az mieink csak látták, hogy Bonczidárúl kétfelől is 
takarodnak keményen az krucz seregek, egy része méltóságos 
gubernátor uram szilvás kertje felől, más része az hídon jővén 
által az szakaszok felől, kikkel az magyarok és ráczok egy 
darabig ellenkezvén, az németek penig rendelt seregben ver-

CZEGEI VASS NAPLÓK. 2 4 
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vén magokat és azalatt mindkétfelől jövő krucz seregek elér-
kezvén, az németekre háromszori Jézus kiáltás után nagy 
bátran reá mennek; az németek is nagy tüzet adván és mind-
két fél kemény karczot tartván, végtére az mi kevés német 
hadunk, mely volt circiter 340, nem sustineálhatván az krucz-
nak sokaságát, mely is volt, az mint mondják, circiter 4000, 
az mieinknek hátat kellett adni és meg kellett szaladni; de 
az mi németinkben alig szabadult el SZciZ j cíZ német kapitá-
nyok és tisztek többire oda vesztek; főstrázsamester báró 
Gelbig,1) kapitány Mill és kapitány-lejtmány szaladtak el; 
veszett három főkapitány lejtmányokkal és egyéb tisztekkel 
együtt, de az kruczokban, az mint hallatik, két vagy három 
annyi is veszett, mint az mieinkből; veszett városi ember is 
nr 2) az ráczokban nem sok, mivel idején elszaladtak s 
többire elszöktek.3) 

11 Novembris csendességben voltunk. 
12. Emberünk járván Bonczidára, meghozták, hogy még 

ott légyenek és hogy több is jött hozzájok; azonban Tordán 
is egy zászlóallya krucz volt. 

13 (Novembris) estve hét órakor érkezett újabb néme-
tünk az elveszett lovas németek helyében, kikkel jött Chal-
templát, Najberch regyimentjének főstrázsamestere, commen-
dansnak az másik helyében. 

14. Commendans Arnoldus Jentis uramra igen megne-
heztelvén gyenerális Rabbutin uram az németek minapiban 
veszedelmekért, parancsolta, hogy Szebenben menjen; de ez 
nem mervén Szebenben menni, recipiálta magát az jesuitákhoz. 
Eodem esett értésemre, hogy az húgom Bánfi Mihályné, Yass 
Ágnes,4) 10 praesentis virradólag Idecsen megholt. 

15 Novembris volt nálam ebéden mostani commendans 
uram Chaltemplát. 

16 (Novembris) hozák meg hírét reggel, > hogy az kruczok 
Bonczidárúl mind eltakarodtak és szállottak Uskölő 5) és Fo-
dorliáza közzé. Eodem hajtották el mind Czegébül, mind Méhes-
rül minden marháimat; hanem Czegében az jobbágyoknál 
maradt meg egynehány ökröm és tehenem, Méhesen is egy-
nehány ökröm, de az teheneim közül semmi sem, mivel az 
méhesiek mind kiadták. 

17 (Novembris) hozák meg azt is, hogy háromfelé sza-
kadtak : Orosz Pál Zsibó felé, Bóné Yárad felé, az Ilosvai 

J) Galling / a név olvasása kétes. 2) Számuknak üres hely van hagyva. 
3) A bonczidai veszedelemről olv. Cserei M. Hist. 321—322. 11. 

Vass Jánosnak, a naplóíró nagybátyjának leánya. 
6) így ; kétségkívül Kis- vagy Nagy-Ésküllö, 
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lia(cla) Bánya felé, de az lézengője, tolvaja mind ide liátra 
maradt tolvajkodni s prédálni. 

18, 19, 20, 21 Novembris egynehány ezer marhát, ménest, 
bihalyt takarítottak ki, úgy hogy űri, fő és nemesi rendnek 
majd semmi marhája sem maradt. Görgény felől, az havasokról, 
Vásárhely felől, Maros-székről és az Maros mellől mezőségrűl 
mind elprédálták és hajtották. Házaimnál rettenetes károkat 
töttek; az egy égetést hogy nem mívelték mint az tatárok, 
de különben hasonló dolgokat cselekedtek. 

22 Novembris szőkék el ismét már harmadszor Vaszily 
uram az asztalos inassal; az is már másodszor szökött el. 

23 (Novembris) hozták bé Hatházi uramék Apor Ber-
kas, Beregszászi György, Nagy Ferencz, Sebesi Jánosékat, 
kiket is árestumban tétettem. 

24. Bánfi Farkas és Hatházi uramék voltak nálam, töb-
bek is érkezvén, kikkel mulatnom kellett, és az catarrhus igen 
reám esett. 

25 Novembris ebéd után négy óra tájban indult Sze-
benben vicecolonellus uram, az régi commendans.1) 

26. Elmenvén Tordáig, onnét még azon éjjel visszatért, 
meghallván, hogy az Aranyos mellett kruczok légyenek, és jó 
reggel itt voltak Kolozsvárnál, még kapunyitás előtt. 

27 Novembris állíttattam strázsát az Gyerőfiné asszo-
nyom ajtajára az gubernium parancsolatjából, hogy házából 
ki ne bocsássák, hogy az fiait az jesuitáktúl elszöktette. 

30 Novembris égették fel az német vitézek Toroczkó-
Szentgyörgyöt várostól, udvarházakkal együtt, és Toroczkót. 

4 (Decembris) vetett az commendans mindenféle terhet 
az nyakamban. 

5. Kolos vármegyei és Doboka vármegyei vicetiszteket 
eleiben hívatta az commendans és proponáltatta ő kegyelmeknek 
André commissarius által, hogy Csáki uram súlyos betegsége 
miatt, Bánfi Farkas uram erőtlensége miatt2) az ő felsége 
szolgálatjában sok fogyatkozás esik, tehát az mint ennekelőtte 
az méltóságos regium gubernium ő kegyelmeknek is paran-
csolta volt, hogy mindenekben az ő felsége kívántató szolgá-
latjában tőlem és az én dispositiómtól dependeáljanak, tehát 
ő kegyelme is parancsolja, hogy ennekutána így legyen, quia 
propter incapacitatem supremi comitis non potest páti servi-
tium suae maiestatis. 

') L. föntebb a nov. 14-ről szóló feljegyzést. 
2) Csáki István Kolos vármegyei, Bánfi Farkas Doboka vármegyei 

főispánok voltak. Lázár M. Erdély főispánjai 69 és 154. 11. 
24* 
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6 Decembris hozzám gyűlvén az tisztek, iterato commen-
dans uram commissarius André által admoneáltatta, és az 
dispositióhoz is fogtunk, jóllehet ea protestatione instituáltam 
mind commendans uram, mind az vármegye tisztei előtt, hogy 
ha engemet turbáltak akkor, mikor az provisio lehetött volna, 
most már az háborgó és bolgó üdő miá (ha) fogyatkozás lesz, 
oka ne legyek. 

7 Decembris küldtünk commendans urammal Szebenben 
leveleket Kristóf és Hatházi nevű városi emberektűl. 

8 (Decembris) hozták meg, hogy Szász Jánost az sze-
beni királybírót 3 Decembris reggel az szászok, ebéd után 
penig az statusok, Szebenben, gyűlési alkalmatossággal megsen-
tentiázták, és 5 praesentis déllyesti két órakor az piaczon 
lévő akasztófa és theatrum közt egy szőnyegen fejét vötték, 
egy Pap János nevű szolgájával és kertészivei együtt.1) 

9 (Decembris) jöttek szekereim Méhesrűl. 
10. Az szénafűbűl egynyehány fejérdi szekereket hajtván 

el az kruczok, ide bé Kolozsvárra akarván szénát hozni, éjczaka 
nagy lármánk lött, oly hírünk érkezvén, hogy Fejérdnél nagy 
tábor volna. 

11 Decembris commendans urammal Csáki László uram 
árestált szolgáit examináltuk. 

] 2. Csáki uram elhordott egyetmását keresték és hordták 
öszve az főstrázsamester szállására. 

13 (Decembris) bocsátották el őket az árestombúl. 
14. Ismét Kristófot levelekkel visszaküldtük Szebenben. 
15 (Decembris) ebéd után az majoromban tekintettem. 
16 Decembris kiváltképen való szélvész miatt sok károk 

estek az ház födeleiben, az melyik commendans Jentis uram 
szállása fedelének is egy darabját elől levetette, több házoknak 
is szarvazatjokat és fedeleket rontotta le, az templomok csere-
pezéseket rútól meghányta s vesztegette, az farkas-utczai tein-
plomrúl az kakast is levetette. Gryaluban is az lakadalmas szín-
nek fedelét egészlen lerontotta; kéményt is rontott le. 

17 Decembris vöttem újabb kemény parancsolatjokat az 
uraknak, hogy az közelebb való helyekrűl és falukbúi indesi-
nenter, akármely possessor és más rendbeli emberek szénájo-
kat, búzájokat s zabjokat, mennél felesebben lehet, ide bé az 
városban hordassam. 

18 (Decembris) kezdettetteni az széna hordatáshoz; leg-
elsőben is hozták az puszta-szentmiklósi határról. 

19. Érkezett báró Tise2) vicecolonellus uram Fejérvár 
9 Szász János tragoediáját olv. Bethlen M. Önéletírása II, 316 és 

köv. 11. Cserei M. Hist. 333- 335. 11. 
2) Tige. 



1703, december, 3 7 3 

felől, bizonyos számú commendírozott lovas és gyalog német 
hadakkal és ráczokkal, s szállott Szamosfalva mellé alól. 

20. Az itt való lovas militia is egészlen és az gyalog 
németek közül is kimenvén, . . . köböl*) búza liszttel, conjun-
gálván ezek is magokat az többivel, munitio is lévén vélek, 
jó reggel még virradta előtt Szamosujvár felé megindulván, 
hogy Kővárban élést és újabb praesidiumot vigyenek, háltak 
Dengelegnél. 

21 Decembris jó reggel még virradta előtt megindulván 
az militia és Deésre érkezvén, kruczokat Deésen nem tanálván, 
az egész Deés várossát az németek felégették és véle együtt 
egynyehány falukat: Aknát, Némát, Széplakot és többeket is. 

22. Ismét estvére visszajöttek és szállottak Szamosfal-
vához előbbeni helyekre. 

23. Jó reggel Szamosfalvától megindulván, szállottak 
Tordához. Apor Farkas ós Beregszásziékat ezen alkalmatos-
sággal elküldtük Szebenben. 

24. Az militia Aranyos-széken nagy égetést cselekedett; 
ógymint Szentmihályfalvát, Bágyont, Kövendet, Kecsedet, mind 
templomokkal együtt elégették. 

25. Az mi istenünk siralmas karácsoni innepeket adott 
érnünk, elégvén és elpusztulván feles templomaink és eccle-
siáink, és ez helyben is az nagy és szünetlen való szolgálat miatt 
alig tudunk különbséget az innep és köznapok között tenni. 

26 Decembris éjczaka egy s két óra között lármánk 
esett, monostori hostátban ütvén bé az kruczok, de csak egy-
nyehány lovakat kaptak el. 

27. Inneppel nem gondolván, szénát hordattattunk az 
militia számára. 

28. Hasonlóképen szénát s búzát. 
29. Szuesákon mentek által éjczaka Pekri Lőrincz, Bar-

csai István és Jósika Dániel uramékkal, Rákóczi uramhoz vivén 
őket, kiket Gúthi nevű krucz kapitány Balázsfalván fogott el, 
Fejér vármegyét akarván felültetni.2) 

30. Vettem fel az fekete köntöst, Bánfi,Pál bátyámat, 
Vass György öcsémet, Bánfi Mihályné Vass Agnes húgomat 
akarván gyászolni, kik egymás után csak hirtelen megholtak. 

31 Decembris szállott Szamosfalvára harmincznyolcz zászló-
allya krucz, kik is azon éjjel ott háltak; kik közül kettőt levág-
tak, egyet az rosszában béhoztak, egyet halálosképen az ellen-
kezésben ellőttek, kit is ugyan Szamosfalván temettek el. Ra-
dákot is, gubernátor uram kalotaszegi gondviselője-félét az 

0 A köböl-számnak iires hely van hagyva. 
s) Olv. Cserei M. Hist. 325." 1. 
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ellenkezésben meglőtték, de nem halálosan. Ez az első járások 
Kolozsvár mellett láthatóképen. Esett értésemre Vass György 
öcsém uram halálának napja, ki is holt meg 15 Decembris 
virradólag Görgény várában, ez mostani nagy rebellióban meg-
maradásnak okáért vonván oda magokat.1) 

Az mi ez elmúlt 1703 esztendőnek négy részeit illeti, én 
most azoknak leírását az eddig szokott írásom szerént, csak 
elhallgatom most, mivel az nyárnak nagy részét és az őszt 
igen kedvünk ellen töltöttük el, hanem csak egynyehány kivált-
képen való megjegyzésre való dolgokat írok le és observálok. 

Ezen esztendőben májusban vittem bé az csorgót Cze-
gében az virágos kertemben és udvaromban, de csakhamar 
árvíz módjára reánk jővén és következvén az Rákóczi uram 
rebelliója alkalmatosságából származott gonoszok és romlások, 
nem sokáig gyönyörködhetém benne. 

Ugyanezen esztendőben, ugyan májusban, újabban bejő-
vén az erdélyi catholikus püspök,3) ki is maga után ez sze-
gény hazára nagy romlást és pusztulást vona. 

Ez esztendőben őszszel, de kivált télben támada Erdély-
ben paraszt had, az kik az uraknak és főrendeknek minden-
féle marhájokat eldólák, prédálák, udvarházokat elpusztították, 
prédálták s vesztegették s kimondhatatlan károkat töttek; az 
mikor nekem is mindenféle feles marháimat, ökreimet majd 
százötvenet, csordabeli marháimat circiter háromszázat, juho-
mat circiter ezeret, feles bihalimat, sertésimet elhajtották s 
prédálták, s többfre mind az magam emberim prédálták, pusz-
tították házaimat; 3) ménesemet megmaradásnak okáért Három-
székre hajtatván, és azok is rebellálván,4) mind elhajtották s 
prédálták. Az szófogadatlan jobbágy miá nagyobbára vetetlen 
maradtunk, mely miá nagy éhségre jutunk, ha isten ő felsége 
nem könyörül rajtunk és ez siralmas s veszedelmes üdőt 
rólunk el nem fordítja s meg nem szűnteti. 

') Olv. Cserei M. Hist. 335—337. 11. 
z) L. föntebb máj. 23-án. 
3) L. föntebb nov. 16—21-én. 
*) Olv. Cserei M. Hist. 325. 1. 
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1 . JAN. 1704 - 31. OCT. 17 05. 

Anno 1701. 
Úr isten, adj csendes és békességes ój esztendőt! 
1 Januarii. Az mely kruczok Szamosfalvára szállottak 

volt,1) jó reggel megindulván onnét, mentek Tordára. 
2 (Januarii) voltak nálam ebéden a német tisztek. 
3, 4, 5, 6. Számtalan prédálást és dólást cselekedtek az 

kruczok Tordán, kiknek kapitányok volt Gótlii, Kaszás Pál 
ós Yajó András. 

7 (Januarii) eljöttek Tordáról és Lónánál Gyalu mellett 
takarodtak el, holott is toroczkkal kezűlek egyet ellőttek. 

8. Mind takarodtak. 
9. Orosz Pál Bonéval és Csurullával Pánczélcsehig kijő-

vén, utának hírt hoztak, hogy Szatmárnál az kruczokban levág-
tak, melyért visszafordultak ós az ide ki való kruczok is kezd-
tek kitakarodni. 

10. Szénát hordattattam együnnen is, másunnan is. 
11 Januarii éjfele után mingyárt kimenvén innét az lovas 

németek a ráczokkal együtt, és egy kevés gyalog német is, 
reggel Szentlászlóra érkezvén, elsőben felprédálták, annakutána 
egészlen elégették, az templomunkat egészlen felverték, papun-
kat megfogatván s egy ingben, lábravalóban hagyván, erősen 
megverték; mesterünket mezítláb, hajadon fővel, kötve ló mel-
lett hozták bé. Seregeknek ura istene, meddig haragszol az te 
népednek könyörgése ellen? megelégíted őket siralmas kenyér-
rel és siralmas italt adsz nékik nagy mértékkel! 

12. Az prédát osztották, elhajtván minden marhájokat. 
14 Januarii. Az itt lévő lovas német militia nagyobbára 

innét is kimenvén báró Tis2) uramhoz és egy kevés gyalog 
is, s Szamosfalvától elindulván, délre szállottak meg az boncz-

9 L. föntebb dec. 31-én. 
•) Tige. 
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iclai s z a k a s z o k k ö z ö t t ; azalatt Bonczidán a gubernátor 
uram ő nagysága és Bánfi Farkas asztagit az ráczokkal báró 
Tis uram mind elégettetvén, csak kettőt-kettőt hagytak meg 
mindeniknek; úgy az csűrök is elégtek, az szakaszokat is mind 
elégették; asztag égett el nr. 47, szakasz széna nr. 18. Hálni 
ment Dengeleghez. 

15, 16. Egész Rettegtűl fogva, fel az Nagy-Szamos mellé-
kén Kuldnig lévő falukat, asztagokat báró Tis uram égetteti, 
ógy Somkereket is. 

17, 18, 19. Szalmájában, az urak parancsolatjából, az itt 
való militia számára Fenesről, Fejérdrűl, Szamosfalváról, Kará-
búl búzát hordattattam, és az vármegyékből is feles naturálékat 
hoztak ez héten. 

20 Januarii. Feles élés-szekerünk érkezett Tordáról, Gryé-
resről és egyéb falukrúl mind Torda, Kolos, Doboka várme-
gyékbűi. Báró Tis is penig az militiával Régen felé általfor-
dulván, az kóborlókban levágatott, 

21. Grálfi Pál urammal nyolczvan szekeret küldvén ki az 
karai határra búzáért, lionnat is egy asztagot felrakatván elho-
zatott ; de igen megrezzentünk vala, mivel estve felé liarmincz 
zászlóallya krucz takarodott el Méránál, és háltak Fejérden 
s Borsán, és két zászlóallya éjczaka tíz óra tájban Szamos-
falvára jött volt, tudakozódván az kijáró lovasok és búzahordó 
szekerek felől, de már az mi lovaink és szekereink az hostát-
ban béereszkedtek volt. 

22 Januarii estvére érkezett ide báró Sigrott az kővári 
commendans, magával lévő leitmánynyal és markotályasival,2) 
circiter hetven kruczok késérvén egészlen eddig, per accordam 
az várat 18 praesentis feladván. Élésekből egószlen kifogyván, 
tovább nem subsistálhattak; innét is élést nem vivén nekik, 
nem is biztatták, holott báró Tis uram véle lévő militiával 
könnyen vihetett volna. Teleki Mihály öcsém penig nem jött 
el vélek, holott eljöhetett volna, hanem ment Rákóczi uram 
hűségire, mi gondolattól viseltetvén, mind az több véle lévő 
magyarokkal együtt; reménlem, hogy Toroczkai István uram 
fascinálván és conturbálván elméjét, azért változtatta elméjét. 

23 Januarii hozták hírűi és írták is Szebenbűl, hogy 
mind Udvarhelvszók, Háromszék, Csík, G-yergyó, Kászon-szé-
kek feliiltenek az kruczok mellé. Udvarhely várát, Fejóregy-
liázát feladták, az benne való németeket maguk mellé esküd-
tették, az szász kastélyokat mindenütt felverték egész Brassóig. 

0 Széna és szalma-kazlak. 
í&y j valószínűleg nem markotányosok, hanem muskotélyosok 

értendők. 
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Lázár Ferencz is melléjek ment az gyergyaiakkal és az passu-
son lévő hajdúkkal. Bécsbűl is írják, hogy még circa 1-am 
Januarii az kruczok Ausztria széliben egynéhány falukat fel-
égetvén, pusztítottak s rablottak.1) Morvában is feles kruczot 
írnak hogy ment volna. 

24 Januarii. Sukon és Koloson tekeregvén Kaszás, Vajó 
és Csurullyáék véle lévő tolvajival, nem mertünk kijártatni. 

25. Elmenvén Kolosrúl, az száraz malomhoz való fáért 
és palizátokért küldtem szekereket. 

26. Érkezett meg Szebenből Hatházi uram, sinistra infor-
matiójára tött és írt commissióval, melyben nem sok folyt róla. 

27. Hatházit felhívattam és szemére vetettem, hogy sinistra 
hírt vádaskodott reám, de sok becsületes űri s főrendek előtt 
megtagadta. 

28 Januarii érkezett Szebenbűl méltóságos gubernátor 
uram ő nagysága bonczidai udvarbírája, bizonyoson hozván, 
hogy Szebenbűl generális uram hatszáz muskatélyost küldvén, 
báró Tis urammal hogy conjungálják magokat, lövő szerszámok 
is lévén vélek, hogy Udvarhely várát az kruczoktól recupe-
rálják; de báró Tis urammal magokat nem conjungálhatván. 
Segesvárban recipiálták magokat, hová a kruczok székelyekkel 
együtt .rajok menvén és őket onnét ki nem verhetvén, sőt az 
németek szászokkal együtt az kruczokban jól megpuskázván, 
abbéli furiájokba az kruczok circa 23 praesentis az alsó várost 
felgyújtják, mely miatt az tornyok is elégett; báró Tis uram 
penig akkor visszavonult volt Szelindekhez. 

29. Szebenben küldtük levelekkel Mojzsest. 
30 Januarii. Tordáról is írják, de bizonyosabban Szeben-

bűl generális uram írja, hogy 28 praesentis Holdvilág és Dános 
között, Gúthival és véle lévő székelyekkel báró Tis uram meg-
ütközvén, igen dícsíretesen megveré őket, levágván bennek cir-
citer háromezeret, elevenen is többet fogván el bennek ezernél, 
feles zászlójokat, dobjokat; de többire IJdvarhelyszékbűl gya-
logjok ós az passusokat őrző hajdúk estek el; az lovasában 
csak misem esett, szaladván azok; az udvarhelyi várból kiho-
zott németek is ott lévén, némelyeket közűlök levágtak, néme-
lyeket közűlök elevenen fogtak el. Udvarhelyről lövő szerszá-
mokat is hozván ki, azokat is tőlek elnyerték.2) 

31 Januarii virradólag szintén hat óra tájban láttam 
igen szép álmát: mintha Méhesen voltam volna és az Haller 
Pál házai téli ablakjak alatt renddel szőllőfák voltanak állítva, 

J) Károlyi Sándor 3000 lovassal még december végén csapott 
Ausztriára. 

a) Y. ö. Cserei M. Hist. 328—329. 11, 



3 7 8 1 7 0 4 . JANUARIUS FEBRUÁRIUS. 

kik közül az egyik épen általnőtt volna az én házam felé az 
kertemben, kinek is az vége csaknem az én sütőházam szege-
letét érvén és ágasokkal volna feltámasztva, az mely szőllőfán 
igen sok és szép megért szőllőgerezdek volnának, melyeket más 
velem lévő becsületes nemes embereknek is én delectative mu-
togattam, és azokat is kínálván, jóízűn eszem vala rajta lévő 
gerezdeket; többi között csak magányoson egy szőllő szemin 
egy galamb tojása lévén rajta, melyet is leszakasztván és mások-
nak mutogatván és admirálván, utoljára magam megettem. 

1 Februarii. Hatházi uram a commendanst reá vévén, 
hogy az itt való német és rácz lovas militiát küldje ki, mivel 
Mákóban vagy hét zásztóallya krucz tekeregvén, arra nézve 
estve hét óra tájban őket commendans uram kiküldvén s Hat-
házi uram is kimenvén, 2 Februarii szintén virradtakor az 
falura ütvén, egy kruczot sem tanálnak, hanem a szegénység-
nek az templomjokban lévén behordva egyetmások, azt felverik 
és ott lévő javokat nagyobbára elhozzák s prédálják s nagy 
szélvonáson *) s rakodva ebéd után 3—4 óra között kijöttek. 

3 Februarii hozták meg hírét, hogy báró Tis uram Udvar-
hely felé nyomulván, Udvarhely várában maradott kruczok 
meg sem várták a militiát, hanem kimentek belőle, melyet 
báró Tis uram újabban recuperált és praesidiált, az várossát 
penig egynehány körül lévő falukkal felégettette, Gúthi penig 
Tordára szaladott vissza. 

4 Februarii Kaszás Pál is Szentpáltúl visszanyomulván 
az mezőségre, mind azért, hogy Szentpálnál jól megpuskáztak 
bennek, mind azért, hogy Gúthit megverték, meghallván, hogy 
Gúthi Tordára ment, ő is Tordára megyen. Gúthi eleibe kijő-
vén Kaszásnak, és szintén a piaczon találkoznak szemben véle, 
Kaszás kezet csap, és körülvétetvén, legelsőben is maga, az-
után katonái lövik, vágják Gúthit, úgy hogy a lováról leesik; 
a földen mindenbűi kifosztván, még az holttestét is lóval tapod-
tatták ; igazán egyik eb másikat eszi.2) 

5 Februarii Kaszás Koppánban8) és körülötte lévő fa-
lukban volt. 

6 Februarii Gyéresen nyomult le. 
7 Februarii hozták ki, hogy Toroczkai István uram kilencz 

zászlóval jő, Rákóczi uramtól Erdélyben commendéroztatott 
volna; hált Lónán. 

8 Februarii. Hálni ment Kolosra, honnét nekem levelet 
is írt, melyet ide kiírni szükségesnek ítéltem: 

') így1; talán ily értelemben : nagy széllel, nagy szelet csapva. 
-) V. ö. Cserei M. Hist. 329. 1. 
s) Koppand. 
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Mint régi jóakaró uramnak, kegyelmednek ajánlom szol-
gálatomat ! 

A mii kegyelmes urunk ő nagysága parancsolatjából az 
úrral Vay László urammal beérkeztünk ez országban; csudál-
kozással értjük, keresztyénséget irtóztató égetéseket, pusztítá-
sokat, prédálásokat követett el kegyelmed azokon, az kik igaz 
magyarságok, szabadságok mellett kívánó emberek fegyvert 
fogtak. Azért uram, kegyelmedet kérem s intem, supersedeál-
jon, meg ne engedje az olyan dolgot, mert ha uram mégis 
olyan dolgot hallunk kegyelmed felől, tudtára legyen kegyelmed-
nek, hogy mind házait s egyéb jószágait fenékkel felfordítjuk, 
úgy annyéra, hogy bizony a szőllő töve sem marad meg kegyel-
mednek az földben, félre teszsziik a keresztyénséget. Hogy nem 
gondolja meg uram kegyelmed, hogy ha a keresztyénséget, 
magyarságunkat nem tekintettük volna, a kolozsvári liostát 
füstöt vetett volna. Ezzel isten oltalmában ajánlom kegyelmedet. 
Kolos, 8 Februarii, anni 1704. 

Kegyelmed jóakarója 
Toroczkai István.1) 

9 Februarii. Kolozsvári táborról vévén ezen levelet, választ 
írtam ő kegyelmének ez szerént: 

Ajánlom kegyelmednek jóakaró uramnak becsülettel való 
szolgálatomat! 

Kegyelmed Kolosról 8 praesentis datált levelét becsület-
tel vettem; esudálkozom kegyelmeden, hogy kegyelmed olyan 
ítélettel légyen felőlem ós engem causáljon ez hazában esett 
némely égetésekért, pusztításokért és prédálásokért, mintha 
az mi kegyelmes urunk koronás királyunk ő felsége és méltó-
ságos generalis commendans Rabbutin ő excellentiája és az 
méltóságos regium gubernium ez hazának minden mostani ter-
hes dolgait és ez hazában alá s fel járó s vigyázó militiáját 
reám bízták és nékem concredálták volna. Tudtomra még eddig, 
conscientiám sem vádol, sem az én kegyelmes uram ő felsége 
ellen, sem édes hazám s nemzetem ellen, sem a personalisok 
ellen nem vétettem, gonoszt nem cselekedtem, kegyelmedet is 
javaiban meg nem károsítottam; ha isten kegyelmedet reám 
s házamra s jószágaim romlására s pusztítására bocsátotta és 
küldötte, arról nem tehetek; ugyanis már mindenem az egész 
haza javát kívánóitól felprédáitatyán, nincs egyéb hátra, hanem 
hogy puszta házaim s egyéb jószágaim, kegyelmed írása szerint, 
fenékkel felfordíttassanak, szőllőim tövestől kivágattassanak; 

Erről a levélről emlékezik Bethlen M. Önéletírása II. 349. 1. 
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de mindezeket örömmel elszenvedem kegyelmes urunk ő felsé-
geért és édes hazám s nemzetem megmaradásáért. Pulchrum 
est deo et patriae vi ver e, iusto suo regi fideliter servire, nun-
quam merces talium erit peritura. Ezzel isten oltalmában aján-
lom kegyelmedet. Claudiopoli, 9 Februarii, 1704. 

Kegyelmed jóakaró szolgája 
Czegei Yass György. 

10 Februarii Szebenből Nagy János megérkezvén, hozta, 
hogy Szebenben Toroczkai János uramat Toroczkai Péter 
urammal árestálták, úgy Pekri Ferenczné asszonyomat is Kapusi 
szolgájával. Teleki Mihály öcsém ellen articulust írtak.1) 

11 Februarii hozták bé: Karában, Bósban, Patában jöt-
tek volna feles kruczok és hogy Toroczkai István uram is 
visszafelé jőne Egerbegytől. 

12. Estve kilencz óra tájban a majoromat felverték a 
kruczok, az ecclesia majorjából is elvitték a csűrbírót; ott 
közel lévén, más majorokat is felnyargaltak. Eodem vettem 
újabban Toroczkai István uram levelét, vöttem Pongrácz György 
sógor uram és Kaszás Pál mocskos és disznó levelét is, melye-
ket is ide beírattam. 

Toroczkai István uramnak levele copiája: 
Mint jóakaró uramnak ajánlom kegyelmednek szolgálato-

mat. Isten kegyelmedet áldja meg minden jókkal, kívánom! 
Kegyelmed levelét becsülettel vettem, continentiáját ér-

tem ; mi semmi olyan irtóztató romlásra, pusztításra az szegény 
hazában nem jöttünk, ha kegyelmed okot reá nem ad. Az mint 
most is hallatik, sokaknak féleségeket, gyermekeket Kolozsvárt 
sanyargattatja, melyet kegyelmed ha nem mitigálja, mi okai 
nem leszünk. Nem bánom, ha ezen levelemnek páriáját is Sze-
benbe küldi. Gróf Apor Istvánné asszonyom ő kegyelme nem 
fogja bánni, ha az asszony ő kegyelme, kegyelmednek kedves 
felesége, a szakácsot magának szolgájának megfogadja is, azon-
ban tegnapra virradólag kegyelmed a mely gombkötőt kikül-
dött másod magával együtt, kórem az műszereit küldje ki utána, 
mivel szükségem vagyon a munkájára. Ajánlom isten oltalmába 
kegyelmedet, Datum őr, 10 Februarii, 1704. 

Kegyelmed jóakarója 
Toroczkai István. 

9 Szebenben a gubernium és a mult év végével oda szorult 
erdélyi urak mintegy permanens országgyűléssé alakulva működtek. Szi-
lágyi S. id, m. II. 401. 1. 

i 



1704. február ius. 381 

Pongrácz György sógor urain levele copiája: 
Kegyelmed szabadságában vagyon édes sógor uram, mi-

csoda magyarázatját adja levelemnek s sinceritásból szárma-
zott írásomnak; elég az, hogy én satisfaciálni akarok köteles-
ségemnek, hogy jövendőben ne okoztassam, avagy csak hogy 
magam magamtól hidegséggel ne vádoltassam. Azért édes sógor 
uram, ex plenissimo affectu kérem kegyelmedet, ha édes nem-
zetinek szereteti nem moveálja is kegyelmedet, sok szép javai-
nak, annál inkább magának és édes házának, kit isten távoz-
tasson, veszedelemben forgására ne adjon és szolgáltasson okot 
kegyelmed, mert sub fide christiana írhatom kegyelmednek, 
hogy korántsem úgy vágynák a dolgok, a mint kegyelmetek 
vélekedik és lactálják, biztatják kegyelmeteket, mert egész 
felső-alsó Magyarország egy dominium, négy-Öt váron kivűl, 
kik is de facto szoros obsidióban s némelyike capitulatióban 
is vagyon, maga Pozsonnak az városában lévén generális gróf 
Bercsényi uram, úgy hogy bizony nem hogy Magyarországban, 
egész Ausztriában sincs segítségre való készület, mert az bava-
rus generálisa, tudja kegyelmed Lincz hol van, de facto ott 
resideál, elég dolgot adván az ott lévő hadaknak. Considerálja 
édes sógor uram kegyelmed, az úr Toroczkai uram, Teleki 
uram s más értelmes úri emberek, ha alkalmatosságot nem 
látnak, nem tudnák e dolgokat megszerzem; egyéb okokat is, 
kiket levél által nem suggerálhatok, considerálván, consuláljon 
maga dolgainak, nem tekintvén az mely csekély ember, mind-
azáltal kegyelmednek igaz atyjafia teszen intimatiót, akármely 
időben sem volt jobb alkalmatosság, tám állandóbb sem, mely-
lyel extra omne periculum kegyelmed magának használhasson, 
mert senkinek eddig is ezen munkában való szolgálatjának 
gyümölcse el nem veszett; de ha ez nem volna is, igyekezzék 
kegyelmed édes sógor uram a gonoszt praeveniálni, a mely 
bizonyoson elkövetkezik. írhatnék sokat s mind jó lélekből 
szármozott igazakat, de gondolván, a kegyelmetek oda bé való 
bizodalmához s vélekedéséhez képest ennek sem lészen köszö-
neti, hanem idegen magyarázatja, cum brevi mora meglátja s 
tapasztalja kegyelmed, meghagytam az embernek, hogy noha 
levelemben semmi olyan nincsen, melylyel, akár ki kezébe kerül-
vén, kegyelmed ellen való idegen vélekedéssel ártsak kegyel-
mednek, mindazonáltal, hogy magának adja kegyelmednek 
kezibe; én az miben tudok, ha nem kell is, kegyelmed házai-
nak s jószáginak jó szívvel szolgálok; ajánlom isten oltalmába 
kegyelmedet és maradok Deés, 6 Februarii, 1704. 

kegyelmed kész szolgája 
Pongrácz György. 
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P. 8. Certo certius: a kalocsai érsek Szécséuyi Pál s 
az egri püspök Telekesi uraimék a derék táboron vágynák 
Miskolcznál. 

Kaszás Pál levelinek copiája: 

Adjon isten minden jót kegyelmeteknek! 
Úgy hallom, hogy azoknak feleségeiket sanyargatjátok, 

kiknek urok ide kiin van kegyelmes urunk táborában; min-
gyárt eleresztessétek; ha nem: isten engem ógy segéljen, min-
den jószágitokat tűzzel égettetem fel és az kőfalait is házo-
toknak földig lerontatom. Azt pedig jól cselekedtétek, hogy 
Szebenbe szóló leveletekben mindenekről tudósítottatok. I t t leszek 
szomszédságtokban, meg foglak látogatni, ha istenem megse-
géli. Úgy látom, országunkat hamis hitivei régen pusztító 
német ellenségnek inkább kedveztek, mintsem édes nemze-
tünknek; meglátjátok keserves jutalmát. Hiában tusakodtok 
mégis az isten népét fogságban tartani; ha isten felköltött 
bennünket szabadulásokra, adjon lelketek számot az isten ítélő 
széke előtt érette, a mit kelletik engedetlenségiek miatt csele-
kednünk ; melyeket mind megorvosolhattatok volna istenes böl-
csességgel ; várjátok ezentúl isten segedelméből mindennapi 
tudósításomat, semmit el nem mulatván benne, valamit kegyel-
mes istenem reám bíz. Ti kolozsvári urak pusztítjátok el napon-
ként az országot, inkább kedvezvén lelketek, testetek, hazátok 
megesküdt betelhetetlen kívánságú német ellenségének, mint-
sem isten tetszésének, hazátok vas járomból való felszabadulá-
sának idejének, mely miatt nemsokára fegyver és tűz emészt 
meg benneteket és lakó helyeteket. Ezek után isten harczoljon 
általunk ellenetek mindaddig, míg a jó egyességre és hódolásra 
nem fordítjátok lelketeket, testeteket, várván minden órán 
istentől kezünkbe adatott fegyverünket. 

Kegyelmes urunk Rákóczi Ferencz ő nagysága Erdély-
nek német igájából való felszabadulására coinmendírozott lovas 
és gyalog hadainak főkapitánya 

Kaszás Pál. 

13 Februarii itt helyünkben reánk ütvén az innen Kolozs-
várról kiszökött kruczok felső magyar-utczára és közép-utczára, 
az hostátyiban (így) ugyan összepuskázván vélek, de ugyan-
csak felprédálták őket, egynehány lovakat és az Szencsi uram 
ménesét is elvivén és hajtván; reggel penig négy óra tájban az 
egész táborok feljött Szamosfalvához, és innen a mieink is 
kimenvén, keményen megellenkeztek, mely ellenkezésben az 
mieink közül Kerekes Szőcs István és Talyigás György eles-
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tek, egy Gombos nevű ráez is sebbe esett, egyik ugyan halá-
losan, s tizenegy óra tájban visszanyomultak az három Sukra 
ós Bonczidára. 

14 Februarii csendességben voltunk miattok. 
15, 16. Hasonlóképen, jóllehet sem fáért sem egyébért 

ki nem küldettünk miattok, mivel mindenfelől körülettünk strá-
zsájok vagyon. 

17. Embereink érkezvén tőlök Bonczidáról és Sukról, kik 
dolgokat, alkalmatosságokat és szándékokat referálták. 

18. Monostor végiről, fa venni menvén fel, kapták el a 
Tincz Mihály fiát. 

19. Az fizetett katonák és hostátbeliek közül majd men-
tek el éjczaka éjfélkor, némelyik még feleségit és gyermekit is 
elvitte. 

Eodem vettem méltóságos generalis commendans Rabbutin 
ő excellentiája levelét, melynek copiája ez: 

* 

Spectabilis ac magnifice Domine! 
Non potui celare animum meum aversum ex supposito, 

quod dominatio sua habuerit erroris partém cum praecedenti 
commendante de Jentis x) in culpabiliter intermissa et neglecta 
provisione necessariorum; cum autem iam aliter efformatus 
sim, responsoriae etiam ad invitatorias rebellium tani Torocz-
kai quam Teleki, longe alia testentur, imo fidelitatem et zeluin 
pleno nimio demonstrent, omnem contrarietatem elidens depono, 
inviolabilein amicitiam offero, nieque obligo, sedatis hisce tur-
bulentiis, quae quia seditiosae, deo et homini mgratae, non 
diu amplius stare possunt, non solum in re domini praestitum 
servitium de meliori recommendando exhibenduni inclyto gu-
bernio, sed ipsi etiam augustissimo, ut debita piae mercedis 
recompensatione impensus labor non frustretur. Si interea 
incurrat ubi aliquid grati praestare potero, sum semper domi-
nationis vestrae, quum zelum et fidelitatem intimare coopto, 
Cibinii, 1704. 14 Februarii, paratus servus 

Rabutin. 

20 Februarii a bástyákat jártuk meg a commendanssal. 
21. Akarván Gombkötő Lőrinczet krucz rabon kivál-

tani, 2) leveleink elfogván és Szebenbe akarván küldeni, ki 
nem adták. 

22 Februarii. Már bizonyos napoktól fogva csendesség-
ben voltunk. 

9 L. föntebb az 1703. nov. 14-ről szóló feljegyzést. 
9 Gombkötőre nézve 1. föntebb Toroczkai I s tván levelét. 
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23 (Februarii) éjczaka tizenkét óra tájban nagy lármánk 
lön; vagy liárom zászlóallya krucz a két Szamos közt fel-
jővén várkapitány marháira, kik voltak a Lengyel Andrásné 
asszonyom csűrös kertiben, kiket el is hajtottak negyvennégyet. 
Míg pedig azokat bocsátgatták, vagy hét vagy nyolcz feljött 
épen a sorompóhoz, holott a vigiliálioz közel lévén, a sánczban 
lévő strázsák is észrevévén, összelövöldöztek és puskáztak, de 
azalatt elvagdalván a marhák köteleit és azok is visszatérvén, 
csakhamar elmentek és semmit egyebet sem cselekedtek, 

24 Februarii jött meg az a hír, hogy Csáki László 
uram hét zászlóval érkezett volna Bonczidára, Rákóczi uram-
tól elérkezvén. Toroczkai István uram véle lévő krucz hadak-
kal Enyed felé nyomult le, hogy Orla(i) Miklóssal megegyez-
zék, ki is Tömösvár felől Hunyad vármegyén jött fel kruczokkal 
és arnoldokkai, *) az mint mondják, vagy harmadfél ezered 
magával, a ki Vincz várá£ megvette, Szász-Sebesnek hostátját 
és Péterfalvát el is égettette, Fejérvárnak majorjait hasonló-
képen, és most Fejérvárt obsideáltatja. 

25 Februarii küldöttem Bonczidára egy szegény papot, 
hogy a dolgoknak bizonyosan végire menjen és bizonyos híre-
ket hozzon. 

26 (Februarii) érkezett meg Mojzes Szebenből levelek-
kel, ki is hozta, hogy az asszonyt ő kegyelmét Telekiné asszo-
nyomat, ifjú Teleki Mihályné, Yay Lászlóné asszonyokkal be-
vitték Szebenbe, és minden javait, ládában lévő bonumait 
inventálták és sequestrálták és a generális szállása mellett egy 
boltba rakták bé, elpecsételvén; magát a nagyasszonyt maga 
szállására bocsátották, ifjú Teleki Mihályné asszonyomat ós 
Yay Lászlóné asszonyt ketten egy házban árestálták.2) 

27 Februarii. Maga mustrálásának okáért jött fel ide 
Kolozsvárhoz Csáki László uram Koss Mihálylyal és mellettek 
lévő kruczokkal, reggel nyolcz óra tájban a hostát széléhez, a 
puszta ispotályhelyhez. A seregek megállván a hostát széliben 
Tizenháromváros nevű helynél, egynehányan bejővén külső 
magyar-utcza hostátjába és ott puskázván is, egy kevés idő 
múlva minden kártétel nélkül visszanyomultak a Kabos gát-
jánál és tója mellett Szamosfalva és Apahida felé, mely alkal-
matossággal minémű leveleket küldöttek be tőlems) Csáki 

Arnoldok: arnótok vagy amauták. 
2) Az asszonyokat a ládabeli javakkal együtt, miután Teleki Mihály 

kuruczczá lőn, Rabutin vitette Görgényből Szebenbe, a hol alkalmasint 
meg is dézmálá a Teleki ház ezüst marháját. Cserei M. Hist. 336. 1. 
Olv. föntebb az 1703. sept. 15-ről szóló feljegyzést is. 

3) így ; helyesebben nékem. 
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László és Koss Mihály, ide beírattam, szükségesnek ítélvén 
lenni. Kiknek is copiájok ez: 

Tekintetes nagyságos Czegei Yass György uramnak, Ko-
lozsvárban lévő praesidiumnak substitutus kapitányának ő kegyel-
mének adassék, Kolozsvár. 

Ajánlom szolgálatomat kegyelmednek. 
Hallom, hogy kegyelmed a Kolozsvárról kijött kegyelmes 

urunk szolgálatja híveinek benmaradott feleségeken és házok 
népeivel oly helytelen kegyetlenséget követett el rajtok, a kit 
más idegen nemzet el nem követne, holott az igaz vér és hazá-
jához való szeretet nem azt hozná magával, hogy oly rendetlen 
istentelenséget kegyelmes urunk híveinek benmaradott cseléd-
jeivel elkövettessen. Hogy ha ugyan tovább is elkezdett kegyet-
lenségében perseverálni fog kegyelmed, elhitesse magával, hogy 
mindennémű jószágát, házát, szőllőit tőből kipusztíttatjuk. Mivel 
pedig isten ő szent felsége kegyelmes urunk ő nagysága fegy-
veieit mindennap Kolozsvárnak megvételével boldogítja,1) éle-
tének megmaradása felől ily helytelen dolgoknak elkövetéseért, 
nem tudom, hogy lészen; reiterálván/ ujabban, hogy ha ügy 
kívántatik, százképen tromfát ütjük. Új hírűi írhatom kegyel-
mednek, hogy isten kegyelméből Magyarországon már által 
estünk; nem régen kegyelmes urunktól eljővén, Eger várának 
megvétele után Te Deum laudamus-t mondattunk, azonkivűl 
Pozsony váráig, noha a városa is, azontűl Bécsig és Stiriáig 
birodalmában vagyon kegyelmes urunknak; azonban Munkács, 
Tokaj, Szepes vára, Murány vára, Árva, Zólyom, Galgócz, Ge-
nes,2) Leopold, Szered, Léva, Szencz, Léta, Likava, Trencsén, 
kegyelmes urunknak megadattanak, az egész Dunántúl való föld 
is; György várát3) Esterházi Gáspár uram, Esztergomot vak 
Buttyáni uram bloquadálják. A mellett Károlyi Sándor uram 
ötvenezered magával Bécset megszállotta; isten kegyelméből 
Erdélyben is naponként boldogul kegyelmes urunk fegyvere. 
Ezzel isten ölébe ajánlom kegyelmedet. Datum ex castris ad 
Bonczida positis, die 26 Februarii, anno 1704. 

Kegyelmednek méltóságos fejedelem Felsővadászi Rákóczi 
Ferencz kegyelmes urunk ő nagysága egyik lovas ezerinek 
főcolonellusa és itt a körűi lévő hadaknak főcomendója szolgál 

gróf Csáki László. 
P. S. Hallom, hogy egy testvérbátyámat kegyelmed 4) 

') Helyesebben: boldogíthatja. 
2) í gy ; talán Gímes. 
•) í g y ; talán Győr várát. . 
4) A postscriptum nincs meg tovább; hogy miről volt benne szó, ki-

tűnik a naplóírónak febr. 27-én Rabutinhoz írt, alább következő leveléből. 
CZEGEI VASS NAPLÓK. 2 5 
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Koss Mihály levelinek coptája: 
Tekintetes nagyságos Czegei Yass György uramnak, ko-

lozsvári substitutus kapitány, esmeretlen jóakaró uramnak ő 
kegyelmének adassék. 

Mint esmeretlen jóakaró uramnak ajánlom kegyelmednek 
szolgálatomat. Isten kegyelmedet éltesse, kívánom. 

Ismeretlen voltomhoz képest jó eleve e levelem által, 
igaz magyari kötelességemtől viseltetvén, (akarván) látogatnom, 
noha nem illenék hozzám, hogy elsőben is panaszra fakadjak, 
mindazáltal a dolog azt kívánván magával, mások által ógy 
informáltatám, hogy itt kün lévő kegyelmes urunk ő nagy-
sága igaz híveinek ott ben lévő feleségeiket és házok népét 
kegyelmed felettébb sanyargatja; így lévén a dolog, nem azt 
hozná kegyelmednek igaz magyarsága, tudván azt kegyelmed, 
hogy mint a szolga az ő urának, ügy az asszony az ő férje birto-
kában lévén, férjeknek nem praescribálhat, ha szintén valami 
gonoszságot cselekedtek volna is azoknak férjek; de csak magyar-
hoz való igaz kötelességeket mutatták meg, mégis azoknak bün-
tetéseket nem hordozhatnák, mert nem parancsolhatnak az ő 
férjeknek, hogy így vagy amúgy cselekedjenek; kire nézve, 
mint ismeretlen jó uramot (kérem), a mint már mások rela-
tiójából is veszem eszembe, hogy a dolgok Kolozsváron nagyob-
bára kegyelmeden állanak, afféle ártatlanok sanyargatását 
távoztassa, sőt mások ellen is protegálja jövendőbeli szolgála-
tomért; noha nagybányai commendansságomban mint az mél-
tóságos generális Rabbutin uram ő nagysága leveleit, ógy gróf 
Teleki Mihály uram és kegyelmed leveleit is fogattam el, 
mindazáltal akkori távollétemhez képest, úgy most közellétem-
ben, kérem kegyelmedet, vegye méltó respectusban az én jöven-
dőbeli szolgálatomért őket, várván kegyelmed is hasonló vagy 
nagyobb dolgokban is szolgálatomat; mivel kegyelmed is igaz 
magyar, vegye méltó consideratióba dolgunkat. Azonban néhai 
kővári commendans Sigrott uramat ő nagyságát ne nehez-
telje köszöntem s egyszersmind megmondani, Kővárnak assi-
gnálása alkalmatosságával a mely öreg puskákat ő nagysága 
kezemben adott, vélvén hogy távol vannak, ő nagysága szol-
gálatjára közelebb hoztam. Hatházi uramat, noha már régen 
nem láttam, mindazáltal szolgálatom ajánlásával ő kegyelmé-
nek istentől minden jókat kívánok, maradván kegyelmecinek 
Bonczida, die 26 Februarii, 1704. 

ismeretlen jóakaró szolgája 
Koss Mihály. 
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P. S. Nagyszegi Gábor uram mind az asszonynyal ő 
kegyelmével együtt, Böszörményben laktomban nagy jó kapi-
tányom, kapitányném voltanak, alioz képest kegyelmed ne 
difficultálja nevemmel köszönteni. 

28 Februarii estve nyolez óra tájban expediáltatók com-
mendans urammal Szebenbe levelekkel két gyalog embert, kiktől 
küldöttem el mind méltóságos generális urunk, mind méltó-
ságos gubernátor urunk ő nagyságának Csáki László és Koss 
Mihály nekem küldött leveleknek copiájokat, a mellett magam 
levelemet is kétrendbelit küldtem méltóságos generális uram-
nak, melyeket is ide beírattam: 

Excellentissime comes ac domine, domine ac patroné 
gratiosissime! 

Gratiosas excellentiae vestrae literas sub dato 14 prae-
sentis notatas J) humillime accepi, e quibus non sine maximo 
intellexi cordolio ob adversas sinistrorum rerum mearum inter-
pretum informationes, excellentiam vestram aversum habuisse 
animum, quasi notabilem ego quoque partém habuissem cum 
praecedenti domino commendante et vicecolonello de Jentis 
in culpabiliter intermissa et neglecta provisione necessariorum. 
siquidem, uti iam et excellentiae vestrae notum esse reor, 
nihil tunc adhuc dispositioni meae subiacebat praeter hanc 
civitatem Claudiopolim, qua etiam ad promotionem servitii 
caesarei et inclytae militiae emolumentum, quantum perfece-
rim opus, nullus vei mihi adversarius salva conscientia negare 
poterit. Domini autem supremi comites comitatuum Kolosiensis 
et Dobocensis2) suis fungebantur officiis, et si ob eorum impro-
visionem vei tarditatem, quibus plus, facultatis erat procu-
randi necessaria, aliquis intervenerit defectus, vei excellentia 
vestra gratioso iudice, non mihi, qui in eorum messem absque 
eorumdem praeiudicio falcem meam immittere nequivi, impu-
tandus fűit; postquam autem provisio necessariorum mihi erat 
demandata et commissa, ea tanta alacritate et industria intendi 
in istis angustiis et turbulentis temporibus etiam procurare, 
quod siquidem quae de facto tunc minima et vix ad duas 
menses sufficientia fuerint, nunc vero triticum circiter ad se-
quentem usque mensem Novembris, pabulum vero et foenum 
ad graminis usque usum, 11011 multiplicato hoc militiae hic exi-
stentis numero, sufficiens congestum sit; quod autem excellentia 
vestra iam aliter informata, me in suum gratiosum recipere 

<) L. föntebb febr. 19-nél. 
3) Csáki István és Bánfi Farkas. 

25* 
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favorem et quibuscunque suis favoribus beare dignatur, toto 
vitae meae spatio humillimis quibusvis obsequiis ac devotione 
plena demereri haud intermittam, cum me totum, vi tarn, facul-
tatesque meas ad fidelitatem maiestatis suae sacratissimae, 
domini nostri clementissimi, sincere ac perpetuo colendam, et 
servitio excellentiae vestrae consecraverim; ideoque excellen-
tiam vestram humillime oro, si qui et in posterum sinistri 
rerum mearum interpretes, quibusvis suis informationibus 
benignas excellentiae vestrae fatigarent aures, mihi quoque 
notas reddi curare, ac alteram aurium in eis vel in mininio 
impingere, quod me causandum vel suspectum et gratiae excel-
lentiae vestrae indignum reddere possit. De occurrentiis hic 
intervenientibus scio illustrissimum dominum commendantem 
excellentiam vestram satis superque informasse, superflua 
earum recitatione molestus esse nolui. In reliquo excellentiam 
vestram divinae clementiae, me vero ulterioribus etiam eius-
dem gratiis humillime commendo. Excellentiae vestrae 

Claudiopoli, 24 Februarii, 1704. 
devotissimus cliens et servus humillimus 

Georgius Yass de Czege. 
A másik levél: 

Excellentissime comes ac domine, domine et patroné 
gratiosissime ! 

Cum humillima mei insinuatione excellentiae vestrae 
significare volui: comes Ladislaus Csáki volens aliquod rebel-
lis suae militiae specimen exhibere, circa horam octavam hodi-
erni diei matutinam, cum aliquot equestrium pedestriumque 
rebellium vexillis ex Bonczida huc ad fines suburbiorum nostro-
rum adscenderat, ubi dum certis pistoletarum et maioris 
momenti explosionibus seditiosae praesentiae suae signum dedis-
sent, tandem brevi temporis intervallo absque ullo nostrorum 
detrimento ad loca sua recesserunt. Ea tempestate quales 
literas sub nominibus eiusdem Ladislai Csáki et Michaelis 
Koss notatas transmiserint mihi per aliquem rusticum, partim 
in specie, partim vero genuine transsumptas, excellentiae vestrae 
humillime transmisi,1) communicatas tarnen cum illustrissimo 
domino commendante Galdenblad.2) Comes Ladislaus Csáki 
quandoquidem mihi acerrime minetur, eiusdem literas minaces 
pro futura cautela in specie conservandas duxi; forte com-
modior alia literas suas promovendi occasio defuit, aut aliis 
difiidet tabellariis, sed ipse comes tot rebellium stipatus numero 

9 A két levelet olv. föntebb febr. 27-nél. 
így ; másutt Chaltemplat. 
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adferré, ac pro maiori certitudine e finibus suburbiorum intro-
mittere dignatus est, ego tamen nullum nuncio vei literis 
reddidi responsum; si vero excellentia vestra ita mandabit, 
breviter reponam. Proxime praeterito die Lunae cum scitu 
illustrissimi domini commendantis expediveram certum expres-
sum ad Bonczidam, qui inde hodie redux, relationem eins de 
visis et auditis in Bonczida, illustrissimo domino commendanti 
in scriptis tradidi, persuasum habens illustritatem suam excel-
lentiae vestrae transmissuram. Insuper, uti adverto, tarn domi-
nus comes Stephanus Csáki arestum suum, quam vero rebellis 
eius fráter mihi imputant,1) cuius minas ex eiusdem etiam 
literarum copiis excellentia vestra percipere dignabitur. Proinde 
si auderem, excellentiam vestram humillime orarem, eundem 
dominum comitem ex aresto solvi curare gratiose dignetur; 
si quid deliquisset, tam longi aresti passione iam expiavit; ut 
sic calumniantes quorundam hicque me et ulterius impune 
proscindere desinant; quam vero humillimam meam instan-
tiam tantum apud excellentiam vestram favorem obtinere posse 
experiar. In reliquo excellentiam vestram divinae clementiae, 
me vero in gratiam et patrocinium excellentiae vestrae humil-
lime commendo. Excellentiae vestrae 

Claudiopoli, 27 Februarii, 1704. 
devotissimus cliens et servus humillimus 

Georgius Yass de Czege. 

29 Februarii csendességben voltunk. 
1 Mártii kruczokat hallván Fenes felé lenni, az lovas 

németek és ráczok ebéd után felmentek arra felé, mely alkal-
matossággal Hatházi Gergely uram is városi lakosokkal s 
még egynehányan megmaradt fizetett katonákkal menvén ki, 
majd húszig való városi és fizetett katonák zászlótartójokkal 
együtt a kruczok közzé mentek. 

2 Mártii semmi lármánk nem vala, hanem hogy éjcza-
kánként az hostátokba jőnek krucz uramék, kivált az ide valók. 

3 (Mártii) jött emberünk Bonczidáról, ki hozta, hogy 
Teleki Mihály öcsém uram öt zászlóval Bonczidára érkezett. 

4 (Mártii) hozott egy emberünk olyan hírt, hogy Tordán 
elfogták volna embereinket, kiket az elmúlt 28 Februarii Sze-
benbe expediáltunk. 

5 Mártii Szebenbe újabb rendbeli embereket készítettünk. 

0 L. föntebb Csáki László levelének postscriptumát. Csáki István 
Ilabutin rendeletére tartatott Kolozsvárt fogságban; a város meghódolása 
után ö is Kákóczi hűségére állott. Lázár M. id. NI. 6'J. 1. 
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6 (Mártii) estve hét óra után expediáltuk Szebenbe Ré-
gen i és Telegdi nevű becsületes városi embereket, hogy ha 
elmehetnének leveleinkkel, kiktől is minémű levelet küldtem 
méltóságos generális Rabbutin uram ő excellentiájának, ide 
beírattam: 

Excellentissime domine comes, domine et patroné gra-
tiosissime! 

. Volens omni occasione devotissimam meam obligationem 
ad pedes excellentiae vestrae humillime deponere, 11011 ita pri-
dem binas etiam literas ad excellentiam vestram sonantes 
expediveram cum certis acclusis, sed uti auditur, casu infelici 
circa auroram praeterlapsi diei Yeneris in Torda a rebellibus 
interceptae sunt, cum earumdem delatoribus captis; quocirca 
easdem utrasque literas in genuinis copiis cum inclusis litera-
rum comitis Ladislai Csáki et Michaelis Koss paribus, sub 
spe felicioris successus ad excellentiam vestram humillime nunc 
iterűm transmisi, persuasum habens, ad easdem etsi copias, 
benigne tamen resolvere, meque suis gratiis et in posterum 
beare excellentia vestra haud dedignatur. In reliquo excellen-
tiam vestram divinae clementiae, me vero in gratiam et patro-
cinium excellentiae vestrae humillime commendo. Excellen-
tiae vestrae 

Claudiopoli, die 4-ta Mártii, 1704. 
devotissimus cliens et servus humillimus 

Georgius Vass de Czege. 

7 Mártii délután 1—12 óra között Csáki László uram 
Koss Mihályival és a seregekkel a hostát szélibe jöttek, hová 
ágyókkal reá lövöldöztettünk, de messze lévén, még a Dürücz-
kölőn túl, bé nem érte őket a golyóbis; honnét ki akarván 
küldeni az város kérésére, de nem annak rendi szerént mint 
okos és értelmes hadi vezér szokott küldeni, innét belül hoz-
zájok lőttek, kik is csak visszatértek ós egész seregestől visz-
szamentek kvártélyokban. 

8 Mártii. Csak alig maradtak szekereim, hogy a Szamos 
mellől a berekből tűzre való fát akarván hozni, el nem kap-
ták a kruczok. 

9 (Mártii) csendességben ültünk. 
10 (Mártii) hozták Teleki Mihály öcsém kruczos levelét, 

melyet is ide beíratni méltónak ítéltem: 
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Édes herczeg uram! 
írhatom kegyelmednek: Ezsau Jéhuval megegyezett, úgy 

a szegény sánta Mefiboset itt kullog; az edomiták körültek 
táborba szállottak, Madarász Mátyás Párissal társalkodik, 
Doég penig igen előre jár ; Mufti a musetet (?) valóban csinálja, 
Hámán a fenesi hegyen kapáltat. Kérem kegyelmedet, továbbra 
is az hírekről tudósítson; már a posták felállván, kigyelmed 
bátorságoson tudósíthat. Isten világosítsa kegyelmed szemeit, 
láthassa Simeonnal az üdvözítőt. Datum ex Maros-Keresztúr, 
ex societate edomitarum, die 9 Mártii, 1704. Kegyelmedtől 
balúl keresztelt öcscse 

Teleki Mihály. 

Ez írás penig esék azért: egynéhány rendbéli leveleimet 
elfogván, küldtem volna clavist méltóságos gubernátor és Apor 
István uraméknak ő kegyelmeknek, hogy ezután azzal írván, 
ha leveleimet elfognák is, nem tudnák elolvasni és megérteni, 
mely clavisomat is elfogták, mely is ez volt, melyet is in futu-
rum ide beírtam: 

Clavis excellentissimi gubernatoris. 
Gubernatis. 

Alphabetum ex eo: 
e„ d„ f a h ,t k„ 1„ m„ of, p„ c[,f y„ z„ j„ v„ 

G „ u „ b e „ í ,i n „ a„ t „ i ,f s lt 

Quaedcim praeciptia nomina 
Proprium — et — mutatum nomen. 

Császár 
Király 
Gubernium 
Generál Rabbutin 
Báró Tiss 
Rákóczi 
Bercsényi 
Károlyi Sándor... 
Toroczkai István 
Csáki László 
Vay László 
Teleki Mihály ... 
Orlai Miklós 
Kaszás Pál 

Dávid 
Salamon 
Parlamentim 
Hector 
Aeneas 
Absolon 
Joáb 
Abisai 
Jéhu 
Páris 
Mefiboset 
Ezsau 
Mufti 
Doégh 
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Kis Mihály1) Madarász Mátyás 
Yajó András Hámán 
Kruczság Edomiták. 

Clavis comitis Apor. 

Mágnes. 
Alphabetum ex eo: 

B„ c„ d„ f„ h„ i„ k„ 1 n 0»f Prr r„ tn 11 ,r 

In j// V// 
m„ a„ g„ n„ e,f síf 

11 Mártii. Ezen clavisomat elfogván, hihető, ez iránt 
való indulatjából, vagy más vagy előbbi írása szerint való 
dühössógéből és furiájából, egy zászlóallya edomitákat Csáki 
uram éjczaka ide küldvén, szintén éjczaka három óra előtt az 
majoromat benne lévő épületekkel tatár módra felégettette, 
ugyanakkor a szentpéteri unitaria ecclesia malmát is eléget-
ték. Eodem, commendans uram tisztjeivel együtt nálam lévén 
ebéden, hamvában heverő majoromnak örömét itták. 

12 Mártii. Elégett majoromnak látására mentem ki lovon, 
fegyveresen és lovasokkal. 

13 Mártii csendességben voltunk. 
14 (Mártii) reggel nyolcz óra tájban kimenvén az lovas 

németek és ráczok és vagy egy compánia gyalog német is, 
kik is lesbe maradván a szőllőkben és berekben, az lovas 
németek és ráczok áltmenvén Eenes felé, Yajó Andrásék, 
kik Lónán ittak, subsistáltak már vagy három héttől fogva, 
észrevévén a németeket, minthogy strázsájok volt, egész sere-
geivel, zászlóival reájuk jő ezekre, de az miénk hátat adván 
és lassan lassan hátra nyomulván a lesben lévő németek felé, 
emezek pedig ezeknek utánok nyomuldogálván, midőn szintén 
az mi lovasink az gyalogok iránt volnának, megállnak, arra 
nézve a kruczok is megállnak, és feltekintvén, a lesben lévő 
gyalogokat észreveszik, azonnal visszafordulnak, az lovas néme-
tek és ráczok is utána indulván és hamar beérvén őket, mint-
hogy szoros is volt az hely a hol a vízen által kellett taka-
rodniok, felesen levágnak bennek, négyet elevenen béhozván 
közűlök. 

15 Mártii. Egy szásznét és szászt szekereken küldtünk 
leyelekkel, ha el nem lőttünk.2) 

16 Mártii semmi lármánk nem volt. 
J) így; talán Koss Mihály. 
s) ; talán ily értelemben: ha él nem késtünk. 
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17 Mártii tíz óra tájban Csáki László uram sergeivel, 
gyaloggal és lovassal, feljött látogatásunkra, de csak az Köves-
pad megé állott az seregekkel; hanem ellenkezőket küldött ki 
az hídelvi és vízközt lévő hostátokban, de mások kísérvén, 
mentek innét a városból a ráczoknak, kik is a kruczok közül 
egyet elevenen béhoztak, vagy hármat meglőttek közűlök, 
azután öszveseregelvén elmentek. 

18 Mártii visszajöttek embereink, kiket Szebenbe expe-
diáltunk vala, megijedvén az alá s fel járó s koslató kruczok-
tól. Eodem, csaknem az új híd végiről két rosz hitván krucz 
kapta el a Balla uramék szekerét négy lovával. 

19, 20, 21 (Mártii) csendességben voltunk, csakhogy 
minden éjjel a krucz atyafiak a hostátokat járják, látogatják, 
és az monostoriak ökreket is többire mind elhajtogatták, kiket, 
az mint hallatik, Csáki uram vett kezéhez és Szurdokra maga 
házához hajtatott. Hozták meg, hogy Enyedet is a németek 
felégették volna, hogy az kruczoknak magokat megadták volna 
s feles embert is vágtak volna le a németek (az) enyediek 
közül.1) Hozták azt is, hogy Orlai véle lévő hadakkal vissza-
ment volna Tömösvár felé,2) a gyalogját penig vagy jancsár-
ját, az mint mondják, Vincz várában hagyta volna, talám 
feleségének őrizésére. 

22 Mártii estve kilencz óra tájban magyar-utezai hos-
tátban három házat égettek el az kruczok; mondják, hogy 
Csurullya lett volna maga tolvajival. 

23, 24, 25. Az egész húsvét innepét csendesen töltöttük 
el, kétségkívül ők is husvétoltak. 

26. Az szőllőkben kiérvén a szőllőmunkások, egy Kris-
tóf nevű szász ember szőllőmunkásnak a kruczok egy czigány-
nyal fejét vették, és a többit összegyűjtvén s megfosztván 
megfenyegették, hogy a szőllőben ki ne járjanak munkálódni, 
mert bizony fejeket szedik; azon alkalmatossággal levelet küld-
tek ki commendans uramnak, kit Csáki uram íratott, de csak 
bolondság és puerilitás vala írása. 

27. Semmi lárma nem volt. 
28. Dohai Péter uram estve felé kimenvén a híd-utezai 

kapun gyalog, azután egy kevés vártatva négy lova s szekere 
is kimenvén ganéjjal, és egy markotány is kikísérvén s a sze-
kérről lehányván a ganéjt, ott tanálták fegyverét, papianyát, 
zacskóban pénzét s két átalvető egyetmását, melyeket mind 
szekérrel, lovakkal együtt visszahoztak. 

9 Enyed felégetése mart. 13-án történt. Olv. Cserei M. Hist. 335. 1. 
2) Orlai bejövetelét 1. föntebb febr. 24-én. 



394 1 7 0 4 . MARTIUS. 

29 Mártii estve kilencz órakor az lónai kruczok monos-
tor-hostátnak felső részét Monostor felől meggyújtván, úgy 
a monostor-utczában, szín- és uj-utczáiban egynehány házok 
elégtek. 

31 Mártii cselekedett rajtam nagy alkalmatlanságot com-
mendans uram ittas korában, melyet ugyan annakutána maga 
is megbánt; lévén egy tót, vagy magyarnak kell mondani, 
deák vagy magyar, de idegen, magyarok alá áskáló czinczinus *) 
és hadakozó kurvás Yaisz nevű íródeákja, kit hozzám küldvén 
holmi dologért s kérdetlen házomba bé akarván csak jőni, egy 
ugyan czegei magam jobbágya, Czondor András nevű inasom 
megszólítván, hogy hír nélkül ne jőne bé csak a házomba, ilyen 
szókkal élvén: az én uram is nem disznópásztor, sem mii, 
mikor commendans uramhoz megyünk, hír nélkül nem megyünk 
bé házában. Ezen megindulván azon hitvány kevély legény, 
az coinmendansnak máskép referálta a dolgot, hogy ő kegyel-
mét commendans uramot igen mocskos és becstelen szókkal 
illette volna; melyen megindulván commendans uram, min-
gyárt strázsamesterét küldé hozzám, hogy satisfactiót adjak s 
inasomnak száz pálczát; de szintén déli álomra lefeküvén, 
vélem nem beszélhetett; idő múlva a commendans megitta-
sodván, mivel szüntelen a német tisztekkel ivutt, estve felé 
líjabban strázsamesterit hozzám küldötte, satisfactiót kívánván, 
hogy ha én nem adok, maga vétet satisfactiót magának; melyre 
én izeném: ezen dolgot mihelyt meghallottam, mingyárt inve-
stigáltam azoktól kik hallották, de nem úgy vagyon a dolog 
a mint ő kegyelmének deákja referálta, mert ha csak egy 
körömnyit látnék hogy commendans uramnak becsiileti ellen 
esett volna, nem vártam volna hogy ő kegyelme satisfactiót 
kívánjon, de magam megizentem volna ő kegyelmének, hogy 
az én szolgám becsülete ellen szólott commendans uramnak, 
azért küldje kegyelmed bizonyos emberét, ki előtt megbüntes-
sem inasomat; azért kérem ő kegyelmét, abban magát csen-
desítse. Elmenvén strázsamestere és talán meg sem hallgatván 
izenetemet, ittas is lévén, furiálván, visszaküldi strázsameste-
rét, hogy csak satisfactiót adjak, mert különben is veszen vagy 
általspékelteti szolgámat; melyre mondék: kiről adjak, mivel 
inasom nem vétett, sőt én praetendálhatok ő kegyelmétől 
satisfactiót, mivel deákja, a mint hallom, rótúl szidott engemet 
is; ha pedig áltspékelteti inasomat, annak idejében számot 
kell róla adni, hogy ő kegyelménél áltveretett. Ezzel elmen-
vén a strázsamester, ón is küldtem Újhelyi uramot, a vice-

J) Cincinus, cincius: árulkodó, rágalmazó, sycophanta. V. ü. Nyelvt. 
Szót. I. 357. 
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kapitányt hozzája, hogy kérem ő kegyelmét, csendesítse ma-
gát ; ebben nem lehet hitelt adni sem az ő kegyelme deákjá-
nak, sem az én inasomnak, hanem hallgassa meg azokat, kik 
jelen voltak és hallották a szókat, és azokat meghallgatván, 
deliberáljon ő kegyelme; ha az én inasomat vétkesnek találja, 
én kész leszek satisfactiót adni; de már mind maga mind a 
tisztek részegek lévén, oly módon meg sem hallgatta, sőt a 
tisztek is nem mint csendesítették volna, de inkább öregbí-

.tették; ehhez képest megizeni, már szintén alkonyodat lévén, 
Újhelyi uramtól, hogy ma addig az paroláit ki nem adja, vala-
míg vagy satisfactiót nem adok, vagy nem tétet; azalatt a 
házamat környűlvéteti 50 vagy 60 moskotélyossal, és feljővén 
a strázsamester, ha adok-é vagy nem ? mert mingyárt házamra 
irruálnak az muskatélyosok és satisfactiót vesznek; melyre 
mond ék: lássa ő kegyelme, mit csinál, csak jövendőben meg 
ne bánja; melyre monda Újhelyi uram: nem az istenért, édes 
uram, mert nem jó dolog lesz; melyre mondék: jobb becsü-
letesen meghalnom, mintsem becstelenül élnem; de conside-
rálván, ismét mondék Újhelyi uramnak: menjen fel kegyelmed 
commendans uramhoz s mondja ezt: minthogy azt izente ő 
kegyelme ily nevezetes dologban, hogy addig parolát nem ád 
ki, valamíg vagy én satisfactiót nem adok, vagy nem tétet, 
hogy oly esetben az parolának nem adása miatt az ő felsége 
szolgálatjában és dolgában fogyatkozás essék, inkább kész 
vagyok satisfactiót adni és ha nem vétkes is; szolgámat meg-
büntettetni ; melyre izeni, hogy küldjem hát az szállása elei-
ben az büntetésre; melyre izeném: ón bizony nem küldöm, 
hanem ebédlő házamban strázsamestere előtt megbüntetem; 
melyre izeni, hogy nem lehet, hanem vigyék ki az utczára, 
házom előtt lévő militia előtt büntessék meg; melyre izeném: 
az kapum közzí ím leküldöm, de az utczára nem, ott meglát-
hatja az militia; kit is mingyárt leküldöttem, az németekkel 
lévő pajtásom is kérni kezdvén inasomat, de Újhelyi uram ki 
nem adta, amaz is ki nem jött; ezalatt izeni strázsamesteritől 
a commendans, hogy már satisfaciálódott ós nem kívánja, hogy 
inasom megverettessék, hanem egészségemért szintén most kö-
szön el egy pohár bort, azért vagy én menjek hozzája, vagy ő 
hozzám jő. Melyre én izenék: ez iránt való engedelmét ő ke-
gyelmétől kedvesen veszem, de noha szegény legény vagyok, 
de ötszáz aranyjáért fel nem vettem volna ezen nagy becs-
telenséget, melyet rajtam követett el, mely is ha közöttünk nem 
sopiálódik, méltóságos generális líabbutin ő excellentiáját is 
megtanálom felőle; de jobb lett volna az én inasomnak meg-
halni, mintsem miatta ilyen becstelenséget vallottam volna, 
vice versa Vaisznak is, az ő kegyelme deákjának jobb lett 
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volna meghalni, mintsem ő kegyelme s én közöttem ilyen con-
fusiót és discordiát csinálni s indítani. 

1 Április. Magyar-utczai hostát széliben éjczaka égettek 
a kruczok; ágy látom is, többire minden éjjel két-három házat 
felégetnek. 

2 Április éjczaka monostori hostátban ismét égettek egy-
néhány házat a kruczok. Apor uram majorján egész monostori 
sorompóig elégett, az melyről Apor uram majorjában lévő épü-
letek is meggyúladván, elégtek, csak az ház maradott meg,, 
mivel szintén azelőtt harmad nappal verettettem volt le a zsen-
delyezést, mert ez is most elégett volna. Eodem, commendans 
uram velem cselekedett alkalmatlanságáért való kévánságomat 
írásban tévén, ő kegyelmének felküldtem e szerént: 

Illustrissime domine commendans! 
Qualem ignominiam, et confidentiam hactenus inter nos 

practicatam infringens negotium practicaverit in me illustritas 
vestra, cum numerosis muscetariis aedes meas sine ulla iusta 
causa circumdari iubendo ac tales vibrando minas, quod in 
ipsas etiam aedes meas impetum facient et irrumpent, iam 
toti civitati manifestum esse potest; quod ut silentio praeter-
eam, neque honor meus, neque praesens functio permittit, 
quoniam donec in hoc officio ex mandatis et dispositionibus 
excellentissimi domini, domini generalis et comitis a Rabutin, 
excellentissimi item domini, domini gubernatoris et excelsi 
regii gubernii perfunger, ego quoque alter maiestatis suae 
sacratissimae, domini nostri clementissimi, supremus in hoc 
loco sum officialis, et si in re tam parvi momenti ad sini-
stram et incertam unius delatoris informationem erga me, 
qui in fidelitate alte memoratae maiestatis suae sacratissimae 
iam fere omnia bona mea disperdendo diu noctuque in pro-
motione eiusdem maiestatis suae sacratissimae servitiorum 
aeque ac fideliter allaboro et inservio, illustritas vestra hoc 
exsequitur, quid aliud amplius sperare possum, nisi quod ipsa 
etiam mea vita, quam deo et domino, domino meo clemen-
tissimis consecravi, inaudita mea causa, in temulentia illustri-
tas sua privari curet; proinde, ut haec prosecutura tamquam 
syrtes et scopuli navigantium evitari possint, ac mea quoque 
aestimatio intacta maneat, desidero illustritatem vestram me 
assecurare, in posterum tale vel consimile negotium erga me 
minimé practicaturum; sinister autem delator, qui fűit causa 
turbationis nostrae, de facto puniatur, alioquin coactus ero 
pro defendendo meo honore insurgere, dum sciam honoris et 
vitae eandem esse rationem, ac e talibus principiis inter nos 
suboriturorum malorum in evitationem tam mea humillima 
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instantia, tarn vero excelso domino gubernatore et excelso 
regio gubernio mediantibus, excellentissimum dominum, domi-
num generalem et supremum commendantem requirere et 
necessariam implorare medelam. Ne vero et in posterum talis 
vei consimilis inter nos suboriatur controversia, sinistrum eun-
dem delatorem, tamquam bonae nostrae confidentiae turba-
torem, illustritas vestra e suo servitio amoveat, siquidem per 
talium delatorum nequitiam plurimi defectus et damna pote-
l'unt impedire servitia caesarea, ne ulla supersit ansa sinistris 
relationibus et discordiis ex iis inter 110s emersuris. Quae illu-
stritati vestrae repraesentanda volui, cum bono omnium illu-
stritatis vestrae felicium successuum voto et desiderio etc. etc. 

3 Április. Az szőllőhegyeken a szegény szőllőmunkás 
embereket s asszonyokat fogdosták, fosztották, vagdalták, ver-
ték, sanczoltatták, kik közül meg is holtak; már egynehány-
nak fejét is vették a krucz tolvajok, nem akarván megengedni, 
hogy a szőllőhegyeket kimíveljék. 

4 Április. Commendans urammal való dolgom sopiáló-
dott, megbánván cselekedetit. 

5. Még kapunyitás előtt jó reggel a hídelvei hostátban 
feles kruczok voltak; kimenvén a ráczokban, egyet bennek 
elkaptak. Eodem hozták hírűi, hogy Mikes Mihály uramat 
Szebenből Háromszékre küldvén, menő útjában a Sárkány 
erdejében elfogták volna és az kruczok közzé vitték volna.1) 
Item, hogy Rhédei Ádám is rebellált volna és most Csáki 
urammal Bonczidán volna. 

6 (Április) csendességben voltunk, Szilágyi pedig elment, 
7. Felesen jöttek volt Fejérd felől, kik többire az innét 

rebellált kruczok voltak, Rácz Istvánnal és Szőcs Istvánnal; 
és a kis mezőre is jöttek volt közűlök, de kimenvén a lovas 
németek és ráczok, visszanyomultak a szőllők között minden 
kártétel nélkül. 

8 Április jó reggel Monostort meggyújtván, feles ház 
égett el benne, de bizonytalan, ha krucz vagy rácz gyuj-
totta-é meg. 

9 Április bocsátottam el egy elfogott krucz rabot, az 
többi kezesek lévén érte, hogy az mi rabjainkban magokért 
kiszabadít, kinek adtam ilyen passust: 

Georgius Vass de Czege, comitatuum Colosiensis et Dobo-
censis, nec non civitatis Colosvar annexorumque confiniorum 
substitutus supremus comes et capitaneus, universis et sin-

9 Olv. Cserei M. Hist. 327. ]. 
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gulis cuiuscunque status, ordinis, gradus et functionis homi-
nibus, praesentium notitiam habituris, significandum volui: 
Ezen levelem exhibeáló Kasos dános nevű kurucz rab, ki is 
a fennebb elmúlt időben Nagyfalvi Bácz Mihály, Újvárosi 
Kovács János és Somlyai Nagy Istók nevű három társaival 
hozattatott volt bé ide, holott azolta raboskodtanak is, bocsát-
tatott ki innét megnevezett három társainak kezességeken a 
végre, hogy lévén Somlyón is Gombkötő Lőrincz, Nagy János 
és Kállai Szó'cs György nevű három idevaló emberek rabság-
ban, azoknak kiszabadításokban igyekezik; a mint hogy ha 
aztat véghez viheti, azon Kasos János megnevezett három 
társaival, azon megírt Somlyón raboskodó három idevaló embe-
rekért, akárkinek kétséges vélekedésén kivűl elboesáttatik; 
de akár vihesse véghez ezen dolgot, akár nem, ugyan tartozik 
ide redeálni Kasos János, ha itt hagyott három társait nagyobb 
veszedelembe nem akarja ejteni visszajövetele felől tett foga-
dásának meg nem állásával. Melyet akartam mindeneknek, a 
kiknek illik, értésekre adni, hogy ezen dologban felvett uta-
zását és fogadása szerént vissza is térését ne akadályozza 
annál inkább senki. Claudiopoli, 7 Április, 1704. 

Georgius Vass de Czege. 

10 Április még hajnal előtt hat zászlóallya krucz gya-
logok beáll ván a Szamosközben lévő plebanus és Timár Pál 
majorjiban, hogy az lovas németek és ráczok kimenvén, kire-
keszszék őket, reggel maga is Csáki László öt zászlóallya 
lovassal felérkezvén és az hostátok széliben ugyan az víz 
között lévő kertem mellett megállván és megvonván magokat, 
és egynehány közűlök a Kőmáltetőn lévő keresztnél kimu-
tatván s lepuskázván, az lovas németek és ráczok vagy ötven 
muskatélyossal kimenvén által az hídon Hídelvére, az gyalog 
kruczok észben vévén s visszajővén, az hídon innét lévő vágó-
iadnál megvonván magokat, összepuskáztak, és az gyalog kru-
czokban egynehányat elejtvén és az városban ágyúval s sok 
állásokkal is segítvén, az gyalog kruczok visszanyomulnak; 
egynek közűlök fejét is béhozták, az miéinkben egy sem esett 
el. Az lovas kruczok elő sem jöttek, hanem ott a víz között 
lévő majoroknak egy részét meggyujtogatván és elégetvén, tíz 
óra előtt visszamentek Bonczida felé; elmenetelök után egy 
gyalogjokat egy szakasz szalmából a ráczok kivonván, béhoz-
ták, kitől mentenek végére minden szándékjoknak és dolgoknak; 
ugyanakkor külső monostor-utczában is az felső soron egy-
néhány házat elégettek. Eodem éjczaka kilencz óra tájban 

') í gy ; valószínűleg: mutatkozván vagy kimutatván magokat. 
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külső közép-utczát és külső farkas-utczát meggyújtván, közép-
utcza egészen elégett, farkas-utczának is nagyobb része, Ma-
gyar-utczában is a felső szorostól fogva az város felől egy-
néhány ház elégett, általmenvén a tűz oda is. 

11 Április éjczaka tíz és tizenegy óra között Hídelvének 
is a kerti szőllők felől való részét vagy külső végét meggyújt-
ván, nagy szél is lévén, nagy része elégett, kivált a Szamos 
mellett való része a dézsmacsűrrel együtt; ezt látván a váro-
siak, mindenfelől az megmaradt hostátokban fedeleket lehány-
ták s kerteket levonták, hogy inkább megmaradhatna a ki 
megvan. 

12 Április. Rettenetes romlás, pusztítás volt mindenfelől 
a hostátokban, hogy még egy keményszívű pogány is keserű-
ségre indult volna, ha látta volna; ki sírva elégett házának 
fedeleit szedte össze, ki még a tűztől megmaradt házának fede-
lét hányta szerte, rontotta, ki nagy sírva keseregve oldalfélt 
nézte, hogy az német is házát s kertit rontja, ki ezekre nézve, 
még a sok tűz között megmaradóit házát egészlen sírva, kese-
regve rontja s hordja, vesztegeti. 

13 Április délben két s három óra között újabban meg-
gyújtották Monostor felől való hostátot, és nagy szél lévén, 
nagyobbára mind elégett; de az ki megmaradt volt is, estve 
ismét meggyújtották renddel és összeégették, ógy hogy tíz 
vagy tizenkét ház alig maradt meg, sőt az házaknak fedele-
ket elhányván, az olyanokban is sok megégett. Azon éjjel 
újabban is Hídelvét is meggyújtván, harmada alig maradt 
meg, de már azoknak is fedeleket elhányták, soknak derekait 
is elhányták s tüzesen kihordották. Eodem itt való buzgó s 
áhítatos lelkű Csepregi Mihály nevű praedicatorunk hosszas 
betegsége után délben 1 órakor megholt, kinek halálán nem 
keveset szomorkodtanak. 

14 Április. Az mely rabot kibocsátottunk volt Gomb-
kötőék szabadulásokra, visszajött más egy görgényi rabbal 
együtt, Gombkötőék már szabadon lévén, minthogy közinkbe 
is küldték. Commendans uramnak és nekem leveleket hozta(k) 
Csáki László, Koss Mihály és egy Yenceslaus nevű kapi-
tányoktól. 

15 Április az görgényi rabot visszabocsátottuk Bonczi-
dára egy kis memorialéval. Hogy el ne felejtsem, az mi rabun-
kat itt hagytuk. 

16 Április küldött az város Bonczidára commendans 
uram hírével Csáki uramhoz egy hostáti embert, hogy a szőllő-
ket engedjék megmíveltetni. 

17 Április. Mutogatták magokat a kruczok, de semmi 
kárt nem tettek. Eodem temettük el a szegény Csepregi ura-
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mot az templom collegium felől való porticusában az ajtón 
túl az collegium tékája felől. Eodem ettek ebédet Csáki uram-
nál Mikes Mihály és Száva Mihály uramék. Háromszéken 
magok a székelyek fogták el ő kegyelmeket és már most Rá-
kóczi uramhoz viszik.1) 

18 Április jött vissza Csáki uraméktól az város embere, 
izenvén Csáki uramék, hogy míg válaszok jő Rákóczi uramtól, 
megengedik, hogy asszonyember és leány mívelje a szőllőket, 
de férfinak nem engedik. Erősen condescendált volna Csáki 
uram, mint az ember mondja, ha Koss Mihály nem kemény-
kedett volna, mondván, hogy a pogány sem tiltaná meg a szőllő-
míveltetést, inkább maga Rákóczi uramhoz menjen felőle. 
Ugyanezen ember hozta, hogy úgy hallotta volna, hogy Fejér-
várt, Szász-Sebest, Medgyest megvették volna a kruczok, hogy 
Szebent is körűifogták volna mint minket, és az egész szé-
kelység melléjek felállt volna. Marosvásárhely is meghódolt 
volna nékiek. 

20 Április csendességben voltunk. 
21. Láttattak hol együtt, hol másutt lovasok, de semmi 

kárt nem tettek. 
22. Szekereimet kiküldvén Monostorra szalmáért egy-

néhány lovasokkal, kiket az lónai kruczok egynéhány lovasok-
kal észrevévén, és gondolván hogy a ráczok mentek volna ki, 
seregestül lejöttek; az melyet észrevévén a lovas németek és 
ráczok, kimenvén, majd sötét estvélig lövöldöztek egyben, az 
mieink innen lévén Hója felől a Szamoson, a kruczok tói a 
Szamoson; ugyanazon alkalmatossággal küldvén ki szekereim-
mel Pestit is, de elhagyván szekereimet, ment Szentgyörgy-
hegye felé az kőhídhoz, holott elfogták-e vagy maga jószántá-
ból ment el szabad akaratjából, még bizonytalan. 

23 Április reggel csakhamar hat óra után az itt körűi 
lévő krucz seregek mind feljöttek és magokat megmutogatták, 
kik között Teleki Mihály uram is itt volt, de semmi próbát 
nem tettek, hanem egynéhány házat égettek el; a Teleki 
Pál öcsém majorját is és az urak Apor és Haller István 
uraimék kertekben lévő filegóriájokat is ezen alkalmatossággal 
égették el. Elmenetelek után pedig délután egy s két óra 
között egy sereg egy fejér zászlóval visszajővén a kis mezőre, 
leveleket küldöttek bé, de a kapun bé nem bocsátottuk, hanem 

') L. föntebb az apr. 5-ről szóló feljegyzést. 
2) I t t a kolozsvári városi tanácsban megüresedett két hely betöl-

tése körül a tanács és Yass György mint vicekapitány között folyt tár-
gyalások és levélváltások közlését elhagytuk. 
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commendans uram kimenvén, kezéhez vévén és megolvasván, 
visszaküldötte ilyen válaszszal: az város nem ő kegyelméé, 
hanem kegyelmes urunk ő kegyelméé (így), azért authori-
tásáhan és dispositiójában nincsen egyéb pornál és golyóbis-
nál, hanem ha közelebb jőnek, mivel ha csak oly távol jőnek, 
meg nem veszik, jó szívvel avval gazdálkodik s kedveskedik. 

24 Április szent György vigiliánk volt, mivel olyan hírünk 
érkezvén, hogy ez éjczaka minden bizonnyal megpróbálnának 
bennünket, nagy vigyázásban voltunk; az egész militia mind 
készen volt, az városiaknak is parancsolatjuk volt, az kapun 
mind duplicáltattak a strázsák, városiak is minden kapun har-
minczan voltak. 

25 Április nagy jel láttatott az égen: az nap az ő rendi 
szerént szépen fényeskedett, tiszta lévén az ég is, és az nap-
nak igen nagy és fehér udvara volt, mely nap udvarába két 
vak napforma volt, mikor én láttam, jóllehet némelyek hármat 
mondanak hogy elsőben volt, egyik délre, másik éjszakra, har-
madik napnyugotra, de én azt nem láttam. 

26 (Április) hozták hírűi, hogy Orlai Miklós megholt 
volna méreg miá.1) 

27 (Április) szökött a kruczok közzé Szilvási Boldi tizen-
két esztendős gyermek másokkal együtt; méltó feljegyzésre, hogy 
a mi collegiumunkból és más rendbeli városi gyermekek is, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 esztendős gyermekek szöktek s szöknek ki 
innét Kolozsvárról a kruczok közzé. 

28 (Április) csendességben voltunk. 
29 (Április) lakadalmaztunk, Balog Zsigmond uram pro-

curator vévén Olasz András uram leányát. 
30 (Április) szökött ki Serédi Péter uram innen Kolozs-

várról Gergely Istvánnal s másokkal együtt, halászni kéredz-
vén ki. 

] Maji. A szállására küldvén commendans uram, bonu-
minak elfoglalására, tanáltattak ezek: Az házban egy nagy 
ládában fél árkus papírosat, melyen ez volt írva: 

Carolus quintus, 
nihil est intus. 

Anno 1704, die 30-ma Április. 
Nullás est felix conatus et utilis unquam, 

E coelis si non datque iuvatque Deus. 

9 Az volt a gyanú, hogy Száva Mihály étette volna meg. Cserei M. 
Hist. 335. 1. 

CZEGEI VASS NAPLÓK. 2 6 
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Ugyanazon házban lévő asztalra egy rossz szőnyeg alá 
ez volt írva: 

Hic habitavit et se patientavit in vanum Petrus Serédi 
Uber baro de Nagyfalu, intra novem menses. 

Az boltban menvén, találtatott egy kis szalonna s azon 
ez az írás: 

Non datur vacuum, quia mansit adhuc de lardo pariim, 
comedant cum saláta in sanitate. 

2 Maji hajtatván ki a fűre legelsőben még itt is meg-
marasztott, de nagy bajjal tartott 24 ökreimet az Szamoson 
tűi az Kőmál alá az én szőllőm felé, ebéd után két s három 
óra között csak hertelen az lónai kruczok közül egynehányan 
az szőllők allyában lévő szilvafák közül reájok ütvén, elkapták 
több marháimmal együtt, úgymint 6 tehenemmel, 13 kancza 
lóval; az ide való kis késcsinálót mondják sógorostól s az 
Ujfalusi fiát, hogy látták volna a kik ellopták. 

3 Maji egy asszonyembert és egy krucz rabot is küld-
tem fel Lónára Vajóékhoz, hogy ha rabért kiadnák marháimat. 

4 (Maji) visszajöttek s hoztak olyan választ, hogy rabért 
ki nem adják, de váltságért kiadják, csak küldjem bizonyos 
emberemet fel. 

5 (Maji) küldtem fel Farkas Mihály nevű szolgámat, 
levelet is küldtem tőle Vajónak és Iiadáknak, de szolgámat 
contra ius gentium detineálták, az mely majd hallhatatlan 
dolog, parolát adni és mégis megfogni. 

6 Maji. Igen reggel kimenvén vagy 60 muskatélyos egy 
lajtinánynyal, és az én kertembe beállván, annakutána az 
lovas németek is lemenvén az ráczokkal, az lovas németek a 
Szőcs István uram majorjában beállván, csak közel az én ker-
temhez, a ráczok pedig a Diiriiczkölőken túl széllyel nyarga-
lódzván, hat zászlóallya kruczság, úgymint Osváth, Becski. 
Harsányi hadnagyságok alatt lévők, Szentgyörgy-hegye felől 
reájok jővén a ráczokra, kik előtt a ráczok megszaladván és 
hátokon hozván egész az én kertemig, honnét a gyalog néme-
tek reájok kilövöldözvén, az lovas németek is elejekben az 
majorból kijővén, megszabadulnak a kruczok, és az lovas néme-
tek és ráczok egész az Szamosig lövik, vágják őket; tanál-
tatott 13 vagy 14 test, kik között Becski is elesett, és több 
elévaló emberek is estek el közűlök, de feles sebes esett köz-
tük ; hoztak bé elevenen hatot, de egyik halálos sebben lóvén, 
az kapu előtt fejét vették; tizenegy főt és egy zászlót, kit is 
Becskiének mondanak. Mondják a szentgyörgyi hegyekben 
akkor lévő mívesek, hogy veszedelmek után az Szamoson túl 
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összegyülekezvén, Rá ez István nevű hadnagyjuk is seregestül 
liozzájok érkezvén, kit lesben hagytak volt, csaknem újabban 
összelövöldözték egymást, liogy Rácz István uram őket meg 
nem segítette, az mint hogy meg is fogták s kötve vitték el; 
űgy egy Szilágyi nevű Bánfi Mihályné hűgom szolgája-félét is 
azért, hogy az biztatta volna neki őket, liogy ne féljenek a 
ráczoktől, mert azelőtt való nap eleget beszéllett volna a 
ráczokkal és azoktól nem kell félni, az mint hogy itt az váro-
son is közönséges szó volt, mint beszélnek a ráczok a kruczok-
kal, és hogy egymáshoz nem lőnek csak az földben, és közik-
ben akarnának menni. De az mint a régiek szokták mondani: 
nincs hiti, nincs a ráczoknak. Mondják azt is a szőllőmun-
kások, hogy nagy jajgatással és sírással mentek el a kruczok 
le Bonczida felé. 

7 Maji. Ismét feles városiak marháit kapták el az lónai 
kruczok, és az szegény Prásmárit is elvitték a szőllőből. 

8 Maji. Az lónaiak három németet kapván el ennek-
előtte való napokon, a német tisztek marhájokkal menvén ki, 
per compositionem visszaküldték; innen hat krucz rabot adott 
értek commendans uram. 

9. Csáki István uram oly praetextus alatt, hogy az öes-
csétől Csáki László *) uramtól passust szerezhessen az maga 
szabadulásáért való Szebenbe küldésért, commendans uram 
engedelméből, de az én hírem nélkül, nagy ellenem való ördögi 
machinatióra Rigó Andrást Bonczidára küldé, társak lévén 
benne Vízaknai és Gálfi Pál. 

10 Maji jött meg Rigó Bonczidáról, hozván álnok és 
istentelen leveleket, melyeknek copiájok megvan, origináljok 
commendans uramnál maradván. Eodem estve hat óra tájban 
egy darab szivárvány láttatott az égen, Szamosfalva vagy Bon-
czida felé, mondja az ember, de egyenes volt, nem horgas vagy 
kerek mint a szivárvány, hanem a színe volt olyan mint a 
szivárványé szokott lenni. 

11 Maji. Igen igen turbatus voltam, űgy hogy templomba 
sem mehettem turbatióm miatt, az Csáki uramék ellenem 
való ördögi machinatió(ja) miatt.2) 

12 Maji. Commendans uramtól kitanulván egészlen a 
Csáki uramék ellenem való machinatiójokat, csendesebb elmé-
vel voltam. 

13. Commendans uram az több német tisztekkel nálam 

3) A naplóban itt is István, de nyilván hibásan László helyett. 
2) Csákiéit, mint föntebb a febr. 28-ika alatt közlött, Babutinhoz 

szóló levelekből látható, Csáki István fogságát Yass György praktikájának 
tulajdonították; ez magyarázza meg ellene való bosszujokat. 

26* 
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lévén ebéden, azalatt, bat bihalyom lévén még, azokat is az 
lónai kruczok csak az pallón tói az berek széléből elhajtották; 
az kis késcsinálót mondják, hogy az is hajtotta. 

14 Maji. Igen feles marhát hajtottak el ójobban az lónai 
kruczok szintén tizenkét óra tájban. Eodem hasonló darab 
szivárványok vagy oszlopok láttattak nro 5, és más rendiben 
mint az elmúlt héten látszott, egyenesek voltak, de az színekre 
nézve olyak voltak mint a szivárvány; ugyan Bonczida felé 
olyan nagy világosságok voltak, hogy sokan azt vélték, hogy 
vagy Szamosfalva vagy Bonczida ég. 

15 Maji. Négy lovas német lévén Bonczidán a kruczok-
nál fogva, kiket Enyed felégetése alkalmatosságával fogtak 
volt el Huszár Pálért, bonczidai négy krucz rabért kiváltotta 
commendans uram; kiket Csáki uram egész seregeivel felkísért 
Szamosfalváig s onnan a Kövespadhoz közel küldött egy sereg-
tűi, s innét az mely krucz rabot viszont oda küldte commen-
dans uram vicestrázsamesteritől s négy lovas némettől és 
Yaisz nevű magyar íródeákjától, ki is ezen alkalmatosság által 
közikben állott s ott maradott. Eodem bocsátottuk ki ebéd 
előtt Keczeli Sámuelné, Zsomboriné, Gyerőfinó, Bácz Jánosné, 
Yalkai Miklósné, Vér Jánosné asszonyomékat, kruczok lévén 
már az urok. 

16 Maji szökött ki a kruczok közzé Szilvási János uram 
szolgájával, feleségét és gyermekét itt ben hagyván, holott 
commendans uramtól elbúcsúztatták volt, csak azt difficultálta, 
hogy meg kellett volna eskünni. 

17. Viszont olyan tüzes oszlop vagy égi jel láttatott az 
égen estve hat óra után, az minémű 10 Maji láttatott ugyan- " 
arra. 

18, 19 (Maji) csendességben voltunk. 
20 (Maji) házasodott meg az inasom Czondor András; 

csináltattam egy vacsorát néki. 
21. Feles krucz jővén fel mind Bonczidáról, mind Léná-

ról, az gyalog németeknek lovok lévén némelyeknek, füvért 
menvén ki, levágtak bennek, némelyeket elevenen is fogtak el 
bennek. 

22 M~aji leküldött egy krucz rabot commendans uram, 
hogy lássa meg, hány rab van ott. Eodem éjczaka égették el 
ismét a kruczok a kertemet Szőcs István majorjával együtt, 

' mivel 6 Maji lesben azokban a kertekben állottak ki a gya-
log s lovas németek. 

23. Találtatott egy levél az híd-utczai kapu előtt, melyért 
Bellevárit fiastúl megfogták, melyben ellenem való írás is van. 

24 (Maji) csendességben voltunk, semmi lármánk nem 
lött, hanem Gálfi Mihály elszökött. 
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25 Maji temettük el Vitéz András uramat fiastól az 
temetőben, Váradi Miklós rakott sírjában, fegyveres strázsák 
alatt, mely alkalmatosság alatt az itt való lovas ráczok mind 
elszöktek. 

26 Maji csendességben voltunk. 
27, 28, 29, 30. Mindennap infestáltattunk, és hol egyszer 

hol másszor feles marhát és lovakat kaptak el s embereket 
fosztogattak, mivel a lovas német is, mitől fogva a ráczság 
elment, ki nem ment. 

31. Feles krucznékat bocsátott ki commendans uram, 
kik között Seres Andrásnét is a Koss Mihály uram kérésére 
kibocsátotta ; remélem, feleségének kérte ki. 

1 Junii csendességben voltunk. 
2. Ismét meglátogattak és feles marhát kaptak el, az 

Kőmáltetőről embereket is vittek el. 
3. Commendans uram monostor-utczában lévő kertekben 

az Szamos mellett egész az új falusi kertig az gyümölcsfákat 
mind levágatta és az serfőzőket elhányatta. 

4. Az lónai kruczok mutogatták magokat. 
5. Reggel ismét az lónai kruczok az leshelyekből tíz óra 

tájban kimutatván magokat, az marhákban elkapván, elmentek 
vele; ebéd után pedig két s három óra között Bonczida felől 
sereggel jővén fel, minden kár nélkül kilencz zászlóval a búzák 
között feljővén, Békáspatak mellett Hásongárd felett az tör-
vényfa felé Fenesre elmentek, egy sereg pedig elmaradván 
Szamosfalván felyűl a víz mellett, estve felé azok a hostát 
szélibe feljöttek és megellenkeztek, de egyik félben sem esett 
semmi kár. Estvére az mieink bejöttek, azok az nádas mel-
lett maradtak. 

6 Junii. Ugyanazon seregek, kik ezelőtt való nap Fenes 
felé mentek vala, kikkel Csáki László uram volt, visszajöttek 
azon a nyomon és Bonczida felé lementek, szintén akkor men-
vén ki szekerekkel fűért az lovas és gyalog németek, de csak 
ház és pajtafedeleket s zsuppokat hoztak. Ezt látván a kru-
czok, a hol még valami kevés ház megmaradott a hostátok-
bau. ismét égetni kezdték. Ebéd után ismét az városiak is 
fűért kimenvén, nem hozhattanak, mivel már szüntelen őriz-
tek bennünket, hogy füvet ne hozhassanak. Jóllehet ugyan 
az mieink jól megellenkeztek vélek, csakhogy közűlök most 
is elment az hadnagy, Viczei uram fia és Csernátoni uram 
fia s mások is. 

7 Junii. Szekerekkel szalmáért menvén ki a lovas néme-
tek gyalog németekkel együtt, mutogatták ugyan magokat a 
kruczok, de semmi kárt nem tettek. 
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8 Junii. Talám ők is ünnepeltek, mert meg sem mutat-
ták magokat.1) 

9 Junii. Felesen mentek fel Bonczida felől Lónára. 
Hírünk is jött bé közűlök, hogy feles ráczok jönnének. 

10. Az fűért kiment magyar lovasok összepuskáztak az 
kruczokkal az nádas hídjánál, lévén vagy hat sereggel, de kár 
egyik félben sem esett, 

11 (Junii) ebéd után az lovas németek gyalogokkal és 
magyar lovasokkal, szekerekkel fűért menvén ki, feles krucz, 
circiter háromszáz jött reájok, de az gyalog németeket észre-
vévén és az lovasokban vagy circiter huszonöt utánok menvén, 
mind elszaladtak, és közűlök hármat le is vágtak, az kapuban 
pedig a magyaroktól a füvet mind elszedték. Eodem kezdték 
bizonyoson beszélni s hozni, hogy Beszterczón feles krucz vesz-
vén el, alóla elmentek volna és hogy Pongrácz György sógor 
is ott veszett volna.2) Item, egy krucz rab hozta bé bizonyoson, 
hogy mind Csáki László uram Bonczidáról, mind pedig Yajó 
András Lónáról kimentek volna Magyarországban és hogy 
Kaszás Pálnak is ki kellene menni. 

12 Junii. Monostor felé menvén ki fűért, az lónai kru-
czok akkor mutatták ki magokat, mikor már bé akartak 
jönni, és semmi lárma nem lött. 

13 (Junii) küldött mind commendans uramnak, Bánfi 
Farkas uramnak, mind énnékem Koss Mihály egy-egy bárányt 
s egy-egy sajtot. Az sajtot én az raboknak küldtem. 

14 Junii jó reggel még négy óra előtt kimenvén az lovas 
németek és gyalog németek is a városi lovasokkal, szekerek-
kel fűért az monostori templomon alól lévő rétben, holott 
megrakodván és szintén már indulni akarván, lárma esik köztök, 
hogy a lesből a kruczok kijöttek és az commendans uram mar-
háiban el is kaptak; a füves szekereket beküldék és elhagyák, 
az kruczok után mennek, az lovasa megszállanak, az gyalog-
jára reá akadnak szintén Monostor szélin ; összepuskázván, azok 
is megszaladnak, egy része szalad a kastélyon által a búzák 
közzé, kiknek nagyobb részét levágják, egy része szalad bé az 
templomban zászlóstól, kiket különben ki nem vehettünk, 
hanem gránátokat kellett bé reájok hányatni, s utoljára fel-
gyújtatni s benne égetni őket, hanem a segestye3) héjjárói 
vonattuk le vagy kilenczét, az régi káptalanból tizennégyét, 
az többi ki a templomban, ki a toronyban égett; az lovas 

0 Jun. 8-ika vasárnap volt. 
2) Pongrácz György veszedelmének híre nem volt igaz ; 1. alább a 

nov. 4-ről szóló feljegyzéseket. 
s) í g y ; nyilván sekrestye. 
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kruczok az erdő alól s Veresképtűi nézték, még sem mertek 
segíteni. Rabot hoztak bé nro 30. Testet is a mit levágtak, 
vagyon circiter 50. 

15 (Junii) ebéd után volt koporsóban való tételének tisz-
tessége Suki Pál uramnak, ki is holt meg 13 praesentis estve. 

16 Junii semmi lármánk nem lött, sőt fűért is kimentek 
Holya és Monostor alá, de krucz uramék igen megvonták a 
bagariát. 

17 (Junii) ebéd után Szentgyörgy-hegye felé mentek ki 
í'űórt és szabadon hordották azt, semmi lármájok nem lött, 
vagy tizenkettő jött volt a Szamos mellé, mondják ugyan, 
hogy kétszáz lett volna a berekben, de ki nem merte magát 
mutatni. Eodem hat s hét óra között estve Gyalu felé tüzes 
oszlop láttatott, mint az előbbiek. Eodem az égető tatárok 
ismét előjöttek, jóllehet egy kevés időtől fogva megszűntek vala, 
mivel az éjjel a két víz között az dózsmacsűrnél lévén, majo-
rokat mind elégették, az én majoromnak is még az kapuja 
fen lévén és egy darab kert, ezt is elégették. 

18 Junii ebéd után Kajántó völgyinél sokan voltak, kik kö-
zül egy sereg a nádasig feljött, de semmi egyéb virtust nem 
tettek, hanem az én lombi sajtómat és egy ványolót égettek el; 
az én sajtómat pedig, az mint referálják, Diószegi az én szol-
gám-féle fogta elégetni, az én inasom-félével Székely Ferenez-
czel, holott nem voltam egyiknek is semmivel adós. 

19 Junii ebéd után Monostor felé kimenvén a lovasok 
fűért, de seholt egy kruczot sem találtak, hanem estvére vagy 
éjczakára égetni eléjöttek, mivel külső magyar-utczában hat 
házat elégettek. 

20. Nappal magokat seholt meg nem merték mutatni, 
de estve naplemente után csakhamar tűzben vagy tűz által 
jelentek meg, mivel Monostornak nagyobb részét elégették. 

21 (Junii) éjczaka Monostoron a jesuiták derék alkal-
matossággal lévő serfőzőjeket is elégették. 

22 Junii. Igen elvonták magokat, hogy seholt nem lát-
tatott közűlök. 

23. Füvért Monostor felé menvén ki, mutogatták mago-
kat egynehányan a kruczok, és mikor minden rend két vers-
ben is hozott volna füvet, akkor jöttek a Gorbón által, de az 
mieink feléjek menvén, mingyárást visszanyomultak, hanem 
kijővén az mieink, azok is utána nyomultak az hegyen. 

24. Ejczakai tíz órakor kimenvén az lovas németek és 
vagy másfélszáz gyalog németek egynehány mostan jött rácz 
lovasokkal, szintén három órakort Fenest felverik, meggyújt-
ják és elégetik, minden marháját elhajtják. Eodem ebéd után 
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szintén öt óra előtt ismét egy jegy láttatott Bonczida felé, 
mint a szivárvány olyan volt, és mintha a földből jött volna 
fel, és láttatott az mint feljebb feljebb nevekedett, az füstben 
vagy ködben nevekedett, az füst is egyaránt nevekedett véle, 
az nap pedig szépen fémlett, egy fertály óra múlva pedig a 
füst róla eltávozott a Tekintő felé, s maga osztán lassan lassan 
úgy mult el. 

25 Junii hat órakor reggel Fenesre kiment németek feles 
prédával és marhával visszajöttek, az Lónán lévő kruczok még 
sem merték magokat mutatni, referálván inkább, hogy szo-
kások szerint mind az erdőre szaladtak. 

26 Junii Rákóczi uram regalisát küldvén bé a kruczok 
egy ide való embertől, commendans uram elfogta, kik között 
nékem szóló is lévén, tenora ez: 

Spectabili ac generoso Georgio Vass de Czege, nobis 
honorando. 

Spectabiiis ac generöse, nobis honorande! Salutem et 
condignam promptitudinem nostram. Minthogy kegyelmed mind 
manifestumunkból, mind sokrendbeli pátens levelünkből meg-
értette, hogy istenes igyekezetünk, fenforgó nemzetséges igaz 
ügyünk mellett szerencsésen folyó hadakozásunk egyenesen arra 
czélozna, minden magunk tulajdon hasznunk, méltóságunk neve-
kedésinek ambitiója nélkül, hogy édes nemzetünk és törvényeink 
a német sanyargató igája s törvénytelen igája alól felszabadul-
ván, nemzetséges és régi dicsőséges boldogulásunknak állapotja 
nemes Magyar- és Erdélyországában kívánatosan tündökölve, 
régi boldog emlékezetű királyok s fejedelmek törvényes ural-
kodásokban nemzetünk között rendelt törvényes régi jó szoká-
sok, rendtartások, mind közönségesen mind magánoson magok 
régi folyamatjokban visszahozattatnának, isten ő szent felsége 
pedig édes nemzetünk ily boldogulására czélzó igyekezetünket, 
nemzetünket, fegyverünket, nemes Magyar- és Erdélyországában 
már is annyira elésegítette, hogy nemcsak szabadulását, hanem 
annak statusi magok boldogulását is szemlélhetnék, melyet is 
az erdélyi statusok considerálván, béadott memorialissok által 
instáltanak, hogy mind az eddig az hadakozásnak alkalmatos-
ságával következett rendetlenségek s egyéb az nemes ország 
közjavát, boldogságát s szolgálatját néző dolgok iránt is jó 
rendelés, mind egyéb közönséges és személy szerént való meg-
bántódásoknak az igazság kiszolgáltatásával orvosoltatások le-
hetne, nemes Erdélyországában az eddigi azon nemes ország 
régi rendtartása szerént publicáltatnék egy országos gyűlés; *) 

9 Az említett memorialis szerzői s egyszersmind a fejedelemválasz-
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mely instantiát is az elébb megírt okokra és conjecturákra 
nézve is méltónak ítélvén, az nemes ország gyűlését Gyula-
fejérvárban ad diem quintum Julii anni infrascripti lenni meg-
engedtük; nem is kétljük, kegyelmed akarván mind maga sok-
rendbeli megbántódásának az jó rendre való hozattatásának 
alkalmatosságával leendő orvoslását s mind egyéb a nemes 
ország szolgálatjában való jó rendet szemlélni, maga tovább 
való megmaradásának modalitásáról eleve gondolkodván, az 
nemes országhoz való szeretettől viseltetvén, az megírt helyre 
és napra intimatiónk szerént compareálni (fog), holott mindazt 
fogja egyező akarattal elkövetni, valamelyeket az közjónak elé-
segéllésére, az maga személye szerént való megmaradására alkal-
matosnak s jobbnak ítél lenni. Ceterum eundem feliciter valere 
desideramus. Ex castris ad Suk positis, die 5 Junii, 1704. 

F. Rákóczi. 
Joannes Pápai. 

27 Junii. Pekri Lőrincz uram Mikes uramtól megérkez-
vén és jővén vissza Rákóczi uramtól, Pekri uram Csáki László 
urammal és vagy 14 zászlóval feljöttek és magokat s serege-
ket megmutatván, egy lovas kémmel lesetvén, Lóna felé fel-
mentek, mely alkalmatossággal mind commendans uramnak, 
mind nékem levelet küldtek bé, commendans uramtól az vá-
rost kérvén levél által Pekri uram, ígérvén 6000 forintokat 
ha feladja, és szabad passust az egész militiával, vagy ha meg 
akar maradni Rákóczi uram mellett, felőle tolerálja, engem 
penig keményen fenyegetvén, mely levélnek copiája ez: 

Tekintetes nemzetes idősbik Vass György uramnak, jó-
akaró urunknak ő kegyelmének. 

Ajánljuk kegyelmednek szolgálatunkat. A mi kegyelmes 
urunk ő nagysága sok szép győzedelmi után minket édes ha-
zánkban béküldött az ország gyűlésére, mely is lészen 5 Julii 
Fejérvárott, egész plenipotentiával. Mind a méltóságos fejede-
lem táborán, mind beljebb bőven hallottuk bizonyosan, hogy 
kegyelmed a magyar vért elárulván, nemhogy nemzetének javát 
és szabadságát munkálná, hanem istentelen inventióival olya-
nokat cselekszik, melyet a német meg nem gondolna, s olya-
nokra ingerli, hogy nekik eszekbe sem jutna; mü azért keresz-
tyén módra akarjuk kegyelmedet praemoneálni, hogy efféle 
kegyetlenségnek s istentelenségnek hagyjon békét, forduljon 
kegyelmed a jobb oldalára, még ideje vagyon, mert lószen 

tás fő szorgalmaztatói Pekri Lőrincz, Mikes Mihály, Teleki Mihály és 
Száva Mihály valának. Szilágyi S. id. m. II. 401. 1. 
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olyan idő, hogy mindent cselekednék kegyelmed, de helye nem 
lészen, s hitesse el kegyelmed magával, hogy ha szívének nagy 
keménységét le nem tészi, hanem eddig praktizált dolgait con-
tinuálja, ha isten ő felsége kezünkben adja Kolozsvárt, kiről 
nem is kételkedünk, bizony keservesen fog kegyelmednek eszébe 
jutni, s ha ezután csak mi alkalmatlanság lészen is a magya-
rok iránt kegyelmed suggestiőja miatt, minthogy eddig is a 
német a kiket elbocsáttatott volna, kegyelmed némelyeket 
árestáltatott, némelyeket megöletni akart, bizony magából 
kegyelmedből, feleségiből és gyermekiből teszünk példát, kinek 
emlékezeti Erdélyben örökké fenmarad. Az succursusról 
kegyelmetek ne is gondolkodjanak, mert hona fide írjuk, hogy 
az császárnak Haiszler alatt öt vagy hatezer embereinél több 
nincsen; reméljük, eddig azon is feladtak, annál több pedig 
Magyarországon seholt nincsen. Ezzel istennek ajánljuk kegyel-
medet. Bonczida, 26 Junii,1) 1704. Kegyelmednek in licitis 
szolgálunk. 

Gr. Pekri Lőrincz, Gr. Mikes Mihály, 
az méltóságos fejedelem Rákóczi Ferencz ő nagysága pleni-

potentiariussi. 

28 Junii. Gyalut is kérvén Pekri Lőrincz uramék, bízván 
hogy feladják, mivel azelőtt való nap az gyalui commendans 
vagy negyed magával és valami asszonyokkal menvén, egyne-
hány marhát hajtogatván ott az vár alatt a kruczok, hogy 
annál inkább arra az várbeliek közül kicsalhassanak, azokat 
az asszonyokkal akarván betéríteni, az lesből a kruczok kiugrán-
dozván, az kis késcsináló a commendanst ellövé, űgy az többit 
is megölik, de az várat ugyancsak Nagyszegi uram fel nem 
adja, és így az hadakkal Pekri uramék onnat eljöttek és Apa-
hidánál hálnak, honnét Pekri uram Koss Mihálylyal Fejérvár 
felé megyen, Csáki László uram Bonczidán marad. 

29 Junii. Csáki uram új hírben írja commendans uram-
nak, hogy Beszterczét az elmúlt pénteken feladták volna, jól-
lehet mi egész hitelt nem adhattunk neki.3) 

30 (Junii) csendességben voltunk, bátran zsákmányoltat-
tunk és egy feleki oláh is jött bé olajjal, ki is mondta, hogy 
Beszterczét megvették volna. 

1 Julii ójczaka ismét égettek az krucz atyafiak külső 
magyar-utczában. 

.9 A naplóban 20 Junii áll, de mint alább a levélre adott válasz-
ból kitűnik, a helyes dátum 26 Junii. 

a) Beszterczét jun. 27-én adta fel a német őrség Teleki Mihálynak, 
a mely nap csakugyan péntekre esett- V. ö. Szilágyi S. id, m. II. 402. 1, 
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2. Sarlós Boldogasszony napján megsarlóztak a kruczok-
ban, mivel ebéd után Bács felől vagy három zászlóallya krucz 
Kovács Istvánnal az nádas tériben jővén, az itt lévő lovas 
militia magyarokkal együtt kimenvén és vélek ellenkezvén, egy 
idő múlva megszaladnak, az mieink utánok mennek és űzik s 
vágják őket csaknem az első völgyig, kik közül felesen esnek 
el, ötöt elevenen hoznak bé; az mieink közül az rittmájszter-
nek a jobb kézit lövik meg, az könyökin felyűl a húst, egy 
Tolvaj György nevű ötvesnek az lábát lövék, de ezt nem halá-
losan; az szegény Péter deákot, sereg hadnagyát ellövék, erős 
lévén az lovának szája, az kruczok közibe kapván, hihető, mint 
mondják, az zabola is onnét el fogott szakadni, és ott lövik 
le, bélit a földön kivágják és marczogják. Yoltak pedig a 
kruczok, mint az elfogtak referálják, majd háromszázötvencn, 
az mieink penig alig excedálta a százat, mégis megfutamodtak. 

3 Julii nagy csendességben voltunk, szabadon zsákmá-
nyoltattunk, hanem este felé jöttek vagy harininczan, kik az 
elesett testeket hordották össze és eltemettették. 

4. Hasonlóképen csendességben voltunk, és szabadoson 
hordták a füvet és fát az lónaiak, és pedig már jó darab 
időtől fogva nem is merik magokat megmutatni. 

5 (Julii) temettettem el az szegény Péter deákot, ós az 
tanács nem akarta engedni, hogy az koporsóját bévonattam és 
síppal, dobbal, trombitával temettettem, minthogy ő felsége 
hűségében fegyver miatt esett el, és az tanács az iránt való 
akaratjának nem annuáltam, melyet fel is írattak az köny-
vekben. Az militia is mikor kün volt füvért, kruczot nem lát-
tak, annakutána öt vagy hat zászló mutatta meg magát; estve 
felé eodem írtam én is választ Pekri uraméknak levelekre,1) 
melyet is beírtam ide: 

Méltóságos gróf urak! 
Yöttem 26 Junii Bonczidáról költ kemény és keresztyéni 

fenyegetőzéseket felyűl haladó fenyegetőző nagyságtok levelét, 
de követem nagyságtokat, bár az Gyulai Pál levelét, melyet 
írt volt Zsibrik Györgynek, akár csak ebben az résziben olvasta 
volna meg és az szerént moderálná nagyságtok akárcsak mos-
tani dolgainak kezdetét, hogy: humanitas ipsa requirit, ne 
nos extollamus, suum cuique honeste tribuamus, neminem sine 
causa laedamus, nec in alios cum fremitu et acerbitate desi-
namus. De az melyekből pedig nagyságtok levelében culpál és 
apprehendál, híremmel bizony nincsen, nem is vagyok az az 
ember, hogy olyan istentelen jnventiókat cselekedném, melye-

') T;. föntebb jnn. 27-nél. 
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ket az ő felsége itt lévő officialissi vagy militiája meg sem 
tudna gondolni; nem is kell ügy gondolkozni itt lévő com-
mendans uram felől, hogy az én tanácsadásom nélkül szűköl-
ködvén, az ő felsége szolgálatában kívántató eszközöket vagy 
dolgokat az én inventióm nélkül is véghez ne tudná vinni; 
tudtomra pedig még eddig sem én, sem az ő felsége itt lévő 
officialissi vagy militiája semmi istentelenséget nem praktikáltak 
olyanokat, melyeknél nagyobbakat nem praktikáltak volna az 
nagyságtok tisztjei és vitézi. Kendi Sándor mondása szerént: 
sub lege natus sum, sub lege vivo, nihil commisi, nihil mihi 
metuo, nulla, inquit Kendi, lex, neque divina neque humana 
permittit, ut aliquis ex hominibus in dicta causa trucidetur. 
Úgy látom mindazonáltal, Gyulai Pál írásának nagy része raj-
tam telik bé: tres enim homines, seribit Gyulai, in una re 
non consentiunt, quod hodie cuipiam piacet, cras eidem displi-
cet, quidquid agis, hic in bonam, ille in maiam partém accipit; 
melyhez én is méltán hozzá adhatom: ha a kötelességemnek 
akarok megfelelni, kegyetlennek és istentelennek neveztessem; 
ha hűségemet és hűtőmet akarom megtartani, az íratik és 
mondatik felőlem, hogy hazámat és a magyar vért árulom el 
és nemzetem szabadságát nem kívánnám, holott mind édes 
hazámnak s nemzetemnek megmaradását s békességét abban 
tartottam én, ha mindnyájon istentől rendeltetett kegyelmes 
urunkhoz való hűségünket és hütünket megtartanék. Ki ítél-
het meg engemet és méltán ki keménykedhetik ellenem az én 
constantiámért s uramhoz való hűségemért? Azt mondom 
amaz fejedelméhez való nagy hűséggel nagy emlékezetű Bánfi 
Jánossal: ei semel obstrictam fidem integram atque inlibatam 
intrepidus servabo. Még ama nagy emlékezetű Bocskai István 
is és Náprágyi Demeter erdélyi püspök Báthori Andrástól 
meg nem büntettettek, hogy Rudolphus császárnak hitesek 
lévén, Báthori Andrásnak meg nem esküdtek. Ezek szerént 
édes kedves uraim, ne adjatok helyt és hitelt minden hazug-
ságoknak és gonoszakaróim szavainak, (nehogy) hirtelen ítél-
jetek és keménykedjetek; istentelen és irtóztató fenyegetések-
kel ne éljetek, az én példámmal Diana templomát ne gyújtsátok 
fel. Isten nagyságtokat olyan kegyetlenségtől oltalmazza, hogy 
én belőlem, feleségemből, gyermekimből olyan példát tégyen, 
kinek emlékezete Erdélyben örökké fenmaradjon, melyért nagy-
ságtok is az keresztyén világtól megnótáztassék és magok lelki-
ismeretét is tribulatióban vagy veszedelemben ejtse. Apoc. 3. 
Esto fidelis et dabo tibi coronam vitae. Ezzel ajánlom istennek 
nagyságtokat. Claudiopoli, 5 Julii, 1704. 

Nagyságtok kész szolgája in omnibus licitis 
Czegei Vass György. 



1 704. j u l i u s . 413 

6 Julii vasárnap lévén, hihető ők is "innepeltek, mert 
seholt nem mutatták magokat. 

7. Füvért az kőhíd felé kimenvén, az mii fiihordóinkra 
reá ütöttek vagy hat zászlóval, he is nyomták őket, de több 
kárt nem tettek, hanem viceeolonellusné asszonyom szekerét 
négy ökörrel kapták -el és az szolgálóját, s az íródeákja is 
ott lévén, azt levágták, de mihelyt a muskatólyosokat észre-
vették, kik ktin voltak, visszanyomultak mingyárt. 

8. Visszabocsátották levelekkel Jentisné asszonyom szol-
gálóját, kik között nékem is küldött Teleki Mihály öcsém uram 
levelet, de nem lévén szükséges, ide nem írtam. 

9 Julii. Az németek nem mentek ki ugyan füvért, de a 
magyarok kimentek és seholt kruczot nem láttak; asszony-
embereket, felesen kéredzvén, kibocsátottak. 

10. Mind német mind magyar kimentek füvért, de seholt, 
sem elől sem felyül kruczot nem láttak. 

11. Mind ebéd előtt, mind ebéd után zsákmányolni kijár-
tak szüntelen minden rendek, de seholt csak egy kruczot sem 
láttak; hihető, vagy segítség jövetelit vagy egyéb részekről 
való rossz hírt hallottak s azért vonódtak el, és ha az mi 
váradi hírünk igaz lesz, melyet ezelőtt négy vagy öt nappal 
hoztak, kár nélkül eloszlanak. Feles asszonyembereket és leá-
nyokat bocsátottak ki, kik napszámosok és szolgálók voltak. 

12 Julii szabadon hordták mindenfelül s mindenünnen 
az füvet, egész reggeltől fogva estvig. Soholt csak egy krucz 
sem láttatott, hanem éjczakára kelve tíz s tizenkét óra között 
esik lárma az ó hídtól, és keresztül lövöldözvén az híd-utezai 
sánczra, de reméllem, hogy csak valamelyik faluból való paraszt 
emberek voltak; tartván, hogy a militia reájok kimenyen, ha 
bizonyosan végére mehet hogy elmentek Fejérvár felé, az mint 
hallatik, és őket felverik, azért lármáztanak. 

13 Julii. Egy bósi oláh hozván bé Teleki Mihály uram 
levelét, még 9 praesentis íratott a commendans uramnak, ki 
is beszélte, hogy Fejérvárott a gyűlést félben hagyták volna és 
eloszlott volna,1) és hogy feles sebest hoztak volna fel onnét, 
minden faluban 8, 9, 10, 12 volna. 

14 (Julii) éjczaka küldvén ki Györgyfalvára egynehány 
lovast 2) fogni, két embert hoztak bé, egyik szintén csűr-
bírája lévén az úrnak Haller István uramnak, ki bizonyosan 

9 Hogy a jul. 5-re összehívott fejérvári gyűlés ekkor még el nem 
oszlott, kitetszik a rendek jul. 17-én kelt alább következő leveléből, mely-
ben a kolozsváriakat Rákóczi fejedelemmé választásáról tudósítják. L. alább 
jul. '28-nál. 

a) I t t egy szónak üres hely van hagyva. 
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megbeszélte, hogy az itt körűi lévő hadak Teleki Mihály és 
Csáki László uramékkal mind Fejérvár felé takarodtak le, 
hogy valamiképen Szebenből a fejérvári gyűlést megnézessék; 
itt csak öt zászló maradt volna Szamosfalván alól, Lónán pedig 
kettő, de azok is nem sokán volnának, a mint hogy meg is 
kell engedni, mivel nappal meg nem merik magukat mutatni, 
hanem csak éjczaka. 

15 Julii mind ebéd előtt, mind ebéd után szabadosan 
kimentek mindenfelé fűért, de sehol semmit sem láttak, hanem 
éjczaka tizenkét órakor jöttek a monostor-kapu eleiben és ott 
lődöztek, mint a czigányok kiáltoztak, mozgottak tovább fél-
óránál és egyszersmind égettek is, Monostoron az malmon 
felyűl a Szamos mellett lévén egynehány ház, és külső magyar-
utczában is egynehány házat. 

16 Julii ebéd előtt kimenvén a németek fűért, ebéd 
után a magyarok is újabban kimenvén, kik között Büdöskúti 
Boldizsár és Gálfi Pál uramék is kimentek, és Gálfi ittas 
lévén, Büdöskútit lehívta épen a Szamosig az általjárón alól; 
a kruczok leselkedvén, reájok ütnek ós az miénktől elszorítják 
és elfogják. Éjjel pedig ismét tizenkét óra tájban a kiáltozok 
és csevegők ugyan az monostori kapu eleibe eljöttek egy hit-
ván és semmirekellő trombitával, a melyet még az asszony-
népek is megnevettek, nem mint a köztünk lévő idegen nem-
zet nem nevetett volna, ezt futatták, de hihető, vén volt a 
trombitás, mind csak tiitiigetett, magok kiáltottak, morgottak, 
alá s fel handáztak, illetlen dolgot cselekedtek, hogy ember 
ilyet többet talám nem hallott, mert jóféle had ezt nem cse-
lekedné; az ágyúval hozzájok lővén, második lövés után elmen-
tek és Monostoron a páterek malmát és scholájokat elégették, 
mivel már szokások, hogy vagy tűzzel jőnek elé vagy tűzzel 
mennek el. 

17 Julii mind német mind magyar zsákmányolni kimen-
tek, de két s három krucz strázsánál egyebet nem láttak; 
azok is hogy ezeket meglátták, a strázsahelyrűl eltűntek, mivel 
nappal ide nem mernek jőni, hanem éjczaka kiáltozni s rnor-
gani, égetni, mivel az éjjel is a Kőmál tetejére jöttek s onnét 
lődöztek, kiáltoztak bé; csak magokat és dolgokat mocskolják, 
becstelenítik az ilyen helytelen és állhatatlan dolgokkal. 

18 Julii. A vágás úton felül a Bornvumáltetőn láttatott 
strázsájok a kruczoknak egész estvéig, és estve felé a városiak 
közül némelyek kimenvén füvért, egy Nagy Ferencz nevű har-
minczados lovas legény is kimenvén szekérrel füvért, elkapták 
és rútúl megkínozták, talpát verték, az egyik szemét is kiverték. 

19 Julii reggel kimenvén mind német mind magyar füvért, 
elé nem mertek jőni, jóllehet hogy a strázsájokat látták; ebéd 
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után kimenvén a magyarok, előjöttek, de semmit sem kaphat-
tak, hanem egy házat égettek el külső magyar-utezában. 

20 Julii egynéhány sereg jött fel, kik a szőllők alatt 
felmenvén, a vágás úton takarodtak által és Gyalu felé men-
tek fel, de estve felé ismét visszajöttek Hásongárd felett, és 
a búzák között menvén vissza és alá, közűlök egynehányan 
csevegni jöttek volt és Hásongárd alatt lévő szilvásban a sza-
bók bástyája eleiben is, de ott egynek a lovát ellőtték. Lát-
szottak sátorok is a szentmiklósi réten a Szamos mellett; 
reméllem, hogy már Fejérvártól visszajöttek és talán Teleki Mi-
hály uram is ide fogott jőni, mivelhogy a gyűlések is elbomlott. 

21. Julii. Kétszáz gyalog és a lovas németek is a városi 
lovasokkal és gyalogokkal kimenvén, fogtak a búza aratáshoz, 
de a kruczok csak nézdegélték; hanem az eső miatt félben 
kellett hagyni, és midőn osztán lejöttek, akkor jöttek elé a 
krucz atyafiak. 

22. Mária Magdolna innepje lévén, kimentek, hanem 
Teleki Mihály uram küldött egy oláhtól nékem levelet, Kabos 
Pál né kibocsáttatása felől. 

23 Julii vettem Teleki Mihály uram két rendbeli levelét 
is puszta-szentmiklósi határról, de ide írni szükségesnek nem 
ítéltem lenni; hanem ugyan eodem vöttem három pecsét alatt 
statusok neve alatt költ levelet is, melyet ide beírni szüksé-
gesnek ítéltem: 

Titulus: Tekintetes nemzetes úri, fő ós nemesi rend 
Kolozsvárott lévő hazafiainak és erdélyi praesidiariusoknak, 
kedves jóakaró atyánkfiainak ő kegyelmeknek. 

Mint jóakaró kedves atyánkfiainak, kegyelmeteknek atya-
fiságos szeretettel való szolgálatunkat ajánljuk. Isten kegyel-
meteket örvendeztesse meg, kívánjuk. 

Akarók kegyelmeteknek értésére adni, hogy már isten 
kegyelméből az elviselhetetlen terehviselésnek megkönnyebbíté-
sére isten ő felsége méltóságos fejedelem Felsővadászi Rákó-
czi Ferencz kegyelmes urunk ő nagysága fegyvere által utat 
mutatván, hogy mind istenünkhez, mind ő nagyságához való 
szeretetünket declarálhassuk, ő nagyságát egész országúi, három 
nemzetül, iuxta liberam regni electionem communi voto et 
suífragio választottuk fejedelmünknek és már ő nagyságának 
vocatiót is adtunk,1) az guberniumi directiót j^edig abrogáltuk, 
pecsétjeket cassáltuk. Praemoneáljuk azért kegyelmeteket atya-
fiságosan, kegyelmetek ennekutána semminemű dologban oda ne 

0 A választás jul. 6-án ment végbe, miről az ország ünnepélyes 
követség által értesítette a fejedelmet. Szilágyi S. id. m. II. 401. 1. 
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recurráljon, sőt intjük és kérjük szépen kegyelmeteket, hogy 
kegyelmetek is megemlékezvén igaz hazafiságáról, az mi kegyel-
mes urunk ő nagysága hűségére applicálja magát; assecurál-
juk is kegyelmeteket megírt kegyelmes urunk ő nagysága képi-
ben, hogy valakik kijőnek, sem személyekben, sem javokban 
károk s bántódások nem lészen, egyébiránt valakik ezt (elmu-
latják, az mi kár és veszedelem követi, magoknak tulajdonítsák, 
melyről isten, a szent angyalok s világ előtt protestálunk. Ezek 
után isten kegyelmeteket minden jóra vezérelje s oltalmazza. 
Datum Albae Juliae, in generalibus trium nationum regni 
Transsilvaniae et partium Hungáriáé eidem annexarum comi-
tiis, die 17 mensis Julii, anno 1704. 

Kegyelmeteknek igaz atyjafiai, kész szolgái, nemes Er-
délyországnak három nemzetből álló statusa. 

Eodem vettem ugyan harmadik Teleki Mihály öcsém 
uram levelét is, melyet némely okokra nézve ide beírtam: 

Édes bátyám uram! 
23 Julii, az az ma írt kegyelmed levelét vettem; conti-

nentiáját megolvasván, mit ír commendans uram, ógy kegyel-
med is az Horvát János leánykája felől, jól értem. Kémeriné 
nevű asszony atyjafia lévén, annak nincsen kedve hozzá, hogy 
visszavigyék; én bizony száz leányt is olyat nem ellenzek, 
csak menjen bé kenyér vesztegetni, azért nem illik commen-
dans uramnak ezért controversiát keresni. Kabos Pál uram 
feleségét, ha azért credálja ő kegyelme dolgát, Koss Mihály 
uram örömest, úgy én is, beküldenők, de megítélheti kegyelmed, 
micsoda obstaculum. Kalmár István(t) senki is nem ellenzi, 
ha bé akar menni, erővel kötelességem ellen bé nem küld-
hetem. Gróf Pekri és Mikes Mihály uraméknak én megadtam 
kegyelmed levelét. Commendans uram a mii kegyelmes urun-
kat zsírosabban említhetné és compellálhatná; az ki igaz 
cavallier, ellenségét is megbecsüli. Szilvási Boldi öcsém tudja, 
kegyelmed haragos ember, azért fél bémenni Kemény öcséim 
mellé ingyen Beszterczére tanulni. 

Keresztül fekszik a gerenda a kegyelmed szemén, mégis 
szálkát lát szememen. Ezsau is az edomitákra gondot visel; 
jó volna ilyenkor; de kegyelmed ideig tartó hűségéért oly 
kárhozatos emberhez majd egy testvér atyjafiát nem sajnállá 
hasonlítani.1) 

Kegyelmed jószágában aratnak, kaszálnak, dolgoznak, 

*) Ennek megértésére lássa az olvasó a naplóírótól elfogott clavist. 
melyről föntebb mart. 10-én volt szó. 
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kinek? megválik; én azt is megcselekedhetem, Henter uram 
disponálhat, kegyelmed bizony semmissé marad az hűség mel-
lett. Kabos Pálné asszonyt világ csudájára nem kell ott éhhel 
commendans uramnak megölni; azt kegyelmed szerezze ki, 
kegyelmedtől kedvesen veszem s talán meg is szolgálhatom. 
Isten éltesse kegyelmedet. Ex castris ad claustrum Puszta-
Szentmiklós positis, 23 Julii, 1704. 

Kegyelmednek szolgája, öcscse, Ezsauja, 
Teleki Mihály. 

Eodem bizonyosan értettük meg, hogy az elmúlt vasár-
nap *) Gyalut feladták és az benne lévő németek is kruczczá 
lettek. 

24 Julii írtam választ ezen levelére öcsém uramnak, 
mely ez: 

Édes öcsém uram! 
Kegyelmed 23 praesentis írt levelét az estve vettem, és 

már Kabos Pálné asszonyom kegyelmed kívánságára kibocsát-
tatik, csak küldjön utána Kabos Pál uram, mivel magának 
lova nem lévén, mások lovain innét kimenni commendans uram 
nem engedi, szükség lévén itt is az lovakra; de ha kigyelme-
tek, mint eddig, úgy ennekutána is semmiben minékünk com-
placeálni ós az mi kívánságunknak is engedelmeskedni és reci-
procálni nem kíván, azt íratja velem commendans uram, hogy 
bizony ő kegyelme is ennekutána semmi civilitást és humani-
tást nem cselekszik, mert experiálta már ő kegyelme, hogy 
semmit kegyelmetek reciprocálni nem akar. 

í r j a kegyelmed, hogy commendans uram az méltóságos 
Rákóczi fejedelmet zsírosabban említhetné és compellálhatná, 
mert a ki igaz cavallier, ellenségét is megbecsüli. Erre azt 
íratja commendans uram, és retorqueálja kegyelmednek, az 
maga írására emlékeztetvén kegyelmedet, az kiben kegyelmed 
is, ha igaz cavallier, bár méltóságos generalis commendans 
Rabbutin és méltóságos gróf gubernátor urunk ő nagyságok 
felől tisztességesebben írt és emlékezett volna; különben is 
pedig nem emlékezik rá commendans uram, hogy valamit 
olyat írt volna, mely méltósága ellen lett volna Rákóczi ő 
nagyságának, mivel akárkit is az maga rendiben commendans 
uram, mint igaz cavallier, meg szokott becsülni, nem szokta 
és tanulta volt a mocskolódást. 

í r j a kegyelmed, hogy jószágocskámban aratnak, kaszál-
nak, dolgoznak, kinek ? megválik. Akárkinek, csak dolgozza-

*) JuL 20-án. 
CZEGEI VA8S NAPLÓK. 27 
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nak, hogy ott lévő kicsin oeconomiám ne szakadjon még és 
szőllőim pusztában ne maradnának, talám isten az én szá-
momra is, vagy neveletlen gyermekeim számára is adna még 
valamit belőle. 

/ 

í r j a kegyelmed azt is: semmissé maradok az hűség mel-
lett. Az bizonyos dolog, mert Erdélyben egy ember úgy nem 
prédáltatott s meg nem rontatott, mint én; de arrúl nem 
tehetek, ha isten úgy bánék velem ,az én hűségemért és igaz-
ságomért, mint szent Jobbal; az Ür adta volt, az Úr vette 
is el, légyen áldott az Úrnak szent neve érette! Ugyanis azon 
örül szívem, hogy nem hitetlenségemért, kegyelmetek is reco-
gnoscálja, hanem hűségemért szenvedtem és szenvedem napon-
ként a nagy károkat és romlásokat; soha jólelkű ember igaz-
ságomért s hűségemért nem ronthat és károsíthat méltán 
engem; az én istenemet nézve, ugyan érdemes vagyok ezen 
romlásra és kárvallásra, de emberekre való nézve nem vagyok, 
mindazáltal az. isten s az idő így hozta, arról nem tehetek. 
Valamerre az én istenem küld, örömmel megyek, ha csépre, 
ha táskárax) vagy egyébre, fiat voluntas dei. 

Az kegyelmed leveleinek némely részére való választ pe-
dig most szántszándékkal elhallgatom, várván más időt reája. 
Ezzel ajánlom isten oltalmába kegyelmedet. Claudiopoli, 24 
Julii, 1704. 

Kegyelmed szolgája s bátyja 
Czegei Vass György. 

Eodem vettem választ ezen levelemre is, de nem ítéltem 
szükségesnek ide való írását. 

25 Julii feles városi atyafiak mentek az krucz atyafiak 
közében, kik között Olajos nevű szabó is elment. 

26 Julii mentek el Pekri Gábor, Kabos Sándor, Besz-
prími György, Pradák s ) András, Székely Zsigmond uramék 
szökve. Ezelőtt való nap Valkai Zsigmond és Havasi Sándor 
elmentek. 

27. Mitől fogva Teleki Mihály öcsém uram itt van, 
azolta nagy csendességben vagyunk, az égetéstől is megszűn-
tek, jóllehet már nem is igen van mit égessenek. 

28 (Julii) ment el komám is Palotkai István uram. 
29. Az militiának nagy része kimenvén az aratók őrzé-

sére, ismét az aratáshoz fogtak, és a ki mit arathatott, rög-
tön hozta bé, úgy hogy az nap ötvennyolcz szekér búzát hoz-

l) Az az : lia terhes munkára, lia koldulásra. 
•) így; helyesen valószínűleg Radák. 
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tak bé; hanem délután három óra tájban feljőve két vagy 
három kis zászló lárma csinálni, mely mián félben hagyták 
az aratást; jóllehet minékünk semmi kárt nem tettek, de 
magokban egy elesett, csak nem messze a farkas-utcza.i ker-
teken kivűl a búzák között; sokáig várakozván kün az militia, 
hogy ha eljőnek próbálni, de látván hogy nem jőnek, csak 
bejöttünk, az krucz atyafiak is eltakarodtanak; azon alkalma-
tossággal Vajda János és Kabos Sándor követnek szökve 
elmentek. 

30 Julii. Ismét az militia az előbbeni mód szerint az 
aratók őrzésére kimenvén, egész estvéig csöndesen arattak és 
hordottak; láttatott ugyan együtt is, másutt is, hogy csopor-
tonként járnak a kruczok, de semmi lárma nem esett, és az 
nap hordtak bé búzát circiter currus 145. Serédi Péter ura-
mat és .Balog Zsigmond uramat bekísérték, gondolván, hogy 
el akarnak menni, és házánál Serédi Péter uramnak ládáit 
commendans uram megnézetvén, a mi pénzét találták, seque-
strálták. 

31. Az militia ki nem menvén, hanem csak az városiak 
aratni, az kruczok reájok ütöttek és őket béhajtották, sőt 
kettőt vagy hármat le is vágtak az aratókban; az aratott 
búzát kalangyájában s kévékben égették, hasonlóképen az ara-
tatlant is, jóllehet abban nem esett annyi kár mint a kalangya-
beliekben; és néhány ház maradott volt külső szín-utczában, 
azt is elégették és az beszterczei németeket három zászlójokkal 
az Kövespadra felhozván, háromszor lőttettek vélek, hogy 
elhigyjük, hogy hozzájok állottak. 

1 Augusti. Innen kiment az militia az aratókkal és csen-
desen arattak, hordtak, csakhogy tizenkét óra után mind az 
militia bejött, mind az aratókat béhozták. Estve hét s nyolcz 
óra között az hátulsó Kőmál felett hasonló tüzes oszlop látta-
tott kettő, mint ezelőtt láttattak, azonban ugyanekkor Szamos-
falva felől nagy tüzes fellegek támadtak. Eodem szöktek ki innét 
Beális Sándor, Tisza György és több városi emberek is. 

2 Augusti. Ismét kiment az militia az aratókkal és tizen-
két óráig kün lévén bejöttek, addig csendesen hordottak s 
arattak, és csak hogy már az németek is búzát kezdtek zsák-
mányolni, sőt az kész aratott búzát is kévéjében hordja. Eodem 
ebéd után három s négy óra tájban szállott feljebb a szamos-
falvi malmon az Mikola uram rétjén Teleki Mihály öcsém 
táborostúl, szintén ma lévén két hete, hogy az puszta-szent-
miklósi határra szállottak vala; ez héten pedig mind külső 
nemesi, mind városi rendek félvén, mentek szökve a kru-
czokhoz. 

27* 
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3 Augusti csendességben voltunk. 
4. Monostor felé mentek ki zsákmányolni, és füvet nem 

találván, búzát zsákmányoltak. 
5 (Augusti) öletett meg egy embert commendans uram, 

hogy itt való emberek lovaira, kik a Rajner uram majorjá-
ban háltak volna, kruczokat hozatott volna rá, és hogy Bor-
bély Mihálynak is köpenyeget vitt volna ki az feleségitűl. 
Ebéd után pedig ellenkezni felesen jöttek volt a kruczok, de 
semmit sem kaphattak. 

6 Augusti semmi lármánk nem volt, hanem hogy imitt-
amott, Kövespadon, szőllőhegyeken és alattok mutogatták mago-
kat és jártak. Eodem ebéd után hozták bé az szegény Prás-
mári testét, kit is egyik darab holyai szőllőben halva talál-
tak fő és kéz nélkül, a ki még az elmúlt 31 Julii ment volt 
ki, de mind köntöse, mindene megvolt. 

7 Augusti semmi lármánk nem volt, jóllehet az dobot 
egynéhány úttal s sok ízben megütötték és megpergették, de 
csak szüntelen járnak, vigyáznak, ós nagy bátorságban vágy-
nák, vagy csak bolondoskodnak, mert marhájokat épen az 
szent György pallójáig felbocsátják, tói az Szamoson; hanem 
éjczaka tíz óra után jöttek külső magyar-utcza végibe és 
onnan kiáltoztak, lövöldöztek bé: hogy nincs császárunk, nincs 
portió! Hasonlóképen az temető felől; de jőne bé Kolozsvárba 
s azután kiáltana, ha nincs-e portió ? 

8 Augusti tíz óra tájban jöttek Békáspatak szőllőből ki 
kruczok, a kikre is kimenvén a nem ráczok, vagy mint magok 
nevezik: a friss compánia, csakhamar közűlök egy Gombos 
nevű, ki még a régi ráczok-féle volt, kinél az egész compá-
niában nem volt jobb, vagy egészen sem értek volna vele, 
lövés miá és csak a külső farkas-utczai kerteken kivűl való 
búzák között (elesett) ós az testit béhozták; ugyanezen éjjel 
is kiáltozni eljöttek volt. 

9 Augusti reggel kimentek zsákmányolni az előbbi mód 
szerint az monostori oláh templomon felül, és kruczok mutat-
ván ki magokat két felől is, lármájok esett, de ugyancsak 
ismét visszamentek a zsákmányosok, mivel nem mertek reá 
ütni a kruczok, hanem osztán estve kilencz óra után jöttek 
az Komáira és onnat lövöldöztek bé haszontalanul. 

10 Augusti nagy csendességben voltunk, hanem reggeli 
tíz-tizenegy óra között hallattattak a krucz táboron taraczk-
lövések; remélem, hogy szent Lőrincz tisztességére lőttek. 

11 Augusti ebéd előtt csak gyalog egynehány becsületes 
emberekkel az kapu eleiben menvén ki Újhelyi uram egyné-
hányad magával, csak az első Kőmál tetejére menvén, holott 
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lovas és gyalog kruczok vonván meg magokat lesben, ő kegyel-
mekhez lődöztek, és ha bátor szívű kruczok lettek volna, el 
is kaphattak volna bennek. 

12. Csendességben voltunk; az németek is, miolta Gom-
bos elesett, nem igen mennek ki még csak zsákmányolni is, 
csak a készt költik. 

13 Augusti semmi lármánk nem volt; hozták bé hírűi, 
hogy Teleki Mihály uram maga hadaival kiment volna Magyar-
országra Rákóczi fejedelemhez. 

14. Ebéd után kimenvén zsákmányolni a németek, midőn 
a kruczok észrevették volna hogy kiint volnának, előjöttek és 
ellenkeztek, de a zsákmány osok mián *) héj öttek, ismét a szől-
lők gyepiije égetéséhez fogtak. 

15. Semmi lármánk nem volt, mivel az németek is, úgy 
látom, már nem igen akarnak kimenni, vagy nem is mernek; 
jóllehet a kruczok déltájban eléjöttek és az csertörő malom 
tájékán sokáig füveitek és mulatoztak, az búzát szabadoson 
aratják s hordják; füvet a Szamos mellől Szentgyörgy-hegye 
felől hordatnak; marliájok mindenütt szabadjában já r ; az 
falusi szekerek szüntelen járnak az Szentgyörgy-hegye alatt; 
biztatjuk magunkat, hogy elmennek és nem sokan volnának, 
még is se magokra, se marhájokra ki nem térünk, bátran az 
orrunk előtt járnak s marhájokat s szekereket jártatják s min-
dent követnek a mit akarnak. 

16 Augusti. Hírünk ugyan az itt ben, hogy sem Teleki 
Mihály uram, sem Csáki László uram itt nem volnának az 
bloquadán, de csak igen kevesen maradtak volna; mindazáltal 
szüntelen járnak, károsítnak; és az mi nómeteink, úgy látom, 
nem igen mernek kimenni még csak a végre is, hogy marhát 
kaphatnának bé, mivel az temetőn feljűl jártatták már a kru-
czok egynehány marhájokat, ebéd után pedig egy sereggel az 
Kabos tójánál füveitek majd estvig. 

17 Augusti temettük el az úr Bánfi Farkas uram leá-
nyát, Bánfi Katát, az farkas-utezai templomba, maga rakott 
sírjába, ki is holt meg 14 praesentis reggel hét s nyolcz 
óra között. 

18. Délután egynehányon menvén ki Daczóék zsákmányra 
és az kruczok észrevévén, zászlóstúl felesen jöttek vala elő és 
sokáig is ellenkeztek, puskáztak, kimenvén az lovas németek 
is az szabók bástyáján felül, de egyik félben is semmi kár 
nem esett, hanem hogy innét is, onnat is lőttek el lovat; 
elestveledvén. csak elmentek. Ugyan ebéd után többet bocsátott 

így ; talán mihán, az az mihelyt, 
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ki commendans uram másfél száz asszonyember és leánynál. 
Ez napon való virradásnak éjczakáján látott Tolnainé asszonyom 
Klára nevű leánya felőlem egy álmát, melyet felvenni méltó: 

Látta elsőben, hogy az én házamat egészlen fehér ruhá-
val vagy lepedővel bévonták volná, melyre egy nagy sas száll-
ván, mind leszarta; ennekutána tekintvén az házomba bé, nagy 
árvíz támadott, űgy hogy az házokban lévő egyetmásokat az 
víz mind felvette volna. Mondám feleségemnek: ne féljetek, 
semmi sem lesz ebből, majd megorvoslom én; azt a sast, ki 
az házamra szállott volt, béviszem; bévivén, a vizet mind meg-
iszsza és egyébnek mindennek békét hágy, hanem az Annis 
leányom ágyát eszi meg. 

19 Augusti ebéd után menvén egynehányan, Bonk és 
Horvát Jánosék, zsákmányoltak, jóllehet estve felé nyolcz zászló-
val feljöttek volt a puszta ispotályhoz és setétig ott állottak. 
Hallatik, hogy Szamosfalvát sánczolnák, talán telelő helyet 
készítnek magoknak a kruczok. 

20 (Augusti) a Dürüczkölő tájékán füveitek felesen majd 
estvig, és estve felé kimenvén az németekben, egy kis ellen-
kezés volt köztök, de semmi kár nem esett egyikben is. 

21 Augusti küldött Csáki László uram mind commen-
dans uramnak, mind nekem leveleket, melyben írja, hogy Bet-
lent is feladták, Görgényt is felígérték, Szamosujvár felől is 
jó reménységek van, és hogy már formaliter obsideálni fog 
bennünket, mivel már Rákóczi fejedelemtől ő nagyságától 
elérkezett ordere irántunk. Ugyan azon alkalmatossággal esett 
hírünk, hogy Pekri Lőrincz uram sebben esett volna és hogy 
kevés reménység volna életéhez. 

22 (Augusti) jött vissza egy asszonyember, ki az fia 
keresésére az táborra bocsáttatott volt, ki is hozta, hogy 
Teleki Mihály uram Fej érvárra ment volna le; mi végre, 
eventus docebit. 

23. Szüntelen környűljárnak a krucz atyafiak, járnak s 
vigyáznak; éjjel formális obsidiójuk nincsen. 

24 Augusti ebéd után ittason kimenvén az rittmajszter 
és Horvát János lovasokkal együtt, lés az vargák csertörőjé-
nél kruczokat találván s ellenkezvén, csakhamar Horvát János 
elesik és halva hozzák bé; a kruczok közül is esett el. Eodem 
Szebenből az generálistól expressus érkezett levelekkel, kikben 
írja ő excellentiája, hogy az franczia és az bavarica armada 
az ő felsége és confoederatussi armadájától igen megverette-
tett, úgy hogy nem sok szaladott légyen el, lövő szerszámokat, 
ágyujokat és mindenféle munitiójokat, sátorokat az ő felsége 
armadája elnyervén, és hogy Danavert erősségét is megvették 
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volna,1) Magyarországban is Haiszter generál Forgács uramot 
megverte volna.2) 

25 Augusti generális napja, Ludovieus lévén,3) mulattunk 
és vígan voltunk nagy lövöldözéssel. 

26. Az ő felsége győzedelmére Te Deum laudamus-1 
mondtak és háromszor lőttettek bástyákon és piaczon az mili-
tiával; annakutána ma is vígan voltunk és estig lőttünk; mely 
két napi lövöldözésünkén az krucz atyafiak csudálkoztak és 
gondolkoztak, nem tudván mi dolog légyen. 

27. Az egész militiának bort adtak, mely miá felette 
sok ital és lövöldözések voltak az kapukon, és senkit ki nem 
bocsátottak az egy marha pásztornál; az kruczok penig szün-
telen az város körűi köröskörnyűl jártak, nem tudván mire 
vélni, hogy az emberek ki nem mennek; estve felé pedig az 
búzát igen égették még kalangyában is. 

28 Augusti az militia számára való pénzért sáfárné asz-
szonyom ládáit nyittatta fel commendans uram, de semmit sem 
tizetett. 

29 Augusti az militia számára való pénzről szorgosítván 
commendans uram az városiakat, mint engemet nemest, és az 
négy religión lévő papok első rendeket az tanácsban hívatták, 
hogy ha valami modalitást találnék fel az militiának való 
pénz szerzésében; melyről sok discursusink után találtuk fel, 
hogy erős obligatoriát írjunk ós mindnyájon subscribáljuk, hogy 
jövendőben megadjuk, csak némely becsületes embereknek 
most erre a szükségre adjanak kölcsön pénzt; jóllehet néme-
lyeknek ott jár az elméjek, hogy bár pénz csináltassék, de 
ezt nem javalhattuk; erős hitnek formáját is hozták el com-
mendans uramtól, hogy ha ugyan pénz nem lesz, arra kell 
megeskünni; de azt nem javalhattuk. Eodem, Korda uramnak 
lévén nálam két ládája, commendans uram felnyittatta, com-
missarius André üramék, jelen lévén Suki Mihály uram, Berei 
Balázs uram, Sámsondi József, Baranyai és Eperjesi István 
uraimék, az tanács részére pénzt keresvén, de nem találtak. 

30 Augusti reggel felmenvén commendans uramhoz, nagy 
apprehensióval volt ellenem, hogy az militia számára pénzt 
nem akarnak adni, holott méltóságos gubernátor uram pénze 
is van nálam; még maradt is vagy 20,000 forintom, melyet 
conserváltam az bécsi, országtól adott költségemből, az mint 

') A francziák és bajorok, Donauwerthnél emelt sánczaikból kiszo-
ríttatván, aug. 13-án Hochstädt mellett szenvedtek döntő vereséget a 
császári hadaktól. 

2) Forgács Simon még jun. 13-án ütközött meg Heiszterrel Koron-
czónál s vesztette el a csatát. 

3) Johannes Ludovieus Rabutin. 
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bizonyosan ő kegyelmét mások is informálták, cle bizony bittel 
is ki kell adnom; mely istentelen conceptusú hitnek formuláját 
meg is mutatá. De mindezekre breviter resolváltam: guber-
nátor uramnak pénze nálam nincsen, nem is tudom hol van ; 
nékem pedig az ország az mi költséget adott bécsi lakásomra, 
nem azért adta hogy conserVáljam, hanem hogy elköltsem. 

31 Augusti. Már egynehány holnapoktól fogva semmi 
oly lármánk nem volt, mivel az mieink is nem igen mentek 
ki; az mikor kimennek is, az krucz atyafiak nem sokat ujjít-
nak, hanem hogy szüntelen szerteszéjjel az város körül járnak 
s mutogatják magukat; az mint reméllem, ugyan azért muto-
gatják annyira magokat, hogy nem igen sokan vágynák, mint-
hogy híre is van, hogy nagyobb és jobb részével az itt való 
hadnak Teleki Mihály uram Vaskapu felé ment volna ki, 
Pekri uramot pedig hirdetik, hogy megholt volna az lövés 
miatt,1) mely is igaz legyen-é vagy nem, az ezután való hírek 
megmutatják. 

1 Septembris estve felé kimenvén ittason az rittmájszter, 
volt valami összepuskázások a kruczokkal, de semmi derék 
dolog nem volt, 

2 (Septembris) volt nálam ebéden az commendans az 
egész tisztekkel és Bánfi Farkas, Suki Mihály, Maxai Balázs 
uramékkal, estve felé pedig ittason kimenvén commendans uram 
az külső farkas-utczai kertek végiben az dombra, égy kruozczal 
hütre beszéllett. 

3 Septembris ebéd után kimenvén az lovas németek az 
Szamos mellé az Kabos házok felé, az holott volt, és kruczok 
is előjővén, egymással egyideig puskáztak, de egyik félben is 
semmi kár nem esett. Eodem izent komám Palotkai István 
uram, (hogy) házait majorkodása alkalmatosságával égették el 
a kis tónál. 

4 Septembris csendességben voltunk, hanem jött hírünk, 
ha hinni kell, hogy a német segítség már Tokajnál volna;! azt 
is hozták hírül, hogy Görgényt feladták volna és Szamosujvárt 
is felígérték volna az kruczoknak. 

5 Septembris igen jó reggel öszvegyülvén és kimenvén 
az lovas németek és vélek gyalogok is vagy kétszázan menvén, 
zsákmányolni akarván menni, de az hásongárdi szőllőben 
gyalog kruczok lévén lesben és ezek észrevévén, összepuskáz-
tak, de az kruczok nem igen bízván az ők erejekhez, szala-
dásra vették dolgokat, és az szőllőn felszaladván, kün lovas 
seregek is lévén, szaladtak az bókáspataki szőllőben; hanem 
az mieink kaptak el egy szekeret és kilencz ökröt egy oláhval 

*) L. föntebb aug. 21-én; a halál híre nem volt igaz. 
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együtt. Emberek pedig nem esvén a kruezoknak, az lóval fele-
sen feljöttek, mely miatt az mieink nem zsákmányolhattak. 
Azon ember, kit az ökrökkel fogtak el, mondja, hogy Teleki 
Mihály uram visszajött volna ide az táborokra. 

6 Septembris mind mü, mind a kruczok nagy csendes-
ségben voltunk; sőt a kruezoknak vágás-útnál strázsájok lévén, 
még is az szőllőkben gyümölcsért járó embereket nem bántot-
ták ; az mi zsákmányosinknak is bókét hagytak. 

7. Nagy csendességben voltunk különben, hanem holmi 
hitván hírei érkezvén commendans uramnak, az egész városon 
kihirdettette, hogy senki kilencz óra után éjczaka ki ne meré-
szeljen járni, se éjczaka össze ne gyűljenek, mert indifferenter 
az olyanokat a várdára viteti; sem pedig ha lárma lesz is, 
fegyveresen az utczára senki ki ne jöjjön, ha maga nem paran-
csolja, mert ha olyanok deprehendáltatnak, indifferenter, akár-
kik legyenek, megöletik, exceptis az én alattam lévő tiszteken 
kivűl, kiknek olyankor hozzám kelletik jönniek, várván holmi 
parancsolattól, Eodem hozták hírül, hogy Szatmárt és Szamos-
újvárt feladták volna, jóllehet hogy még bizonytalanok vagyunk 
benne. 

8 Septembris nagy csendességben voltunk; ebéd után 
magam is lovon kimentem a puszta kertembe és ekkor láttam 
meg, hogy az szőllőim között lévő tornáczomat is elégették. 

9 Septembris ebéden az jesuitáknál lévén, mulattunk; 
az németek ugyan kimentek volt Monostor felé füvórt, de az 
kruczok csak nézték, nem mertek semmit próbálni. 

10. Csendességben voltunk különben, hanem hogy min-
denfelől körülettünk járnak, vigyáznak és magokat mutogatják 
a krucz atyafiak, melyből reméliem, hogy most nem sokan 
fognak itt körülettünk lenni; valamelyfelé elszéledtek, mivel 
mikor mentől kevesebben vágynák, akkor inkább szokták ma-
gokat mutogatni, az mint már experiáltam. Sokféle hírek is 
hallatnak köztünk, de a sok közül melyik igaz, az isten tudja, 

11 Septembris. Az németek kimenvén zsákmányolni, sza-
badon zsákmányoltak, az krucz strázsák csak nézték; és az 
városiak is minden lárma és háborgatás nélkül szedtek s szűr-
tek az Hásongárdban és első Kőmál-kert szőllőkben; mitévők 
legyenek a krucz atyafiak, bizonyosan nem tudhatjuk, csak 
dobolásukat halljuk. 

12 Septembris délután kimenvén az lovas németek és 
gyalogokban is, sokáig kün lévén és az kruezokban is nem igen 
sokan előjővén, ellenkeztek egymással, de kár egyik félben sem 
esett, amint vettem észre. Eodem hallottam, hogy Teleki Mihály 
uram az elmúlt szerecián jött volna ide az táborokra vissza, 
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Daczó magyar rácz igen rendesen járt, elfogván egy oláhot 
és már hé akarván hozni az övinél fogva, az puskáját hozzá 
verte és arczól csapdosván, kezéből kiszaladott. 

13 Septembris esős idő lévén, sem innen le nem mentek, 
sem az kruczok fel nem jöttek, csak mindkét részről nagy 
csendességben voltunk. 

14. Igen nagy csendességben voltunk, úgy hogy egy krucz 
sem láttatott; vagy ők is (az) vasárnapot illették, vagy az 
essőben megázván szárazkodtak. 

15. Jó reggel kezdték magokat az Kövespadon muto-
gatni, de ebéd után füvért kimenvén az németek, csak nézték, 
semmit sem mertek próbálni. Hozták, hogy Rákóczi fejedelem 
Károlyinál volna. Eodem vettem észre és tudtam meg. hogy 
13 praesentis az füvem *) közepiben lévő filegóriámat is eléget-
ték, egy fehér lovas krucz. 

16 Septembris szedték az Komált minden háborgatás 
nélkül, sőt az kruczokkal elegyesleg jártak, mégis semmi lár-
mát nem csináltak; ebéd után zsákmányolni ki is mentek, és 
az vágás útján felyűl lévő csúpnál2) csak nézték a kruczok, 
hogy mint kaszálják és hordják a monostori búzát. 

17 Septembris mind ebéd előtt, mind ebéd után a néme-
tek futrazsírozni kimentek és minden lármázás s bántódás nél-
kül kaszált búzát hoztak és hordtak ki a monostori határról; 
az vágás útján felyűl lévő csúpról csak nézték a kruczok, az 
szedést is nem turbálták, hanem egész Komált ós Bornyumált 
szabadoson szedték, sőt magok a kruczok is siettették, hogy 
siessenek a szedéssel. Ezen éjjel az város körűi sokat lődöztek 
s kiáltottak krucz uramék. 

18 Septembris komám Palotkai István izente, hogy jó 
szívvel beszélne velem, ha kimehetnék, de ki nem mentem; az 
militia pedig belül futrazsírozott, ITgyan komám izente, hogy 
Szebenből a német militia kijött és az kruczokban le is vágott, 

.és hogy már eleibe gyülekeztenek a kruczok. 
19. Ebéd után lévén, kimenvén, akarván puszta kertem 

felé menni s meglátni, hogy mint égett el az víz között lévő 
filegóriám,3) Nagy Jánost elől elküldtem, hogy járja meg, ha 
nincs-e krucz a tájékon, de az vargák kertje felől lévén és 
nem mehetvén, hanem Nagy János egy kruczczal beszélvén, 
mondta, hogy generális uram az militiával kün volna minden 
bizonnyal és Nagylaknál volna; hova is az kruczok gyüle-
kezvén, negyednap alatt elválik, kinek adja isten; és hogy 

0 így ; talán hibásan kertem vagy szöllüm helyett. 
2) Csúp : csúcs, tető. Nyelvt. Szót. I. 4fi6. 
3) L. föntebb sept. 15-én. 
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Teleki Mihály uram is innét az hadnak javával oda ment 
volna; látván pedig az kruczok, hogy az monostori határról 
az húzát ide bé az militia szabadoson hordja, égetni kezdte, 
de haszontalan, mivel már füves lévén és igen ki is kelvén, 
nem igen éghet. 

20 Septembris. Az káptalan szentmihályi Borosné nevű 
asszonytól izent bé, hogy menjek ki, Vér Mihály és Palotkai 
uramék akarnának velem szólani; de ki nem mentem; a mint 
veszem észre, mind csak praktika volt, ki akarván csalni. Az 
militia pediglen ebéd után futrazsírozni kimenvén, hat szekeret 
és a mellett tizenhat ökröt kaptak el. 

21 Septembris estve felé részszerént egynehányad magával 
kimenvén az rittmájszter és az én kertemen kivűl kruczokra 
találván, összepuskáztak, az mely puskázásban a rittmájszter 
lovának lapoczkáját megló'tték, sőt az maga lábát is az lába 
fejének az lábikrájában az golyóbis is megcsapta; már kétszer 
intő haszon esett rajta, de harmadszor maga is oda menvén, 
reméllem hogy német is esett el mellőle. 

22 Septembris tíz-tizenegy óra között csaknem az fal 
mellől s Kőmál alól kapták el az kruczok az commendans 
uram marháját és hét ökrét, az ekémet is, kit szombaton nyer-
tek volt; nékem is még egy tehenem volt, kit is commendans 
uram marhái közt elkaptak. Az kertemben már nem lévén 
több épület, kit Csáki uram el nem égettetett volna, egy zsen-
delyes kő szilva-aszalónál, azt is ebéd után elégették. 

23 Septembris virradta előtt az lovas németek kimenvén 
gyalogokkal együtt, újabban az mi marháját találták, Fenes-
nek elhajtották; de többire csak tinó-binókat hajtottak, mivel 
már ennekelőtte két versben elhajtották volt. 

24 (Septembris) szállott fel a krucz tábor és szállott 
Bács felől az nádas mellé, s csakhamar az Kőmáltetőre fel-
húztak egy taraczkot, az kivel kezdtek is lődözni, és az legelső 
lövés Jó Mihály árvái házok felett jött által és az monostori 
szegelet unitárius ecclesia házára ment által, második pedig 
király-utczában egy fazakas kapujában esett le; reméllem. 
hogy a várdaházat akarnák lőni. 

25. Virradtig kasokat vivén fel a krucz atyafiak a Kőmál-
tetőre, Keresztesi uram, Jó Mihály árvái és mellette lévő más 
szellőkben, s megtöltvén a kasokat s toroczkokat vonván vagy 
hármat melléjek, igen kezdtek be az városba hozzánk lövöl-
dözni majd szüntelen való lövéssel; hol házokat találván, hol 
házok fedelit, szegeleteit, hol az utczákon végig ment, hol 
által az városon, akarván, a mint veszem észre, a nagy vár-
dát lőtetni: hol pedig híd-utczában az rittmájszter kapujában 
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Csepregi uram házokhoz, az holott is tíz óra tájban az kapu-
ban állván Daczó Zsigmond, ki az új armádának volt had-
nagya vagy rácz hadnagy, és az rittmájszter borbélya, egy 
toroczk golyóbis úgy találta egyszersmind a kettőt, hogy az 
borbélynak a béle mingyárt kiomlott, Daczónak pedig az ágyé-
kát szeméremtestével elvitte; amaz mingyárt megholt, ez estve 
felé öt óra tájban. Igen példás és notabilis eset e két embe-
ren : Daczó igen vérszomjúhozó emberré válván, némelyeket 
életben tarthatott volna meg, mégis megölte; egy elesettnek 
szeméremtestét előtte megnyúzták; az borbély hasonlóképen 
ártatlan vér szomjúhozó és emberhaj gyújtó. Mondják, jóllehet 
titkoltatik, hogy az takácsok bástyájában egy pattantyúsnak 
is ellőtték volna kézit és híd-kapuban egy muskatélyost is meg-
lőttek volna; az muskatélyosok pedig újabban kezdtek szökni. 

26 Septembris. Az alsó Komáiban is Suki Mihály uram 
szőllőjében és mellette valókban kasokat rakván és töltvén 
egész az szőllőkben lévő kőrakástól fogva, keresztül az feljáró 
kis mezőn való úton által az felső Kőmálallya gyepüjéig, és 
délután egy s két óra között elkészítvén, Jézus kiáltással az 
három beszterczei német zászlót és egy magyar zászlót a kasokra 
feltévén, erősen kezdtek lőni és lőttek egész estvéig, az híd-
utczai kapu és az mellette lévő kőfal felé a takácsok bástyájánál 
két egész ágyúval és két toroczkkal úgyannyira, hogy az kapu-
ban és az kapu között az takácsok bástyáján nem is marad-
hattak ; innen belül állást csinálván az kapu mellett lévő falon 
és ott kezdvén innen hozzájok lövöldözni, félben kellett min-
den munkát hagyni, egy corporalist csakhamar ellővén rajta 
és az előtte lévő kőfalt is igen megvesztegetvén; az Kőmál-
tetőről is egy súlyos ágyúval és két toroczkkal hasonlóképen 
lődöztek, hol az városra, hol az csizmadia bástyára, mivel 
onnét innen belül is az Komált infestálták, hol az takácsok 
bástyájára, az alsó kőmáli sánczra; innen belől közép-kapunál 
és az szabók bástyájánál is nem kevéssé infestálván őket is, 
minthogy láttatott innen belől, hogy kasokat eldöjtötte volna, 
tehát ők is az szabók bástyájához sokat lődöztek, de abban 
még eddig semmi kárt nem tettek, hanem az házoknál, és az 
farkas-utczai templomunknak is szarvazatjának tetejét és kötésit 
megrontotta és ütötte. Ezen estve vagy éjczaka kilencz s tíz 
óra között a külső Szamost is elvették, szintén számomra is 
őrölvén; egy szegény asszonyembernek is az ó várban az kar-
ját könyökén felyűl ellőtték. 

27 Septembris. Virradtig az Kőmáltetőn lévő keresztet 
is kasokkal körülvették, árkot ásván keresztül az más kasokig 
vagy sánczig, reggel pediglen mint egy óráig lövöldöztek 
kapura, bástyára, városra és kőfalra, úgyannyira, hogy az külső 
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sánczban különben a német meg nem maradhatott, hanem a 
töltések mellé és egyebüvé kell magokat vonni, és csak felál-
lani sem mernek, mert meglátják és mingyárt hozzája lőnek; 
akarván pedig, úgy rendelvén, a szabók bástyáját lőni, mivel-
hogy onnét az alsó sánczokhoz lövöldöznek, az mi templo-
munknak az elejét csak közel az 1) egy golyóbis meg-
csapta, a kötésben kárt tett, más pedig a Szatmári uram 
házát találta, jóllehet nem sok lövést tettek reggel egy óráig 
és estve felé, de kár nem sok esett; a toronyba is belőttek. 

28 Septembris. Még a nap fel nem jött, hogy a lövöl-
dözéshez fogtak, keményen lőttek s lődeztek egész estvig, dél-
tájban szűnvén meg egy kevéssé, sőt az Kőmáltetőről az 
kereszttől gránátokat és fertály bombát is hánytak be, de 
isten kegyelmességéből semmi oly kárt nem tettek, (hanem) 
egy asszonyembernél, kinek a fejinek felit lőtték el. Délesti 
praedicatióról jővén haza, az Tóbiás András háza tájékán 
közép-utczában az nagy várdaházat meglővén, a strázsát nap-
palra a csizmadiák színjébe collocálta commendans uram, fél-
vén hogy kárt tesznek bennek, mivelhogy gyakran lődöznek a 
nagy várdára; estvére kelve pedig felségesen lődöztek ós grá-
nátokat is hánytak be majd egész tizenkét óráig. Monostor 
felől pedig lármáztak majd egész tizenkét óráig, mivel azalatt 
kasokat hoztak és sánczokat kezdtek csinálni, túl az Szamos-
parton az Balkai uram majorja-félénél. 

29 Septembris. Az Szamosparton lévő sánczot csinálván 
és innen is nem lődözvén ki, mivel az takácsok bástyájából 
ki nem mertek lőni, sőt az ágvut is commendans uram levo-
natta róla, mert az szőllők között lévő kőmáli sánczokból tel-
jességgel elvették az onnan való lövést, tehát ez nap csendes-
ségben voltunk, csak néha néha lőttek be, hanem a sánczot 
csinálták és készítették erősen; innen belől pedig nem lehetett 
impediálni őket, mert a mely bástyákban ágyuk vágynák, azok-
kal oda nem lőhetni, hanem az híd-utczai kapuban vontak 
estve egy toroczkot fel, de egy rend álláson azzal is nem sokat 
fogtak ártani; az takácsok bástyájának az allyát töltötték 
meg galylyal; egy krucz Hásongárdon az árkon lejővén és 
hason csak ben az árokban a partra csószván a szeglet 
bástyához, fingálván magát, hogy grácziára bé akarna jőni, 
azon bástyának alkalmatosságát vagy más egyebet megcircált, 
és míg a kulcs után jártak, hogy bébocsássák, azalatt vissza-
ment oly praetextus alatt, hogy még többen is várnák, kik 
véle bé akarnának jőni és hadd hívja el őket; de vissza nem 
jött. Az Szamoson lévő hidat is elvették tőlünk és az közepin 

9 A kipontozott hely üresen van hagyva. 
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felszedvén, a magok felől való szélére rakták a fáját. Mi elég 
rosszúl viseljük magunkat, mert még csak egy lármát seni 
csinálánk vélek eddig. 

30 Septembris nagy csendességben voltunk, onnét kivűl 
is csak néha néha lővén egyet, innét pedig egyet sem; remél-
lem, hogy a Szamos mellett való sánczok csinálásán vágynák, 
az mint látszik is hogy munkálódnak és hogy a felső sánczok-
ból lövő szerszámokat is hordtak le ide az első sánczokban. 
de még innét alól vélek nem lőttek. 

1 Octobris. Commendans urammal együtt lévén ebéden 
és azon alkalmatossággal beszélgetvén, hogy mi dolog légyen 
hogy ily csendességben vágynák a krucz atyafiak oda ki, 
talám elmentek volna, mint némelyek hirdetik? ez szerént 
parancsol commendans uram, hogy az bástyákon lévő három 
ágyúkkal, melyek a közép-kapuban, szabók bástyájában és az 
csizmadiákéban vágynák, kettőt-kettőt lőjjenek mindenikkel; 
melyekkel lővén, onnan kivűl is viszont a felső és alsó kőmáli 
sánczokból vissza lövöldöztek; ez meglévén és asztaltól felkel-
vén, az lovas németeket muskatélyosokkal Segröttx) kapitány-
nyal együtt commendans uram kiküldé; a közép-kapui kis 
ajtón menvén ki és az vargák kertinél csakhamar négy ökröt 
és egy ide való lengyelt, ki most köztök volt, elkapván, azalatt 
a kruczok észrevévén hogy innét lementek, az ki mint lóra 
kaphatott, minden rend nélkül jött és az krucz német is; az 
ide bé való gyalog németek megállván az alpréti malomnál és 
az kruczok elérkezvén, az lovasokra ütnek, és az szoroson ezek 
bényomulván, az kruczok utánok lővén és közelítvén az gyalo-
gokhoz, összepuskáztak, holott felesen estek, sebesedtek a kru-
czok ; azalatt pedig észrevévén az ide bé való németek, hogy 
a krucz németek elérkeztek, és az mi templomunknál elejekbe 
akarván állni, az szorosból az utczára, magyar-utczára nyo-
multak ki, onnét beljebb az mi templomunk felé, holott az 
kétféle németek között a kruczokkal együtt oly igen nagy pus-
kázás volt, hogy majd egy ütközeten is elég lett volna, úgy 
hogy az ide bé valóknak hátot kellett adni és az kőfal alá 
kellett nyomulni, és segítségek érkezvén innen belől, iljabban 
kimentek és újabban összelövöldöztek nagy lövöldözéssel és 
kiáltással mindaddig, míg osztán a külsőnek vissza kellett 
nyomulni; az idő is beestveledett; a külsők közül, a mint 
veszsziik észre, feles becsületes emberek esnek el, kik között 
köntösiről ismervén meg és fegyveriről Balog Zsigmondot az 
procuratort, Szentmihályit az káptalant, mindkét részről, úgy 
veszszük észre, hogy estek el. 

így ; másutt Sigrott, 
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2 Octobris reggel hat órakor az alpréti malmot meg-
gyújtván, elégetvén az kün valók, remélvén azért, hogy az itt 
ben valók ehhez vonták volt magokat, melyet nem javallok ő 
kegyelmeknek, kivált hogy Teleki Mihály öcsém uram meg-
enged, est contra christianitatem ecclesiákat megrontani s 
annak javait, jószágait fogyatni s pusztítani; annakutána az 
alsó kőmáli sánczból lehozván az három német zászlókat és az 
Szamos mellett lévő új sánczokban felrakván, Jézus kiáltások 
után lövöldözni kezdtek két ágyúval; mondják hogy a kővári 
Szarvas és Prileselek nevű ágyúk volnának; az takácsok bás-
tyáját és híd-kapu felől való mellette lévő kőfalt lőtték, ron-
tották, az mint hogy kárt is tettek mind kőfalban, mind bás-
tyában, kivált pedig az házakban némelyekben; a bástyában 
egy fírernek a fejit is ellőtték, hogy mingyárt megholt; egész 
estvig mind lőttek; innen belől pedig semmit sem lőttek, vár-
ván attól, hogy micsoda munkájok lesz az oda ki valóknak, 
és az ide bé való munkát ahhoz képest accommodálják. 

3 Octobris. Az közép-kapuban lévő sugár ágyút kivonván, 
az éjjel felvonták a czéhhoz, hentesek bástyájára, honnét kezd-
ték az Szamos mellett lévő sánczot lövöldözni, de nem csak 
néha néha lődöztek; innen belül többet lőttek ki mintsem 
onnét, próbálván ha jól lőhetnek-é a sánczhoz. 

4 Octobris. A takácsok bástyája mellett lévő kőfalt híd-
kapu felől a külsők igen rontván, úgy hogy már az járásáig 
nagy darab helyt a kőfalt lerontották, tehát innen belől com-
mendans uram sánczot készít és faragtat fákból, hogy casu 
quo ha lerontanák az falt, mingyárt sánczot tehessen az rom-
lás eleibe; melyet a Komáiról a külsők észrevévén, a faragók 
és munkásokhoz igen kezdtek az kereszttől taraczkokkal lövöl-
dözni, melylyel a munkásokat egynehányszor is turbálták; 
azalatt pedig a falat lövöldözték, nem sok szünetet hagyván 
rajta, mely lövésekkel Benei Huszár Mihály, Vértes Mihály 
és mellette lévő házakban sok károkat tettek s tesznek; némely 
golyóbis király-utczára, farkas-utczára is általmenyen. 

5 Octobris jó reggel ismét az külsők hozzáfogván a kőfal 
lövéséhez és rontásához, egész napestig apródonként lövöldöz-
ték s rontották, úgy hogy már az falakat közepén felől egy 
kis helyt ki is lyukasztották; már az házakat nem annyira 
vesztegették, mivel az mint veszem észre, az ágyujokat alább 
vették és az kőfalnak közepit igyekezik lődözni; innen pedig 
se tegnap, se ma nem lődöztek. Commendans uram pedig a 
takácsok bástyájában menvén és az külsők észbe vévén, az 
Komáiból hozzá lőttek bé az bástyában, melytől úgy meg-
ijedt, hogy a maga veres mentéjét levetette s más köntösét 
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vette fel magára; ebben jött le a bástyáról és jött le csak 
sietve a kőfalról. 

6 Octobris. Ezen éjczaka a romladozott kőfal eleibe felül 
a sáncznak való fákat helyben rakták és reggel mingyárt ásni 
s csinálni kezdették. Az híd-kapuban az takácsok bástyájában 
levont ágyút vonták; csak úgy nem jártam ott is, mint a 
takácsok bástyájában; az külsők reggel vagy ötöt lőttek, azon-
túl egyet sem; tíz óra tájban három leveleket küldtek bé, 
egyet commendans uramnak, egyet nekem, harmadikát a tanács-
nak; (de) commendans uram a nekünk szólót meg nem adja; 
hanem az iránt a tanácscsal egyetértvén, felküldtem commen-
dans uramhoz, hogy miért velünk nem communicálja s nekünk 
szóló leveleket meg nem adja? mii is még eddig ő felségének 
igaz hívei lévén, csak szikrányiban is még eddig ő felsége 
ellen való dologban nem találtatván; melyre nézve osztán 
velünk communicálta s maga a külsőknek választ adott. 

7 Octobris. Hallván azt az itten lévő urak s főrendek, 
hogy az kruczok leveleket küldöztek bé, s kivált interveniálván 
az is, hogy újabban küldtek volna bé commendans uramhoz, 
de ezt velünk magyarokkal semmikép nem communicálta ő 
kegyelme, hozzám jőnek s egyenlő akarattal discurrálunk, meg-
egyezvén mind papi rendekkel, tanácscsal és várossal, hogy 
már majd szintén mindenekből kifogyván és pusztulván, com-
mendans uramat consulálnák, hogy teljességgel extremitásra ne 
kellessék jutnunk; melyet írásban akarván béadni, estve felé ké-
szült el, és elkészülvén, commendans uramnak izentünk, hogy ő 
kegyelméhez akarunk felmenni; de más napra halasztott, mivel 
szintén akkor adván választ az külsők követinek, az válasz után 
lövetett; de emezek kétszer vagy háromszor lőttek vissza toroczk-
kal; reméllem, már akkor az elszálláshoz késziilgettek és az sán-
czokból a bástyájokat*) vonogatták, mivel — 

8 Octobris még virradta előtt, éjczaka két óra előtt, 
sánczokat, táborhelyeket elhagyták, és két óra után mingyárt 
táborhelyeket felgyújtották és elszállottak, de hova és merre? 
abban még bizonytalanok vagyunk. Láttattak ugyan Szamos-
falván alól seregek, strázsák az hegyeken, és egy ide való 
ember jővén és maradván el, mondja, hogy az szebeni militia 
már a Marosig jővén, az elől szöktek volna el; más is hozván 
egy embert, ki is azt mondja, hogy tegnap Kocsárdnál a sze-
beni militiának harcza lett volna a kruczokkal, az kiket is az 
militia megvert volna; kétség nélkül későbbre kellett ezeknek 
innen megindulni, mivel sok egyetmásokat hagytak el; szénát 
circiter currus 300 hagytak; meggyújtották volt ugyan, de 

J) így; helyesebben talán ágyujokat. 



1 7 0 4 . O C T O B E R . 433 

ezelőtt való estve nagy eső lévén, nem éghetett meg táborhe-
lyek. Az sánczokban toroczk golyóbisokat is felesen hagytak el. 
Eodem estve felé négy óra tájban láttattak seregek Szamos-
falván alól, mivel az itt lévő krucz atyafiak megegyezvén a 
belsőkkel, Toroczkai István és Yay László uramékkal, és reá 
telvén kilencz ezerre, generális Rabbutin uram ő excellentiá-
jának, a ki már szintén három ezered magával jővén, útban volt, 
eleiben mennek szép elrendelt sereggel, és szintén a Só völ-
gyén. melyet annak hínak, megütköznek, és mindkét fél ke-
mény harczot állott elsőben, de az krucz lovasok nem állhat-
ván generális uram hadának kemény lövését, elsőben is a bal-
szárnya megszaladott, annakutána a többi is, a gyalogját ott 
hagyván, holott azok többire ott vesztek, kivált a nemesség 
egészen elveszett, gratiát magoknak kérvén, de generális uram 
nem adott, hanem egy lábig levágatta őket; kik vesztek pedig 
az atyafiak közül, még bizonytalan. Dénes Mihály uramat 
bizonyosan mondják, hogy elveszett volna fegyveren. I t t lévén 
Teleki Mihály öcsém, gyalog mondják, hogy szaladott, Csáki 
László uramat pedig igen idején mondják, hogy elszaladott. 

9 Octobris méltóságos generális uram ő excellentiája 
egész táborával szállott ide Kolozsvárhoz, az én kertemen 
kivűl a Szamos mellé, de maga ő excellentiája ebédre béjött; 
az kőfal törést megnézvén és proponálván ő excellentiája, 
hogy innét a praesidiumot már ő excellentiája el akarván 
vinni, in peiori necessitate temporis, tehát hogy az ellenkező 
felek itt ne subsistálhassanak és az város az ő felsége jöven-
dőbeli szolgálatjára conserváltassék, az falaiban valami appa-
raturákat kell tenni és benne le kell hányatni, azért az váro-
siakat ásóval kapával előállítsák, a mint hogy még az nap az 
kapuknál lévő sánczokat bontani, az törésnél lévő falt még 
jobban törni kezdték. 

10 Octobris lövő szerszámokat, mindenféle munitiókat és 
apparatusokat kivonattak, szekerekre felrakták és az táborra 
kivitték; a kőfalt ásták, hányták, hogy puskaporral vettessék. 

11 Octobris hasonlóképen rakodtak, készültek; az kőfalt, 
palizátokat, kiket nagy erővel, munkával és az szegénységnek 
nagy fáradságával s költségével csináltattunk vala, rontják, 
hányják, bástyák kőfoglalatját ássák, lyuggatják, hogy puska-
porral őket felvettessék; a krucznékat prédálják, ennek alkal-
matosságával másokon is prédát, sok károkat tesznek, úgy 
hogy az utolsó ítélet is talán ily félelemmel és rettegéssel 
végben nem mégyen, minémű félelemben és rettegésben az 
város vagyon. Egyaránt papjaink, scholáink, házainkra reá 
mentek, sőt templomaink ajtaját is bérontották volna, ha mus-
katélyóssal nem succurráltunk volna. 

C55EGF.I VASS NAPLÓK. 2 8 
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12 Octobris generális uramat megtalálván, keményen 
parancsolt, hogy commendans uram reá vigyázzon, ne prédál-
janak, az mint hogy az közönségeseknek nem is engedték, de 
a tisztségek sokaknak lovokat, szekereket, fegyvereket elvették, 
kivált a kikre valami nehézségek és suspiciójuk volt, és azok-
nak feleségektől, kiknek urok elmentek. Eodem éjczaka tizen-
egy és tizenkét óra között háromszori harang félen verés után 
a kőfal alá ásott mínákkal az *) és csizmadiák bástyájok 
közt egy darab felvettetett; ugyan az csizmadiák bástyája ós 
monostori kapu között lévő falban is egy darabot fel akartak 
vettetni, de az isten gondviseléséből víz menvén reá, vagy 
magok azt mondják, hogy magok akaratjokból vizezvén meg, 
nem akarták felvettetni, de oda is mínát ástak volt, 

13 Octobris egész éjczaka mind készülvén a ben való 
németség, jó reggel kimentek, egy leitnant egynehány lova-
sokkal jővén bé az piaczra őrizetre, még eltakarodik a tábor, 
hogy kárt ne tegyenek. Gondolatunk és reménységünk felett 
isten tőlök megszabadított és oltalmazott, kiért istené a dicső-
ség és dicsértessék szentsége! Tizenhét esztendeje egy hét 
híján, hogy a kolozsvári kapukat és azoknak kulcsait a magya-
roktól elvették.2) 

14 Octobris a tanács egybengyülvón, mind az itt ben 
lévő úri, fő és nemesi rendeket és közönségesen a várost a 
tanácsházhoz convocáltatván a végre, hogy tőlem, mint kapi-
tánytól a kapukot és kapuk kulcsait magukhoz vegyék, mely-
ről sokat discurrálván, mintegy altercálódván is mind együtt, 
mint eddig is, különösen ultimarie ugyancsak, ha szintén az 
urak között is volt competitor, concludáltatott a kapuknak 
az én birtokomban, és azoknak kulcsai s nyitási kezemnél 
létele és maradása; egyetértvén mindazonáltal a város had-
nagyával, városiak őrizvén a kapukat; ebéd előtt pedig Rácz 
István egynehányad magával, ebéd után pedig Keczeli Ist-
ván jött volna csak látogatásunkra, hogy az némettől mint 
maradhatunk, de egyet is közűlök bé nem bocsátottunk, és 
az romlásokat és pusztulásokat kezdtük reparáltatni, hol fával, 
hol tövissel. 

15 Octobris igen nagy csendességben voltunk; esős idő 
lévén, a falakon sem dolgozhattunk. 

16 Octobris ebócl után jött a kapuhoz Nagyszegi Gábor 
uram Kovács István nevű hadnagygyal, kikkel sokáig beszél-
getvén a monostori kapu előtt, mivel bé nem bocsátották, 

0 A kipontozott hely üresen van hagyva. 
") L. föntebb 1687. oct. 19-én. 
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estve felé elmentek; és ezen éjczaka küldtünk generális uram-
hoz, tudósítván az itt való dologról.1) 

17 Octobris küldte ide Csáki László uram Yajda János 
uramat titkon és az tanácsnak szóló levelekkel, melyben ő 
kegyelme a városnak hódolását és feladását kívánja; de nem 
lévén még in tempore, mü csak breviter választ adtunk; 
copiája ez: 

Méltóságos gróf, bizodalmas ur(am)! 
Gróf uram 16 praesentis írt levelét szintén ez órában 

vettem, melyet az itt ben lévő méltóságos úri, fő és nemesi 
rendekkel communicálván, tetszett közönségesen, hogy kegyel-
mednek írnám meg, hogy kedvezzen kegyelmed mind magának, 
mind hadainak, mind ennek a szegény városnak és az város-
ban lévő úri, fő, nemesi és városi rendeknek és kegyelmed vité-
zinek itt ben lévő házok népének, és ha már reménységünk 
felett, mint az három ifjat a tüzes kemenczében, az hatalmas 
isten megoltalmazott, ne igyekezzék kegyelmetek bennünket, 
maga tagjait, atyjafiait, jóakaróit s barátjait s itt ben lévő 
házok népét elveszteni és teljességgel elpusztítani; közel lóvén 
méltóságos generális ő excellentiája, ki ha csak valamit perci-
piál, mingyárt tűzzel vassal reánk fordul és vissza jő s a sok 
ártatlanoknak vérét kiontattatván, félő. kegyelmeteket isten 
érette bujdosóvá ne tegye, mint Káint az Ábel vériért. Édes 
urain, hostilitást mü sem mutatunk, se magunkat nem oppo-
náljuk annak idejében ; kegyelmetek is kün való dolgát igye-
kezzék elsőben végezni; műnket készen talál. Ezzel ajánlom 
isten oltalmába kegyelmedet és maradok 

Claudiopoli, 17 Octobris, 1704. 
kész szolgája 

Czegei Yass György. 

Méltóságos generális Rabbutin uram új praesidiumot és 
nagyobbat tévén be Szamosujvárba és számtalan élést taka-
ríttatván és hordatván bé, két asztagot is rakatván bé, estvére 
jött és szállott Ketelendre.2) 

18 Octobris generális uramhoz küldött emberünk meg-
érkezvén, mind nekem, mind a tanácsnak szóló leveleket hozott, 
mely én levelemnek copiája ez: 

') Rabutin, minekutána Kolozsvárt a kurucz bloquada alól felsza-
badította, a város falait lerontatta s a német őrséget belőle kivitte és 
Szamosujvárba tette, Szeben felé vonult vissza. 

a) Kötelend. 
28* 
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Hlustrissime domine, domine observandissimc! 
Litteras illustritatis vestrae cum honore accepi, pro rela-

tione facta sum obiigatus, magis futurus, si uberius et cum 
circumstantiis perscripsisset, quid cum Nagyszegi locuti sint 
simul cum patre superiori. Si, uti nec dubito, illustritas vestra 
suae maiestati manet illibate fidelis, in tempore mihi faciat 
relationem, quamprimum innotuerit, quod Csáki suos congre-
gaverit, ut possim mittere militiam ad dissipandum illos. Ube-
rius scripsi dominis senatoribus, a quibus intelligere potest 
vestra illustritas, quid agatur. Ceterum permaneo illustritatis 
vestrae, in castris ad Kötelend, 17 Octobris, 1704. 

servus paratissimus 
ßabbutin. 

19 Octobris maga Csáki László uram ide jővén külső 
magyar-utczába, beizent, hogy az bátyja Csáki István uram, 
én és az hadnagy mennénk ki, hogy hadd beszélhetnénk véle; 
de elsőben küldtük ki a páter superiort, Kapi uramat ő kegyel-
mét; de ugyancsak kívánván velünk beszélni, el sem akarván 
addig menni, kimentünk, mellénk vévén Mikola László uramat 
és három tanácsbeli embert, a monostor-kapu eleiben, és 
kívánta Csáki uram, hogy bébocsássuk, mely kérésére, ha 
ugyan csak bé nem bocsátjuk is, minthogy az itt való kapi-
tánysághoz ő praetendál, adjunk zálogot ki; de mü egyikre 
se menvén, hosszas discursusink után bémentünk, maga pedig 
felment Gyaluba. 

20 Octobris lovasokat és kocsit küldvén Csáki uram a 
monostori kapuhoz, Csáki István uram fiával és Bánfi Farkas 
csak maga elmentek Gyaluba fel; ebből kitetszvén, hogy eddig 
is, ha módjok lett volna, kimentek volna a krucz atyafiak közzé. 

21 Octobris. Bota Mártont a katonák hadnagyát tegnap 
az kapu előtt meglővén és főbe vágván, a lövés miatt ma 
megholt. Parola alatt lőtték meg, szintén mikor Csáki István 
uramék elmentek. 

22 Octobris Nagyszegi Gábor s Gálfi Pál uramékat 
Csáki uram ide kiildé, engemet és a hadnagyot hívatván ki az 
kapuban tractálni; magunk ki nem mentünk, hanem Újhelyi 
uramat küldtem ki másod magával; de hogy ki nem mentünk, 
semmi oly meritalis dolgot nem izentek, hanem csak vissza-
mentek ; de az mint mások relatiójábúl kitanultam, engem 
akart volna Csáki uram alattomban egy, Gyulai Pál nevű szol-
gája által megejteni, ki is itt volt. Ejczakára kelvén pedig, 
tíz s tizenegy óra között lármánk esék, az kőfalt kerülvén 
meg Vajda János uram vagy másfél század magával. 
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23 Octobris ismét Gálfi uramat Balku László urammal 
és Nagy Gáspárral ide küldte Csáki László uram a tanácsnak 
szóló levéllel, és bekéredztenek. Iiogv etiam verbis beszélhes-
senek a tanácscsal és várossal, hova fegyver nélkül őket bébo-
csátottuk; de mind levelének, mind izenetének continentiája 
az volt, hogy ő kegyelmének adassék fel ez a város, mert 
Károlyi Sándor uram szintén érkező félben van feles hadakkal 
és áz város elprédáltatik; de az választ halasztottuk más 
napra; én hívemet indítottam volt pedig Szebenbe generális 
uramhoz, de megfosztván a kruczok, visszajött. 

24 Octobris ismét a válaszért visszajővén Gálfi Pálék, 
mostan elmaradván tőlök Balku László, míg a válasz elké-
szült, bébocsátván őket egy házhoz, lött válaszok írás által, 
hogy elsőben Csáki uram parolájában esett fogyatkozást recti-
ficáljon, tudniillik Bota Márton(t) katonák hadnagyát parola 
alatt lővén meg, ki is abban megholt,1) az gyilkos itt a város 
kapuja előtt ölettessék meg; parola alatt ragadván cl két sze-
keret lovakkal együtt, adassék vissza; parolát adván Csáki 
uram, hogy passust ad, az mely emberünket Szebenbe küld-
jük, Szebenbe generális uramhoz, de denegálta, azért azt is 
adja meg; ezek meglévén, úgy osztán tractálni fogunk ő kegyel-
mével. Ezalatt hozák hírül, méltóságos generális uram Fejér-
vár felé menvén, Pckri Lőrincz és Koss Mihály uramék benne 
lévő hadakkal belőle kimenvén, generális uram pusztán talál-
ván, a mennyire fortificálták volt, elhányatta. 

25 Octobris jó reggel még kapunyitás előtt hozták az 
úr Károlyi Sándor uram patensit, melyre nézve felkiildtünk 
Gyaluban, Csáki István2) uramhoz akarván küldeni, adjon 
passust, de ő kegyelme denegálta és felette igen kivált én irán-
tam indignált és furiált és az egész várost fenyegette. Hogy 
azért valamennyire istentelen indignatiója leniálódjék, — 

26 Octobris még éjczaka három órakor a tanácsházhoz 
gyűlvén mind úri, fő, nemesi, papi, városi rendek, közönséges 
végezésből küldünk zálogul ő kegyelméhez két becsületes városi 
rendet, Olasz Andrást és Jó Jánost. 

27 Octobris jó reggel érkezett Balku László uram, Te-
leki Mihály öcsém uram nékem és az tanácsnak szóló levelek-
kel. harmad magával, hogy méltóságos fejedelem ő nagysága 
bellicus consiliariussával, Kadvánszki urammal,3) ma Bácsba 
érkezik; az többiről közönségesen tanácskozván és végezvén, 
kimentünk, az papok közül is mindenik religióból egyet egyet 

*) L. föntebb oct. 21-én. 
Helyesebben talán László. 

3) Radvánszki Jánossal. 
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velünk elvivén, de Bácsban ő kegyelmeket nem találtuk, hanem 
levél érkezett, hogy Kajántóra mentek; de mü visszajöttünk. 

28 Octobris ismét jó reggel kimentünk papokkal és cen-
tum p á t e r e k k ö z ü l is egygyel, és a nemesek részéről Maxai 
Balázs uram; mindnyájan pedig az egész communitas részéről 
Kajántóra menvén, holott találtuk ő kegyelmeket, a hova 
Csáki László uram is lejött Gyaluból, holott is dolgainkról 
beszélgetvén, Radvánszki uram kemény szókkal s durus ter-
minusokkal, sértő, bántó beszédekkel élt és replicált minde-
nekben ; summája pediglen a dolognak, hogy vagy krucz vagy 
laboncz; ha krucz, liomagiumunkat kell praestálni de facto 
minden tergiversatio nélkül, és assecuráltatunk, hogy sem in 
persona, sem in bonis meg nem károsíttatunk; különben vagy 
árestáltatunk, vagy felprédáitatunk; de semmit sem conclu-
dáltunk, hanem visszajöttünk, akarván concludálni az itt lévő 
atyafiakkal. 

29 Octobris még virradta előtt összegyűlvén a tanács 
ós közönségesen együtt conferálván, minden rend megegyezett 
rajta, hogy a méltóságos Rákóczi fejedelem hűségére álljunk 
és homagiumunkat is praestáljuk ő nagyságának; melyre nézve 
újabban emberünket küldjük ki Kajántóra, ígéretet tévén mind 
ő nagyságához való hűségünkről, mind homagiumunk praesta-
tiójáról. E végre mingyárt Teleki Mihály, Csáki László, Rad-
vánszki János uramék három zászlóval onnan megindulván, 
és ebéd után két óra tájban bejőnek, Teleki Mihály uram 
szállván gubernátor Bánfi György ő nagyságához,2) Csáki 
László Haller István uram házához, és ugyan az nap Rad-
vánszki uram előtt csak magánosan homagiumomat letötteni, 
úgy Újhelyi Ferencz uram is velem együtt, azután a több 
nemesség. 

30 Octobris a tanács is elsőben Radvánszki uram előtt 
homagiumát deponálta, azután a tanácsháznál fertályonként 
a városiak. 

31 Octobris a városiakat eskették, ki nem bocsátván 
addig az kapus az városi embert. 

1 Novembris hasonlóképen. És kezdtük az -urak itt 
lévő bonumait investigálni, foglalni, hordani, dissipálni, me-
lyet én nem javallottam, sőt kértem hogy ne cselekedjék, de 
haszontalan. 

2 Novembris hozták hírűi, hogy az németben Szebenből 
öt compánia lovas és három gyalog Medgyeshez ment volna, 

A városi százak tanácsa. 
2) T. i. a házához. 
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és az egész szászságot, Küküllő vármegyét liódoltatná és a 
rettenetes élést szállíttatja és hordatja. 

3 Novemhris hozták azt is hírűi, hogy Rabbutin gene-
rális uram ismét Fejérvár felé menvén és Fejérvárt üresen 
találván, minthogy Koss Mihály uram hajdúival kiszállott belőle 
a hegyekre, űgy a városiak is elmentek belőle, tehát egy dara-
bot a kőfalaiban puskaporral felvettetett benne generális Rab-
butin uram. 

4 Novembris feleségemmel, gyermekimmel és egész házom 
népével kiindultam Czegébe, de hogy ökrökön mentünk, nem 
lévén szekeres lovaim, Visába mentünk hálni, velem lóvén 
Szilvási uram feleségestől, egész cselédestől, úgy Pataki Ist-
ván uram; kísérőnk volt Pongrácz György sógor uram és 
Budai István uram katonákkal. 

5. Visai hegyen kimenvén, Szilvási és Pataki uramék 
tőlem elváltak, én pedig Pongrácz uramékkal ebédre Czegébe 
menvén, ebéd után elmentek tőlem, mivel ház sem volt, kiben 
hálhattak volna, a nagy romlás, pusztulás miatt. 

6, 7, 8. Hon voltam, házamnak és egyetmásaimnak rom-
lásit és pusztulásait szemlélgettem és az két alsó házat épít-
gettem, hogy apróság gyermekimet belé telepíthessem és hideg-
től magokat belé vonhassák. 

9 Novembris jött hozzám estvére komám Palotkai uram. 
10 (Novembris) ment el tőlem ebéd után, magam pedig 

Kolozsvár felé készülgettem és czegei, méhesi elprédált s tékoz-
lott bűzámat, gabonámat vettem számban, a kiket vehettem, 
s többé annihilálódik ad minus 4000 vékánál. 

11 Novembris reggel megindulván Czegéből, estvére szinte 
kapunyitáskor béjöttem Kolozsvárra, 

12 (Novembris) hozták hírűi, hogy Medgyestől Fejér-
várra ment volna a német és hogy Segesvárban is bébocsá-
tották volna és az Maroson túl való részét ez hazának nagyob-
bára visszahódoltatta volna, és a rettenetes élést mindenfelől 
hordatja s takaríttatja s az embereket visszahódoltatja. 

1.3 (Novembris) érkezett Dózsa Mihály urunktól és mondja, 
hogy urunk a Dunán által akarna menni Komárom felé. 

14. Javallotta nékem, hogy odavaló útamat most csak 
hagynám le, mind az útnak nehéz és hosszas voltáért, mind 
pedig hogy újabban operatióhoz fogván, hosszas mulatásom 
költséges lenne, melyre 'nézve Pápai uramnak, urunk secre-
tariusának írtam felőle. 

15 Novembris küldték Sirenditx) levelekkel Forgács 

9 így; alább Sérendi. 
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Simon ő nagysága eleibe.1) vagy ha Gyiirki uramat találja 
elől. siettetvén, ne késnének béjőni. Hozták hírűi, 5000 jancsár 
jőne mellénk fizetésért Tömösvár felől. 

16 (Novembris) írta Pekri Lőrincz uram Teleki Mihály 
öcsém uramnak, hogy az elmúlt hétfőn, űgymint 10-ikén, asztal 
felett, Apor István uramat a guta megütötte Szebenben, meg-
holt volna, ha csak fel nem támadna, mint ennekelőtte is. 
Isten nyugtassa meg, bár régen lett volna, hogy mind hazánk 
és hazánkban lévő ecclesiánk is, közönségesen mindnyájunk 
csendesen nyughatott volna miatta.2) 

17 Novembris hozták Bóné uram levelét, hógy már Gyiirki 
uram, urunk ezeredes kapitánya, kinek is hadakkal Forgács 
előtt bé kell jönni, Szatmárnál volna, és hogy a hadak is 
nagyobbára a Tiszán általköltöztek volna. 

18 (Novembris) hozták gróf Pekri Lőrincz uram levelét 
Teleki Mihály uramnak, melyben írja, hogy már urunk paran-
csolatját effectuálta és Kaszás Pált az elmúlt vasárnap, űgy-
mint 16-ikán megfogatta és Görgényben kiildi; igen jól esett 
pedig, mert ebben az hazában lévő úri s főrendek marháit s 
méneseit s egyéb bonumait többire ő használta s hajtotta el. 

19 (Novembris) fogták el Bíró János nevű hadnagyot, 
vádoltatván azzal, liogy Szebenben akart volna bészökni. 

20 (Novembris) hozták hírűi, hogy Babbutin generális 
vicecolonellusa, Graven uram, hat compánia némettel Három-
szék felé ment volna.3) 

21 Novembris érkezvén meg Szatmár alól Sérendi,4) ki 
bizonyosan hozá, hogy szintén most volnának capitulatióban 
a szatmáriak Gyürki urammal. 

22 (Novembris) küldték ismét Hadadit Szatmárhoz Gyürki 
uramhoz, mind hogy siessen lejönni, mind hogy már . . . .5) ura 
légyen a béjövő hadaknak. 

23 (Novembris) estve érkezett meg urunktól Katona Pál 
uram, ki bizonyosan hozta, hogy urunknak ő nagyságának 
Érsekújvárt feladták volna,6) és ugyancsak ő kegyelme hozta 
meg urunktól Csáki László uramnak az kolozsvári kapitány-
ságot, de tovább való dispositiójáig ő nagyságának; nékem is 
hozta Katona uram ő nagysága commissióját, melyben kegyel-

Rákóczi még az év derekán Forgács- Simont nevezte ki az erdélyi 
hadak fővezérévé. Szilágyi S. id. m. II. 402. 1. 

"-) Apor haláláról olv. Cserei M. Hist. 340—341. 11. 
3) Olv. Cserei M. Hist. 331. 1. 
*) Föntebb Sirendi. 
5) A kipontozott hely üresen van hagyva. 

Rákóczi nov. 16-án vette meg Érsekújvárt rohammal. 
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mescn parancsolt ő nagysága mindenütt lévő jószágom remis-
siójáról, és parancsolta is ő nagysága, hogy magam ő nagy-
ságához felmenjek; ógy Radvánszki uramnak is parancsolt ő 
nagysága felmenetele felől. 

24 Novembris kimentem Czegébe. 
25 (Novembris) installálták Teleki Mihály és Radvánszki 

uramék Csáki László uramat a kapitányságban; méltó pedig 
feljegyzésre, mert soha még eddig Kolozsvárnak csak legkis-
sebb tisztje sem volt catholikus, annál inkább kapitánya; soha 
a császár idejében sem vihették végben a catholikus atyafiak. 
Maga eléggé munkálódik, hogy csak az városi tanács közzé 
is bevétetődjenek a catholikusok. Né, micsoda rósz példa! 

26, 27. Vettettem, szőllőmet fedettem. 
28 (Novembris) jött hozzám Pongrácz György sógor uram. 
29. Almási és Mike István uramék is hozzám jöttek és 

ebéden nálam voltak; ebéd után elmentek sógorommal együtt. 
30 Novembris öcsém Vass Dániel házánál lévén com-

munio, oda mentem. 
1 Decembris itthon voltam, készíilgettem. 
2. Hasonlóképen. 
3. Esperest uram volt nálam vagy harmad magával, par-

tialissok lévén itt a faluban. 
4. Jó reggel megindulván, bejöttem Kolozsvárra, talál-

ván az itt ben lévő urakat nagy örömben, hogy Sárkánynál 
az németet megverték volna, melyet alig hiszek, considerálván 
embereinket. 

5 Decembris érkezett két egy testvér, egy hassal lett 
katona, kik is az harczon jelen voltak, sőt egy nyert német 
lovat is hoztak, kik bizonyoson hozták a német megverését 
Sárkány tájékában az Olt mellett, mondván, hogy veszett 
volna német circiter 800, a mi magyarjaink közül pedig cir-
citer 50 vagy 60. Előljárójok volt Komlósi, ós egészen levág-
ták volna az ott lévő németet, (ha) a csíki és háromszéki 
székelyek magokat nem deferálták volna; voltak a mieink 
circiter ötezeren, a német 16 compánia.1) 

6 (Decembris) érkezett gróf Pekri Lőrinez uram levele 
Szőllősnél lévő táborából, ki is Teremitől eleibe igyekezett a 
szaladó németeknek, de nem érkezett. í r j a Rabbutin uramnak 
Szebenből való kiszándékozását és sietteti a Magyarországból 
jött hadakat, az hová is innen Kolozsvárról küldtek, remél-
vén, hogy eddig Zilahig elérkezett volna. 

7. Pekri Lőrinez uram bizonyosan írta, hogy az harcz 
helyén csak németet 467-et találtak, és Mundráig űzvén őket, 

9 A sárkányi liarczról olv. Cserei M. Hist. 331. 1, 
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azután is majd annyi esett el közűlök. Gyiirki Pál uramtól 
is levél jött Zilahról, liogy harmadnap alatt itt lészen bizo-
nyoson. Hallatott, hogy Szehennek egy része elégett volna. 

8 Decembris Pekri uram levelei érkezvén urunknak szó-
lók, innét is küldvén, én is küldtem Pápai uramnak. 

9. Jósika Gábor levelei érkeztek Kémerről, hogy jönnek, 
kik követek voltak urunkhoz. 

10 (Decembris) gróf Mikes Mihály uram levelei is érkez-
tek Somlyóról, hogy jő, követ lévén ő kegyelme is, de hátrább 
maradt volt. 

11 (Decembris) gróf Pekri Lőrincz uram levele érkezik, 
melyben írja, hogy Moldován által Havasaifölde felé 500 tatár 
jönne Babbutin uram segítségére, és hogy maga is Szebenből 
kiszállott volna a hadakkal, a mieinket akarván megpróbálni. 

12. Gyiirki Pál uram ebédre érkezett bé, kit a méltó-
ságos fejedelem előre küldött bé bizonyos hadakkal generális 
Forgács Simon előtt.1) 

13 (Decembris) gróf Mikes Mihály uram is beérkezett, 
székelyek generálisságát adván a méltóságos fejedelem ő ke-
gyelmének. 

14 (Decembris) érkezett Hunyad vármegyéből egy posta, 
a ki hozta, hogy a dévai németek szöknek és hogy bizodalom 
volna, hogy nemsokára feladnák. 

15. A magyarországi hadak Koloshoz takarodtak, hogy 
ott egyezzenek meg, és onnét Szentpálhoz mennek, hogy egyet-
értvén az erdélyi hadakkal, ógy menjenek Medgyeshez és onnét 
Szebenhez. 

16 Decembris. Rákóczi Ferencz kegyelmes urunk paran-
csolatját vévén ő nagyságához való menetelem felől,2) útra 
készülgettem. Mely commissiónak copiája ez: 

Generose, íidelis, nobis dilecte! Salutem et principális 
gratiae nostrae benignam propensionem. Kegyelmed levelét 
vettük, az miért is akarván kegyelmességünket mutatnunk 
kegyelmedhez, parancsoltunk gróf Teleki Mihály úri hívünk-
nek, hogy eddig fiscus alatt lött kegyelmed jószágait az nemes 
ország szükségére nem fordított res mobilisekkel együtt resti-
tuálja kegyelmednek, hova is az iránt recurráljon, maga pedig 
késedelem nélkül siessen táborunkba ide jönni. Secus non fa-
cturus. Ceterum eum felicitervi vere desideramus. In castris 
nostris ad Érsekújvár positis, die 15 Novembris, 1704. 

Franciscus Rákóczi. T T,, .Joannes Papai. 
0 Forgács Simon csak a következő év elején jött be Erdélybe. 
5) L. föntebb nov. 23-án. 
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17 Decembris délben tizenkét órakor Kolozsvárról Bánfi 
László urammal megindulván, hálni jöttünk Kovácsiban. 

18. Jó reggel Kovácsiból megindulván, ebédre Vajda-
házára, hálni Magyar-Egregyre (jöttünk). 

1 9. Magyar-Egregyró'l jó reggel megindulván, az Mesze-
sen által ebédre jöttünk Zilahra, hálni jöttünk Somlyóra. 

20. Somlyóról jó reggel megindulván, ebédre jöttünk 
Kémerre, hálni jöttünk Dédára. 

21. Dédáról megindulván, ebédre jöttünk Petribe, hálni 
jöttünk Székelyhídra. 

22 (Decembris) reggel Székelyhidáról megindulván, ebédre 
jöttünk Vértesre, hálni jöttünk Debreczenbe. 

23, 24. Debreczenben mulattunk, az innepet akarván 
várni és lovainkat nyugosztalni. 

25 (Decembris) reggel az templomba menvén és com-
municálván, ebéd után megindultunk Debreczenből és hálni 
jöttünk Böszörménybe. 

26. Jó reggel megindulván, ebédre jöttünk Nánásra, hálni 
jöttünk Szentmihályra; felette nagy szél és fergeteg is volt; 
urunknak is harcza az némettel Haiszter generál commandó-
jával ez nap volt Nagyszombatnál. 

27 Decembris jó reggel Szentmihályról is megindulván, 
Lúcznál a Tiszán általjővén, Liiczon ebédre megszállottunk, 
hálni jöttünk Hernád-Németibe.1) 

28. Innen jó reggel megindulván, ebédre jöttünk Szik-
szóra, hálni jöttünk a Boldva vize mellé Boldvára, holott igen 
rosszúl voltam, úgy hogy alig hittem, hogy tovább való ütam 
követhessem. 

29. Jó reggel innen is megindulván, jóllehet én rosszacs-
kán voltam, de erőt vévén magamon, ebédre jöttünk Kazinczra, 
hálni jöttünk a Balog vize mellé Lénárdfalvára. 

30. Onnét is jó reggel megindulván, ebédre jöttünk Csol-
tóra2) és elein3) beérkeztünk Rimaszombatban, holott hallot-
tuk meg elsőben az némettel való harczát urunknak.4) 

31 Decembris Rimaszombatból megindulván, ebédre jöt-
tünk Pingyre,5) idején beérkezvén Losonczra, holott bizonyo-
sabban hallottuk meg a harcz dolgát, hogy az urunk hada 
győzedelmeskedett volna elsőben, úgy hogy nagyobb részét 

9 A naplóban hibásan Berend-Németi, holott ily nevű helység nein 
is létezik. 

s) A naplóban így: Czutóra. 
3) j talán idején. 
*) T. i. a dec. 26-án vívott nagyszombati liarczot. 
B) így; kétségkívül Pincz értendő, mely a rimaszombati útban 

Losoneztól nem messze fekszik. 
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meg is futamította volt, lövő szerszámait, szekerét már el is 
nyerték volt az mieink, az gyalogját majd többnyire levágták, 
liogy az mint bizonyos elfogott levelekből kitetszett, egész 
confusióban voltak a németek, majd háromezeret vágván le 
bennük, az mieink közül pedig csak ötszáz sem esvén el: de 
kurucz németek közül vagy 500 rebellálván az mieinktől és 
az németekhez visszaállván,1) mely miatt az mii magyar haj-
dúink megszaladván és confusio esvén a mieink között, egészen 
visszanyomultak és mind a harcz helyét, mind a győzedelmet az 
németek obtineálták. 

Ezen folyó esztendőnek részeit szokott írásom szerént 
leírni még elhallgatom, mivel sem az idő, sem az alkalmatos-
ság és útban való létem nem engedi. Jóllehet bizony volnának 
sokak felette irántunk, úgy hogy akármikor sem volt volna 
bővebb módom az írásra, de relegálom magamat az olvasók-
nak a mindennapi írásaimra, kikben ha nem mind is, de nagy 
részét megtalálja; hanem írom csak ezt, hogy ez esztendőben 
mind Magyarországban, mind Erdélyben felettébb nagy száraz-
ság volt, mely miatt semmi tavasz gabona, de fű sem lett, hogy 
szénát csinálhattunk volna, kivált Erdélyben az mezőségen; 
sőt ott búza sem lett, úgy hogy a mezőségnek sem búzája, 
sem szénája nem lett; félő is, hogy egészen el ne pusztuljon. 

Anno 1705. 

1 Januarii Losonczon lévén ebédig, isteni szolgálatot 
hallgatván reggel, délután megindulván, hálni jöttünk Kis-
Liberára.2) 

2. Onnét is jó reggel megindulván, ebédre jöttünk Paloj-
tára, hálni jöttünk Sirákra. 

3. Honnét is jó reggel megindulván, ebédre jöttünk az 
Ipoly mellé Ságra, hálni jöttünk a Selymecz vize mellé Szé-
ni er é(d)re. 

4. Onnét is jó reggel megindulván, ebédre jöttünk Var-
sánczra;3) idején, még három óra tájban délután Lévára 
érkeztünk, az holott találtuk kegyelmes urunk ő nagyságát 
Rákóczi Ferencz fejedelmet, véle lévén generális Bercsényi 
uram is. 

5. Hallván, hogy generális Bercsényi uram a Vág mellé 
akarna menni az hadakhoz, jó reggel ő nagyságával szemben 

0 Charodi német kapitány vala, ki zászlóallyával a csata alatt 
elpártolt Rákóczitól. 

2) így; helyesen Kis-Libercsére. 
3) így; helyesen Yarsányra. 
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lőttünk Bánfi László urammal és köszöntöttük. Annakutána 
urunktól kéretvén aud(i)entiát, ő nagyságával ebéd után három 
s négy óra között szemben lőttem együtt Bánfi László uram-
mal és urunkat ekképen köszöntöttem: 

Méltóságos fejedelem és erős mindenható isten jobb kezé-
nek férfia, erős férfiú, és a magyar nemzet egyiptomi Ínségé-
hez hasonló nyomorúságából kiszabadítani igyekező Mojzese, 
méltóságos erdélyi választott fejedelem, nékem érdemem felett 
való jó kegyelmes uram! Nem vagyok méltó, sem érdemes, 
sem személyemre, sem elmémre nézve, hogy nagyságodat, ily 
méltóságos és dicsőséges fejedelmet és a magyar Izraelnek 
egyik Jézusát, istentől küldetett szabadítóját és vezérét, úgy 
a mint illenék, alázatos megjelenésemmel, hibázó nyelvemmel, 
csekély elmémmel idvezelhessem. Ugyanis, ámbár álljanak elé 
mindazok a nagytekintetű s elméjű emberek, kik ennekelőtte 
való időkben a nagy emlékezetű, hírrel-névvel tündöklő, dicső-
séges magyar nemzet királyait és fejedelmit köszöntötték 
légyen, de mind azok nem ítélem talám hogy elégségesek és 
alkalmatosok lennének a nagyságod méltóságos személyének 
köszöntésére és idvezlésére; azért mert jóllehet azok nagy 
emlékezetű, dicsőséges fejedelmeket köszöntöttek légyen is, de 
az ki a magyar nemzetet ily nagy Ínségből és oppressiójából sza-
badította légyen meg, talám csak egyet sem. Mit mondok hát 
egyebet, az mit mondott volt az úr Gedeonnak, midőn az Izrael 
szabadítására küldötte volna: Az úr veled erős férfiú, menj el 
ebben az te erősségedben és meg ne csökönj; megszabadítod 
az Izraelt a Midián kezéből, mert én veled leszek. Isten ereje, 
a ki küldötte nagyságodat is, dicsőítse meg nagyságodat és a 
nagyságod fegyverét, hogy nagyságodban is ő felsége dicsőíttes-
sék meg és szabadíthassa meg nagyságod a magyar Siont az 
kegyetlenkedő nemzet kezéből, és adja isten nagyságodnak 
Dávid buzgóságát s isten előtt való kedvességét, Salamonnak 
bölcsességét, Nagy Sándor szerencsés fegyverét, Oorvinus Má-
tyás egész birodalmát, és az miképen az elfolyt esztendő részei-
ben az Izrael istene nagyságodat és nagyságod fegyverét és 
minden dolgait maga kezein hordotta s igazgatta és minden 
kiváltképen való szerencsétlenségektől oltalmazta, úgy, vagy 
ennél is jobban, az új esztendőnek minden részeiben igazgassa 
s ő felsége folytassa, és mint az atyáknak szemei a fiakra, 
úgy az ő felsége szemei nagyságodra és minden dolgaira vigyáz-
zanak, hogy légyen ez az esztendő az magyar Izraelnek meg-
szabadulásának esztendeje, és nagyságod méltóságos személyét 
minden szerencsétlenségektől s szomorú változásoktól oltal-
mazza, hogy valamiképen szomorú változás által az isten nagy-
ságod által elkezdett' nagy munkája félbe ne szakasztassék, 



446 1705. . t a n u á r h / s . 

hanem végbe vivén, érhesse el már valahára az magyar Sión 
az nyugodalomnak esztendejét, vagy idejét. 

6 Januarii. Urunk ő nagysága Tapolcsánra jővén, mi 
is ő nagyságával jártunk. 

7, 8. Tapolcsán(t) voltunk és magunkat s lovainkat meg-
nyugosztaltuk. 

9. Palotára felmenvén, udvaroltunk ő nagyságának. 
10 (Januarii) hasonlóképen; de rettenetes vadul viselték 

magukat hozzánk, kivált az mostani noviter facti tót urak; 
ós szintén palotán fen létünkben jöttek leveleim Erdélyből. 

11 Januarii az fejedelem asztalánál voltam ebéden. 
12. Az fejedelemnek böjtje lévén minden hétfőn, délután 

maga mulatására lovon kiment s mi is kísértük. 
13. Sok írási lévén a fejedelemnek, majd tíz óráig mind 

íratott ; az miséről kijővén penig, Bercsényiné asszonyommal 
beszélgetett. 

14 (Januarii) voltam ismét a méltóságos fejedelem aszta-
lánál, generális Bercsényiné asszonyom is asztalánál lévén. 

15 (Januarii) hozták hírűi, hogy az Yágon Mocsonok 
felé feles német jött volna által. 

16. Ismét hozták hírűi, hogy az mieink visszatolyták 
és bennek egynehányat el is ejtettek volna. Eodem küldte urunk 
ő nagysága secretariusát, Pápai János uramat Aichisperghez, 
ki Hatvan tájékán volna, Szatmárról jővén és az accorda sze-
rént Budára kísérvén őket, a commendanssal lóvén Bücher 
gyalogokkal s tisztekkel, az lovasát Erdélyből bocsátván bé; 
kik is Szatmárból 1, 2 Januarii jöttek ki és adták fel urunk-
nak ő felségének gróf Forgács Simon uram jelenlétében. 

17 Januarii estvére a gróf generális Bercsényi uram ő 
nagysága érkezett Újvár és Nyitra felől urunkhoz oly hírrel, 
hogy Nagyszombat tájáról az németek Pozsony felé taka-
rodnának. 

18. Ismét a fejedelem asztalánál voltam ebéden. 
19 (Januarii) vesztettek két embert: egy katonát meg-

lövöldöztek, hogy a tisztje ellen fegyvert fogott, mást egy 
legényt keménységeért felakasztattak. 

20 (Januarii) hozták hírűi, hogy az német Nagyszombat 
tájékáról Pozsony felé takarodnék fel és hogy az mieink is 
az Yágon mind általmentek. 

21. Hírét hozván Károlyi Sándor uram közelítésének, 
az méltóságos fejedelem maga csézáját hat lovával küldi utána, 
hogy ide jöjjön. 

22. Jó reggel ide jött, és urunkkal és generális Bercsényi 
urammal együtt sokáig conferálván csak magokban, estve felé 
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visszament maga hadai közzé, ugyan az fejedelem csézáján. 
Eodem hoztak egynehány német rabot, kik között egy fend-
rich is volt, és hogy az napokban majd 300-ig való németet 
lecsapdostak volna; hoztak egy postamestert is, Bécsből jővén 
feles lovakkal; fogták el Nagyszombat tájékán, Haiszterhez 
akarván menni. 

23 Januarii ment el urunktól generális Bercsényi uram is. 
24. Sok írásim lévén, csak a szállásomon voltam. 
25. Az méltóságos fejedelemnek secretarius uram meg-

jelentvén, hogy vissza akarnék menni Erdélybe, engem ő nagy-
sága megtartóztatott, Bánfi László uramat elbocsátotta. 

26. Urunk vadászni ment ki ebéd után, és én is kimen-
tem, Bánfi László uram pedig ő nagyságától elbúcsúzott. 

27 (Januarii) ebéd után Bánfi László uram Erdély felé 
indult, engem pedig a méltóságos fejedelem el nem bocsátott, 
maga mellett tartóztatván még egy kevéssé. 

28 (Januarii) érkezett Csáki István uram, az szatmári 
is, csak ezelőtt harmad nappal. Voltam pedig urunk asztalánál. 

29. Ismét urunk asztalánál voltam. 
30. Jó reggel megindulván urunkkal, ebédre Nyitrára 

mentünk, az hova conferentiára a generálisok is, Bercsényi, 
Esterházi Antal, Károlyi Sándor uramék ő nagyságok is oda 
jöttek. 

31. Egész estvig discurrálván és conferálván ő nagysá-
gok, mikor már setétedni kezdett volna, indultunk meg Nyit-
ráról Kis-Tapolcsán felé, és azon éjjel urunk vissza is jött, de 
én Kolon nevű faluban megháltam. 

1 Februarii reggel megindulván, tíz-tizenegy óra között 
visszaérkeztem én is Kis-Tapolcsánba. 

2. Urunkkal vadászni mentünk, és csak az mezőn katona 
módon falatozott ő nagysága velünk együtt. 

3. Barkóczi Ferencz uram is urunkhoz jött. 
4. Postanap lévén, küldtem az feleségemnek protectiót 

és sallaguardát, az Kővár-vidéki jószágomról is commissiót az 
partiumbeli praefectusnak, remissiójáról. 

5 (Februarii) hozták meg hírit, hogy Károlyi Sándor 
uram még vasárnap általment bizonyos hadakkal a Dunán, 
Ausztria felé. 

6 (Februarii) hoztak egy német wachmeister leitnántot, 
ki Trencsén várából éjczaka kijővén, Bécsbe akart volna menni 
és Haiszterhez levelekkel, hogy segíttessenek meg, hat hétnél 
tovább való élések Trencsén várába nincsen. Hozták azt is, 
hogy Haiszter feles lovas németekkel menvén Csallóközbe, 
Samarja nevű városba akarván szállani, és ott meghallván, 
hogy Károlyi csak előtte ment volna által 56 zászlókkal, de 
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Haiszternek tizenhét ezernek mondták, tehát meg sem szál-
lott, hanem egyenesen Pozsony felé felnyomult, és hallatik, 
hogy az több hada is felnyomult volna, kit bizonyosabban 
meghallunk. 

7. Vagy negyvenhét pénzes *) törökje lévén urunknak ő 
nagyságának, kik eddig Szatmárnál voltak s most onnan fel-
jővén, azoknak megszemlélésekre mentünk ki urunkkal, kiknek 
a tisztinek öt-öt aranyat, az közönséges legénynek két-két 
aranyat adott ő nagysága. 

8 Februarii jött vissza által a Dunán Samarjánál Ausz-
triából Károlyi Sándor uram, a holott 3, 4, 5 praesentis ége-
téseket, vérontásokat, prédálásokat cselekedtek véle lévő hadak. 
Fiseménytől elkezdvén egész Bécsig égettek, onnét felfordul-
ván az törvényfa felé az kismarton(i) úton, majd Német-Uj-
helyig és le az Lejta mellett Pruk felé égettek; úgyannyira, 
hogy várost faluval együtt többet száznál, csak várost is töb-
bet negyvennél. Fiseményben két német grófot is fogtak el. 
egy Ditrichstein nevű grófot, mást egy Eugenius fejedelem 
atyjafiát, Submulust.2) Feles embert is vágtak, az hol resi-
stáltak. Rettenetes marhát s prédát, vagy húsz munderiumos 
szekeret is; de Haiszter észrevévén, hogy Károlyi uram Ausz-
triára ment, felment utána Hainburgumig, és ott megértvén, 
hogy már az mi magyarink visszafordultak volna, lenyomúl 
elejekben és az útjokat elállja, az melyet ha az mieink észre-
vettek volna, fegyverrel kellett (volna) magoknak útat nyitni; 
az holott a sok marhákat s szekereket visszanyerik, de az 
magoknál lévő prédát elhozzák és az két német grófot más 
négy némettel együtt, az mely alkalmatossággal az mieinkből 
esett circiter 15, az németekből circiter 150. 

9 Februarii méltóságos generális Bercsényi Miklós3) ő 
nagysága urunkhoz érkezett igen jó reggel, egész éjczaka jővén. 

10. Az elfogott német grófokat is másokkal együtt ide 
hozták. 

11 Februarii estve már setétedni kezdett, hogy generális 
Bercsényi uram elment vissza az hadakhoz. 

12 Februarii volt híre, hogy urunk meg fog indulni. 
13 (Februarii) ebéd után az német rabokat megindítot-

ták Szatmár felé; estve hat és hét óra között mi is urunkkal 
megindultunk, minden bagázsiáját ő nagysága elhagyván, hírit 

1) Az az zsoldos. 
2) így ; talán Sabaudus akar lenni. Y. ö. Thaly K. Archívum Tlákó-

czianum IV. 349 és 355. 11. 
3) A naplóban hibásan Bercsényi Zsigmond van írva. 
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hozván, hogy az németeknek az lovasa egészen az Vág mellé 
Szerencshez x) jött volna, mi pedig volnánk Kis-Csecsén.2) 

14. Az bagázsia ment Lévára, mii pedig urunkkal men-
tünk Yerehélyre. 

15 (Februarii) generális Bercsényi uram jó reggel ide 
jött, de ebéd után ismét visszament, mivel' az németeknek az 
portása az Vágón általcsapott volt, de az mieink szerencsésen 
általnyomták, elesvén egynehány bennek. 

16. Ismét generális Bercsényi uram ós Károlyi Sándor 
uram ő nagyságok odajöttek urunkhoz, az német pedig az 
Csallóközben takarodott, csak azért portázván a Vág mellé, 
hogy bagázsiáját s gyalogját Berekbe3) szállíthassa s vihesse. 

17 Februarii. Bizonyos hadak mustrára mentek ezekkel 
ós az generálisokkal. 

18. Urunkhoz jővén az generálisok mind az hárman, 
úgymint Bercsényi Miklós,4) Esterkázi Antal, Károlyi Sándor 
ő nagyságok, egész éjczaka többnyire és ebédig együtt con-
ferálván, Károlyi Sándor ő nagysága bizonyos számú hadak-
kal commendíroztatik a Dunán által, hogy az Dunán tói 
valókat az urunk hűségére és az magyar nemzet szabadítására 
felültesse, és onnét distractiót tégyen az németeknek tűzzel 
vassal. Esterházi ő nagysága küldetik Kassa felé, hogy az 
hazaszökött és elszéledt hadakat összegyűjtse és felhajtsa, 
Bercsényi uram ő nagysága pedig menvén az Vág mellett az 
hadakkal, vigyázván az occurrentiákra és alkalmatosságokra 
és az német operatiójára. Urunk pedig ebéd után megindulván 
Verebélyről, hálni jöttünk Kis-Csecsére.5) 

19 Februarii urunk megnapiott, én pedig Lévára men-
tem bé, mivel a szekeremmel Kis-Tapolesá(n)ról sem jöttek 
volt, és ott háltunk az urunk bagázsiájával. 

20. Urunk Kis- Csecsérűl6) megindulván, ment Léván 
felül Csepü nevű faluba7) hálni; én is Léváról estvére oda 
kimentem. 

21. Jó reggel onnat megindulván, lefelé szándékozván 
urunk ő nagysága, igyekezvén Erdélybe bémenni, generális 
Bercsényi uram jó darabig kísérte urunkat, mind együtt beszél-
getvén ő nagyságok; hanem az hálóhelynek fele útjából Léva 
felé, Bercsényi uram ő nagysága visszatére, elbúcsúzván ő 

9 így ; helyesen Szeredhez. 
2) í gy ; helyesen Kis-Szecse'n. 
'•') így ; talán Beregszeg ? 
*) A naplóban megint Zsigmond. 
B) Kis-Szecsére. 
6) Kis-Szecsérűl. 
9 Ismeretlen hely. 
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nagyságok egymástól egymás megcsókolásával és többire kÖny-
nyezéssel, kivált urunk; és hálni jöttünk Szendriában.1) 

22. Hálni jött urunk Innen 2) nevű falucskába, de sokan 
el nem térvén, mi jöttünk hálni Szalamiában.0) 

23 Februarii jöttünk Szécsénbe. 
24 (Februarii) húshagyó kedd lévén, megnaplottunk. 
25. Hálni jöttünk Kazárba. Badvánszki uram is reggel 

érkezvén Szécsénbe Erdélyből, egész Kazárig urunk mind véle 
beszélgetett. Szőllősi is ugyan ő kegyelmével érkezett Tökölyi 
fejedelemtől az tengeren túl.4) 

26. Hálni jöttünk Pétervásárára. 
27. Hálni jöttünk Bócsra. 
28 (Februarii) béjöttünk Egerben; az püspök kijővén 

eleiben urunknak az egriekkel, maga házain5) jővén ki, az 
egriek dobbal, zászlóval, és szemben lévén urunkkal az püs-
pök, előre eljött, és az város kapuja előtt több papokkal, 
szerzetesekkel együtt megállván és urunk is érkezvén, hosszas 
oratióval urunkat köszöntötte és a város kulcsát urunk kezébe 
adta; ismét viszont előre jővén, urunkat az templomba vitte, 
holott Te Deum laudamus-t énekeltek, és onnat kijővén, az 
maga házához szállította ő nagyságát; míg pedig urunk bejött 
az várba, három versben is lőttek ágyukkal. 

1 Mártii bizonyosan hozták meg, hogy a leopoldi 6) néme-
tekben vagy háromszázan bejővén égetni s prédálni, kiket is 
Ocskai mind levágatván, úgyannyira, hogy csak öt vagy hat 
szaladt el belőlük, melyet meghallván Haiszter, újabban a 
Csallóközből a Vág mellé nyomult egész hadával, és újabb 
praesidiumot küldött Leopoldba; azalatt pedig Károlyi Sándor 
uram újabban az Dunán általment, hogy az Dunán túl való-
kat urunk hűségére felültesse és ő kegyelmekkel Ausztriára ós 
Stiriára menjen. 

2. Délután urunk ő nagysága Eger várát járta meg és 
annak munitióját investigálta, máskorra hagyván a kasemáták 
megjárását, mivel csak az is félnapot béfoglal. 

3. Helyben voltunk s nyugodtunk. 
4. Vadászni ment urunk ő nagysága ebéd után. 
5 Mártii helyben voltunk. 
6 (Mártii) ebéd után a várost kerülte meg ő nagysága. 

így; talán Szemeréd értendő. 
2) így; valószínűleg Inám. 8) így; helyesen Csalomiában. 
4) Szőllősi követségéről s Tököly és Rákóczi összeköttetéseiről olv. 

Angyal D. id. m. II. 270—272. 11. 
B) így; talán lovain. 
") T. i. leopoldvári. 
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7. Secretarius Pápai János uram által próbáltattam 
hazabocsáttatásomat, de el nem bocsátott, lialasztván ő nagy-
sága bémenetelére. 

8. A franczia követ közelítvén, késziilgettek acceptálásához. 
9. Jó reggel urunk vadászni ment, de én ki nem mehet-

tem, rosszól lévén csömör mián. 
10. Az franczia követ közelítvén, urunk ő nagysága hop-

mester uramat főember szolgáival, bejáróival, étekfogóival ős 
hat zászlóallya karabélyossaival, maga ő nagysága szerszámos 
vezetékeivel s hintójával eleibe küldi, hogy másnap reggel, az 
hálóhelyről minekelőtte megindulna, acceptálja. 

11 (Mártii) hozta bé hopmester uram azon pompával 
és dispositióval, melylyel urunk ő nagysága ő kegyelmét küldte 
és disponálta volt, a franczia követet ide Egerbe, a ki is egyik 
generálisa a franczia királynak; *) és az urunk szállása előtt, 
u. m. püspök uram házai előtt, azon pompával elvévén, tizen-
egy és tizenkét óra között délben elvivén, szállott bé az maga 
szállásán, hanem estve alkonyodotkor titkos aud(i)entiára ment 
fel urunkhoz. 

12 (Mártii) lött publica audientiája a franczia követnek 
kegyelmes urunknál ő nagyságánál, azon pompával, melylyel 
béhozatott, felöltöztetett lovakkal, maga hintón jővén fel; töb-
bet tett ezzel, hogy az palotások, az udvar, három sorban 
rendet állottak, az kék hajdúk pedig a szállásától fogva fel 
utói kísérték és visszamenőben is azon pompával vitték vissza. 

13. Fen volt ebéden a franczia követ urunk asztalánál 
elsőben. 

14. Hallatott, hogy közelítettek Bécsből ide urunkhoz 
expediáltatott Szirmai, Oklocsányi2) és Viza nevű püspök 
uramék. 

15 (Mártii) tanultam ki és vettem észre bizonyoson, 
hogy urunk ő nagyságának nehézsége légyen reám a sok hamis 
delatorok, informátorok s vádlók mián. Eodem hozták, hogy 
Károlyi Sándor uram ő nagysága mellé a Dunán tói lévő 
magyarokban felesen felültek volna és hogy Ausztriát újabban 
égettetné és pusztíttatná, a svécz 3) pedig Saxoniába ment volna. 

16. Jó reggel urunkkal vadászni mentünk s estve jöt-
tünk vissza. 

17 (Mártii) a Bécsből expediáltatott magyarok Szécsénbe 
érkezvén, urunk parancsolatjából megtartózkodtak. 

18 Mártii ismét urunkkal Maklár nevű falu felé kimen-

0 Desalleurs marquis tábornok, 
s) Okolicsányi. 
8) Suecus, t. i. XII. Károly svéd király. 
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vén, ő nagysága a singurátákkalx) nyulászott, de kövér haszon-
nal ; ebédet majd két óra felé évén, ebéd után visszajöttünk 
Egerbe. 

19 (Mártii) ebéd után a franczia követtel ment ki ő 
nagysága lovon sétálni. 

20 (Mártii) bizonyosan hozták, hogy Haiszter minden ha-
daival Csallóközben menvén, Komáromnál a Dunát kötteti által. 

21. Ismét urunk Maklár nevű faluba ment ki reggel, 
ménesét hajtván oda ő nagyságának, annak nézésére. 

22. Méltóságos generális Bercsényi uramtól egy Dunán 
túl való Szentiványi nevű expressus érkezett, ki is Károlyi 
uramtól jött volt bizonyos hírekkel; a többi között hozta, 
hogy afféle föld népéből szedegetett és mostanában összeszer-
kesztetett két regementet a Dunán túl Károlyi uram dissi-
páltatott volna. 

23. Udvari kapitány Vay Ádám uram expediáltatott 
urunktól, hogy a Dunát általköttesse. 

24. Urunkkal vadászni mentünk ki és estve jöttünk bé. 
25. Nagy postája lévén urunknak, ki nem ment. 
26. Ismét urunk jó reggel Maklár felé ment ki singo-

rázni,2) a franczia követ is kimenvén ő nagyságával. 
27. Ben volt ő nagysága, az udvara rectificatiójába mun-

kálódván, udvari cancellariust és egyéb kívántató udvari tisz-
teket is constituálván. 

28 (Mártii) ebéd után csak a város körűi lovon maga 
mulatására kiment ő nagysága. 

29 (Mártii) estve igen nagy dörgések és villámlások 
lettek, melyek kánikulában is számot tettek volna, és egyszeri 
csattanásban mennykő is esett le a városnak felső része tájékán. 

30. Jó reggel urunk újabban Maklár felé ment ki sin-
gorázni és ebéd után erdőre ment vadászni, csak estve felé 
jött bé ő nagysága. 

31 (Mártii) ebéd után a feredőbe ment ő nagysága. 
1 Április postanap lévén, a postáraleveleket íratott ő 

nagysága. 
2. Esős és alkalmatlan idő lévén, ben volt ő nagysága, 

én pedig hazabocsáttatásomban munkálódtam. 
3. Urunk vadászni ment ki, de engem ő nagysága elbo-

csátván, nem mentem ki; passusom és protectióm írásában 
munkálódtam. 

9 így; sinkorantázás, singorázás : vadászat neme. V. ö. Nyelvt. 
Szút. II. 1574. 

") L, föntebb mart. 18-nál a jegyzetet. 
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4 (Április) érkeztek bé ide Egerben az bécsi követek, 
úgymint Viza püspök, Szirmai és Oklocsányi uraimék, adjun-
gálván a császár parancsolatjából és praeficiálván magoknak 
a kalocsai érseket Szécsényit. 

5 Április lettek szemben kegyelmes urunk ő nagyságával 
és ebéden is fen voltak, de minekelőtte a többivel szemben 
lett volna ő nagysága, már annakeló'tte Szirmai urammal szem-
ben lett és sokat beszéllett. 

6 (Április) búcsúztam el kegyelmes urunktól ő nagy-
ságától, legelsőben is így szólván: Méltóságos fejedelmünk, 
nékem jó kegyelmes uram! Már nagyságod kegyelmességéből 
hazámba vissza igyekezem menni, várván nagyságod kegyelmes 
parancsolatjától, mit fog nékem parancsolni ? Melyre ő nagy-
sága kegyelmesen felel és velem való discursusát ő nagysága 
hosszason nyújtja, melyre én is, a mint a dolog és discursus 
hozta, szavaira visszafeleltem, és el is menvén ő nagyságával, 
egymáshoz szólottunk s sokáig folytattuk, ós elvégezvén a 
beszéllést, én így búcsúztam: Mind ezek után nékem érdemem 
felett való jó kegyelmes uram, a vén Simeonnal ezt mondom : 
mostan bocsásd el Uram a te szolgádat békességgel, mert lát 
ták az én szemeim a te szabadítódat; azért én is nagyságod 
kegyelmességéből elmenyek, hogy felszóval kiáltsam a Sionnak 
közepén és Jeruzsálemnek utczáiban: éljen, éljen a mi urunk-
tól istenünktől nekünk küldetett szabadító; tegye isten a nagy-
ságod nevét híresebbé mind ezelőtt lett erdélyi fejedelmek 
felett; magasztalja fel isten a nagyságod méltóságos fejedelmi 
székét nagy emlékezetű méltóságos erdélyi fejedelmünk, nagy-
ságod édes elei s szüléi székek felett, és mentől hamarább 
engedjen ő felsége nagyságodnak oly kívánatos alkalmatossá-
got, melyben nagyságod szegény hazánkban kívánatoson jöhes-
sen bé, édes eleitől s szüleitől bíratott örökös országának s 
földinek egészen kezibe való vételére és bírására, melynek 
alkalmatosságával közönségesen mi is consoláltassunk. En pedig 
egészlen magamat, életemet, testemet egy csepp véremig aján-
lom nagyságod kegyelmességébe és devoveáltam nagyságod hív-
ségébe, szolgálatjába, kívánván a nagyságod hívségében és 
szolgálatjában élni és halni; instálván nagyságodnak azon, 
méltóztassék nagyságod engemet több igaz, hív szolgái közzé 
számlálni, és az melylyel azokat, engemet is azon kegyelmes-
ségével nagyságod éltetni. Elhallgatván ő nagysága kegyelme-
sen, ő nagysága is replicála. Annakutána Szentmártonról való 
feleségem memorialisát praesentáltam; elsőben szóval decla-
ráltam ő nagysága előtt a dolgot, melyre ő nagysága kegyel-
mesen mingyárt resolvált, és megadatása s kezünkbe való 
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assignatiója felől az erdélyi consiliumnak parancsolt, csak már 
ott ne turbálják dolgom. 

7 Április expeditiómat kezemhez vévén, ebéd után tizen-
két órakor Egerből kiindultam; püspök uramat is urunk elbo-
csátván, nem lévén alkalmatossága, magam lovaimon hoztam 
el; hálni jött Szentmihályra.1) 

8. Jó reggel megindulván, még tíz óra előtt a Tisza-
partra érkeztünk, csegei révhez, de a hidast Szolnokhoz vivén 
le, csak csónakon költöztem által a Tiszán, lovaimat a csónak 
mellett úsztatván által; hálni jöttem Újvárosba. 

9. Jó reggel Újvárosból megindulván, még kilencz óra-
kor kiérkeztem Debreczenbe; ott sokat mulatván, debreczeni 
bíró Dobosi uram is szállásomra jővén, hálni jöttem Létára. 

10. Létáról meg akarván indulni, érkezik a bíró házához 
Bihar vármegyei viceispán Komáromi uram levele, ott körül 
lévő falukra szóló, hogy mingyárt minden késedelem nélkül, 
mind nemes nemtelen katonaság, az ki hon van, fegyveresen, 
és ha kinek fegyvere nincs, kaszával, láncsával, vasvillával az 
borsai hídhoz menjenek, mivel feles rácz költözött által Sadán-
nál, élést akarván bevinni Váradra, ki már szintén agonizál 
és feladásához közelít; én pedig megindulván, hálni jöttem 
Kémerbe, holott találtam Róth nevű gyalog regiment colonel-
lust bagázsiájával együtt; compániái pedig szállottak a körül 
lévő falukban, Erdélybe commendíroztatván. 

11. Ebédre jöttem Somlyóra, és szinte ebéd közben hoz-
tak egy levelet oda való viceispán uramnak, melyben írják, 
hogy circiter 7000 rácz Váradra az élést bevitte volna; én 
pedig hálni jöttem Zilahra. 

.12. Húsvét napja lévén, reggeli praedicatiót megvártam 
és azalatt Várad felől érkezett egy katona, ki beszéllette, hogy 
Bóné uram házát2) a ráczok elszélesztették volna, és még a 
püspöki sánczot is felvetették volna; én pedig áltjővén az 
Meszesen, püspök uramat letettem az egregyi postán, magam 
pedig hálni jöttem Balázsházára. 

13. Jó reggel megindulván és igen megesősödvén az idő, 
azután megnehezedvén,3) hálni jöttem Lónára, Teleki Pál öcsém 
házához. 

14. Lónárói is jó reggel megindulván, az bonczidai hídon 
által, ebéd után két órakor haza érkeztem Czegébe, egészség-
ben találván mind feleségemet s gyermekemet, kiért adok 

9 Szentmihály valószínűleg hibásan van írva Nagymihály vagy 
Szentistván helyett. 

2) így; talán hadát. 3) T. i. az út. 
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hálát az én istenemnek és éneklem a szent Dávid király és 
próféta 116, 118 és 1L9 zsoltárainak egynehány verseit, velem 
közlött gondviselésiért: Boldogok, a kik az ő útjokban ártat-
lanok. Vajha igazgattatnának az én útaim a te parancso-
latidnak megőrzésére, akkor meg nem szégyenülnék. Áldott 
vagy te Uram, taníts meg engemet a te parancsolatidra.1) Szere-
tem pedig az Urat, mert hallgatta az én szómat ós az én imád-
ságimat, mert az ő fülét én hozzám hajtotta, mikor az én éle-
temnek napjaiban és nyomoruságimban segítségül hívám; 
környűlvettek vala engemet az halálnak kötelei, nyomorúságot 
és nyavalyát találtam vala; és az Úrnak nevét segítségül hívám, 
ezt mondván: kérlek Uram, szabadítsd meg az én lelkemet ós 
testemet az én vadászaimnak hálójoktól és tőritől. Kegyelmes 
az Úr és igaz, és az mi istenünk/irgalmas, megőrzi az aláza-
tosokat az Úr. Mivel fizessek az Úrnak mind én hozzám való 
jótéteményiért ? A szabadulásért való hálaadásnak poharát 
vészem és az Úrnak nevét hívom segítségül. Tenéked áldozom 
hálaadásnak áldozatjával és az Úrnak nevét segítségül hívom.2) 
Hirdessétek az Urat, mert igen jó, mert mindörökké megma-
rad az ő irgalmassága. Az én nyomorúságomban segítségül 
hívám az Urat, és nékem megfelelvén, tágas helyre helyheztete 
engemet az Úr ; az Úr én velem vagyon, nem félek; hogy árt-
hatna nékem az ember? Az Úr én velem vagyon az én segí-
tőim között, és, én meglátom az én ellenségimen, a mit kívá-
nok. Jobb az Urban bízni, hogy nem mint az emberekben; 
jobb az Urban bízni, hogy nem mint a fejedelmekben. Sok 
gonoszakaróim környűlvettek vala engemet, de az Úrnak nevét 
segítségül híván, nem árthattak nékem. Én erősségem és éne-
kem az Úr nékem, ő szabadított meg engemet; éneklésnek és 
szabadulásnak szava vagyon az igazaknál, ezt mondván: az 
Úrnak jobb keze hatalmason cselekedett, nem halok meg, ha-
nem élek és hirdetem az Úrnak dolgait.3) Amen, Amen! 

15 Április itthon voltam s nyugodtam, és jött hozzám 
menyem, Vass Györgyné asszonyom. 

16 (Április) jöttek hozzám Almádi István és Váradi 
Zsigmond komámék. , 

17, 18. Egerből hozván oltó ágokat, oda is Ázsiából 
hozván még az török idejében körtvély oltó galyakat, azokat 
oltogattam az kertben és szőllőben. 

19 (Április) generális Forgács Simon uramhoz ő nagy-
ságához menni készülgettem. 

9 Zsolt. 119:1 . 5. 6. 12. 
*) Zsolt. 116 : 1 - 6 . 12. 13. 17. 
3) Zsolt. 118: 1. 5 — 9. 14—17. 
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20 (Április) jött hozzám Újvári Miklós komám. 
21 (Április) indultam generális uramhoz, hálni mentem 

Méhesre, holott még nem voltam, mioltától fogva Kolozsvárról 
kiszabadultam, melyet találtam nagy romlásban ós pusztulásban. 

22. Méhesről reggel megindulván, hálni mentem Maros-
Keresztúrra, mely házomat is azon romlásban s pusztaságban 
találtam, mint az méhesit. 

23. Ott egy nap lévén, lovaimat nyugosztaltam. 
24 (Április) reggel megindulván, hálni mentem Balázs-

telkére, holott is az mely három szász jobbágyokat elfoglalt 
volt Apor uram az Nemes sógoroktól, visszafoglaltam, urunk 
nékem adván. 

25 (Április) reggel nyolcz órára bémentem Nagy-Eke-
mezőre, az holott is várták generális Forgács Simon uramat 
ő nagyságát, és még ebéd előtt szemben lettem ő nagyságával, 
igen szívesen acceptálván és látván; ebéden is ő nagyságával 
voltam, jó darabig borozván; azután este felé a Medgyes alatt 
lévő sánczot jártuk meg ő nagyságával egészen mindenütt, 
mely igen munkáson és szépen vagyon csinálva, franczia inge-
neur csináltatván. 

26. Vasárnap lévén, Teleki Mihály öcsém urammal isteni 
szolgálaton voltam. 

27, 28. Generális urammal voltam gyakrabban ebédig, 
minthogy magánosan kellett ő nagyságával sokat beszélnem. 

29 (Április) érkezett Medgyes alá az Róth uram regi-
mentje,1) kinek is eleiben kimentünk generális urammal, akar-
ván ő nagysága meglátni azon regimentet, ki is igen szép 
regiment, fele németből, fele magyarból, tótból lévén, és szin-
tén azon regementben taníttatván, mint az németből álló infan-
téria. Ebéden generális uramnál volt Róth uram is; ott lévén, 
sokáig mulattunk; azalatt gróf Pekri uram is érkezett. 

30 Április gróf Pekri Lőrinez uram generális uramnál 
lévén, én is ott voltam ebédre; sokáig mulattunk. 

1 Maji. Az maga regementjét generális uram, mely is 
Gavalléria azon regulában mint a német, ez is németből, ma-
gyarból és tótból állván, úgy az Nagy János uramét, dragó-
nerek lóvén azon regulában, ez is németből és magyarból s 
tótból állván, mustrálta és szállította az nagy-ekemezői rétre. 

2. Egész vármegyéket mustrálta ő nagysága. 
3. Generális Orosz Pál uramékkal mulatott ő nagysága. 
4 (Maji) szállott ki mezőre Nagy-Selykhez Pekri Lőrinez 

uram a vármegyékkel. 

9 L. föntebb apr. 10-én. 
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5. Generális urammal elvégezvén dolgomat, elbúcsúztam 
ő nagyságától. 

6. Jó reggel megindulván, jöttem hálni Héderfájára az 
Kis-Küküllő mellé, akarván K(óród)-Szentmárton elfoglalására 
menni, az mint hogy el is menvén, foglaltam. 

7 (Maji) reggel nyolcz óra tájban érkeztem meg Kóród-
Szentmártonba és szálltam az udvarházhoz, elfoglalván kevés 
jószágival ezt kegyelmes urunk ő nagysága kegyelmességéből.1) 

8. Bírákat esketvén és dispositiókat tévén az emberek 
között, jöttem Maros-Keresztúrra. 

9. Maros-Keresztűrott naplottam. 
10. Jó reggel megindulván és az vásárhelyi hídra kel-

letvén kerülni, estvére Méhesre jöttem. 
11. Czikudra mentem, mivel az jobbágyim közöl néme-

lyek nem akartak szolgálni, s azokat riasztottam meg s dézs-
máltattam is az juhokat; az nap ismét visszajöttem Méhesre. 

12 Maji reggel megindulván Méhesről, haza jöttem Czegébe. 
13. Itthon voltam s nyugodtam. 
14 (Maji) jöttek hozzám Almádi István, Váradi Zsig-

mond, Újvárosi Péter kedves komámék. 
15 (Maji) eskettem főbíróságra Almádi István uramot, 

viceispánságra Váradi Zsigmond uramot, és az mostani fel-
vetett búzát és húst repartiáltuk. 

16 (Maji) mentek el ebéd után tőlem ő kegyelmek. 
17. Itthon voltam. 
18.- Kolozsvárra készültem feleségemmel együtt. 
19 (Maji) reggel megindulván feleségemmel együtt, est-

vére Kolozsvárra bémentünk. 
20 Maji ben voltam, és egész nap sok dolgom volt, 

táborra való eszközöket keresgetvén elő. 
21. Áldozó csütörtökön innepet szenteltem. 
22 Maji napestig dolgoztam, rakodtam, estvére vacsorára 

Sámsondi József uramhoz mentem. 
23 (Maji) reggel kiindulván, estvére haza jöttünk Czegébe. 
24. Vasárnap lévén, soholt sem voltam. 
25. Turbatus voltam, elszökvén éjczaka az asztalos legé-

nyem, már harmadszor szökvén el. 
26 (Maji) jöttek hozzám Almádi és Lészai uramék; estve 

felé el is mentek, jól tartván ő kegyelmeket. 
27 (Maji) bizonyoson hozták, hogy Kállónak a várát 

urunk hányatja és hogy Szatmár várát is elhánynák. 
28 (Maji) költöztem fel házaimba, ablakot s ajtót újólag 

felcsináltatván s rakatván. 

') L. föntebb az apr. 6-ról szóló feljegyzéseket. 
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29. Csendességben voltam, senki sem volt nálam. 
30 (Maji) vettem Pápai János, urunk secretariusa leve-

lét, melyben ír az harminczadról. 
31. Pünkösd napja lévén, innepet szenteltem. 
1 Junii hasonlóképen. 
2. Hasonlóképen. 
3 (Junii) volt nálam az menyem Vass Gryörgyné asszo-

nyom, az öcsémmel Yass Dániel urammal akarván meg-
egyeztetni. 

4 (Junii) gyűltek a tisztek Noszolyba, restantiák inve-
stigatiójára. 

5 Junii jártam az gőczi szőllőmet, kapáltatván ki a nagy 
gazból. 

6. Hívatván a tisztek, mentem Noszolyba ebéd után, de 
estvére visszajöttem. 

7 (Junii) jöttek hozzám és estve felé elmentek. 
8. Kolozsvárra készültem. 
9. Jó reggel megindulván, idején bémentem, és szintén 

előttem mentek el Barcsai Mihály, Lázár Ferencz, Klein Já -
nos beszterczei bíró uramék, kik urunkhoz küldettek, hogy 
hívják ő nagyságát újabban bé. 

10 (Junii) vettem hopmester Onkaix) uram levelét, mely-
ben ír mind magyarországi gyűlésről, mind pedig urunk béjö-
veteliről. 

11. Bizonyoson hallatik, hogy az medgyesiek a.ccordálni 
kezdtek volna. 

12 Junii érkezett öcsém Teleki Mihály uram, hogy urunk 
béjövetelére készüljön, Kolozsvárt szállást és egyéb élést készít-
sen, és én is ő kegyelme mellé rendeltettem. 0 kegyelme is 
bizonyosan beszéli, hogy az medgyesiek accorclához fogtak. 

13. Vásároltunk volna, sokadalom lévén; de igen rosz 
sokadalmunk volt, nem lévén több három rosz görögnél, örmény 
egy sem, hanem csak szintén kolozsváriak és valami hetven 
kereskedő törökök. 

14 (Junii) délután kijöttem Sukra az Haller Istvánné 
asszonyom háza-féléhez. 

15. Reggeli nyolcz óra után csakhamar haza érkeztem, 
itthon találván az öcsémet Yass Dániel uramat, és jöttetilben 
a sánta rácz oláh szekerét hat ökörrel a sz(ent)-egyedi2) erdőn 
találván, egy szolgájával együtt behoztam és ad triduum tör-
vényre certificáltattam. 

9 így ; talán Ongai. 
a) A naplóban hibásan szent-enyedi van írva. 
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.16 (Junii) jött hozzám az öcsém Vass Dániel uram, 
beszélvén, hogy ö kegyelme a táborról eljött, akkor már köze-
lítettek az accordához s Medgyes feladásához, de csakhamar 
meghallik; eodem feladták volna Médgyest. 

17 Junii jött hozzám komám, Almádi uram, másokat is 
hozván a sánta oláh béhajtott szekere s ökrei törvényére, 
melyet el is ítéltek. 

18 (Junii) mentek el tőlem Almádi komámék. 
19 (Junii) voltak nálam az öcsém Vass Dániel és Vass 

Györgyné asszonyék, egymás között akarván alkudozni és meg-
egyezni, de egészen most ezúttal meg nem egyezhettek. 

20. Kolozsvárra mentem bé, idején megérkezvén. 
21 (Junii) temettük a farkas-utczai templomba Kendefi 

János uram sírjába, az öcsém Teleki Mihály Teleki Judit nevű 
kis leánykáját, 

22 Junii. Az asszonynyal Kemény Jánosné húgom asz-
szonynyal beszélgettük az öcsém Kemény Jankó urunk udva-
rába való küldését. 

23. Hasonlóképen mind csak arról beszélgettünk, és hogy 
már az jövő héten kiinduljon, megegyeztünk. 

24. Teleki Mihály öcsém uram Sármásra fordulván ki 
házához, engem Kolozsvárt hagyott, hogy a dologhoz látnánk. 

25. Az haltartómat jártam meg, ha tisztítják-é ? 
26. A szőllőimet jártam meg. 
27 (Junii) ebéd után kiindultam, hálni jöttem Bonczidára, 
28. Még nyolcz óra tájban haza érkeztem Czegébe. 
29. Itthon voltam. 
30 (Junii) volt nálam Almádi István komám uram, jelent-

vén, hogy Bonczidán Bánfi Farkas urammal Csáki István uram 
széket celebráltatna. 

1 Julii hozták hírűi, hogy Szamosujvárból egy lejtinánt, 
az Vorum kapitány fia, Diószegi István urammal kijött volna, 
hogy generális Forgács Simon uramhoz mennének accordálni, 
minthogy Szamosujvárt fel akarnák adni. 

2 Julii. Elől találván Olosz (így) Pál uramat, kit is 
generális uram küld Szamosujvárlioz accordálni, visszatéríti ő 
kegyelme, de maga Orosz Pál Kolozsvárra megyen. 

•J. Magam is leküldtem a várhoz, hogy tudjuk meg, mint 
van a dolog. 

4 (Julii) ebéd után Víz-Szilvásra mentem az malomhoz 
s ott háltam. 

5. Jó reggel megindulván, nyolcz óra tájban Kolozsvárba 
bémentem. 

6 (Julii) voltunk ebéden Teleki Mihály uram és Orosz 
Pál urammal és másokkal Kolozsvári Pál uramnál, a doctornál. 
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7 (Julii) jött Orosz Pál uram Kolozsvárról és ment Sza-
mosujvár felé. 

8 (Julii) voltunk ebéden Teleki Mihály, Jósika Gábor 
uraim ókkal és másokkal is Szatmári uramnál, a papnál. 

9 Julii hozták hírűi, hogy Rabbutin kiszállott volna 
mezőre és hogy generális Forgács Simon uram ő excellentiája 
bizonyos válogatott hadakkal arrafelé nyomult volna. 

10 (Julii) adtam Teleki Mihály öcsém uram kezibe azo-
kat az Bánfi György uram ő nagysága kezemnél lévő fegy-
vereit, két pár puskát, az kiket József király küldött volt az 
űrnak, és egyéb egyetmásokat is, melyeket urunknak kell 
kivinni. 

11. Jó reggel megindulván, estvére haza. jöttem Czegébe. 
12. Itthon voltam. 
13 Búzáimat jártam. 
14 (Julii) jött bé hozzám Diószegi Ferencz, generális 

Forgács uramhoz járván Balázsfalvához a táborra, szamos-
ujvári commendans és németek punctumival menvén oda; de 
generális uram csak verbális választ adott nékiek, hogy t. i. 
az commendanst két leitnanttal együtt Szebenbe bébocsátja, 
az gregarius németeket, ha el akarnak menni országokban, 
fegyver és minden kísérők nélkül elbocsátja, a magyarokat 
pedig vigyék ő excellentiája eleibe. 

15, 16 Julii itthon voltam s dolgaimhoz láttam. 
17. Székre vármegye székit hirdetvén, oda indultam jó 

reggel, és végben menvén, Kolozsvárra indultam ebéd után; 
háltam Nemes-Sukon. 

18. Jó reggel megindulván Nemes-Sukrül, nyolcz óra 
tájban megérkeztem. 

19. Ben voltam Kolozsvárott. 
20 (Julii) ebéd után indult urunkhoz Teleki Mihály öcsém 

uram, és az dőlő helyig. Borsáig, én is elkísértem ő kegyelmét. 
21. Borsán még helyben hagyván öcsém uramat, ebédre 

jöttem Bonczidára Bánfi Farkas uramhoz; ebéd után ugyan 
ő kegyelmével Székre általjöttünk, méltóságos generális uram 
parancsolatja érkezvén az vármegyére, hogy egy egy kapuról 
egy egy lovast állítson minden possessor, és az kinek egy 
kapura ki nem telik, minden rovat által 5 frt 40 krt adjon. 
Azt felvetvén és elvégezvén, estve későn haza jöttem Czegébe 
Yass Dániel öcsém urammal. 

22 Julii volt nézni Orosz Pál uram Yass Györgyné 
asszonyomnál. 

23 (Julii) jöttek ki Szamosujvárból a németek és jött 
vissza magyar kézben, kit is isten maraszszon meg kezünknél. 

24. A szőllőmet jártam. 
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25. Hon voltam. 
26. Hasonlóképen. 
27. A táborra késziilgettem. 
28 (Julii) reggel megindulván, estvére jöttem Méhesre. 
29. Méhesen mulattam, ott való dolgomat tekintvén meg. 
30 (Julii) reggel megindulván, estvére jöttem Maros-

Keresztúrra. 
1 Augustix) ebéd után jöttem Kóród-Szentmártonba. 

dolgaimat és ott való alkalmatosságomat akarván megtekinteni. 
2. Vasárnap lévén, helyben voltam és nyugodtam. 
3 Augusti búzáimat, szőllőimet és egyéb alkalmatossá-

gaimat jártam meg. 
4. Jó reggel megindulván. Nádasra mentem fel, mivel 

az bírák egy hordó boromat itták meg; meg nem akarván az 
árrát adni, sem mást adni, tíz ökröket hajtattam el és estvére 
ismét visszajöttem Kóród-Szentmártonra. 

5. Táborra készülgettem ós ökör-szekeremet ebéd után 
megcsináltattam. 

6 (Augusti) indultam magam is a t ábo iba ; hálni jöttem 
Gyakadba.2) 

7. Hálni jöttem Nagy-Selykre. 
8. Egy része a tábornak lévén gróf Pekri Lőrincz uram-

nál Nagy-Selyk és Harsány3) között, ugyan az nagy-selyki 
határon egy oldalban, s hallván, hogy generális Forgács Si-
mon uram Szász-Sebesnél légyen, magam csak a Pekri tábo-
rára jöttem, holott is ő nagysága megtartóztatott, hogy nem 
szükség Szász-Sebesbe mennem, mivel generális Forgács Simon 
uram ő excellentiája harmad-negyed napok alatt ide jő vele 
való hadakkal. 

9 Augusti notabilis dolog esett a táboron: Szintén az 
hol Teleki Mihály uram ezere fel volt szállva, két vagy három 
gólya egy sasra támadnak, fen az áerben szárnyalván és vesze-
kedvén; elunván, megsajnálván a sas a gólyák inféstatióját, 
neki fordül 2b S£IS £IZ egyik gólyának, úgy megrúgja, hogy min-
gyárt a sereg közzé esik az gólya, ós az földön megütvén s 
elfogván az gólyát az katonák, fejét veszik, az más két gólyát 
pedig a sas elűzi és elkergeti. Isten oltalmazzon bennünket a 
sasnak rágásától és elűzésétől! 

10. Lőrincz napja lévén, generális Pekri Lőrincz uram-
nál vígan laktunk és mulattunk. 

9 Jul. 31-ről nincs semmi feljegyzés. 
2) így; talán Gyákos akar lenni. 
3) ígv ; helyesen Hasság. 
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11. Nagy lármánk (lőn), úgy hogy az egész tábor kiál-
lóit seregekben és az toroczkkal is hírt lőttek, hogy a zsák-
mányosok bétakarodjanak. azt hozván hírűi, hogy a szebeni 
németek kijöttek, az mint hogy ki is jöttek volt bennek, és 
az portásokkal össze is puskáztak. Vízaknánál egy Kereki 
(nevű) hadnagyot le is vágtak ma, egy Horvát Zsiga nevű 
is nem tudatik, ha elfogták-é vagy hova lett. 

12 Augusti nagy tűz láttatott Rosinya x) felé. 
13. Generális Forgács uram ő nagysága Fej érvárról 

Balázsfalvára jővén, én is a táborról ő nagyságához mentem. 
14. Szentmiklósra mentem ő nagyságával, maga csézá-

jában vévén; tüzes szerszámokat próbálván és hányván, ha 
jól csinálták-é és jól liányják-é ? de igen hibásan esett; az 
nap ismét visszajöttünk. 

15. Balázsfalváról a tábor is ment tekintőleg generális 
uram előtt; estvére Mikeszászára jött, generálisné asszonyom 
is ott lévén, én pedig a vármegyék közzé jöttem holdvilági 
réten való táborhoz. 

16. Ismét generális uram mind az asszonynyal együtt 
az táborra ment, holott generális uram gróf Pekri Lőrincz 
uramnál lévén ebéden ós mulatván, szintén már mikor generális 
uram vissza akar indulni és jőni Mikeszászára, Pekri uram-
(mal), mindketten ittasok lévén, összevesznek, és generális 
Forgács uram árestálja Pekri uramat az maga sátorában és 
azon éjjel árestumban volt. 

17. Az árestomot elvétette generális Forgács uram másik 
generális Pekri Lőrincz uramról, melyért Pekri uram is fel-
készülvén, minden bagázsiájával együtt, szemeláttára generális 
uramnak, eljő azon táborról, és Balázsfalva felé jővén, enge-
met és Kiiküllő vármegyei Balog Zsigmond uramat eleiben oda 
hívatott, velünk communicálván azon casusát; és ő nagyságá-
val sokat beszélgetvén, ismét visszajöttünk a vármegyék közzé. 

18 Augusti jó reggel Balog Zsigmond urammal a vár-
megyéket összegyűjtvén, communicáltuk ő nagyságával s ő 
kegyelmekkel gróf Pekri uram dolgát és casusát, melyet is a 
nemes vármegyék keservesen éreztek és fájlaltak, melyről ugyan 
mingyárt generális Forgács uramhoz ő nagyságához Rhédei 
Ádám, Jósika Dániel uramékat követekül választjuk, és el is 
küldték ő kegyelmeket az iránt való instantiával, de kevés 
haszna lött. 

19. Magam is általmentem jó reggel a táborra gene-
rális uram udvarlására, és hogy ma haza mehessek, zsoldosi-

') Ismeretlen hely. 
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mat és zsoldpénzemet megadám, de ő nagysága megtartóztatott, 
azért estve ismét visszajöttem a vármegyék közzé. 

20 (Augusti) érkezett reggel Doboka vármegye és a 
Szamosujvárnál lévő hadak. 

21. Méltóságos generális uram ő excellentiája a nagy 
táborrúl a mi táborunkra jővén, mind a vármegyéket, mind 
a Szamosujvár bloquadájából jött hadakat megmustrálta, és 
egy ideig az én sátoromba jővén s dolgát végezvén s meg-
parancsolván, hogy jó reggel mi is mindnyájon, kik az táboron 
vagyunk, a nagy táborba bemenjünk, minekutána tőlünk visz-
szament. 

22 Augusti jó reggel egész táborostól megindulván, nyolcz 
órakor a nagy táborhoz érkeztünk, holdvilági rétről hassági 
völgyben, de generális uram csak akkor kelvén fel, a tábor 
szélin megtartóztattak bennünket, ki akarván jőni és újabban 
meg akarván látni bennünket generális uram; de én bémentem 
generális uramhoz, és elvégezvén miséjét, kijött, és én is kikí-
sérvén ő excellentiáját, megtekintvén, ezen mostan jött hada-
kat, maga ő excellentiája szólított meg; nem lévén pedig a 
más vármegyéknek zászlójok és dobjok, minthogy csak zsol-
dosok vala, hanem csak Dobokának, ez kevesen lévén, ezen 
vármegye jött a több vármegyék és seregek előtt. 

23. Egy kis confluxus vagy congregatio lévén Nagy-
Selyken, minket is egynehányon a consilium oda hívatott, 
hova jó reggel általmenvén és generális uram propositiójára 
replicálván, visszajöttünk a táborra ebéd után; mely proposi-
tiók sommáson ezek: 

1.) Mivel a vármegyék személyek szerint otthon marad-
nak és csak zsoldost adnak, nem kétlem, magok javára is ma-
gokra vállalják a vármegyék, hogy az passusokat fogják őrizni, 
hogy az had ki ne szökhessen. 

2.) Az mely zsoldosokat fognak a nemes vármegyék 
adni, azoknak főtisztjeinek fizetést és intertentiójokra való 
naturalét rendeljenek ő kegyelmek, úgy a magok zsoldosinak is. 

3.) Az militia számára is akár holnapra való naturalé-
kat ő kegyelmek most vessenek fel, úgy az húspénzt is, két 
pénzivei fontját. 

Ez, kire nézve vetettünk fel magunkra búzát, cubulos 
facit 16000, kapuszám után, ahogy a possessor adja meg. 
Úgy húspénzt is vetettünk fior. ung. 31140, melynek felét a 
szász natiónak kell megadni, felét pedig az vármegyéknek; 
de együvé az három statusnak gyűlésit nem engedte generális 
uram, melyet én contravertálván ós az iránt mintegy prote-
stálván is, én az consilium előtt ő excellentiájának az consi-
lium secretariussától Bartostól el is vádoltattam, de generális 
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uram is másoktól osztán jól informáltatván, apprehensióját az 
iránt letette és nékem nem szólott. 

24 Augusti. Az táborra bejővén a consilium és választott 
emberek generális uram parancsolatjából, ott gyűltünk össze 
egy színbe és ott végeztünk ebédig, de ebéd után az én sáto-
romban. 

25. Felmentünk a színben, elébb az én sátoromhoz gyűl-
vén, de a színben a hajdúk, kik a színt őrzötték, taxa nélkül 
nem akarván bébocsátani, az öcsémmel Yass Dániel urammal 
alájöttem; generális uram annakutána a színben menvén és 
meglátván, hogy én ott nem vagyok, s végire menvén hogy 
mi okra nézve mentem le, a taxáló hajdúkat megcsapatta; 
annakutána felmenvén s generális uram is ott lévén, újabban 
proponált ő excellentiája rendet külön az statusoknak, kivált 
az székelyeknek, kik vármegyebeli jószágokért zsoldost vagy 
zsoldpénzt adni nem akarnak. 

26. Generális uram valami nehezen elvégezvén az vár-
megyék és zsoldosok dolgát, újabban terminálván ad 15 Se-
ptembris, a vármegyéket ő excellentiája haza bocsátotta; ebéd 
után én is lejöttem a táborról és hálni jöttem Szász-Eger-
begyre. 

27. Hálni jöttem Kundra. 
28. Még nyolcz óra tájban jöttem Kóród-Szentmártonba; 

az nap ott voltam. 
29. Ebédre jöttem Maros-Keresztúrra és az nap ott 

voltam. 
30 (Augusti) reggel megindulván, estvére jöttem Méhesre. 
1 Septembris x) itthon voltam s nyugodtam. 
2 (Septembris) mentem a szőllőmbe és jártam meg. 
3. Szentgothárdon még egy asztagot rakván, oda men-

tem látni. 
4 (Septembris) végezték el az őszi búzám és gabonáim 

hordását. 
5. Itthon voltam, a dézsmahordásra vigyáztam. 
6, 7. Hasonlóképen. 
8. Az gyermekim igen erősen liurutván már jó darab 

időtől fogva, kivált József fiacskám ós Zsuzsi leánykám, Ko-
lozsvárra küldtem bé őket feleségemmel, hogy ha a doctorok 
valamiben segíthetnék ós könnyebbíthetnék őket. 

9, 10. Magam itthon maradván, dézsma és tavasz búzám 
s gabonám hordására vigyáztam. 

11 (Septembris) estvére jött hozzám hálni Pongrácz 
György sógorom, az táborról jővén gróf Pekri Lőrinez uram 

') Aug. 31-ről nincs feljegyzés. 
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felől és levelet hozván Pekri uramtól Forgács uram kimene-
tele felől,1) és liogy kegyelmes urunk ő nagysága, helyében 
generális .uramnak, a commendót Pekri uramra bízta volna, 
mely levélnek is párját ide küldte. 

12. Jó hajnalban Pongrácz sógor uram elment, feleségem 
is estvére megjött, nem használván semmit a gyermekeknek a 
kolozsvári doctorok. Szintén mikor feleségem megérkezett, igen 
nagy záporeső jéggel elegy, majd fellegszakadáshoz hasonló 
volt, úgy hogy az asztagokba is igen beléjek ment és a szőllő-
ben is kárt tett a jég, igen meghasogatván a szőllő szemét. 

13 (Septembris) volt nálam Újvári komám vacsorán, 
itt is hált. 

14 (Septembris) volt nálam ebéden Újvári komám uram, 
a zsoldosok iránt gyülekezvén ide ő kegyelmek. 

15. Kővár-vidékire akartam indulni, de a kis Jóskám 
éjczaka igen rosszúl lévén, ügy hogy csaknem megfulladott a 
hurut miatt, megváltoztattam az utamat. 

16, 17, 18, 19 (Septembris) mind itthon voltam, sehova 
nem mervén menni fiam József súlyos betegsége miatt. 

20 (Septembris) vettem számba czegei major ságocskám-
ban lévő búzámat, gabonámat és szénámat. 

21. A szárazság miatt eddig nem igen szánthatván és 
vethetvén, valami kevés eső lévén, vettettem. 

22. Vettettem. 
23. Hasonlóképen. 
24. Septembris. Az gróf Pekri Lőrincz uram Betlenbe 

menvén feleségestől és egész cselédestől, urunkhoz akarván 
kimenni, Kékesre eleibe mentem, és mind ebéd előtt, mind 
ebéd után ő nagyságával sokat beszéllettem, különösen elmond-
ván publice asztalnál, hogy 100 tallérnál inkább akarja, hogy 
velem beszélhetett. Az úr Betlen felé ment, én pedig visz-
szajöttem. 

25. Ismét vettettem. 
26. Az gyermekim isten kegyelmességéből jobban voltak. 
27. Hon voltam. 
28 (Septembris) mentem Szamosujvárra, az sógor Ke-

mény Péter uram fiacskája keresztelőjébe, kit kereszteltek 
Jánosnak. 

29 (Septembris) ebédre visszajöttem Czegébe. 
30. Menvén ebédre Deésre az urunk Pekri Lőrincz, és 

Teleki Mihály uramék oda jővén és engemet is odahívatván, 
holott is hárman különösen sokat beszélgetvén, csináltunk 

9 Forgács Simon a sept. 12-re hirdetett szécsényi gyűlésre sietett 
ekkor. 

CZEGEI VASS NAPLÓK. 3 0 
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magunk között egy uniót és állandó liit alá való megegye-
zést, melyről hárman egymásnak levelet is adtunk, mely e 
szerént van: 

Minthogy isten után minden dolgoknak feje és fundamen-
tuma az igaz egyesség, szeretet, látván mi is, hogy szegény ha-
zánk pusztulását, romlását causálta az köztünk való egyenetlen-
ség, hitetlenség, kire nézve, minthogy isten az úrral Yass György 
urammal s atyánkfiával minket állított az mostani változó 
időkben szegény hazánk gondviselésére s igazgatására elő, hogy 
jobban folytathassuk mind szegény hazánknak dolgait s mind 
kegyelmes urunk ő nagysága szolgálatját, bona fide assecu-
ráljuk az említett urat Yass György uramat ő kegyelmét, 
hogy mind jó s mind szerencsétlen állapotokban, valamelyek 
kegyelmes urunk és hazánk ellen nem lésznek, ő kegyelmével 
tökéletesen egyetértünk, hazánk ós kegyelmes urunk ő nagy-
sága dolgait egyező értelemmel folytatjuk, ő kegyelmének igaz 
atyjafiai lészünk, senkivel ő kegyelme ellen való dolgokban 
meg nem egyezünk, sőt mindennemű szerencsétlenségét, baját 
s bántódását magunkénak esmérvén, mint szintén magunkét 
orvosolni kívánjuk; ha mit ő kegyelme hátramaradására, gya-
lázatjára s kárára valót észreveszünk, azt megjelenteni s ha 
lehet megelőzni, egyszóval, mint igaz jó lelkiismeretű keresz-
tyén emberek, képmutatás nélkül való igaz atyafiak lészünk, 
sem tekintetért, ajándékért, tisztségért ő kegyelmének becs-
telenségére, gyalázatjára, annál inkább kárára semmiben cse-
lekedni és másokkal is annuálni s conferálni, sub amissionc 
honoris et violatione fidei nostrae, nem igyekezünk. Isten minket 
úgy segéljen, úgy adja lelkünk iidvességét. Datum in oppido 
Deés, die 30 mensis Septembris, .1705. 

gr. Pekri Lőrincz. Teleki Mihály, 

Ezt végben vivén és sokat egymás között conferálván, 
minthogy kegyelmes urunk ő nagysága parancsolatjából az 
úrnak Pekri uramnak ki kelletvén ő nagyságához menni, ebéd 
után visszament Betlenbe, hogy az jövő hétfőn onnan kiin-
duljon; Teleki Mihály urammal pedig mü még az nap hely-
ben maradtunk, lévén még egymás között való dolgaink. 

1 Octobris ebéd után Teleki Mihály öcsém uram is 
Kővár félé kiindulván, én is visszajöttem Czegébe. 

2. Hon voltam. 
3. Az szőllőmet jártam meg. 
4. Hozzám jővén Almádi István, Újvári Miklós komá-

lnék, egy levelet írtunk Teleki Mihály uramnak, Yass Dániel 
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öcsém és Rettegi Mihály uramék is subscribálván velünk együtt, 
vármegye dolgainak orvoslásáról. 

5. Szentmártoni szüretre akarván bemenni és Nádasra 
jó reggel megindulván, estvére Méhesre mentem, de feleségem 
a gyermekekkel hon maradt. 

6. Méhesen voltam és dolgaimat tekintgettem meg. 
7. Onnét is reggel megindulván, estvére Szentmártonba 

mentem. 
8. 9, 10, 11 (Octobris) mind Szentmártonban voltam s 

ott való dolgaimat igazítottam. 
12 (Octobris) ebéd után Gógányvárallyára mentem által, 

holott vettem a consilium levelét, hogy Kolozsvárra men-
jek, méltóságos fejedelem Rákóczi Ferencz urunk ő nagy-
sága béjövetele alkalmatosságára való provideálásra s gaz-
daságra. 

13. Ott lévő kevés szüretemet félben hagyván, estvére 
visszajöttem Szentmártonba. 

14. Ott is minden dolgaimat elhagyván, még szüretem-
hez sem foghatván, eljöttem ebédre Maros-Keresztúrra, estvére 
Méhesbe. 

15 (Octobris) reggel Méhesről is megindulván, még dél-
ben haza jöttem Ozegébe, holott találtam kegyelmes urunk ő 
nagysága gyűlésre való regalisát *) és generális Forgács uram 
levelét, hogy bejöjjek Kolozsvárra. 

16 (Octobris) reggel Czegóből is megindulván, bejöttem 
Kolozsvárra. 

17. Az urak szállását tisztíttattam, úgymint Haller Ist-
vánná asszonyom házát. 

18. Vasárnap lévén, semmit sem csináltunk. 
19 (Octobris) érkezett Teleki Mihály uram is bé délre, 

jelentvén ő kegyelme, hogy generális Forgács uram apprehen-
dálta volna az Deésen való létünket és conventiculumnak 
nevezte volna,2) és hogy oly kemény conditiókat csináltunk 
volna, csak azért, hogy kegyelmes urunk ő nagysága reá nem 
menvén, választhassunk más fejedelmet, és hogy én reám igen 
neheztelne. 

20 Octobris az itt való alkalmatosságról sokat confe-
rálván s ide kívántató victualékról disponálván, ebéd után 
kiment Teleki Mihály uram, urunk eleiben akarván menni. 

21 (Octobris) estve nyolcz óra tájban érkeztek Pongrácz 
György és András uramék postán, generális uramtól hozván 

') October végére vagy November elejére Gyulafejérvárra. 
2) L. föntebb sept. 30-án, 

29* 
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szomorú hírt, hogy az német ármádia Túrnál az Körösön 
általjött volna és minden bizonynyal Debreczenbe szándékoz-
nék s onnat bé Erdélyben, és újabb orderért Pongrácz György 
uramat generális uram urunkhoz postán küldé, maga is pedig 
ő nagysága estve kilencz óra tájban beérkezett ide Kolozsvárra. 

22. Urunk Somlyóra érkezik. 
23. Az generális, hogy innét engemet amoveálliasson, 

máshova akart expediálni, de hogy nem mentem, igen meg-
indult ellenem. 

24. Innen Kolozsvárról a generális urunk eleiben menyen, 
minthogy urunk már Zilahra érkezett. 

25 (Octobris) jött által urunk a Meszesen és szállott 
Magyar-Egregyhez, holott is subsistált; az német tábor pedig 
Debreczenhez érkezett. 

26. Beérkezvén pedig urunk az erdélyi határba, mingyárt 
a passusokat mindenütt vágatni kezdette, az Karikában erős 
sánczot kezdett ő nagysága csináltatni, maga kezdte megjárni 
s nézni ott a közel lévő passusokat. 

27. Bizonyosan meghozták, hogy urunk mindaddig Eg-
regynél subsistál, míg már az német egyfelé elfordúl, vagy 
erre jővén, az határ széliben ő nagysága megvárja. 

28. Püspök Pettes uram, urunk ő nagysága komornyikja 
és mások is többeken 2) s feles udvariak előre eljöttek, kiknek 
kezdtünk gazdálkodni. Eodem Pekri Lőrincz uram is meg-
érkezik. Segesvár felé expediálta volt urunk a passusok vága-
tására. 

29. Mikes uram és több erdélyi főrendek is felesen jöt-
tek bé. 

30. Mind Pekri uram, mind Mikes uram és feles főren-
dek urunkhoz mentek ki. 

31. Feles sáncz ásni és csinálni való ásókat, csákányokat 
visznek el innen urunk táborára. 

9 A naplóban hibásan Kövesen. 
2) így; oly képzés a pluralisban, mint többen a singularisban. 



CZEGEI VASS LÁSZLÓ NAPLÓI 



Ad curiositatem suam praepciravit Ladislaus Vass de 
Czege, cuius symbolum: 

Omnia si perdas, famam servare mementó. 
•, Speres deum, omnem enim spem in deum collocare, o 

quam optima iucundissimaque res, nam qai confidit in deo, 
fortis est ut leo, etc. 

Spes confisa deo nunquam confusa recedit. 
Fidentem nescit deseruisse deus. 



I. 

D I A R I U M , A Z A Z M I N D E N N A P O N L Ö T T D O L G A I R Ó L , C S E L E K E D E T I -

R Ö L É S A Z O K N A K A L K A L M A T O S S Á G I R Ó L , S Z E R E N C S É S É S S Z E R E N C S É T -

L E N Á L L A P A T I R Ó L , M I N D H A Z Á J Á B A N S M I N D H A Z Á J Á N K Í V Ü L V A L Ó 

U T A Z Á S I R Ó L , E G Y S Z Ó V A L M I N D E N F É L E D O L G A I R Ó L Í R O T T K Ö N Y V E C Z E -

G E I V A S S L Á S Z L Ó N A K , M E L Y E T Í R N I K E Z D E T T É L E T É N E K T I Z E N H E T E -

D I K E S Z T E N D E J É B E N , Ú G Y M I N T K R I S Z T U S U R U N K S Z Ü L E T É S E U T Á N 

M D C C X I V E S Z T E N D Ő B E N , B O L D O G A S S Z O N Y H A V Á N A K E L S Ő N A P J Á N , 1 ) 

C Z E G É B E N . 

1659 esztendőben született az világra az szegény atyám, 
szent Márton nap tájban. 

1662 esztendőben szüret tájban, Medgyesen, gyűlés alatt 
bolt meg az szegény nagyatyám Yass László.2) 

1696 esztendőben szent Márton nap tájban, úgymint 
szent András havának 12-ik napján születtem ez világra. 

1698 esztendőben Kisasszony havának 15-ik napján holt 
meg az nagyanyám Teleki Anna, Kolozsvárat, életének ötven-
hetedik esztendejében. 

1702 esztendőben kezdettem tanulni Czegében. 
1703 esztendőben támadott az kurucz had Erdélyben. 
1705 esztendőben szent Márton napján3) vétetett meg 

az Rákóczi Ferencz fejedelem zsibai sáncza az németektől, s 
ugyan akkor holt meg az szegény atyám is Kolozsvárat, éle-
tének negyvenhatodik esztendejében. 

1706 esztendőben őszszel bujdostunk ki Rákóczi Ferencz 
fejedelemmel Erdélyből Magyarországra. 

1710 esztendőben jöttünk bé Magyarországról Erdély-
ben, kedves hazámban, őszszel. 

1711 esztendőben mentem bé Kolozsvárra tanulni, az 
Teleki Mihály uram fiaival. 

9 Helyesen számítva tehát életének tizennyolczadik esztendejében, 
minthogy 1696. nov. 12-én született. 

2) Yass László 1662. oct. 2 l-én halt meg. 
s) Nov. ll-én. 
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1712 esztendőben caniculára*) kijővén, azalatt ott az 
pestis elkezdődvén, kin maradtam őszig; őszszel az pestis meg-
állván, bémentem ismét, magam tartván magamnak szállást. 

1.713 esztendőben Karácson havának első napján holt 
meg az szegény asszonyom anyám, nekünk testvér atyafiakúl 
nagy szomorúságunkra, kit is isten nyugosson meg és dicsőítse 
meg az ő szent országában és az utolsó napon az idvezültek-
kel vigye bé az örök dicsőségben, hogy mind örökkön örökké 
dícsírhesse az ő teremptőjét; de én jelen nem voltam szegény-
nek halálán, mivel akkoron voltam Kolozsvárat, hanem más-
nap jüttem ki; holt peniglen meg estve tíz-tizenegy óra tájban, 
az mint azok mondják, kik jelen voltak szegénynek halálán, 
életének negyvenötödik esztendejében. 

1712 esztendőben Boldogasszony havában promoveáltat-
tam az poesisban, az rhetoricában penig ugyanazon eszten-
dőben tavaszszal. 

Jehova, ki mindeneket igazgatsz — — stb, 

1714. 

1 Januarii itthon voltam s öltöztem gyászban. 
2. Itthon voltam s ugyan ez nap hallottam meg igen 

szomorán az szegény bátyám Teleki László halálát, az kit isten 
nyugosson meg s boldogítsa, szívemből kívánom; nekem ugyan 
soha olyan atyám helyett való kedves bátyám nem volt, nem 
is lesz, mint ez szegény volt. Meghallván penig ennek szegény-
nek halálát, estve felé általfordultam Császáriban, bátyám Yass 
Dániel uramhoz. 

13 (Mártii) reggel Czegébűl megindultam, estvére béjiit-
tem ide Kolozsvárra. 

19 (Mártii) estve felé egészlen elévaló nemesekül kimen-
tünk az új professor Baczoni Máté uram eleiben. 

22 (Mártii) délután kimentünk egynihányon az temető-
höz, disputálni az soci(nia)nusokkal, de az pápisták elkapván 
tőlünk őket, visszajöttünk. 

28 (Mártii) reggel megindultam, estvére hazajüttem. 

9 így nevezi a nyári szünetet. 
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7 (Április) estve felé barkászni*) voltam, de semmit sem 
fogattunk. 

14 (Április) mentem az Teleki László bátyám uram teme-
tésire Szentpéterre. 

15. Volt az temetés, én penig napbaladat után onnan 
megindulván, éjfél után baza érkeztem. 

16. Itthon voltam s készültem az szegény idveziilt asz-
szonyom anyám temetésire. 

17. Temettük el az szegény istenben elnyögött asszonyom 
anyámot. Isten nyugossa meg szegényt! 

8 (Maji) készültem Kolozsvárra; reggel meg is indultam, 
estvére bójiittem Kolozsvárra. 

9. Voltam legelőször az Németi Sámuel uram theologica 
professióján; jóllehet promoveáltattam volt januáriusban, de 
az szegény asszonyom anyám halála történvén, collegiumban 
nem lakhattam. 

.10. Küldöttem ki az lovaimöt Czegében. 
11. Reggel kísértem ki Bánfi Ferencz uramékot az hostát 

végéig, mivel haza ment az innepre. Eodem die adták prae-
ceptornak Makai Sámuel uramot az öcsémnek,2) s ugyan ez 
nap voltam legelsőben az Baczoni Máté uram physica pro-
fessióján. 

12. I t t ben voltam. 
13. Lőtték meg itten az francziával való békességnek 

örömit,3) kit isten fordítson jónkra, s ha igyekezeteknek gonosz 
szándéka, tegye semmissé tanácsokat. 

14. Ebéd után innen kiindultam, hálni mentem Czegében. 

2 (Junii) ebéd után megindultam, estvére béjiittem ide 
Kolozsvárra. 

5 (Junii) kezdettem az Burmann utolsó tomussának olva-
sásához.4) Adja isten, hogy yégezhessem boldogul el s épülhes-
sek az ő szent dicsőségére belőle. 

9 Valószínűleg annyit jelent, mint kószálni, kóborolni, cserkészni, 
mint barkácsolni és barkócsálni. V. ö. M. Tájszótár I. 102 és 108. 

2) Vass Józsefnek. 
s) Ez évi mart. 6-án kötötték meg a rastadti békét, mely a spa-

nyol örökösödési háborúnak véget vetett. 
*) Burmann Ferencz vagy hasonló nevű fia valamely theologiai 

műve lehetett, miről a naplóíró emlékezik. Mind a két Burmann tlieo-
logia professora volt Utrechtben, hol az apa 1679-ben, a flu 1719-ben 
halt meg. 
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19 (Junii) fogadtunk német praeceptort mi nemesekűl, 
kik itt az collegiumban tanulunk. 

20. Kezdett tanítani. Ugyan ez nap nálam volt ebéden 
az legelső praeceptorom Köpeczi János uram, mostan jüvén 
le akadémiából. 

27 (Junii) nálam voltak az professorok és mostan lejiitt 
akadémiából való Köpeczi János uram, az ki is legelső prae-
ceptorom volt; az nemesek is, úgymint Bánfi Ferencz uram, 
Bánfi Boldizsár uram, Betlilen Sámuel uram, Teleki Mihály 
uram, Bánfi Farkas uram az úrfiak közül, az nemesek közül 
peniglen Hegyesi István uram, Yiski Péter uram, Hegyesi 
András uram, Genczi György uram; ebéden voltak nálam, 
mivel László napja volt. 

28. I t t ben voltam. Eodem die kezdette el az dominus 
senior Baczoni Márton uram az Burmann collatióját, ebéd 
után két órátúl fogva három óráig; elkezdette peniglen az első 
tomust. 

29. Kezdett ismét collatizálni az Ryseniusbólx) Bikfalvi 
Imre nevű első primarius deák. 

30. Voltam az theoriából opponens az Baczoni Máté 
uram leczkéjin. 

4 (Julii) voltam opponens az Burmáimból az Németi 
Sámuel uram leczkéjén. Eodem die igen szerencsétlenül jár-
tam, mivel Bánfi Ferencz uramékkal kimenvén az Szamosra, 
ő kegyelmek feredtek, én is az csizmámat levetvén, az parton 
mezítláb jártam, az holott egy valami ártalmas bogár ógy 
megmarta az lábom ujját, hogy mingyárt elestem; az nap 
ugyan semmi gondja nem volt, de másnapra virradólag ógy 
megdagadt, hogy reá sem léphettem s majd harmad napig 
lohadott meg. 

12 (Julii) voltam az Burmann első tomussából respon-
dens az senior Baczoni Márton uram collatióján. 

13. Ment ki Bánfi Ferencz uram az c^niculára Hunyadra. 
14. Hostátban voltam az magam kertünkben sétálni. 
15. Estvére hozták bé az lovainkat. 
16. Végeztem el az Q(uintus) Curtius Rufus históriájá-

nak a) olvasását, kiért hálaadás legyen és dicsőség az istennek. 

9 Van Ryssen Leonhard a XYII-ik század második felében élt 
tudós theologus Hollandiában. 

s) Nagy Sándor históriáját írta meg tíz könyvben. 
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17. Hunyadról Bánfi Ferencz uram estve felé érkezett 
Kolozsvárhoz; akkor én is kiindultam s ő kegyelmével együtt 
hálni mentem Szentmiklósra, az Yiski Pál uram majorjában. 

18. Reggel Szentmiklósról megindultunk Bánfi Ferencz 
urammal, az öcscseivel, úgy az öcsémmel; az kájáni gátig 
együtt jártunk s ott elváltunk egymástól; estvére haza jüttem 
Czegében. 

13 £ Augusti) estve fogtam ki az tavalyi kiiklött karu-
lyomat,1) melyet is magam kezéhez vettem tanítani. 

15 (Augusti) reggel megkiáltottam az karulyomat. 

25 (Augusti) küldöttem bé az öcsémet Kolozsvárra az 
collegiumban az caniculáról. 

8 (Septembris) ebéd után megindultam, estvére béjüttem 
Kolozsvárra. 

9. I t t ben voltam. 
10. Kezdettem az Florust2) olvasni, kiben úr isten adj 

előmenetelt az te dicsőségedre. 
11. Voltam az Németi Sámuel uram leczkéjén az Bur-

máim első tomussából respondens; ebéd után recreatióra az 
kertünkben voltam. 

19 (Septembris) voltam opponens az Burmáimból az 
Németi Sámuel uram leczkéjin Yiski Péter és Csepregi Fe-
rencz urammal; respondens volt Bánfi Ferencz uram. 

24 (Septembris) voltam respondens az Ryseniusbói az 
Bikfalvi uram collatióján. Eodem die ebéd után kisétáltunk 
Bánfi Ferencz urammal az kétágú toronyhoz s ott nézegettük 
az pápisták sok idololatriájokat. 

26 (Septembris) ebéd után kiindultam az öcsémmel Ko-
lozsvárról az Kemény Zsigmond bátyám lakadalmára; estve 
későn érkeztem Czegében. 

12 (Nóvembris) ebéd után megindultam Czegébűl, hálni 
jüttem Szilvásra. 

9 Kiiklött madár, ölyv, karuly : accipiter alterius induvii verna-
tionem passus, az az kétszer verdett. Páriz P. Dictionarium ungavo-
latino-germ. A kiiklött szót a Nyelvtört. Szótár nem ismeri. 

3) Lucius Annaeus Florus római történetíró. 
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13. Felestököm után Szilvásról megindultam, estvére 
béjüttem Kolozsvárra. 

14, 15. I t t ben voltam. Eodem 15 voltam respondens 
az logikából az Viski János uram collatióján, és az Németi 
Sámuel uram theologica professióján az Burmannból. 

19 (Novembris) ismét respondeáltam az logikából az 
Viski János uram collatióján, reggel négy órakor. 

22 (Novembris) feleltem az Burmannból az senior Ba-
czoni Márton uram collatióján, délyest két órakor. 

24 (Novembris) ebéd után spaczírozni voltam Báníi Fe-
rencz urammal az Kövespadra. 

26 (Novembris) feleltem az metáphysicából az kis pro-
fessor Baczoni Máté uram professióján, reggel hat órakor. 

2 Decembris tizenkét óra után mentem az több úrfiak-
kal az Gryerőfi Györgyné asszonyom temetésére; estvig ott 
voltam. 

10, 11 (Decembris) volt az examen. 
12. Hat órakor feleltem az Ryseniusból az Bikfalvi uram 

collati óján, s akkor el is végzette azt az collatiét. 

22 (Decembris) végzettem el az Florus olvasását, kiért 
dicsőség istennek. Eodem die reggel Bánfi Ferencz, Boldizsár 
és László uramékkal s az öcsémmel indultunk meg az magam 
kocsimon Czegében; ebédre mentünk Sukra, hálni haza Cze-
gében; de igen szerencsétlenül jártunk, mivel szintén az falu 
közepin tört ketté az kocsink rúdja s csak gyalog mentünk 
fel az udvarban. 

23. Otthon voltunk. 
24. Bánfi Ferencz és Boldizsár uramékkal vadászni vol-

tunk gyalog haj tokkal, de semmit sem hoztunk, mivel esős 
időnk volt. 

31 (Decembris) igen rosz casus esett udvaromban, mivel 
ebéden mulattunk s ebéd felett az öcsém praeceptorával egy 
Váradi Mózes nevű ember tréfálódván, tréfából karddal ki-
menvén, mi is mint ifjúság tréfálódván, karddal kimentünk az 
udvarra, ott valamelyik az ittas emberek közül az karddal az 
kezét erősen megsértette, az melyet magam gyógyítottam. 
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Ezen 1714 esztendő szűk esztendő volt, mert az gabo-
nának bősége igen ritka helyt volt az eleinten való nagy szá-
razságoknak miatta; hasonlóképen az bornak bősége is igen 
ritka helyt találtatott. 

Oh erős isten — — stb. 

1715. 

1 Januarii reggel Bánfi Ferencz és Boldizsár uramékkal 
általszánkáztam Császáriban, bátyám Vass Dániel uramhoz; 
estvig ott voltunk, estve későn haza jöttünk. 

2 Januarii reggel felestököm után Bánfi uramékkal bein-
dultunk, hálni jöttünk Sukra. 

3. Sukról reggel megindultunk, ebédre beérkeztünk Ko-
lozsvárra. 

6 (Januarii) Viski Péter uramnál voltam vacsorán Bánfi 
Ferencz és Boldizsár urammal s Bethlen Sámuel urammal s 
az kis Rhédei Józseffel, mivel finaliter exitust adott ő kegyelme 
akkor. 

10 (Januarii) voltam Vitéz György uram látogatására; 
onnan, megtudván hogy béjütt bátyám Vass Dániel uram, men-
tem az ő kegyelme látogatására s ugyan ott voltam vacsorán. 
Eodem kezdettem olvasni az Livius históriájának építőméit, 
melyben istentől épülést kívánok. 

16 (Januarii) voltam opponens az Németi Sámuel uram 
theologica disputatióján. 

17. Bánfi Ferencz és Boldizsár uramékkal Hintával az 
mezőre voltam, de semmit sem hoztunk. 

21 (Januarii) voltam reggel az senior collatióján; felel-
tem ugyan akkor az Burmann első tomussából. 

22. Ebéd után spaczírozni voltam Bánfi Ferencz és Bol-
dizsár uramékkal az Békáspatak felé. 

31 (Januarii) feleltem az Burmannból az senior col-
latióján. 

4 (Februarii) feleltem az Burmannból az clarissimus 
Németi professióján. 
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5. Feleltem az logikából az Bánfi uramék praeceptora 
Gyalui István uram logica collatióján, reggel hét órakor. Eo-
dem die Bánfi Boldizsár urammal ebéd után az várost sétálva 
kivííl megkerültük. 

8 (Februarii) végzettem el az Livius históriájának épí-
tőméit. 

11 (Februarii). Az gazdaasszonyom férjhez adván az 
leányát, annak az sirató estvéin voltam estve. 

12. Az lakodalmában voltam ugyanazon leánynak. 

15 (Februarii) adott finaliter exitust az senior Baczoni 
Márton uram. Eodem die ebéd után volt az szállásomon Vitéz 
György uram. 

16. Generaliter kísírtük ki az seniort az hostát köze-
péig, az melyet közép-utczának hínak; arra ment, mivel Szi-
getre vitték rectornak. 

23 (Februarii). Bánfi Ferencz és Boldizsár uraimékkal 
és Viski Péter urammal spaezírozván, az temető felől az kőfal 
mellett valami soci(nia)nusokra találtunk, az melyekkel dispu-
táltunk is. 

27 (Februarii) feleltem az logikából s ugyan ekkor el is 
végzette Gyalui uram. 

28. Végzettem az Burmann utolsó tomussát el, kiért 
dicsőség, dicséret istennek. 

1 Mártii kezdette ismét Gyalui István uram az logikát 
tanítani. 

4 (Mártii) kezdette Viski Pál uram az senior, az Bur-
mann első tomussa collatióját. 

5. Szerencsétlenül jártunk, mivel azon estve az Bánfi 
uramék szállásán mulattunk s az pantalírozó németek *) reánk 
jöttek s erővel az vártára akartak vinni. 

21 (Mártii) jiitt hozzám reggel Szilvási Boldizsár bátyám 
s nálam is volt ebéden, úgy nálam is hált. Eodem die kez-
dette el Viski János uram az Bysenius collatióját ebéd előtt 
hét órakor, s ugyan ekkor feleltem is azon liyseniusból. 

í§y; talán patroullírozó németeket akart mondani. 
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22. Reggel ment el tőlem Szilvási Boldizsár bátyám. 
Eodem die végzettem el az Claubergius *) physicáját. 

10 (Április)'adtam íinaliter exitust s ugyan akkori alkal-
matosságra magamat felvertem az ágyból.2) 

12 (Április) indultam meg Kolozsvárról Czegében kilencz 
óra tájban; ebédre jüttem Sukra, hálni haza Czegében, s ugyan 
itten házamnál találtam bátyámot Teleki János uramot fele-
ségestől. 

13. Ment el tőlem felestököm után. 

25 (Április) reggel indultam meg Czegébűl az gyűlésre3) 
Vass Dániel bátyám urammal; ebédre jüttem az mocsi völgy-
ben, hálni Méhesre. 

26. Otthon voltam Méhesen. 
27. Reggel megindultam Méhesrűl ugyan bátyám Vass 

Dániel urammal; ebédelvén az keczei szénafüvekben, hálni jöt-
tünk Fugadra. 

28. Ott voltunk. 
29. Fugádról megindultunk, ebédlettünk egy erdő mel-

lett. hálni jöttünk Sorostélyra, csakhamar oda érkezvén Rhédei 
Pál, Bánfi László, Pongrácz György és Földvári Pál uraimék 
ő kegyelmek. 

30. Sorostélyról reggel egész compániástól megindultunk; 
ebédelvén egy rétben, idején estvére Szebenben béjüttünk. 

24 (Maji) bomlott el az gyűlés. 
25. Naphaladatkor indultam ki Szebenből, hálni jüttem 

Teleki József bátyám uramhoz Sorostélyra. 

1 Junii délre ide Czegében jüttem. 

9 (Junii) reggel communióra Császáriban mentem által, 
estvére visszajöttem; ez nap öltöztem színesben.4) 

7 (Octobris) felestököm után indultam meg innen hazól, 
naplemente tájban érkeztem Bonczidára, de az tiszteknél egye-

9 Clauberg János philosophus és theologus, meghalt 1665-ben; 
bölcsészeti iratait két kötetben 1691-ben adták ki Amsterdamban. 

2) Martius 25-től fogva betegen feküdt hagymázi forróságban. 
:l) Szebeni gyűlés május 24-ig. 
9 Anyját gyászolta eddig, a ki 1713. dec. 1-én halt meg. 
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bet nem találtam ott. hanem egy óra múlva érkezett el az 
úrfi főispán Bánfi György uramx) s udvarlására mingyárt 
felmentem az kastélyban; naphaladat után megindultunk az 
órfival s általmentünk Válaszútra az generális székre. 

8. Ott voltunk s repartiáltuk az quantumot estvig. Eodem 
die eskettenek bé Doboka vármegyei assessorságra Teleki Pál, 
Csáki Zsigmond, Kemény Sámuel és Henter Zsigmond uramék-
kal; ugyan ez nap estve későn ment vissza az úrfi főispán uram 
Bonczidára s én is elkésértem. 

9. Reggel általmentem Bonczidáról Lónára Teleki Pál 
bátyám uramhoz. 

10. Ebéd után Lónáról megindultam s estve későn érkez-
tem haza Czegében. 

11. Itthon voltam. 
12. Küldöttem az öcsém után Kolozsvárra, hogy szüretre 

kihozzák. 

9 (Novembris) az cselédimet vadászni küldöttem, magam 
itthon maradván, mivel az öcsémet indítottam bé Kolozsvárra 
az collegiumban. 

25 (Decembris) karácson első napja lévén, istenemet 
szolgáltam., 

26. Általmentem Császáriban bátyám uramhoz;2) ott 
találtam Diószegi Mihály és Rettegi Miklós uramékot fele-
ségestől. 

27. Ott voltam. 
28. Mentek el Diószegi és. Rettegi uramék ebéd után ; 

mi bátyám urammal vadászni mentünk, de estvére visszajüvén 
Császáriban, én igen rosszúl voltam az náthában. 

29. 30, 31. Eekvő beteg voltam. 

Ezen 1715 esztendő bőv esztendő volt és minden részei 
az bővségnek meghozására szolgáltának; ugyanis mind bornak, 
mind egyéb veteményeknek nagy bővsége volt ezen elmúlt 
esztendőben, de igen egészségtelen áerrel éltetett, mivel ez 
egész esztendőben szerteszéllyel az országban az sok beteg 
hallatott, az mint magam is az tavasztól fogva ötször voltam 
fekvő beteg ezen elmúlt esztendőben. 

Oh irgalmas, kegyelmes és bűnösökén könyörülő szent 
Jehova — — stb. 

9 A néhai gubernátor Bánfi György fia, Doboka vármegye főispánja. 
a) Vass Dánielhez. 
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1716. 
1 Januarii jobbacskán voltam, istennek hálá. Eodem die 

estvére jütt az Váradi Zsigmond uram fia Yáradi János uram 
és Rettegi Miklós uram feleségestűi bátyám uramhoz Császá-
riban, itt lévén az sirató estve, mivel menyecske után mentek 
Deésre Yáradi János uramnak. 

2 Januarii indultak el, bátyám uram és néném asszony 
is elmenvén vélek. Eodem die estve felvervén magam az ágy-
búi, haza jüttem ide Czegében. 

7 (Januarii) jüttek ebéd után hozzám Széki Sámuel és 
Széplaki Mihály uramék, s ő kegyelmekkel vacsorára által-
menteni Császáriban bátyám Vass Dániel uramhoz s vacsora 
után vissza jüttem. 

8. Felestököm után vadászni voltam, de eső lévén, rosz 
vadászó idő volt s semmi szerencsénk nem volt. Eodem die 
estvére jütt hozzám Széplaki uram. 

9. Jü t t hozzám ismét Széki Sámuel uram. 
10 (Januarii) ebéd után ment el tűlem; bátyám uram 

Yass Dániel uram is Toldalagi Gábor urammal betért volt 
hozzám, itt menvén el Szebenben az gyűlésre,1) de ebédre meg 
nem maradtak ő kegyelmek. 

18 (Januarii) egy Szentgothárdon lakó darabontomnak 
megöléseért s egyéb dolgaimért is törvényt ültetvén itt magam 
házánál, voltak nálam Zentei Bálint uram, Nagy Ferencz, 
Ráczkevi Farkas Gábor, az prókátor Hunyadi Ferencz, Bor-
bély Ferencz uramék és Rácz Mihály. Eodem die vacsora 
után indultam Nagyfalura az asszony Kemény Jánosné asz-
szonyom ő nagysága parancsolatj cbYt&m az Tályai temetésére; 
háltam meg Yiczében. 

19. Jó reggel általmentem Nagyfaluban. Eodem die ebéd 
után lött meg az Tályai temetése. 

20. Ebéd után indultam meg Nagyfaluból az asszonytól 
s estve későn érkeztem haza. 

23 (Januarii) naphaladat tájban vettem Katona Mihály 
uramnak egy levelét, az melyből szomorúan értettem az sze-
gény Vass Judit néném asszonynak 2) gyermekágyban ez világ-

') Szebeni gynlés jan. 14-én. 
-) Testvér nénje volt a naplóírónak. 

CZKGF.I VASS NAPLÓK. 3 1 
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búi való kimúlását az elmúlt szombaton, az az ez jelen való 
Boldogasszony havának 18-ik napján, csak akkoron lett kis 
fiacskája két héttel halván meg előtte. Eodem . die volt nálam 
vacsorán nótárius Lészai Gáspár uram ő kegyelme. 

24. Volt nálam Palotkai Zsigmond uram s mondá ő 
kegyelme, hogy az öcsém Kolozsvárat himlőben fekszik. 

25. Altalfordultam Császáriban néném asszony látogatá-
sára. Eodem die küldöttem Kolozsvárra is az öcsém látogatására. 

31 (Januarii) estvére bémentem Kolozsvárra az öcsém 
látogatására, de istennek hálá, felkelve találtam, jóllehet igen 
himlőhelyesen. 

I Februarii ott ben voltam. 
2. Reggel kijüttem, estvére Szilvásra jüttem hálni, az 

malmunkat is megjártam. 
3. Ott Szilvás körül vadásztam. 
4. Vadásztam; hálni mentem Boncznyíresre Borbély 

Ferencz uramhoz. 
5. Egy kis leánykáját kereszteltetvén Borbély Ferencz 

uram, délig ott voltam, s délután megindulván, vadászdogálva, 
estvére haza jüttem ide Czegében, de az vadászatban semmi 
szerencsém nem volt, mivel mindnyájan az keresztelőben jól 
hörpentettünk volt. 

I I (Februarii) vettem Katona Mihály uram hivogató 
levelét az szegény néném asszonyJ) temetésére. Eodem die 
jiitt hozzám Diószegi György uram Füzesről. 

12. Ebéd felett vettem bátyám Vass Dániel uram leve-
lét, melyben írja ő kegyelme, hogy már az gyűlésből2) kijütt 
Kolozsvárra s valóban nehezen találta néném asszonyt. Eodem 
die ment el ebéd után Diószegi György uram tőlem. 

13. Reggel indultam meg Kővár-vidékire Berkeszre, az 
szegény idveziilt néném Vass Judit asszony temetésére; hálni 
mentem Deésre, Diószegi Mihály uramhoz. 

14. Reggel Deésről megindultam, ebédre mentem Kacz-
kóra, ott találván néném asszonyt; hálni mentünk Sósmezőre. 

15. Sósmezőről reggel megindulván, délre elérkeztem 
Berkeszre, nemsokára néném asszony Pongrácz Andrásné asz-
szonyom is elérkezvén utánam, mivel ő kegyelmét elhagytam 
volt Hondánál. 

') Yass Judit. 
8) Szebenbú'l; 1. föntebb jan. 10-én. 
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16. Yolt az szegény idvezült néném asszony temetése; 
az háznál praedicált Bodoki uram, ugyan az ott való prae-
dicator, Példabeszédekről írott könyvnek 31 részóbűl, 30 ver-
sébűi; az templomban pedig praedicált Tócsi uram az m(isz)-
tótfalusi pap, Mózses 2 könyvének 23 részéből, 19 versének 
utolsó czikkelyéből. 

19 (Februarii) indultam meg Berkeszről ebéd után 
néném asszonynyal és Diószegi Mihály urammal; hálni jöt-
tünk Ilondára. 

20. Reggel Hondáról megindultunk s hálni épen Deésre 
jöttünk Diószegi Mihály uramhoz; ugyan ott hallottam meg 
Diószeginó asszonyomtól az szegény néném Vass Dánielné 
asszonyom halálát.1) 

21. Ebéd után megindultam Deésről, estvére haza jüt-
tem ide Czegében. 

22. Déltájban általmentem Császáriban, Vass Dániel 
bátyám uram látogatására. 

1 Mártii itthon voltam, mivel communio volt. 
2. Ebéd után az öcsémók is, Vass Miklós, György és 

Ferenczék2) általjővén hozzám, kimentünk az bátyám uram 
halászihoz az tóra. 

15 (Mártii) reggel indultam Szilvási bátyám urammal 3) 
Kudura, Pongrácz György sógor uramhoz, az sógor Vay Ádám 
uram az lmgommal Pongrácz Krisztina asszonynyal való 
lakadalmára, s délre oda érkeztünk. Eodem die naphaladat 
tájban indultam méltóságos gubernátor uram ő excellentiájá-
hoz Szentbenedekre,4) hogy ő excellentiáját az Kudun lévő 
atyafiak nevével köszöntsem s egyszersmind emlékeztetvén 
elébbeni méltóságos ígéretire, újólag híj jam ; de azalatt Kudun 
vévén ő excellentiája levelét, melyből megértették, hogy Szent-
benedeken nincsen s el sem jő, Margitától visszatérítettek. 

16. Reggel általmentem Őrben s újólag az urat Haller 
György uramat híttam. Eodem die három-négy óra tájban 
jiitt el az násznépe. 

17. Ott vigadtunk. 
18. Ott mulattunk. 

9 Yass Dániel első felesége Mikó Ilona, 1716. febr. 15-én halt meg. 
a) Yass Dániel fiai. 
3) Szilvási Boldizsárral. 
4) Erdélyi gubernátorrá 1713. mart. 31-én gr. Kornis Zsigmond 

neveztetett ki. 

29* 
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19. Ebéd után Szilvási urammal Pongrácz András sógor 
uramtól Kuduról megindultunk, estvére liaza jöttünk Czegében. 

20. Reggel Szilvási Boldizsár bátyám urammal által-
mentünk Császáriban Yass Dániel bátyám uram látogatására 
s délután visszajöttünk. 

21. Reggel ment el tűlem bátyám Szilvási Boldizsár 
uram. 

26 (Mártii) indultam Gernyeszegre Teleki Sándor bátyám 
uramhoz, háltam Toldalagon. 

27. Oda érkeztem reggel. 
28. Ott voltam. 
29. Ebéd után Yécsre mentem Szilvási Boldizsár bátyám 

urammal az úrhoz Kemény Simon uramhoz, az Bárczi János 
uram Erzsébet kisasszonynyal való lakodalmára. 

30. 31. Ott vigadtunk. 
1 Április Ott vigadtunk. 
2. Felestököm után Teleki Pál, Bánfi Zsigmond és 

Szilvási Boldizsár bátyám uramékkal Gernyeszegre jöttünk. 
Eodem die lött meg az néném Yass Mária lakodalma *) min-
den solennitás nélkül, az szegény Katona Mihályné nénénk2) 
halála obstálván. Eodem die vacsora ideje tájban született 
bátyám Kemény Sámuel uram kis leánykája. 

3. Keresztelték meg Annának. 
4. Hallottam meg az szegény Barcsai Ábrahám sógor 

halálát. 
5. Ugyancsak Gernyeszegen voltam. 
6. Reggel Gernyeszegről megindultam, estvére Méhesre 

jöttem. 
7. Ebéd után Méliesrül megindultam, estvére haza jíit-

tem ide Czegében. 

15. (Maji) reggel általmentem Császáriban bátyám uram-
hoz, ebéd után visszajüttem. Eodem die jütt hozzám az sógor 
Pécsi Mihály uram, néném Yass Mária asszonynyal. 

16. Jü t t hozzám az asszony ángyom asszony, Teleki 
Lászlóné asszonyom estvére. Eodem die estve későn érkezett 
Kemény Simon uram és Bánfi Zsigmond bátyám hozzám. 

17. Reggel általmentünk Császáriban az temetésére sze-
gény idveziilt néném Mikó Ilona asszonynak,3) holott is az 

1) Pécsi Mihály vette feleségül. 
2) Helyesebben lenne csak néném, mert Katona Mihályné Vass 

Judit, fiatalabb testvér volt Máriánál. 
3) Vass Dánielnének; halálát 1. föntebb febr, 20-nál. 
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háznál praedicált az kolozsvári pap Deáki József uram; tex-
tussá volt Ézsaiás cap. 26. v. 20. Perorált ugyan az kolozsvári 
pliilosopliiae professor Baczoni Máté uram; az temetőnél pedig 
az sírbanx) praedicált Kamarási uram az deési praedicator; 
textussá volt Zsolt, cap.2) Elvégeződvén az temetés, az teme-
tőből csak lejöttem, mivel az űr Kemény Simon uram, ángyom 
asszony Teleki Lászlóné asszonyom, Bánfi Zsigmond uram hoz-
zám jüttek. Kemény Simon uram s Bánfi Zsigmond uram 
mingyárt elmentek. 

18. Reggel ment el az asszony Teleki Lászlóné asszo-
nyom, ón pedig az sógor Pécsi urammal általmentem Császá-
riban, de délre visszajüttem, mivel Bánfi Ferencz és Korda 
Zsigmond uramék érkeztek hozzám. 

19. Mentek el ő kegyelmek tőlem. 
20. Vadászni voltam az sógor Pécsi urammal. 
21. Reggel indult ki innét tőlem Magyarországra az 

sógor Pécsi uram, néném Vass Mária asszonynyal. 

25 (Maji) déltájban jütt ide hozzám bátyám Vass Dániel 
uram, s innen indultam ő kegyelmével Puszta-Kamarásra, az 
Bánfi Zsigmond kis leánykája keresztelőjére; hálni mentünk 
Légenben. 

26. Reggel indultam én Puszta-Kamarás felé, de bátyám 
uramat erősen elérvén az köszvény, visszatért Császáriban, én 
pedig nyolcz-kilencz óra tájban oda értem Kamarásra. Eodem 
die kereszteltük meg az bátyám Bánfi Zsigmond uram kis leány-
káját Katának; keresztelte ugyan az űr Kemény Simon uram 
udvari papja Zalányi uram, az keresztvíz alá tartotta Teleki 
Pálné ángyom asszony. 

27. Ébéd után jüttern haza onnét. 

1 Junii általmentem reggel Császáriban, estvére vissza-
jöttem. 

2. Ebéd után ismét általmentem Császáriban, mivel 
bátyám urammal dolgom volt, mert az ő kegyelme udvari 
cselédi és jobbágyi, sokadalom lévén, az korcsomán megrésze-
gedtek s ugyan ott az korcsomán az bírám kezét az karjában 
vasvillával általverték, az hegedűsömnek az fejét betörték 
rótól, más egy czigányomat pedig farban vágták; de estvére 
ismét visszajöttem. 

3. Ebéd után ismét általmentem Császáriban; azon male-

') í gy ; helyesebben ta lán: az temetőben pedig az sírnál. 
") A rész és versek száma nincs feljegyezve. 
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factorok felől inquiráltatván, az inquisitiót mutattam meg 
bátyám uramnak, de estvére visszajöttem. 

4. Az öcsémék valamely recreatiót csinálván, reggel által-
mentem Császáriban az öcsémmel; onnét cum pompa kimen-
tünk az erdőre feles becsületes emberekkel, úgymint Almádi 
István, Váradi Zsigmond, Váradi János, Diószegi Mihály és 
Borbély Ferencz uramékkal, csakhamar utánunk jüvén Dió-
szegi Mihályié, Váradi Jánosné, Böszörményiné asszonyomék 
és az Váradi Zsigmond uram hajadon leánya; estve feléig 
ott mulattunk, vacsorára bémentíink Császáriban, vacsora után 
az öcsémmel haza jöttem. 

5. Délután megindultam innét, vacsorára Méhesre mentem. 
6. Méhesről megindultam naphaladatkor, éjfél tájban 

haza érkeztem; itt találtam Hegyesi István és Viski Péter 
uramékat. 

7. I t t voltak ő kegyelmek nálam. 
8. Az öcsémet Kolozsvár felé indítván az collegiumban, 

ő kegyelmek elmentek véle, én is Császáriig mentem ő kegyel-
mekkel ; én ott maradtam s ebéd után haza jöttem. 

9. Hajnalban megindultam innét hazúl, hat órakor érkez-
tem Kamarásra az úrhoz Kemény Simon uramhoz. Eodem 
die, scilicet 9 Junii délután temettük el az bátyám Bánfi 
Zsigmond kis mostan születtetett leánykájátx) ugyan ott az 
puszta-kamarási templomban, elejeknek régi leromlott rakott 
sírjában, úgymint az Kemény familia eleinek, sok jeles s becsü-
letes emberek praesentiájában; az háznál praedicállott tiszte-
letes Baczoni Máté uram, az kolozsvári collegium philosophus 
professora, az Énekek Énekéről írott könyvnek 5 r(észe) 18 
v(ersóből): az templomban pedig praedicált tiszteletes Zalányi 
uram, az maga udvari papja az úrnak Kemény Simon uram-
nak, ugyan Énekek Éneke 2 r(észe) 10, 11, 12, 13 v(erseiből). 

10 Junii jó reggel P(uszta)-Kamarásról megindultam s 
ebéd előtt haza érkeztem ide Czegében. 

Ezen elmúlt 1716 esztendő az későre való kinyílás miatt, 
úgy az hirtelen idő elfogás és szüntelen való esők miatt igen 
szűkön termő esztendő volt mindenek iránt, mert jóllehet 
ugyan hogy az búza szalmájában elég volt, de az rettenetes 
szünetlen való eső miatt az mezőről bé nem lehetett takarodni, 
elannyira, hogy sok faluknak az határán az hó az mezőben 

9 Keresztelték máj. 26-án. 
2) Jun. 11-től fogva az esztendő többi része vadászgatással, szom-

széd látogatással tel t el. 



1 7 1 6 . d e c e m b e r — 1717. februárius. 4 8 7 

lepte az kalongyákat, és az mezőben lévő kalongyákat földig 
megjárván az irtóztató sok eső, úgy kiköltek fenékig, hogy 
fejszével vágták el őket egymástól, némelyikéből pediglen 
semmi egyéb nem, hanem ganéj lött; az szőllő pediglen az 
híves nyár miatt nem nőhetett és így még kicsiny korában 
az eleinte való hideg úgy elvette, hogy az eczetnél savanyúbb 
mustja lett, sőt sokan az fáján hagyták veszni az gerezdet, 
meg nem szedték; sok helyeken kölüben *) rontották az szől-
lőt, mégis nem facsarhattak belőle semmit, az melyért az egész 
országban úgy megdrágódott az bor, hogy nyolcz s kilencz 
poltrán adták ejtelét2) az közönségesnek is. 

Minden élő állatoknak és elementumoknak szabados és 
hatalmas ura, császároknak császára, királyoknak királya, urak-
nak ura, rettenetes hatalmas nagy úr isten — — stb. 

1717. 
» 

1 Januarii itthon voltam, istenemet szolgáltam. 
2 Januarii mentek el az öcsémék, Vass Miklós és Gyuri,3) 

mivel új esztendő innepén nálam inneplettek. 
3. Vasárnap lévén itthon voltam, istenemet szolgáltam. 

11 (Januarii) indultam Nagy-Szebenben az gyűlésre, 
hálni mentem Méhesre. 

12. Méhesrűl reggel megindultam, hálni mentem Fugadra. 
13. Fugádról reggel megindultam, hálni mentem Kis-

Enyedre. 
14. Kis-Enyedről reggel megindultam, ebédre bémentem 

Szebenben. Eodem ebéden Bánfi Zsigmond bátyám uramnál 
voltam. 

15. Tettük koporsóban az Kemény Sámuel bátyám kis 
leánykáját. 

13. (Februarii) indultam ki Nagy-Szebenből bátyám Vass 
Dániel és Rhédei Pál uramékkal, hálni jöttünk Csanádra. 

14. Csanádról reggel megindulván, hálni jöttünk Forróra. 
15. Reggel, Forróról megindulván, ebédre érkeztünk 

Gezsére Rhédei Adám uramhoz; az nap ott naplottunk. 

Kölii, kölyü vagy külyü: pistillum vagy pistrinum, mozsár-ütő, 
mozsár-törő. 

2) Ej te l : justa, media, cotida vagy cotyla, egy vedernek nyolczad 
része, valószínűleg a német achtel szóból. 

3) Yass Dániel fiai. 
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16. Reggel megindultunk Gezséről, délre Méhesre jöt-
tünk, együtt ebédelvén velünk Ebédéi Pál uram; ebéd után 
haza ment Szovátra. 

17. Felestököm után Méhesről megindultunk, délután 
érkeztem haza Czegében. Ezen utamban oly hidegeket szen-
vedtem, hogy irtóztatókat, az mint hogy egyik fülemet meg 
is csípte volt az hideg. 

17. (Április) jütt estvére hozzám a főbíró Balog György 
uram, az nótárius Lészai Gáspár uram és Viski György ura-
mék és az szolgabíró Farkas Gábor. 

18. Mentek el ő kegyelmek reggel. 

25 (Április) itthon voltam s volt nálam az viceispán 
Cserényi György uram. 

26 Jüttek hozzám az pajtársok, Bánfi Ferenez és Boldi-
zsár uramék ebédre. 

27. Mentek el reggel ő kegyelmek tőlem. Eodem die 
jütt ide hálni és az falukban itt körül az Taumb *) generál 
regementje, úgymint tizenhét compánia. Ugyan eodem, azon 
regementnek commissariussa lévén Diószegi Mihály uram, szál-
lott ő kegyelme hozzám, hasonlóképen viceispán uram is, Ret-
tegi Miklós uram és Cserényi Gáspár uram, és házamnál 
háltak ő kegyelmek. 

28. Jó reggel mentek el az németek innét, úgy viceispán 
uram Cserényi György uram, Diószegi Mihály uram, Rettegi 
Miklós uram, Cserényi Gáspár uram és más alábbrendű becsü-
letes nemes emberek is. 

5 (Junii) Kudura mentem sógor Pongrácz András uram 
ós néném asszony látogatására,2) de az sógort otthon nem 
találtam, Szebenben lévén. 

6. Ott voltam s vettem Pongrácz György sógor uramtól 
egy Bambucz nevű pej negyedtu gyermeklovat, hatvan, idest 
60 magyar forintokban. 

7. Jöttem haza Kuduról ide Czegében. 

12 (Julii) Méhesre menvén bátyám Vass Dániel uram, 
reggel betért hozzám. Eodem ebéd után megindulván, estvére 
Bor mentem Bánfi Ferenez uramhoz. 

*) így ; talán Daun. 
2) Pongrácz András a naplóíró testvérnénjét Vass Annát bírta 

feleségül. 
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13. Ebéd előtt ott nyulásztam ő kegyelmével, ebéd után 
Kolozsvárra bémentem estvére. 

14. Ebéd után Kolozsvárról kiindultam, estvére Borsára 
jöttem Bánfi Ferencz uramhoz, az öcsémet is kihozván magam-
mal caniculára. 

15. Reggel Bánfi Ferencz urammal Bonczidára jöttünk 
az úrhoz főispán uramhoz ő nagyságához, ebéd után vadászni 
voltunk ő nagyságával. 

16. Ebédre haza jöttem ide Czegében Bonczidáról. 

5 (Augusti). Rosz hírünk lévén az pogányságnak Erdély-
ben Vaskapunál való béütése felől, négy szekér élést indítot-
tam Kolozsvárra. 

6. Ugyan csak azon rosz hírek folyván, az öcsémet Ko-
lozsvárra beküldöttem. 

19 (Augusti) Víz-Szilvásra mentem, az malmomat reno-
váltatván. 

20. Jöttem haza Czegében ebédre, az holott is az falut 
igen nagy rémülésben találtam az ellenségnek Beszterczénél 
való béütésének híreért.1) Eodem azon estve Kolozsvárra indul-
tam bé. 

21. Jöttem bé Kolozsvárra. 
22. 23. I t t ben voltam. 
24. Igen nagy lármánk lévén, az német praesidium fel-

takarodott az citadellában, mi pediglen itt ben maradván, 
disponáltunk fegyveres emberek felől az város őrzésére. 

25, 26. I t t ben voltam, lármások lévén az tatároknak 
itt körülettünk való nyargalódzásoknak híreért. 

27. Fürjészni voltam az kolozsvári szénafűben estve felé. 
Eodem hallottuk meg ide bé Nándorfej érvárnak az töröktől 
való megvételét.2) 

28. Teleki Pál bátyám urammal estve felé fürjészni 
voltam az kétágú toronyhoz. 

29. Vasárnap lévén, istenemet szolgáltam. 

9 Mialatt savoyai Búgén herczeg Nándorfejérvárt vítta, a vár fel-
mentésére siető Ckalil nagyvezér a török régi szokása szerint krími tatái-
csapatok betörésével igyekezett a császári hadak egy részét elfoglalni; 
mintegy 15,000 tatár csapott Besztercze felől Erdélyre s a legközelebbi 
napokban már Szamosujvár körűi portyázott. Olv. alább az aug. 24, 25 
és 26-ról szóló feljegyzéseket. 

2) Nándorfejérvárt aug. 18-án adták fel a törökök Eugénnak és 
aug. 22-én költöztek ki belőle. 
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30. Az püspökünk, idvezült Kolozsvári István uram ko-
porsóban való tételire voltam ebéd után. 

8 (Septembris) mentem ki Czegében ebéd után. 

6 Octobris szűrtem meg az Kis-Tekenó's szőlló'met, az 
holott valóban kevés borom lött, nem lévén több circiter 26 
veder boromnál, az holott másszor háromszáznál is. több bo-
rom lött. 

7. Vadászni voltam s lőttem egy nyulat. 
8. Ebédig vadászni voltam, ebéd után kezdettem az 

Nagy-Tekenőst szűretni. 
9. Végzettem el szűrését, az holott is lött 56 veder 

borom, az mely szőllőben másszor ezer vedret is megszűrtem. 
10. Itthon voltam. 
11. Igen igen nagy szerencsétlenség esett rajtam, mivel 

reggel nyolcz s kilencz óra tájban az szentgothárdi határra 
az vetőimhez akarván menni, egy pej Bambucz nevű gyermek-
lovamra x) ültem, kin is meg akartam rugaszkodni, mihelyt 
az kapumon kimentem, de az ló hányni kezdvén, mind addig 
hányt, hogy szintén az tyukász házam kerte mellett kiesvén 
lábam az kengyelből, leestem az lóról és az jobb lábom szára 
ketté tört. Eodem küldöttem borbélyok után Kolozsvárra és 
Szamosujvárra; az nap az szamosujvári örmény borbély el is 
érkezett. 

12. Érkezett el Kolozsvárról is az borbély, Fogarasi 
István. 

13. Napfeljöttekor Czegébűl magamat megindíttatván 
lószekeren, valami nagy bajjal és sok kínnal estve későn érkez-
tem Apahidára. 

14. Virradtig Apahidáról megindulván, tizenegy óra táj-
ban Kolozsvárra nagy nehezen beérkeztem és szállottam az 
Vass Dániel bátyám uram szállására az hátulsó házban. Eodem 
estve felé az lábomat bekötötte az borbély. 

15. 16. Agyban hevertem az lábom miatt az szálláson. 
17. Esmét ebéd után újólag bekötötte az borbély az 

lábomat. 
18. Az ágyban nyomorgottam. 
19. Reggel ismét békötötte az borbély az lábomat. Fizet-

tem eddig az borbélynak flor. hung. 9, s két rókabőrt. 
20. Az ágy fenekét nyomtam. 
21. Ebéd után békötötte az borbély az lábomat. 

9 Olv. föntebb a jun. 6-ról szóló feljegyzést. 
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22. Az ágyat nyomtam, fel nem kelhetvén. 

27 (Octobris) reggel békötötte az borbély az lábomat, 
ki is isten kegyelméből már forrani kezdett. 

1 Novembris sokadalom lévén itten az városban, holmit 
vásárlottam, "de igen ízetlen, mivel csak az ágyban kelletett 
fekünnöm. Eodem vacsora után jött látogatásomra "Vitéz György 
uram ő kegyelme. 

2. Reggel kötötte bé az borbély az lábomat, kinek is 
már isten kegyeimébűi valami kevéssé forrását érzettem. Eodem 
vettem magamnak három nyitra *) kék selymet flor. 25, kiből 
is övet akarok magamnak csináltatni. 

8 (Novembris) kötötte bé az borbély az lábomat ebéd 
előtt. Eodem ültem fel az ágy szélire négy hétig való szünte-
len fekvésem után. 

9. Csak az ágyban feküdtem. 
10. Eddig az bátyám Vass Dániel uram ő kegyelme 

szállásán feküdtem s estve jöttem által az szállásomra ugyan 
ide liíd-utczában, az Olasz Ferencz uram házához. 

11. Kötötte bé az borbély reggel az lábomát. 
12. Az ágyban feküdtem. 
13. Kötötte bé az borbély az lábomat ebéd után. Eodem 

nyírettem el az nagy hajamot estve vacsora után, mivel az 
sok fekvésben úgy összecsoportozott volt, hogy kibontani lehe-
tetlen volt. Már az borbélynak egészlen megfizettem nyolczvan 
pénz héján, úgymint flor. 19, den. 20, csak adja isten, hogy 
fizetésemnek hasznát érezhessem rövid üdő múlva. 

14. Ismét békötötte az borbély az lábomat, mivel igen 
nagy fájdalmat szenvedtem. 

19 (Novembris). Isten kegyeimébűi könnyebbülését érzet-
tem az lábomnak. 

22 (Novembris) ebéd előtt kötötte bé az borbély az 
lábomat, kinek isten kegyelméből már az csontja öszveforrott, 
az sebe is alkalmasint gyógyúl. 

6 (Decembris) kezdettem isten kegyeimébűi mankón az 
házban sántikálni, minekutána nyolcz egész hétig az ágyban 
feküdtem volna, gyakrabban hanyott, az borbélynak az lélek 

9 A nyitra vagy nitra szóra v. o. Tíyelvt. Szót. II. 1050. 
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kurva az anyjának rosszasága miatt. Eoclem ugyan ebéd előtt 
bé is kötötte az lábomat. 

NB: Tegnap, az az 5-ta volt az Alvinczi Gábor uram 
lakodalma Vitéz Zsuzsanna kisasszonynyal, minden solennitás 
nélkül, az asszony Mikes.Mihályné asszonyom szállásán. 

14 (Decembris) volt az Vitéz György uram lakaclalma 
az Korda Zsigmond uram második leányával. 

15. Az tűz előtt és az ablakban ültem, gyakrabban az 
házban járkálván mankón. 

16. Vacsora után ily szerencsétlenség esett rajtam, hogy 
az természet dolgát mikor végzeném, az inasok az ajtót elfe-
lejtvén bézárni, az borbély hirtelen hozzám bényitott, kit is 
gondolván idegen embernek lenni és magamról is elfelejtkezvén, 
hirtelen felugrottam és az tört lábomra reá állottam, de min-
gyárt elestem, és az inai megrándulván az lábomnak, vagy 
talám még az öszveforrott csontjaim megrepedvén, nagy fáj-
dalmat szenvedtem miatta egy darabig. 

17. Csak az ágyban feküdtem, fel nem kelhetvén, mivel 
fájt az lábom. Eodem reggel bé is kötötte az borbély az lábo-
mat. Eodem 17 virradólag holt meg az szegény Németi Sámuel 
uram, az kolozsvári ref. collegium igen jeles és tudós tlieo-
logiae professora. 

18. Délután tették koporsóban. 

28 (Decembris) ismét fel kezdettem üldögélni az tűz 
előtt, erősödvén ismét isten kegyeimébűi az lábom. 

Ezen elmúlt 1717 esztendő szűk esztendő volt mind 
gabona, mind pediglen bor dolgából; háboruságos idő és esz-
tendő is volt. 

Gabonának szüksége az felettébb való szárazság miatt 
volt, mivel egész őszig semmi eső nem lévén, az gabona igen 
vékonyon költ és nőtt, néhol pediglen az mi kevés lött is, az 
pogányság elégette s pusztította. 

Bor peniglen az országban szerteszéllyel igen szűken lött, 
úgyannyira, hogy még eleintén is az bornak ejtele három s 
negyedfél sustákon (kelt), mivel az tavalyi sovány és hideg 
esztendő miatt az fája az szőllőnek meg nem érhetvén, gyü-
mölcsöt nem hozhatott. 

Háboruságos is valójában volt, mivel ezen esztendőben 
az ellenségtől körűivétettetve voltunk. Havaselfölde, Moldova 
tele lévén pogánysággal, nem kevéssé tartottunk tőlük; az ő 
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felsége armadája is valóban körűivétettetvén, kevés remény-
ségünk volt liozzá; az tatárság pediglen Beszterczénél beütvén, 
Besztercze-széket egészlen, Doboka vármegyének nagy részét, 
Szolnak vármegyének is nagyobb részét és az Partiiimnak 
nagy darabját elrontotta, rablotta és tűzzel-vassal iszonyuké-
pen elpusztította és porrá és hamuvá tötte.1) 

Egészségtelen is kezdett volt utoljára lenni, mivel őszre 
kelve sokan kezdettek volt betegeskedni, sőt halni is; sőt az 
döghalál is némely részében az országnak erőssen kezdett 
grassálni. Mi lesz vége, isten tudja! 

()h igaz ítéletű —• — stb. 

1718. 
1 Januarii valóban szomorúan kezdettem az új eszten-

dőt, mivel az lábom gyengesége miatt hol az tűz előtt ülve, 
hol az ágyban töltöttem el az napot csak. 

2. Heggel kötötte bé az borbély az lábomat. Eodem 
volt nálam ebéden Tűri Mihály. 

8 (Januarii) ismét békötötte az borbély az lábomat. 
9. Csak az házban mulattam magamat. Eodem volt nálam 

egy magyarországi ifjú legény, Böszörményi Sámuel nevű, 
ebéden. 

12 (Januarii) kezdette kenni az lábomat az borbély, nem 
kötvén már fiastrommal. 

13. Az házban mulattam magamat. 
14. Fogadtam meg szállásnak király-utczában az Kovács 

Szabó János házát esztendő számra. 

18 (Januarii) vette le az borbély az lábamról az desz-
kákat, minekutána tizennégy egész hétig kínzott véle az disznó 
lelkű rosz borbélya. 

19. Csak az házban sántikáltam, mivel erőtelen az lábom. 
20. Yolt az Németi Sámuel uram temetése2) sok urak-

nak praesentiáj okban. 

31 (Januarii) jöttenek bé utánam az cselédim. 
1 Februarii indultam ki ebéd után Kolozsvárról, hálni 

jöttem Apahidára. 

>) Olv. föntebb az aug. 5, fi, 20, 24, 25 és 26-ról szóló feljegy-
zéseket. 

a) Meghalt dec. 17-én; 1. föntebb. 
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2. Felestököm után megindultam Apahidáról, ozsonnára 
jöttem Császáriban, hálni liaza Czegében. 

15 (Februarii) hozattam ide az szamosujvári borbélyt, 
mivel az lábom igen megdagadozott és erőssen meg is orbán-
ezosodott. 

16. Köppölyöztettem meg az lábomat és kezdette curálni 
az borbély. 

27 (Februarii) végzettem el az bibliát, kiért dicsőség, 
dicséret adassék ő szent felségének. 

14 (Mártii) küldöttem az öcsém számára élést bé Kolozs-
várra. 

15, 16. Az lektikámotx) csináltattam. 
17. Indítottam bé Kolozsvárra az szekeret. 
18. Reggel megindulván, estvére én is bejöttem Kolozs-

várra. 
19. József napja lévén, vendégi voltak az öcsémnek. 

31 (Mártii) hallottam hiteles emberektűi csodálatos és 
rettenetes történetet: tudniillik Nagy-Szebenben két tűz szál-
lott volna le az égből az város két magosabbik tornyára és 
az gombokon lenni sokáig láttatott, de nem égetett; onnét 
pedig elindulván az város temetője felé, az holott is egy setét-
ség láttatván, melyben is egy nagy fekete ember látszott állani 
és kezében trombita, az melylyel, az tűz feléje menvén, igen 
lassan trombitálni kezdett, és minél közelebb esett az tűz hoz-
zája, annál jobban kezdett trombitálni, űgyannyira, hogy vég-
tére az trombitálás nyilván hallatott az városnak nagyobb 
részétől. Esett ezen portentum estve nyolcz óra tájban Mar-
tiusban; melyből szomorú tragoediát következni, óh Izraelnek 
teremptője és az te híveidnek kegyes gondviselője, távoztasd el! 

4 (Április) kezdettem mankó nélkült2) az házban jár-
kálni isten kegyelméből, kiért örökké áldassék és felmagasz-
taltassák kegyelmes Uram és istenem az te dicsőséges szent 
neved, hogy nem nézéd az én sok vétkeimet és undokságomat, 
hanem megkegyelmezél énnekem bűnös szolgádnak, és meg-

9 Lektika: hordozó szék. 
2) így ; a nélkült épen olyan pleonastikus alakja a nélkül névutónak, 

mint lent, lent, fönt, kunt, a feen, len, főn, kün határozó szóknak. Napló-
írónk következetesen a nélkült alakot használja. 
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elégléd eddig való sok kínszenvedésimet és nyomoruságimot, 
és reménységet mutatál énnekem az meggyógyulásra, és előb-
beni épségemnek visszafordíttatásával biztatsz; dicséret, hála-
adás legyen mind ezekért felségednek szent űr isten. Ámen ! 

5 Április adtam az sógor Pécsi Mihály kezében 500 
forintokat Fejérszék kiváltására. Eodem tizenkét órakor indul-
tam ki Kolozsvárról, estvére jöttem bátyám Yass Dániel uram-
hoz Császáriban. 

6. Délután Császáriból haza jöttem ide Czegében. 
7. A házban ültem. 
8. Ebéd után az szőllőben mentem volt lektikán, és néz-

tem mint dolgoznak. Eodem reggel indult ki bátyám Yass 
Dániel uram az felesége után *) Magyarországra Piskoltra. 

17 (Maji) jött hozzám vecsernyére bátyám Bánfi Zsig-
mond uram. 

18 Ebédre általmentünk Császáriban bátyám urammal 
és procuráltuk az bátyám Yass Dániel uram ő kegyelme haza 
jövetelére való egyetmásokat. 

30 (Maji) vecsernye tájban érkezett ángyom asszony 
Bánfi Zsigmondné asszonyom ide hozzám. 

31. Ebédre általmentünk Császáriban. Eodem vecsernye 
tájban érkezett meg bátyám uram Magyarországról hosszas 
várakozásunk után, mostan elvött .kedves házastársával, néhai 
Ithédei Mihály uram özvegyével Yay Judit asszonynyal, véle 
lévén ő kegyelmével bátyám Teleki Pál uram is feleségestől, 
kiknek is bátyám Bánfi Zsigmond urammal elejekben men-
tünk Szentiványig. 

1 Junii ott mulattunk szép atyafiságos szeretettel. 
2. Beggel ment el onnét bátyám Teleki Pál uram fele-

ségestől. Eodem mi is vacsorára bátyám Bánfi Zsigmond 
urammal ós ángyom asszonynyal ide Czegében jöttünk. 

15 (Julii) küldöttem bé Kolozsvárra az öcsém után. 
Eodem ebéd után az ligeti szénafiivemet jártam meg. 

16. Jöt t ki az öcsém caniculára. 

19 (Julii) ebédre Bonczidára mentem az úrhoz Bánfi 
G-yörgy uramhoz. 

9 Első feleségét Mikó Ilonát 1716-ban máj. 17-én temette e l ; 
1. föntebb. 
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20. Délután onnét visszaindultam, estve későn érkeztem 
haza, nagy búval, mivel egy rabomat écczaka elszalasztották, 
az melyben igen nagy kárt vallottam. 

21. Küldöttem az szamosujvári tömlöczben az kolcsá-
romat. 

15 (Augusti) bémentem Kolozsvárra az Kemény Zsig-
mondné ángyom temetésére. 

16. Volt az temetés az Gyerőfi háznál, az holott is volt 
az solennitás, és ott az háznál praedicált Csengeri uram, az 
kolozsvári praedicator; textussá volt Jerem. 16 rész 1, 2, 3, 
4, 5, 6 verseiből; orált pediglen az nagy-enyedi professor 
Szigeti uram; az templomban pediglen praedicált tiszteletes 
püspök Soós Ferencz uram az 73 Zsolt. 2, 3, 4, 5 verseiből; 
orált az kolozsvári professor Baczoni Máté uram. 

17. Ben voltam, dolgaim lévén. 
18. Temettük az úr Vesselényi István uram ő nagysága 

kis leánykáját, ki felett az háznál praedicált az kolozsvári 
praedicator Deáki József uram ; textussá volt Jelen. 14 részé-
nek 13 verséből; az templomban praedicált Csengeri uram 
Jób könyvéből. 

19. Estve felé Kolozsvárról kijöttem, háltam Szentmiklós 
táján az Szamos mellett az berekben. 

20. Haza jöttem Czegében. 

24 (Augusti) ebéd után puskásimmal s kutyáimmal Csá-
száriban mentem, onnét Kemény Simon, Teleki Pál és Vass 
Dániel uramékkal Csoptelkére mentünk hálni Pongrácz György 
sógor uramhoz. 

25, 26. Ott vadásztunk az körűi való erdőken igen szép 
compániával, úgymint Kemény Simon uram, Teleki Pál bányám 
uram, Vass Dániel bátyám uram, Pongrácz György, Vay Ádám 
és Pongrácz András sógor uraimék és magam, mindnyájan 
egész vadász bagázsiával. 

27. Ebédig Teleki Pál bátyám urammal vadásztunk Vass 
Dániel bátyám urammal s ebéd után haza jöttünk. Ezen 
vadászatban verettünk tizennyolcz őzet. 

28. Itthon hevertem. 
29. Ebéd után indultam Kolozsvárra, háltam Apahidán. 
30. Ebédre bémentem, ebéd után ismét kiindultam és 

azon écczaka hajnalra haza is jöttem. 

14 (Septembris) ebédre Lónára mentem bátyám Teleki 
Pál uramhoz ő kegyelméhez. 
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15, 16. Ott voltam. 
17 Septembris keresztelték meg bátyám Teleki Pál uram 

mostan született kis leánykáját az anyja nevire Katának, sok 
becsületes úri, fő és alábbrendű emberek frequentiájokban. 
Eodem napbaladot után onnét elindultam és écczaka haza 
jöttem, mivel az peczérem az pinczémet lopván, rajta érték 
és megfogták, és gondviseletlenségek miatt elszaladt. 

23 (Septembris) vadászni voltam s lőttem egy nyulat. 
Eodem jütt ki az öcsém estvére Kolozsvárról. 

24, 25. Itthon voltam. 
26. Indult az öcsém Zágorban Teleki József bátyám 

uramhoz, az húgom Vass Zzuzsanna x) látogatására; én itthon 
voltam. 

5 (Novembris) küldöttem bé az öcsémet Kolozsvárra; 
magam ebédre Császáriban mentem, estvére visszajöttem. 

6. Egy compánia gyalog német hálván itt az faluban, 
azoknak az lentenántjok volt nálam vacsorán harmad magával. 

11 (Novembris) vadászva Szilvásra jöttem. 

15 (Novembris) vadászva F(első)-Gyékényesben jöttem. 

21, 22 (Novembris) Gyékényes körül vadásztam s az 
többi közt egy hiúzt is verettem. 

23. Estvére Balázsházára jöttem. 

2 (Decembris) reggel megindulván Balázsházáról, estvére 
Gyékényesben jöttem hálni. 

3. Gyékényesből vadászva Szilvásra jöttem hálni. 
4. Ebédre haza jöttem Czegében Szilvásról. Eodem jöt-

tek hozzám Luczai László és Yiski Péter uramék. 
5. Jö t t hozzám Hegyesi András uram is s az nap mulat-

tunk, Hegyesi uramtól hallván meg bizonyoson, hogy az paj-
tás Bánfi Ferencz elmátkásította az húgomat Kemény Zsu-
zsanna kisasszonyt, úgy bátyám Kemény Zsigmond Bethlen 
Ágnes kisasszonyt, néhai Bethlen Miklós uram2) leányát, 
Gernyeszegen Teleki Sándor uramnál lévén mindkettőnek az 
kézfogások. 

9 Testvérhúga volt a naplóírónak, Vass György utolsó gyermeke. 
2) Bethlen Miklós 1710. oct. 17-én balt meg Bécsben. 

CZEGEI VASS NAPLÓK. 32 
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19 (Decembris) Kolozsvárra küldöttem gombkötők után. 
Eodem hált az házamnál ángyom Teleki Lászlóné asszonyom 
egész cselédestől, mivel kiment Magyarországra telelni. 

20 Decembris reggel ment el ő kegyelme tőlem, magam 
penig felestököm után vadászni voltam. 

21, 22. Itthon lévén, az gombkötők munkái körül for-
gódtam és vigyáztam. 

23. Zágorban indultam Teleki József bátyám uramhoz, 
az húgom Vass Zsuzsi dolga végett; háltam Méhesen. 

24. Éjfélkor Méhesről megindulván, estvére Zágorban 
mentem. 

25. Karácson első napja lévén, ott istenemet szolgáltam. 
26. Sietvén vissza, ebéd után haza indultam; háltam 

Maros-Kereszturat. 
27. Méhesre jöttem. 
28. Haza jöttem Czegében, de az úton Báldnál bajom 

volt egy kornyétással, de hamar vége szakadt. 
29. 30 Decembris itthon voltam és készültem az bátyám 

Kemény Zsigmond uram ő kegyelme lakodalmára.1) 
31. Ebéd után jött hozzám bátyám Szilvási Boldizsár 

uram ő kegyelme ángyom asszonynyal együtt. 

Ezen elmúlt 1718 esztendő gabona iránt igen igen, bor 
iránt pediglen középszerént való szűk esztendő volt, mivel 
egész tavasztól fogva késő őszig háromszor eső alig volt, mely 
miatt oly szárazság lött, hogy még az história is egynehány 
seculumoktól fogva oly nagy szárazságot nem említ; ugyanis 
az esőnek nem léte miatt sok alkalmas toknak ki kellett szá-
radniok és oly forrásoknak kellett elfogyniok, az melyre ember 
nem emlékezik, sőt még nem is hallotta elapadását; sok faluk 
kénszeríttettek harmad(ik) s negyedik falu határára marhá-
jokat itatni hajtani és magoknak is vizet hordani, sok helye-
ken az fáknak és nádaknak gyükerei meggyúlván az föld alatt, 
úgy leégtek, hogy azután is sok hetek múlva láttatott az föld 
avagy az földben levő gyiikér égni; az jó fűtermő hegyek hason-
latosok voltak az kősziklához kopárságok miatt; lia hol mi 
kevés fű lött is, igen igen ritka volt, de oly asszu, hogy szin-
tén mint tavaszszal meggyújtván úgy égett; és így ezekre 
nézve oly szükség lött az országban, hogy csak az közönséges 
búzának is vékája egy német forinton elment, sőt sok helye-
ken az szükség miatt kénszeríttettek sok emberek az galago-
nyát megőrölni s abbúl sült kenyérrel élni és labodából csinált 
kenyérrel. 

9 Eljegyzését 1. föntebb dec. 5-én. 
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Mondhatjuk egészségtelen esztendőnek is, mivel ősznek 
vége felé az pestis Háromszéken és Magyarország felé való 
székekben is, ógy mezőségen is imitt amott derekasin(t) gras-
sálni kezdett, melyet az kegyelmes isten fordítson el rólunk 
és parancsoljon az öldöklő angyalnak, hogy legyen elég eddig. 

Dicsőségnek, hatalmasságnak királya — — stb. 

1719. 
I Januarii új esztendő napja lévén, istenemnek szolgáltam. 
2. Ebéd után vadászni voltam bátyám Szilvási Boldi-

zsár urammal. 
3. Ment haza Légenben ő kegyelme tőlem ebéd után. 

7 (Januarii) naphaladatkor indultam meg én is Gerendre 
az bátyám Kemény Zsigmond uram ő kegyelme lakodalmára; 
hálni mentem Légenben Szilvási Boldizsár bátyám uramhoz. 

8 Januarii virradtig onnét is megindulván, vacsorára 
Gerendre érkeztem. 

9 Januarii Gerendről az násznépével vígan megindulván, 
hálni mentünk Szászvölgyére, ott lévén az sirató estvénk. 

10. Felestököm után megindulván Szászvölgyéről, délután 
érkeztünk Betlen-Szentmiklósra igen vígan, örömmondók lévén 
Bánfi Ferencz uram és én; beérkezvén pediglen az faluban 
az násznépe is, .egy kévéssé ott megszállottunk, és mintegy 
két órát mulatván, míg az asszonyok öltöznek, annakutána 
nagy pompával az lakodalmas házhoz felmentünk. 

I I Januarii ott vígadtunk egész nap. 
12. Felestököm után indulván meg Szentmiklósról, hálni 

jöttünk Nagylakra. 
13. Megindulván Nagylakról, két óra tájban érkeztünk 

nagy vígan az új menyecskével*) Gerendre. 
14. Ott vígadtunk. 
15. Kezdettek az vendégek oszlani. 
16. Oszlottak derekasin(t). 
17. Én is Bánfi Ferencz sógorral elindultam, de Z álmái 

egymástól elválván, hálni jöttem Légenben. 
18. Egész nap ott voltam. 
19. Ebédre haza jöttem Czegében. 

24 (Januarii) estvére jött hozzám hálni Bánfi László 
uram feleségestől és fiaival, Bánfi Ferencz, Boldizsár és Laczkó 
uraimékkal együtt. 

9 Bethlen Ágnessel; 1. föntebb dec. 5-én. 
513* 
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28 (Januarii) reggel indultam bé Kolozsvárra az ország-
gyűlésére, estvére bé is jöttem. 

17 (Februarii) vásárlottam az hágom Yass Zsuzsi szá-
mára holmi egyetmást ad flor. hung. 111. 

18. Mentem ki Teleki Mihály bátyám urammal és Kemény 
Jánosné asszonyommal Lénára, az kis Teleki Kati húgom 
koporsóba tételire. 

19. Reggel tettük koporsóban az kis testecskét; praedi-
cált felette/ ugyan az lónai pap ex Psalm, cap. 102. v. 8. 

20. Újabban béjöttem Kolozsvárra az asszonynyal Ke-
mény Jánosné asszonyommal együtt és Szilvási urammal. 

24 (Februarii) temettük az farkas-utczai templomban 
az kis húgomat Teleki Kati t ; az háznál praedicált t. Csengeri 
uram; textussá volt Hózseás cap. 9. v. 16. Az templomban 
peniglen t. püspök uram; textussá volt Róm. cap. 11. v. 16. 

7 Mártii délután két óra tájban indultam ki Kolozsvár-
ról bátyám Kemény Sámuel urammal együtt; hálni jöttünk 
Bonczidára az öcsémhez Bánfi Farkas uramhoz. 

8. Felestökömöt évén, nyulászni mentünk, és estve feléig 
nyulászván az öcsémmel, Széknél elválván egymástól, bátyám 
Kemény Sámuel urammal haza jöttem Czegében. 

17 (Mártii) halásztattam gyalommal az Hódos tón, de 
nyolcz pozsárnál, egy csukánál s egynehány kárásznál egyebet 
nem fogattam. 

26 (Mártii) estve egy német kapitányhoz menteni volt 
le az faluban, hogy Czente Andrással öszvebékéltessem, de 
nehezen lehetett, minthogy az német avval árulta volt bé 
Czentét, hogy liunczfutnak szidta volna az kapitányt, az mint 
íiogy most is árestomban Czente. 

27. Jó reggel lementem az faluban és mindaddig beszél-
tem az kapitánynyal, hogy az én respectusomért megbókéllett 
Czente Andrással. 

31 (Mártii) küldöttem bé az öcsém után Kolozsvárra 
az lovakat. 

1 Április érkezett haza az öcsém Kolozsvárról az innepre. 
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7 (Április) voltak nálam ebéden az öcsómék, Vass Mik-
lós, György és Ferkőék praeceptorostól, és az öreg Yáradi 
Zsigmond uram fiastól, ifjú Yáradi Zsigmond urammal, és 
Gombás Mihály uram. 

20 (Április) ment bé az öcsém Kolozsvárra. 

5 (Maji) reggel hazül megindulván, ebédre Bonczidára 
mentem és ebédlettem az űrfinál Bánfi György uramnál, ebéd 
után pediglen nyulászni voltunk az úrral és az öcsémmel Bánfi 
Farkassal; vacsorán is az öcsémnél voltam, az mint hogy ott 
is háltam. 

6. Felestököm után az öcsémmel Bánfi Farkassal együtt 
bementünk Kolozsvárra, dolgom lévén az gubernium gyűlésén 
énnekem. 

7, 8. Ott ben voltam. 
9. Kijöttem haza Czegében. 

3 (Junii) küldöttem bé Kolozsvárban holmi egyetmásom 
után, minthogy pestis kezdődett egyik hostátjában, az mint 
hallatik. 

4. Itthon voltam; kezdődött Szentgothárdon a pestis. 
5. Érkezett délben ki az szekerem Kolozsvárról, de isten 

kegyelmességéből nincsen oly nagy mértékben az mint az híre 
volt, hanem csak az commendansnál és más egy háznál holta-
nak meg, az kiket is bérekesztettenek. 

12 (Junii) ebédre Lónára mentem Teleki Pál bátyám 
uramhoz s az nap ott mulattunk, minthogy az vicecolonellus 
marchio k Gvadany, és egy kapitány comes á Gvadanyx) egy 
lentenántjával voltak ő kegyelménél ebéden s más egy olasz 
ifjú legény is. 

13. Ott voltam Lónán bátyám uramnál. 
14. Ebéd után Szamosujvárban kósértem ángyom Teleki 

Pálné asszonyomat az örmény-városra, és onnét haza jöttem 
estvére. 

29 (Junii) ebédre általmentem Császáriban, ott találtam 
bátyám Szilvási uramat ángyom asszonynyal együtt; ebéd után 

0 E két Gvadányi (Gvadagni) egyike lehetett a költő gróf Gva-
dányi Józseífel rokon olasz családból való Ascanio, ki 1735-ben már 
tábornok s a Pero-féle lázadás elfojtásában nevezetes szerepet játszott. 
V. ö. Széchy K. Gróf Gvadányi József (M. Tört. Életr.) 43. 1. 
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ő kegyelmekkel együtt vissza jöttem Czegében, de ő kegyelmek 
mingyárt elmentek. Eodem vették észre, hogy mirigye szökött 
az inasomnak Zaharinak, az melyet is az nap Szentgothárdra 
küldöttem, minthogy ott halnak. 

30. Ebéd után Császáriban mentem bátyám Yass Dániel 
uramhoz, de hamar eljöttem onnét. Eodem holt meg az szegény 
Zahari inasom pestisben. 

I. Julii ebédre Légenben jöttem bátyám Szilvási Boldi-
szár uramhoz, hálni ide Méhesre. 

I I , 12, 13, 14 (Septembris) itthon voltam1) és készül-
tem az sógor Bánfi Ferencz uram lakodalmára. 

15 (Septembris) indultam meg és háltam az harasztosi 
mezőn. 

16. Virradtig megindulván az mezőről, jó reggel érkez-
tem Vécsre az lakadalmos házhoz. 

17. Ott voltam. 
18 (Septembris) érkezvén el az násznépe, lött meg az 

Bánfi Ferencz uram lakadalma az Kemény Jánosné néném 
asszony kissebbik leányával Kemény Zsuzsanna húgom asz-
szonynyal. Isten szentelje meg öszvekeléseket maga nevének 
dicsőségére, anyaszentegyházának épületire. Amen ! 

19. Ebéd után ment el majd estve felé az násznépe, de 
Bánfi Ferencz uram az menyecskével Vécsen megmaradt. 

22 (Septembris) haza jöttem ide Méhesre. 

11 (Octobris) ebéd után indultam el Méhesről cselédim-
mel együtt, mivel egy ember megpestisesedett az faluban, és 
hálni jöttem Lógenben bátyám Szilvási Boldizsár uramhoz. 

12 (Octobris) estvére cselédestől ide jöttem Szentegyedre. 
_ _ _ _ _ _ 2) 

Ezen elmúlt 1719 esztendő az előtte való rettenetes 
szűk esztendő miatt egész aratásig oly szűk esztendő volt, hogy 
egy seculumtól fogva oly szükség Erdélyben nem volt olyan 
nagy éhséggel, az mint hogy elegen is holtanak meg éhei, 
teljességgel semmi gabonát nem kaphatván, mely miatt az mint 
híre volt, székelyföldin az éhség miatt az gyermekek kénsze-

*) T. i. Méhesen, mert naplóírónk a Czege környékén grassáló 
pestis miatt Julius óta többnyire itt tartózkodott. 

2) Vass László oct. 12-től a következő év jan. 17-ig, valószínűleg 
a pestistől való féltében, Szentegyeden tar tot ta szállását, nagyobbára 
vadászattal töltvén kedvét és idejét. 
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ríttettek az megholt testvér atyafiaknak húsokat megsütni és 
megenni. Irtóztató hír! De azon szükséget az szent isten nagy 
kegyelméből aratás után az bőséggel eltörölte, elég gabonát 
adván, ügy annyira, hogy öreg emberek sem emlékeznek reá, 
hogy isten az mezőket és szőllőhegyeket ógy megáldotta volna 
mint ez esztendőben. Mindazonáltal ez áldását is az isten sok 
bűneinkért tőlünk némely részében megvonta, mivel ha gabona 
igen bőven lett is szalmájában, de oly eresztőtlen volt, hogy 
sok helyeken három kalongyából is elig lött egy véka szeműi. 
Valóban egészségtelen esztendő is volt, mert az pestis tavasz-
tól fogva őszig oly irtózókópen grassált, hogy nem volt oly 
szék vagy vármegye az egész országban, az melynek nagyobb 
része infieiálódva nem lött volna az pestistől, mely is őszre 
kelve cessálni kezdett valamennyire. Már tovább mit végzett 
felőlünk, az ő felsége titkában vagyon, de kérjük azon, hogy 
szűntesse meg azon rettenetes ítéletit rajtunk; ha hol pedig 
megszűntette, meg ne térjen ítélő vesszeivel közinkben, szent 
fiának az úr Jézus Krisztusnak érdemiért. 

Irgalmasságnak és kegyelmességnek — — stb. 

1120. 

1 Januarii reggeli praedicatióra Császáriban mentem, 
bátyám Vass Dániel uramhoz. 

2. Estvig ott voltam, estve felé Czegében általrugaszkod-
tam, de hálni visszajöttem Császáriban. 

3. Dániel napja lévén, estvig ott voltam, estve felé az 
szállásomra jöttem Szentegyedre. 

4. Indultam az Bethlen József uram fiacskájának, Beth-
len Miklóska kis öcsécskénmek temetésére Szentmiklósra ebéd 
után, háltam Légenben. 

5. Légenbői Szilvási Boldizsárné ángyom asszonynyal 
együtt megindultam, ebédlettem Őrben, háltam Gierenden, 
néném Kemény Jánosné asszonyomnál; vacsorára oda érkezett 
az sógor Bánfi Ferenez is. 

6. Ebéd után az sógorral együtt megindulván, estvére 
Szentmiklósra mentünk. 

7. Volt az temetés; az háznál praedicállott az tordai 
praedicator, tiszteletes Hunyadi uram, az Jób könyvének 10 
részének 8 versének első czikkelyéből; az templomban prae-
dicált az enyedi professor tiszteletes Szigeti uram; volt tex-
tussá az 127 Zsolt. 3, 4, 5 verseiből. 

8 Januarii oszlottak el az atyafiak és vendégek. 
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12 (Januarii) ebéd után haza jöttem az szállásomra 
Szentegyedre. 

17 (Januarii) vadászva haza jöttem Czegében lakni. Oh 
úr isten áldd meg hazajövetelemet és itthon való lakásomat, 
ne térj meg újólag ítélő vessződdel közinkben ez helyre az 
mi bűneinkért, hanem inkább bűneinket megbocsátván, védel-
mezz minden gonoszok ellen és nyugtass meg házamban, hogy 
szent felségedet életemnek minden napjaiban felmagasztalni sok 
érdemem kivűl. való jótéteményidért meg ne szűnjem. Ámen! 

23 (Januarii) itthon voltam és halászni igyekezvén az 
Hódos tón, vékeketx) vágattam. 

22 (Februarii) ebéd után nyulászni voltam, de rosz sze-
rencsénk volt. Estvére Császáriban mentem hálni. 

23. Bátyám Yass Dániel urammal Szentmártonban men-
tem az nemes vármegye filialis székére s estvére visszajöttünk 
Császáriban. 

24. Ebéd után megindultunk az szegény Bliédei Pál 
uram koporsóba tételire Sukra, bátyám Yass Dániel uram-
mal. és háltunk Széken. 7 / 

25. Általmentünk és lött az koporsóba tétel; praedicál-
lott az kolozsvári praedicator tiszt. Deáki uram; textussá volt 
az 118 Zsoltárnak 18 verséből. Annakutána eljöttem és az 
úrhoz Bánfi György uramhoz jöttem Bonczidára. 

26. Ebéd után eljővén onnét, haza jöttem Czegében, 

31 (Mártii) reggel általmentem Császáriban communióra. 
1 Április ott voltam. 
2. Ebéd után haza jöttem, de estvére Teleki Pál és 

Bánfi Zsigmond bátyám uramék oda jővén, visszamentem. 
3. 0 kegyelmekkel együtt Sajóra mentünk az nap estvére. 
4. Ott voltunk ós kereszteltük meg az Kemény Zsigmond 

uram kis fiacskáját Simonnak, minden vígság nélkült, mivel 
az asszony Kemény Jánosné asszonyom halva feküdt; húsvét 
első napján, az az 31 Mártii múlván ki ez rosz világbúi. 

5. Lött koporsóban való tétele; praedicállott felette maga 
hagyásából az sajói udvari papja Zilahi uram; volt textussá 
Jób könyvének 17 részének 12, 13 verséből; orált pediglen 
az vásárhelyi collegium professora tiszt. Szatmári uram. 

6. Ebéd után Sajóról elindulván, ugvan Teleki Pál és 
Bánfi Zsigmond bátyám uramékkal s ángyom Teleki Pálné 

») Olv. föntebb 1698. febr. 21-ike alatt a jegyzetet, 263. 1. 
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asszonyommal és professor Szatmári urammal Vécsre mentünk 
estvére, az úr Kemény Simon uram látogatására, kit is bete-
gen találtunk, velünk lévén az úr Kemény László uram is. 

7. Vasárnap lévén, ott voltunk. 
8. Ebéd után onnét elindulván, hálni jöttünk Ősben. 
9 Április ebédre Császáriban jöttünk s az nap ebéd 

után vadászni kimentünk s én lőttem egy őzet. 
10. Felestököm után elmenvén Császáriból bátyám Teleki 

Pál és Bánfi Zsigmond uramék feleségestűi, én is haza jöttem 
az öcsémmel. 

11. Bátyám Vass Dániel urammal ós ángyom asszony-
nyal az szőllőket jártuk meg, melyeket most karóznak. 

12 Április előtt való écczaka éjfél tájban születott egy 
kis fia ángyom Vass Dánielné asszonyomnak. 

16. (Április) ment bé az öcsém Kolozsvárra az colle-
giumban. 

24 (Április) ebéd után Császáriban általfordultam volt, 
minthogy bátyám uram az mostanában született kis fiacskáját 
kereszteltette meg Ádámnak,1) de estve vacsora után haza 
jöttem. 

29 (Április) bémentem Kolozsvárra az táblára. 
30. Kiküldöttem az lovaimat Czegében. 
1 et 2 Maji mind Kolozsvárt voltam. 
3. Az szegény Bhédei Pál uram temetésén voltam,2) ki-

nek is az háznál praedicállott az m(aros)-vásárhelyi collegium 
professora tiszt. Szatmári uram; textussá volt Prédikátor köny-
véből az 12 rész 8 ós 9 verséből; az templomban pediglen 
praedicált az kolozsvári pap tiszt. Deáki uram; textussá volt 
Job könyvéből az 19 rész 25 verséből; és orált az collegium0) 
professora tiszt. Baczoni uram. 

7 Maji jöttem ki bátyám Vass Dániel urammal ő kegyel-
mével együtt és estvére haza jöttem. 

12 (Maji). Visitatiójok lévén az papoknak, Enyedi uram 
az esperest, és az nótárius Margitai uram, és Gralam(b)falvi 
uram feljöttek volt hozzám. Eodem estvére jött hozzám sógor 

0 Született apr. 12-én. 
2) Koporsóba tételét 1. föntebb febr. 25-én. 
3) T. i. a kolozsvári collegium. 
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Pongrácz András uram néném asszonynyal együtt, és érkezett 
ki az öcsém is Kolozsvárról. 

8 (Junii) ment bé az öcsém Kolozsvárra az collegiumban. 

15 (Junii) jó reggel indultunk el bátyám Szilvási uram-
mal Sajóra az temetésre,1) és Teleki Pál bátyám uram meg-
várván bennünket Szászujfaluban, ő kegyelmével együtt estvére 
Sajóra érkeztünk jó idején. 

16 Junii temettük el az szegény idvezült Kemény Já-
nosné Teleki Anna asszonyt az n(agy)-sajói szász templomban; 
az háznál az színben praedicállott az tordai pap Hunyadi 
uram; textussá volt az 91 Zsoltár 14, 15, 16 verseiből; és 
orált Baczoni uram az kolozsvári professor; az templomban 
pediglen praedicállott az küküllővári pap Bonyhai uram; tex-
tussá volt Példabeszédek 31 része 10 verséből; és orált Szi-
geti uram az enyedi professor. 

17. Ott voltam. 
18. Ebéd után bátyám Szilvási urammal megindultunk 

és écczaka későn haza jöttünk Czegében. 

13 (Julii) estve felé vadászni voltunk, de semmit sem 
fogtunk. Ezen nap valedicált az öcsém Yass József az colle-
giumtól Kolozsvárat. 

14. Küldöttem bé az lovakat az öcsém után Kolozsvárra. 
15 (Julii) itthon voltam. Eodem adott az öcsém exitust. 

17 Julii itthon voltam. Eodem jött haza az öcsém. 

10 (Augusti) Méhesre mentem. 
11. Ott voltam; takaríttatnám ha volna mit, de az isten 

egér által való ítéletivel úgy elvette az gabonát, hogy min-
denféle gabona-oeconomiám sem extendálódik kétszáz kalon-
gyára, az ki tavaly háromezerre is kitölt. 

12. Yisszajöttem Czegében. 

26 (Augusti) reggel kimentem az mezőre egy karulyt 
foglyosítani.2) 

*) T. i. Kemény Jánosné temetésére, ki mart. 31-én halt meg; 
1. föntebb az apr. 4-ről szóló feljegyzést. 

2) E szó magyarázatát olv. föntebb 1694. aug. 14-ike alat t a jegy-
zetben, 187. 1. 
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7 (Septembris) ebéd előtt fiirjészni voltam, de semmit 
sem fogattam, mert az karulyom ellábogott voltx) s alig fog-
hattam meg is. 

5 (Octobris) reggel Kudura indultam az szegény sógor 
Pongrácz András uram látogatására, de szintén Nagyfalunál 
jött előmben az néném asszony embere, az ki megmondotta, 
hogy szintén akkor reggel hét s nyolcz óra tájban megholt 
szegény; melyet meghallván, ebédet ettem Nagyfaluban s ebéd 
után Kudura mentem. 

6, 7. 8. Ott voltam és az koporsó(ba) tételre készülget-
tettem Diószegi Mihály urammal. 

9. Tettük koporsóban az szegény sógor Pongrácz And-
rás uramat. Isten nyugassa meg szegényt és adjon boldog fel-
támadást az utolsó napon! 

10. Ott voltam és dispositiót töttem az néném asszony 
cselédi közt és házánál. 

11. Estvére haza jöttem Czegében. 

24 (Octobris) egész nap és azon napnak écczakáján sűrii 
és szapora hó esett, mely méltó az observatióra. 

28 (Octobris) kezdettem isten segítségéi)űl az szürethez, 
legelsőben is az Kis-Tekenőshez. 

29. Végzettem el az Kis-Tekenős szüretit, az holott is 
csak 186 veder borom lött; be is szállíttattam őket az pin-
czében. 

30. Kezdettem az Nagy-Tekenőst szűretni. 
31. Végzettem el; az holott is nem lött több 282 veder 

boromnál. De mindezekért is legyen dicsőség az istennek szent 
felségének, és kérem azon, engedje békességben csendesen sok 
jóakaróimmal elkölteniink nagy neve dicsőségére. 

3 (Nóvembris) ebédre általmentem Császáriban bátyám 
uramhoz, az ide való mester kéretvén velem Máriát, az ángyom 
asszony frajját. 

30 (Decembris) Császáriban mentem. 
31. Ott voltam és töltöttem el ezen elmúlt 1720 eszten-

dőt isten kegyelmességéből, kiért is áldassák szent neve! 

0 El-lábog, el-lábbag: eltér az egyenes útról / el-lábbagó madár : 
avis devia. Nyelvt. Szót. II. 502. 
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Ezen elmúlt 1720 esztendő mindenféle gabona dolgábúl 
alkalmas bőv esztendő volt, az mint az gyümölcsöknek is nem 
volt szükségek; de az bor szűkön lött az szellőnek kevesebb 
termése miatt, s az ki lött is, az idein való hidegnek létele 
miatt savanyúbb az egyébkorinál; mindazonáltal ebben is isten 
oly kegyelmét mutatta, nem akarván egészlen ő felsége meg-
szomorítom szűk esztendővel, hogy az bornak kevés és épen 
savanyú voltával nem panaszolkodhatunk, sőt inkább kérjük 
ő szent felségét, hogy tovább is velünk gyakorlott irgalmas-
ságát tőlünk meg ne vonja, hanem kegyelmes szemével tekint-
vén inkább reánk, áldjon meg bennünket egészséggel, békes-
séggel s bőv esztendővel. 

Jehova — — stb, 

1721. 
1 Januarii Császáriból bátyám Yass Dániel urammal ő 

kegyelmével felestököm után megindulván Lóna felé, Füzesen 
kelletett hálnunk, minthogy az hintónk elromlott. 

2 Januarii reggel Füzesről megindulván, ebédre Lónára 
mentünk, bátyám Teleki Pál uramhoz ő kegyelméhez. 

3, 4, 5, 6, 7, 8 Januarii ott voltunk. 
9. Indult el bátyám uram Lónáról Magyarország felé. 
10. En is resolválván magamat az Magyarországra való 

kimenetelre, indultam meg; ebédlettem Pánczélcsehen Dobai 
uramnál és hálni Balázsházára érkeztem, az holott is bátyám 
uramat utóiértem. 

11. Felestököm után bátyám Yass Dániel urammal ő 
kegyelmével együtt megindulván Balázsházáról, hálni érkez-
tünk Brédre. 

12. Reggel Brédről megindulván, ebédlettünk Baliában, 
hálni érkeztünk Sannaságra. 

13. Ott rostoklottunk. 
14. Reggel Sarmaságról megindultunk, ebédlettünk Sza-

kácsiban, háltunk Tusnádon az Yay László uram udvarházánál. 
15. Reggel Tasnádról megindultunk, ebédlettünk Iríny-

ben, hálni jöttünk Piskoltra. 
16. Ott rostoklottunk. 
17. Piskoltról reggel megindulván, ebédlettünk Béltek-

ben, háltunk Pócson. 
18 Januarii Pócsról megindulván, ebédlettünk Ibrony-

ban, estvére jöttünk Székelyben Zoltán Józsa uramhoz. 
19. Vasárnap lévén, ott marasztott ő kegyelme bennünket. 
20. Reggel megindulván Székelyből, ebédlettünk az kótaji 

pusztán lévő vendégfogadóban, háltunk Tokajban. 
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21. Reggel Tokajból megindulván, ebédre jöttünk Báj-
ban Patai Sámuel uramhoz s az nap ott is voltunk. 

22. Bájból megindulván, ebédlettünk Megyaszón, háltunk 
Kásmárat.1) 

23. Kásmárról megindulván reggel, ebédlettünk Edelin-
ben,2) háltunk Yadnán. 

24. Yadnáról reggel megindulván, ebédre jöttünk Lénárt-
falvára, estvére érkeztünk Serkében, az ángyom Yass Dánielné 
asszonyom ő kegyelme jószágában és házához. 

25. 26, 27/28, 29. Nyugtattuk magunkat és lovainkat 
az hosszú ót után. 

30. Januarii vadászni voltunk bátyám urammal egész nap. 

3 (Februarii). Teleki Pál és Kemény Simon uramék 
ajnáeskői inspectorok Bényei György uram jővén Serkében, 
hívott el és mentem vacsorára Ajnácskőben Yay Sámuel uram-
mal és az öcsémékkel, Yass József és Miklóssal, s Yáradi 
Zsigóval s több becsületes emberekkel. 

4, 5. Mind ott mulattunk s ittunk. 
6 Februarii bátyám Yass Dániel uram is Serkéből kijő-

vén vadászni, mi is Bényei urammal kimentünk, és estvig vadász-
ván, estvére Serkében jöttünk. 

20 (Április) az nemes Gömör vármegye gyűlésére indul-
tunk ebéd után bátyám Yass Dániel urammal és háltunk Tor-
nallyán Tornallyai Márton uramnál. 

21. Jó reggel érkeztünk Pelsőczre az nemes vármegye 
gyűlésére, és ebédig ott lévén, ebéd után ismét vissza indul-
ván, hálni jöttünk Tornallyára, ugyan Tornallyai Márton 
uramhoz. 

22. Reggel megindulván onnét, ebédre vissza érkeztünk 
Serkében. 

23. 24. Yeszteg voltunk Serkében. 
25. Yay Sámuel urammal Serkéből reggel Pestre indul-

ván forsponton, ebédet ettünk az ajnáeskői majorban, háltunk 
Kis-Hartyánban, az Kemény Simon uram falujában. 

26. Reggel megindulván, ebédlettünk az mezőn, hálni 
érkeztünk Ácsára, az Yay Adám sógor falujában. 

27. Reggel onnét megindulván, ebédre Rádra 3) érkez-
tünk Pongrácz György és Yay Adám sógor uramékhoz. 

0 így; kétségkívül Alsó- vagy Felsö-Kásmárk Abaúj vmben. 
3) Edelényben. 
3) Yácz mellett Nógrád vm. 
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28, 29. Ott voltunk. 
30. Ebéd után megindulván Kádról, én sógor Pongrácz 

György urammal estvére bémentem Pestre és szállottunk az 
Aranyos Szarvas nevű vendégfogadóban. 

1 Maji ott voltam, és az Duna-parton sétáldogálván, 
Budának kies voltát és az Mátyás király házainak mostan 
való épitésit szemlóldegéltem. 

2 Maji estve felé megindulván Pestről sógor urammal, 
hálni jöttünk Dunakesziben. 

3. Reggel onnét megindulván, ebédre vissza érkeztünk 
Rádra. 

4. Ott voltam, vasárnap lévén. 
5. Yay Sámuel urammal vissza indultunk Serkóben; 

ebédre jöttünk esmét Ácsára, és ott forspontot fogván, hálni 
jöttünk Tarban.1) 

6. Reggel onnét megindulván, ebédre jöttünk egy mezőre 
s hálni vissza érkeztünk Serkében. 

12 (Maji) reggel indultunk meg bátyám urammal Er-
délyben; ebédlettünk az sajónémeti réten, hálni jöttünk Ka-
zinczra, az ángyom asszony jószágában. 

13. Ebédig az ángyom asszony szőlleit járván meg bá-
tyám urammal ós ángyom asszonynyal együtt, ebéd után meg-
indultunk és estvére jöttünk Szentpéterre Szentpóteri Imre 
uramhoz. 

14. Reggel megindulván Szentpéterről, ebédre jöttünk 
Miskolczra Mocsári Balázs uramhoz, hálni lgriczére.2) 

15. Reggel megindulván, ebédre jöttünk az Tisza mellé, 
Ároktőre, ebéd után az Tisza-partra, de nagy lévén az Tisza 
és az hidas nem járhatván az szél miatt, ott kelletett hálnunk. 

16. Reggel általköltözvén az Tiszán Ősegénél, ebédlet-
tünk az Hortobágy hídjánál lévő vendégfogadóban, háltunk 
az debreczeni határon az liget széliben az mezőn. 

17. Ebédre Ersemjénben mentünk az sógorhoz Pécsi 
Mihály uramhoz. 

18 Maji vasárnap lévén, ott voltunk. 
19. Reggel megindulván onnét, ebédlettünk az Ér között 

való mezon, hálni jöttünk Magyar-Csaholyban. 
20. Reggel megindulván, ebédlettünk az Zanok erdő 

szélin, hálni jöttünk Baliában. 

9 Pásztó mellett Heves vm. 
a) Igriozi. 
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21. Onnét is reggel megindulván, ebédlettünk az Czi-
gányi nevű puszta falu határán, hálni érkeztünk Romlot nevű 
puszta falu helyén lévő malmában Kun István uramnak. 

22. Reggel megindulván, ebédlettünk az füzesi mezőn, 
hálni érkeztünk Lénára Teleki Pál bátyám uramhoz. 

23. 24. Ott voltunk. 
25. Felestököm után megindulván Lóuáról és bátyám 

Teleki Pál uram is ángyom asszonynyal együtt eljővén velünk, 
estvére Császáriban jöttünk. 

26. Teleki Pál urammal együtt megindulván reggel Csá-
száriból, haza jöttem Czegében; bátyám uram elment P(uszta)-
Kamarásra. 

9 (Junii) délután Gölczre mentem által Nagy Ferencz-
hez, minthogy Somkereki Mihálynak, czegei gondviselőnknek 
kértem az leányát. 

16 Junii reggel Császáriban mentem Nagy Ferenezczel 
és az ángyom asszony frajját kértük meg az ide való mester-
nek Deési Sámuelnek, az melyet meg is nyervén nekie, öszve 
is eskettettiik. 

30 (Julii) ebéd után Császáriban mentem bátyám Yass 
Dániel uramhoz, és estve felé ő kegyelme is sézánx) erre 
jővén, haza jöttem. Eodem valami rosz hír futamodott volt 
köztünk, hogy tudnia illik az tatár béjött volna Radnánál az 
országban, de hamar megcsendesedett, minthogy hazug hír volt. 

2 (Augusti) indultam meg az öcsém Teleki Mihály lako-
dalmára, estvére mentem Méhesre. 

3. Reggel megindultam Méhesről, és déltájban öszveta-
lálkozván az násznépivei Gerenden, hálni mentünk Kocsárdra. 

4. Reggel az násznépével megindulván Kocsárdról, ebéd-
lettünk az sugudi gátnál, hálni sirató estvére mentünk Elekesre. 

5 Augusti érkeztünk bé az násznépével Szentmiklósra 
az lakodalmas házhoz.2) 

6. Mind ott vigadtunk. 
7. Indultam meg Kemény Simon uram, Teleki Pál és 

Bánfi Zsigmond bátyám uramékkal Kercsesorára, az Teleki 
József bátyám uram leánya Teleki Krisztina húgom lakodal-

9 Csézán. 
s) Teleki Mihály gróf Bethlen Klárát vette feleségül. Nagy 1. Ma-

gyarorsz. Családai XI. 85. 1. 
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mára,1) és hálni mentünk Sorostélyra. velünk lévén az öcsém 
ifjú Teleki József uram is. 

8.> Jó reggel megindulván Sorostélyról, écczaka későn 
érkeztünk Kercsesorára a lakodalmas házhoz. 

9, 10, 11. Ott lévén, készültünk az lakodalomhoz. 
12. Érkezett el To(l)di Ádám uram az násznépével. 
13, 14. Mind ottan vigadtunk, lévén nagy pompás lako-

dalom, mivel ott volt az commendírozó generális Wirmond 3) 
uram ő excellentiája feleségestől, űgy generális Gryulai Ferencz 
uram is feleségestől ós sok német officzérek s sok urak. 

15. Teleki Pál, Sándor és Bánfi Zsigmond bátyám ura-
mékkal felestököm után megindulván Kercsesoráról, hálni jöt-
tünk egy erdő közt lévő szénafűben. 

16. Ebédre jöttünk Sorostélyra; ott elválván Teleki Sán-
dor uram tőlünk, hálni jöttünk Nagy-Csergődre. 

17. Onnét is megindulván reggel, ebédre jöttünk Maros-
Szentkirályra, bátyám Bánfi Zsigmond uram házához. 

18 Áugusti onnét is Teleki Pál bátyám urammal meg-
indulván, hálni jöttünk Tordára. 

19. Tordáról reggel megindulván, estvére jöttünk Lónára. 
20. Lónán voltam bátyám Teleki Pál uramnál. 
21. Onnét is reggel megindulván, ebédre jöttem Bonczi-

dára Bánfi Farkas öcsém uramhoz, estvére haza Czegében. 

5 (Septembris) itthon voltam, minthogy ezekben az napok-
ban az szőllő kidaraszlásán3) szorgalmatoskodtam. 

6. Ebéd után Lónára indultam az Teleki Pál bátyám 
uram mostan született kis fiacskájának keresztelőiben s vacso-
rára oda is mentem. 

7. Lött meg az keresztelő feles becsületes embereknek 
és professoroknak s papoknak praesentiájokban; az csecsemő-
nek nevűi adatott az Pál név, kit isten neveljen szüleinek s 
atyjokfiainak örömekre, az hazának s atyjokfiainak s jóakarói-
nak szol gálatj okra. 

8. Bátyám Yass Dániel urammal megindulván reggel 
Lónáról, ebédre Császáriban jöttem, ebéd után haza Czegében. 

13 (Septembris) vadászni voltam, de semmit sem fog-
tunk. Eodem estvére jött hozzám az sógor Bánfi Ferencz az 
hűgommal együtt, 

9 Teleki Krisztina Tholdi Ádámhoz ment feleségül. Nagy I. id. 
m. XI. 157. 1. 

s) Yirmond. 
3) Daraszlás : kapáló munka, a szellőnek a közte kikelt gyomtól • 

való megtisztítása daraszol vagy doroszol: gyomtól megtisztít. 
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14. Általmentünk együtt Császáriban az kis Vass Fe-
rencz öcsém temetésére, az kit is feles becsületes emberek 
praesentiájokban eltemettünk az császári templomban lévő 
sírban, az holott fekszik az szegény bátyám, ifjabb Vass György 
uram J) és néném Bánfi Mihályné Vass Ágnes asszony; 2) az 
testecske felett az háznál praedicállott tiszt. Deáki uram; tex-
tussá volt az 27 Zsoltárnak 16 verséből; az templomnál lévő 
színben pedig praedicált tiszt. Igó uram az széki praedicator, 
az Salamon prédikátori könyvének 12 részének 1, 2, 3, 4-ik 
verseiből. 

15. Felestököm után ment el az sógor Bánfi Ferencz 
uram tőlem. 

24 (Novembris) reggel megindulván, estvére Méhesre 
mentem. 

9 (Decembris) ismét Méhesről reggel megindulván, ebéd-
lettem Bándon, hálni érkeztem Maros-Keresztúrra. 

10. Reggel bémentem Maros-Vásárhelyre sógor Pongrácz 
György uramhoz és néném Pongrácz György és Andrásné 
asszonyomékhoz, de estvére esmót kijöttem Maros-Keresztúrra 
hálni. 

11. Csak ott voltam. 
12. Virradtig kijővén sógor uram Vásárhelyről, jó reg-

gel megindultunk, és az útban találkozván bátyám Szilvási 
Boldizsár urammal is, hálni Szász-Nádosra mentünk. 

13. Pongrácz György sógor és Szilvási Boldizsár bátyám 
uramékkal, úgy ángyom Szilvásiné asszonyommal megindulván 
reggel Nádosról, ebédre mentünk Kis-Bunra, méltóságos grófné 
Bethlen Jánosné asszonyomhoz. 

14 Decembris volt az kézfogásom néhai méltóságos gróf 
Bethlen János uram második hajadon leányával Bethlen Julia 
kisasszonynyal, és ugyan akkor meg is esküdtem véle; az 
melyért dicséret, dicsőség tulajdoníttassék az szent Jehovának, 
az ki megelégelvén sok bizonytalanságimat, megkegyelmezett 
énnekem, és nem tekintvén számtalan vétkeimet, megvigasz-
talta az én régen búban fetrengő szívemet. 

20 (Decembris) haza jöttem Czegében. 

9 Vass János f ia; meghalt, 1703. dec. 15-én. 
a) Az említett i f j . Vass György testvére; meghalt 1703. nov. 10-én. 

CZKGEI VASS NAPLÓK. 3 3 
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Ezen elmúlt 1721 esztendő nem számláltathatik az bőv 
esztendők köziben és rendekben, mert noha ugyan az gabona 
szalmájában tetszett felesnek lenni, de épen semmi szeme nem 
volt, sőt az mi kevés lött is belőle, sükeretlen és szaporátlan; 
az szőllőt pediglen még tavaszszal elsütvén az dér, annak-
utána való j ö v é s e p e d i g l e n perfectióra nem mehetvén, az 
őszi idein való hóharmat miatt igen igen kevés bor lött s az 
ki lett is, valóban savanyú s ízetlen. Egyébiránt egészséges 
esztendőnek lenni mondhatjuk, mert isten kegyeimébűi semmi 
oly nehéz és ragadó nyavalya benne nem uralkodott. Részem-
ről pediglen igen szerencsés esztendőnek nevezem, kiért dicső-
ség és hálaadás istennek. Amen! 

Nagy igazságú, de viszont nagy irgalmasságú ós kegyel-
mességű szent Jehova úr isten! dicséret, dicsőség tulajdonít-
tassák szent felségednek érette örökkön örökké, hogy ez ó 
esztendőt csendes jó egészségben és hazánknak békességében 
engedted énnekem szegény szolgádnak eltöltenem, és megtar-
tottál s minden elszenvedhetetlen károktól megőriztél s oltal-
maztál és nem hagytál az én bűneimnek s undok vétkeimnek 
fertőjében hevernem, hanem kegyelmes kezeiddel engem kihú-
zál és megkegyelmeztél énnekem, s az én régen hánykódó és 
sok búban s bizonytalanságban elmerült szomorú elmémet 
megvígasztalácl és megcsendesítetted, kimutatván kegyelmesen 
azt énnekem, az kit rendeltél volt. Dicsérem Uram és áldom 
az te nevedet sok rendbeli és azok között ezen jótéteményedért 
is, valamíg ez földön élek az te jó voltodból. Dicsértessél Uram 
az mennyben az angyaloktól, dicsértessél ez földön az embe-
rektől. Amen! 

Finis coronat opus. 

Jövés : fiatal vessző, hajtás. V. ö. Nyelvt. Szót. II. 62. 
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Űr isten — — — — — stb. 

1722. 
1 Januarii új esztendő napja lévén, itthon voltam házom-

nál, istenemet szolgáltam. 

9 (Januarii) estvére Császáriban mentem bátyám uramhoz. 
10. Ott voltam, minthogy az czegei mester lakadalma 

volt,2) jelen lévén azon lakodalomban az úr Kemény Simon 
uram feleségestől, Teleki Pál és Bánfi Zsigmond bátyám ura-
mék és Pongrácz György s Yay Ádám sógor uramék. 

11. Hozta el az mester az menyecskéit és lött itt az én 
házomnál is lakadalma, de én nem jöhetvén vélek, az öcsémre 
Yass Józsefre bíztam az gazdaságot. 

12. Császáriban voltam, minthogy az urak is ott volta-
nak mindnyájan. 

13. Keggel az urak elmenvén Császáriból, én is ebédre 
haza jöttem Czegében. 

31 (Januarii) reggel megindultam Berkenyesre, méltósá-
gos grófné Bethlen Jánosné asszonyom udvarlására és az 
mátkám látogatására.3) 

9 A kihagyott szavak mint az első könyv czímében. 
a) L. föntebb az 1720. nov. 3-ról és 1721. jun. 16-ról szóló fel-

jegyzéseket. 
3) Kézfogása volt Bethlen Juliával dec. 14-én ; 1. föntebb. 

33* 



516 1 7 2 2 . F E B R U Á R I U S — N O V E M B E R . 

1 Februarii ott voltam Berkenyesen. 
2 (Februarii) is ott voltam. 
3. Reggel megindultam onnét méltóságos grófné asszo-

nyommal együtt Berkenyesről, ebédlettünk Szentgothárdon, est-
vére ide Czegében haza jöttem, minthogy az asszony grófné 
asszonyom itt hált Czegében. 

1 Maji jó reggel általmentem Császáriban, minthogy bá-
tyám Yass Dániel uram mostan született kis leánykáját keresz-
teltette meg, kinek is neve Kata. 

2. Ebéd után haza jöttem Czegében. 

I Octobris indultam meg ebéd után Yécsre, az idvezült 
úr Kemény Simon uram temetésére; hálni mentem Tekében. 

2. Onnét reggel megindulván, ebédlettem Teke-Ujfalu-
ban,1) estvére Yécsre mentem. 

3. Yoltam ott egész nap. 
4. Yolt az szegény idvezült úr temetése; az várban prae-

dicállott az kolozsvári pap, tiszt. Baczoni Máté uram; textussá 
volt Apostolok cselekedetiről írott könyvnek az 24 része 16 
verséből; orált pedig az enyedi professor tiszt. Szigeti István 
uram; az sírnál pediglen az színben praedicállott az vásárhelyi 
professor tiszt. Szatmári uram; textussá volt szent Pál Thes-
salonikabeliekhez írott első levelének az 4 részének 13, 14 
verseiből; orált pediglen az kolozsvári theologiae professor 
tiszt. Udvarhelyi uram. Eodem, elvégeződvén az temetés, nap-
haladat után megindultam, éjfélre Tekében jöttem, és ott vagy 
egy óráig nyugodván és évén, megindultam, és azon écczaka 
virradtig Lekenczéig jöttem. 

5. Continuálván utamat, ebédre Margitára jöttem az asz-
szonyhoz grófné asszonyomhoz.2) 

6. Érkezett el Pogány László uram, az ki is az nap 
eljegyzette az mátkám öcscsit Éva kisasszonyt, s ugyan akkor 
meg is esküdtek. 

7 Octobris is vigadtunk az kézfogásban. 
8. Reggel elment Pogány uram. 
9. Én is ebéd után haza jöttem Czegében. 

II (Novembris) estvére Kolozsvárra menteni. 
12 — 22. Mind ott voltam. 
23. Ebédkor hallván meg az szegény néném Pongrácz 

9 Oláh-Ujfalu Kolos vmben. 
a) T. i. Bethlen Jánosnéhoz. 
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Györgyné as szonyomha lá lá t , estve felé az öcsémmel Vass 
Józseffel kiindultam Kolozsvárról ós vacsorára Lónára mentem ; 
vacsora után pediglen onnét is megindulván, éjfél után két-
három órával érkeztem Szamosujvár-Németiben. 

24. Jó reggel onnét megindulván, ebédre Kudura ér-
keztünk. 

25. Készültünk az koporsó tételre. 
26 Novembris tettük koporsóban az szegény néném Pon-

grácz Györgyné asszonyomat; praedicállott felette az deési 
pap tiszt. Köpeczi János uram; textussá volt az Salamon 
Példabeszédinek az 31 része 10, 11 verseiből. Eodem estve 
későn megindulván, Szentmargitára jöttem hálni. 

27. Jó reggel onnét is megindulván, délre Lónára jöttem. 
28. Lónáról reggel megindulván, ebédre béjöttem Ko-

lozsvárra. 

7 Decembris osztoztam meg az öcsémmel Vass Józseffel. 
8. Végzettük egészlen el az osztozást. 
9. Kiindultunk az öcsémmel Kolozsvárról és hálni jöt-

tünk Berkenyesre. 
10. Ebédre Méhesre jöttünk. 
11. Ott voltunk, dolgaink lévén. 
12. En felestököm után megindulván Méhesről, estvére 

haza jöttem Czegében. 

20 (Decembris) általmentem reggel Császáriban, de est-
vére haza jöttem. Eodem estve érkezett hozzám az sógor Pécsi 
uram is. 

21. Ment el ő kegyelme tőlem. Eodem én is megindultam 
Bunra innepleni az asszonyhoz grófné asszonyomhoz,2) és est-
vére mentem Berkenyesre hálni. 

22. Jó reggel onnét megindulván, ebédlettem Sályiban, 
hálni érkeztem Malomfalvára. 

23. Onnét is jó reggel megindulván, ebédlettem Örmé-
nyesen, hálni mentem Magyarosra. 

24. Virradtig Magyarosról megindulván, reggel Kis-Bimra 
érkeztem az asszonyhoz grófné asszonyomhoz. 

25. 26, 27. Karácsony innepje lévén, ott inneplettem. 
28, 29, 30, 31. Mind ott voltam s végzettem az ó esz-

tendőt. 

9 Keresztúri Krisztina. 
9 Bethlen Jánosnéhoz. 
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Ezen elmúlt 1722 esztendő nem egészlen számláltatha-
tott egészséges esztendőnek, de inkább szűk esztendőnek mond-
hatjuk, mivel az gabonának sem volt rendes termése, bor 
pediglen és gyümölcs igen ritka helyt lött, mert az tavaszi 
késői hideg elvévén az szőllőknek jövéseket*) és az fáknak 
virágjokat, nagyobb részén az országnak semmi gyümölcs nem 
lött, bor pediglen igen vékonyon és szűken. Egyébiránt békes-
séges esztendő volt, mert isten kegyelméből sehonnan semmi 
rosz hír bennünket nem szomorított, 

Kegyelmességgel bővölködő, teljes irgalmasságú Jehova 
nagy isten — — stb. 

1723. 

1 Januarii új esztendő napja lévén, Kis-Bunon innep-
lettem az asszonynál grófné asszonyomnál. 

2, 3, 4, 5, 6. Mind ott voltam. 
7 Januarii felestököm után megindultam haza Czegében, 

hálni jöttem Göcsre. 
8. Jó reggel Göcsről megindulván, ebédlettem Panyitban, 

hálni jöttem Gerebenesre. 
9. Onnét is jó reggel megindulván, ebédre Méhesre jöt-

tem és az nap ott commoráltam, ott lévén bátyám Yass 
Dániel uram ő kegyelme is. 

10. Felestököm után Méhesről megindulván és egy 
keveset P(uszta)-Kamaráson mulatván, estvére haza jöttem 
Czegében. 

20 (Januarii) ebéd után Bonczidára mentem az úrhoz 
Bánfi György uramhoz. , 

21. Az asszony keresztneve Agnes napja lévén,2) bátyám 
Teleki Pál és Yass Dániel uramék s több becsületes emberek 
voltanak ott, és az kolozsvári pap Deáki uram, és az profes-
sor Udvarhelyi uram voltanak ott és nagy vígasságunk volt, 
ittunk, mulattunk. Eodem estve későn vacsora előtt betegedett 
meg az asszony grófné asszonyom3) és szült egy kis fiat. 

22. Ebédre általmentem Bonczidáról Lónára Teleki Pál 
bátyám uramhoz, és estve felé onnét vissza indulván, écczaka 
későn haza érkeztem Czegében. 

0 L. föntebb 1721 véginél az erről szóló jegyzetet. 
2) Bánfi György felesége Toroczkai Ágnes vala. Nagy I. id. m. 

I. 167. 1. 
3) T. i. BánJi György né. 
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27, 28, 29 (Januarii). Itthon házomnál voltam és készül-
tem az lakadalmomra való indulásra. 

30 Januarii jó reggel ide érkezvén bátyám Teleki Pál 
uram, indultam meg az násznépével az feleségem után Kis-
Bunra; hálni mentünk Méhesre, Teleki Pál bátyám uram 
commendója alatt, ő kegyelme lévén az násznagy. 

31. Méhesről reggel megindulván, ebédre mentünk Gere-
benesre, hálni Nyárádtőre. 

1 Februarii onnét is reggel megindulván, ebédre men-
tünk Balavásárára, sirató estvére Szász-Nádasra. 

2. Felestököm után megindulván Szász-Nádasról, ebédre 
érkeztünk nagy vígan Kis-Bunra az lakadalmas házhoz, az 
holott is mind az én, mind az Pogány László uram lakadalma 
meglőtt, kiért áldassák az úr istennek szent neve. 

3. Ott vígadtunk és ez nap lött meg az asszony grófné 
asszonyom frajjának az lakadalma az p(uszta)-kamarási pap-
pal Tordai urammal. 

4 Februarii indultunk meg Kis-Bunról vígan isten kegyel-
méből az násznépével, hálni jöttünk Szász-Nádasra. 

5. Reggel onnét is megindulván, ebédlettünk Lukafalván, 
hálni jöttünk Bergenyére. 

6. Onnét is reggel megindulván, ebédlettünk Sályiban, 
hálni jöttünk Méhesre. 

7. Méhesről felestököm után megindulván, délre érkeztem 
haza Czegében békével az feleségemmel együtt, kiért áldassék 
és magasztaltassák az Úrnak szent neve örökkön örökké, ki 
megkegyelmezett énnekem és sok bűneimet megbocsátván, 
megelégelte sok szomorú búsulásimat és megvigasztalt kegyel-
mesen ; alázatoson kérem már ő szent felségét, hogy adjon 
csendes és boldog életet és hosszú ideig való békességes 
együtt lakást, és áldását ne vonja (meg), sőt inkább szaporítsa 
rajtunk. Amen! 

12 (Februarii) reggel Lónára indultam az feleségemmel, 
velem lóvén Bethlen István úrfi és az öcsém Yass József; 
ebédlettünk Den gelegen, estve felé Lónára érkeztünk, 

13. Yolt az Bethlen István úrfi kézfogása az húgommal 
Macskási Krisztinával, kinek is kiadója én voltam. 

14. Yasárnap lévén, ott mulattam. 
15. Reggel megindulván, ebédlettem Szamosujvárat, hálni 

estvére haza jöttem Czegében. 
16. Itthon voltam házamnál. 
17. Jó reggel ide jővén hozzám bátyám Teleki Pál uram, 
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ő kegyelmével együtt elmentem Mezőujlakra az szegény idve-
ziilt ángyom Teleki Mihályné asszonyomkoporsó tételire. 

18. "Volt szegénynek koporsóban való tétele, az holott is 
praedicállott felette az maga udvari papja; textussá volt az 
116 Zsoltárnak 7 verséből. 

19. Onnét haza jöttem estvére Teleki Pál bátyám uram-
mal együtt. 

18 (Mártii) osztottuk fel az szőllőinket itt Czegében az 
öcsémmel, Vass Dániel bátyám uram és Nagy Ferencz ura-
mék előtt. 

19. József napjaiévén, az öcsémhez Vass Józsefhez men-
tem ebédre Szentgothárdra; ebéd után haza jöttem. 

8 (Maji) ebéd után az feleségemmel együtt általmentem 
Császáriban, ángyom Vass Dánielné asszonyom látogatására, 
minthogy megbetegedett gyermekágyban. 

3 (Julii) ebéd után megindulván, estvére Berkenyesre 
mentem az asszony gróf Bethlen Jánosné asszonyom udvar-
lására. 

7 (Julii) naphaladatkor megindulván Berkenyesről, est-
vére haza jöttem Czegében. 

8. Ismét délután hazűl megindulván, estvére Berkenyesre 
mentem. 

9. Méltóságos grófné asszonyommal és az feleségemmel 
együtt ebéd után megindulván Gernyeszegre, az idvezült án-
gyom Teleki Sándorné asszonyom 2) temetésére, háltunk Mező-
Bándon. 

10. Megindulván reggel Bándról, ebédlettünk Remete-
szegen, estvére érkeztünk Gernyeszegre. 

11. Volt az temetés, az holott is az nagy palotán prae-
dicállott az küküllővári becsületes praedicator tiszt. Bonyhai 
uram; textussá volt Pauli ad Philipp, cap. 1. v. 20, 21, 22, 23. 
Orált pedig magyarül tiszt. Szigeti uram az enyedi professor; 
az templomban pediglen praedicállott az kolozsvári becsületes 
praedicator tiszt. Deáki József uram ex Psalm. 119. v. 1 és 2, és 
orált az kissebbik Szigeti uram, ugyan enyedi másik professor. 

12 Julii az feleségemet az asszonynyal együtt visszaküld-
vén Berkenyesre, magam Somkerekre indultam Teleki Mihályné 

9 Teleki Mihálynak Bákóczi tábornokának özvegye Toroczkai Ka-
talin. Nagy I. id. m. XI. 84. 1. 

9 Teleki Sándor első neje Bethlen Julia. Nagy I. id, m. XI. 91. 1. 
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ángyom asszony temetésére,1) Teleki Pál, Kemény Sámuel 
bátyám és Teleki Mihály s Vay Ábrahám s Vass József 
öcsém és Gyulai István sógor uramékkal; hálni mentünk N(agy)-
Sajóra, Kemény Sámuel bátyám uramhoz. 

18. Sajóról ismét együtt megindulván és Bánfi Zsigmond 
bátyám urammal megszaporodván, ebédlettünk az sófalvi réten 
és estvére Somkerekre érkeztünk. 

14. Volt az temetés, az holott is az háznál levő színben 
praedicállott az tordai becsületes praedicator tiszt. Hunyadi 
uram ex Psalm. 116. v. 7, az templomban pediglen ugyan az 
kolozsvári becsületes praedicator tiszt. Deáki József uram ex 
Pauli ad Hebr. cap. 13. v. 14. 

15. Reggel Somkerekről is megindultam Kudura, az 
idvezült néném Pongrácz Györgyné Keresztúri Krisztina asz-
szonyom temetésére,2) bátyám Teleki József s Pál és Bánfi 
Zsigmond s Kemény Sigmond uramékkal együtt. Eodem volt 
az temetés, az holott is az háznál praedicállott ugyan csak 
tiszt. Deáki József uram, Ezékiel cap. 24. v. 16, 17 és 18-nak 
első czikkelyóből, az templomban pedig praedicált az deési 
becsületes praedicator tiszt. Köpeczi János uram, az Jeremiás 
Siralmai 3 részének 12 és 13 verseiből. 

16. Ott voltam Kudun. 
17. Reggel megindultam onnét Teleki Pál s Vass Dániel 

bátyám uramékkal és ebédlettünk az szentmargitai határon, 
ebéd után pediglen Szilágytőnél elválván Teleki Pál uram 
tőlünk, mi bátyám Vass Dániel urammal Császáriban (jöttünk), 
és ott keveset mulatván, haza jöttem Czegében; itthon is csak 
vagy két órát mulatván, Berkenyesre indultam az feleségemhez ; 
vacsorára oda érkeztem. 

20 (Augusti) Berkenyesről ebéd után megindulván, est-
vére ide jöttünk haza Czegében. 

25 Augusti vettem Teleki Pál bátyám uram levelét, 
melyben írja ő kegyelme, hogy az elmúlt szombaton, úgymint 
21 praesentis, Bethlen István uram écczaka Lónárúl elragadta 
az mátkáját Macskási Kriska húgomat. Új manír; még ilyet 
nem sokat hallottunk az országban; bezzeg nem grófhoz, hanem 
olához illő cselekedet. 

26. Végeztem el Czegében az hordatását kevés gabonáim-
nak, az mely is az tavaszi szárazság miatt igen kevés lött, 

9 Koporsóba tételét L föntebb í'ebr. 18-án. 
2) Halálát olv. föntebb 1722. nov. 23-án; koporsóba tétele volt 

nov. 26-án. 
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úgymint búza gel.1) 903, árpa gel. 141, rozs gel. 34, tota 
summa 1078. Kevés lévén, hamar béhordattam, mert az lei 
keveset föz, hamar feladja, közmondás. 

16 (Septembris) Lónára mentem bátyám Teleki Pál 
uramhoz az öcsémmel Yass Miklóssal2) együtt. 

17. Yolt az öcsém Yass Miklós kézfogása az húgommal 
Teleki Évával; az hitlések is meglőtt, én lévén kikérője. 

20 (Septembris) bátyám urammal együtt Lónáról ebéd 
után megindultunk és vacsorára jöttünk Császáriban, Yass 
Dániel bátyám uramhoz, én pediglen feleségemmel együtt 
vacsora után haza jöttem Czegében. 

22 (Septembris) ebéd után megindulván, estvére Szent-
margitára mentem az asszonyhoz feleségemmel együtt. 

4 (Octobris) ebéd után megindulván, estvére Pecsétszegre 
mentem vadászni az szegény öcsémmel Yass Józseffel együtt. 

5, 6. Ott körül vadásztam. 
7. Yadászva, hálni Horgaspatakra mentem. Eodem estve 

lelte el az hideg az szegény öcsémet Yass Józsefet estve felé. 
8. Horgaspatak körül vadásztam. Eodem ismét ellelte az 

hideg estve felé. 
9. Ugyan csak Horgaspatak körül vadásztam, és ugyan 

az nap estve felé az szegény öcsémet az hideg ismét ellelte. 
10. Ebédre haza mentünk Szentmargitára. Eodem az 

szegény öcsém fekünni esett, 
11 Octobris mult ki ez világból szép csendesen az szegény 

édes testvér öcsém Yass József, estveli öt s hat óra között, 
nekem bizony nagy lelkem fájdalmára és szomorúságomra; 
kit is az én istenem nyugossou meg, és az utolsó napon, mikor 
az trombita megfuvaltatik, adjon boldog feltámadást és lelké-
nek az mennyekben az több szentekkel örökké való örvendezést. 

12. Szamosujvárra mentem és a koporsóhoz kévántató 
egyetmásokat vásárlottam s estvére visszajöttem Szentmargitára. 

13. Ebédre bátyám Yass Dániel uram is elérkezett. 
14. Készültünk az koporsó tételre. 
15. Tettük tíz-tizenegy órakor koporsóban az szegény 

édes testvér öcsém Cz(egei) Yass József testét; praedicállott 
felette t. Köpeczi uram Préd. 12 része 3 versének első czik-
kelyéből. 

9 Gelima: kalongya. 
2) Vass Dániel fiával. 
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16. Estve felé indíttattam meg az testet Czegében tár-
szekeren. 

17. Vasárnap lévén, istenemet szolgáltam. 
18. Az asszonynyal grófné asszonyommal együtt megin-

dulván reggel, ebédlettünk Németiben, hálni jöttünk Czegében. 

22 (Octobris) jó reggel az asszony elment tőlem Szent-
margitára. 

6 (Nóvembris) jött az asszony grófné asszonyom hozzám 
Bethlen Erzsébet kisasszonynyal együtt. 

7. Ebéd után indultam meg az asszonynyal grófné asz-
szonyommal együtt Berkenyesre és estvére oda is érkeztünk. 

19 (Nóvembris) reggel az asszonynyal grófné asszonyom-
mal megindulván Berkenyesről, ebédlettünk Légenben, estvére 
Czegében mentünk s ott találtam házomnál Teleki Lászlóné 
ángyom asszonyt. 

20. Eelestököm után elindulván ángyom asszony, én is 
ebéd után Lónára indultam, az feleségemet Czegében hagyván 
és méltóságos grófné asszonyom is ott maradván véle, míg én 
visszajövök Lénáról. 

21. Temettük el az Teleki Pál bátyám uram igen friss 
és jeles kis fiacskáját Teleki Palkót,1) az ki is csak ezelőtt 
másfél héttel holt meg hólyagos himlőben: praedicállott felette 
egyik, tiszt. Deáki József uram; textussá volt Mózses 1 könyve 
22 részének 1 és 2 verseiből; másik pediglen ugyan az maga 
papja bátyám uramnak, tiszt. Hunyadi uram; textussá volt 
Máté 18 részének 10 verséből. 

22. Jó reggel Lónáról megindulván, ebédre haza jöttem 
Czegében. 

25 (Nóvembris) megindultunk az asszonynyal grófné asz-
szonyommal Berkenyesre, ebédlettünk Gyékóben, estve későn 
érkeztünk Berkenyesre. 

22 (Decembris) adta isten ez világra első szülött kis 
leánykámot Erzsókot, kit is az én istenem tartson meg és 
éltessen s neveljen az maga szent nevének dícséretire s dicső-
ségére és anyaszentegyházának épületére s nekünk szüleinek 
s minden atyjafiainak örömökre. 

') Még csak harmadik esztendejében j á r t ; keresztelőjét 1721. sept. 
7-én tar to t ták; 1. föntebb. 
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Ezen elmúlt 1723 esztendő méltán neveztethetik szűk 
esztendőnek, mert nolia láttatott az gabonát termeni, de az 
mi lett is, inkább mind üszögös és eresztőtlen; az bor pedig-
len savanyú, mert az tavaszi hóharmat az szőllőt elsütvén, 
annakutána az mi kijött is, az híves nyár miatt perfectióra 
nem mehetett, noha novemberig dilatálódott nagyobb részében 
az országnak az szüret, de liiában, mert mégis jó ért szőllőt 
nem igen találhatott az ember; az hideg is szüretkor úgy 
megfagylalta az szőllőt, hogy kinyomni nedvességét egyébképen 
nem lehetett, hanem forró musttal kellett meglágyítani s ügy 
lehetett valamit facsarni belőle. Békességes esztendő volt, mert 
isten kegyelméből sehonnét semmi ellenségünk nem volt; de 
egészséges esztendő bezzeg nem volt, sőt inkább őszre kelve 
nyavalyákkal teljes esztendővé lött, mert az himlő sok helyeken 
nagy mértékben grassált s grassál ma is, úgy annyira, hogy 
az városokon hét s nyolczszáz gyermekeket tött az sírban s 
köztök sok nagyidős és öreg embereknek is nem kedvezvén; 
hirtelen halál által is sok és nevezetes embereket vágott ki 
az élők közül, az mint legközelebb engemet is az én édes 
kedves testvér öcsémnek néhai Czegei Yass Józsefnek hirtelen 
való halálával bizony nem kevéssé szomorított meg. 

Kimeríthetetlen bölcsességű — — stb. 

m i . 

Áldd meg Uram ez esztendőt az te jóvoltodból! 
1 Januarii kereszteltettem meg Erzsók kis leánykámot 

itt Berkenyesen, méltóságos grófné asszonyom házánál. 

28 (Februarii) reggel Berkenyesről megindultam az fele-
ségemmel együtt, ebédlettem Légenben, estvére haza érkeztem 
Czegében. 

1 Maji itthon házomnál voltam. 
2, 3. Mind itthon voltam és az néhai idvezült édes test-

vér öcsém Yass József temetésére x) hívogató leveleket expe-
diáltattam széllyel az atyafiaknak. 

4, 5, 6. Mind csak itthon voltam és az temetésre készül-
dögéltem. 

7. Vasárnap lévén, itthon voltam s istenemet szolgáltam. 
8, 9, 10. Mind csak itthon lévén, készültem az temetésre 

és színeket csináltattam. 

') Meghalt oct. 11-ón. 
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21 Maji volt az idveziilt édes öcsém néhai tekintetes 
nemzetes Czegei Yass József temetése, feles becsületes fő és 
nemesi rendeknek jelenlétekben, az holott is az háznál levő 
színben praedicállott tiszt. Baczoni Máté uram, az kolozsvári 
első pap, az szent Pál Timotheushoz írott második levelének 
2 részének 22 verséből, és ugyanott deákül orált tiszt. Udvar-
helyi Mihály uram, az kolozsvári theologiae professor; az sír-
nál levő színben penig praedicállott tiszt. Makai Sámuel uram, 
az széki pap, Mózses első könyvének az 5 részének 24 verséből. 

22, 23. Az leány atyámfiaival czivódtam és alkudtam 
Yass Dániel és Szilvási Boldizsár bátyám uramék közbírósá-
gokban. 

24 Maji ment el bátyám Szilvási Boldizsár uram tőlem 
ebéd után. 

25. Excontentálván leány atyámfiait, mentenek el tőlem 
reggel néném Pongrácz Andrásné asszonyom és az sógor Pécsi 
Mihály uram feleségestől, ebéd után pediglen sógor Ajtai 
András uram fe leséges tő l ;magam is penig ebéd után estve 
felé az feleségemmel együtt az szőllőimet jártam meg. 

10 Junii ebéd után megindultam liazúl és estvére Szent-
margitára mentem az asszony udvarlására az feleségemmel 
együtt. 

11. Bosszúi lett az feleségem, az hideg ellelvén. 

18. Junii esett szegény feleségemen nagy szerencsétlenség, 
mivel délután estve felé egy idétlen kis fiacskája lött. Az isten 
oltalmazza többször affélétől az ő szent fiának érdeméért! 

30 (Junii) költ fel szegény beteges ágyából. 

4 Julii reggel megindultam Margitáról Bethlen Erzsébet 
kisasszonynyal együtt ós ebédlettünk Szamosujvárat az örmé-
nyeknél, estvére haza jöttem Czegében; eljővén magam elől, 
az feleségemet Bethlen Erzsébet kisasszonynyal hátrább hagy-
tam, kik is megegyezvén asszonynyal grófné asszonyommal az 
úton, estvére haza jöttek. 

5. Ebéd után ment el méltóságos grófné asszonyom 
tőlem egész bagázsiájával Berkenyesre. 

') Pongrácz András özvegye Vass Anna, Pécsi Mihály felesége Vass 
Mária, Ajtai András felesége Yass Zsuzsanna. 
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15 (Julii) ebéd után általmentem Császáriban feleségem-
mel együtt Yass Dániel bátyám uramhoz, és estvére haza jöt-
tem ; itt találtam házomnál Teleki Lászlóné ángyom asszonyt. 

16. Ismét jó reggel általmentem Császáriban az felesé-
gemmel együtt, az bátyám uram kis Yass Judit nevű leány-
kája temetésére, az holott is praedicállott elsőben tiszt. Köpe-
czi uram, az deési praedicator, az 22 Zsoltárnak 10, 11 ver-
séből; az másik penig praedicállott Halmágyi uram, az maga 
császári papja ő kegyelmének, az Sámuel első könyvének 14 
részének 43 verséből; véghez menvén penig az temetés, estvére 
haza jöttem. 

25, 26 (Augusti) itthon házomnál voltam. Egy kis rosz 
hír futamodott volt köztünk csak véletlen, hogy az borgai 
passuson levágták volna az strázsákat. 

1 Septembris készültem Bunra, minthogy ez écczaka vet-
tem levelet Bunról, az melyben írja Bethlen Erzsébet kisasz-
szony, hogy az asszony grófné asszonyom igen igen nehezen van. 

2. Reggel indultam Bun felé, ebédlettem az mocsi széna-
fűben, hálni mentem Méhesre. 

3. Jó reggel Méhesről megindulván, ebédlettem az foj-
falviJ) határon, hálni érkeztem Szász-Nádasra. Eodem 3 Se-
ptembris estveli hét és nyolcz órák között mult ki ez világból 
néhai méltóságos gróf Bethlen János uram özvegye, méltósá-
gos gróf Alvinczi Erzsébet őri asszony, nekem édes anyám 
helyett való kedves napam asszony, nekem bizony nem kevés 
szomorúságomra; kit is, kívánom, az Jehova szent isten nyu-
gosson meg és lelkét örvendeztesse az fényes mennyországban 
az több megdicsőült szenteknek lelkekkel együtt, és az utol-
szori trombita rivadáskor adjon boldog feltámadást megholt 
és porrá vált testének, és az ő jegyese az Krisztus vigye az 
hívekkel együtt az ő ágyas házában. Amen! 

4. Jó reggel megindulván Nádasról, ebéd előtt érkeztem 
Bunra, az holott is az néhai méltóságos grófné meghűlt tete-
meit kinyújtóztatva, az árva házat peniglen nagy szomorúság-
ban találtam és könyves szemekkel szomorúan szemléltem. 

5. Készültünk az koporsó tételre. 
6 Septembris tettük koporsóban néhai méltóságos gróf 

Alvinczi Erzsébet igen jó és szelid úri asszonynak megliidege-
dett testét, az mely alkalmatosságon praedicállott az buni 
becsületes praedicator ex Jerem. cap. 45. v. 3, 4, 5, orált 
penig az udvarhelyi professor tiszteletes Deési uram.. 

*) Fo ly fa lva . 
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7, 8, 9. Ott voltam Bunon. 
10, 11, 12, 13, 14. Mind csak ott voltam, az Bethlen 

urakat várván. 
15. Érkezett el estvére Bethlen Ádám uram. 
16. Az temetés terminussáról conferáltunk. 
17. Reggel érkezett el Bethlen Sámuel uram is és az 

nap is az temetésre kévántató állapatokről conferáltunk és 
disponáltunk. 

18. Mentek el az Bethlen gróf urak reggel Bunról. Eo-
dem reggel én is elindultam az feleségemmel együtt; ebédel-
vén az nádasi réten, hálni jöttem Kóród-Szentmártonba. 

19. Onnét jó reggel megindulván, ebédlettem M(aros)-
Keresztúrott az sógornál Ajtai uramnál, hálni haza jöttem 
Méhesre. 

20. Ebéd után Méhesről is megindulván, estvére haza 
érkeztem Czegében. 

25 Septembris az vékony feketét, az kit két esztendőtől 
fogva viselek, elvetvén, öltöztem vastag báránybőrös feketében. 
Szűnjék meg Uram, óh szűnjék meg az te ellenem való hara-
god és abból származó ítéleted, és ne juttasd az én álnoksá-
gimat nekem eszemben az gyászruhának szünetlen való viselé-
sével, hanem engedjed Uram, hogy az gyászruha szűnjék meg 
az én házamnál! Eodem 25 Septembris ebéd után indultam 
Bunra, hálni mentem Méhesre. 

26. Reggel Méhesről is megindulván, ebédlettem az 
teremi rétben, hálni érkeztem Szász-Örményesre. 

27. Örményesről is reggel megindulván, ebédlettem az 
nagy-szőllősi berkekben, estvére; érkeztem Kis-Bunra. 

28. Érkezett el Bethlen Ádám uram estvére Bunra. Eo-
dem érkezett el Nagy Zsigmond uram is. 

29. Jó reggel érkezett el Bethlen Sámuel uram is. 
30. Az házokat készíttettük ós az templomban az sírhoz 

jártam. 
1 Octobris temettük el néhai idvezült édes méltóságos 

grófné asszonyomat gróf Alvinczi Erzsébet asszonyt az felső 
buni templomban lévő rakott sírban, az holott fekszik néhai 
idvezült édes férje gróf Bethlen János uram és két gyermeke, 
az holott porrá váló testének adjon (az isten) csendes nyugo-
vást! Az kastélyban lévő palotán praedicállott Deáki uram 
az 73 Zsoltár 25 és 26 verséből, orált penig Deósi uram az 
udvarhelyi professor; az templomban penig praedicállott Mar-
gitai uram, az széki tractusnak esperestje és várallyai praedi-
cator, az szent Pál zsidókhoz írt levelének 11 részének 2-ik 
verséből. 
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9 (Octobris) ebéd után indultam meg Bunról; hálni jöt-
tem Szász-Nádasra az sógorhoz Ajtai uramhoz. 

10. Onnét reggel megindulván, ebédlettem Gröcsön, hálni 
jöttem Remeteszegre. 

11. Onnét is reggel megindulván, ebédlettem Bándon, 
hálni érkeztem Méhesre igen alkalmatlan havas esős és hideg 
időben. 

12. Méhesről is megindulván reggel, estvére hazajöttem 
Czegében. Eodem az mezőségi hegyeket nagyobb részént fejé-
ren láttam az hó miatt. 

21 (Decembris) érkeztek ki hozzám az innepre az kolozs-
vári deákok. 

Ezen elmúlt 1724 esztendő rész szerént mondattathatik 
bőv esztendőnek valamennyire az gabonákra nézve, minthogy 
szalmájában majd mindenütt az országban felesecskén lött, 
noha nem igen eresztős és kivált (a) mezőségen erős üszögö-
sek voltanak, sok helyeken penig az jégesők, melyek egyne-
hány rendbe voltanak, az mely gabonákot aratatlan tanáltak, 
igen elrontották s paskolták; mégis az pénznek az országban 
való szűk volta miatt oly olcsó minden gabona, hogy az búzá-
nak vékáját öt poltrán, az legszépinek hét-nyolcz poltrán, az 
árpának négy poltrán, az zabnak egy s két poltrán adják. 
Széna dolgából pediglen szűkös esztendő volt, mert igen ritka 
helyt lett jó széna, s az mi lött is, az fűnek ritka volta miatt 
igen kevés; az mezőségi nagy roppant szénafüveken pedig 
majd mindenütt (az) mezőségen semmi szénát nem csinálhattak 
az fűnek nem léte miatt. Bor dolgából peniglen épen szűk 
volt, mivel az szőllőknek igen kevés termések volt, s az mi 
volt is penig, az jégesőnek gyakor ízben való léte és sűrű s 
nagy volta sok helyeken az országban elverte s rontotta kevés 
termését az szőllőnek, noha az mi kevés lett, az jól megért 
és jól elkészült bor lett. Békességes esztendőnek lenni méltán 
mondhatjuk, mivel isten kegyelméből sohonnét semmiféle ellen-
ségtől nem háborgattattunk, noha aratás tájban holmi hazug 
hírek az községet megzendítették volt, az mely semmi sem 
lévén, hamar elcsendesedett.1) Ijesztett inkább bennünket egy 
égen sárkány módjára repülő s egy rúdnyi hosszúságú tüzes 
jel, az mely az egész országban egy nap s egy órában látta-
tott az áerben menni, és az Sajó vizének veressen való folyása, 

9 Olv. föntebb az aug. 25 és 26-ról szóló feljegyzéseket. 
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melyek is liogy szomorú tragoediának jelei legyenek, isten ne 
adja. Egészségtelenségéyel is ez esztendő sok jeles és fő szemé-
lyeket felesen az szomorú sírban rekesztett, én előttem penig 
magát kedves napam asszony és anyám helyett való édes anyám 
nekem szomorú halálával elfelejthetetlenűl nótázta, és velem 
magát az szomorúságot hozó s szomorúsággal említő esztendők 
közzé számláltatta. 

Minden istenek felett való isten — — stb. 

1725. 

Tegyed Uram ez esztendőt nékem örvendetessé, békessé-
gessé s egészségessé, és áldd meg bővséggel! 

I Januarii új esztendő innepe napja lévén, itthon voltam 
s istenemet szolgáltam és az új esztendőt isten kegyelméből 
egész házommal egészségben s békességben inchoáltám. 

3 (Januarii) itthon házomnál voltam, mivel az kis leány-
kám igen megbetegedett az torokfájásban. 

9, 10 (Januarii) csak itthon voltam, mivel az kis leány-
kám igen nehezen volt az kólyika miatt. 

11. Noha az kólyikája megszabadult volt szegény kis 
Erzsók leánykámnak, de mégis halálra válván még reggel, 
estve öt óra tájban kimúlók ez világból szegényke, életének 
esztendős és egy nap hóján három hetű korában.1) Szűnjél 
meg Jehova az te ítéletedtől az én házamban, és bűneimért 
ne bocsásd sujtoló vessződet oly bokroson reám, ne szomoríts 
Uram tovább s többel, hanem sok szomoruságim után nyújts 
már vigasztalást. Amen! 

12, 13. Készültem kis leánykám koporsó tételére. 
14. Tétettem koporsóban s egyszersmind el is temettet-

tem feles becsületes nemes emberek jelenlétekben. 

I I (Mártii) végzettem el az biblia olvasását harmadszor 
avagy negyedszer, jól nem jut eszemben; kiért áldassék az 
Úrnak neve és dicsértessék felséges dicsősége. Amen! 

Anno 1725, die 27 Junii, László király napja écczakáján, 
tizenegy és tizenkét óra között, midőn az nap az rák jegyben 
lett volna, adta isten ez világra második kis leánykámot Zsu-

9 Született 1723. dec. 22-én. 
CZEGEL VASS NAPLÓK. 34 
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zsannát; kiért is áldassák és magasztaltassák az Úrnak nagy 
neve, hogy az ő szolgájának könyörgésére tekéntett, és meg-
kegyelmezvén nekie, szomorúságát vígsággal újította és minden 
szomorúságtól oltalmazta. Mint eddig, úgy ezután is az anyát 
az kisdeddel együtt szent kezeidben ajánlom Jehova úr isten, 
az anyának gyógyulását, az kisdednek nevelkedését igaz hittel 
ós alázatoson kérvén te szent felségedtől, hogy ezután is teben-
ned való bizodalomban nyugodjék az én lelkem és téged 
dicsérjen holtig az én szívem. Amen! 

28, 29, 30 Junii itthon házomnál voltam. 
1 Julii kereszteltettem meg csak hamarjában kisded 

leánykámot Zsuzsannát; keresztatyák voltak az széki becsületes 
praedicator Makai uram, és ugyan ő kegyelme keresztelte meg 
is, az császári becsületes praedicator Halmágyi uram, az itt 
való czegei falusi pap mesterjével együtt, Nagy Ferencz uram, 
Ráczkevi urain és Rácz Mihály; keresztanyák voltak Halmá-
gyiné asszonyom, Nagy Ferenczné és az itt való mesterné 
assfconyomák. 

4 (Julii) jó reggel mentem Vajda-Kamarásra gróf Beth-
len József sógor uramhoz keresztelőben; egy kis fiát keresztel-
tette meg ő kegyelnie Jánosnak, kinek is keresztatyja volt 
gróf Bánfi György uram sok más becsületes fő és nemesi 
rendekkel s papokkal együtt; az keresztelő peniglen és az 
vendégség véghez menvén, naplemente után magam is haza 
indultam és estve későn haza érkeztem. 

8 Augusti szabadult fel az feleségem gyermekágyából. 
Áldassák és magasztaltassák az Úrnak nagy neve és kegyel-
messége érette, hogy mind szülésének órájában, mind penig 
betegségében és gyógyulásában feleségemnek nagy kegyelmes-
ségét mutatta; áldom, dicsérem és magasztalom az Úrnak 
nevét míg az földön élek jóvoltából, mert igen irgalmas és 
kegyelmes én hozzám. Amen! 

5 (Septembris) ebédkor vettem levelét Máramarosból 
Pogány Lászlóné sógorasszonynak, az melyben is írja, hogy 
az sógor Pogány László uram x) megholt az elmúlt holnapban, 
úgymint 17 Augusti, két napig tartó fekvő betegsége után; 
ugyanakkor egyszersmind hozták az temetésre hívogató levelet 
is, az mely is lészen 16 Septembris. 

9 Yass László és Pogány László vőtársak voltak; 1. föntebb az 
1722. oct. 6-ról és 1723. febr. 2-ról szóló feljegyzéseket. 
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20 Novembris indultam meg reggel Szentmargitára az 
feleségemhez, ebédlettem Szamosujvár-Németiben Gombás Ist-
ván uramnál, estvére érkeztem Margitára. 

31 (Decembris.) Claudáltam Szentniargitán az ó eszten-
dőt szomorúság nélkült, kiért áldassék s magasztaltassák az 
Úrnak szent neve. Amen! 

Ezen elmúlt 1725 esztendő isten kegyelméből alkalmas 
bőv esztendő volt mind gabona, bor és széna iránt, az zab 
gabonán kivűl, az mely is az országnak nagyobb részében 
igen szűken és vékonyon termett. Békességes esztendő is volt, 
mert sohunnét semmi ellenséges hír bennünket nem rémített 
s nem ijesztett; de egészségtelen volt kivált az első két-három 
holnapokban, úgyannyira, hogy az én házomon is annyira 
elhatalmazott volt az nyavalya, hogy az feleségem majd az 
egész télen csak betegeskedett, az cselédimet penig úgy leon-
totta egyszersmind az n'yavalya, hogy két férfi cselédnél és 
egy leánykánál több egészségben fen nem maradott; kisded 
esztendős és három lietű leánykám is megbetegedvén, kilenczed 
napi betegsége után ez világból kimúlék, az melylyel is ezen 
elmúlt 1725 esztendő engemet nem kevéssé megszomorítván, 
magát velem szomorú esztendőnek neveztette és jegyeztette; 
mely színű szomorúságtól hogy isten engem többször megoltal-
mazzon, azon töredelmes szívvel kérem istenemet. 

Dicsérje Uram az ég, az nap, az hold, ós annak minden 
seregei dicsérjék az te dicsőséges szent nevedet — — stb. 

1726. 
Ne jöjj Uram többé szomorú ítéleteddel az én házomban. 

sőt inkább nyújtsad áldásodat én reám s házomra s az enyi-
mekre, s bőv áldásodat terjeszszed reám, hogy örömmel dicsér-
jelek. Amen! 

1 Januarii új esztendő napja lévén, inneplettem és 
istenemet szolgáltam s az új esztendőt szomorúság nélkült 
inchoáltam. 

3 (Januarii) érkezett Bethlen Dávid sógor uram is 
Arokallyáról ide estvére, ós Bethlen Gábris úrfi német ós 
magyar praeceptorokkal együtt. 

7 (Januarii) reggel mentek el az úrfiak Arokallyára. 
Eodem 7 Januarii ebéd után én is haza indultam Czegében; 
háltam Németiben Gombás István uramnál. 

545* 
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8 Januarii felestököm után Szamosujvár-Németiből is 
megindulván, estvére haza jöttem Czegében. 

29 Mártii estve felé mentem Víz-Szilvásra, és ezen utam-
ban esett rajtam ily szerencsétlenség: hogy Szekolajon*) túl 
az széki C&ukástó nevü tónak az patakján mentem volna által, 
épen az közepén megállottam itatni, az holott is az lovam 
alattam az sárban belé feküdt, és soha fel nem költhetvén 
onnét, az sárban és vízben kellett róla ledőlnem, úgyannyira, 
hogy mentém, dolmányom, nadrágom és csizmám merő sárosok 
voltak, mivel czombig érő vízben és sárban kelletett az patak-
ból kigázolnom gyalog, és az patak mellett egészlen levetkezvén, 
ógy facsartattam s tisztíttattam ki az sárból és vízből az 
köntösömet, és vizesen s sároson kellett bémennem Szilvásra 
egy dolmányban, mivel az mentémet fel sem vehettem, noha 
hűvesecske volt. 

30. Kereszteltük meg az Zalányi komám kis fiacskáját 
Péternek, és az keresztelés után évén egy keveset, az több 
vendégeket asztalnál hagytam s magam haza jöttem. 

16 (Április) ebéd előtt az borsó és lencse vetőben voltam, 
ebédre penig az szamosujvári fendrik jővén hozzám, ebéd után 
az gölczi rétre voltam véle sneppezni. 

23 (Junii) reggeli praedicatióra általmentem Császáriban 
és ebéd után estve felé haza jöttem. Hallottam bátyám uram-
tól, hogy Csíkban beütött volna négy zászlóallya török; az 
maros-széki vicekirálybíró Kun Mátyás uram vivén azon hírt 
postán méltóságos gubernátor uramnak Szentbenedekre, mon-
dotta bátyám uramnak. 

25 Junii itthon házomnál voltam, és estve felé bátyám 
uram ide jővén az kertében, lehívatott és velem együtt feljött 
ő kegyelme hozzám, és itt mulatván nálam egy darabig, estve 
elment ő kegyelme. Eodem meghallottam, hogy azon csíki 
lárma csak inkább hazugság volt mint valóság. 

22 Julii, Mária Magdolna napján, mikor az nap az rák 
jegyből épen másnap az oroszlán jegyben akart volna által 
lépni, reggeli öt órakor adta isten ez világra harmadik kis 
leánykámot Máriskót, az feleségemnek könnyű betegülésével; 
az melyért is áldja, dicséri és magasztalja az én lelkem az 

9 Szekulaj. 
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Urat, mert jó ő, irgalmas és kegyelmes ő, ós az őtet keresőket 
meg szokta hallgatni és az ő benne bízókat áldani, miképen 
cselekedett én velem is, meghallgatta az én szívbeli fohász-
kodásimot s óhajtásimot, ós az én kedves feleségemnek sze-
rencsés és könnyű betegiilésóvel megvígasztala engemet, és 
az én házomat egy leány csecsemővel megvirágoztatá; az 
kiért is legyen áldás, dicséret, dicsőség és felmagasztalás én 
tőlem és minden teremptett állatitól s az én liázomtúl az 
nagy irgalmasságú és kegyelmességű istennek mind örökkön 
örökké. Amen! 

31 (Julii) ebéd után vévén észre, hogy az inasom Jankó 
elszökött és az Splínyi generális katonái közzé állott az mocsi 
sokadalomban, sietve Mocsra mentem, de azalatt elmenvén 
onnét az katonák, az sógornál Bánfi Ferenez uramnál háltam. 

1* Augusti jó reggel általmentem Szovátra, és ott tanál-
ván az katonákat, az kornyétástól, az ki első volt köztök, kér-
tem ki az inasomat, de az kornyétás mint gaz, indiseretus tót 
ember, ki nem adta; én is onnét csak haza fordultam és 
ebédre haza érkeztem Czegében. 

2, 3. Készültem mostan született kis leánykám keresz-
telőjére. 

4. Kereszteltettem meg kis leánvkámot Máriskónak, az 
holott jelen voltak gróf Teleki Pál, Vass Dániel és Szilvási 
Boldizsár bátyám uramék, ángyom asszonyékkal együtt, Pon-
grácz György uram és Bánfi Ferenez sógor uram húgom asz-
szonynyal együtt, s Vay Sámuel uram és nemes belső Szolnok 
vármegyei főbíró Diószegi Mihály uram és több sok becsüle-
tes Szolnok vármegyei és itt körűi lévő nemességek s esperest 
uram egynehány becsületes praedicatorokkal; az keresztvíz alá 
tartotta ángyom Teleki Pálné asszonyom, keresztelte pediglen 
meg az deési becsületes praedicator tiszteletes Köpeczi János 
uram, az ki nekem gyermek koromban praeceptorom volt. Úr 
isten tartsd meg és neveld fel az kisdedet szent neved dicső-
ségére s szüleinek örömekre. Estve felé penig az vendégek 
mind inkább Császáriban hivattatván bátyám uramtól, én is 
oda mentem vacsorára. 

4 (Septembris) indultam Kolozsvárra az gubernium gyű-
lésére, az feleségemet is elhozván magammal; ebédlettem az 
széki határon, háltam Apahidán. 

5. Kilencz órára beérkeztem Kolozsvárra és szállottam 
farkas-utezában Nagy Gábor uram házához. 

6. Ebéden voltam bátyám Vass Dániel uramnál felesé-
gemmel együtt. 
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7. Dolgaimat procuráltam. 
8. Az pápistákhoz voltam comoediára déli három órakor, 

más református és catholikus úri emberekkel. 

16 Septembris délután három órakor indultam ki Kolozs-
várról és késó'n écczaka érkeztem hálni Yíz-Szilvásra. 

17. Ott az földemen potentiose csinált kertét egy darab 
helyt levonatván az oláh papnak, és bele vetett tökjét is még-
dézmálván, ebéd után haza indultam és későn estve érkeztem 
haza Czegében. 

22 (Septembris) gróf Csáki Zsigmond uram adván egy 
frajját az tiszttartójának, annak az lakodalmára mentem által 
ebédre Búzában az feleségemmel együtt. 

23. Ott voltam az grófnál, de az borital miatt rosszúl 
lévén, estvig nem is ettem s estve is igen keveset, és kávénál 
s herbatheánál egyebet nem ittam s nem is tánczoltam. 

24. Reggel Búzából eljöttem és ebédre haza jöttem 
Czegében. 

28 (Octobris) ebéd után Yíz-Szilvásra mentem vadászni, 
az feleségem penig Légenben ment, ángyom Szilvásiné asszo-
nyom látogatására. 

29, 30. Ott körűi vadásztam. Eodem 29 (Octobris) reg-
gel lött ángyom Szilvásiné asszonyomnak egy kis fiacskája. 

31. Estvére jöttem haza Czegében vadászva, vékony sze-
rencsével; az feleségemet is itthon találtam, 30 praesentis 
jővén haza Légenbői estvére. 

2 (Novembris) ebéd után az feleségemet Légenben küld-
tem ángyom Szilvásiné asszonyomhoz, s magam is vadászva 
oda mentem estvére. 

3. Kereszteltük meg bátyám Szilvási Boldizsár uram ő 
kegyelme mostan született kis fiacskáját Istvánnak. 

4. Ebéd után haza jöttem Czegében feleségemmel együtt. 

25 (Decembris) karácson napja lévén, itthon házomnál 
voltam s istenemet szolgáltam. 

26. Reggel bátyám Szilvási uram hozzám jővén, ő kegyel-
mével együtt ebédre általmentem Császáriban bátyám Yass 
Dániel uramhoz, de estvére magam haza jöttem. 

27. Az egész Császáriban lévő atyafi compánia hozzám 
jött ebédre, az kik is voltanak ezek: gróf Teleki Pál bátyám 
uram feleségestől s fiastól, gróf Teleki Adám öcsém urammal; 
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Vass Dániel bátyám uram is feleségestől; Szilvási Boldizsár 
bátyám uram, Tusai János sógor uram, Vass Miklós öcsém 
uram feleségestől; gróf Teleki Samu és Barcsai János öcsé-
mék; Yay Sámuel uram és ő kegyelmekkel lévő becsületes 
emberek s deákok. Ebéd után elmenvén ő kegyelmek, én is 
Császáriban visszakísértem ő kegyelmeket s ott is háltam. 

28, 29. Ott voltam Császáriban bátyám uramnál. 
30. Reggel eloszolván Császáriból az atyafiak, én is haza 

jöttem Czegében. 
31 Decembris itthon házomnál voltam és isten kegyel-

mességéből csendesen s békességben és jó egészségben végzet-
tem az ó esztendőt egész házom népével együtt, kiért áldás, 
dicséret s dicsőség az Jehovának. Amen! 

Ezen elmúlt 1726 esztendő szűk esztendő volt mindenféle 
gabona dolgából, mivel az őszi vetések az téli rendkívül való 
nagy havak miatt igen elvesztenek volt, az tavaszi vetések 
penig az sok szárazság miatt semmit sem nőhetvén, majd mind 
inkább az földben vesztenek, és tavasz gabona semmi sem 
lött, majd mondhatjuk, úgyannyira, hogy ily szűk pénz idején 
is már az búzának négy ós öt sustákon megyen vékája, az 
török búzának peniglen egy máriáson s három sustákon, zab-
nak hét és nyolcz polturán. Bor dolgából penig igen igen bőv 
esztendő volt, úgyannyira, hogy még öreg emberek is nem 
igen emlékeznek ily bőv termésire az szellőknek, az kiknek 
jóságokat és bővségeket az sok részeg emberek létek is demon-
strálják. De az széna valóban szűken lett, inert az sok száraz-
ság miatt soholt sem nővén fű, szénát csinálni nem volt miből, 
az egy vizenyős és lapályos réteken s erdő közt árnyékban 
lévő szénafüveken kivűl. Egészséges is volt, mivel mind magam 
s feleségem egészségben, gyermekim s cselédini kevés beteg-
séggel töltöttük el ez esztendőt. Békességes voltát peniglen 
commendálja az, hogy csendességben töltöttük el az egész 
esztendőt az mi hazánkban s honnyunkban, noha szintén meg-
rezzentett bennünket valami oláh bojároknak Moldvából való 
ki szökések s Csíkban való megállások és azokat az csíki 
passusig űző török s tatároknak hírek.1) Mely velem közlött sok 
jótéteményiért az én kegyelmes istenemet áldani, dicsérni és 
magasztalni meg nem szűnöm, míg ez földön éltet jóvoltából. 

Áldjad én lelkem az Urat — — stb. 

9 Olv. föntebb a jun. 23-ról szóló feljegyzéseket. 
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1727. 

Szokott irgalmasságod szerént Jehova, ez esztendőnek 
kezdetit, közepit és végét áldd meg énnekem s házomnak bé-
kességgel, hosszú élettel, jó egészséggel s áldásiéinak bővségével! 

1 Januarii új esztendő első napja lévén, itthon liázomnál 
voltam s istenemet szolgáltam s az új esztendőt szerencsésen 
kezdettem szomorúság nélkült. 

22 (Mártii). Kilenczed naptól fogva mind csak bágya-
dozván és mellyében liiripelvén az kis Máriskó leányom, el 
kezdett nehezedni. 

23. Annál inkább elnehezedett szegényke. 
24. Mind csak igen nehezen volt. 
25 Mártii ebéd előtt mult ki ez árnyék világból az én 

kedves kis Yass Máriskó leányom, reggeli tíz órakor, könyör-
gés alatt, nyolcz holnapi s egy heti korában,1) nekem szívem-
nek fájdalmára s keserűségére. 

28 Mártii temettettem el. Praedicállott egyik, tiszt. Tor-
da iuram; textussá volt Matth. 18 cap. 10. v. Az másik pedig 
praedicállott tiszt. Csekelaki uram, az ide való praedicator, 
Mózes 4 könyvéből az 23 rész 10 versének utolsó czikkelyéből. 
Uram, ne juttasd énnekem az én álnokságimat eszemben és 
bűneimért ne szomoríts ottan ottan gyenge plántáinmak kivá-
gásával, hanem sujtoló vessződöt vond meg rólam és bánat 
helyében örömmel töltsd bé az én szívemet, hogy teljes öröme 
lehessen az én lelkemnek tebenned. Amen! 

16 (Április) ebéd után általjővén Yay Sámuel uram 
Császáriból, ángyom asszonynyal Yass Dánielné asszonyommal 
és Szilvási Boldizsár bátyám urammal, úgy az császári prae-
dicator Halmágyi komám urammal, esküdt meg az sógorasz-
szony Pogány Lászlóné asszonyommal csak titkoson; az mely 
meglévén, én ós az feleségem ángyom asszonynyal együtt vissza-
mentünk Császáriban lakodalomra, egy frajját adván férjhez 
ángyom asszony ő kegyelme. 

17 Április ebédre haza jöttem Czegében bátyám Szilvási 
Boldizsár urammal és feleségével együtt, de ebéd után haza 
ment ő kegyelme Légenben. 

0 Született 17 26. jul. 22-én. 
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17 Maji voltak nálam ebéden szolgabíró Somai Péter 
uram és más egy akadémiára menő Zoványi József nevű becsü-
letes deák, de ebéd után mindketten elmentek. 

15 (Julii) estve felé megindulván, Légenben mentem 
bátyám Szilvási Boldizsár uramhoz az feleségemmel együtt. 

20 Julii volt az bátyám uram Boris nevű kis leánykájá-
nak és Istók fiacskájának *) az temetések egyszersmind. 

21. Ebéd után eljöttem Lógenből és velem együtt bátyám 
Szilvási uram is ángyom asszonynyal együtt. 

8 (Augusti) estvére jött ide hozzám bátyám Szilvási 
uram ángyom asszonynyal együtt, és sógor uram Bánfi Ferencz 
uram ő kegyelme. 

9 Augusti mindnyájan ebédre Császáriban mentünk, ós 
ott ebédelvén bátyám uramnál, ő kegyelmével együtt estvére 
Lónára mentünk bátyám Teleki Pál uramhoz. 

10 Augusti volt az mostani gróf Teleki Pál uramtól és 
feleségétől gróf Yay Kata asszonytól építtetett lónai új tem-
plomnak felszentelése sok úri nemes és papi rendeknek fre-
quenti áj okban, úgy hogy communióval éltenek férfiak és asszo-
nyi rendek circiter kétszáztizennyolczan, az holott is reggeli 
alkalmatossággal praedicállott az kolozsvári praedicator tiszt. 
Deáki uram, az Mojzses 1 könyvének 28 részének 18, 19, 20, 
21 és 22 verseiből, és ugyanakkor az communiót is ő kegyelme 
aclministrálta és két gyermeket is keresztelt meg; déllyest 
penig praedicállott az deési tractus esperestje és ugyan lónai 
praedicatora bátyám uramnak, tiszt. Hunyadi uram, az Zsol-
tár könyvének 122 részének 1, 2, 3 verseiből. 

11 Augusti eskette meg az borsai praedicator tiszt. Zalányi 
uram, ángyom asszonynak két frajjait, az kiknek is egyikét 
vette az füzesi becsületes praedicator tiszt. Nagyari uram, az 
másikot pediglen egy maga szabója bátyám uramnak, és az 
nap mind az kettőnek és más egy frajjának is ángyom asszony-
nak, az kit vett el ugyan egy inassa bátyám uramnak, meg 
lett az lakadalmok, úgy hogy egyszersmind három vőlegény és 
három menyasszony volt. 

12. Az vendégek eloszlottak, csak az atyafiak és szomszéd 
nemes emberek maradtak meg; estvére penig öcsém Bánfi 
Farkas uram is és sógor Pongrácz György uram oda jöttek, 
de az öcsém vacsora után haza ment Bonczidára. 

9 Született 1726. oct. 29-én. 
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13. Felestökömen jól iván Lónán, "bátyám Yass Dániel 
urammal, Pongrácz György sógor, Szilvási Boldizsár bátyám 
és sógor Yay Sámuel uramékkal részegen megindulván Léná-
ról, tíz-tizenegy óra tájban estvére Császáriban jöttünk mind-
nyájan, sógor Pongrácz György uramon kivűl, ki is tőlünk 
Szamosujvárnál elvált; utunkban penig doctor Pápai uram 
látogatására is fertály óráig betértünk volt Füzesen. 

14 Augusti reggel általjöttünk Czegében bátyám Szilvási 
urammal együtt, és az sógort Báníi Ferenczet itt találtuk. 
Lónáról Bonczidára menvén, onnét jött ide, és ebédet évén 
nálam, ebéd után haza ment Szász-Ujfaluban. Eodem volt 
nálam bátyám Vass Dániel uram. 

12 Septembris reggel megindultam Szász-Ujfaluban az 
sógorhoz Bánfi Ferencz urámhoz keresztelőben; és Kékesen 
túl az hágó alatt találkozván Bánfi Boldizsár urammal és ko-
mám Köblös Péter urammal, ő kegyelmekkel együtt bémentem 
Szász-Ujfaluban tizenkét órakor, és becsületes úri és nemes 
rendeknek praesentiájokban keresztelték meg az sógor kis 
fiacskáját Sándornak. 

13. Hajnal előtt megindulván Újfaluból, reggeli hét órára 
haza érkeztem. 

24 (Novembris) ebéd után megindulván, estvére Székre 
mentem az, nemes vármegye generalis gyűlésére. 

25. Állott bé az generalis szék, az holott is egész nap 
késő estvig tíz óráig, több causa egynél nem folyt; tudnia 
illik egy Lemhényi László nevű nemes embert, az ki egyszer-
smind szolgabíró is volt az vármegyében, sententiázott meg 
fővételre az vármegye, azért, hogy egy bádoki Szentgyörgyi 
György nevű nemes embernek az feleségét szeretvén, azon nemes 
embert általcsalta az maga házához Kidében, és ott estvig 
tartóztatván, estve későn bocsátotta vissza, és maga más három 
oláhot fogadván meg, utána ment, és utóiérvén, kegyetlenül 
fojtogatással, szeméremteste golyójának roncsolásával s mellyé-
nek tapodásával megölte. 

26. Egész nap volt az asszonyember Szentgyörgyi Györgyné 
Gerendási Borbála causája, az mely is késő estveli kilencz 
óráig tartott, és azt is az nemes vármegye fővételre senten--
tiázta, azért, hogy az ő akaratjából ölte meg az latra Lemhényi 
László az urát Szentgyörgyit, és nősz parázna is volt egyszer-
smind. Observatióra méltó dolog penig, mi formán nyilatkoztatta 
ki isten csudálatoson ezen paráznáknak s gyilkosoknak az ő 
dolgokat, ily renddel akarván leírni pro nota bene: Yóvén észre 
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az g}rilkos Lemhényi, hogy az ő személyihez vagyon gyanú az 
Szentgyörgyi halála iránt, elkészül hogy elszökjék ; az kurvájának 
Szentgyörgyinének egy levelet ír, hogy készüljön és szökjenek 
el, mert kitudták gyilkosságokat, ha penig kézben akadnak, 
meg kelletik halniok; mely levelet is egy kis ruhában takarván, 
bédug egy korsót véle és adja egy kis gyermek inaska kezében, 
hogy menjen által Bádokban Szentgyörgyinéhez és kérjen egy 
korsó bort nekie; elmenvén az inas, midőn szintén az helyre 
érkezett volna, az hol Szentgyörgyit megölték, addig mulatóz 
és szévedezx) az inas az helyen, hogy egy ág kiüti az levelet 
az korsóból, melyet is észre nem vévén az inas, maga útját 
követvén, elmegyen Bádokban; csak hamar utána ismét azon 
úton menvén más egy legényke, ő is az Szentgyörgyi megölése 
helyén megáll és ott néz szóllyel, az holott is meglátván azon 
kis öszvekötött ruhát, felveszi, és megnézvén látja, hogy egy 
levél van bele takarva, melyet mingyárt onnét elmenvén, viszi 
a paphoz és megmondja, hogy az holt Szentgyörgyit megölték, 
ő azt azon a helyen találta; melyet midőn megolvasott volna 
az pap, mingyárt sietve küldi az viceispánnak, melyből is ész-
revévén az viceispán, hogy elszökni akarnak az gyilkosok, sietve 
az körülette lakó nemességet felveszi maga mellé, és écczaka 
későn Kidében menvén, egy malitiosus Gralaczi nevű nemes 
ember házánál leli meg mind Lemhényit s mind Szentgyörgyi-
nét, az kik is mindketten az ház héjára búttak volt, észrevévén 
az ispán menetelét, és ugyanott őket meg is fogja, midőn már 
oly készen voltak, hogy azon écczaka el is szöktek volna. 
Ezen causában penig az úr főispán uram jelen nem akarván 
lenni bizonyos okért, engem substituált maga helyett és én 
praesideáltam az nemes vármegyének. 

27. Kilencz-tíz óra tájban exequáltattak azon megsenten-
tiázott személyek az Szók várossá piaczán. 

28 Nóvembris reggel Székről megindulván, ebédre jöttem 
Császáriban bátyám Yass Dániel uramhoz, ebéd után penig 
haza Czegében. 

24 (Decembris) egész nap vadászni voltam, de semmit 
sem fogtunk, mivel nem is találtunk két-három rosz nyúlnál 
egyebet. Eodem érkeztek el az deákok is, Kolozsvárról kettő, 
Enyedről egy. 

25 Decembris karácson első napja lévén, itthon voltam 
s istenemet szolgáltam. 

26. Ebédre általmentem Császáriban az feleségemmel 
együtt, mivel karácson első napján megbetegedvén ángyom 

>) V. ö. Nyelvt. Szót. III . 231. 
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Vass Dánielné asszonyom, egy leánykája lett; estvére penig 
visszajöttem Czegében. 

Ezen elmúlt 1727 esztendő termésére nézve bőv esztendő 
volt, mivel mindenféle gabona és gyümölcs nagy bővséggel 
termett; szénát is az fűnek bőv volta miatt eleget lehetett 
csinálni; bor peniglen bőven és igen jók lettenek; egyszóval 
isten áldásából minden bőven lett, csakhogy minekelőtte ez 
idén termett gabonák megértenek volna, addig az tavalyi 1726 
esztendőbeli szűk termés miatt az gabonának igen nagy szűki 
volt, úgyannyira, hogy három máriáson elment vékája az búzá-
nak, Lápos vidékin penig egynehány emberek éhei megholta-
nak. Egészségtelen esztendő volt peniglen, mivel mindenfelé 
inkább nagyoknak és kicsinyeknek betegeskedések hallatott; 
kivált az hideglelés és vérhas igen uralkodott, az mint maga-
mot is két ízben az hideglelés és nátha által ez esztendő be-
tegeskedtetett, az kis Zsuzsika leányomat penig szintén meg 
is ölé az vérhas; sokakot az sírban is tött ezen esztendőnek 
egészségtelen áere, az mint engemet is az kis Máriskó leányom-
nak halálával ') megszomoríta, az melyért is ezen esztendőt 
az szerencsétlen és szomorú esztendők közzé számlálom és 
több esztendeim közt fekete kövecskével jegyzem. Egyébiránt 
békességes esztendő volt, mert mind egészlen nagy csendesség-
ben töltöttük el ez esztendőt minden rémülés és háboruságos 
hír hallások nélkíilt. Mindezekért annakokáért legyen áldás, 
dicséret, dicsőség ós felmagasztaltatás az mi édes, irgalmas ós 
kegyelmes atyánknak az szent -Tehovának. 

Áldás, dicséret, dicsőség — — stb. 

1728. 

Áldjad meg Uram ez új esztendőnek minden részeit 
énnekem s hozzám tartozóknak békességgel, s minden áldá-
siddal koronázzad! 

5 (Januarii) itthon voltam s az magam házomban lévő 
tűzhelyt és fűtőt rakattam, és bocsátottam el az enyecli deákot. 

6 Januarii jött hozzám az bonczidai mester Kölpényi 
uram, az ki az kolozsvári collegiumban alumnusom volt. 

14 Januarii estvére mindnyájan általmentünk Császáriban. 
J) Meghalt mar t v 25-én. 
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15. Kereszteltük meg az bátyám Yass Dániel uram 
mostan született kis leánykáját Klárának.1) 

17 (Januarii) ebédre haza jöttem Czegében. 

6 (Februarii) Méhesre indulván, — 
8 (Februarii) — — estvére Méhesre mentem. 
9 Februarii az feleségem sertéseket öletvén, magam va-

dászni voltam s magam is lőttem egy nyulat és egy vad ludat 
reptiben, az mely újság 9 Februarii. 

14 Februarii — — estvére haza jöttem Czegében. 

31 Mártii estve tizenegy óra előtt egy kevéssel, életem-
nek harminczegyedik s négy holnapi, feleségemnek huszon-
egyedik s öt holnapi esztendeiben, midőn az nap az kos 
jegyben lett volna, adta isten első fiunkat; az kiért is áldás, 
dicséret, dicsőség az szent Jehovának, az ki alázatos szolgá-
jának könyörgését megtekintvén, megvigasztalta és házomat 
megvirágoztatta; kérem alázatoson ő szent felségét, hogy ta-
náljon kedvet előtte alázatos személyem és tartsa meg kisded 
fiacskámot, s ha tetszett házomat megvirágoztatni s engem 
megvigasztalni férfi magzattal, tessék is azt nekem megtartani 
s felnevelni szent nevének dicsőségére, nekünk szüleinek s atyja-
fiainak örömekre s szegény megnyomorodott hazánknak szol-
gálatjára. Amen! 

5 (Április) reggel Kolozsvárra indultam, és ebédelvén 
Apahidán, estvére beérkeztem. Eodem volt az Teleki Ádám 
uram kézfogása s hitlése Kolozsvárat az úr Vesselényi István 
uram leányával Vesselényi Zsuzsanna kisasszonynyal. 

6. Bátyám Teleki Pál uramnál lóvén ebéden, délután 
négy órakor kiindultam Kolozsvárról; hálni jöttem Bonczidára 
Bánfi Farkas öcsém uramhoz. 

7. lieggel az urat főispán uramot is gróf Bánfi György 
uramot megudvaroltam, és az öcsémnél Bánfi Farkas uramnál 
ebédelvén, ebéd után haza jöttem Czegében. 

10 (Április) jött hozzám ángyom Yass Dánielné asszo-
nyom, mivel az szegény kis Zsuzsikám két héttől fogva bete-
geskedvén, ^igen rosszúl volt. 

11. Érkezett el estve későn doctor Pataki uram, az kis 
édes Zsuzsikám penig igen elnehezedett volt. 

9 tízületett dec. 25-én. 
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12 Április ebéd előtt, midőn kilencz és az tízre két fer-
tály lett volna az óra, mnlt ki ez árnyék világból az én édes 
kis leánykám Yass Zsuzsanna, életének két holnap héján 
három esztendős korában,1) nekem s feleségemnek nagy szo-
morúságunkra. 

Igaz ítéletű, de nagy irgalmasságú Jehova, hatalmas és 
dicsőséges Úr, mennyei nagy felség! Az én sok bűneim, úgy 
látom, te előtted engemet méltán elvádoltanak, az melyekért 
is igaz ítéleted szerént majd minden esztendőnként engemet 
gyermekimnek halálokban megszomorítasz és az én álnoksá-
gaimért büntetsz de megnémulok és nem nyitom meg az én 
számot, mert az Úr cselekszi mindezeket én velem; legyen az 
Úrnak szent akaratja. De kérlek kegyelmes atyám, hogy már 
irgalmassággal fordulj hozzám, és sok álnokságimat az Krisztus 
drága vérével elmosogatván, szűntesd meg az ón házomban az 
sírást, az jaj szót ós az anyának sztiletteinek halálán való 
kesergésót; mutasd meg már Uram, hogy kegyelmes istenem 
vagy nekem, és az mely kisdednek születésével megvigasztalsz 
engemet, annak nevekedésével is örvendeztesd szívemet, hogy 
én is víg szívvel dicsőítsem szent nevedet; várom Uram s ké-
rem hozzám kegyelmedet, mutasd meg Jehova az én házomban 
az te jó kedvedet. Amen! 

15 Április temettettem el az szegény édes kis Zsuzsi-
kámot; az feleségem mostani betegségére nézve praedicállott 
egyik, komám Halmágyi uram, az császári becsületes praedi-
cator, Zsoltárok könyvének az 30 részének 12, 13 verseiből, 
az másik peniglen az füzesi becsületes praedicator tiszteletes 
Nagyari uram, az Mennyei Jelenésnek 20 részének 12 ver-
séből.2) 

16. Kereszteltettem meg az kis fiamat Jánosnak, feles 
becsületes nemes emberek és papok jelenlétekben, az kiket 
temetésre híván, az keresztelőre is megmarasztottam. Uram, 
ha szomorúságomban ez kisdeddel megvigasztaltál, tartsd meg 
s éltessed őtet örömünkre! 

7 (Maji) estvére jővén ide az faluban hálni az generál 
Ottoa regementjéből lévő leib-compánia, estvére felhívatván, 
nálam voltak vacsorán az compániával lévő kornétás és strázsa-
mester; minekelőtte penig feljöttek hozzám, magam is lemen-
tem az kornétáshoz, hívatván maga, hogy ne sajnáljam lemenni 

») Született 1725. jun. 27-én. 
s) Vass Lászlóné gyermekágyban feküdt ekkor; erre vonatkoznak 

a Szentírásból idézett helyek. 
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az szállására és megnézni az mostan nekiek adatott új kor-
nétát, melyet meg is cselekedtem. Nota beiie: azon egész 
regement az szamosujvár-németi réten szállott volt táborban, 
az holott is az regementben minden compániának új zászlókat 
adtak, melyeket is 2 Maji szenteltenek fel, és nyolczad napig 
tartó vendégségekkel, álgyu lövöldözésekkel, nagy solennitással 
celebrálták az zászlók szentelését. 

8 Maji jó reggel megindulván az compánia, az kapum 
előtt megállottak és az kornétás s strázsamester hozzám fel-
jöttek; csakhamar pediglen érkezvén más compánia is Szent-
iványról, az is az kapum előtt megállván, az kapitányjok gróf 
Taff feljött hozzám és itt collatiót ettek nálam. 

25 Augusti itthon házomnál voltam. 
26, 27 és 28. Mind csak itthon voltam, készülvén Bunra 

az sógorasszony Bethlen Klára kisasszony lakodalmára.1) 
29. Szintén reggeli praedicatio alatt érkezett ide hozzám 

néném Pongrácz Andrásné asszonyom. 

3 (Septembris) ebécl után indult meg az feleségem az 
sógorral Yay urammal együtt Méhesre, az húgomot Pongrácz 
Katiczát is elvivén magával; néném Pongrácz Andrásné asz-
szonyom is elindulván délután innét haza Kudura, én is estve 
felé megindultam az feleségem után és écczaka későn érkez-
tem Méhesre az feleségemhez. 

4 Septembris jó reggel megindulván Méhesről, ebédlet-
tünk az panyiti rétekben, hálni érkeztünk későcskén Foj-
falvára. 

5. Fojfalváról is jó reggel megindulván, ebédlettünk az 
czikmántori tilalmasban, hálni mentünk Heturra. 

6. Jó reggel Heturról is megindulván, nyolcz vagy ki-
lenez óra tájban érkeztünk Bunra. 

7 Septembris érkezvén el az öcsém Mikó Pál uram az 
násznépével, lött meg az lakadalom; de minthogy nem sokad 
magával volt ő kegyelme, az atyafiak tetszéséből kimentünk 
köziben, én násznagynak, az húgom Bethlen Istvánné asszo-
nyom nyoszolyóasszonynak, Pongrácz Katicza húgom penig 
nyoszolyóleánynak, idősb Bánfi Zsigmondné asszonyom is nász-
népének ; én magam pedig az vízen túl mentem ki az nász-
népe eleiben, az asszonyok penig az faluban az szállásra 
jöttek ki. 

8 Septembris lakadal máztunk, vigadtunk. 

Mikó Pál vette feleségül; 1. alább sept. 7-én. 
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9. Reggel elindulván az násznépe az új menyecskével, én 
az sógorasszonyt Bethlen Druzsianna kisasszonyt kértem az 
öcsémnek Nemes Ferencz uramnak. 

10 Septembris volt az kézfogása az öcsémnek az sógor-
asszonynyal, az mikor meg is esküdtenek. 

11. Oszolván az vendégek, gróf Bethlen Ádám és Sámuel 
urak is elindultanak s vélek együtt az húgom Korda Lászlónó 
asszonyom is. 

12. Ebéd után mi is az sógorral Yay urammal együtt 
megindulván, hálni jöttünk Gröcsre. 

13. Megindulván Gröcsről is reggel, ebédlettünk az náz-
nánfalvi tilalmasban, az hova is szintén érkezvén sógor gróf 
Bethlen István uram, hozzánk jött, és ott beszélgetvén velünk 
egy darab ideig, elindultunk és estve későn kilencz órakor 
érkeztünk Méhesre. 

14 Septembris ebéd után Méhesről is megindulván, est-
vére haza érkeztünk Czegében. 

15, 16, 17. Itthon házomnál voltam. 
18. Reggel megindulván az feleségemmel és néném Pon-

grácz Andrásnó asszonyommal, ő kegyelme is 17 estvére hoz-
zám jővén, ebédlettünk az katonai szénafűvben, estvére Szent-
péterre érkeztünk, az húgom Teleki Zsuzsannak i sa s szony 
lakadalmára. 

19. Ott voltam. 
20. Vígan mulattunk, sirató estve lévén. 
21. Érkezett el Kemény László úrfi igen szép nászné-

pével, tizenhat hintókkal és huszonnégy vezetékekkel és feles 
késérőkkel. 

22. Mind az lakadalmot celebráltuk nagy vígassággal. 
23 Septembris vitte el az új menyecskét Kemény László 

uram Bükkösre. 
24. Reggel Szentpéterről én is megindulván az feleségem-

mel és néném asszonynyal együtt, ebédlettünk az katonai széna-
fűvben, estvére haza jöttem Czegében. 

25. Itthon házomnál voltam, rosszacskán lóvén. 
r 

26., Altalrugaszkodtam Császáriban, mivel öcsém gróf 
Teleki Ádám uram násznépével együtt oda igyekezvén sirató 
estvére, gazda vagyok, és dispositiót tettem ott s estvére 
visszajöttem. 

27. Reggel magam ismét általrugaszkodtam, az felesé-
gemet hátrább hagyván, estvére penig elérkezett öcsém uram 
násznépével együtt Császáriban. 

9 Teleki László leánya. 
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28. Indultunk Kékesre igen szép násznépéve], tizenhárom 
hintőkkal és feles vezetékekkel s nagy comitivával, s érkeztünk 
Kékesre déllyesti négy óra tájban. 

29. Ott vigadtunk Kékesen. 
30. Septembris indult vissza az násznépe az új menyecs-

kével és hálni ismét Császáriban jöttek, de én elől jó reggel 
eljöttem, gazda lóvén Császáriban. 

1 Octobris Császáriból megindulván, déllyesti négy órára 
érkeztünk Lónára nagy vígan az új menyecskével, tizennyolcz 
hintókkal és feles vezetékekkel, társzekerekkel s sok lovasokkal. 

2, 3. Mind ott vigadtunk. 
4. Bátyám Vass Dániel és gróf Teleki János uramékkal 

együtt megindulván Lónáról, ebédre Császáriban jöttünk, ebéd 
után penig haza jöttem Czegében. 

13 Novembris jött hozzám bátyám Vass Dániel uram 
ángyom asszonynyal, és az öcsém Vass György s Szentpáli 
József s komám tiszteletes Halmágyi uramék ebéd előtt, s 
ugyan akkor jegyzette el Szentpáli uram az húgomat Pongrácz 
Katicza asszonyt s meg is esküdtek; estve későn pediglen 
ment el bátyám Vass Dániel uram s az császári praedicator 
komám Halmágyi uram, az öcsém penig és Szentpáli uram 
éjfél után, mivel addig tánczoltunk s mulattunk. 

30 Decembris — — tizenkét órakor megindultam Szent-
margitára az feleségemmel együtt; hálni érkeztem Szamosuj vár-
Németiben. Eodem bocsátottam el az kolozsvári deákokat is, 
minthogy el kelletett hazúl mennem. 

31. Eelestököm után megindulván Németiből, estvére ér-
keztem Szentmargitára, és így utazásban, egyébiránt, istené 
érte az dicsőség, békességben és jó egészségben claudáltam 
ezen elfolyt 1728 esztendőt, kiért is legyen áldott, szent, 
szent, szent az Jehovának dicsőséges nagy neve, mondja min-
den. Amen! 

Ezen elmúlt 1728 esztendő bor és gabona dolgából al-
kalmas bővségű esztendő volt, mivel az szőllők ós ősz gabonák 
ha többet nem is, de fél terméseket megadták; de az tavasz 
gabonák és füvek az tavaszi és nyári szárazságok miatt keve-
set épülvén, az tavasz gabonák igen vékonyan termettek, szénát 
pediglen igen igen keveset lehetett csinálni az fűnek nem léte 

9 Teleki Ádám Vesselényi István leányát Zsuzsannát vette fele-
ségül ; kézfogójukat 1. föntebb apr. 5-én. 

CZEGEI VASS NAPLÓK. 3 5 
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miatt, kire nézve marhakóst*) dolgából szűk esztendőnek 
mondhatom. Bor dolgából lett volna ezen esztendő legbővebb, 
szép termése lévén az szőllőknek, ha az őszi sok esős idő el 
nem rothasztotta volna az szőllőt, mely miatt kevés leve lött. 
Békességes esztendő is volt, istené az dicsőség, mert nem hogy 
valami félelmünk avagy annál is inkább riadalmunk lett volna, 
de még csak háborúságnak híre sem hallatott az körülettünk 
való szomszéd országokban; istennek hálá, mindenütt csak az 
nagy csendesség hallati le. De egészségtelen esztendőnek lenni 
magát megmutatta sokaknak betegségekkel és némelyeknek 
halálokkal is, őszre kelve peniglen az hímlőnek is uralkodá-
sával; én pediglen hogy szomorúságot hozó esztendőnek tart-
sam és több kedves esztendeim számok közzé ne számláljam, 
két holnap héján három esztendős kisded Zsuzsanna leányom-
nak halálában való megszomoríttatásom2) velem méltán cse-
lekedteti. 

Méltó vagy Uram — —- stb. 

1729. 

Bővséggel, egészséggel, békességgel és örömmel ékesítsed 
ez új esztendőt óh Zebaót isten! 

28 (Februarii) reggel megindultam Kudura,3) de mint-
hogy az Szamos nagy, gázlóban nem járhatni, le kelletett 
Mikeházáig az hidasra kerülnöm, de ott is az szél miatt által 
nem mehettem, mivel az hintómat bele is tétettem volt az 
hidasban és majd félig az Szamosban bé is mentenek volt, de 
semmiképen által nem evezhetvén, csak vissza kelletett jőniek 
az parthoz; kire nézve én is az feleségemmel együtt bémen-
tem az faluban, és megszállván az főbíró Balog György uram 
házánál, ott ebédlettem, és majd naplementéig várván az szél-
nek megszűnését, naphaladatkor vissza indultam s estvére el 
is érkeztem Szentmargitára, látván az szélnek nem csende-
sedését. 

Úr isten, én jóltévő atyám, áldassék s dicsértessék szent 
neved én tőlem, hogy ezen második könyvemet is megengedted 
beírnom életembeli dolgaimmal. .Amen! 

]) Kóst: victus, alimentatio; marhakóst: takarmány, abrak. V. ü. 
Nyelvt. Szót. - II. 375. 

2) L. föntebb apr. 12-én. 
3) T. i. Szentmargitáról, a hol dec. 31-ike óta feleségestől tar-

tózkodott. 



TIT. 

D T A R I T I M Stb.1) 

Nota bene: 
Minthogy az én kegyelmes istenem jóvoltából már két 

könyvet írtam be életembeli naponként cselekedett dolgaimmal, 
már istenem jóvoltából kezdettem ezen harmadikot írni, és 
minthogy ezelőtt való diariumomban ezen jelenvaló 1729 esz-
tendőben esendő actáim el nem férhettek, tehát első két 
holnapját, úgymint Januariust és Februariust ezelőtt való 
könyvemben írtam, ezt peniglen jó istenem engedelméből kez-
dettem írni 1 Mártii 1729 esztendőben, az mint ím megtet-
szik írásom kezdetén. 

Úr isten! az miképen eddig, ógy ezután is az te kegyes 
atyai szeretetedet közöljed én velem és engedd meg jóvoltod-
ból, hogy ezen könyvet is írhassam bé minden naponként lett 
dolgaimmal s cselekedetimmel. 

1 Mártii ismét megindulván Szentmargitáról Kudu felé, 
néném Pongrácz Andrásné asszonyomhoz, Omlásallyánál három 
hajót köttettem öszve, Szentmargitáról hozatván őket, és azon 
hajókon magam az feleségemmel s gyermekemmel, dajkával és az 
feleségem szolgálójával általköltözvén, az sógor Szentpáli uram 
szekerén, az ki az Szamos-parton várt, ebédre bémentem néném 
asszonyhoz, az hintót penig ökrökkel az omlásallyi szakadás-
hegyen által vontatván, az kudui hidason költöztek által az 
legényekkel együtt. Eodem lett meg az húgom Pongrácz Ka-
ticza lakadalma az sógorral Szentpáli József urammal,2) jelen 
lévén az lakadalomban belső Szolnak vármegye főispánja Torma 
Miklós uram, Torma Sámuel, István, Ferencz és Gábor ura-
mék, Horvát Ferencz uram és doctor Pápai uram feleségestől 
és Tormáné asszonyomék négyen, főbíró Salánki uram és 

9 A czím ugyanaz, a mi a második könyv elején áll. 
2) Eljegyzésüket 1. föntebb nov. 13-án. 

35* 
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viceispán Vajda uram, Alsó János uram feleségestől, két fiá-
val, menyével és leányával, Bágyoni uram az cancellista és 
Rákosi uram s az betleni becsületes praedicator Újlaki uram 
feleségestől és nótárius Diószegi Dánielnó asszonyom. 

2 Mártii ebéd után ment el doctor Pápai uram nota-
riusné asszonyommal együtt, úgy Alsóné asszonyom menyével s 
leányával együtt, Alsó uram kissebbik fiával megmaradván, az 
több vendégek penig még az estve elmenvén. 

3. Ebéd után én is elindulván, az hintómat és szolgáimot 
az hidas felé küldtem, magam penig ismét Omlásallyánál köl-
töztem által az feleségemmel, gyermekemmel s az fejércseléddel, 
Sárkány uram is velem lóvén, és estvére circiter ötödfél óra 
tájban haza érkeztem Szentmargitára békével. 

15 (Mártii) eb4d után indultam meg Szentmargitáról 
haza Czegében az feleségemmel s cselédimmel együtt s hálni 
jöttem Szamosujvár-Németiben Vajda Mihály uramhoz. 

16. Az bagázsiámot megindítván Németiből, magam az 
feleségemmel felestökömöztem ott és onnét Szamosujvárhoz az 
örmény-városra menvén, ott az feleségem vásárolt és estvére 
haza jöttem Czegében isten segítségéből. 

11 Junii — — écczaka olyan hóharmat volt, hogy az 
dohány palántot, oláh borsót s egyéb gyengébb kerti veterné-
nyeket alkalmasint helyen helyen elsütött(e), sőt még néhol 
az török búzát is megcsapta. 

29 (Augusti) ott voltam Császáriban, mivel az öcsém 
Pongrácz Pál*) mátkásította el az húgomat Kendefi Katit s 
annak az kézfogását celebráltuk. 

3 (Septembris) indultam Kolozsvárra ebéd után az fele-
ségemmel együtt, hálni mentem Bonczidára Bánfi Parkas öcsém 
uramhoz._ 

4. Öcsém Bánfi Farkas uram is Monostorra Kolos vár-
megyei generális székre igyekezvén, ő kegyelmével együtt meg-
indultunk ebéd után Bonczidáról, és Kolozsvárig együtt járván, 
én bémentem Kolozsvárban, öcsém uram penig felment Mo-
nostorra. 

5. En is Kolozsvárról bátyám Vass Dániel urammal 
együtt kimentem Monostorra az páter jesuiták udvarliázokhoz, 
ott lévén nemes Kolos vármegyének generális törvényes széke, 

9 Pongrácz András fia. 
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az holott magam is assessornak eskettettem az nemes várme-
gyétől, estvére penig bejöttünk bátyám urammal az városban. 

6. Reggel ismét kimentünk az gyűlésre és estvére ismét-
len bejöttünk az városban. 

7, 8 Septembris Kolozsvárt mulattam, rosszúl lévén az 
kis fiacskám. 

9. Reggeli kilencz órakor kiindulván Kolozsvárról az 
feleségemmel együtt, ebédlettem az apahidi réten, estvére haza 
jöttem Czegében. 

22 (Septembris) ebéd után indultam meg az feleségemmel 
együtt Czegébűl Bunra, az Drusianna sógorasszony lakadal-
mára,1) s estvére érkeztem Méhesre. 

25 (Septembris) — — ebéd előtt érkeztem Kis-Bunra, 
ott találván gróf Bethlen Ádám uramot. Eodem estvére érke-
zett el gróf Bethlen Sámuel uram is feleségestől. 

26. J ó reggel jött hozzánk Andrasfalváról gi •óf Bethlen 
Imre uram is, de gyászsza miatt nem akarván az lakoda-
lomban lenni, csak ebéden volt velünk s ebéd után visszament 
Andrásfalvára az napájához, generális Gyulai Ferenczné asz-
szonyomhoz. 

27 Septembris érkezett el délre Nemes Ferencz uram az 
násznépével, lóvén násznagyja bátyám Nemes Mátyás uram, 
és az nap az lakadalom meg is lett. 

28 Septembris az lakadalmot celebráltuk. 
29. Felestökömet évén az násznépe, indult el a z uj me-

nyecskével, mi pediglen helyben maradt gazdák mulattunk, 
vigadtunk. 

8 (Octobris) — — estvére haza jöttem Czegében. 

9 (Nóvembris) estvére jött hozzám az öcsém Pongrácz 
Pál uram és vacsorán mulattunk, vacsora után penig tánczol-
tak az kiknek tetszett. 

10. Ebéd előtt érkezvén ide hozzám bátyám Vass Dániel 
uram, ángyom és húgom asszonyomékkal együtt, ebédet ettünk 
és ebéd után Légenben mentünk bátyám Szilvási uramhoz, és 
azon estve lett meg az lakadalma Pongrácz Pál öcsém uram-
nak az húgom Kendefi Kati asszonynyal.2) 

9 Bethlen Drusiannát Nemes Ferencz vette feleségül, ki a mult 
évben sept. 9-én Bethlen Klára lakadalma alkalmatosságával kérette volt 
meg magának a kisasszonyt; kézfogójukat sept. 10-én tartot ták. 

-) Eljegyzésüket 1. föntebb aug. 29-én. 
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11. Szintén mikor ebéd felett lettünk volna, érkezett 
közinkben öcséin Nemes Ferencz uram is feleségestől. 

12. Reggel ment el bátyám Yass Dániel uram Méhes 
felé, én pediglen bátyám Szilvási Boldizsár urammal és öcsém 
Nemes Ferencz urammal s feleségeinkkel együtt Pongrácz Pál 
öcsém uramat kísérvén, ebéd után megindultunk Légenbői és 
estvére Czegében jöttünk. 

31 Decembris itthon házomnál voltam és mind felesé-
gemmel, gyermekemmel együtt, ha szintén nem teljes, de tűr-
hető egészségben concludáltam az ó esztendőt, kiért áldassék 
az Úrnak szent neve. 

Ezen elmúlt 1729 esztendő mind gabona, bor, széna és 
gyümölcs dolgából igen bőv esztendő volt, de mégis az teljes 
jóságú esztendők közzé számlálni nem lehet, mivel az ő lágy 
tele' és sok tavaszi, nyári és őszi esőzése miatt az gabonák 
kiköltek kalongyában; az szőllő időnap előtt elrothadván, éret-
len savanyú bor lett; az szénák ki rendben, ki buglyában 
megpenészedtek és feketedtek; az gyümölcs is érésében egész 
perfectióra nem mehetvén, igen rothadtak és majd egyszersmind 
fájáról rothadván, leomlottak. Békességes esztendő volt isten 
jóvoltából, mert semmi ellenség bennünket nem háborgatott, 
noha az aratás vége felé az egész országot valamely hazug 
tatár hír úgy megrezzentette volt, hogy sok helyeken egész 
faluk és fő s nemesi rendek szekerek hátán voltanak; de ha-
misságát azon hírnek eventussa megmutatta, midőn magában 
csak mint hazugság evanescált; mely hazug hírnek fundálására 
okot adott volt Havasalföldében Kimpulungon egy német offi-
czérnek valami törökökkel és oláhokkal való öszveveszése és 
azoktól való megverettetése. De egészségtelen esztendő volt, 
mert mind embereken, mind pediglen gyermekeken sokféle nya-
valyák grassáltanak, kivált az himlő majd az egész esztendő alatt 
sine pausa, hol egy, hol más helyen grassált; engemet is hol 
egy, hol más fenjáró nyavalya ottan ottan érdekelvén,1) majd 
az egész esztendőt alteratiókkal s egészségtelenkedósekkel töl-
töttem el. De minthogy ugyancsak az én jó kegyelmes istenem 
ógy megőrzött ez esztendőben, hogy ez az esztendő az én 
házomra semmi változást ós szomorúságot nem hozott, azért 
méltán részemről ez esztendőt az jó és szerencsés esztendeim 

Az érdekel igének a maitól különböző értelmére nézve olv. a 
Nyelvt. Szótár adatait I. 658. 
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közzé számlálom és az több esztendők között jóvoltáért fejér 
kövecskével jegyzem. 

Emberi elmét felyűl haladó és véges elmétől soha által 
nem látható csudálatos bölcsességű fő bölcsesség — — stb. 

1730. 

20 Januarii ebéd után Császáriban mentem által az 
feleségemmel együtt bátyám Yass Dániel uramhoz, mivel ko-
mám Deési Diószegi Mihály uram is oda jővén, még in anno 
1727, Szentmargitán, néhai gróf Bethlen Jánosné Alvinczi 
Erzsébet asszony gyermekei, gróf Bethlen Dávid és Sára, Julia, 
Éva, Klára, Drusianna között, bátyám Yass Dániel és ítélő-
mester Sándor Gergely, Petki Nagy Zsigmond s Doboka vár-
megyei főbíró Balog György és Deési Diószegi Mihály urai-
mék, osztoztató bírák praesentiájokban, Dávid, Sára, Klára 
és Drusianna úrfi s kisasszonyok x) részéről gróf Bethlen Ádám 
uram curatorsága, feleségem részéről penig az én plenipoten-
tiariusságom alatt, és néhai Pogány Lászlóné Bethlen Eva 
asszony maga személyében 2) celebrált divisiónkról való literale 
instrumentumokat szedtünk rendben és purizáltunk s authen-
tizálták is, az kik még az divisorok közül megvannak életben, 
mivel már azolta kettő, ügymint ítélőmester Sándor Gergely 
és Petki Nagy Zsigmond uramék kiholtanak belőle. 

Szentmargitán létemben 14 vagy 15 (Februarii) látszott 
estve hót órától fogva majd éjfélig nagy égi jel az égen, az 
mely napnyugot felől észak felé mint egy tűz nagy világossággal 
terjedett, az égnek nagy részét elfogván az világosság. 
Úr isten, fordítsd el rólunk az gonoszt! 

28 (Mártii) ebéd alatt vettem bátyám V'ass Dániel uram 
levelét Császáriból, az melyben írja ő kegyelme, hogy 27 prae-
sentis estve szerencsésen megbetegedvén ángyom asszony, egy 
kis leánykája lett. 

22 (Április) ebéd után Császáriban mentem az felesé-
gemmel együtt. 

3) Időközben Drusianna is fér,jliez ment már Nemes Ferenczhez ; 
1. föntebb 1729. eej>t. 22-én és 27-én. 

2) Bethlen Éva szintén feleségül ment másodszor Yay Sámuelhez ; 
1. föntebb 1727. apr. 16-án. 
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23. Kereszteltük meg az bátyám Yass Dániel uram kis 
leánykáját Júliának. 

24. Oszlottak el Császáriból az vendégek, magam pedig 
az nap is ott maradtam. 

25 Április ebéd után haza jöttem Czegében az felesé-
gemmel, az sógor Mikó uram is eljővén velem feleségestől, az 
kis fiamat penig ott hagytam Császáriban, az nagyasszony Yay 
A dám né asszonyom vállalván magára, hogy az csecstől elvá-
lasztja. 

14 (Junii) itthon voltam s készültem Kolozsvárr Eh £IZ 
országgyűlésére. 

15. Megindultam kilencz óra tájban az feleségemmel, 
ebédlettem az széki határon, hálni jöttem Bonczidára az öcsém 
Bánfi Farkas uram házához. 

16. Onnét is megindulván kilencz óra tájban, ebédlettem 
az szamosfalvi határon, estvére beérkeztem Kolozsvárra. 

27 (Junii) László napja lévén, voltak nálam ebéden az 
öcsém Nemes Ferencz uram, szintén most érkezvén be ő ke-
gyelme, és typographus Telegdi uram és Gombkötő Sándor 
uram és Viski Péter uram, az gazdám s két deák. 

7 (Julii) reggel megindulván Kolozsvárról, ebé dl ettem 
az suki határon az barátok tavánál, estvére haza jöttem Cze-
gében. 

29 (Julii) reggel indultam Lónára feleségestől és együtt 
velem bátyám Szilvási uram is ángyom asszonynyal együtt, és 
ebédlettünk az füzesi határon s estvére Lónára érkeztünk. 

30. Temettük el az öcsém Teleki Adám uram kis leány-
káját Teleki Katiczát. 

31. Ott voltunk Lónán. 
1 Augusti volt az Váradi Zsigmond uram lakadalma 

minden muzsikaszó és egyéb lakadalmi ceremónia nélkült, vévén 
el Borsai Decsei Ferencz uram leányát Decsei Rachel asszonyt, 
kinek is lakadalmát bátyám Teleki Pál uram csinálta meg. 

2 Augusti ebéd után elmenvén az násznépe, én is elmen-
tem ő kegyelmekkel Kecsetben. 

3. Reggel megindulván Kecsetből az öcsém Yass Miklós 
urammal együtt, ő kegyelme Iklódnál Lóna felé, én pedig 
haza felé térvén, ebédlettem az kérei határon az Szamos mel-
lett az réten, és estvére haza jöttem Czegében. 
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7 Augusti igen szomorú napra virradtam, mivel az én 
istenem bűneimért látogatván, az én kis egyetlen egy kedves 
fiacskámnak halálában igen megszomoríta, az ki is heted 
napi betegsége után elnehezedvén és délyesti három vagy négy 
órától fogva naplementéig az nyavalya törvén, az napnak leme-
netele után, életének két esztendős, négy holnapi s egy heti 
k o r á b a n e z világból kimúlék, nekem s feleségemnek nagy 
szomorúságunkra és szívbeli fájdalmunkra. 

1.3 (Augusti) temettettem el az én édes kis Yass János 
fiacskám testét feles úri és nemes renden lévő emberek jelen-
létekben, az holott is praedicállott az széki praedicator tiszte-
letes Makai uram, az szent Lukács evangéliumának 9 része 
38 verséből, az másik penig praedicállott az v(ajcla)-kamarási 
praedicator tiszteletes Jerémiás uram, az Jeremiás siralmas 
könyvének az 1 része 16 verséből. 

23 (Decembris) ebéd után általmentem az feleségemmel 
együtt Császáriban, bátyám Yass Dániel uramhoz. 

24, 25, 26, 27. Ott voltam és inneplettem. 
28 (Decembris) is ott voltam. 
29. Ebéd után haza jöttem Czegében. 
30, 31. Itthon házomnál voltam és az öcsém Yass György 

uram jött hozzám ebédre Császáriból 31 Decembris, ós együtt 
töltöttük el s végzettiik az ó esztendőt, részemről változó 
egészséggel s szomorúsággá,!. De ezért is áldassék, dicsértessék 
és szenteltessék meg az Úrnak neve, mert ő az Úr és csele-
kedjék úgy, az mint ő szent felségének tetszik. Amen! 

Ezen elmúlt 1730 esztendő mind gabona, bor, gyümölcs 
és széna dolgából szűk esztendő volt, noha úgy látszott szalmá-
jában az gabona, hogy igen felesen volna, de az egész tavasz-
tól fogva mind télig tartó szertelen sok esőzések miatt oly 
léhás volt, hogy két-három kalongyából is alig lett egy véka 
búza. Az fű is, noha elég és jó volt, de az sok eső miatt 
szárazon az szénát nem gyüjthetvón meg buglyákban, majd 
mind elrothadtanak és rendűi elfeketedtenek, úgy annyira 
megromolván az széna, hogy az mit lehetett volt is az sok 
eső miatt csinálni, oly szaporátlan és sükeretlen volt, hogy az 
marháink majd éhei vesztenek el mellette. Gyümölcs pediglen 
teljességgel semmi sem volt; az szőllő mintegy fél termésben 
lévén, lett volna valami bor, de az sok esős és híves idő miatt 

9 Születeti 1728. mart. 31-én. 
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az is az növésivei elkésvén, az idején való őszi hideg éretlen 
találta, és megvévén, éretlen maradott, mely miatt oly savanyú 
bora lett mint az eczet, hogy ember alig ihatja, s ez is igen 
kevés, minthogy az éretlen egresnek leve nem cseperedhetett. 
Békességes esztendő volt isten jóvoltából, noha nem kevéssé 
ijedtünk volt meg az háborúságtól, látván felséges urunknak az 
francziával, spanyollal, anglussal és hollandusokkal való hada-
kozásra készületét, kire nézve mind Magyar- és Erdélyországá-
ból majd minden militiáját ő felsége felvivén Német- és Olasz-
országokra, az mi oltalmunkra igen kevés maradott; az melyért 
illő is volt tartanunk, hogy ha az szomszédunkban lakó pogány-
ság észreveszi nálunk kevés számú létét az militiának, az füst 
alatt megnyargalja és rabolja országunkat; de mind azoktól 
isten bennünket jóvoltából megtarta, és sohonnét semmi rezze-
nésünk, sem olyas félelmes hírünk nem esett. Nyavalyás esz-
tendő ugyan nem volt épen, de egészséges esztendőnek is mon-
dani egészlen nem lehet, mivel hol egy, hol más nyavalyák 
egyszer-másszor grassáltanak, az mint hogy engemet is az 
vége felé lévő négy holnapokban fenjáró, de nehéz nyavalyák-
kal küzködtetett. Szomorú és keserves esztendő volt nékem, 
mivel az én egyetlen egy kedves két esztendős, négy holnapi 
s egy heti kis Yass János szép fiacskámnak szomorú halálá-
ban igen megkeseríte az isten, mely miatt egészségemnek is 
romlását érezvén, ezen esztendőt az én istenem ítéletinek raj-
tam való esztendejinek számlálom és keservesen s szomoruság-
gal emlékezem róla mind addig, míg az én kegyelmes jó iste-
nem jóvoltából ez világon élek. 

1731. 

Töröld el Uram az én szemeimről az könyhullatást és 
vigasztalj meg az napok után, az melyekben láttam sok gonoszt, 
s adj örvendetes napokat érnem; tarts meg ez új esztendőben 
is s engedd békességben s szomoruságim után örömmel s egész-
ségben eltöltenem ez új esztendőt! 

6 Április az kos jegy alatt, délben tizenkét és egy óra 
között adta isten ez világra az kis leánykámot Juliskát, az 
melyért is áldassék, dicsértessék és dicsőíttessék az szent Je-
hovának neve, és kérem is ő szent felségét megalázódott 
fővel és szívemnek igaz indulatjával, hogy cselekedjék már 
kegyelmességet az én szegény házammal, s bánatimat bánattal, 
szomoruságimot szomorúsággal ne tetézze, lianem kegyelmezzen 
meg énnekem s méltatlan házamnak, és ez kisdedünket is ne 
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vegye el az mi szemeink elől s ne szomorítson meg halálában 
ennek is, hanem tartsa meg és nevelje fel, hogy nevekedhessék 
mint az szép plánta az én házamban; az szegény beteg szülő 
anyán penig kezeinek súlyosságát könnyebbítvén, gyógyítsa 
meg, és beteg ágyából felvévén, élőbbéni egészségére állítsa 
helyre s erejét adja meg, szent fiának az Jézus Krisztusnak 
érdeméért és egyszeri tökéletes elégtételéért. Amen! 

8 Április az feleségem betegülésére nézve csak megke-
reszteltettem az kis leányomat Julist, az kit is tartott az 
keresztvíz alá az nagyasszony Vay Adámné asszonyom, szintén 
itt lévén akkor, Császáriból jővén által az feleségem látoga-
tására. 

11 (Április). Csak mind gyenge állapottal volt az sze-
gény feleségem, hurutván és fulladozván gyermekágyában is. 

15 (Április) estvére jött hozzám gróf Teleki Pál bátyám 
uram, Yesselényi Ferencz óríival és kolozsvári református 
praedicator tiszteletes Deáki József urammal együtt Lénáról. 

19 (Április) estvére jött esmét hozzám gróf Teleki Pál 
bátyám uram Yesselényi Ferencz úrfival ós tiszteletes Deáki 
József urammal, Komlódról Köbölkútra járván, az holott is 
mátkásította el az Yesselényi úrfi az Rliédei Pálné asszonyom 
leányát.1) 

20 Április jó reggel mentenek el tőlem Lónára. 

24, 25 (Április). Az szegény feleségem csak mind rosz-
szúl volt. 

1 Maji igen rosszul és bágyattól lévén az szegény fele-
ségem az sok hurut és forróság miatt, három emberemet is 
küldtem doctor Pataki uram után Lónára. 

2. Érkezett el ő kegyelme Fogarasi Borbély Istvánnal 
együtt. Eodem ebéd után volt nálam bátyám Yass Dániel 
uram ángyom asszonynyal együtt. 

3 Maji, áldozó csütörtökén, valóban megneliezíté isten 
az ő ítéletét rajtam és az én házomon s szörnyű szomorúsá-
got bocsáta én reám az én bűneimért, és az én szívemben 
soha el nem felejthető keserves bánatot nyoma, mert az én 
kedvem kereső, szelíd engedelmességi!, engem tisztán s igazán 

Rliédei Zsuzsannát. Nagy 1. id. ni. Xll . 163. 1. 
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szerető ós hozzám szokott, senkinek véteni nem kívánó édes 
galambomot, az én édes szívem kedves feleségemet Bethlen 
Júliát, reggeli hét s nyolcz óra között az én szemem elől az 
szomorú halál által elvevé, nekem nagy szívbeli fájdalmomra ós 
tőlem soha el nem felejthető keserűségemre, midőn nyolcz esz-
tendőket példás tiszta szeretetben és egymást megértésben 
éltünk volna és három holnapokat. Szűntesd meg már Jehova 
az te ítéletidet én rajtam és ne perelj tovább az én bűnei-
mért én velem, hanem az mi közbenjáró Jézus Krisztusunk 
érdeme s drágalátos vére mossa el bűneimnek rútságát, és 
megelégelvén büntetését s ítéletét rajtam, szóljon már csendes-
séget nekem és az sok keserves napok után adjon már valaha 
örvendetes napokat érnem. Amen! 

Eodem 3 Maji bátyám Vass Dániel uram ángyom asz-
szonynyal ebédre, bátyám Szilvási uram penig ángyom asszony-
nyal estvére érkeztek el. 

4, 5 Maji koporsó tételére készülvén az szegény édes 
szívem feleségemnek, az convocatoriákot írattam és küldöztem 
széllyel; de nem tarthatván az testet, megindulván, 4-én estve 
koporsóban tettük, az mikor is valóban nagy kincsemet zárám 
koporsóban szívem nagy gyötrelmével. 

6 Maji volt koporsó tétele az én szívem édes néhai fele-
ségemnek Bethlen Júliának. 

22 Maji öltöztem gyászban; ne engedje isten többé ily 
keserves gyászt viselnem, mert ez nekem soha el nem felejt-
hető, szívemet éles tőrök módjára általjáró s megsebhető siral-
mas gyászom. 

27, 28 (Junii) itthon házomnál voltam s készültem az 
temetésre. 

29. Jöttek feles becsületes nemes emberek hozzám, az 
kik gazdák lesznek az temetésen. Eodem érkezett el Légenbői 
bátyám Szilvási uram is. 

30. Fordult volt által Császáriból bátyám Vass Dániel 
uram, de estvére visszament, ő kegyelmének is feles vendégei 
lévén; ugyan ő kegyelmével jött által Diószegi Mihály uram 
is gazdának. 

1 Julii temettettem el az én drága kincsemet, szelíd ter-
mészetű s engem tisztán s igazán szerető édes kedves fele-
ségemet, néhai szívem Bethlen Juliámot, sok űri, fő, nemes 
renden lévő uraknak s asszonyoknak s papoknak jelenlétekben, 
mert az ki istent éltében tiszteli, azt halálában az isten is 
az emberekkel megtisztelteti. Adjon az isten, én szívemnek 
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fele, nyugodalmat, és az utolsó napon boldog feltámadást az 
te gyenge testednek! 

2. Mentek el az maros-vásárhelyi professor tiszteletes 
Szatmári uram, az ki is orált, és deési praedicator tiszt. Kö-
peczi uram, széki praedicator tiszt. Makai uram, az kik is 
praedicállottak az test felett, reggel, ebéd után penig bátyám 
Szilvási Boldizsár és Vay Sámuel, Mikó Pál sógor uramék 
feleségekkel együtt. 

2 (Novembris) itthon voltam és az bácstólx) számot 
vettem az juhaimról s készültem Kolozsvárra az octavalis 
terminusra. 

3. Virradtig általmentem Császáriban bátyám Vass Dá-
niel uramhoz, és ő kegyelmével együtt megindulván Kolozs-
várra, ebédlettünk Sukon, estvére béjöttünk Kolozsvárra. 

15 (Novembris) felestököm után kiindulván, estvére Lónára 
mentem, gazda lévén magam is ott az temetésen,2) de még 
mást ott nem találtam báró Bánfi Zsigmond bátyám, Vass 
Miklós öcsém és Diószegi Mihály komám s Váradi Zsigmond 
uraméknál. 

16, 17. Több atyafiak is érkezvén, készültünk az teme-
tésre. 

18. Lött meg temetése az én kedves bátyám néhai mél-
tóságos gróf Széki Teleki Pál uramnak, feles méltóságos nagy 
rendeknek, fő, közép és alsó rendű nemeseknek frequentiájok-
ban, az magától építtetett lónai reformatum templomnak3) 
az közepére csináltatott rakott sírban; az háznál lévő nagy 
palotán praedicállott tiszt. Szatmári uram, az generalis nótá-
rius és maros-vásárhelyi professor, orált tiszt. Csepregi uram 
az kolozsvári professor; az templomnál lévő színben penig 
praedicállott tiszt. Deáki uram az kolozsvári praedicator, orált 
penig tiszt. Verestói uram, ugyan kolozsvári professor; az 
háznál lévő textus volt az színben lévő penig 4) 
Prob dolor! Nunquam tanti viri Transsilvania funus aspiciet. 

19 Novembris ángyom Teleki Lászlóné asszonyommal és 
báró Kemény László, Vay Sámuel sógor és Szilvási Boldizsár 
bátyám uramékkal reggel megindulván Lónáról, ebédlettünk 
az örmény-városon, estvére Czegében mentünk, az sógor Vay 

9 Bács : számadó juhász. V. ü. Nyelvt. Szót. I. 155. 
9 Teleki Pál temetésén. 
3) A templom felszentelését olv. föntebb 1727. ang. 10-én. 
4) Egyiket sem jegyezte fel. 
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uram elmaradván tőlünk Szamosuj várnál és haza indulván 
Szentmargitára. 

23 (Novembris) Méhesen voltam. 
24. Virradtig megindulván Méhesről, ebédlettem Boósban, 

estvére béjöttem Kolozsvárra és vacsorán bátyám Vass Dániel 
uramnál voltam. 

15 Decembris ebéd után három óra tájban indultam ki 
Kolozsvárról; hálni jöttem Bonczidára, öcsém báró Bánfi Far-
kas uram házához. 

NB. Ez napra virradó écczakán egy-két óra tájban holt 
meg az méltóságos gubernátor úr, gróf Grönczruszkai Kornyis 
Zsigmond ő excellentiája, felséges urunk s fejedelmünk actualis 
intimus consiliariussa. 

16 (Decembris) reggel Bonczidáról megindulván, dél-
után két óra tájban érkeztem Czegében haza, rosz utam lévén 
az fagy miatt. 

31 (Decembris) házomnál voltam és szívbéli szomorú-
sággal, elmebéli melancholiával s változó egészséggel szomorúan 
végzettem az ó esztendőt; de nem nyitom meg az én számot 
az Jehova ellen, mert mindeneket cselekedhetik mint szabados 
úr, azért légyen meg az ő szent akaratja, miképen az menny-
ben, azonképen itt az földön is. 

Ezen elmúlt 1731 szomorú esztendő épen sovány és ter-
méketlen esztendő volt, mert az egy szénánál egyébnek bőv-
sége nem volt, mivel az búza, az mezőségen kivűl, az egész 
országban igen szűken termett, s úgy egyéb gabona is, sőt 
sok helyeken majd semmi sem. Az bor pediglen valóban szű-
ken lett, mert az országban promiscue az szőllőknek termése 
alig lett tized részényi mint a mennyit kellett volna termeni, 
sok helyeken penig teljességgel semmi sem lett, úgy hogy az 
egész ország panaszolkodik szőlleinek nem termése felől; hanem 
Hunyad vármegyében lett jobbacskán, noha ott is koránsem 
úgy, mint az rendi szerént szoktak az szőllők termeni. Békes-
séges esztendőnek lenni annyiban mondhatom, hogy szegény 
hazánkot semmi olyas félelem vagy rezzenés nem érte ugyan, 
noha fülelésben voltunk, mivel az egész Európa mind fegy-
verben lévén, csak alig hogy szintén az hadakozásnak tüze 
magát ki nem ütötte; az törökök közt penig nagy rebellió 
lévén Konstantinápolyban, régi császárjokat levetették és újat 
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tettenek.1) Igen beteges és egészségtelen esztendő volt ez, az 
mint hogy nagy méltóságos úri személyeket, fő és közép ren-
deket szállított is az koporsóban, nekem pedig valóban szo-
morú és keserves esztendő vala, mert engemet felettébb meg-
szomoríta és ugyan az földhöz iite, s az én házomat elpusztító,, 
midőn az én szememnek gyönyörűségét, szívemnek csendességét 
és világi életemnek igen kedves párját, néhai gróf Bethlen 
Julia édes kedves, szelíd erkölcsű, engedelmes, igen jó termé-
szetű feleségemet, minekutána nyolcz esztendőket és három 
holnapokat igen nagy kedvességben és egymást megértésben 
együtt éltünk volna, az szomorú halál által én tőlem elvevé, 
és az által az én szívemen soha bé nem gyógyulható szörnyű 
sebet ejte; és az egész esztendőt nagyobbára mind betegeske-
désben és egészlen nagy szomorúságban kellett eltöltenem, az 
melyért is méltán az nagy szerencsétlenségeket szülő esztendők 
közzé számlálhatom ugyan, de életem esztendeinek ez sok raj-
tam benne esett nagy szomoruságimért lenni nem mondhatom. 
Az isten őrizzen szent fiának érdeméért több hasonló keserves 
esztendőktől mint ez, engemet s szegény házomat. 

Titkos bölcsességű, és az által minden teremptett álla-
tokan az te szabados uraságodat hatalmasan gyakorló Jehova 
szent isten — — stb. 

1732. 
Szűnjél meg Uram, hadd végyek erőt az én kimúlásom 

előtt, és vigasztalj meg engem, hogy örvendezhessek és szívből 
neked énekelhessek! 

1 Januarii itthon házomnál voltam, istenemet szolgáltam 
és szívbéli keserves gyászszal kezdettem az új esztendőt. 

2. Unalmas és keserves időmnek töltésére ebéd után 
lementem az gát alá csíkásztatni s halászni. 

7 (Januarii) itthon házomnál voltam s estve csináltam 
meg régi szolgám Czondor András lakadalmát kün az csizma-
dia házánál. 

8 Januarii estve csináltam meg az Lovász Mihály laka-
dalmát is. 

16 (Januarii) itthon házomnál voltam, szénát készíttet-
tem és készültem útra. 

17. Indultam meg ebéd után Bükkös felé az én jó istenem 
nevének segítségül való hívásával, s estvére mentem Méhesre. 

9 A janicsárok lázadása, melyben TIT. Ahmed szultán trónját veszté, 
még a mult évben kezdődött volt. 
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18. Reggel Méhesről megindulván, ebódlettem Toháton, 
estvére Gerendre mentem, de bátyám Kemény Zsigmond ura-
mat nem találtam ott. 

19, 20. Ott voltam Gierenden az bátyám uram házánál. 
21. Reggel megindulván Gerendről, ebédre Bükkösre 

mentem az lírlioz, méltóságos liber baro idősb Kemény László 
uramhoz, és ott találván Kemény Zsigmond bátyám uramat 
s ebéd felett érkezvén Kemény Sámuel bátyám uram is, est-
vére Ózdra mentünk, sógor Radák Ádám uramhoz. 

22. Reggel visszajöttünk Bükkösre bátyám uramékkal, 
és az nap meg is lett az kézfogásom s meg is esldittem az 
méltóságos úr báró idősb Kemény László uram, felséges urunk 
erdélyi consiliariussa és camerariussa hajadon leányával, báró 
Kemény Kata kisasszonynyal. Tégyed Uram szerencséssé szent 
fiad érdeméért ez másodszori házasságomot is! 

29 (Januarii) ebéd után Bükkösről megindulván, estvére 
Gerendre mentem bátyám Kemény Zsigmond uramhoz. 

30. Gerendről ebéd után visszaindultam Bükkösre bátyám 
Kemény Zsigmond urammal, és estvére oda érkeztünk. Eodem 
estvére érkeztek el bátyám báró Bánfi Zsigmond és Kemény 
Sámuel uramék is feleségestől. 

31. Volt meg az lakadalmom az feleségemmel, báró 
Kemény Katával. Ur isten szenteld meg öszvekelésiinket, adj 
mi nekünk igaz házassági szeretetet, szép együtt élést, sok és 
nagy bánátim után örvendeztess meg ez másodszori házassá-
gomban is, és szörnyű ítéletedből elpusztult házamot építsd 
meg ez által újólag! 

1 Februarii vigadtunk. 
2. Mentek el az úri atyafiak és vendégek. 
3. Magam is felestököm után Maros-Vásárhelyre indul-

tam, az maros-széki generális derék székre. 
4. Ott voltam Maros-Vásárhelyt az generális széken. 
5. Bükkösön hagyván az feleségemet, reggel visszaindul-

tam Vásárhelyről és ebédre Bükkösre jöttem. 
6.,Ebédre Ozclra mentem által feleségemmel az sógorhoz 

Radák Ádám uramhoz; ő kegyelme is Bükkösön lévén, együtt 
mentünk által Ózdra. 

7 Februarii felestököm után indultam haza Czegében az 
feleségemmel együtt Bükkösről, elkésérvén bennünket az sógo-
rék, báró ifjú Kemény László és gróf Bethlen Pál s Kemény 
Péter sógor uramék, s estvére Méhesre jöttünk. 

8. Méhesről ebéd után megindulván, estvére Légenben 
jöttünk, bátyám Szilvási Boldizsár uramhoz. 
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9. Légenbői is reggel megindulván és bátyám Szilvási 
uram is velünk eljővén, az asszonyt penig, gróf Bethlen Józsefné 
asszonyomot Szentgothárdnál utolérvén, ebédre haza érkeztünk 
Czegében, itt találván báró Bánfi Ferencz sógor uramat fele-
ségestől, és néném Pongrácz Andrásné asszonyomat. Eodem 
estvére jött el az viceispán Köblös Péter, nótárius Yiski János, 
és szolgabírák Zalányi Péter és Gergely Filep uraimék, kékesi 
vármegye székéről. 

10 Februarii ebéd után mentek el tőlem gróf Bethlen 
Józsefné asszonyom, báró Bánfi Ferencz, viceispán, nótárius 
és szolgabírák uraimék. 

11. Reggel mentek el báró ifjú Kemény László és gróf 
Bethlen Pál s Kemény Péter sógor uraimék ós bátyám Szilvási 
Boldizsár uram. 

23 (Mártii) Bükkösön voltam. 
24. Voltam az szegény Kemény Boldizsár uram koporsó 

tételén, 21 Mártii halván meg ugyan Bükkösön az maga há-
zánál. 

9 (Április) itthon házomnál voltam. 

11 (Április) ebéd után indultam Bükkösre az méltósá-
gos nagyúrhoz Kemény László uramhoz; estvére Méhesre 
mentem. 

12 Április reggel megindulván, ebédlettem az szénafüve-
ken és estvére Bükkösre érkeztem. 

13, 14, 15. Ott töltöttem az szent innepeket. 
16. Ott voltam Bükkösön. 
17 (Április) reggel Bükkösről megindulván, ebédlettem 

Toháton, estvére Méhesre jöttem. 
18. Ebéd után Méhesről megindulván, estvére Olyvesre 

jöttem az úrhoz, sógor ifjabb Kemény László uramhoz, az 
holott is az méltóságos nagyúr parancsolatjából adott az úr 
sógor uram az feleségemnek az ménesből öreg kanczát ötöt, 
ifjabb kanczát hármat, tavalyi kancza csikót kettőt. 

19. Ebéd után az úr sógor uram Bükkös felé, én pedig 
Czege felé indulván, estvére haza jöttem. 

23 (Maji) reggel indultam Bonyhára gróf Bethlen Sá-
muelné Lázár Mária húgom asszony temetésére az feleségem-
mel együtt; ebódlettem az mocsi szánafűvben lévő kútnál, est-
vére Méhesre mentem. 

CZEGEI VASS N A P 1 Ó K , 3 6 
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24. Méhesről is reggel megindultam, de Sályin tűi az 
szénafűvhen eltörvén az hintóm hátulsó tengelye, vissza kellett 
Méhesre az hintómat vontatnom, az párnazsákot s egyéb 
egyetmást ökörszekérre rakatván. 

25. Méhesről is reggel vissza indulván Czegében, ebéd-
lettem az mocsi szénafűvben az hágóban levő kútnál s estvére 
haza jöttem Czegében, Szarvadi Sámuel uramtól Erátáról ké-
retvén egy kocsit, az kin haza jöttünk. 

26. Küldtem Szamosujvárra az hintómat csináltatni. 

30 (Maji) ebéd után jött hozzám az úrfi, gróf Bethlen 
Pál sógor uram az innepre. Eodem érkeztek el az enyedi és 
udvarhelyi deákok is. 

31. Ebédre jött el az nagyasszony is hozzám az innepre. 
Eodem érkeztek el az kolozsvári és maros-vásárlielyi deá-
kok is. 

I, 2, 3 Junii pünkösd innepe lévén, inneplettünk és iste-
nünket szolgáltuk. 

4. Reggel ment el az nagyasszony tőlem az űrfival együtt 
Betlenben; ugyan akkor az deákokat is elbocsátottam. 

6 (Augusti) itthon házomnál voltam. Egy Mihály nevű 
lovászomnak az felesége az szabóm házánál szővén, délután két-
három óra tájban az szabó Hintájával magát melyben lőtte, 
úgy hogy egy órára megholt; történetből avagy szántszándék-
ból, isten tudja, mivel az szabó feleségestől mezőre lévén dol-
gozni, csak egyedül volt az menyecske az háznál, s magától 
nem kérdezhették, mivel az lövés után egyet sem szólhatott. 

7 Augusti estve későn, szintén mikor elszenderedtem 
volna, jött hozzám az bátyám Yass Dániel uram inassa tizen-
két óra tájban, az kitől is izente bátyám Yass Dániel uram, 
liogy az sógor Yay Sámuel uram megholt; kire nézve felöl-
tözvén, mingyárt általmentem Császáriban, és ott mulatván 
egy darabot, hajnalban visszajöttem. 

10 Augusti ebéd után általmentem Czászáriban és dély-
csti praedicatio utáii haza jöttem, mivel csak magam mentem 
volt által lóháton, a feleségem itthon maradván néném Pongrácz 
Andrásné asszonyommal, szombaton jővén ő kegyelnie hozzám. 

II . Reggel esmét általmentem Czászáriban, az szegény 
sógor Yay Sámuel uram temetésére készülvén, minthogy ma-
gam vagyok az gazda, de estvére visszajöttem. 

12. Jó reggel csak magam lóháton elől általmentem 
Czászáriban, és temettük cl az sógort szegényt az czegei ra-
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kott sírjokban bátyám uraméknak, az honnét is az feleségem 
néném asszonynyal csak lejöttek haza Czegében, én pedig 
visszamenvén Császáriban, midőn estve jöttem volna, nagy szél 
és eső érvén utói, jól megvere. 

31 (Augusti) vasárnap lévén, itthon házomnál voltam, 
istenemet szolgáltam és communióval éltem, még nem commu-
nicálván új búza kenyéren, mivel nem voltam itthon, mikor 
az ecclesiában kiosztotta az úrvacsoráját praedicator uram. 

17 (Septembris) mind magamon és feleségemen eret 
vágattam. Eodem vettem az méltóságos regium gubernium 
commissióját, az melyben parancsolják, hogy ítélőmester Kun 
Zsigmond, táblafia Torma Sámuel és László, Diószegi Mihály 
és Horvát Miklós uramékkal szüret után nemes Kővár-vidékén 
egy bizonyos helyen és terminuson confluálván, az Kővár-
vidéki nemesség armalissainak productiójokat inchoáljuk és 
effectuáljuk s discutiáljuk, kik légyenek indubitatus nemes 
emberek és kik rejiciáltassanak jobbágyi statusokra. 

1 Novembris ebéd után jött hozzám bátyám Szilvási 
Boldizsár uram feleségestől. 

2. Reggel ő kegyelmével együtt általmentem Császáriban 
és kereszteltük meg az sógor néhai Yay Sámuel uram leány-
káját Júliának, s délyesti praedicatio után haza jöttem Czegé-
ben az feleségemmel együtt. 

3. Ebédre általmenteni Császáriban bátyám Yass Dániel 
uramhoz, és ebéd után Ő kegyelmével együtt, az feleségemet 
Császáriban hagyván, az nemes Doboka vármegye generális 
székire indultunk s estvére Lónára mentünk gróf Teleki Ádám 
öcsém uramhoz. 

4. Jó reggel Teleki Ádám öcsém és Yass Dániel bátyám 
uramékkal általmentünk Borsára az generális székre. Eodem 
4 Novembris jó reggel érkezett Lónára gróf Teleki Ádám öcsém 
uramnak levele, az kiben írják, hogy ultima Octobris holt meg 
Szebenben gróf Teleki József bátyám uram és 4 Novembris 
lészen koporsóban való tétele. Boldog isten! mit végzettél 
ez szintén veszedelmére hanyatlott szegény haza s ebben lévő 
s a nyomorúság tengerében sülyedező anyaszentegyházad felől, 
az kik közül az nagy és erős oszlopokat szedegeted. 

5. 6 Novembris ott voltam Borsán az generális széken. 
7. Bátyám Yass Dániel urammal együtt ebéd után eljöt-

tünk Lónára Borsáról. 
8. Lénáról jó reggel megindulván, ebédre Császáriban 

36* 
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jöttünk, ebéd után penig estvére haza jöttem Czegében az 
feleségemmel együtt. 

22 (Decembris) küldtem az méltóságos nagyúr eleiben 
Méhesre az pej lovaimot, ide hozzám szándékozván az méltó-
ságos nagyúr *) az karácsoni innepekre. Eodem érkeztek el 
az kolozsvári deákok. 

23. Itthon házomnál voltam. 
24. Estve felé érkezett el az méltóságos nagyúr Kemény 

László uram hozzánk az innepre. Eodem estvére érkeztek el 
az enyedi és vásárhelyi deákok is. 

25. Karácson innepinek első napja lévén, itthon házom-
nál voltam s istenemet szolgáltam. 

26. Bátyám Vass Dániel uram invitálván bennünket 
ebédre, általmentünk Császáriban az méltóságos nagyúrral ós 
az feleségemmel együtt, de estvére visszajöttünk; és ezen écczaka 
adta isten ez világra két-három óra között, az kos jegy alatt, 
második feleségemtől való első leánykámot Vass Ágnest. 

Áldás, dicséret és dicsőség adassék az mennyei nagy 
királynak, az szent Jehovának, az ki nem mindörökké bünteti 
és látogatja szomorúsággal az ő híveit, hanem ha megsebesíti, 
esmótlen békötözvén sebeit meggyógyítja és szomorúságában 
megvigasztalja. így cselekvők ő felsége én velem is, az midőn az 
én búban borult szívemet esmétlen megvígasztalá jó házastárs-
sal, és azon áldását megtetézte én rajtam mostan, midőn az 
én teljességgel elpusztult házomat2) esmétlen építeni kezdé és 
gyermekkel engemet megálda; kiért is hálákot adván az én 
jó istenemnek, könyörgök alázatoson, hogy az kisdedet nevelje 
fel az maga félelmében, szent nevének dicsőségére, nekünk 
szüleinek örömünkre; az anyját pedig gyógyítsa, hogy egész-
ségben áldást mondhasson az Jehovának jóvoltáért. Amen! 

27 Decembris voltak nálam ebéden bátyám Vass Dániel 
uram ángyom asszonynyal, ós doctor Pápai uram feleségestől, 
ós az öcsém Vass György uram. 

28. Az méltóságos nagyúrnak itt nem mulathatására és 
az keresztelőre való vissza nem jöhetésére nézve, tetszvén az 
méltóságos nagyúrnak Kemény László uramnak, hogy megke-
reszteltessem az kis leánykámot, meg is kereszteltettem Ágnes-
nek, gróf Bethlen József sógor és Vass Dániel bátyám, Kemény 
János, Vass György (és) Dániel öcsém és doctor Pápai Ee-

*) A naplóíró ipa, idó'sb Kemény László báró. 
") E szerint első feleségétől maradt utolsó gyermeke, Julia nevű 

leánykája szintén elhalt, a kinek halálát azonban sehol sem említi napló-
jában ; némely feljegyzésekből következtetve, a gyermek 1731 végén még 
életben vala. 
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rencz, veresegyházi praedicator komám uramék és Vass Dá-
nielné ángyom, Kemény Jánosné menyem és Pápainé komáin-
asszony jelenlétekben, csak hamarjában, az innepen lévő nyolcz 
deákokat is keresztatyáknak híván; keresztelte peniglen meg 
ide való praedicator, tiszteletes komám Szentjóbi uram ő ke-
gyelme. 

29 Decembris jő reggel ment el gróf Bethlen József 
sógor uram, ebéd után peniglen az méltóságos nagyúr Kemény 
László uram és az öcsém Kemény János uram feleségestől. 

30. Bocsátottam el mind enyedi, kolozsvári és vásárhelyi 
deákokat. Eodem jött hozzám Légenbői ebédre Katona Mihály 
uram, de ebéd után visszament ő kegyelme. 

31. Itthon házomnál voltam és az enyimekkel tűrhető 
állapotban töltvén el az ó esztendőt, légyen áldás istennek 
érette, hogy minden veszély és nagy szomorúság nélkült lett 
ez ó esztendőnek én irántam vége. 

Ezen elmúlt 1732 esztendőt rész szerént szűk és termé-
ketlen esztendőnek lenni mondhatjuk, mert az őszi gabonának 
és szénának az egész országban, az kukuriczának és szőllőnek 
majd nagyobb részében hazánknak igen szűk és csekély termése 
volt, sőt az hol valami volt is, igen sok helyeken az nagy 
zűrzavar és jégesők által rontatván az határok, az gabonának 
szűk voltát, az boroknak mintegy féltermésű léteket eausálták, 
az marhakóstnak szűk voltával együtt, az melyek is nem 
egyebet, hanem szükséget szültenek elnyomorodott hazánknak. 
Békességes és csendes esztendő volt másként, mert sohonnét 
semmi ellenség reánk nem jött; kihez képest házainkban csen-
desen nyughattunk, noha Januáriusnak az vége felé valamely 
hazug hír annyira megrezzentette volt az országnak nagy 
részét, hogy szekerek hátán voltanak, sőt sokan el is szalajta-
nak s futottak volt, mely miatt az városokban az urak, főren-
dek s nemesek szállásokat fogacltanak, már majd mintegy 
elhitetvén magokkal, hogy az tavasz és nyár háboruságos 
lenne, az kitől isten bennünket reménségtink felett jóvoltából 
megoltalmaza. Nagyobbára egészséges esztendő volt, de az 
végső két holnapjai valóban kipótlák előbbeni egészséges voltát, 
mert az egész országban az beteg oly bővsóggel volt, hogy 
nem találtatott egy város, falu, sőt ház is ritkán, az kiben az 
beteg nyögése ne hallatott volna; mely nyavalyái által sokan 
az sírben is szállottanak, mivel csak egy közönséges quanti-
tású faluban is négy s öt, sőt hat halott is megvolt. Az mar-
háknak közönségesen való döglése is sok károkat az szegény-
ségnek és az haza lakossainak tött. Minthogy pediglen nékem 
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magam személyemre nézve egészséges és nagy szomorúságom-
ban kétszer engemet megörvendeztetőx) esztendő volt, azért 
őtet kevés szerencsés esztendeimnek számokban tészem és 
az régi rómaiaknak szokások szerént fejér kövecskével jegy-
zem meg. 

Megjelenek mostan is az te szentséges zsámolyszéked 
előtt, óh felséges, dicsőséges Úr — — stb. 

1733. 

Bőv zsírral Uram ékesítsed, békességben, jó egészségben, 
örvendezve eltöltenünk engedjed szent Jehova, ez ój esztendőt 
minékünk! 

6 (Februarii) ebéd előtt jöttek hozzám Pongrácz Pál 
öcsém és Szentpáli József sógor uramék. 

7. Reggel mentek el ő kegyelmek tőlem Kudura, és 
midőn szintén ebédtől fel akartam volna kelni, érkezett hozzám 
az nagyasszony, az feleségem anyja. Eodem ebéd után magam 
is megindultam Maros-'Vásárhelyre az maros-széki generális 
székre, és estvére Méhesre mentem. 

8. Reggel Méhesről megindulván, ebédre M(ező)-Mada-
rasra mentem, az holott is megértvén, hogy az generális szék 
az diaetalis regalisok kijövetelek miatt differáltatott mostan-
ról, vissza indultam és estvére Méhesre jöttem. 

9. Méhesről ebéd után megindulván, estvére haza jöttem 
Czegében, de az nagyasszonyt nem találtam itt, Kolozsvárra 
menvén. 

12 (Februarii) jött hozzám ebédre az húgom Ajtainé 
asszonyom, ebéd után penig csakhamar érkezett Kolozsvárról 
az nagyasszony. 

13. Az nagyasszonynyal együtt reggel megindulván az 
szegény öcsém Pongrácz György2) temetésére, ebédlettünk 
Bődön, estvére érkeztünk Betlenben. 

14. Reggel magam az feleségemmel és húgom Ajtainé 
asszonyommal általmentünk Kudura, s az szánomat estvére 
visszaküldtem Betlenben az nagyasszony után. 

15. Az nagyasszony is általjött és temettük el az szegény 
öcsémet Pongrácz Györgyöt, s hálni visszajöttem Betlenben 

') Második házassága és ebből született leánykája által. Olv. fön-
tebb a jan. 22-ről, 31-ről és dec. 26-ról szóló feljegyzéseket. 

3) Néhai Pongrácz András fia. 
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az nagy asszony nyal, feleségemmel és húgom Ajtainé asszonyom-
mal együtt. 

16 Februarii reggel Betlenből az nagyasszonynyal, fele-
ségemmel és húgom Ajtainé asszonyommal együtt visszaindul-
ván, ebédlettünk esmét Bődön, estvére haza érkeztünk Czegében. 

19 (Februarii) itthon házomnál voltain s készültem Sze-
benben az gyűlésre. 

21 (Februarii) ebéd után indultam meg Czegéből Szeben-
ben az országgyűlésére, az feleségemet is elhozván magammal 
s estvére Méhesre jöttem hálni. 

22 Februarii felestököm után Méhesről megindulván 
hálni jöttem Keczére, az méltóságos nagyúr Kemény László 
uram házához. 

23. Reggel Keczéről is megindulván, ebédlettem Hápor-
tonban, hálni jöttem Fugadra, az bátyám Yass Dániel uram 
házához. 

24. Fugádról is jó reggel megindulván, ebédlettem az 
lunkai vendégfogadóban s estvére jöttem Mikeszászára, sógor 
Radák Ádám uramhoz, de ő kegyelme Szebenben indulván 
érkezésem előtt nem sokkal, csak az asszonyt találtam otthon. 

25. Mikeszászáról is reggel megindulván, ebédlettem az 
vízaknai vendégfogadóban s estvére beérkeztem Szebenben s 
szállottam az mészáros-utczában. 

26. Felgyűltünk az ország házában és az catalogus olvas-
tatott s az öcsém Lázár János uram liber baronatusságáról 
való diplomája ő felségének publicáltatott s azután elbom-
lottunk. 

27. Esmét kilencz órakor felgyűltünk, de semmi olvas 
dolog nem agitáltatott, hanem csak arról discurráltak, hogy 
az gravaminák natiónként öszvegyülvén combináltassanak, és 
azután az Naláczi József, László és István uramék liber baro-
natusságok és az szász-sebesieknek mostan engedtetett új soka-
dalmok publicáltattak. 

28. Nem gyűlt fel sem az méltóságos regium gubernium, 
sem az ország, postanap lévén. Eodem ebéden az méltóságos 
nagyúrnál Kemény László uramnál voltam az feleségemmel 
együtt. 

1 Mártii vasárnap lévén, semmi dolog nem volt; az úr-
nál Yesselényi István uramnál ő excellentiájánál pedig commu-
nio lévén, ott voltam cultuson és communión ; ebéden pedig az 
méltóságos nagyúrnál voltam az feleségemmel együtt esmétlen. 

2 Mártii felgyűltünk és az méltóságos Nádasdi s Teleki 
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família közt lévő pernek decisiójára rendeltetett commissarius 
uraknak leendő diurnum iránt, hogy melyik pars tartozik fizetni, 
volt az discursus az statusok között az ő felsége parancsolat-
jából, de másnapra halasztatott, és valami sokadalmakról való 
privilégiumok s az oláh püspök Fogarasi Klein János baro-
natussága publicáltattak. Boldog isten! mire juta szegény 
hazánk, liogy csak egy oláhnak is, azért hogy papnak monda-
tik, baronatussága légyen. 

3 Mártii felgyűlvén az statusok, esmét az Nádasdiano-
Telekiana causában levő delegátus commissarius urak diurnu-
máról volt az discursus, de nem decidálódhatott, meghasonlván 
az statusok azon dologra replicálandó sentimentumok iránt; 
annakutána pedig méltóságos commendans generalis Franciscus 
Paulus comes ä Wallis és testvér bátyja siciliai commendans 
generalis s öcscse indigenatusságokról való decretumot olvasták 
el in parte s publicálták az statusok előtt; űgy más egy 
decretumát is felséges urunknak olvasták el, az sót portusokra 
szállító szekereknek vámadásiról. Eodem ebéden esmét az mél-
tóságos nagyúrnál Kemény László uramnál voltam feleségem-
mel együtt; ezen két napokon penig ebéd után három órakor 
'Bz tábla is folyt. 

4 Mártii postanap lévén, nem gyűltünk fel; ebéden penig 
báró Kemény Zsigmond uramnál voltam feleségemmel együtt, 
más méltóságos úri emberek is lévén ottan ebéden. 

5. Felgyűlvén az statusok, az méltóságos regium guber-
nium kijött az ország közzé és az méltóságos commendans 
generalis uram ő excellentiája az öcscsóvel, Franciscus Ven-
ceslaus obersterrel együtt, juramentumokot deponálák de indi-
genatu, kiknek is az statusok nevével aggratulált az méltó-
ságos pápista püspök Zorger u r a m ő excellentiája. 

6 Mártii báró Kemény Zsigmond s Sámuel bátyám és 
báró Kemény Ádám sógor s Barcsai János öcsém uramékkal 
felmentem reggel méltóságos generális uram ő excellentiája 
udvarlására, és ott az méltóságos Kemény familia nevével báró 
Kemény Zsigmond bátyám uram köszöntvén, onnét eljöttünk és 
mentünk Toroczkai János uramhoz, az holott is egy kevesset 
dohányozván, Kemény Zsigmond bátyám és Barcsai János 
öcsém uramékkal felmentem az ország házában; de haszon-
talan ültünk ott, mert az méltóságos praesidens űr ő excellen-
tiája ki sem jővén az guberniumból az statusok közzé, sem-
mit sem dolgoztunk; ebédre penig az méltóságos nagyúrnál 
Kemény László uramnál voltam az feleségemmel együtt, ebéd 

*) Sorger Gergely, 
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után penig csak az szállásomon ültem, az méltóságos nagyúr 
is lévén egy darabig nálam az szállásomon. 

7 Mártii az méltóságos nagyúrnál Kemény László uram-
nál voltam ebéden. 

8. Méltóságos generális uramnál ő excellentiájánál vol-
tam ebéden. 

9. Bellicus secretarius Pecker uramnál voltam ebéden 
az méltóságos nagyúr és több méltóságos úri emberekkel 
együtt, vacsorán penig az méltóságos nagyúr volt nálam. 

10 (Mártii) bátyám Szilvási Boldizsár uram volt nálam 
ebéden. 

11. Bátyám báró Kemény Sámuel uramnál voltam ebé-
den az méltóságos nagyúrral és feleségemmel együtt. Eodem 
feljővén az ország közzé az regius commissarius, méltóságos 
commendans generalis Eranciscus Paulus comes ä Wallis ő 
excellentiája, elolvastattak az ő felsége propositiói. 

12. Méltóságos commendans generalis uram ő excellen-
tiájánál voltam ebéden az méltóságos nagyúrral és az felesé-
gemmel együtt. 

13. Bátyám báró Bánfi Zsigmond uramnál voltam ebéden 
és majd estvig töltöttük ott az időt; vacsorán penig az mél-
tóságos nagyúr volt nálam. 

14 Mártii sógor Radák Ádám uramnál voltam ebéden 
és egy darabig dohányoztam ott. 

15. Vasárnap lévén, többet az szállásomon voltam, hanem 
reggeli praedicatio után az méltóságos úrhoz Vesselényi Ist-
ván uramhoz ő excellentiájához mentem volt fel valamely 
magam dolgom végett, az holott is szintén consistorium lévén; 
magam is az consistoriumban voltam, és az eloszolván, az mél-
tóságos úrral ő excellentiájával dolgomat végzettem s az szál-
lásomra visszajöttem. 

16. Voltak nálam ebéden komám Diószegi Mihály, Soly-
mosi, Musnai és Némái procurator uraimék, ebéd előtt penig 
majd tizenkét óráig az ország házában voltam, tanácsurat 
kölletvén az statusoknak candidálni Köleséri uram helyében, 
arra voxoltunk. 

17. Ebéd előtt fen voltam az ország házában, ebéd után 
penig az szállásomon voltam s holmi dolgaimhoz láttam. 

25 (Mártii) voltam ebéden báró Bánfi Zsigmond bátyám 
uramnál, az honnét is még asztaltól való felkelés előtt eljöt-
tem, félvén az nagy italtól, mivel sok úri emberek voltak jó 
kedvvel. 
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26 Mártii volt nálam vacsorán sógor Kemény Pétéi-
uram, ebéden penig az méltóságos nagyúrnál voltam az fele-
ségemmel együtt. 

27. Elolvastatván az catalogus, elbocsátották az nemes 
országot. 

31 (Mártii) indultam ki Szebenből ebéd előtt az méltó-
ságos nagyúrral együtt, és ebédlettünk az szeléndeki vendég-
fogadóban és idején naplemente előtt érkeztünk Sorostélyra 
s háltunk az udvarban. 

1 Április jó reggel Sorostélyról megindulván, ebédlet-
tünk az balázsfalvi vendégfogadóban, és ott elválván az mél-
tóságos nagyúrtól, idején érkeztem Bényére és ottan háltam 
az udvarban, sógor Radák Adám uram házánál. 

2. Hajnalban megindulván Bényóről, ebédlettem Gezsén, 
estvére érkeztem Méhesre. 

3. Reggel az társzekeremet Méhesről megindítván, ebéd 
után magam is megindultam és estvére haza érkeztem Czegében. 

1 Maji ebéd előtt az Méllőben jártam az czöveken lévő 
lovaim x) látni. 

9 (Maji) indítottam el Andrást Jakabbal és Fellestár 
Timókkal az pej szekeres lovakkal az új hintó után Szebenben, 
és az német kocsis felesége után. 

13 (Maji) itthon házomnál voltam. 
NB. Az sok hideg szélfuvás és dara s hó esés után 

mára virraclólag nagy hóliarmat lett, mely az szőllőket, fáknak 
virágait és az gyengébb természetű fáknak leveleit is és jövé-
seket, s az gyengébb kerti veteményeket mind elsütötte, for-
rázta; az kukuriczákot is mind elvette. 

30 (Maji) reggel megindulván, ebédlettem az Gyilkos 
alatt lévő kútnál, estvére bémentem Kolozsvárra. 

31. Volt az asszony gróf Bánfi Györgyné asszonyom teme-
tése igen nagy ós szép frequentiával. 

1, 2, 3 Junii Kolozsvárt voltam, mivel az feleségem az 
köntesseit szározgatta. 

4. Tizenegy óra tájban kiindulván Kolozsvárról, ebédlet-
tem az puszta-szentmiklósi réten, hálni jöttem Császáriban 
bátyám Vass Dániel uramhoz. 

Kipányvázott lovak. 
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5. Estvefeléig ott voltam és az néhai nagyasszony Vay 
Adámné asszonyom temetésére való készületet disponáltam s 
azután haza jöttem Czegében. 

6. Jó reggel esmét általmentem Császáriba és estve későn 
hálni visszajöttem Czegében. 

7. Volt az nagyasszony néhai Yay Adámné asszonyom 
temetése, az kit is temettünk az czegei temetőben az bátyám 
Yass Dániel uram rakott sírjában az fia mellé; hálni pedig 
haza jöttem Czegében az feleségemmel együtt. 

24 Junii indultam ki Magyarországra Sajó-Szentpéterre 
az feleségemmel együtt, az öcsém Vass György uram lakadal-
mára, magam násznagy, az feleségem penig nyoszolyóasszony 
lévén; és Császáriban ebédelvén s ebéd után onnét Yass Mik-
lós és György s Pongrácz Pál öcsém uramékkal megindulván, 
estvére hálni Kaczkóra mentünk. 

25 Junii. Onnét ebédre sósmezei hegy alá, hálni pedig 
Kővár-vidékire Szakaturára érkeztünk. 

26. .ló reggel onnét is megindulván, ebédlettünk Somkó-
ton, és az erdőszádai berekben az Szamos mellett háltunk. 

27. Onnét ebédre a krassai rétre, hálni az pusztán az 
gyülvéczi*) praediumon lévő puszta korcsmaházhoz mentünk. 

28. Onnét is jó reggel megindulván és ebédet Yálajban 
évén, estvére hálni Nyírbátorban érkeztünk. 

29. Nyírbátorból reggel megindulván, ebédre érkeztünk 
az oroszi határon lévő korcsmaházhoz és háltunk az nagyfalvi 
praediumon az Yaskapunál lévő vendégfogadóban. 

30. Jó reggel onnét is megindultunk, ós Tokajnál az 
Tiszán általköltözvén, ebédlettünk a szerencsi, vendégfogadóban 
s estvére mentünk Zsolczára, az öcsém Yay Ábrahám uramhoz. 

1 Julii, Zsolczáról is felestököm után megindulván és az 
öcsém Yay Ábrahám uram is velünk eljővén, úgy gróf Teleki 
Ádám uram is feleségestől Szentpéterről előnkbe kijővén, dél-
tájban érkeztünk Sajó-Szentpéterre az lakadalmos házhoz, és 
meg is lett az lakadalom.2) 

2. Ott mulattunk s vigadtunk. 
3. Ebéd után Szentpéterről az új menyecskével által-

mentünk Kazinczra, az ángyom Vass Dánielné asszonyom 
jószágában. 

4. 5. Lovainkot ott nyugtattuk. 

9 Gyűl vészi. 
3) Vass György, Yass Dániel fia, Szentpéteri Erzsébetet vette 

feleségül. 
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6 , Julii isten jóvoltából Erdély felé indulván és gróf 
Teleki Ádám öcsém uram is velünk járván, ebédre Szentpéterre 
jöttünk Szentpéteri, András uramhoz, estvére penig Zsolczára, 
esmét öcsém Yay Ábrahám uramhoz. 

7. Zsolczáról is ebéd után megindultunk és az öcsém 
Yay Ábrahám uram is feleségestől eljővén, Ősegénél az Tiszán 
általköltöztünk és ugyan Ősegében az Yay Ábrahám öcsém 
uram házánál megháltunk. 

8 Julii Ősegéből is ebéd után megindulván, háltunk az 
Hortobágy hídjánál lévő clebreczeni vendégfogadóban, addig 
elkésérvén bennünket Yay Ábrahám öcsém uram is. 

9. Onnét jó reggel öcsém Yay Ábrahám uram Csege 
felé, mi penig Erdély felé indulván, ebédlettünk az halápi 
praediumon, lévő debreczeni vendégfogadóban és estve későn 
érkeztünk Ersemjényben az sógor Pécsi Mihály uramhoz. 

10. Ott naplottunk, lovainkot nyugtatván. 
11. Ersemjényből is reggel megindulván, ebédre érkez-

tünk Szalacsra, hálni Tasnádra. 
12. Onnét is megindulván reggel, ebédlettünk az Kraszna 

hídjánál lévő vendégfogadóban s háltunk Lampérton 
13. Onnét ebédre az Karikánál lévő vendégfogadóban, 

hálni penig Balázsházára jöttünk. 
14. Balázsházáról ebéd előtt az gróf Teleki Adám öcsém 

uram vajdaházi határon lévő vendégfogadójában jöttünk és az 
nap az lovaink nyugtatások kedviért ott mulattunk. 

15 Julii felestököm után onnét megindulván, idején 
Lónára érkeztünk. 

16. Lónán naplottunk. 
17. Lónáról reggel megindulván, délyesti négy óra táj-

ban érkeztünk Császáriban az új menyecskével. 
18. Ott mulattunk s vigadtunk. 
19. Ott voltam, mivel az kis leánykám rosszúl lévén, 

nem bátorkodtam kihozni az házból. 
20. Estvére haza jöttem Czegében. 

24 (Julii) reggel általmentem Császáriban, mivel ángyom 
Yass Dánielné asszonyom levelét vettem, az melyben írja ő 
kegyelme, hogy, az éjjel tizenkét órakor kimúlt ez világból 
az szegény kis Agnes leányom, kit is, Magyarországra az öcsém 
Yass György uram lakadalmára indulván, ángyom asszonynál 
hagytam volt, és míg oda jártunk megbetegedvén, el nem hoz-
hattam Császáriból, hanem ottan holt meg szegényke rövid 

') Loinpért. 
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életének hetedik holnapjában. Eodem estve koporsóban is tótet-
tem és haza jöttem Czegében feleségemmel együtt. 

2 (Augusti) volt temetése az szegény kis Yass Ágnes 
leánykámnak, feles űri rendek praesentiájokban. 

2 Decembrisre virradó écczakán, éjfél utáni egy-két óra 
között, tetszett az én irgalmas kegyelmes jó istenemnek sok-
rendbeli ítéletei által sok ízben megszomoríttatott szívemet egy 
fiu gyermekkel megvigasztalni, az mérték jegy alatt, midőn 
életemnek harminczhetedik esztendejét és egy nap héján három 
heteit töltenem.1) Tessék az Jehovának az én csecsemőmnek 
személye és legyen kedves az Úr előtt, nevelje fel őtet az 
igaz hitben és adjon neki sok esztendőket; az Krisztus érde-
méért cselekedje az Úr ezt ő vele, hogy az sok szomorúság 
ne érjen az lelkemig; az szülő anyának fájdalmait penig 
oszlassa el és gyógyétsa meg szent/ fiának érdeméért. Hogy 
pediglen az én elpusztult házamat az IJr ingyen való kegyelmes-
ségéből ismét megépíté, legyen áldott az Úrnak szent neve. 
Míg élek, szüntelen Uram téged dicsérlek és alleluját mondok 
szent nevednek. Arnen! 

8, 9 (Decembris) itthon házomnál voltam és az kis 
fiacskám keresztelőjére hívogató levelek expeditiójokban solli-
cituskodtam. 

13 (Decembris) kereszteltettem meg az kis fiacskámot 
Lászlónak; kit is hogy az én istenem éltessen és neveljen fel 
az maga dicsőségére, anyaszentegyházának épületére, hazájának, 
atyjafiainak és minden emberséges embereknek szolgálatjára, 
kívánom, és azért az én istenemnek szentséges orczája előtt 
töredelmes szívvel esedezem. 

31 Decembris itthon házomnál voltam és egész liázom-
mal együtt csendességben és egészségben töltöttem el az ó 
esztendőt, kiért áldásban maradjon az szent Jehovának neve 
mind örökkön örökké. Amen! 

Ezen elfolyt 1733 esztendőt bőv esztendőnek lenni nem 
mondhatjuk mindenekben, mert noha az gabonának rendsze-
rént való bővsóges termése volt, ele sok helyeken, mint Három-
széken is, egy darab helyt az jég elrontotta; az szőllőknek 

9 Vass László született 1696. nov. 12-én. 
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pediglen csak fél termések lévén az egész országban, az bornak 
nem volt igen bővsége, és az is az ki lett, nem az java, mivel 
az tavaszszal, szintén áldozó csütörtökre virradólag az dér 
nagyobb részént az országban elsütötte az szőllőket,1) annak-
utána pedig idején őszszel esmét megsanyarítván az hóhar-
mat az szőllőket, nem mehettek perfectióra, az mely causálta 
az bornak mind kevés, mind penig savanyú létét. Az szénának 
is nem lett mindenütt bővsége, mivel az Maroson, de kivált 
a Kiiküllőn tói Szeben felé való plágáján az országnak semmi 
széna nem lött; gyümölcs penig szerteszéllyel az hazában igen 
igen kevés s több helyt semmi sem lett. Békességes esztendő 
volt, istené az dicsőség, mert solionnat semmi ellenség vagy 
félelmes hír bennünket nem rettegtetett egész őszig, hanem 
novemberben kezdettük hallani az francziának ő felsége ellen 
való actióit oda fel való országokban, és decemberben mi is 
kezdettünk tartogatni valami Moldvában lévő gyülevész népnek 
irruptiójától. Egészséges esztendő volt, mert semmi olyas nehéz 
vagy halálos nyavalya nenr grassált, istennek hála, hanem az 
ősznek kezdetén kezdett volt az forró hideg grassálni, de az 
is nem veszedelmesen, mert áz kiket vexált is, nem haláloson. 
Nekem pedig szomorú esztendő volt • rész szerént, mert kisded 
hét holnapi leánykámnak halálával megszomoríta; de örven-
detes esztendő is volt, mert kis fiacskámnak születésével meg-
vígasztala; kire nézve több szomorú esztendeim közzé egószlen 
nem számlálhatom, és nekem egész szerencsétlen esztendőnek 
lőttnek lenni nem modhatom. 

Csak tégedet illet szentséges Jehova, az áldás — — stb. 

1734. 

13 (Januarii) jött hozzám ebédre gróf Bethlen József 
sógor uram feleségestől, de ebéd után elment tőlem, sietvén 
Nagyfaluban, mivel ki akar Máramarosban menni és onnét 
maga fel Bécsben. Eodem jött hozzám ebédre Pongrácz Pál 
uram is. 

15 Januarii ebéd előtt általmentem Császáriban az öcsém-
mel Pongrácz Pál urammal, bátyám Yass Dániel uramhoz, 
és ott consultálódtunk az öcsém ifjú Yass Dániel uram felől, 
az ki is colonellus gróf Gyulai István sógor urammal Olasz-
országban fel igyekezvén, mostan lement Hunyad vármegyében 

Olv. föntebb a máj. 13-ról szóló feljegyzést. 
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az úrhoz, hogy felindulhasson véle;*) ós estvére haza jöttem, 
de az öcsém Pongrácz Pál uram ott maradott. 

16. Reggel lóháton Kolozsvárra indultam, ebédlettem 
Sukon, estvére bémentem Kolozsvárra. 

17. Ott ben voltam és szállás szerzésben sollicituskodtam. 
18. Fogadtam meg szállásnak professor tiszteletes Udvar-

helyi Mihály uram házát, kÖzép-utczában az király-utcza siká-
tora szegeletén. Eodem érkezett bé estvére bátyám Vass Dá-
niel uram is ángyom asszonynyal együtt. 

19 Januarii reggel kiindultam Kolozsvárról, és ebédelvén 
az gyulatelki szénafűvben valami szénáknál, estve későn haza 
érkeztem, de valóban rossz utam volt, mert reggeltől fogva 
estvig vert az eső. 

31 (Januarii) kezdettem esmét isten segedelméből az 
biblia olvasásához, az kit is végeztem volt el 10 Januarii. 
Kérem az én istenemet, hogy adjon erőt, egészséget ő felsége 
hozzá, hogy végezhessem el szent (neve) dicsőségére, s többször 
is olvashassam s végezhessem lelkem idvességére. 

24 (Mártii) reggel Kolozsvárra indulván az feleségemmel 
együtt, ebédlettem Sukon, estvére beérkeztem. 

25. Az szállásomon voltam és az beérkezett szekereimen 
hozott egyetmásokat rakattam el. 

26. Vágattam eret az lábamon Fogarasi Borbély István 
urammal, doctor Pataki Sámuel komám uram jelenlétében. 

1 Április ebéd előtt az hostátban jártam az két víz 
közzé egy majorban, az kit megbérlettem az lovaim számára, 
húsz magyar forintot adván kölcsön az gazdasszonynak, hogy 
annak interessére lovaimot ott tarthassam. 

10 Április reggel kiindulván Kolozsvárról az feleségem-
mel együtt, az kis fiamot itt ben hagyván, ebédlettem Sukon, 
estvére Czegében mentem. 

16 (Április) reggel megindulván Czegéből, ebédlettem 
Sukon, estvére béjöttem Kolozsvárra. 

21 (Április) ebédre érkezvén bé az méltóságos úr Kemény 
László uram, nálam volt ebéden. 

9 Valószínűleg katonának állott, mint Kemény Péter is, a kiről 
olv. alább az 1735. jun. 12-iki feljegyzéseket. 
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24 (Április) reggel az méltóságos nagyúrral megindulván, 
ebédlettünk Géresen,1) estvére érkeztünk Puszta-Kamarásra, 
az asszonyhoz Kemény Simonné asszonyomhoz és sógor báró 
Kemény Ádám uramhoz. 

25, 26. Ott töltöttük az innepi napokat. 

28 Április magam lóháton ebédre Méhesre mentem, est-
vére penig Szentpéterre, ángyom gróf Teleki Lászlóné asszo-
nyomhoz, mivel estvére az méltóságos nagyúr is és báró Kemény 
László és Péter sógor uramék s az feleségem oda jöttek. 

29. Ebédre Olyvesre mentünk az méltóságos nagyúrral. 
30. Ott voltunk s tudtuk meg bizonyoson az méltóságos 

úr Vesselényi István uram ő excellentiája halálát, koporsó 
tótelire hívogató levelet hozván az méltóságos nagyúrnak. 

1 Maji indultunk vissza Kolozsvárra az koporsó tételre 
az méltóságos nagyúrral; ebédlettünk Szentpéteren ángyom 
gróf Teleki Lászlóné asszonyomnál, hálni jöttünk Puszta-
Kamarásra az asszonyhoz Kemény Simonné asszonyomhoz, 
velünk jővén báró ifjabb Kemény László sógor uram. 

2 Maji. Puszta-Kamarásról reggel megindulván, ebédlet-
tünk az kájáni vendégfogadóban, estvére beérkeztünk Kolozs-
várra, és nálam vacsorált az méltóságos nagyúr és az sógor 
ifjabb Kemény László. 

3 (Maji) volt az néhai méltóságos úr liber baro Hadadi 
Vesselényi István uram ő excellentiája, kegyelmes urunk ő 
felsége status intimus és erdélyi gubernialis consiliariussa, az 
erdélyi tekintetes nemes statusok praesidense ós nemes közép 
Szolnak vármegye főispányja koporsóban való tételinek ceremó-
niája, 2 estve betévén az testet koporsóban, szagosodni kezdvén, 
nagy frequentiával; écczaka penig tíz óra után az testet az 
háztól szövétnekekkel elvittük az farkas-utczai templomban 
és ottan betettük az gróf Székely familia rakott sírjában, 
melyet is ilyen ceremóniával vittünk: A koporsó előtt fejéi-
viaszból való aranyos két szövétneket, úgy utána is hasonlót 
kettőt vittenek; az koporsót penig az ház grádicscsától fogva 
egy darabig közép-utczán vitték az két fiai, báró Vesselényi 
Ferencz és István uramék, az két vejei, báró Jósika Mojzses 
és gróf Teleki Ádám uramék, és báró Bánfi Zsigmond és 
Imre uramék; másod rendben penig király-utczára menő 
szorosnak szegeletéig vitték báró Kemény Sámuel és Lázár 
János uraimék, gróf Gyulai Ferencz és Bethlen Gábor úrfiak, 
báró Bánfi Ferencz és Bhédei József uramék; harmad rend-

9 Oláh-Gyéresen. 
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ben peniglen király-utcza szegeletéig vittük gróf Bethlen Farkas 
és báró ifjabb Kemény László uramék, gróf Bethlen Pál úrfi 
és ón, Yass Miklós és György uraimék; mely series is az 
szerént kétszer kerülvén el, az templomban is az fiai s vejei 
az fellyebb leírt rend szerént vitték bé, és ottan hevederekre 
két rúd közzé vévén az koporsót az székek között, becsületes 
nenies emberek az vállakon vitték az sírig és ugyanazok tették 
bé az sírben is. 

5 (Maji) indult ki az méltóságos nagyúr báró Kemény 
László uram jó reggel Kolozsvárról Csombord felé, én is pedig 
ebéd után kiindultam Czege felé az feleségemmel együtt, néném 
Pongrácz Andrásné asszonyomot is kihozván magammal, ós 
estvére haza jöttem Czegében. 

15 (Maji) csak magam lóháton jó reggel indultam Sajóra, 
az néhai idvezült szegény bátyám báró Kemény Zsigmond 
uram koporsóba tételire, és ebédlettem az harinai vendégfoga-
dóban s délután négy órakor érkeztem Nagy-Sajóra. 

16 Maji volt az koporsó betéteinek ceremóniája, az mely 
is véghez menvén, délután négy órakor megindultam haza 
felé Sajóról és écczaka tíz órakor érkeztem Szász-Ujfaluban 
az sógor báró Bánfi Ferencz uram házához, az holott is 
vacsorálván, megindultam és jó reggel négy órakorra haza 
érkeztem Czegében. 

22 (Maji) ebéd után általmentem Légenben az felesé-
gemmel együtt, bátyám Szilvási Boldizsár uram kis Anniska 
leánykája temetésére. 

23 Maji lött meg az temetése az kis Szilvási Anniska 
hógocskámnak, és estve felé visszajöttem Czegében bátyám 
Vass Dániel urammal és ángyom gróf Teleki Pálné asszo-
nyommal együtt, kik is Császáriban mentenek. 

26 (Maji) reggel Méhesre indulván az feleségemmel 
együtt, ebédre Puszta-Kamarásra mentem, az asszonyhoz Ke-
mény Simonné asszonyomhoz és báró Kemény Ádám sógor 
uramhoz. 

27. Méhesre mentem ebédre, és ebéd után ott lévő kevés 
marháimot és juhaimot vettem számban. 

28. Reggel Kolozsvárra indultam, ebédlettem az kájáni 
vendégfogadóban s estvére bejöttem Kolozsvárra. 

29. Gróf Teleki Mihály öcsém urammal estve felé kisé-
táltunk az vár mellé és néztük, miként tanítják az exerci-
tiumra az új német és magyar inuskotérosokat. 

CZEGEI VASS NAPLÓK. 3 7 
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2 (Junii) gróf Teleki Mihály öcsém uramnál voltam és 
az nap nagy lármánk volt, erőssen költözősködvén bé az föld 
népe, oly hír érkezvén, hogy Radnánál az tatár bejött volna 
az országban. 

3. Áldozó csütörtök innepe lévén, istenemet szolgáltam 
és öcsém gróf Teleki Mihály uramnál voltam; ez nap is egy-
mást érte az sok szekér, űgy költözősködtek bé minden emberek 
az rosz hír miatt. 

23 (Junii) reggel megindultam az feleségemmel Czegében, 
és ebédelvén az Barátok-tova gátján alól az suki réten, estvére 
haza jöttem Czegében, s az szőllők felé jővén, megjártam az 
Nagy- és Kis-Tekenős szőlleimet. 

17 Julii vettem báró ifjabb Kemény László sógor uram 
levelét, az melyben is írja kis Katicza nevű leánykájának 
halálát az vérben, és az méltóságos nagyúrnak Krakkóban x) 
az vérben való nyavalyáját. 

18. Ebéd után indultam meg Karkóban az feleségemmel 
együtt, és Vajda-Kamarás felé menvén, az kis fiacskámot 
Laczkót ott hagytam az asszonynál gróf Bethlen Józsefné 
néném asszonynál, és az feleségemmel elindulván, háltam az 
csáni szénafüven. 

19. Virradtig onnét megindulván, ebédlettem az enyedi 
határon, ebéd után penig estve felé öt óra tájban érkeztem 
Karkóban, az holott is az méltóságos urat nehéz nyavalyában 
találtam. 

1 Augusti ebéd előttr mikor az óra tíz minutával meg-
haladta volna az tizenegy órát, mult ki ez világból néhai 
méltóságos űr báró Kemény László uram, felséges urunk er-
délyi regium guberniumának consiliariussa és ugyan ő felsége 
camerariussa és az Erdélyben lévő reformata ecclesiának főcu-
ratora, életének circiter hatvanhatodik vagy hetvenedik eszten-
dejében Karkóban. 

2 Augusti készültünk az koporsó tételre. 

8 (Augusti) lett meg az koporsó tételnek ceremóniája 
az karkai reformatum templomban, melynek is véghez mene-
tele után az testet az szekéren rszép comitivával megindítot-
tuk és magam is báró Kemény Ádám sógor urammal, felesé-

9 Krakkó máskép Karkő. 

{ 
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geinkkel együtt elkésértük, s későn érkeztünk Csombórdra az 
néhai méltóságos úr házához. 

9. Míg elkószültenek az késérők, addig hajnalban lóháton 
általrugaszkodtam Szentkirályra, bátyám báró Bánfi Zsigmond 
uramhoz, és onnét visszajővén, csakhamar megindultunk az 
testtel, és ebédelvén az sziillei') vendégfogadóban, estveli öt 
óra tájban érkeztünk Ózdra, az holott is az ott lévő reÍQrma-
tum templomban való rakott sírjában sógor Radák Ádám 
uramnak tettük bé az testet, kis unokájának Kemény Katinak 
testecskéjével együtt, ki is az néhai méltóságos úr halála előtt 
circiter három héttel halván meg,2) együtt volt koporsó téte-
leknek ceremóniája; bérakatván penig az sír száját, estvére 
hálni általjöttünk Bükkösre, báró Kemény Ádám sógor uram-
mal ós más Fejér vármegyei becsületes nemes rendekkel 
együtt, kik az testet késérték. 

10 Augusti az sógorral báró Kemény Ádám urammal 
megindulván Bükkösről ós utunkban Gezsén Bánfi Boldizsár 
uramhoz betérvén, estvére Méhesre jöttünk. 

11. Reggel az sógor Kemény Ádám uram tőlem elmen-
vén, magam is ebéd után megindultam Méhesről és estvére 
Vajda-Kamarásra jöttem gróf Bethlen Józsefné néném asz-
szonyhoz. 

12. Ebédre haza jöttem Czegében. 

15 (Augusti) igen jó reggel általmentem Kékesre lóháton, 
néhai méltóságos liber baro Vesselényi Istvánné gróf Bánfi 
Kata asszony ő excellentiája koporsó tételi re, és estvére visz-
szajöttem. 

17 (Augusti) reggel tértek volt bé hozzám Vass Miklós 
és György öcsém uraim ék, Kékesre menvén az néhai méltó-
ságos asszony Vesselényi Istvánné asszonyom ő excellentiája 
testének kísírésére, az kit is ma indítnak Zsibóra Kolozsvár 
felé, hogy ott megegyezvén az néhai méltóságos liber baro 
Vesselényi István uram ő excellentiája testével, együtt vigyék 
Zsibóra és ott az néhai méltóságos úr hagyásából az néhai 
méltóságos asszonytól készíttetett sírban együtt temessék ked-
ves férjével, az említett néhai méltóságos liber baro úrral, 22 
praesentis. 

6 (Novembris) hozta el az ország postája az regalisomat, 
melyben ad 22 praesentis parancsoltatik, hogy compareáljak 

9 í g y ; valószínűleg Magyar- Sülye értendő. 
9) L. föntebb jul. 17-én. 
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Szebenben az országgyűlésére. Úr isten, be nagy irregularitás! 
az hazánk törvényje szerént egy holnappal kellenék az regali-
soknak kijőni, s most két héttel is alig jő ki. 

25 (Nóvembris) indultam meg Szebenben az országgyű-
lésére, az feleségemet is elhozván, ebéd után, s estvére jöttem 
Légenben, bátyám Szilvási Boldizsár uramhoz. 

1 Decembris. Az feleségem Mikeszászán maradván az 
nénjénél Radákné asszonyomnál, magam estvére bejöttem Sze-
benben. 

2 Decembris felgyűltünk az ország házában és olvasta-
tott el az catalogus; és azután az statusoktői követek küldet-
vén az méltóságos commendans generalis uramhoz s azok által 
instálván, hogy az új gubernátor urunkat hozza fel ő excellen-
tiája,1) nagy pompával s álgyulövésekkel felhozta az ország 
közzé, és instellálván, azután juramentumát is deponálta; 
mely is végben menvén, generális uram ő excellentiája elment; 
azután méltóságos gubernátor uram az több consiliarius urak-
kal az gubernium házában bément, holott is kevesset mulatván, 
szállására lement ő excellentiája, kósérvén az méltóságos consi-
liarius urak és az egész ország az szállására; ezen solennitás 
alatt pedig háromszor lőttek ágyúkkal az várdán és bástyákon. 

3. Felgyültünk az ország házában és az praesidens sub-
stitutiójáról volt discursus és megegyezés, hogy nem lehet csak 
simpliciter praesidenst substituálni az méltóságos gubernium-
nak, hacsak ő felsége maga kegyelmesen nem resolvál prae-
sidenst, mely miatt tábla is ezen az diaetán nem lehet, vacante 
enim officio praesidentis, debet vacare et tabula judicia-
ria regia. 

4. Postanap lévén, nem gyültiink fel, és ebéden voltam 
az öcsémnél Barcsai János uramnál. 

5. Vasárnap lévén, nem gyűltünk fel. 
6. Felgyűltünk és sok s nagy disceptatio volt az három 

consiliariatusi és praesidensi vacantiákról való candidatiók 
felett, hogy tudniillik mind reformátusok candidáltassanak-é 
az vacantiákra, vagy mixtim az catholikusokkal, vagy pedig 
az református consiliariusok helyett református, az catholikus 
helyett catholikus ? Eodem ebéden sógor Radák uramnál 
voltam. 

*) Kornis Zsigmond gróf halála u tán gróf Haller János neveztetett 
erdélyi guberná tor rá . A kinevező decretum 1734. aug. 26-án kelt. Orsz. 
Levéltár erd. kanczell. oszt. 1734. nr. 67. 
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7 Decembris felgyűltünk és kezdetett az votizatio az 
consiliarius urak és praesidens vacanti áj okban való candi-
datióról. 

8. Az catholikúsoknak innepjek s_ postanap is lévén, nem 
gyültünk fel. Eodem sógor Radák Ádám uramnál voltam 
ebéden. 

9. Voxoltunk, méltóságos gubernátor uram ő excellen-
tiája és báró idősb Szentkereszti András ítélőmester uram s 
gubernialis secretarius Maxai Dávid uram lévén az voxok sze-
dői és calculatori. Eodem estvére jött bé az feleségem Mike-
szászáról. 

10. 11. Mind csak az voxolások folytak. 
] 2 (Decembris) osztotta fel az űr, sógor báró Kemény 

László uram az feleségemmel az néhai idvezült méltóságos 
nagyúr ezüst marháját. 

13. Felgyűlt az ország, de nékem dolgaim lévén, nem 
mehettem fel; ebéden voltam az feleségemmel sógor Radák 
Ádám uramnál. 

14. Nem mehettem fel az ország közzé, mivel ebéd előtt 
az feleségemet indítottam ki Mikeszászára, ebéd után penig 
az Teleki leány-ág maradéki között való megegyeztetésben 
fáradoztam, de haszontalanúl. 

15 Decembris elolvastatván az catalogus, elbocsáttatott 
s el is búcsúzott az ország méltóságos generális uramtól és 
méltóságos gubernátor uramtól ő excellentiájoktól és az mél-
tóságos regium guberniumtól; voltam ebéden gróf Bethlen 
Ádám uramnál. 

16, 17. Ben voltam Szebenben, dolgaim lévén. 

23 (Decembris) estvére haza érkeztem Czegében s ugyan 
akkor érkeztek el az innepre az vásárhelyi deákok is. 

24. Érkeztek el az enyedi, kolozsvári és udvarhelyi 
deákok is. 

25, 26. Nagy karácson innepe lévén, itthon házomnál 
voltam s istenemet szolgáltam és communióval éltem, 

28 (Decembris) bocsátottam el az deákokat mind az 
nyolczat. 

Ezen elfolyt 1734 esztendő méltán mondattathatik bőv 
esztendőnek, mivel mindenféle gabona, széna ós gyümölcs az 
egész országban bővséggel termett, mely miatt oly ócsóság is 
lett az hazában, hogy az búzának vékája hat polturára szál-
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lott, sok helyeken az zabnak vékáját egy poltrán, az török 
búzának másfél poltrán adták. Az szőllők is az egész ország-
ban jó bővséggel, sok helyeken penig szerfelett való bőven 
termettek, annyira, hogy öreg rend emberek is nem emlékez-
hettek oly bőv termésére az szőllőknek, miként most sok helye-
ken termettek. Békességes esztendőnek lenni penig nem mond-
hatom, mert noha ugyan semmiféle ellenség az országunkban 
nem jött, de mégis az Moldvában Hutinnál öszvegyülekezett 
had miatt gyakran megrezzenve voltunk, és az sok lármázó 
rosz hírek miá urak, fő és nemesi rendek annyira beköltözős-
ködtiink az várakban,1) hogy csaknem pusztán maradtak háza-
ink, és mikor házunknál voltunk is, mint az ágon ülő madár, 
csak oly könnyű szerrel voltunk, sőt némelyek házoknak ajtait, 
ablakjait és kemenczéit is leszedetvén, pusztán hagyták házo-
kat; noha még országunk szélihez sem közelített az ellenség, 
de mégis oly riadás és futás volt majd az egész országban 
pünkösd előtt való heteken, hogy ha az ellenség az ország-
ban ben lett volna is, nagyobb riadás nem lehetett volna; 
urak, fő és nemesi rendek az várakra futottak, sok faluk mező-
ségen helyekből kimozdultak, az falujokat pusztán hagyták, 
sokan az havasokra is felszaladtanak, Kolozsvárnak az hostátja 
bé az várban űgy költözősködött, mintha már Apahidánál 
lett volna az ellenség tábora. Igen egészségtelen és beteges 
esztendő volt peniglen, mivel az egész nyár kezdetitől fogva 
az vérhas, hideglelés, és ősz felé az pleuritis szerteszéllyel az 
egész országban igen grassált, úgy annyira, hogy városokon 
s falukon majd egy ház nem volt, az hol beteg ne lett volna, 
noha nem oly felettébb holtanak, mint az betegségnek nehéz 
volta és az betegeknek soksága volt; nékem pediglen neveze-
tesen jó esztendő volt, mert ámbátor ha kevés nyavalyánk 
mind magamnak s feleségemnek volt is, ós az kis Laczkó 
fiamot jó darabig az hideg lelte is, de ugyan csak egészsége-
sek voltunk többet és az házomban szomorúságot nem hozott 
kedveseim közül valamelyiknek halálával, az mely már öt esz-
tendőktől fogva meg nem szűnt volt házomban; melyért is 
méltán szerencsés és örvendetes esztendeim. közzé, melyek igen 
kevesek, számláltam volna ezen esztendőt, ha nagy nevezetes 
embereknek, mint méltóságos báró Vesselényi István consi-
liarius űr s felesége, és méltóságos báró Kemény László con-
siliarius úr, ipam uram, és méltóságos báró Kemény Zsigmond 
táblai assessor úr, bátyám uram halálokkal2) mind engemet, 

') L. föntebb a jun. 2-ról és 3-ról szóló feljegyzéseket. 
2) L. föntebb az apr. 30-ról, máj. 15-ről, aug. 1-ről és aug. 15-ről 

való feljegyzéseket. 
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feleségemet, és az egész erdélyországi református statust meg 
nem szomorította volna és az benne esett nagy eclipsisért az 
egész hazától nem nótáztatott volna. 

Mit adjak Uram felségednek — — stb. 

1735. 

I Februarii jó reggel csak magam lóháton Somborra 
indultam, báró Bánfi Boldizsárné asszonyom koporsóban való 
tételire, az hová is tizedfél órára elérkezvén, minekutána vég-
hez ment volna az ceremónia, harmadfél órakor délután visz-
szaindultam és hatodfól órakorra estve haza érkeztem Czegében. 

24 (Februarii) ebédre érkezett el Pongrácz Andrásné 
néném asszony hozzám Kuduról, az feleségem betegülésére. 

10 Mártii az halak jegy alatt adta isten ez világra 
estveli kilencz és tíz óra között második fiacskámot Gyurit. 
Örömmel ad hálákot az én szívem tenéked, óh velem jóltóvő 
irgalmas és kegyelmes atyám, mert az én bokros bánatimat 
és szomoruságimot bokros örömmel váltottad fel, midőn az 
én házomat már két férfi magzattal áldottad meg, hogy már 
én, az ki azon búsongok vala, hogy nem maradna az én házom-
ban az kiről az én nevem neveztetnék, azt cselekvéd, hogy 
teljes reménységgel lennék tebenned vetett erős bizodalmom-
ban, hogy én is maradékomban gyönyörködhetem; kedvezz 
édes mennyei atyám szent fiadnak érdeméért ez kisded éle-
tének, s neveld fel őtet szent neved dicsőségére; kedvezz az 
beteg anyának is s gyógyítsd meg őtet, hogy még az élők és 
egészségesek között tenéked hálákot adhasson nagy kegyelmes-
ségedért. Amen! 

I I Mártii jött hozzám estvére az öcsém Pongrácz Pál 
uram Kuduról. 

21 (Mártii) itthon házomnál voltam ós készültem az kis 
fiacskám keresztelőjére. Eodem estvére jöttek el gróf Bethlen 
Pál úrfi sógor uram és az öcsém Pongrácz Pál uram, ki is 
vadászni ment volt az keresztelőre ezelőtt harmad napokkal. 

22 Mártii érkezvén el gróf Bethlen József sógor és báró 
Bánfi Boldizsár, viceispán Köblös Péter komám és Palotkai 
Zsigmond uraimék, úgy az öcsém Yass György és Ádám 
uraimék s Pápainé asszonyom s egynehány becsületes praedi-
catorok, kereszteltettem meg az kis fiamot Györgyöt, kit is 
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az én jó istenem neveljen az maga szent nevének dicsőségére, 
szent házának épületére, szegény hazánknak, atyjafiainak szol-
gálatjokra és famíliájának díszére, kévánom. 

4 Április kezdett az feleségem gyermekágyából felkelni 
és fen járogatni, noha ugvan tegnap is próbálgatta magát, 
kiért is áldassék az én kegyelmes jóltévő istenemnek szentsé-
ges neve. Amen! 

4 (Junii) gróf Bethlen Pál sógor és Rhédei Pál ura-
mékkal Kolozsvárra indultam, és Sukon az Székely órfiak 
udvarában ebédelvén, estvére béjöttünk Kolozsvárra. 

9 (Junii) készültem Bükkösre az néhai méltóságos nagyúr 
temetésére.1) 

10. Gróf Bethlen Pál sógor és Kemény János öcsém s 
Rhédei Pál uraimékkal ebéd előtt kilencz órakor megindulván 
az temetésre, ebédlettünk az mezőn, hálni érkeztünk Keczére 
az sógor báró Kemény László uram majorházához. 

11. Reggel onnét is megindulván, ebédre Bükkösre ér-
keztünk. 

12 Junii lett meg az néhai méltóságos nagyúr, méltósá-
gos Gyerőmonostori liber baro Kemény László uram, kegyelmes 
urunk s fejedelmünk ő felsége erdélyországi méltóságos guber-
niuma egyik consiliariussa, és camerariussa temetése, sok méltó-
ságos űri, fő és nemesi rend s asszonyok és papok praesentiá-
jokban, szép solennitással, kivel együtt temettettek kis Kemény 
Kati unokája, az fia, sógor báró Kemény László uram leány-
kája,8) és harmadíz öcscse lentenant (így) Kemény Péter sógor 
uram, néhai Kemény Boldizsár uramnak fiától Kemény Sándor 
uramtól való unokája, ki is tavaly az inclytum Yetésianum 
regimentben állott volt és Olaszországban Mantuában felment 
volt, az honnét is most az tavaszszal verbuálni jővén le, útjá-
ban megbetegedett és az diószegi vendégfogadóban meg is 
holt. Ezen szomorú alkalmatosságon penig az háznál praedi-
cállott az nagy-enyedi collegium theologiae professora tisztele-
tes Szigeti uram; textussá volt Mózses 4 könyve 12 része 3 
verséből; és deákúl orált az kolozsvári collegium egyik pro-
fessora tiszteletes Csepregi uram, az temetőben lévő színben 
pedig praedicállott az enyedi egyik pap, tiszteletes Hermányi 

9 A naplóíró ipa, idősb báró Kemény László, 1734. aug. 1-én 
hal t meg. 

*) Haláláról olv. föntebb az 1734. jul . 17-iki feljegyzést. 
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uram; textussá volt Sámuel 2 könyve 23 része 8 verséből; 
és magyarúl orált ugyan az kolozsvári collegium professora 
tiszteletes Verestói uram. 

13, 14 Junii ott voltam Bükkösön. 
15. Reggel megindultam Méhesre, de Gezsénél az Maro-

son által nem mehetvén az szél miatt, betértem komám báró 
Bánfi Boldizsár uramhoz és ott ő kegyelménél ebédeltem, s 
megszűnvén az szél, általköltöztünk ebéd után és estvére Mé-
hesre jöttünk, komám doctor Pápai urammal együtt. 

16. Reggel elment Pápai uram tőlem, magam penig az 
nap ott maradtam. 

17. Reggel Méhesről megindulván, ebédlettem az kájáni 
vendégfogadóban, az holott is az úrral báró Kemény Adám 
urammal öszvetalálkozván, estvére együtt jöttünk bé Ko-
lozsvárra. 

21 (Junii) reggel megindulván Kolozsvárról, ebédlettem 
Alsó-Sukon, estvére haza jöttem Czegében, magam lóháton 
befordulván Császáriban egy kevésség, bátyám Vass Dániel 
uram látogatására. 

13 (Julii) reggel megindultam Kolozsvárra az feleségem-
mel együtt, és ebédelvén Sukon az Székely úrfiak házánál, 
délután öt órára bejöttem Kolozsvárra. 

14. Itt ben voltam, és az nap ebédre tizenegy órakor 
érkezett bé ide Kolozsvárra méltóságos commendans generalis 
gróf Wallis uram ő excellentiája nagy solennitással, kinek is 
oberster gróf Kohári uram itt Kolozsvár mellett lévő rege-
mentjével eleiben menvén, egész regementjével békésérte az 
városra, úgy gróf Kornis István, Bánfi György és báró Bánfi 
Farkas uraimék s más becsületes főrendek, kolozsvári bíró 
uram az senatusnak felével. 

15. Kapitány gróf Bethlen Farkas sógor és báró Bánfi 
Farkas öcsém uraimékkal lóháton kimentem az gróf Kohári 
regementje táborára, az holott is az méltóságos commendans 
generalis és más sok méltóságos úri rendek s officzérek prae-
sentiájokban az egész regementit az oberster gróf Kohári 
uram megmustráltatta és circiter egy óráig való szünetlen 
tüzeléssel, mintha aetuson volnának, exerczírozta, az oberstlen-
tenantjok gróf Forgács uram commendírozván őket. 

18 (Julii) reggel hét órakor ment ki innét Szeben felé 
méltóságos commendans generalis gróf Wallis uram ő excel-



8 6 5 1 7 3 5 , JULIUS— 0CT0BER. 

lentiája, magam penig méltóságos főispán gróf Bánfi György 
uramnál voltam ebéd előtt, 

20 Julii készültem az feleségemnek véle adott frajjának 
Endrédi Sárának az lakadalmára, az kit is mátkásított volt 
el az télen egy idevaló kolozsvári lakatos mesterember, Veres 
Gergely. 

21. Vacsorán csináltam meg az lakadalmát, az kiben 
is jelen voltak kapitány gróf Bethlen Farkas sógor, kapitány 
báró Vesselényi István, hadnagy Kadák István sógor, gróf 
Bethlen Ferencz öcsém, zászlótartó Kraszalkovics uraimék és 
sógor Henter János uram feleségével s mostoha leányával, 
kolozsvári bíró uram, Senator Páter Pál, Pataki István, Szől-
lősi Gábor, Endes és Enyedi István uraimék és több feles 
becsületes városi rendek, férfiak és asszonyok. 

28 (Julii) tizenegy óra tájban kiindulván Kolozsvárról, 
ebódlettem az apahídi határon az Hattyasvölgyben lévő kútnál 
s estvére későcskén Méhesre érkeztem. 

1 Augusti estvére haza jöttem Czegében. 

20 Septembris ebéd után indultam Kolozsvárra az fele-
ségemmel s gyermekeimmel együtt; estvére hálni jöttem Bon-
czidára, az öcsém báró Bánfi Farkas uram udvarában. 

21. Felestököm után onnét megindulván, délután három 
órakor beérkeztem Kolozsvárra. 

30 (Septembris) estveli öt óra tájban érkeztek bé Ko-
lozsvárra néhai méltóságos gróf Losonczi Bánfi György uram, 
Doboka vármegyei főispán testével nagy solennitással, az kinek 
magam is másokkal együtt eleiben mentem az várán kivűl és 
házához késértem; az egész collegium és papok, professorok 
kimenvén eleiben, énekszóval késérték be; az vármegye nagyobb 
része is és az vicetisztek késérték, az urak közül penig gróf 
Bethlen Ádám uram, báró Bánfi Zsigmond, Imre, Farkas 
uraimék, báró Vesselényi Ferencz, báró Lázár János, báró 
Jósika Mózses , uraimék és gróf Bethlen Károly úrfi, r úgy 
gróf Bethlen Ádám és Miklós úrfiak, gróf Bethlen Ádám 
uram fiai, és gróf Gyulai Ferencz úrfi késérték Szeben felől, 
ottan halván meg az boldog emlékezetű gróf úr csak hirtelen, 
gubernium gyűlése alatt. 

11 (Octobris) ebéd után haza jöttem Czegében, 
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16 Novembris reggel megindulván feleségemmel együtt, 
ebédre Vajda-Kamarásra mentem, egy jobbágy-szolgája vévén 
el az kis Geczi öcsém dajkáját gróf Bethlen József sógor 
uramnak, annak lakadal mára invitáltatván, az mely akkor 
estve meg is lett. 

17. Ebéd után estvére haza jöttem Czegében Vajda-Kama-
rásról. 

16, 17 (Decembris) ben voltam Kolozsvárat. 
18 Decembris volt az méltóságos néhai gróf Losonczi 

Bánfi György uram, felséges urunk camerariussa és Doboka 
vármegye főispánja temetése igen nagy pompával és nagy 
frequentiával, az egész vármegye zászlóval, lóháton késérvén 
az testet az háztól az templomban; míg pedig mind az ház-
nál mind az templomban az actiók véghez mentek, addig az 
utczán lóháton állott az vármegye; volt nyolcz öltöztetett ló 
igen fényesen és pompáson, kik közül kettő boncsokos volt, 
az kilenczedik pedig volt az fekete bársonynyal bevont czí-
meres ló; pánczélos, fekete lobogóval volt egy, kurazíros is 
egy, az ki is ölében tartott egy köves kardot és egy buzogányt; 
papi rend, deákok, űri, fő, nemesi s városi rend igen sok volt. 

23 (Decembris) — — estvére haza jöttem. 

Ezen elfolyt 1735 esztendőt bőv esztendőnek lenni nem 
mondhatjuk, mert ámbár szalmájában az gabonák láttattak 
jócskáknak lenni, de igen léhások lévén és az sok esőzés miatt 
kalongyában igen megkelvén, valóban szűken és vékonyon 
eresztenek, sokat peniglen az mezőben körcsökök és egerek 
elvesztegettek s most is asztagokban s szeműi is vesztegetik; 
az szőllőket penig az jég sok helyeken elvervén és az szüret 
előtt való s sok ideig tartó SZCITCLZ szél elszárasztván, igen 
kevés helyt ez országban lett bőv szüret, csak felényi ha lett 
majd mindenütt, mint az rend szer ént való terméssel kellett 
volna lenni; gyümölcs penig igen ritka helyt volt, az is inkább 
az havasok alatt az szélyekben. Egészségtelen esztendőnek 
nem írhatom, mert noha ugyan nyár fogytán az hideglelés 
kezdett vala epidemice grassálni, de ugyan csak nem promiscue 
és nem is sokáig; engem pediglen semmi olyas nyavalya fele-
ségemmel és gyermekimmel együtt nem vexált, kiért áldassék 
az én szentséges istenemnek neve. Inkább mondhatom pedig 
békességes, mintsem háboruságos esztendőnek lenni, mert noha 
ugyan az fegyverzörgésnek híre még sem szűnt közöttünk és 
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tavalyi riadásunk meg nem csendesedett egészlen, az idén is 
azt megújítván az Bosnia felől való szélben és Ráczországban 
kurucz nevezet alatt confluált és Gyula tájékára s ott körűi 
való pusztákra felütett s ott prédát tett colluvies*) és az 
miatt esett riadás és motus az tavaszszal, de azokat dissipál-
ván az Magyarországon lévő kevés német militia és öszvegyült 
egynehány vármegyék, ugyancsak annakutána csendességben 
voltunk és sohonnét hazánkra semmi ellenség nem ütött. Ne-
kem pediglen nevezetesen igen jó és szerencsés esztendő volt. 
mert házomban valamelyik kedvesemnek vagy házamon kivűl 
hozzám tartozó kedves embereimnek vagy atyámfiainak szer-
telen nagy és nehéz betegségekkel, annál is inkább halálokkal 
meg nem szomorított, avagy olyas nehéz bánatot vagy nagy 
kárt reám nem hozott, sőt kisded György fiacskámnak szü-
letésével megörvendeztetett, kiért is szerencsés és örvendetes 
kevés számű esztendeim közzé méltán számlálhatom. 

Sokak Uram, az te irgalmasságid — — stb. 

1736. 
Koronázd meg ez új esztendőt Jehova, énnekem, az enyi-

meknek és minden te igaz híveidnek bővséges áklomásiddal, s 
békességben s jó egészségben eltöltenünk engedjed áldásodból. 
Amen! 

1 Januarii Vécsen voltam báró Kemény Ádám sógor 
uramnál, néhai idvezült Kemény Simonné asszonyom temetésére 
kévántató necessariumokról conferálván báró Kemény Ádám 
urammal, minthogy az atyafi uraktól mi hárman, úgymint báró 
Kemény Sámuel bátyám és báró Kemény László sógor ura-
mék és én rendeltettünk gazdáknak azon temetésre. 

12 Februarii lett meg az temetés szép frequentiával. 
13 Februarii ott mulattam, mivel báró Bánfi Boldizsár 

uram kéretvén az sógorasszonyt Kemény Krisztina kisasszonyt, 
oda adták az atyafiak, és minden ceremónia nélkült estve meg 
is lett az lakadalmok az atyafiak consensussokból. 

20 (Februarii) — — délután egy órakor haza érkeztem 
Czegében. 

7 Maji indultam reggel Kolozsvárra az feleségemmel, 
gyermekimmel együtt, és ebédelvén az apáhídi réten, estvére 
bejöttem Kolozsvárra. 

A Pero-íéle lázadás. 
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11 (Maji) reggel kiindultam Méhesre, és ebédelvén az 
kájáni vendégfogadóban, estvére Méhesre jöttem. 

12. Ott voltam és estvére jött hozzám az öcsém Pongrácz 
Pál uram. 

13. Ebéd után ő kegyelmével együtt megindulván Méhes-
ről az országgyűlésére Szebenben, hálni jöttünk Keczére, az 
úr báró Kemény László sógor uram házához, az holott is az 
húgom báró Korda Zsigmondnó asszonyom bennünket meglá-
togatott estve. 

16 (Maji) — — ebédre bejöttem Szebenben, és ebéd 
után udvarlottam méltóságos gróf Bethlen Ádám és consi-
liarius méltóságos báró ifjabb Bánfi Zsigmond uraknak. 

17. Felgyültünk az ország házában, ós ebéden voltam 
consiliarius méltóságos báró Bánfi Zsigmond bátyám uramnál, 
az honnét is egész compániával mentünk Bhédei József uram-
hoz, onnét pedig Bánfi Farkas és Bánfi Ferencz öcsém és 
sógor uraimékkal bátyám báró Kemény Sámuel uramat késér-
tük az szállására és ott mulattunk kevesset; onnét pediglen, 
Teleki Mihály öcsém uram is hozzánk akadván, mentünk az 
űr báró Bánfi László uram látogatására, csak most érkezvén 
bé az gyűlésre; ez napnak reggeli nyolcz óráján pedig udvar-
lottam meg méltóságos gubernátor uramat ő excellentiáját. 

18 Maji reggeli nyolcz órakor udvarlottam meg méltósá-
gos gróf consiliarius Kornis István uramat ő excellentiáját 
és az Hunyad vármegyei méltóságos főispánt gróf Kornis 
Antal úrfiat, és onnét az úrfival együtt hintón felmentünk az 
ország házában, estve felé pediglen udvarlottam meg méltósá-
gos consiliarius gróf Petki Dávid uramat. 

19. Az pünkösdi innepekre nézve egynehány napokig 
venia adatván az országnak, nem gyűltünk fel. 

23 Maji méltóságos püspök ő excellentiája és méltóságos 
consiliarius Bálintik (így) uram udvarlásokra voltam reggel, 
tíz órakor pedig felgyültünk az ország házában, ebéd után 
pediglen az fogárasföldi főkapitány báró Toroczkai János uram 
szállására mentem, mivel az statusoktól rendeltettünk az natiók 
között az quantumnak proportionálásában, a parte inclytorum 
comitatuum: báró Toroczkai János uram qua főtiszt, Doboka 
vármegyei követ főbíró Köblös Péter uram, Kraszna vármegyei 
követ viceispán Szénás Ferencz uram, ex regalistis gróf Teleki 
Ádám öcsém uram és én; a parte autem inclytae nationis 
siculicae: qua főtiszt maros-széki főkirálybíró Keresztúri Mik-
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lós uram, háromszéki követ Székely Elek és maros-széki követ 
Berzenczei uraimék, ex regalistis Geréb József uram; a parte 
vero almae nationis saxonicae: szebeni polgármester Cekelius 
uram más két szász officialissal. 

24 Maji reggel felgyűltünk az ország házában, a,z holott 
is báró Pongrácz György uram az tabulae praesességre, báró 
Haller Ferencz és Lázár János uraimék táblai assessorságra 
béeskettettek; az méltóságos regium gubernium is kijővén az 
ország közzé azon alkalmatosságra, az praeses urat per char-
tam gubernialis secretarius Maxai Máriafi Dávid uram, az 
tabulae assessorokat pedig ítélőmester Kun Zsigmond uram 
ex charta eskették bé. Ebéd után pediglen gróf Bethlen Ádám 
uram ő excellentiája szállásán confluáltunk vármegyék és rega-
listák, az holott discurráltunk és az mennyiben lehetett resol-
váltunk is az méltóságos gubernium propositiójára de aequa-
litate proportionali quanti caesarei inter nationes et loca 
taxalia. 

25. Felgyültünk és az méltóságos guberniumnak az sta-
tusokhoz kiizent propositióit hallgattuk meg, és az méltóságos 
commendérozó generálishoz, tanquam ad regium commissarium 
küldöttük fel követjeinket, űgymint ex parte inclytorum comi-
tatuum Kükiillő vármegyei főispán gróf Kornis Ferencz ura-
mat és deputatus Csolnaki uramat, a parte autem inclytae 
nationis sicuhcae Dániel István uramat, a parte vero almae 
nationis saxonicae szebeni polgármester Cekelius uramat, in 
eum finem, hogy az fortalitiumok és passusok építésekre ő 
excellentiájától proponáltatott hatezer forintoknak bár csak 
felét, és az caesareo-militare quantiun resuditássának l) exsolu-
tióját vagy csak őszre halaszsza ő excellentiája; az melyet 
nem impetrálhattunk, de az fortificatiókra való pénznek felét, 
úgymint 3000 forintokat elengedett ő excellentiája. Ebéd után 
pedig az feleségemmel ós Enyedi urammal együtt magunk 
mulatságára Ábrahámi és doctor Fetth uraimék kertjeiben 
jártunk hintón. Eodem éjfél tájban tizenkettődfél órakor vette 
ki isten ez világból az én második kedves kis fiacskámot Yass 
Gyurit, esztendős, két holnapi s két heti korában,2) nekem s 
feleségemnek szomorúságunkra. 

26 Maji reggel az consistoriumban voltam tíz óráig, 
azután pedig az szállásomon voltam és készültem az szegény 
kis Gyuri fiam koporsó tételére, az kit is estve felé hét óra 
tájban koporsóban is tettünk, gróf Teleki Mihály öcsém, báró 
Bánfi Ferencz, Boldizsár, Farkas, ós Yass Miklós sógor és 

9 így; helyesebben residuitásának. 
2) Született 1735. mart. 10-én. 
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öcsém uraimék s húgom báró Bánfi Ferencznó asszonyom 
jelenlétekben. / 

27 Maji reggeli praedicatión gróf Bethlen Adám uram-
nál ő excellentiájánál voltam, és ugyanott eultus után tizenkét 
óráig consistoriumunk volt de candidationibus ad vacantias 
pro cancellarii, referendarii, consiliarii et magistri protono-
tarii; ebéd után pedig báró Kemény Sámuel bátyám uram 
látogatására voltam. 

28. Reggel felgyűltünk de semmit sem dolgoztunk, mivel 
az votizatiónak modalitássáról az sok és nagy contentiók vol-
tanak, és tizenkét órakor elbomlottunk. 

29. Felgyűltünk és fogtunk az candidatióhoz in officiis 
pro cancellarii, consiliarii et magistri protonotarii, candidálván 
az cancellariusságra csak catholikusokat propter harmoniam, 
az consiliariusságra és ítélőmesterségre penig reformátusokat 
mi református status, de az catholikus atyafiak mint békélhe-
tetlen ellenségünk, nagyobb részint catholikusokat is candidál-
tak; az referendariusságra való candidatiót peniglen az méltó-
ságos regium gubernium magának reserválta; ebéden penig az 
öcsémnél báró Bánfi Farkas uramnál voltam, és ebéd után 
esmét felmentem az ország házában, folyván az votizatió. 

30. Az voxolás még folyván, ebéd előtt nem gyültünk 
fel; ebéden penig voltam báró Kemény László sógor uramnál 
az feleségemmel együtt. 

31. Ebéd előtt felgyiiltiink, ebéden penig báró Lázár 
János öcsém uramnál voltamv 

1 Junii gróf Bethlen Ádám uramnál ő excellentiájánál 
voltam ebéden, ebéd előtt penig az ország házában voltam, 
mivel fel gyültünk volt, de semmi notabilis dolog nem tractál-
tatott. 

2 Junii estve felé küldtem ki az kis Gyuri fiacskám 
testét társzekeren Czegében. Eodem voltak nálam ebéden Pon-
grácz Pál öcsém és Szentpáli József sógor uramék, vacsorán 
penig az sógor gróf Bethlen Pál úrfi. 

3. Mind ebéd előtt, mind peniglen ebéd rután az refor-
matum consistoriumban voltam gróf Bethlen Ádám uramnál 
ő excellentiájánál, ebéden penig az feleségemmel együtt voltam 
gróf Teleki Mihály öcsém uramnál. 

4. Ebéd előtt az ország házában voltam fen, de egyéb 
dolgok nem folytak, hanem az postulatumok olvastattak el és 
valami propositiói voltak az méltóságos guberniumnak az sta-
tusok előtt; ebéd után penig többet az Szállásomon voltam. 

7 (Junii). Minekelőtte az ország felgyűlt volna, méltóságos 
gubernátor uramnak ő excellentiájának udvaroltam; felgyűlvén 
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penig az ország, az oláh püspök hazánk s nemesi szabadsá-
gunk ellen való propositiói olvastattak el, az kinek is resolu-
tiója végett délután öt órakorra az úr gróf Bethlen Ádám 
uram ő excellentiájához gyültünk. 

8. Felgyültünk, de egyéb dolog az statusok között nem 
volt, hanem csak valamely megkészült munkák, replicák és 
instantiák olvastattak fel az statusok előtt; ebéden pediglen 
az feleségemmel együtt voltam báró Kemény Sámuel uramnál, 
délután pedig gróf Bethlen Imre urammal camerae consilia-
rius Arivabene uramhoz mentünk, az méltóságos reformatum 
consistoriumtól lévén expeditusok oda az Apafiano-fiscalis jószá-
gokban Szendrei uram által elvett és az kolosi quarták resti-
tutiójok iránt, de most indifferens válaszunk lett. 

9 Junii felgyültünk, de holmi instantiáknál egyéb nem 
olvastatott; ebéden pedig az feleségemmel együtt voltam Yass 
Miklós öcsém uramnál, ebéd után pedig az feleségemmel és 
kolozsvári bíró Páter Pál, doctor Enyedi urammal és az ko-
lozsvári notariussal kimentünk recreatióra az szebeni szálas 
erdőben lévő mulató házhoz, a rézverő malomhoz,; csakhamar 
pedig utánunk érkeztek az menyem gróf Teleki Ádámné, hú-
gom Yass Miklósné és Inczédi Gergelyné asszonyomók, és estve-
feléig odaki mulatván magunkat, estvére együtt béjöttünk. 

10. Méltóságos gróf Bethlen Ádám uramnál ő excellen-
tiájánál voltam reggeli praedicatión, és azután ugyanott con-
sistoriumunk volt, ógy délután is három órakor. 

11. Felgyültünk, de kevesset dolgoztunk. 
12. Felgyültünk és inkább csak discursussal töltöttük el 

az órákot. 
13. Nem gyültünk fel, csak in privato dolgoztunk. 
14. Felgyültünk és az felséges lotharingus herczegnek 

offerálandó sponsale honorárium vagy sponsalis discretio felől*) 
consultálódtunk és disceptálódtunk; de noha az méltóságos 
regium guberniumot is közinkben kihívattuk s ki is jöttek az 
statusok közzé, de mégis meg nem egyezhettünk, mivel az 
statusok, mindkét natio, húszezer rhénes forintoknál többet 
ígérni nem akartak, az alma natio saxonica penig 7000 ara-
nyokra felment, az melyre utoljára az vármegyék, székely natio, 
regalisták és főtiszt urak is reá állottak, de az méltóságos 
regium gubernium és az főtiszt urak közül is némelyek többet 
akarván, re infecta az méltóságos regium gubernium bément 
az maga sessiójában és ezen dolognak consummatiójára délutáni 
négy órakorra újólag confluxus determináltatott valamelyik 

9 Ez évben kelt egybe Ferencz lotharingiai berezeg Mária 
Teréziával. 
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főtisztnek szállásán. Eodem volt nálam ebéden az Doboka vár-
megyei főbíró Köblös Péter komám, ugyan az Doboka várme-
gyei notariussal Viski János urammal. 

15 Junii felgyűltünk és az felséges lotharingus berezeg 
honoráriumának determinatiója praesentáltatott az statusok 
előtt, hogy tudniillik 10,000 arany adassék, de annak csak 
hatezere repartiáltassék az országra, négyezere penig az ország 
cassájából adassék; az melynek az méltóságos gubernium is 
animált, cum illa tamen conditione, hogy äz ország 7000 ara-
nyot vessen fel, az ország cassájából penig 3000-et adjanak. 
Ez véghez menvén pedig, az provinciális cominissarius űr, 
gróf Kornis István uram ő excellentiája négy esztendőre való 
ratiója és némely privata instantiák olvastattak el; ebéden 
pedig volt nálam doctor Enyecli István uram, kolozsvári egyik 
deputatus. 

16 Junii felgyűltünk az ország házában, az holott is az 
úr Pongrácz György uram és az statusoktól denomináltatott 
deputatusok projectuma, de modalitate tabulae continuae, olvas-
tatott el az statusok előtt, az kinek is ventillatiójára délután 
négy órakor újólag az úr főispán Bornemisza uram szállására 
confiuáltak az méltóságos főtiszt urak, az regalisták, az kik 
nem restellették, és az vármegye deputatussai, de el nem vé-
gezhették az dolgot azon sessión. 

17 Junii reggeli praedicatión voltam báró Kemény Sámuel 
bátyám uramnál, az honnét is mentem az consistoriumban mél-
tóságos gróf Bethlen Adám uramnál ő excellentiájánál, ebéd 
után pedig az bátyám Kemény Sámuel uram szállásán báró 
Kemény László sógor urammal alkudoztam és meg is egyez-
tem az feleségemnek mobiliákról és emaritatiójáról való prae-
tensióiról, ígérvén az feleségemnek holmi mobiliákot és lábos 
marhákot, és az emaritatiójának supplementumára 1200 magyar 
forintokat. 

18. Kilencz órától fogva tizenegy óráig az úrnál Bornem-
isza uramnál voltam az főtisztek, regalisták és vármegyék de-
putatusi coníluxussokban, az holott is az continua tabula in-
structiójának elmaradott része ventilláltatott; tizenegy óra után 
pedig ebédig és ebéd után hat óráig az báró Kemény Sámuel 
bátyám uram szállásán az báró Kemény László sógor uram 
és az feleségem közt lett accordáról való contractualis levél-
nek elaboratiójában dolgoztam, mely dologban is regiusok báró 
Kemény Sámuel bátyám és báró Bánfi Ferencz sógor uraimék, 
az egyeztetők is ugyan ő kegyelmek feleségeikkel együtt mint 
atyafiak lévén. 

19 Junii felgyűltünk, és iterato az statusok előtt az 
continua tabula instructiója olvastatott és némely punctumi 

CZKGEI VASS NAPLÓK. 3 8 
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iránt contentio volt méltóságos tabulae praeses Pongrácz György 
ii ram és az statusok közt, de el nem végezhetődvén (így) az 
dolog, elbomlottunk. 

20. Ismét felgyűlvén kilenez órakor, ugyanazon munkának 
elmaradt punctumi olvastattak és azok felett contendáltak, de 
mégis nem egyezhettek meg, és valamely privata instantiák is 
olvastattak el s elbomlottunk; délután pediglen az úr báró 
Bornemisza Ignát (így) uram szállására gyűlvén az méltóságos 
főtiszt urak, nemes vármegyék és székek deputatussi és az 
regalista urak közül némelyek, újólag az continua tabula in-
structiójának némely részét vettük consideratióban s nevezete-
sen azt, hogy most mingyárt stante diaeta inchoáltathatik-e 
az continua tabula az ő felsége decretuma szerént, vagy nem ? 
és ezt elvégezvén, az szász natio resolutiójokra tett resolutió-
jának de adaequatione contributionis conceptussa az két natió-
nak olvastatott el és ventiiláltatott. 

21. Junii felgyűltünk ós az continua tabula instructiói 
olvastattak és az ő felsége decretuma annak inclioatiójáról 
stante diaeta, kire nézve determináltatott is inchoatiója. 

22. Ismét felgyűltünk és az szász natio replicájára való 
resolutiójok az vármegyéknek és székely natiónak de modali-
tate contributionis olvastattak el, ebéd után pediglen az con-
tinua tabula inchoálódott, mely miatt nagy bajom érkezett, 
mivel az nagyasszonyt*) pár mellé a director megszólítván, se 
plenipotentiája, se procuratoria constitutiója nem lévén, peri-
culumban forog az ludasi jószág dolga. 

23 Junii ismét felgyűltünk, de látván hogy csak valami 
privata instantiák folynak, dolgom lévén, lejöttem és az fele-
ségemet készítettem ki indulni, de megakadályoztattam, mivel 
az statusoktól újólag az commissióban rendeltettem az szász 
natióval való megegyezésben az contributio aequalitássa iránt, 
az mely végett is délután négy órakor confluáltunk az úr co-
mes nationis és főkirálybíró uram házánál, mely commissióban 
is voltanak ezek: méltóságos consiliarius gróf Petki Dávid 
uram, méltóságos consiliarius Bálintik (így) György uram és 
consiliarius Bauszner uram comes nationis, fogarasföldi főka-
pitány báró Toroczkai János uram, nemes maros-széki főki-
rálybíró Keresztúri Miklós uram, gróf Teleki Ádám öcsém 
uram, én, szebeni polgármester Cekelius uram, nemes Küküllő 
vármegyei főbíró Antos uram, nemes Kraszna vármegyei 
viceispán Szénás Ferencz uram és háromszéki deputatus Cse-
rei János uram, nemes maros-széki nótárius Szilágyi Mihály 

A naplóíró feleségének anyját, báró Kemény Lászlónét. 
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uram és Cserei uram s más két szász deputatusok, de az 
szász natio kritikusságok miatt semmi derék dolgot nem effi-
ciálhattuuk. Eodem 23 Junii reggeli sessión adtam bé az mél-
tóságos regium guberniumnak egy instantiát, melyben instál-
tam az gróf Bethlen Pál, Károly és feleségem nevek alatt, 
hogy méltóztassanak magok méltóságos interpositiójok által 
efficiálni, hogy dilatáltassék ezen ludasi causának prosecutiója; 
melyet is megcselekedvén az méltóságos gubernium, most egy-
szer elhaladánk az fiscus előtt, de bár másszor jobban vigyáz-
zanak. 

24 Junii reggeli praedicatión voltam gróf Teleki Józsefné 
ángyom asszonynál, és az nap elbúcsúzván az méltóságos 
tabulae praeses uramtól is és másoktól, még pénteken elbú-
csúzván méltóságos gubernátor uramtól ő excellentiájától, est-
veli hat órakor kiindultam az sógorral Szentpáli urammal és 
Vízaknára jöttem vacsorára az húgomhoz Szentpáliné asszo-
nyomhoz. 

2 (Julii) — — estvére haza érkeztem Czegében békével, 
kiért is áldassék az én jó gondviselő szent istenemnek és 
atyámnak szentséges neve. Amen! 

8 (Julii) ebéd után indultam Maros-Vásárhelyre és est-
vére jöttem Méhesre. 

9. Jó reggel megindulván Méhesről, ebédlettem Bándon, 
estvére bémentem Maros-Vásárhelyre. 

10. Az méltóságos consistoriumtól az szebeni diaeta 
alkalmatosságával lévén expeditusok az maros-vásárhelyi colle-
giumban lévő tumultuatiónak sopiálására és sok alkalmatlan 
dolgoknak eligazítására báró Bánfi Ferencz sógor és Farkas 
uraimék s én, ex parte cleri pedig tiszteletes püspök Bonyhai 
uram, széki tractus esperestje tiszteletes Margitai uram, bere-
keresztúri praedicator tiszteletes Bikfalvi uram ós az enyedi 
collegium professora tiszteletes Tőke-Vásárhelyi uram, úgy az 
collegium curatori, gróf Bethlen Sámuel, báró Lázár János 
és Szilágyi József uramék, reggel felgyültünk az collegiumban 
hét órakor, ós déli egy óráig ott munkálkodván, ebédre le-
mentünk, ebéd után penig négy órakor esmét felgyűlvén, késő 
estvig dolgoztunk és discurráltunk. 

11 Julii reggel hét órakor felgyültünk esmét az colle-
giumban és tizenkét óráig ott voltunk, és ebéd után három 
órakor esmét felgyűlvén, deliberáltunk az deákok ellen; kik 
közül Kecskemétit, az ki coryphaeussa volt az több excessivus 
deákoknak, harangszó alatt, tóga nélkiilt az collegiumból kicsa-

35* 
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pattuk, Vajda Istvánt és Nagy Sámuelt elimináltuk, úgy hogy 
az első egy óra alatt, az második estvig kitakarodjanak az 
collegiumból. Tánadi*) nevűt is pedig, minthogy meg nem várt 
bennünket, hanem az professorok hírek és akaratjok nélkült 
is elment, proscribáltuk az collegiumból, és nevét s sententiáját 
leírván patenter s az collegium pecsétjével megpecsételvén, 
az collegium kapujára szegeztettük fel; némelyeket pedig tíz 
personákkal sine spe restitutionis degradáltunk, némelyeket cum 
spe restitutionis; némelyeket pedig, hogy az professorokat és az 
collegiumot publice az auditóriumban deprecálják, ítéltük. Eo-
dem 11 Julii naphaladat után kiindulván Maros-Vásárhelyről, 
éjfél után egy órakor érkeztem Bándra. 

] 2 Julii jó reggel megindulván Bándról, ebédre Méhesre 
jöttem, estvére pedig haza Czegében; de az mocsi völgyből 
az hintómat elküldvén egyenesen, magam lóháton befordultam 
egy kevesség bátyám Szilvási Boldizsár uramhoz Légenben. 

13, 14. Itthon házomnál voltam és készültem az szegény 
kis fiacskám temetésére. 

15. Temettettem el az szegény kis fiacskámot Vass 
Györgyöt.2) Oltalmazd én istenem, szent fiadnak drága érde-
méért több hasonló szomorű esettől házomat, és elégeld meg 
az én sok látogattatásimot! 

13 Novembris, midőn életemnek negyvenedik esztendejét 
épen csak egy nappal haladtam volna meg, estveli nyolcz óra-
kor, épen az óralités alatt, az napnak az scorpio jegyben 
létiben, adta isten ez világra ezen feleségemtől már isten 
jóvoltából harmadik fianiot Palkót; az kit is hogy az én kegyel-
mes istenem megtartson, felneveljen maga szent (neve) dicső-
ségére és az mi örömünkre, s ennek is mint az többinek 
halálában meg ne szomorítson, sőt elégelje meg házomban 
ítéletét, megalázódott s lehajtott fővel, az én szívemnek belső 
rejtekéből származott igaz indulatjával kérem az én mennyei 
kegyelmes édes istenemet és az úr Jézus Krisztusban szent-
séges atyámot, szent fiának, az mi közbenjárónknak érdeméért, 
elégtóteléért és szentséges vérének drága cseppeiért. Amen! 

25 (Novembris) kereszteltettem meg az kis fiamot Pal-
kót minden ceremónia nélkült, csak épen az bátyám Vass 
Dániel uram és ángyom asszony, Nagy Ferenez, Báczkevi 
János, császári praedicator tiszteletes Martonfalvi, ós ide való 

. 9 í g y ; a név olvasása kétes. 
2) Meghalt má j . 25-én; 1. föntebb. 
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praedicator tiszteletes Szentjőbi uramék jelenlétekben, kedvem 
nem lévén egészségtelenségem miatt az víg keresztelőre. 

Ezen elmúlt 1736 esztendő mind gabona, széna, bor, és 
sok helyeken gyümölcs dolgából is szűk ós terméketlen esz-
tendő volt, mivel az elmúlt száraz, hő nélkült való tél miatt 
az gabonák űgy elvesztenek volt, hogy az őszvetésekből majd 
semmit sem arathatott az ember, az tavaszgabonák pedig léká-
sok lévén, igen eresztőtlenek, űgy hogy két-liárom kalongya 
is alig ereszt egy vékát; az fű is az tavaszi szárazság miatt 
nem gyarapodhatván, aratás előtt majd semmi szénát az egész 
országban nem lehetett csinálni, hanem aratás után, de akkor 
is, igen ritka lévén az fű, szaporátlan és kevés széna gyiilt; 
az szőllő fáit is az elmúlt téli hideg meghasogatván, az egész 
országban oly szűk szüret volt, hogy az mely szőllőn rend-
szerént száz-kétszáz veder bornak kellett termeni, most alig 
termett tíz-tizenkét vedret. Egészségtelen esztendőnek pedig-
len inkább mondhatom mint egészségesnek, mert kivált őszre 
kelve, szerént szerte az országban számtalan volt az beteg, 
kivált az hideglelésben, az mint hogy az én udvaromban is 
az negyednapi hideg úgy egymásra ontotta volt az cselédimet, 
hogy csak az ki asztalomhoz készüljen is, alig volt, s maga-
mot is pedig tizenegy hétig kínzott az negyednapi hideg és 
négy hétig az ágyban letött volt, s még máig is előbbeni 
erőmet s egészségemet nem recuperálhattam. Egyébarán t békes-
séges esztendő volt, mert noha az török békességének felbom-
lását hallogattuk ugyan, de mégis körülöttünk semmi ellensé-
get nem hallván, csendesen házainkban töltöttük el ez esztendőt 
és semmi lármánk vagy riadásunk nem esett; kiért áldassék 
az szent Jehovának neve. Noha ugyan ezen elmúlt esztendő 
kisded Pál fiacskámnak születésével megörvendeztete vége felé, 
de kisded esztendős, két holnapi s két heti kis Yass György 
fiacskám halálában megszomorítván,1) és némely kárvallásim-
mal s szűk termésivel s hosszas betegeskedésemmel megked-
vetlenítvén, méltán szerencsétlen és kedvetlen esztendeim közzé 
számlálom. 

Háláadással magasztalja és dicséretet mond az én szá-
jam — — stb. 

L. fön t ebb máj . 25-én. 
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1737. 

7 (Április) ebéd után indultam az feleségemmel együtt 
Nagy-Sajóra báró Kemény Sámuel bátyám uramhoz, és hál-
tam Szász-Ujfaluban báró Bánfi Ferencz sógor uram házánál. 

8 Április jó reggel megindulván Szász-Uj faluból, igen 
rósz s nehéz útban s havazó időben ebédre érkeztem Fejér-
egyházára, estvére Nagy-Sajóra, az holott is találtam consi-
liarius báró Bánfi Zsigmond bátyám és- báró Bánfi Ferencz 
sógor és báró Bánfi Farkas öcsém uramékat, és az Postaczki 
regementjéből ^gy marchio de Santa nevű lentenantot. 

9. Erkeztenek el gróf Bethlen József sógor és báró 
Bornemisza Ignát Torda vármegyei főispán s báró Bánfi Bol-
dizsár sógor uraimók. Eodem estvére penig báró Bánfi Farkas 
öcsém általment Bilakra az vármegye közzé. 

10. Az instellálandó főispán báró Kemény Sámuel uram 
megindulván Bilakra az instellatio helyére, késértük mü, úgy-
mint : az két instellator úr, consiliarius báró Bánfi Zsigmond 
és Torda vármegyei főispán báró Bornemisza urak. az kik is 
hárman egy hintóban ültek; gróf Bethlen József, báró Bánfi 
Ferencz és Boldizsár sógor uraimék, én, Kemény János öcsém 
uram és Kemény Gergely s Miklós öcsémék és az lentenant 
marchio de Santa; és midőn már mentünk volna Bilak felé, az 
nemes vármegye dobbal, síppal, trombitával s zászlóval kijővén 
előnkben, az serlingi határon lóháton ülve vártak bennünket; 
az hová. is elérkezvén, beneventált az nemes vármegye, és 
megindulván az hintók előtt, muzsikaszókkal békésért az gróf 
Csáki uram udvarában Bilakon; az holott is megszállván az 
urak, az nemes vármegye különös házban confluálván, az mél-
tóságos instellator urak az nemes vármegyétől invitáltattak 
ad instellationem illustrissimi domini supremi comitis; kik is 
csakhamar eljővén az vármegye közzé és magokkal béhozván 
az instellálandó főispán urat báró Kemény Sámuel uramat, 
az két instellator úr az asztal végén az főhelyre, báró Kemény 
Sámuel uram pedig kivűl az táblán a latere iilének; az mely 
is meglévén, az első instellator úr felkelvén, az nemes vár-
megyének aggratulála, melyre is báró Bánfi Farkas uram 
reponála; és azután leülvén instellator úr consiliarius báró 
Bánfi Zsigmond uram, az ő felsége kegyelmes diplomáját és 
az méltóságos regium gubernium commissióját praesentálván 
az nemes vármegyének de officio supremi comitis inclyti comi-
tatus Dobocensis illustrissimo clomino baroni Samueli Kemény 
a sua majestate sacratissima clementer elargiti, proponálá az 
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említtetett főispán űr instellatióját; az melyre is az nemes 
vármegye nevével reponálván és az főispán urat acceptálván 
báró Bánfi Farkas öcsém uram, annakutána mind az ő felsége 
diplomája, mind az méltóságos gubernium commissiója elol-
vastatának, és azután ex charta juramentumát deponálá; mely 
is meglévén, az méltóságos instellator urak magok szállásokra 
mentenek; az kiknek kikésérésekből megtérvén, az méltóságos 
főispán űr maga helyét az tábla végén occupálá, és perora-
tióval az nemes vármegyének aggratulálván s magát insinuál-
ván s főbíró Köblös Péter uram által replicát az nemes vár-
megye képiben vévén, pro forma kevés dolgokat proponált, 
és az viceispán vacantiájában az felső járásban viceispánokat 
candidálván és ex consensu inclyti comitatus tévén is, úgy 
vicenotariust is, és egynehány assessorokat eskettetvén, felkele 
és maga szállására méne, az hová is késérvén az nemes vár-
megye, elbomlék az confluxus, és kevesset mulatván, ebédhez 
ültünk és majd estvig ittunk. 

11 Április reggel visszaindulván maga házához Nagy-
Sajóra az főispán úr, mind az két méltóságos instellator urak, 
mind mi atyafiak, az kik ugyan Sajóról késértük volt, báró 
Banfi Ferencz sógor uramon kivűl, ki is gazda lévén Sajón, 
még az instellatio napján estve Sajóra visszament, mind penig 
az nemes vármegye dobbal, török síppal, trombitával és meg-
eresztett zászlóval visszakésértük, és ottan ebédhez ülvén, az 
egész vármegye igen jó kedvvel volt s estvig ittunk. 

14 (Április) — — estvére haza jöttem nagy fáradság-
gal Czegében, mivel mind menet s mind jövet ezen utazásQ-
mat gonosz havazó fergeteges és hideg időben s szörnyű nagy 
sárokban tettem, az feleségemet is pedig és két gyermekimet 
is elvittem volt Sajóra az úr bátyám uram kívánságára. 

15. Itthon házomnál voltam, nyugodtam. 

8 (Augusti) otthon voltam s volt valami lármázó hírünk, 
mivel az minap Moldvában az radnai passuson bément öt 
compániából álló militia visszajött Radnára és Borgóra; hihető, 
nem szerette az sáfrányillatot ott. 

4 (Septembris) Vajda-Kamarásra mentem gróf Bethlen 
József sógor uram kis János nevű fiacskája temetésére, s az 
temetés után Méhesre jöttem. 

5. Méhesen voltam. 
6. Reggel megindulván Méhesről, ebédre Légenben jöt-

tem bátyám Szilvási Boldizsár uramhoz, estvére haza Czegében. 
7. Itthon voltam Czegében. 
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8- Reggel Kolozsvárra indulván, ebédlettem az apahídi 
réten, estvére bejöttem Kolozsvárra. 

16 (Septembris) ebéd előtt nyolcz órától fogva tíz óráig 
az collegiumban voltam, valamely inquisitiót peragáltatván 
ott az ifjúság között tiszteletes Deáki József és bíró Enyedi 
István uramék által; ebéd után pedig tiszteletes professor 
Csepregi Ferencz uramnál voltam Enyedi urammal, estve későn 
pedig Enyedi uram volt nálam azon peragáit inquisitio dolga 
és circumstantiái iránt. 

17. Alkalmasint nyomában igazodván annak, hogy ki 
lett légven azon báró Bánfi Zsigmond consiliarius uramnak 
Csepregi uram ellen írott hamis levélnek kiküldője, innét az 
suspicio ment typographus Szatmári Sándor uram inassára, 
az kit is bíró Enyedi István uram által megfogattam, és ebé-
dig Szebenben leveleket expediáltam, ebéd után pediglen pro-
fessor Csepregi uramhoz mentem, onnét expediálván levelein-
ket az méltóságos főcurator uraknak. 

20 (Septembris) confluálván ebéd előtt az professor Csep-
regi uram házánál egynehányon, ott voltam, ebéd után pedig 
bíró Enyedi uramnál, és bocsáttattam el kezességen azt (az) 
typographus inast az atyja, deési tractus nótáriussá, tiszteletes 
Pávai uram intercessiójára. 

24 (Septembris) vettem az anyjától egy tíz esztendős 
gyermeket, férjfiat, hat forinton. 

13 (Octobris) reggel magam Czege felé lóháton, az fele-
ségem pedig Vajda-Kamarás felé indultunk, és én ebédelvén 
az bonczidai bérczen s bátyám Vass Dániel uram látogatá-
sára is betérvén Császáriban, estve későcskén haza érkeztem 
Czegében. 

25 (Octobris) ebéd után megindultam Kolozsvárra az 
feleségemmel s gyermekimmel együtt, s hálni jöttem báró 
Bánfi Farkas öcsém uram házához Bonczidára. 

26. Reggel onnét megindulván, ebédre béjöttem Ko-
lozsvárra. 

12 Novembris reggel ide jővén hozzám gróf Teleki Mi-
hály öcsém uram, ő kegyelmével és gróf Teleki Sámuel öcsém 
urammal felmentünk az város tanácsházához, az tanács invitál-
tatván az végre bennünket, hogy commendans uram kéván 
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proponálni az városnak, melynek meghallgatására mi is men-
jünk fel; az mint hogy is proponálá commendans uram előt-
tünk, hogy mivel az pogányság közel jött az országhoz és az 
szélekben vagyon s irruptiót is akar tentálni s próbált is az 
verestornvi passuson, és noha azt három regementtel vissza-
verte az commendans generalis princz Lobkowitz, de mégis 
praevie curiosusnak lenni nem árt, azért kévánja az várostól, 
hogy mennyi fegyverfogható ember lészen s állhat ki az váro-
son, conscribáltassék. hogy in casu ha kévántatnék, ő kegyelme 
is tudhatná hogy mihez bízhassák. Az mely propositiónak az 
város, mi is, úri, fő és nemesi renden lévők ígértük, hogy in 
eo casu mi is concurrálni és ki ki közülünk eselédink közül 
fegyveres szolgákot adni készek leszünk. 

18 Novembris, midőn az nap az scorpio jegyben lett 
volna, estve hatodfél órakor adta isten ez világra kisded 
leánykámot, Vass Erzsébetet, Kolozsvárat, az báró Vesselényi 
István úrfi házánál; kit is hogy isten felneveljen az maga 
dicsőségére, nekünk szüleinek és atyjafiainak örömökre, kérem 
ő szent felségét töredelmes szívvel és fiúi bizodalommal. Amen! 

23 (Novembris) tíz óra után indultam ki Császáriban az 
öcsém ifjú Vass Dániel temetésére, és estvére oda érkeztem. 

24. Volt az temetés, és az nap ott voltam, én lévén 
az gazda. 

25. Estve felé haza jöttem Czegében. 

28 (Novembris) jó reggel megindulván, ebédlettem Sukon 
és estvére beérkeztem Kolozsvárra. 

Ezen elmúlt 1737 esztendő sokféle fogyatkozásokkal 
teljes esztendő volt, mivel az búzának s egyébféle gabonáknak 
is mind igen kevés termések, mind eresztőtlen voltok miatt, 
sőt az bornak is csak közép rend, sőt sok helyeken igen ke-
vés termések miatt, s úgy az gyümölcsnek fél terméseért s 
sok helyeken az hazában az szőllőknek az jég által való elron-
tásáért az szűk és terméketlen esztendők közzé számláltatha-
tik; mert egyébbel nem is, hanem csak bó'v széna lételével 
dicsekedhetik, mivel szerteszéllyel az országban mindenfelé jó 
füvek lévén és ahoz sok szárazság járván, az egész országban 
igen sok és jó széna takarodott. Egészségtelen esztendőnek 
pedig in toto nem neveztethetik, mert noha ugyan az himlő 
majd mindenütt egész esztendőt által grassált az hazában az 
gyermekek közt, de nem mindenütt és mindenkor igen mér-

/ 



602 1737. DECEMBER —1738. JANUARIUS. 

gesen, és egyéb veszedelmes nyavalya, az ki az emberkorban 
levő embereket fogyatta volna, nem volt, hanem épen szintén 
az vége felé kezdetett hallatni, hogy Brassó és Medgyes körűi 
s S/eben táján is pestis kezdetődött volna. De egyébaránt 
valóban háboruságos esztendő volt, mert felbontván az török-
kel való békességet az mi felséges urunk, és Moldvára s 
Havasalföldére azoknak elfoglalásokra hadat küldvén bé és 
azok onnét kiverettetvén, oly lármázva voltunk, hogy hordástól 
fogva egész új esztendőig s tovább is többet várasokon laktak 
az haza főrendei, mindeneket bétakarítván házoktól az vára-
sokra, és igen feles pogányságnak Havasalföldében való jövése 
és onnét az ő felsége hadainak kinyomása és az egész ő fel-
sége részére való Havasalföldének a töröktől való elfoglalása 
annyira megrémítette volt az hazát, hogy igen kevés megma-
radást ígérhettünk magunknak. Énnekem pediglen minthogy 
ezen esztendő kedvezett, és se magam, se pedig kedvesseim 
nehéz ós súlyos betegségekkel, annál is inkább halálokkal 
meg nem szomorított, sőt inkább egy kisded leánykának szüle-
tésével megvigasztalt, azért kevés szerencsés és kedves eszten-
deim közzé számlálom, és kérvén az én istenemet buzgó 
imádság-oni által, hogy ily szomorúság nélkült való esztendőt 
nekem ezután is adjon, ezen 1737 esztendőt nékem szerencsés 
és vidám esztendőmnek nevezem. 

Örömmel ad hálát az szent Jehovának — — stb. 

1738. 

16 Januarii ebéd után indultam ki Kolozsvárról felesé-
gemmel s gyermekimmel együtt s hálni jöttem Bonczidára 
báró Bánfi Farkas öcsém uram házához. 

17. Onnét is az hideg idő miatt ebéd után indulván 
meg, estvére haza érkeztem Czegében. 

23 (Januarii) ebéd előtt, mikor három fertály lett volna 
az óra tízre, múlék ki ez árnyék világból az szegény édes kis 
fiam Pali, esztendős, két holnapi, egy heti és két napi korá-
ban *) szép csendesen, csak mintha elaludt volna, nékem s 
feleségemnek szomorúságunkra. 

26 (Januarii) temettettem el az szegény kis Palkó 
fiacskámot. 

*) Született 1736. nov. 13-án. 
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28 (Januarii) az diaetára akartam indulni s elsőben is 
Kolozsvárra menni, de az kis Erzsók leánykám elnehezedvén, 
induló szándékomat letettem, míg szegénykének dolga valamely 
felé elválik. 

29 Januarii hajnal felé három óra tájban múlék ki ez 
világból az szegény kis Erzsébet leánykám is tíz heti ko-
rában.1) 

2 (Februarii) temettettem el az szegény kis Erzsók 
leánykámot. 

27 (Februarii) vettem Kuduról levelet, az kiben írják, 
hogy az szegény néném Pongrácz Anclrásné, Vass Anna asz-
szony, tegnap, az az 26 praesentis, délyesti harangozáskor ez 
világból kimúlt, az melyen, bizony megvallom, hogy szívem 
szerónt szomorkodom. 

3 (Április) itthon házomnál voltam s jöttek el az enyedi 
és vásárhelyi deákok, az kiktől értettem meg bizonyosan az 
tiszteletes püspök Szigeti uram megfogatását és Károlyvárra 
való vitetését. 

5 (Április) reggel Kolozsvárra indulván az feleségemmel 
együtt, ebédlettem Sukon, estvére béjöttem Kolozsvárra. 

8 (Április) voltam ebéden oberstlentenant gróf Teleki 
Miklós öcsém uramnál az feleségemmel együtt. Ezeken az na-
pokon hallottam meg bizonyoson, hogy báró Lázár János, gróf 
Bethlen Sámuel, Toldalagi Mihály, Toroczkai Zsigmond, ki is 
itt az várdán van fogva, Rliédei Ferencz ós László uraimék 
és Borosnyai uram, az enyedi theologiae professor, megfogat-
tattak.3) 

2 Maji — — ebéd után öcsém gróf Gyulai urammal 
az maga szállására mentem, és ottan mulatván keveset, az 
szállásomra és onnót az collegiumban felmentem délután öt 
órakor, az holott is az több curator urakkal és professor 
uraimékkal s tiszteletes Deáki József urammal és kolozsvári 

9 Született 1737. nov. 18-án. 
2) Rákóczi József ez év elején kapott athnamét az erdélyi fejede-

lemségre s küldte szét felkelésre szólító leveleit az országban ; az elfo-
gatások ezen mozgalomban való részvétel gyanúja miatt történtek. Orsz. 
Levéltár erd. kanczell. oszt. 1738. nr. 310—434. 
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consistorialis curatör Pataki István urammal némely deákokra 
láttunk törvényt holmi excessusokért, kik közül is kettő colle-
giumból való kimenetellel, hat három-három écczakai vigiliával 
és kemény reprehensióval, tizenegy pedig egy-egy heti oeco-
nomiával pénáztattanak. 

22 (Junii) reggeli praedicatióról az templomból kijővén, 
b'áró Bánfi Farkas öcsém és tiszteletes professor uraimékkal 
tiszt, generalis nótárius Deáki József uramhoz mentünk, és 
oda hívatván sógor fthédei József uramot is, consultálódtunk, 
hogy mi formán írjunk levelet az hollandiai ordónak, az ko-
lozsvári collegiumnak nálok lévő és tőlek conferált két alum-
niának megköszönésére, és csak mostan felment két ifjainkot 
recommendálván, az eddig azon alumnián lakókat, úgymint 
Huszti György és Soós uraméköt revocáljuk. 

21 (Septembris) reggeli praedicatio után mentem gróf 
Teleki Miklós öcsém uram látogatására és onnét mentem pro-
fessor tiszteletes Verestói uramhoz, dolgom lóvén professor 
uraimékkal; déli könyörgés után pedig jöttek hozzám kávéra 
és egy pipa dohányra kapitány gróf Gyulai Ferencz öcsém és 
báró Jósika Mojzses uram: délyesti praedicatio után pedig 
Vesselényi Ferencz, báró Jósika Mojzses és gróf Gyulai 
Ferencz urakkal esmét gróf Teleki Miklós öcsém uramnál 
voltunk. 

25 (Septembris) vágattam eret magamon és az felesé-
gemen (loctor Pataki komám uram házánál, mivel ő kegyelme 
lába fájdalma miatt nem jöhetett az szállásomra; ő kegyel-
métől pedig mentem Kemény János öcsém uram látogatására 
és onnét Envedi uramhoz. 

26. Ebéd előtt bátyám Vass Dániel uram látogatására 
voltam, estveli cultus után pedig gróf Gyulai Ferencz öcsém 
és zászlótartó Vadászi uram voltak nálam. 

Itt végződik Tass László naplója, a következő feljegyzé-
seket már özvegy felesége írta: 

28 (Septembris) vasárnap hajnaltájban kezdett rosszúl 
lenni az én megbecsülhetetlen drága, ritka példájú kedves 
édes férjem, de azon az napon szegény senkinek nem jelentvén, 
hanem az úrnál Vass Dániel uramnál töltvén jobb részét el 
(az) vasárnapnak, isteni tiszteletet is ott hallgatván, onnét 
ment gróf Gyulai Ferencz úrfihoz, vacsorát is ott ét t ; estve 
vacsora után haza jűvén, mondotta meg nékem rosszúl létit. 
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29 (Septembris) hétfűn mind fen járt, az úrnál Yass 
Dániel uramnál volt ebéden, asztalnál is ült az szállásán, de 
enni nem akart; az hintóját csináltatta; egy keveset fen volt, 
meg lefeküdt; egész nap estvefeléig csak költ, feküdt az ölte-
zetiben, estve felé levetkezvén, lefeküdt. 

30 (Septembris) kedden fel nem költ, hanem felettébb 
való izzadással és nagy tüzességgel feküdt, de mind eszin volt, 
és látván hogy én meg vagyok háborodva, mintegy nyavalyá-
ját is kívánta titkolni. 

1 Octobris jobban elnehezedvén, ekkor is felette nagy 
tüzességgel, de mind eszin lévén, az isten kemény ostorát 
reám bocsátván, énnekem holtig való keserves bánatot ada az 
én megkeseredett árva fejemre: estvéli hét-nyolcz óra között 
isten ez világból kiszólítá, igen^szép csendességgel megadá az ő 
lelkét az ő teremtő istenének. Oh boldog isten! mely nagy ítí-
letben vettél és mely kevés napokat .engedél evvel az drágalátos 
kegyes férjemmel élni, mivel csak hetedfél esztendőt s egy 
holnapot éíheték szegény nyel.1) Életének kevés napjai 41 esz-
tendők, 10 holnapok, két hetek, négy napok; ötödik napján 
isten magához vette. Jónás napján lett volna szegény 42 esz-
tendős, novembernek 12-ik napján. 

De minekelőtte még szegény megholt, hétfűn este, úgy-
mint 29 Septembris, az egyetlen egyem is, Yass László nevű 
kedves fiacskám megbetegedvén, kedden sem költ fel; melyet 
látván az lelkem édes kedves uram, hogy isten fellobbant ha-
ragját házában bokrossával bocsátotta, és mind maga s mind 
egyetlen egygye, melyet kiváltképen szeretett, fekszik, igen 
nagyon bánkódván szegény az kis fián, nagy bánattal ment 
szegény az koporsóban miatta, látván annak is kétséges kime-
netelét. 

2 Octobris csötörtökön, Kemény László bátyám uram 
szegénynek koporsót csináltatván, egész készülettel, bakacsinnal 
az koporsót béborítva, mindent hitelbe vásárolván, tőlem az 
pénzt el nem akarván venni, szállásomra küldette; akkor sze-
gényt koporsóban tétettem; melyet észrevévén az lelkem La-
czim, hogy az édes uram nincsen előtte, igen nagyon nevelte 
keserves fájdalmamat, mert csak kérdezte, hol van az ő édes 
apja, hogy nem látja; valamíg szólhatott, az lelkem édes ura-
mat emlegetni meg nem szűnt és nagyon búsult az édes apja 
után. Én pedig terhesen maradván el, az komendás 2) meghall-
ván az rajtam esett szomorú csapást, csak azt várta, mint 

9 A számításban egy holnapot hibázott, minthogy 1732. jan. 31-én 
keltek egybe. 

2) í gy ; értsd commendans. 
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lészen az kedves fiam is, estve bé akart rekeszteni,1) de gróf 
Teleki Miklós és Kemény László bátyám uramék Enyedi István 
urammal addig szólván az komendásnak, nem rekesztetett bé, 
úgy, ha csötörtökön kimegyek. Az kis fiam is azon az nap 
délután halálra vált; az édes uram testit az koporsóban bézárva 
kellett az háznál hagynom, és magamnak azon estve az halálra 
vált kis fiammal, mint valami gonosztévőnek, úgy kellett ki-
mennem ; az hostátban gyertyát kellett gyútatnom, hogy ha 
meg talál halni az úton, legyen világosság, minél szegényt ki-
nyújtóztassam, mivel már az szava is megállott volt; suhunt 
megszállni faluban nem mertem, egész écczaka mentem. 

3 (Octobris) pinteken hajnalban érkeztem megszamara-
dott (így) elpusztult árva házamhoz; még azon az nap élt az 
lelkem gyermekem, de nagy kínlódással és igen nagy fájdalom-
mal lévén, négy esztendős, tíz holnapi, egy napi korában8) 
szegény ő is, pinteken tizenkét és egy óra között az ő teremtő 
istenének lelkét megadá. 

Úgy pinteken az édes kedves lelkem uram testét, az czéh-
ből rendelvén halotthordókat, kivitték, eltemették szegént az 
temetőben, ő rajta kezdvén el czóhbeli emberek az holtakat 
kivinni, addig pedig csak ökör-szekeren vitték ki az halotta-
kat, de semmi harangszó vagy énekszó nem volt, hanem csak 
kezeken vitték ki szegént; magam Czegében voltam. 

4 (Octobris) szombaton koporsóban tétettettem az kedves 
Laczimat, és ugyan akkor későn estve az czegei sírban beté-
tettem ; addig harangaztak, de akkor se harangszó, se énekszó 
nem volt. Oh elfelejthetetlen bokros bánataim, mely hirtelen 
reám rohanátok, ós az én szememet sírásra, ajakimat pana-
szolkodásra indítátok; siralmas árvaságra csak magamra ma-
radtam ; elpusztítád Uram az én házamat, úgy maradtam 
mint az takaradás után az tarló ós mint az megszedett szőllő. 
Mintegy két hétig megállott volt az istennek ítíleti, házamban 
senkinek pestise nem lett. 

21 (Octobris—29 Novembris.) Áldott az Urnák nagy 
neve érette, az ki meghallgatta az ón éjjeli nappali sok keser-
ves könyvhullásokkal öszveköttetett könyörgésemet, megszüntető 
ő felsége házam népe között ostorát, egy sem pestisesedett 
több meg senki; magamnak is az isten megkegyelmezvén, nem 
volt pestisem, de különben igen sok egészségtelenkedésem volt, 
majd ágyban eső beteg voltam; de az faluban keményen hol-
tak. Igen nagyon terhes lévén, kívánt isten énnekem is az ón 

T. i. az uralkodó pestis miat t . 
2) Született 1733. dec. 2-án. 
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árvaságomban gyámolt rendelni: asszonyom anyám ő nagysága 
szívét isten felindítá, nékem levelet írt, liogy kivitet ha kime-
gyek, már az udvari cselédim között is megszűnvén az pestis. 

Az isten engemet is felindítá az ki való menetelre, eze-
ket meggondolván, hogy az hideg is megvészen, oly hideg volt 
az házom, semmi gondviselés reám nem lévén, mint akármely 
idegeny nemzetre, mivel kedves drága férjem, az én kedves 
oszlapam is mellőlem elesvén, tekintet reám nem volt; hanem 
Kemény László bátyám uram gyakran küldette levelét hozzám, 
tudakoztatván mint vagyok ? kávét és nádmézet küldett, mivel 
egyebet se nem ettem (se nem) ittam azokban az keserves 
napjaimban, hanem kávéval táplálgattam magamat; ki is az 
isten előtt ne légyen elfelejtve. , 

Asszonyom anyám ő nagysága utánam küldette Szentgo-
thárdra szánját, mely is ott egy nap nyugován, egész écczaka 
nem aludtam, gondolkodván, hogy merjek félelmes utamhoz 
fogni. 

4 Decembris csötörtökön, Borbára napján szabadítatt 
ki isten az nagy veszedelemből. Jó reggel béfogatván lovaimat 
az szánban, mentem Szentgothárdig; ott hírt adván az asszo-
nyom anyám cselódinek, az szánnal kijüttek előmben, mivel 
nem mertem az faluban bemenni, félvén ha bérekesztik az 
falut; ott istenem segedelmével az asszonyom anyám szánjában 
felülvén, az cselédimet visszaeresztettem, magam pedig csak 
Demeter nevű szolgámmal és Gábor szolgámmal űtnak indul-
tam. Méhesen keresztül mentem, de ott is megszállni nem 
mertem, hanem Czondor Andrásnét kihívatván, elvittem ma-
gammal; egész nap mentem, estve későn megszállván Gerebe-
nesen; igen megnyamaradtam az lábammal. Bethlen Pál öcsém 
uram örög asszonyának neveztem magamat; igen beteg vol-
tam azon écczaka az bal lábommal; sok németek érkezvén 
pedig az faluban, igen erőssen féltem, ha észrevesznek hogy 
kicsoda vagyok. 

5 (Decembris) pinteken igen jó reggel megindulván, az 
hol ebéden megszállottam, ott sokat mulattam, de ott is tit-
koltam magamat; estve későn kívántam asszonyom anyámhoz 
menni Szentlászlóra, hogy sokan ne lássanak; legyen áldott 
az isten érette, senki utamban meg nem gátolt, passust suhunt 
nem kértek. 

1739. 2 Januarii. Megtudván, hogy Széplakon is az isten 
ostora, elkezdődett. egy asszony meghalván az pestisben, közel 
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lévén hozzánk, mind asszonyom anyám, mind én igen nagyon 
megrémülvén, nem mert asszonyom anyám ott tartani, hanem 
el készített. 

3 (Januarii) szombaton reggel elindultam jó passussal; 
az oda való kvártélyos tiszt adta, mivel hogy ott is egynyehány 
hetekig mulattam; estvére érkeztem isten jóvoltából Szenter-
zsébetre, asszonyom anyám pedig elmaradott volt Szentlászlón. 

Valamint mikor az Benjaminiták láttattak eltöröltetni 
az Izrael népe közül, így az én drága édes férjem háza is 
láttatott eltöröltetni, de az isten elrejtvén engemet is terhem-
mel az maga gondviselése alá, nem pusztítá el teljességgel 
kedves férjem házát, mert az Úr jó, hű és engedelmes, haragra 
késedelmes, megtekinte kegyelmesen: 

17 (Januarii) szombaton reggel fájdalamra, de örvende-
tes napra virraszta fel az én kegyelmes istenem, mert mint 
hét-nyolcz óra tájban isten megszabadítván, egy szép ép kéz 
láb leánygyermekkel megálda ő felsége. Megkettőztetvén öröm-
mel szívemet, egy vagy másfél órára esmét áldást bocsáta árva 
házamban, ada ép kéz láb férfigyermeket is házamban; de az 
férfigyermek sokkal gyengébb lévén a leánynál, melyet tartani 
kereszteletlen nem mertem az nagy gyengeség miatt. 

18 (Januarii) vasárnap általjűvén Eiadfalváról Torma 
Györgyné asszonyom, Ajtainé asszonyom, megkereszteltettem 
ugyan az szenterzsébeti praedicatorral, Szakmári urammal, az 
leánykát Zsuzsannának, az fiat Józsefnek. 

De én igen nehéz betegségben lévén, az többi között 
reménség sem volt hozzám, nevelvén az is nyavalyámat, látván 
az fiamnak igen nagy gyengeségét, az leánykámnak pedig az 
vigyázatlanság miatt az köldeke szinte kirothadt, öt hetet ott 
feküvén, mikor szegény gyermekimnek szombaton tőtt ki öt 
hetek. 

Ezzel a napló megszakad. 



« 

Név- és tárgymutató. 
A nevek után álló számok a lapot jelentik. 

Absensek büntetése az országgyű-
lésen : 226. 227. 

Absolon Dániel: 77. 83. 134. 136. 
137. 139. 144. 145. 148. 149. 181. 
182. 205. 212. 

Acatholikusok remonstratiója a Mi-
kes-féle öt pont ellen: 314. 317. 

Adó-kivetés, adó-szedés : 26. 52. 60. 
66. 67. 71. 77. 78. 87. I 11. 117. 
121. 123—126. 175. 179. 181. 
195. 214. 215. 226. 238. 239. 243. 
261. 279. 282. 283. 336. 345. 349. 
350. 351. 360. 364. 366. 367. 480. 
590. 594. 

Aequalitas ügye : 347—350. 590.594. 
Aerarii praefectus : 1. Thesaurarius 

alatt. 
Aiclipiehel cominissarins : 205. 206. 
Ajándékok ifjú Apafi Mihálynak : 

204. — a szász választónak : 211. 
— József ifjú királynak és mát-
kájának : 294. — a török csá-
szárnak : 307. 308. — a bécsi 
ministereknek és feleségeiknek : 
308. 309. 313. 323. 324. — a 
havasalföldi vajdának : 326. — 
Ferencz lotharingiai berezegnek : 
592. 593. 

Ajtai András: 525. — Andrásné 
(Vass Zsuzsanna): 566. 608. — 
Miklós kolozsvári deák : 27. 

Aknák inspiciálása : 205. 
Almádi Is tván: 191. 236. 239.457. 

459. 466., Tököly mellé áll: 103. 
Álom látások : 184. 185. 377.422. 
Alsó János : 63. 548., Tököly mellé 

áll: 103., lakodalma: 213. 

Alumnusok : 55. 604. 
Alvinczi Erzsébet (Bethlen Jánosné) 

halála: 526., temetése: 527( — 
Gábor lakodalma : 492. — Péter 
ítélőmester: 26. 78. 121. 150. 
169. 175. 179. 184. 202. 224. 226. 
227. 230. 232. 233. 251. 252., kö-
vetsége Karaffánál: 70., követ-
sége Bécsbe : 156., bécsi követ-
ségét proponálja a tordai gyű-
lésen : 167., vicekanczellárrá vá-
lasztatik Bécsbe: 168. 

Alvincziana resolutio : 167. 
Amenzaga János Kristóf kállai 

commendans: 17. 
Angol residens nagy ünnepélyt ad 

Bécsben: 132. 
j Apáczai G-yurkó tréfás fogadása : 22. 

Apafi György temetése : 30. — Mi-
hály fejedelem : 7. 8. 9. 23. 29. 
31. 82., magyarországi hadjára-
ta i : 14—19. 24. 32 — 34:, két 
kat'tánt kap a török császártól: 
29.. megvendégli a kapucsi ba-
sát és az országot: 42., követ-
séget küld Karaffához : 59., fo-
gadja Badeni Lajos őrgrófot: 
84., halála: 88. 111., temetése: 
123. — Mihályné fejedelemas-
szony: 11., megrontói: 38. — 
Mihály ( if jú): 98. 99. 120. 156. 
217. 285. 288—290. 296. 298. 
299. 303. 305. 306. 308. 310. 313. 
319. 328., születése: 6., meg-
kapja a fejedelmi jelvényeket : 
38—43., Bécsbe megy Veterani-
val : 190., visszatér Bécsből: 200., 

CZEGEI VASS NAPLÓK. 39 



0 1 0 NEV- ES TA IUI YMI ITATO, 

eljegyzése Bethlen Ka t áva l : 200., 
l akoda lma: 201 — 20-t., homa-
giumát praestál ja a, császárnak : 
218.. jószágainak ügye : 227. 233. 
234. — Miklós lakodalma : 6. — 
Miklósné lakodalma Kemény Já-
nossal : 34. — Zsuzsanna ha-
lála : 7. 

Apahidai tábor : 33. 51. 
Apor F a r k a s : 371. — I s t v á n : 39. 

72. 121. 123. 151. 155. 162. 174. 
175. 195. 211. 213. 216. 227. 232. 
244. 253. 256. 325., nagyságos 
ti tulusa pnblicáltatik-: 168., ta-
nácsúrrá esküszik: 103.. thesau-
rariussá választatik : l 94., gróf-
sága pnbl icá l ta t ik : 218.. bécsi 
ú t j a : 256. 257. 264., az oláh 
püspököt ins ta l lá l ja : 338. 339., 
ha lá la : 440. — Lázár : 8. — 
Péte r : 297. 299. 303.. lakodalma 
Bécsben: 301. 

Apród János : 207. 256. 284. — 
Jánosné : 258. 

Arany-gyapju adományozás ceremó-
niá ja : 321 — 323. 

Arany-ökör vendégfogadó Bécsben : 
130. 

Aranyos-szarvas vendégfogadó Pes-
ten : 510. 

Aranyos-szék falvait égetik a né-
m e t e k : 373. 

Aranyszegi mező: 15. 
Arivabene kamara- tanácsos: 592. 
Arnau ták (arnótok, arnoldok) : 384. 
Árvizek: 6. 79. 84. 159. 219. 344. 

357. 
Athname Tökölvnek : 100. 

Bács (számadó juhász) : 557. 
Baczoni Márton senior a kolozsvári 

collegiumban : 4 74. 476., exitust 
ad : 478. — Máté kolozsvári 
p ro fesso r : 472. 473. 474. 476. 
485. 486. 496. 505. 506., kolozs-
vári p a p : 516. 525. 

Badeni Lajos őrgróf Erdé lyben : 
83. 84. 98. 99. 102. 103. 104. 
106. 112., levele az erdélyi ren-
dekhez : 96., levelére való vála-
sza a rendeknek : 97., hadai 
Lónánál megverik a t a t á roka t : 
106. 

Bagaria (királyi): 42. 
Bagotai Ferenez: 169. 

Bakos J á n o s : 169. 
i Bál int i t G-yörgy : 359. 594. — Istók 

(Zsigmond fia) keresztelője : 11. 
— Zsigmond: 85. 122. 171. — 
Zsuzsanna eljegyzése Kornis 
Zsigmonddal : 215., l akoda lma: 

i 216. 
I Balkó Mihá ly : 321. — P á l : 99. 

Balku László : 437. — Pál viceka-
p i t á n y : 168. 170. 

Balog György Doboka vm. főbírája : 
488. 546. 551. — János főbíró : 
2-">9. — Péter : 142. — Zsigmond 
lakodalma : 401.. elesik Kolozsvár 
a l a t t : 430. — Zsigmond : 462. 

í Bambucz nevű ló : 488. 490. 
Bánfi Anna lakodalma Székely 

Á d á m m a l : 354. — Boldizsár Tö-
köly mellé ál l : 103. — Boldi-
z s á r : 488. 538. 579. 583. 585. 
590. 598., lakodalma : 588. — 
Boldizsárné koporsóba tétele : 
583. .— Dienesné: 10. 11., te-
metése : 46. 47. — P a r k a s : 12. 
25. 55. 80. 88. 98. 102. 144. 
157. 169. 174. 182. 184. 206. 239. 
247. 257. 337. 366. 368. 371. 459. 
460. 500. 501. 512. 537. 541. 548. 
(báró) 585. 586. 589. 590. 591. ~ 
595. 599. 600. 602. 604.. beik-
ta tása Doboka vm. főispáni szé-
kébe : 45., a kuruezok közzé áll : 
436. — Farkas (Farkas fia) szü-
letése : 325. — Farkasné te-
m e t é s e : 49. 155. — Ferenez: 
257. 485. 488. 489. 499. 503. 512. 
513. 533. 537. 538. 561, 576. 589. 
590. 593. 595. (báró) 598. 599., 
Kolozsvárt t a n u l : 474. 475.. el-
jegyzése Kemény Zsuzsannával: 
'497., lakodalma: 502. — Fe-
renez (György íia) keresztelője: 
128., temetése: 185. — Gáborné 
t eme té se : 157. —' Gergely 
(György fia) születése : 253., ha-
lála : 282. — György: 25. 73: 
89. 91. 93. 98." 103. 104. 115. 
(gubernátor) 124. 128. 129. 144. 
149. 150. 151. 155 — 158. 163. 
165. 166. 167. 169. 174. 181. 182. 
186. 190. 191. 192. 199. 201. 206. 
211. 212. 216. 217. 219. 220. 232. 
233. 234. 239. 240. 253 — 257. 325. 
326. 337. 338. 341. 342. 350. 354. 
359. 363., l akodalma: 14., kö-
vetsége Karaffánál : 70., guber-



KEY- ÉS TÁRGYMUTATÓ. 611 

na torrá választatik : 122., meg-
erősítése : 149., Kolos vm. iois-
pánságára és kolozsvári főkapi-
tányságra installáltatik: 184., 
grófsága publicáltatik : 218., egy-
házi főcurator : 247., bécsi út ja : 
256. 257. 264. — György Tö-
köly mellé áll : 103. — György 
(a gubernátor fia) Doboka vm. 
főispánja: 480. 495. 501. 530. 
541. 585., halála: 586., teme-
tése : 587., — Györgyné (To-
roczkai Ágnes) : 518., temetése: 
570. — Imre : 576. 586. — Kata 
(György leánya) lakodalma Yes-
selényi Istvánnal: 325., teme-
tése: 579. — Kata (Farkas 
leánya) temetése: 421. — Kata 
(Zsigmond leánya) keresztelője : 
485., temetése : 486. — Krisztina 
keresztelője: 213. — László: 
359. 443. 445. 447. 499 (báró) 
589. — Mihály temetése: 350. 
— Mihályné (Vass Ágnes) : 213. 
253., halála: 370. 373.. s í r ja : 
513. — Pál elhagyja az enyedi 
iskolát: 5., kézfogója Teleki Ka-
tával: 34. —' Pál : 261. 262., 
halála : 373. — Sándor keresz-
telője : 538. — Zsigmond: 3., 
temetése : 27. Zsigmond : 484. 
485. 487. 495. 504. 505. 511. 512. 
515. 521. 557. 560. 569. 576. 579. 
586. 589. 598., Tököly mellé áll : 
103. — Zsuzsanna keresztelője : 
2 6 2 . 

Barcsai Ábrahám : 183. 184., a fe-
jérvári collegium curatorává vá-
lasztatik : 247., halála: 484. — 
István : 126. 373. — János: 535. 
568. 580. — Mihály: 15. 26. 
337. 458., fogsága: 36. 

Bárczi (Barcsai ?) János lakodalma : 
484. 

Barkászás (vadászat): 473. 
Barkóczi Ferencz : 447. 
Bárók sérelme: 195 — 198. 
Baróti János : 27. 187. 257. 
Bátori templom : 18. 
Bauszner szász comes : 594. 
Beális Sándor a kuruczok közzé 

áll : 419. 
Bécsi élet : 130 — 140. 285—324. — 

követségek: 128.140—143.154. 
156. 167. 223. — követség Rá-
kóczihoz: 451. 453. 

Becski kurucz hadnagy elesik Ko-
lozsvár a la t t : 402. 

Bélavári Szőcs István: 104. 
Béldi Dávid: 47 , lakodalma 52., 

Tököly mellé áll: 103. — Dá-
vidné : 174. 184. 236.', Tököly 
táborába megyen: 102. — Pál 
és társai összeesküvése : 7. 8. 9. 
— család osztálya: 184. 

Bercsényi Miklós gróf: 138. 444. 
446—449. 452. 

Beregszászi György : 371. 
Berzenczei Ferencz : 254. — János : 

355. — Márton: 163. 
Besenyei Mihály koporsóba tétele : 

212. 
Beszprími György: 13. 169. 187. 

188. 355., a kuruczok közzé áll : 
418. 

Beszteicze városát megszállja Pico-
lomini ; 67., a németek feladják 
Teleki Mihálynak: 410. 

Beszterczei Sámuel : 169., tanács-
úrrá választatik : 195. 

Bethlen Ádám: 527. 544. 549. 551. 
581. 586. 589—593., fiai, Ádám 
és Miklós : 586. — Ágnes el-
jegyzése Kemény Zsigmonddal: 
'497., lakodalma:' 499. — Dávid: 
531. — Drusianna kézfogója Ne-
mes Ferenczczel : 544., lakodal-
ma : 549. — Elek: 26. 55. 149. 
169. 184. 204. 213. 218. 219. 223., 
követsége Karaífánál: 70., prae-
sidensnek választatik: 150., a 
fej érvári templomban a régi sír-
emlékeket szedeti össze: 222., 
halála: 229., koporsóba, tétele: 
229. 230., temetése: 241. — 
Erzsébet: 523. 525. — Éva el-
jegyzése Pogány Lászlóval: 516., 
lakodalma : 519. — Éva (Pogány 
László özvegye) esküvője Vay 
Sámuellel: 536. — Farkas kö-
vetsége a török császárhoz : 8. 
— Farkas gróf : 577. 585. — 
Ferencz: 139., lakodalma: 219. 
— Gábor: 531. 576. — Ger-
gely: 26. 57. 90. 104. 144. 149. 
166. 169. 174. 193. 201. 202. 211. 
212. 216. 234. 254., Karaffával 
tárgyal: 55., installatiója Kü-
küllő vm. főispáni székébe : 77., 
koporsót csináltat Teleki Mi-
hálynak : 92., ország generáli-
sává választatik : 122., megerő-

39* 
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sítése : 141'.. követ Bécsben : i 
128. 133—137. 139. 140. — 
Gergely né : 204. — Imre : 549. 
— István : 544., kézfogója Macs-
kási Krisztinával : 519., elrabolja 
má tká já t : 521. — János Tököly 
mellé ál l : 103., leány-ági jogot 
keres a czegei jószágban: 192. 
338., mátkásodik : 247., lakodal-
mat ü l : 254,, az udvarhelyi is-
kola curatorává választalik : 247., 
maros-széki kapitányságra can-
didáltatik : 298., sírja : 5 2 7 . — 
János (József fia) keresztelője: 
530., temetése : 599. —• János-
né : 33. — Jánosné (Alvinczi 
Erzsébet): 513. 515—518.520. 
523, 525., halála : 526., temeté-
se : 527., gyermekei osztoznak: 
551. — József: 564. 565.,574. 
583. 598. — Józsefné : 561. 578. 
579, — Julia (Miklós leánya) 
kezét kéreti Teleki Sándor : 34 6., 
gyűrű-váltása : 347., lakodalma : 
359., temetése: 520. — Julia 
(János leánya) kézfogója Yass 
Lászlóval : 513., lakodalma : 519., 
halála és temetése : 555. 556. 
— Károly : 586. — Kata eljegy-
zése i f jú Apafi Mihálylyal: 200. 
— Klára lakodalma Teleki Mi-
hálylyal: 511. — Klára lako-
dalma Mikó Pál lal : 543. — 
László: 139. 360. 368., lakodal-
m a : 219. 220. — Mihály: 339. 
340. — Miklós: 78. 144. 150. 
169. 174. 175. 201. 202. 211. 220. 
230. 232. 325. 352., keresete 
Czege i r án t : 13. 14., követségbe 
jár a német táborra : 56., bécsi 
küldetései ós utazásai: 93. 104. 
212. 215. 217. 223. 256. 257. 264., 
proponálja bécsi követségét és 
Leopold császár diplomáját a 
fogarasi gyűlésen: 121., kan-
ezellárrá választatik: 122., meg-
erősítése: 149.,installatiójaMára-
maros vm. főispáni székébe : 154., 
perlekedései öreg Teleki Mihály-
néval: 182. 183. 192. 199. 200., 
keresete Gorbó i r á n t : 193.. gróf-
sága publicáltatik: 218., deák- i 
jai botrányt okoznak a fejérvári j 
gyűlésen : 223—226., instantiája 
az országhoz : 244. 245. 246., az | 
ellene való panaszok complaná- I 

lása : 251. 252. 253., ha lá la : 
497. — Miklós ka (József fia) 
temetése : 503. — Pál : 25. 26. 
560. 561. 562. 577. 583. 584. 591. 
607. — Pálné Tököly táborába 
megyen : 102. — Sámuel : 71. 
81. 104. 169. 179.201.202. 247. 
254. 348. 360. 364. 527. 544. 549. 
595., táblafiának cándidáltat ik: 
195., a vásárhelyi iskola curato-
rává választatik : 247., maros-
széki kapitányságra candidálta-
tik : 298., veresége Szentbene-
deknél a kuruczoktól: 365., 
elfogatása a Rákóczi József-féle-
mozgalom mia t t : 603. —• Sá-
muelné (Lázár Mária) temetése : 
561. 

Betlen városát felégetik a kuru-
czok : 367. 

Biblia olvasás : 494. 529. 575. 
Bihar vármegyét felprédálják a ta-

tárok : 174. 177. — vármegye 
connumeratiója : 220. 

Bikaviadal Bécsben: 319. 
Bikfalvi Imre primarius deák : 474. 

475. 476. 
Bodoni Balázs eljegyzi Kopacz Má-

riát : 12. — Györgvné (Tolda-
lagi Jud i t ) : 10. 11. 13. — Istók 
(Balázs fia) születése és keresz-
telője : 22. — Zsigmond : 359. 
— Zsuzsanna kézfogója Yass 
Györgygyei: 11.. lakodalma : 12.. 
betegsége, halála és temetése : 
21—24.' 27. 

Boér Ferencz : 236. 244. — Simon : 
297. 

Bogáti Drusianna (Yass Ferencz. 
né) : 3. 

Bokályos ház : 42. 
Bonczida mellett a kuruczok meg-

verik a németet : 369. 370. 
Bóné kurucz kapitány: 375., meg-

veszi Sebesvárt: 369.. Yárad felé 
vonul : 370. 

Bonyhai küküllővári praedicator: 
506. 520., püspök: 595. 

Borbély Ferencz: 481. 482. 486. — 
Miklós: 169. 

Borbély fizetése: 490. 491. 
Bornemisza Ignácz báró tordai fő-

ispán : 593. 594. 598. 
Boros László: 115. — Lászlóné 

lakodalma Káinoki Farkassal : 
242. 
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Borosnyai enyedi professor elfoga-
tása a Rákóczi József-féle moz-
galom mia t t : 603. 

Botrány a fejérvári gyűlésen : 223 
— 2 2 6 . 

Böjt hirdettetik minden hó első 
napjára : 246. 

Böszörmény megszállása és ostroma : 
15, 16." 

Böszörményi templom felgyújtá-
sa : 16." 

Böszörményi Sámuel: 493. 
Brandenburgi választó (111. Frigyes) 

követei a császárnál: 305. 
Brassó égése : 80. 
Buda megvétele : 58. 
Burmáim Ferencz utrechti theolo-

gus : 473. 
Büdöskiiti Boldizsár: 414. 

Cancellaria, cancellarius: 1. Kan-
czellaria, kanczellár alatt. 

Caildidatiók : 298. 299. 318. 319. 591. 
Caprara tábornok: 211. 212., el-

hagyja a rakamazi sánczot: 17. 
Castelíi tábornok : 98. 
katalógusa az ország reiuleinek: 

267 — 272. 
Catholikus ])üspök bejövetele Er-

délybe: 253. 260. 361. 374., fo-
gadtatása Kolozsvárt: 361. 

Catholikusok Bécsbe küldik Bőért : 
158., praetendált sérelmeik tár-
gyalása: 144—149. 151 — 155. 
167—173. 179. 193. 243. 347. 
352., sérelmeik ügyében Mikes 
Mihály Bécsbe érkezik: 297., sé-
relmeik orvoslása : 308., vendég-
séget csapnak Mikes Mihálynál 
Bécsbon: 302., a fejérvári Bá-
thori-templom mellett levő isko-
lát kívánják : 347. 348. 349. 

Cekelius szebeni polgármester : 590. 
594. 

Cesi kapitány : 89. 
Ohaltemplat kolozsvári commen-

dans : 370. 
Citadella Kolozsvárt : 489. — épí-

tése Szebenben : 355. 
Clauberg János philosophus és 

theologus : 479. 
Clavisok a kuruczok kezébe kerül-

nek : 391. 392. 
Comoedia Monostoron: 155. — a 

Bomus professában Bécsben: 288. 

— a jesuitáknál Bécsben: 298-
— Laxemburgban: 300. — a 
pápistáknál Kolozsvárt : 534. 

Conditiói a gubernátornak s az or-
szág főtiszteinek: 149. 150. 

Conferentiák az erdélyi ügyekről 
Bécsben : 132, 133. 136. 137. 302. 
311. 333. 

Crov herczeg Nándorfejérvárat vív-
ja : 167. 

Curatorok választása a ref. egyház-
ban : 247. 

Curtius Rufus (Quintus) históriája : 
474. 

Cusányi német kapi tány: 259. 
Csáki Gábor g ró f : 25. — Imre : 

306. 307. — Is tván : 213. 239. 
282. 297. 307. 308. 368. 403. 459., 
Kolos vm. főispánságára candi-
dál ta t ik: 298., Kolos vm. főis-
pánja : 371., fogsága Kolozsvárt : 
389.. a kuruczok közzé áll : 436. 
— Istvánné (Mindszenti Krisz-
tina) temetése : 46. — László 
gróf (idősb) : 19 3. — László: 7. 
8. 282. 366. 384. 392. 399. 400. 
404. 405. 406. 409. 410. 414. 421. 
422. 433. 437. 438., táborozásai : 
49. 50. 51. 56. 57., nótájának 
feloldása: 182. 184., bécsi kö-
vetsége : 223. 224. 225. 251., a 
kuruczok közzé áll : 369., javait 
iuventálják : 369.. szolgáit exa-
minálják : 372., Kolozsvárhoz jő 
fel kuruczaival : 384. 390. 393. 
398., levele Vass Györgyhöz : 
385., meghódolásra szólítja fel 
Kolozsvár városát Rákóczi ré-
szére : 435. 436. 437., megkapja 
a kolozsvári kapitányságot: 440. 
441. — Miklós temetése: 22.— 
Zsigmond : 480. 534. 

Császár Mihály : 70. 
Császári hadak győzelme a bajoro-

kon és francziákon : 422. 423. 
Csegezi Ferencz : 27. 
Csekelaki czegei praedicator: 536. 
Csengeri Efraim lakodalma: 200., 

kolozsvári praedicator : 496. 
Csepregi Ferencz kolozsvári pi'ofes-

sor : 557. 584. — Mihály kolozs-
vári praedicator halála és teme-
tése : 399. 400. — Sámuel: 153. 
239. 

Cserebogarak sokasága : 43. 
Cserei János: 169. 594. 
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Cserényi Gáspár: 488. — György 
viceispán : 488. 

Csernátoni enyedi professor : 4. 5. 
Csíki havasi fürdő : 33. 
Csurullya kurucz kapitány : 375. 

377" 393. 
Czabanius János követsége Bécsbe : 

156., szász natio notariusa : 184., 
szebeni polgármester : 227. 232. 
234. 243. 251., tanácsúrrá vá-
lasztatik : 232., 1. Szász János 
alatt is. 

Czege megszállása a németek ál-
tal : 86. 

Czegei jószág iránt Bethlen urak 
keresete: 13. 14. 192. 338. — 
kőpincze rakása: 32. — ház 
építése: 199. 200. 248. 279. 280. 
— templom építése: 337. 344. 
351. 357. 358. — első sokada-
lom : 240. 

Czeglédi eljegyzése és lakodalma: 
86. 87. ' 

Czente (Zente) Bálint: 65. 

Daczó János: 124., összezördülése 
Teleki Mihálylyal: 47., megno-
táztatása: 58. — Jánosné Tö-
köly táborába megyen : 102. — 
Zsigmond elesik Kolozsvár ostro-
mában : 428. 

Dálnoki János: 124. 126., követ-
sége Bécsbe: 156. 

Dámák comoediája Bécsben : 294. 
Dániel Ferencz: 169. — Is tván: 9. 

590. — Jutka : 34. — Mihály : 
32. 34. 244. 

Daraszlás a szőllőben : 512. 
Daróczi András kapitány Lippá-

ban : 208. 
Deák Ferencz : 56. 
Deáki József kolozsvári praedica-

tor : 485. 496. 504. 505. 513. 518. 
520. 521. 523. 527. 537. 555. 557. 
600. 603. 

Deákok excessusaira törvény látás : 
595. 596. 603. 604. 

Debreczeniek ügye Bécsben : 311. 
312. 

Decsei Káchel lakodalma : 552. 
Deés város felprédálása és égetése : 

56. 367. 373. 
Deési udvarhelyi professor: 526. 

&27. — Márton enyedi profes-
sor : 7, 89. 

Demény Mózses : 169. 
Dénes Mihály harczon esik : 433. 
Detrich generalis adjutans : 70. 
Dica : 1. Bovatalok alatt. 
Dietrichstein regimentje : 236. 
Diószegi Dániel: 207. 222., teme-

tése : 343. — György : 482. — 
Mihály : 480. 482". 483. 486. 488. 
507. 533. 551. 556. 557. 563. 569. 

Discretio (adó): 259. 260. 
Dívány-szőnveg: 40. 41. 203. 
Dohány tilalma : 244. 
Domus professa Bécsben : 288. 
Doria ezredes fogságba esik Zer-

nyestnél : 92., küldetése Tököly-
től : 97. 99. 102. 

Dorotheenhof (Toroteholf) Bécsben : 
285. 

Dósa Gergely: 182. — Tamás : 159. 
Dragonyok (udvariak) : 40. — fize-

tése : 254. 
Duka vajda pénze : 360. 
Dúlás (dúló, dulló): 340. 
Dunod Antidius jesuita alkudozásai 

Erdély meghódolása i r á n t : 47. 
Dühütke-főzés tilalma : 243. 

Eben i Éva (Vass Jánosné): 13. 14., 
halála : 14. 

Ecsed várát megszállja Apáti : 18. 
Egerek sokasága : 506. 
Egerházi Mihály: 159. 
Égi jelek, csodák, tüzes oszlopok, 

szivárványok: 29. 34. 403. 404. 
407. 408." 419. 494. 528. 551. 

Egri János Tököly mellé áll : 103. 
— Mihály : 365. 

Egyházi beneficiumok ügye : 318. 
319. 332. 334. 

Éh-halál a székelységen : 502. 503. 
E j tel (mérték): 487. 
Élelem administratiója a német ha-

dak számára: 117. 118. 119. 
Encke-féle üstökös: 13. 
Enyed felégetése : 393. 
Enyedi collegium áthelyezése Fe-

jér vá r ra : 26. 27. — collegium-
hoz curatorok választása: 247. 
— deákok: 64. 71. 165. 218. 
259. 539. 562. 565. 581. — is-
kolai élet : 4—7. 

Enyedi István: 142.— István doctor: 
593. — István enyedi professor : 
351.—István kolozsvári bíró: 600. 
606. — Sámuel lakodalma : 74. 
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Erdély ineghódolása iránt alkudo-
zások : 47. 48. 49. — megszállása 

a németek ál tal : 55. 56. 58. 60. 
65. 66. 67. 

Erdélyi hadak táborozása: 56. 57. 
00. 91. rendek levél-váltása 
Lajos badeni őrgróffal: 96. 97. 
— fejedelemséget Tökölynek 
adja a török császár: 100. 111. 
— rendek (Tökölv pár t ján le-
vők) pátense: 107. — állam-
tanács pátense Bogarasból: 110. 
— rendek homagiuma Leopold-
nak : 122. — rendek követsége 
Bécsben : 128. — követség haza 
utazása Bécsből: 140—143. — 
ügyekről oonferentiák Bécsben : 
132. 133. 136. 137. 302. 311. 333. 
— kanczellária ügye: 158. 182. 
184. 185. 193. 194. — rendek 
levele Liechtenstein tábornokhoz 
a bejövő regimentek i r á n t : 228. 
229. — rendek levele a kolozs-
váriakhoz Rákóczi fejedelemmé 
választásáról : 415. — tisztségek 
elosztása : 302. 

Érmelléke felprédálása: 174. 177. 
Krsekujvár-at elfoglalja Rákóczi: 

440. 
Ksküformái a főtiszteknek és tanács-

uraknak : 150. 167. 
Eskütétele Keresztesi Sámuel meg-

választott praesidensnek : 233. 
Esterházy Antal : 447. 449. — 

László : 138. — Pál nádor : 138. 
Evangélikusok temetője Bécsben: 

135. 
Examen a kolozsvári iskolában : 127. 

Falkenliein Erigyes báró hadi biz-
tos Erdélyben : 70., propositiói 
a fogarasi gyűlésen 116—120., 
az erdélyi rendek homagiumát 
fogadja : 1 22. 

Farkas Gábor szolgabíró : 488. 
Farkasbőrös udvari cselédek: 41. 
Fársángolás Kolozsvárt: 78. 
Favorita palota Bécsben: 131. 292. 

304. 
Fegyveres táncz: 37. 
Fegyvertár Bécsben : 306. 
Fejedelmi jelvények megadása ifjú 

Apafi Mihálynak: 38 - 4 3 . 
Fejéregyház feladása a kuruczok-

nak : 376. 

Fejérszék birtok megváltása: 495. 
l'Vjérvár megszállása Yeterani ál tal : 

6 7. — majorjai t a kuruczok 
égetik : 384. — megvétele a ku-
ruczok által : 400. — erődítéseit 
Rabutin elhányatja : 437. 

Fejérvári Báthori-templom mellett 
levő iskola átengedése a catlio-
likusoknak: 347. 348. 349. — 
collegiumhoz curatorok válasz-
tása : 247. —- gyűlések: !). 10. 
25. 26. 38—42. 47. 48, 49. 59. 
222 — 235. 265—280. 282. 283. 
284. 335. 336. 344—353. 360. 361. 
409. 413. 415. 

Fejszés Ferencz : 187. 
Felfalusi József vásárhelyi praedi-

cator : 164. 
I Felvinczi sámsondi praedicator : 25. 

— Miklósné : 12. 
Fenes felesketése : 407. 

I Fiáth János : 309. 319. 
Fiscalis jószágok ügye: 119. 15 5. 

182. 218. 
Fleischer Tóbiás : 168 — 171. 
Florus (Lucius Annaeus) római tör-

ténetíró : 475. 
Fogarasi gyűlések : 7. 8. 31. 36. 45. 

63. 66." 69 — 72. 80. 88. 89. 90. 
105. 115—122. 

Fogarasi Borbély István : 490. 555. 
575. — Gábor viceispán : 257. 

Folti Bálint : 25. 169. 182. 
Forgács gróf alezredes : 585. — Si-

mon : 423., Rákóczi erdélyi ha-
dainak fővezére : 440. 455. 456. 
459 — 462. 467. 468.. Medgyes 
körűi táboroz: 456., Pekri Lő-
rinczet árestáltatja : 462., propo-
sitiói a vármegyéktől adandó 
zsoldosok i rán t : 463. 464., a 
szécsényi gyűlésre siet : 465. 

Fortalitiumok építésére való adó-
zás : 345. 349. 350. 352. 353. 
590. 

Földindulás : 338. 
Főrendek beadványa a bárók sérelme 

tárgyában : 198. 
Főtisztek instructiói és esküformái : 

167. 
Franczia követ Rákóczinál Eger-

b e n : 451. 452. — órás : 63. 
Frank Bálint: 169. 
Frigyes (IIT) brandenburgi választó 

követei a császárnál : 305. 
Frigyes' Ágost szász választó Ko-
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lozsvárra j ő : 211., levele a het-
tényi harczról: 221. 

Fürdő a csíki havasban : 33. — Har-
gitán : 58. 

Fürjészés : 489. 507. 
Fürstemberg(Firstemberch. Frissen-

berch) gróf: 70. 126. 

Gralambfalvi czegei praedicator : 
162., lakodalma: 155. 

Gálfi Pá l : 366. 376. 403. 414. 436. 
437. 

Gávai Miklósné lakodalma : 38. 
Generális választása a fogarasi gyű-

lésen : 122., megerősítése: 149., 
conditiói és esküje : 150. 

Generális egyházi gyűlés Vásárhe-
lyen : 90. — perceptor Szalánczi 
Is tván: 125., Vass György: 236. 
2 6 1 . 

Gerendási Borbála (Szentgyörgyi 
Györgyné) pöre és kivégeztetése : 
538. 539. 

Gergely deák: 182. 184. — Filep 
szolgabíró : 561. •— Márton : 3 69. 

Gírás szék: 04. 157. 
Gombás Is tván: 531. — Mihály: 

501. 
Gorbó iránt Bethlen Miklós kere-

se te : 193. 
Gorolyka (dühütke)-főzés t i lalma: 

243. 
Gotzmeister: 1. Kálmány Kristóf 

alatt. 
Görgény feladása a kuruczoknak: 

422 : 424. 
Gubernátor választása a fogarasi 

gyűlésen: 122., megerősítése: 
149., conditiói és esküje: 149. 
150., titulusa.: 265. 266'. 315. 

Gúthi kurucz kapi tány: 375. 377. 
elfogja Pekri Lőrinczet, Barcsai 
Istvánt és Jósika Dániel t : 373., 
halála : 378. 

G vaclagniak : 501. 
Gyalom kötés : 259. 262. 
Gyalu feladása a kuruczoknak: 

410. 417. 
Gyalui István a Bánfi úrfiak prae-

ceptora: 478. 
Gyarmati czegei praedicator : 86. 
Gyermekek szöknek ki Kolozsvárból 

a kuruczok közzé: 401. 
Gyerőfi György: 40. 64. 115,, ta-

nácsűrrá választása; 122.. meg-

erősítése: 149., halála és teme-
tése : 182. — Györgyné teme-
tése : 476. 

Györgyicze czegei szabados : 14. 
Gyulafejérvár : 1. Fejérvár alatt. 
Gyulafi László táborozása : 56. 57., 

tanácsárrá választása : 122., meg-
erősítése : 149..követségeBécsbe : 
128. — László báró : 195. 204. 
211. (gróf) 224. 231. 244. 254., 
installatiója Kolos vm. főispáni 
székébe : 255. 256. 

Gyulai Ferencz : 81. 512. 576. 586.. 
installatiója Küküllő vm. főis-
páni székébe : 77.. Tököly mellé 
ál l : 103., pátens levele Tököly 
pár t járól : 98., nagyságos titulusa 
publicáltatik: 193. -— Ferencz 
gróf kapitány : 604. — Ferenczné 
Tököly táborába megyen: 102. 
— Is tván: 521. 574. 

Gyürki Pál kurucz ezredes: 440. 
442. 

Háboru-hírek : 599. 601. 602. 
Hacsérosok (hagyérosok) : 286. 292. 
Hadi költség felvetése : 348. 
Halászat : 34. 62. 166. 263. 264. 343. 
Haller Ferencz báró táblai assessor : 

590. — Gábor : 359. — György : 
483. — Is tván : 171. 195. 224. 
234. 243. 252. 254. 256. 326. 359.. 
tanácsúrrá választatik : 195. — 
János : 9. 155., thesaurariussá 
választása: 122.. megerősítése: 
149., leteszi a thesaurariusságot: 
194. — János gróf gubernátor 
installatiója: 580. — Jánosné 
temetése: 236. —József Tököly 
mellé áll : 103. — Pá l : 25. 39. 
41. 63. 

Halmágyi császárii p a p : 526. 530. 
536. 542. 545. ' , 

Háló-kötés : 258. 259. 262. 
Hamis pénz verők: 151. 
Hargitai fürdő : 58. 
Harinai Ferencz : 88. 89., Tököly 

mellé á l l : 103. 
Harsányi kurucz hadnagy: 402. 
Hatházi Gergely : 364.' 366. 368. 

371. 389., vádaskodik Vass 
György ellen: 377. 

Havasalföldi követek: 142. — vajda 
követet küld Bánfi Kata lako-
dalmára ; 326. 
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Havasi Sándor: 418. 
Hegyesi András : 497. — István: 

486. 
Heiszler tábornok : 80. 81. 83. 91. 

211. 212., fogságba esik Zer-
nyestnél: 92., az erdélyi köve-
teket vendégli Bécsben: 136 — 
139., megveszi Yáradot a török-
től : 154. 

Heiszter tábornok : 423. 447. 448. 
450. 452. 

Helmigyer Fülöp ácsmester : 279. 
Henter András halála : 182. — Be-

nedek: 296. 303. 306. 309. 310. 
— Farkas: 82. 86. 90. 157. 191. 
•207. 236. 239. 256. 257. 264. 282. 
284.' 355., lakodalma : 64., Tö-
köly mellé áll: 103. — Farkasné : 
258. — Ferencz: 184. 279. 280., 
ítélőmesterré választatik : 244. — 
Zsigmond : 480. 

Hermányi enyedi pap : 584. 
Hettényi harcz: 220. 221. 
Hevenesi Gábor: 289. 290. 296. 

298. 299. 
Himlő gyógyítása : 257. 
Hódos (Hoídos) tó áradása : 79, — 

tón halászat: 34. 62. 
Hóharmat juniusban: 37. 548. 
Hollandiai alapítványok a kolozs-

vári collegium részére : 604. — 
residensnél ref. isteni tisztelet 
Bécsben : 137. 286. 297. 313. 319. 

Homagium Leopold császárnak a 
fogarasi gyűlésen: 122. 

Horti püspök : 126. — Bethlen 
Miklós deákja : 223. 

Horváth Ferencz: 155. 168. 179. 
181. 184. 242. 547., lakodalma: 
12., Tököly mellé á l l : 103., tábla-
fiának candidáltatik: 195. —-
Márton : 47. — Miklós : 71. 151. 
179. 183. 279. 280. 283. 563., 
Tököly mellé áll: 103. 

Horvátok szállnak Bánfi-Hunyadra : 
49. 

Houchin (Hussin) Pál báró tábor-
nok : 86. 

Huber élelmezési biztos : 208. 242. 
Hunyadi tordai praedicator: 503. 

506. 521. -— lónai praedicator : 
537. — Ferencz prókátor : 481. 

Húsvéti lábmosás az udvarnál Bécs-
ben : 297. 318. 

Huszár Mihály: 124. 

Igaz Gáspár: 127. 239. 254. 
Igó széki praedicator: 513. 
Ilosvai kurucz kapitány : 370. 
Illyei Gábor : 257. 
Inczédi Mihály követ: 225. — Pál : 

169. 360., a fejérvári collegium 
curatorává választatik : 247. 

Indiai holló Bécsben : 135. 
Tnstruetiói az ország főtiszteinek : 

167. — a bécsi követségnek: 
22 3. 

Ital két hétig : 30. 

Jancsárok verekedése Apafi tábo-
rában : 18. 19. — lázadása Kon-
stantinápolyban : 558. 559. 

Jánosfalvi János : 169. 
Jápróczki Ádám lakodalma: 71. 
Jeddi Péter lakodalma: 82. 
Jégesők: 15. 22. 46. 75. 126. 282. 
Jentis Arnold kolozsvári commen-

dans : 370. 371. 387. 
Jesuiták bebocsátása Erdély bt: : 

152. — Monostort építik: 361. 
Jósika Dániel: 373. 462. — Gábor : 

442. 460. — Imre : 244. - Ist-
ván : 299. 302. 307. 313. 314. 
315. 319. — Mózses báró: 576. 
586. 604. — Zsigmond: 312. 

József (I) király megajándékozza az 
erdélyi követeket: 140., meglá-
togatja mátká já t : 291., házas-
sága : 286. 287. 292., lakodal-
makor való ünnepélyek: 291— 
294., neve napja : 295., születése 
napja: 303., első gyermeke 
születése és keresztelése : 312., 
felesége születése napja : 321., 
fia születése : 329. 

Jörger ezredes : 56. 
Jura János máramarosi követ: 169. 

Kabos László : 187. — Mihály : 187. 
188. — Sándor a kuruczok közzé 
áll : 418. 

Kakucsi Péter belehal a Marosba : 6. 
Kálló várát Apafi megszállja, os-

tromolja s megveszi: 16. 17. — 
várát elhányják : 457. 

Kálmány Kristóf elfogatása : 9. 
Káinoki Borbála lakodalma Apor 

Péterrel Bécsben: 301. — Far-
kas: 32. 41.. Tököly mellé áll : 
103., lakodalma : 242. — István : 
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8. — Sámuel: 32. 285. 286. 290. 
295. 296. 299. 329.. főkirálybíró : 
81., Tököly mellé ál l : 103.. vice-
kanczellárrá választatik : 184., 
leányát eljegyzi Lugosi: 190., 
leánya lakodalma Lugosival: 199. 

Kanczellár választása : 122. megerő-
sítése : 149.. conditiói és esküje : 
150. 

Kanczellaria (erdélyi) szervezésének 
ügye: 158. 182. 183. 184. 185. 
193. 194. 

Kannagyártó háza Kolozsvárt: 168. 
1 6 iL 170. 

Kapi Erzsébet Iakadalma: 71. — 
János: 79. 81., Tököly mellé 
áll : 103. 

Kapitiha levele : 59. 
Kaposi István : 27. 
Kapucsi basa követsége Apafinál: 

8. 29. 30., megadja a fejedelmi 
jelvényeket ifjú Apafi Mihály-
nak : 38—43. 

Kapusi János fejérvári professor: 
230. 351. 

Kapuszám adó: 26. 58. 66. 67. 71. 
77. 111. 121. 124. 125. 126. 181. 
182. 183. 186. 195. 214. 215. 226. 
234. 238. 239. 243. 250. 261. 336. 
350. 460. 462. — iránt egyezség 
a szászokkal: 156. 

Karaffa tárgyalásai a kolozsvári bi-
zottsággal : 55.. Szatmáron : 59.. 
tárgyalásai Teleki Miliálylyal 
Szebenben : 69. 70., megveszi 
Lippát : 75. 

Karikai sánezok : 468. 
Karloviczi béke : 290. 291. 
Károly (II) spanyol király halála: 

331. 
Károlyi Sándor: 437. 446—452., 

Ausztriát égetteti: 377. 448. 
451., pátens levelet küld a ko-
lozsváriaknak : 437. 

Kártyázás: 69. 330. 
Kaiiilv madár foglyosítása : 187. 

475. 506.. meg'kiáltása : 475. 
Karulyai puskások: 318. 
Kasatin madár a bécsi Bézkertben : 

133. 
Kaszás Pál kuruez kapitány : 375. 

377. 406,, megveri Bethlen Sá-
muelt Szentbenedeknél : 365., 
összevágatja Gúthit Tordán : 
378., levele Vass Györgyhöz: 

elfogatása : 440- " 

Kátai Márton Apafi fejedelem deák-
ja : 63. 

Katona István : 165. —- Mihály : 298. 
565. — Mihályné (Vass Judit) 
halála: 481. 482.. temetése: 
482. 483. 

Katonai statiók : 78. 88. 121. 213. 
Kávási Zsigmond: 187. 188. 
Keczeli András : 90. 
Kemény Ádám : 568. 576—579. 585. 

588. — Anna (Sámuel leánya) 
születése : 484. -— Boldi teme-
tése : 78. 79. — Boldizsár : 22. 
98. 169. 183. 188. 244. 364. 367., 
az enyedi collegium curatorává 
választatik: 247., halála: 561. 
— Erzsébet lakodalma : 484. — 
Gergely : 598. — János : 41. 103. 
104. 148. 151. 169. 181. 182. 195. 
240. 261. 262. 564. 565. 584. 598. 
604., installatiója b. Szolnok vm. 
főispáni székébe : 254.. halála : 
340.. temetése : 341. 342. — Já-
nos (kamarási) temetése : 47. — 
János (vécsi) lakodalma : 34. — 
János (Péter fia) keresztelője : 
465. — Jánosné (Teleki Anna) : 
500., halála : 504., temetése : 
506. •—- Kata (id. b. K. László 
leánya) kézfogója és lakodalma 
Vass Lászlóval : 560., naplóbeli 
feljegyzései: 604—608., ikreket 
szül : 608. — Katicza (ifj. b. K. 
László leánya) halála: 57 8.. ko-
porsóba tétele : 579.. temetése : 
584., — Krisztina lakodalma 
Bánfi Boldizsárral: 588. — Lász-
ló : 340. 505. 557., Tököly mellé 
áll : 103. — László báró (idősb) : 
560. 561. 564. 565. 567 — 570. 
575. 576. 577., halála és kopor-
sóba tétele : 578. 579., temetése : 
584. — László báró ( i f jú) : 560. 
561. 576. 578. 581. 588. 591. 593. 
605. 606. 607., lakodalma Teleki 
Zsuzsannával : 544. •— Miklós : 
598. — Péter : 359. 560. 561. 
570. 576., temetése: 584. — Sá-
muel : 480. 487. 500. 521. 560. 
568. 569. 576. 588. 589. 590. 592. 
593., installatiója Boboka vm. 
főispáni székébe : 598. 599. — 
Simon : 340. 484. 485. 486. 496. 
505. 511. 515., temetése: 516. -
— Simon (Zsigmond fia) keresz-
telője : 504. — Simonné ; 355, 
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576. 577., t emetése : 588. — 
Zsigmond lakodalma: 47 5. ; — 
Zsigmond eljegyzi Bethlen Ág-
nest : 497., l akoda lma: 499. -— 
Zsigmond: 521. 560. 568.. ko-
porsóba tétele : 577. — Zsig-
mondné temetése : 496. — Zsu-
zsanna eljegyzése Bánfi Ferencz-
czel : 497., l akodalma: 502. 

Kende Gábor : 72., t emetése : 165. 
Kendefi Gáspár : 367. — János : 87. 

125., lakodalma : 37., halála és 
temetése : 182. — Jánosné : 261. 
— Judi t (Vass Györgyné) halá-
la : 3. — Kata kézfogója Pon-
grácz Pál la l : 548.. l akodalma: 
549. — Mihály: 169. —Miklós -
né : 73. — P á l : 210. 

Kender-bástya F e j é r v á r t : 41. 
Kenyér galagonyából : 498. 
Kerekes Fé te r : 55. 
Kereskedő társaság felállítása : 199. 

360. 
Keresztesi Sámuel: 39. 104. 125. 

126. 146. 168. 169. 170. 181. 204. 
212. 213. 224. 225. 227. 360., el-
fogatása : 9. 10., tanácsúrrá vá-
lasztása : 122., megerősítése: 
149., praesidenssé választása : 
232. 233., k ibuktatása a praesi-
denssé.Qfből: 279. 

Keresztúri Anna lakodalma Székely 
Boldizsárral: 63. — Erzsébet 
feleségül megy Szilvási János-
hoz : 164. — István : 47. 55. 251. 
— Istvánné : 22., halála : 87. — 
J á n o s : 21. 25. 29. 30. 102. 155. 
165. 178. 179. 191. 199. 219. 241.. 
ha lá la : 258., t emetése : 259. 261. 
262. 288. — Jánosné (Teleki 
Anna) : 80., leányaival osztozik : 
262., ha lá la : 281. 288. 471., te-
me té se : 281. 288. — Jankó ha-
lála : 21. — Krisztina kézfogója 
Pongrácz Gvörgygyel : 240.. la-
kodalma : 262., ha lá la : 517., te- I 
metése : 521. — Laczkó s í r j a : : 
19. — Mihály: 244. 246. — 
Miklós maros-széki főkirálybíró : 
589. 594. — Zsófia: 262., lakó- j 
da lma Vér Míhálylyal : 240. 

Keresztyénszigeti gyű lés : 112. 
Keszei János : 39. 41. 98. 204. 
Kétágú torony Kolozsvárt : 475. I 

489. 
Kinszki minister halála : 293. 

Kisfaludi Mihály-deák : 169. 
Kiss Balázs: 56. 106. 
Klein János beszterczei bíró : 458. 

— János oláh püspök barona-
tussága : 568. 

Klockner György erdélyi követ 
Bécsben: 128.' 133. 

Kohári gróf ezredes : 585. 
Kollatovith György: 169. 170., ha-

lála : 194. " 
Kolozsvár megszállása és elfoglalása 

a császári hadak által : 65. 
67., erősítése : 98.. égése : 248. 
249. 260., városát felkérik a ku-
ruczok és ostrom alá fog ják : 
400. 401. 409. 427—432. 435— 
438., falait r on t a t j a Rabut in : 
433. 434.. meghódol Rákóczinak : 
438. 

Kolozsvári bizottság tárgyalásai 
Karaffával : 55. — citadella : 
489. — collegiumban tanuló úr-
fiak és nemes i f j a k : 474. — 
collegiumhoz curatorok válasz-
tása : 247. — deákok : 13. 27. 
50. 55. 59. 63. 64. 165. 259. 
528. 539. 564. 565. 581. — 
deákok között inquisit io: 600. 
— deákok excessusaira törvény-
látás : 603. 604. — gyűlések : 
154. 155. 156. 181 - 1 8 5 . 191 — 
198. 241—246. 500. —• partialis 
gyűlés : 217. 218. — kapitány-
ságot Csáki Lászlónak adja Rá-
kóczi : 440. 441. — katonák fize-
tése : 254. — lovas németek : 41. 
— polgárok a kuruczok közzé 
mennek k i : 418. — ref. tem-
plom átadása a catholikusoknak : 
152. 154. 167—173. 177. 179. 
— t i sz tú j í t á s : 163. 

Kolozsvári István ref. püspök ko-
porsóba tétele : 490. 

Komáromi János kíséri Teleki Mi-
hály testét : 92. 

Komornyik P á l : 70. 77. 83. 126. 
164. 175. 181. 182. 212. 216. 

Koncz Gábor : 38. 
Konstantinápolyi forradalom : 558. 

559. 
Kopacz Mária eljegyzése Bodoni 

Balázszsal : 12. 
Korda Zs igmond: 174. 485. 492. 
Komis Antal gróf hunyadi főispán : 

589. — Ferencz gróf:. 590. — 
Gáspár temetése : 33. — István 
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gróf : 585. 589., provinciális com-
misaarius: 593. — Zsigmond : 
220., eljegyzi Bálintit Zsuzsan-
n á t : 215., lakodalma: 216. —- | 
Zsigmond gróf erdélyi guberná-
tor : 483., halála : 558. 

Koronczói liarcz híre : 423. 
Koss Mihály: 384. 390. 399. 400. 

406. 410. 437. 439.. levele Vass 
Györgyhöz : 386. 

Koszta ezredes elesik Érádnál: 365. 
Kovács István: 13. — Istvánná el-

fogatása : 38. 
Kovásznai Sámuel: 187. 
Köblös Péter : 538. 561. 583. 589. 

593. 599. 
Kökényesdiné (Stépán Annók) halá-

la : 32. 
Könyvek vásárlása Bécsben: 136. 
Köpeczi János praeceptor: 474., 

deési pap: 517. 521. 522. 526. 
533. 557. 

Körispataki templom leégése: 81. 
Körtvélyesi János (Szász János ti-

hája) elfogatása és pöre : 353. 
354. 

Kővár vidékére németek szállanak : 
51., ellátása éléssel és praesidi-
ummal: 364. 373., felszabadulá-
sa a kuruczoktól: 365., feladása 
a kuruczoknak : 376. 

Kővári zöld puskások: 41. 
Kővárvidéki kvártélyok : 310. — 

nemesek armalisainak productió-
ja : 563. — vicetisztek : 1 65. 

Közbíróság: 124. 219. 525. 
Kun István: 64., elesik a zernyesti 

harczon: 92. — Is tván : 511. 
— Lászlóné halála : 194. — Má-
tyás maros-széki vicekirálybíró: 
532. — Zsigmond ítélőmester : 
563. 

Kurucz nevezet kezdete: 112. 
Kuruczok híre, járása : 99. 112. 

255. 256. 260. 362. 364. 369. 372. 
— Moldvába vonulnak: 256. 
260.. megveretnek Deésnél : 363., 
győznek Érádnál, Szentbenedek-
nél : 365., felprédálják Deés vá-
rosát, Borsát, Széket, Németit, 
égetik Betlent : 367., ostromol-
ják Szatmárt: 368., Zsibóra ta-
karodnak : 368., megveszik Se-
besvár t : 369., Esküllőnél tábo-
roznak. győznek Bonczidánál: 
369. 370., prédálnak a Maros 

mentén : 371., Fejérdnél tábo-
roznak : 372., a monostori hos-
tátba ütnek, Szamosfalvára szál-
lanak : 373.j Tordát dúl ják: 375. 
megveszik Udvarhelyt és Fejér-
egyházát, a szász kastélyokat 
felverik : 376.. felgyújtják Seges-
vár t : 377., Ausztriát éget ik: 
377. 448. 451., Kolozsvár körül 
portyáznak, a hostátokat égetik : 
380. 382. 384. 389. 390. 392. 393. 
394. 396 — 400. 402 — 411. 413. 
414. 415. 419—427. 436., Kolozs-
várt felkérik, ostromolják: 400. 
401. 409. 4 2 7 - 432. 435—438., 
elvonulnak Kolozsvár alól: 432. 
433., Vincz várát megveszik, 
Szász-Sebes hostátját, Fejérvár 
majorjait égetik : 384., Szász-
Sebest. Medgyest, Fejérvárt 
megveszik: 400., elfoglalják 
Beszterczét: 410., felkérik és 
elfoglalják Gyalut: 410. 417., 
Szamosfalvát sánczolják : 422., 
megütköznek Eabutinnal : 433., 
kimennek Fejérvárból: 437., 
megverik a németet Sárkánynál : 
441., Forgács Simon alatt tábo-
roznak: 456. 461—464. 

Küklött karuly madár : 475. 
Kvártélyok ügye: 300. 310. 
Kvártélyozó német hadak: 66. 189. 

213. 214. 236. 237. 238. 259. 

Labancz nevezet kezdete: 112. 
Labanczok járása: 55—58. 112. 
Lábmosás az udvarnál Bécsben: 

297. 318. 
Ladiver envedi rhetorikus praece-

p tor : 4. 5. 
Lantpert!) gróf kertje Bécsben : 131. 
Landau megvételének öröme : 355. 
Lapacze gróf : 70. 
Lapatczegh gróf kolozsvári commen-

dans : 86. 
Lápos vidékét megszállják a néme-

tek : 50. 
Lázár Ferencz: 458., a kuruczok 

közzé á l l : 37 7. — György Beth-
len Miklós deákja : 223. — Im-
réné : 72. 73. 262. — István 
elfogatása : 9. — .lános : 576. 586. 
591. 595., über baronatusa publi-
cáltatik : 567., táblai assessorrá 
esküszik : 590., elfogatása a Rá-
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kóczi József-féle mozgalom mi-
att : 603. — Mária (gr. Betli-
len Sámuelné) temetése: 561. 

Lázsi (agio) : 305. 
Léczfalvi István : 27. 165. 
Lektika : 494. 
Lemhénvi László pöre és kivégez-

tetése : 538. 539. 
Lengyelországi fejér viaszgyertyák : 

203. 
Leopold (I) császár levelei Erdély 

rendeihez : 98., diplomája: 120. 
121. 122., ünnepélyes diplomája 
kiadása: 137. 140., decretumai 
a praeeedentiáról: 265. 266. 267., 
decretumai a millió kivetéséről: 
272. 274., decretuma a praesi-
dens választásról: 279., meghívó 
levele Ha József lakodalmára : 
287.. fulmináns decretuma a 
Mikes-féle öt pont végrehajtása 
ügyében: 349. 

Leslie kapitány : 123. 
Lészai Gáspár : 482. 4S8. 
Liechtenstein (Fülöp Erneszt): 126. 

227. 228. 229. 300. 
Limburch gróf kertje Becsben : 289. 
Lippa megvétele: 75., megvétele a 

török ál tal : 208. 
Livius históriája: 477. 478. 
Lobkowitz visszaveri a verestornyi 

passuson betörő törököket: 601. 
Lónai ref. templom felszentelése : 

537. 
Lotliaringiai berezeg megveri a tö-

rök császár szerdárját: 38., Ko-
lozsvárhoz száll : 65. 67., kifelé 
indúl Erdélyből: 66. 67. — Fe-
rencz herczeg sponsale honorá-
riuma : 592. 593. 

Lucius Aunaeus Florus római tör-
ténetíró: 475. 

Luczai László : 497. 
Lugosi tábor : 209., — veszedelem: 

209. 210. 214. 
Lugosi eljegyzi Káinoki Sámuel 

leányát: 190., lakodalma: 199. 
— Ferencz : 33. 

Macskási Boldizsár : 25. 98.. Tököly 
mellé á l l : 98. 99. 103., az enyedi 
collegium curatorává választatik : 
247., installatiója b. Szolnok vm. 
főispáni székébe : 254. — Fe-
rencz : 163. — Krisztina kézfo-

gója Bethlen Istvánnal : 519. — 
László: 163.. kézfogója Teleki 
Erzsókkal : 246., lakodalma : 
281. 

Magazinumok ügye: 118. 120. 181, 
186. 214. 234. 235. 238. 242. 250. 
260. 278. 334. 347. 352. 

Magni tábornok elesik Zernyestnél: 
92. 

Magyarországi hadjáratok: 14 — 19. 
24. 34. — marha-kereskedők: 
344. 

Makai Sámuel Vass József praece-
ptora : 473., széki pap : 525. 
530. 553. 557. 

! Makrai Péter temetése: 216. 217. 
Maksai Ferencz temetése: 193., 1. 

Maxai alatt is. 
Máramarosba németek szállanak: 

51. 
Marcus capucinus barát halála és 

temetése Bécsben : 304. 
Marchisban (Marchispan) gróf: 70. 

88. 
Margitai várallyai praedicator : 52 7. 

595. 
Marha-kereskedés szabályozása : 199. 

— kereskedők: 344. 
Marhák connumeratiója: 283. 
Marhakóst: 546. 
Marjai Albert szolgabíró : 367. 
Márjási Pál : 315. 
Marmill császári főtiszt: 70. 
Marosvásárhely meghódol a kuru-

czoknak : 400. 
Marosvásárhelyi generális egyházi 

gyűlés: 90. — gyűlések: 158. 
159. 175. 178. 179. 213,—216. 
— iskolához curator választása : 
247. 

Martonfalvi császárii praedicator: 
596. 

Maskara mulatságok Bécsben : 294. 
316. 

Mátyás király házait építik Budán : 
510. 

Matyasovszky László kanczellár: 
287. 288. 299. 303. 328. 

Maxai Balázs : 103. 438. — Dávid 
(Máriafi) gubernialis secretarius : 
581. 590. — Ferencz: 103. 179., 
1. Maksai alatt is. 

Medgyes városát megszállják a né-
metek : 70., elfoglalják a kuru-
czok : 400. 458. 459. 

I Medgyesi gyűlés: 82. 
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Méliesi házak épí tése: 14. '24. 43. 1 

— templom építése : 80.. felszen- , 
telése : 90. 

Méhser főzés: 123. 124. 
Mellvesztett malacz : 14. 
Mikes Kelemen : 32., követsége a 

török császárhoz : 8. 
Mikes Mihály: 41. 98. (báró) 195. 

242. 244. (gróf) 251. 299. 302. 
303. 306. 307. 308. 400. 442. 468., 
l akoda lma: 158., nagyságos ti-
tulusa publieáltatik : 168.. tábla-
iiának candidáltatik : 195., a ca-
tholikusok sérelmei ügyében 
Bécsbe érkezik: 297., installatiója 
b. Szolnok vm. főispáni székébe : 
350., a kuruczok közzé megyen : 
397., fenyegető levele Vass 
Györgyhöz: 409. — P á l : 63. 
87., lakodalma : 52.. Tököly mellé 
á l l : 103. — Pálné : 102. 

Mikes-féle öt p o n t : 308. 314., vég-
r e h a j t á s a : 349. 352. 

Mikliázi klastrom : 46. 
Mikó Gábor : 103. — Ilona lakodal-

ma Vass Dániellel: 253., halála : 
48.3., temetése : 484. 485. — Ist-
ván : 70. 103. '— Miklós teme-
t é s e : 13. — P á l : 557.. lakodal-
ma : 543. 

Miksa Emánuel bajor választó fia 
h a l á l a : 291. 294'. 

Millió kivetése Erdélyre : 272. 274. 
Mocsári Balázs: 510. 
Monostor átadása a catholikusok-

nak : 169. 170. 173., építése: 
361., égetése: 407. 

Mósa László: 165. 
Munkácsi püspök az oláhokat akar ja 

un iá ln i : 178. 179. 
Musztafa szerdár veresége Szent-

endrénél : 38. 

N a d á n y i enyedi professor : 7. 
Nádasdy familia pere a Telekiek-

kel : 567. 568. 
Nádudvar i Klára eljegyzése Vitéz 

Perenczczel : 46., lakodalma : 47. 
— P é t e r : 115., halála és teme-
t é s e : 184. — Péterné eljegyzése 
és lakodalma Rhédei Pállal : 190. 

Nagy András t levágják a tatárok : 
32. — Ferencz: 371. 481., lako-
dalma : 340. — Gáspár : 437. — 
P á l : 86. 87. 155. 166. 169.239. 

234. 340.. vicekaticzellárrá válasz-
ta t ik : 244. — Zsigmond (petki) : 
551. 

Nagyar i Apafi M. fejedelem udvari 
papja : 39. — füzesi praedicator : 
537'. 542. 

Nagybánya : 66. 67. 74, 
Nagy-Enyed : 1. Enyed alatt . 
Nagymihályi János lakodalma : 186. 

,216. — Pongrácz Jánosné (Te-
leki J u d i t ) : 219. 

Nagyságos t i tu lus : 168. 193. 195. 
196. 197. 266. 315. 

Nagy-sinki terminus : 14. 
Nagy-Szeben : 1. Szebeii alat t . 
Nagyszegi Gábor : 86. 104. 105. 106. 

387. 410. 434. 436. 
Nagyszombati harcz: 443. 444. 
Naláczi A n d r á s : 1 25. 175. — Ist-

v á n : 8. 169. 201. 202. 204. — 
Is tván , József és László über 
baronatusa publ ieál ta t ik: 567. 
— Lajos : 366. 

Nánási küküllővári pap : 82. 
Nándorfejérvár megvétele : 75., os-

t roma : 167. 176., megvétele Eu-
gen herczeg által : 489. 

Napfogyatkozás : 38. 307. 
Nápolyi Péter : 40. 
Nélkült, névutó : 494. 
Nemes Ferencz : 550. 552., kézfogása 

Bethlen Drusiannával: 544., la-
kodalma : 549. — Gábor : 63. 
72. 157. 158. 164. 165, 340. 341.. 
Tököly mellé á l l : 103. — 
György : 72. 284. — Is tván : 284. 
— János : 32. 33. 38. 43. 59.. 
h a l á l a : 71.. temetése: 72. — 
János (ifjabb) : 49. 72. 73., Tö-
köly mellé áll : 103. — Jánosné : 
33. 102. 282. — Mária eljegyzése 
Vass Györgygyei: 31. 32., lako-
d a l m a : 34., ha lá la : 472., teme-
tése : 473. — Mátyás : 549. — 
P é t e r : 365. 

Német csapatok kvártélyozása : 236. 
237. 238. — hadak garázdálkodá-
sai : 60. 112. 124. 127. 128. 162. 
236. 238. 365. 367. 378. 433. 434. 
— praeceptort fogadnak a Ko-
lozsvárt tanuló nemes i f jak : 474. 
— szakács : 241. — tábor Prás-
márnál -. 81. 

Németek szállanak Lápos vidékére : 
50., Kővár vidékére és Márama-
rosba : 51., Bonczidához :• 55., 
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Szamosfalvához : 56.. elfoglalják 
Kolozsvárt, megszállják Szamos-
újvár t : 65. 67., Czegét : 86., 
sánczolják Kolozsvárt : 98., pré-
dálják T o r d á t : 101.. felégetik 
Somlyót. Zilajt. : 367., Toroczkó-
Szentgyörgyöt : 371., Deé-s kör-
nyékét , Aranvos-széket : 373., 
Szentlászlót: 375., Enyede t : 393.. 
Fenest : 407., feladják Beszter-
céét Teleki Mihálynak: 410., 
Gyalut a kuruczoknak: 417.. 
vereséget szenvednek Sárkány-
nál : 441. 

Németi Sámuel kolozsvári profes-
s o r : 153. 239. 262. 473—477., 
ha lá la : 492., temetése: 493. 

Neo-acquistica eommissio : 287. 318. 
323. 328. 

Norger (Noirquermes) elesik Zer-
nyes tné l : 92. 

Nyelv-fogás : 366. 
Nyitra-s elvem : 491. 

Ócskái László : 450. 
(Dettingen Farkas követsége a por-

tára : 307. 
Oláh püspök installatiója : 338. 339., 

propositiói a szebeni gyűlésen: 
592. — táncz : 37. 

Oláhok u n i ó j a : 178. 179. 284. 
Orlai Miklós : 384. 393., halála : 401. 
Orosz Pál kurucz kapitány : 370. 

375. 456. 459. 460. 
Oroszlánybőrös vezetékek : 41. 
Ország catalogusa : 267 — 272. 
Országgyűlések Fejérvár t : 9. 10. 

25. 26. 38—42. 47. 48. 49. 59. 
222 — 235. 265—280. 282. 283. 
284. 335. 336. 344 — 350. 351. 
352. 353. 360. 361. 409. 413. 415., 
Fogarason : 7. 8. 31. 36. 45. 63. 
66. 69. 70. 71. 72. 80. 88. 89. 
90. 105. 115—122., Kolozsvárt : 
154. 155. 156. 181 — 185. 191 — 
198. 241—246. 500., Marosvásár-
helyen : 158. 159. 175. 178. 179. 
213—216., Medgyesen : 82 . .Rad-
n ó t o n : 38. 64. 74. 81., Seges-
v á r t : 29. 30. 31. 77. 78., Sze-
benben : 58. 144—153. 479. 481. 
487. 567 — 570. 580. 581. 589— 
595., Tordán : 128. 157. 167— 
170. 186. 187. 248. 250 — 253. 

Országos összeírás : 362. 

Ostáblázás : 157. 
Ökrök administvatiója a német ha-

dak számára : 63. 64. 
Örmény hamis pénz verők: 151. — 

püspök ügye : 151. 
(Vttiugen: 1. Dett ingen alatt . 
Ötvösök vendégsége Enyeden : 6. 

P a a r gróf főpostamester : 286. 
Pace g ró f : 70. 81. 
Palánka megvétele : 260. 
Pálti Ferencz : 257. — Miklós : 29 9. 

300. 301. 328. 
Palotkai I s tván : 90. 191. 207. 236. 

239. 257. 259. 340. 418. 424. 426. 
427. 439. — Zs igmond: 482. 
583. 

Pápai Ferencz doctor : 538. 547. 
564. 585. — János Rákóczi secre-
tar iusa : 446. 451. 458. — Zsig-
mond: 183. " 

Papok partialis gyűlése Czegében: 
264. — v is i t a t ió ja : 505. 

Paraszt-had támadása Erdélyben : 
374. 

Párduczbőrös i f j a k : 39. 41. 
f 'artiumbeli jószágok ügye : 278. 

280. 303. 317. — vármegyék 
quantuma és kapuszáma: 310. 
312. 333. 

Pataki deákok F e j é r v á r t : 26. 
Pa tak i István consistorialis curator : 

604. — Sámuel doctor : 541. 
555. 575, 604. 

Pá te r Pá l : 86. 592. 
Paxaméta (fuvó hangszer) : 102. 
I'eculium nevezete a szász nationale : 

225. 
Pecsétek szabályozása: 151. 
Pécsi kolozsvári orvos : 21. — Mi-

hály : 485. 495. 510. 517. 525. 
572.. lakodalma Vass Máriával : 
484. 

Pekri Ferenczné árestálása : 380. — 
Gábor a kuruezok közzé áll : 
418. — Lőr incz : 71. 144. 180. 
223. 243. 251. 360. 373. 409. 410. 
424. 437. 440. 441. 442. 456. 461. 
462. 465. 468.. elhagyja az enyedi 
iskolát: 4., megnotáztatása : 58., 
fenyegető levele Vass György-
höz : 409., sebben esik : 422., 
árestáltatása Forgács Simon ál-
tal : 462., a fővezérségben Forgá-
csot helyettesíti : 465., szövetsége 
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Vass György gyei és Teleki Mi-
hálylyal : 465. 466. 

Pelsőczi Ferencz Apáti M. fejede-
lem deák ja : 63. 

Pénzverés : 30. 151: 215. 216. 
Pernyeszi hopmester : 204. 
Pero lázadása : 588. 
Persiai János és Tamás hamis pénz 

verő örmények : 151. 
Pesti György: 239. — György asz-

talos : 24. 
Pestis (betegség): 472. 499. 501. 

502. 503. 602. 605. 606. 607. 
Petki Dávid: 297. 299. 307. 308. 

(gróf) 589. 594. 
Pet tes püspök: 468. 
Picolomini tábornok megszállja Besz-

terczét : 67. 
Piszli (Bánfi Gy. guberná tor udvari 

bolondja) lakodalma : 174. 
Pleuritis (betegség): 194. 582. 
Pogány László eljegyzi Bethlen 

É v á t : 516., l akoda lma : 519., 
halála : 530. — Lászlóné (Beth-
len Éva) esküvője Vay Sámuel-
lel : 536. — Zs igmond: 182, 

Polos di rector : 103. 250. 251. 
Pongrácz A n d r á s : 467. 4*4. 488. 

496. 506., ha lá l a : 507. — An-
drásné (Yass Anua) : 482. 513. 
525. 543. 544. 547. 561. 562. 577. 
583.. ha lá la : 603. — György: 
284. 406. 439. 464. 467. 483. 496. 
513. 515. 533. 537. 538., kézfogó-
ja Keresztúri Krisztinával : 240., 
l akodalma: 262., levele Vass 
Györgyhöz : 381. — György báró 
tabulae praesessé esküszik : 590. 
— György (András fia) temeté-
se : 566. — Györgyné (Keresztúri 
Krisztina) ha l á l a : 517., teme-
tése : 521., — Katicza eljegyzése 
Szentpáli Józsefiéi: 545., lako-
dalma : 547. ^ —- Kriszt ina lako-
dalma Vay Ádámmal : 483. — 
László temetése: 361. 362. — 
P á l : 566. 571. 574. 575. 583. 
589.1591., kézfogója Kendefi Ka-
tával : 548., lakodalma : 549. 

Por ta Coeli városrész Bécsben: 
304. 

Por ták : 1. Kapuszám^alat t . 
Port io : 1. Adó a la t t . 
Pos tu la tumok: 29. 30. 182. 192. 

222. 227. 233. 241. 242. 250. 253. 
335. 

1 Praecedent ia kérdése: 195 — 198. 
251. 265. 266. 267. 345. 346. 347. 

Praesidens-választás ké rdése : 230. 
231. 232. 279. 580. 581. 

P rá te r Bécsbén: 295. 304. 

Quan tum proponálása, kivetése, re-
p a r t i á l á s a : 335. 336. 349—353. 
360. 480. 589. 590. 

Quintus Curtius Rufus h i s tó r i á j a : 
474. 

R a b u t i n (Johannes Ludovicus) tá-
b o r n o k : 222. 226. 234. 242. 
243. 244. 259. 325. 326. 335. 336. 
370. 442. 460., az ország és 
Bethlen Miklós közt t ámad t con-
t rovers iákat complanál ja : 251. 
252. 253., megveszi P a l á n k á t : 
260., felszabadítja Kővár t a ku-
ruczoktól : 365.. Kolozsvárhoz 
j ő : 426. 432., megütközik a ku-
ruezokka l : 433., bevonul Kolozs-
várra , a város falait r o n t a t j a és 
ismét elvonul: 433. 434., Sza-
mosujvár német őrségét meg-
erősíti : 435., Fe jé rvár falait 
hánya t j a : 437. 439., levelei Vass 
Györgyhöz : 383. 436., neve nap-
já t ülik a kolozsváriak : 423. 

Rácz György labancz k a p i t á n y : 
367. — István l akoda lma: 124. 
— Is tván zarándi viceispán : 151. 
— Is tván kurucz hadnagy : 403. 
— Is tvánné temetése : 85. — 
J á n o s : 47. 82. — Mihály : 481. 

Ráczok garázdálkodásai : 365. 366. 
375. 376. 378., kiszöknek Ko-
lozsvárból : 405. 

Radák Ádám : 560. 567. 569. 579. 
581. — András l akoda lma: 213. 
— András viceispán : 340. 

Radnót i gyűlések: 38. 64. 74. 81. 
Radvánszki János Rákóczi belli 

consiliariusa : 437. 438. 441. 450. 
Ra jne r Márton kolozsvári városi 

h a d n a g y : 123. 168. 
Rakamazi sáncz : 16. 17. 
Rákóczi Ferencz (II) a tyjáról ma-

rad t jószágait kéri az ország-
tól : 186., Bécsben v a n : 323., 
kuruczai a Meszesen belül jő-
nek : 362., országgyűlést hirdet 
F e j é r v á r r a : 408. 409., regalis 
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levele Vass Györgyhöz: 408., 
Erdély fejedelmévé választatik : 
415., elrendeli Kolozsvár rend-
szeres _ ostromlását: 422., elfog-
lalja Érsekújvárt: 440., commis-
siója Vass Györgyhöz: 442.. 
llareza Nagyszombatnál: 443. 
444., táborozásai: 444—454., be-
vonul Egerbe: 450., Egerben 
tartózkodik: 450 — 454., fogadá-
sára készülnek Kolozsvárt: 458. 
459. 467., gyűlést hirdet Fejér-
várra: 467., Magyar-Egíegynél 
táborba száll : 468., a Kariká-
ban sánczot hányat : 468., zsibai 
sánczát megveszik a németek: 
471. — József mozgalmai miatt 
némely erdélyiek elfogatása: 603. 

Rastadti béke öröme Kolozsvárt: 
473. 

Református consistorium : 335. 336. 
347. 348. 349. 351. 352. 353. 569. 
591. 592. — egyházi és iskolai 
ügyek: 26. 74. 90. 126. 149. 
242. 244. 247. 256. 347. 348. 349. 
351. 352. 592. 595. 596. egy-
ház memorialisai a császárhoz : 
300. — isteni tisztelet a hollan-
diai residensnél Bécsben: 137. 
286. 297. 313. 319. — templom 
átadása a catholikusoknak Ko-
lozsvárt : 152. 154. 167—173. 
177. 179. 

Regalisták instantiái a praeceden-
tia ügyében : 345. 346. 347. 

Régen égése : 87. 
Rekruták az erdélyi német csapa-

toknál: 188. 
Rettegi Mihály: 467. — Miklós: 

480. 481. 488. 
Rézkert Bécsben : 133. 309. 
Ebédéi Ádám : 397. 462. 487. — 

Ferencz : 26. 33., halála : 36., 
temetése: 37. — Ferencz elfo-
gatása a Rákóczi József-féle 
mozgalom mia t t : 603. — Fe-
renczné temetése : 8. — István : 
81., Tököly mellé ál l : 103., te-
metése: 174. — József: 576. 
589. 604. — László elfogatása 
a Rákóczi József-féle mozgalom 
miat t : 603. — Pá l : 169. 283. 
339. 340. 351. 355. 487. 488. 584., 
lakodalma: 190., a kolozsvári 
collegium curatorává választa-
tik : 247., temetése : 504. 505. 

CZEGEI VASS NAPLÓK, 

— Zsuzsannát el jegyzi Vesaelé-
nyi Ferencz : 555. 

Ribiczei Gábor : 169. 
Rókázás a bécsi Práterben : 295. 
Rovatalok (dica) igazítása: 157. 214. 
Rozgonyi széki esperes : 356. 
Rysenius (Van Ryssen Leonhard) 

hollandiai theologus : 474. 

Salzburg Gotliárd Henrik gróf ca-
merae praeses : 333. 

Sándor Gergely ítélőmester : 551. — . 
János : 352. 

Sapia táboimok: 211. . 
Sárkányi harcz: 441. 
Sárosi János: 31. 78. 104. 121. ]25. 

126. 146. 218. 224. 225. 227. 230. 
231. 233. 234. 242., anyja te-
metése : 153., tanácsúrrá való 
megerősítése: 182, a fiscussal 
perel: 348. 

Sárpataki István leányát eljegyzi 
Vass János : 33. — Mártonné 
halála: 194., temetése: 199. 

Sárrété felprédálása a tatárok ál-
tal : 174. 

Sáska-járás az Aranyas mentén: 
160. 

Saxongalt regiment : 236. 
Scherffenberg tábornok megszállja 

Erdélyt: 55. 57. 60., Szebenbe 
száll: 67. 

Schlick Leopold tábornok: 211., 
meghozza Bécsbe a karloviczi 
békét: 290. 

Sebesi János: 371. — Jób : 41. 
Sebesvár meghódol a kuruczoknak : 

369. 
Seeau János Frigyes és János Ho-

norius az erdélyi cameralis com-
missionál: 333. 335. 

Segesvár felégetése : 377. 
Segesvári gyűlések: 29. 30. 31. 

77. 78. 
Sennyei kuruczai felégetik Betlent. 

prédálják Deés városát: 367. 
Ser-korcsomállás : 243. 246. 
Serédi Benedek: 17. 115. 169. 174. 

187. 195., temetése 282. — Pé-
ter a kuruczok közzé áll: 401.. 
Kolozsvárt hagyott javait in-
véntálják, sequestrálják : 401. 
402. 419. 

Serétes puska : 54. 
40 
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Serpilius és Servile császári főtisz-
tek : 70. 

Sigrot t kővári commendans: 376. 
Simon Mihály: 296—,299. .303. 306. 

309. 310.' 315. 
Singorázás (sinkorantazás): 452. 
Sirató estvék: 74. 186. 359. 478. 

481. 499. 511. 519. 544. 
Síremlékek összeszedése a fe j érvári 

templomban : 222. 
Só-contractus egy bécsi zsidóval: 

192. — kereskedéshez inspecto-
rok választása: 244. — szállító 
szekerek vámadása : 568. — vá-
gatás t i la lma: 233. 

Socinianusok Kolozsvárt : 47 2. 478. 
Somai Péter szolgabíró: 537. 
Somlyai katonák fizetése: 254. — 

vadasker t : 15. 
Somlyó felégetése és prédá lása : 

363. 367. 
Sorger Gergely erdélyi püspök : 568. 
Spanyol király ha lá la : 331. 
Stépán Annók (Kökényes diné) ha-

lála : 32. — Erzsók lakodalma 
Toldalagi Jánossal : 7. — Ferkó 
halála : 79. 

Suki Mihály : 98. 115. 165. — Pál : 
98. 115. 121. 122. 124.170.171. 
179. 184. 195. 233. 257., halála : 
407. 

Susták pénz : 176. 
Szabó czéhek háza Kolozsvárt : 168. 

169. 170. 
Szalánczi István generalis perce-

p t o r : 125. 126. 
Szamosfalva megszállása a kuru-

czoktól : 373., sánczolása : 422. 
Szamosujvár elfoglalása a császári 

hadak á l ta l : 65. 67., őrségét 
Eabn t in megerősí t i : 435., fel-
adása a kuruczoknak : 422. 424. 
425. 459. 460. 

Számvétel Szebenben a vármegyék-
re, székekre és városokra kivetet t 
kapuszám-adóról: 124 —126. 

Szaparnyiczás lovak : 28. 
Szász natio peculium nevezete : 225.. 

sé re lmei : 144. 153. 155. 156. — 
natióval való egyezkedések : 156. j 
167. 594. 595. — templom a 
kolozsvári ó-várban: 153. 

Szász János szebeni k i rá lybí ró : 
326., projectumai az aequalitás 
do lgában: 347. 348. 352., ki vé-
geztetése : 372., t ihá ja (Körtvé-

lyesi) elfogatása : 353., 1. Cza-
banius alat t is. 

Szász-Sebes égetése: 384., elfogla-
lása a kurüczok által : 400.. vá-
sár joga : 567. 

Szasszafrász (sasafás) f a : 131. 
i Szatmár os t romlása: 368.. capitu-

lat iója : 425. 440. 446. — várát 
e lhányják : 457. 

Szatmári (Szakmári) szenterzsébeti 
p r aed ica to r : 608. — vásárhelyi 
pi-ofessor: 504. 505. 51&. 557. 
— J á n o s : 90. 124. — Sándor 
kolozsvári typographus : 600. 

: Száva Mihály : 365. 400. 
Szeau : 1. Seeau alatt . 
Szeben feladása a lotharingiai ber-

ezegnek : 67. 
Szebeni citadella építése : 355. — 

gyűlések : 58. 144 — 153. 479. 
481. 487. 567 — 570. 580. 581. 
589 — 595. — tanácskozások : 5!. 
—• tárgyalások Karartaval : 70. 

Szécsényi Pál kalocsai érsek : 382. 
453. 

Szék város tornyot é p í t : 12., Yass 
Györgygyei perel : 12. 13. 

Székely Ádám lakodalma 354. — 
Boldizsár : 154.. l akoda lma : 63. 
— E l e k : 590. — László: 41. 
90.. ha lá l a : 143., temetése : 154. 
— Mózses : 359. — Zsigmond : 
418. 

Székely for té lyok: 12. — székek 
felülnek a kuruezok m e l l e t t : 
376. 

Székelyek panasza a németek ellen : 
215. 216. — veresége Boncz-
idánál : 369. 

Székely vár (Toroczkóvára) : 348. 
Szekerek kivetése és táborba vite-

le : 182. 183. 186. 207. 208. 209. 
214. 218. 238. 261. 

Szekeres János : 182. 355. 
Széki Már ton : 169. — Sámuel : 481. 
Szemények: 42. 
Szénás Ferenez krasznai viceispán 

589. 594. 
Szentgyörgy kapu F e j é r v á r t : 41. 
Szent György napi köszöntő vers 

320. 
Szentgyörgyi György meggyilkol-

ta tása : 538. 539. — Györgyné 
(Gerendási Borbála) pöre és ki-
végeztetése : 538. 539. 



KEY- ES TARGYMT TATO, 6 2 7 

Szentjóbi czegei praedica tor : 565. 
597. 

Szentkereszti András báró ítélő-
mester : 581. 

Szentlászló felégetése : 375. 
Szentpáli József: 566. 591.. eljegy-

zése Pongrácz Katával : 545., la-
kodalma : 547. 

Szentpéteri András : 572. — Erzsé-
bet lakodalma Yass Györgygyei : I 
571. 572. — Imre : 510. 

Széplaki Mihály : 481. 
Szigeti püspök elfogatása a Rákóczi 

József-féle mozgalom mia t t : 603. 
— István enyedi professor : 503. 
506. 516. 520. 584. 

Szikszai György: 103. 343. 
Szilágyi János maros-széki viceki-

rálybíró : 73. — Mihály maros-
széki nótárius : 594. 

Szilvási Anna temetése : 577. 
Boldizsár : 478. 479. 484 .498 . 
499. 501. 502. 506. 513. 525. 533 
— 538. 549. 550. 557. 560. 561. 
563. 569. 577. 580. 596. 599., ti-
zenkét éves korában a kuruczok 
közzé szökik: 401. — Boris te-
metése : 537. — Tstván születése 
és keresztelője : 534., temetése : 
537. — János : 27. 29. 30. 64. 
82. 86. 90. 105. 128. 143. 163. 
182.. eljegyzése Vass Zsuzsanna- ' 
val : 22., lakodalma : 30., kolozs-
vári főbíróvá választa t ik : 163.. 
másodszor házasodik: 164.. a 
kuruczok közzé á l l : 404. — j 
Jánosné (Yass Zsuzsanna) halá-
l a : 162., temetése: 163. — Sá-
i'ikó ha lá l a : 162. 

Színjáték az enyedi collegiumban: 
6. — Monostoron: 155. 

Szőcs Is tván (Bélavári) : 104. 
Szőllősi követsége Tököly tői Rákó-

czinál : 450. 
Szövétnek-táncz: 204. 
Sztojka Zsigmond : 182. 

T á b l a : 30. 192. 193. 194. 199. 283. 
284. 

Táblafiak candidat ió ja : 195. 
Tábori szekerek: 207. 208. 209. 214. ; 

218. 238. 261. 
Tabula continua felállításának ügve : 

593. 594. 
Tanácsurak választása: 122. 195. ! 

232., megerősítése: 149. 182.. 
esketése : 150. 

Tánczok : 37. 204. 
Táncz-osztás : 216. 
Társpohár megadása : 193. 
Tatár-hírek, t a t á r - j á rá s : 31. 32. 35. 

91. 105. 106. 107. 112. 166. 167. 
174. 176. 177. 180. 181. 442. 489. 
493. 511. 535. 578. 582. 

Tavonat Lajos báró az erdélyi ca-
meralis commissio elnöke: 317. 

Telegdi kolozsvári typographns : 
552. 

Teleki Á d á m : 534. 563. 571. 572. 
576. 589. 594., keresztelője: 
363.. kézfogója Yesselényi Zsu-
zsannával : 541., lakodalma : 544. 
545. — Anna (Mihály leánya) 
lakodalma Apafi Miklóssal: 6. 
— Anna (előbb Vass Lászlóné, 
u tóbb Keresztúri Jánosné) :- 3. 
80.. halála : 281. 288. 471., te-
metése : 281. 288. — Anna (Ke-
mény Jánosné) halála : 504., 
temetése : 506. — Erzsók kéz-
fogója Macskási Lászlóval : 246., 
l akodalma: 281. — Éva kézfo-
gója Vass Miklóssal : 522. — 
János (Mihály fia) : 5., ha lá la : 
11. J á n o s : 479. 545. — Já-
nosné : 3.. ha l á l a : 10. — Jó-
zsef : 179. 253. 341. 359. 479. 
497. 498. 521.. ha lá la : 563. — 
József ( i f jabb) : 512. — József-
n é : 261. — Jud i t (Nagymihályi 
Pongrácz Jánosné) : 219. — J u -
dit temetése : 459. — Kata (Mi-
hály leánya) kézfogója Bánfi 
Pá l l a l : 34." — Ka ta (Pál leánya) 
keresztelője: 497.. temetése: 
500. — Katicza (Ádám leánya) 
temetése : 552. — Krisztina la-
kodalma Toldi vidámmal : 511. 
512. — László: 103. 125. 286. 
288. 289. 290. 295. 296. 298. 299. 
301. 302. 303. 306—310. 315. 
319. 329. 330. 333. 338. 341., la-
kodalma Yay Annáva l : 179. 
180., névnapi köszöntő verse 
Vass Györgyhöz : 320., halála : 
472., temetése : 473. — Lászlóné : 
484. 485. 498. 523. 526. 557. 576. 
— Mihály: 7. 10. 11. 12. 13. 
16. 17. 25. 26. 3G. 31. 58. 77. 
90., összekoczódik Tökölyvei : 
18.. Daczó Jánossa l : 47., Ka-
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rafiával értekezik: 55. 69. 70., 
Heiszlerrel értekezik : 80. 83., a 
badeni őrgróf eleibe megy : 83. 
84., összeháborodik Bánfi György-
gyei : 89., táborba indúl a Bar-
czára : 91. 92., elesik a zernyesti 
harczon : 92. 111., temetése: 92. 
123., hagyatéka leányainak : 219. 
— Mihály (ifjabb) : 103. 125. 
179. 341. 359. 364. 365. 389. 400. 
414. 418. 419. 421. 422. 424. 425. 
427. 433. 437. 438. 440. 441. 456. 
458. 459. 460. 461. 466. 467. 500., 
Bákóczi hűségére tér : 376., Sze-
benben articulust írnak ellene: 
380., levelei Yass Györgyhöz: 
391. 416., megveszi Beszterczét 
a németektől : 410., szövetsége 
Yass Györgygyei és Pekri Lő-
rinczczel : 465. 466. — Mihály 
(legifjabb): 521. 577. 578. 589. 
590. 591. 600., lakodalma Beth-
len Klárával: 511. — Mihálvné 
(öreg): 125. 149. 163. 261. 341. 
356. 384., perlekedései Bethlen 
Miklóssal: 182. 183. Í92. 199. 
200. — Mihálynét Szebenben 
árestál ják: 384. — Mihályné 
(Toroczkai Katalin) koporsóba 
tétele : 520., temetése : 521. — 
Miklós : 604. 606. — P á l : 286. 
288. 289. 290. 296. 341. 356. 357. 
359. 480. 484. 489. 495. 496. 501. 
504. 505. 506. 508. 511. 512. 515. 
518 — 522. 533. 534. 537. 541. 552. 
555., születése : 6., temetése: 
557. — Pál (Pál fia) kereszte-
lője : 512., halála és temetése: 
523. — Pálné (Vay Kata): 485. 
501. 533. 537. 577. — Sámuel: 
535. 600. — Sándor: 484. 512., 
megkéreti Bethlen Julia kezét: 
346., gyűrűt vált vele : 347., la-
kodalma : 359. — Sándorné te-
metése : 520. — Zsuzsanna la-
kodalma Kemény Lászlóval: 544. 

Teleki család javait kiviszik Kővár-
ból : 365., Babutin Szebenben 
sequestráltatja : 384. — . család 
neo-acquistica praetensiója: 334., 
pere a Nádasdyakkal: 567. 568. 

Temesvári pasa követe Apafinál: 36. 
Temetőkert Bécsben : 135. 
Terminusok meghatározása : 199. 
Theologiea disputatio a francisca-

nusokriál Bécsben ; 310, 

Thesaurarius választása: 122. 194., 
megerősítése: 149., conditiói és 
esküje : 1 50. 

Tige báró vicecolonellus : 37 2. 375. 
376. 377. 378. 

Tigrisbői'ös vezetékek: 41. 
Tisza György Bécsben: 324., a ku-

czok közzé szökik : 419. 
Toháni harcz : 92. 
Tokaj megvétele a kuruczok által : 

253. 260. 
Toldalagi András : 33. 128. 202. 239. 

248., tanácsúrrá való megerősí-
tése : 182., halála: 364., teme-
tése : 365. — Ferencz koporsóba 
té te le : 120, — Gábor: 481. — 
János : 14. 33. 83. 258., teme-
tése : 163. — János (Abafáji) : 
120. — János (Eresei): 19. 24. 
153., lakadalma : 7., Tököly párt-
já ra á l l : 103. — János (Iklódi): 
14., tanácsúrrá választása : 122., 
megerősítése: 149. — Jánosné: 
259. — Judit (Bodoni György-
né) : 10. — Krisztina (Keresz-
túri Istvánné) halála : 87. — 
Krisztina lakodalma Ugrón Já-
nossal : 358. 359. — Mihály: 
359., elfogatása a Bákóczi Jó-
zsef-féle mozgalom m i a t t : 603. 

Toldi Ádám lakodalma: 511. 512. 
Topheus Mihály püspök: 26. 
Torda város felprédálása: 101. 375. 
Tordai gyűlések: 128. 157. 167— 

170. 186. 187. 248. 250—253. 
Tordai Márton lakodalma: 162. 
Torma Ferencz : 547. — Gábor: 

547. — Györgyné : 608. — Ist-
ván : 547. '— Kris tóf : 40. 103. 
— László: 563. — Miklós b. 
Szolnok vm. főispánja: 547. — 
Sámuel: 547. 563. 

Torna-játék a Favoritában Bécsben : 
306. 

Tornallyai Márton : 509. 
Toroczkai Ágnes (Bánfi Györgyné): 

518. — Is tván : 57. 202. 244. 
363. 368. 376. 380. 384. 433., Tö-
köly párt jára á l l : 98. 99. 103., 
levelei Vass Györgyhöz: 379. 
,380..— Istvánné : 204. — János : 
298. 380. 568. — János báró 
fogarasföldi főkapi tány: 589. 
594. — Katalin (Teleki" Mihály-
né) koporsóba tétele : 520., te-
metése : 521, — Mátyás: 103, 
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— Mihály : 184., tanáesúrrá vá-
lasztatik : 195. — P é t e r : 103. 
169. 179. 380. — Zsigmond : 
308. 319. 368., elfogatása a 
"Rákóczi József-féle mozgalom 
miat t : 603. 

Toroczkó-vára (Székelyvár) : 348. 
— város keresete a Toroczkai 
urak ellen : 348. 

Toroczkó - Szentgyörgy felégetése : 
371. 

Tótfalusi enyedi praeceptor : 5. — 
Kis Miklós t eme tése : 350. 351., 
typographiájának inventálása : 
351.. typographiá ja megvételé-
nek vigye: 351. 352. 361. 

Tököly Imre hadjára ta Apafival : 
15 —18., Erdé lybe jöve te le h í r e : 
91., zernyesti d iada la : 92., pá-
tens levelei: 92. 94. 99., gyűlést 
hirdet Fe jérvár ra : 94., pá r t j a : 
98. 99. 101. 102. 103. 107. 112., 
a t lmameja : 100., erdélyi fejede-
lemsége : 100. 111., visszavonul 
Havasalföldére: 102. 103., párt-
ján levő erdélyi rendek pátens 
levele: 107., Törcsvárnál Vete-
ranitól visszanyomatik: 113. 
138., p á r t j á n levők javainak in-
ventálása : 119., haza bocsátja 
az erdélyieket : 159., erdélyi jó-
szágainak ü g y e : 227.. követe 
Rákóczinál : 4 50. 

Törcsvári harcz : 92. 111. 
Török P á l : 187. — Zs igmond: 55. 
Török császárnak küldött ajándé-

kok : 307. 308. — katonák Rá-
kóczi szolgálatában : 448. — ke-
reskedők Kolozsvárt : 458. 
követ bevonulása Bécsbe: 315. 
— követek a fejérvári gyűlé-
sen : 59. síposok : 39. 599. — 
tábor IJdvarhélynél : 102. 

Törökök beütésének híre : 489. 532. 
535. — beütés t próbálnak a ve-
restornyi passuson: 601. 

Trautmansdorf (Tratmestott'i gróf 
német kapi tány : 86. 

Truclisess r e g i m e n t j e : 188. 
Tusai János : 535. 
Tűzi játékok Bécsben : 294. 304. 329. 

Udvarhely várát feladják a kuru-
czoknak : 376., báró Tige vissza-
foglalja : 378. 

Udvarhelyi deákok : 562. 581. — 
iskolához curator választása : 247. 

Udvarhelyi Mihály kolozsvári pro-
fessor : 516. 518. 525. 575. 

Udvari bo lond: 174. — gyász a 
bajor választó fiáért : 294. 

Ugrón Ferencz : 103. — János la-
kodalma Toldalagi Krisztinával : 
358. 359. 

IIjfalusi Sámuel : 153. 
Újhelyi Ferencz lakodalma: 186. 
Újhold ünnepe : 249. 254. 256. 
Újvári I m r e : 310. — Mihók keresz-

telője : 82. — Miklós : 47. 82. 
103. 191. 236. 466. 

Unió az o láhokkal : 178. 1 79. 284. 
Unitárius templom és iskola áten-

gedése a catliolikusoknak : 153. 
154. 167 — 172. . 

Űrnapi processio Bécsben: 301. 
Üstökös cs i l lag: 13. 

Vadaske r t Somlyó mel le t t : 15. 
Vadászat : 13. 19. 21. 29. 82. 87. 

93. 155. 157. 162. 165. 174. 201. 
207. 213. 283. 303. 480. 482. 489. 
490. 496. 497. 500. 504. 505. 507. 
509. 522. 534. 539. 541. 

Vadember vendégfogadó Bécsben : 
327. 

Vajda Erzsébet lakodalma Nagy 
Ferenczczel: 340. — János : 54. 
56. 64. 103. 153. 169. 174. — 
— Mihály : 548. 

Vajó András kurucz kapitány : 375. 
377. 406. 

Valkai Zs igmond: 418. 
Várad megszállása a németek á l t a l : 

49., megvételének h í re : 134., 
feladása Heiszlernek : 154. 

Váradi pasa Pocsajhoz száll: 15., 
megválik Apafitól : 19. — török 
követek : 59. 

Váradi Is tván : 180. — János : 481. 
486. — Zsigmond : 457. 486. 
501. 509. 557., lakodalma Decsei 
Ráchel le l : 552. 

! Vas I s t ván : 13. 22. 27. 
: Vass Ádám : 583., születése: 505. 

— Ágnes (I) Bánfi Mihályné 
halá la : 370. 373., s í r j a : 513. 
— Ágnes (III) születése és ke-
resztelője : 564. 565., halála : 
572., t emetése : 573. — Anna 
(Pongrác?, Andrásná l : 482. 513, 
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525., születése: 64., halála : 603. 
—- Dániel (I): 155. 156. 162. 
192. 200. 213. 340. 466. 477. 479. 
480—485. 487. 488. 495. 496. 
502 — 505. 508. 509. 511. 512. 
516. 518. 521. 522. 525. 526. 
532 — 535. 538. 539. 545. 548— 
551. 553. 555 — 558. 562. 563. 
564. 570. 574. 575. 577. 585. 596. 
600. 604.. Tököly pár t jára áll : 
103., lakodalma Mikó Ilonával: 
253., második házassága Vay 
Judi t ta l : 495. — Dániel (II)': 
564., katonának megy Olaszor-
szágba: 574., temetése: 601.— 
Drusianna születése: 127.. ke-
resztelője: 128., halála és teme- 1 

tése : 143. — Erzsébet (II) szü-
letése : 83.. halála és temetése : 
127., ú j sírba té te le: 143. — 
Erzsébet (III) születése : 523.. 
keresztelője : 524., halála és te-
metése : 529. — Erzsébet (IV) 
születése: 601., halála és teme-
tése : 603. — Ferencz (I) : 3. — i 
Ferencz (III) születése: 264., 
halála: 286. 288. — Ferencz 
(IV): 483. 501., temetése: 513. 

György (I): 3. — György 
(II) születése : 3. 235. 341." 471.. 
iskolázása : 3—7.. elhagyja az 
enyedi collegiumot: 7., a feje-
delem udvarába megyen : 7. 11., 
házőrző inasságra esküszik be : 
7., kézfogója Bodoni Zsuzsanná-
val : 11., lakodalma: 12., pere 
a székiekkel: 12. 13., részt vesz 
Apafi magyarországi hadjáratá-
ban : 14—19., méhesi házait 
csinál tat ja: 14. 24., első leány-
kája halva születik: 19., első 
feleségének betegsége, halála és 
temetése : 21. 22. 23. 24. 27., 
tréfás fogadása Apáczai Gyurkó-
va l : 22., második feleségül el-
iegyzi Nemes Mariát : 31. 32., 
lakodalma Nemes Máriával : 34., 
Doboka vm. assessorává esküszik: 
36.. országgyűlési voxa Erdély-
nek a töröktől való elpártolása 
és a némethez hódolása kérdésé-
ben : 48., bűnbánó könyörgése : 
52. 53., násznagy Henter Far-
kas lakodalmán : 64.. hadi com-
missarius : 70. 88. 89. 121., a 
Nemes sógorokkal osztozik : 72. 

73. 74., templomot rakat Méhe-
sen : 80. 90., Miriszlón a bírót 
lovai közzé kötteti és szénát 
rágat vele: 89., lemond a hadi 
commissariusságról és exactor-
nak megyen Szebenbe : 123., 
Szebenben működik: 124. 125. 
126.. első küldetése Bécsbe : 128. 
129., Bécsbe érkezik : 130.. Bécs-
ben tartózkodik: 130 —140., a 
nádornál udvarol Kismartonban : 
138., elbúcsuzása Bécsből, utazása 
és haza érkezése: 140—143., 
voxa a jesuiták bebocsátása és 
a kolozsvári ref. templomnak a 
a catholikusok részére való áten-
gedése kérdésében: 152., Kolos 
vm. assessorává esküszik: 163., 
az unitáriusoknak iskolájokért 
cserébe igért házak átadásában, 
munkálkodik: 168. 169. 170., a 
kolozsvári ref. templomot átadja 
a catholikusoknak : 170—173., 
jelöltetése a bécsi kanczella-
riához : 185.. az Erdélybe jövő 
német regimentek eleibe külde-
tik : 187. 188.. voxa a táblára 
beesketendő ifjak ügyében : 194., 
czegei házát épí t te t i : 199. 200. 
248. 279. 280., tábori szekerek 
edmmissariüsa: 207. 208. 209. 
214. 218., nagy kárt vall a lu-
gosi veszedelemben: 210. 212. 
214., Bihar vm. connumeratiójára 
küldet ik : 220., ország komor-
nyikává (generalis perceptorrá) 
választatik: 236. 261., bajosko-
dásai a báldi német kapitány-
nyal : 239. 240., voxa a ser-
korcsomállás ügyében : 243., cu-
ratorrá választatik a kolozsvári 
collegiumhoz: 247., gyöngyöt 
vásárol leányainak : 255., máso-
dik küldetése Bécsbe: 278. 279. 
280. 282. 284 — 324., bort vásá-
rol Bazinban: 290., egy angliai 
órát kap ajándékba gróf Harach-
nétól : 313.. óráját ellopják : 319., 
első voxa az erdélyi neo-acqui-
stica commissioban : 318.. neve 
napjára köszöntő verset kap 
Teleki Lászlótól : 320., haza uta-
zása Bécsből: 324. 325., harma-
dik küldetése Bécsbe : 327—334., 
audientiája a császárnál: 330. 
331., meglátogatja a nádort L5o-
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^sonyb'an : 332. 333.. liazfy uta-
zása Bécsből: 334. 335., templo-
mot épí t tet Czegében : 337. 344. 
351. 357. 358., kolozsvári sub-
s t i tut iv kapitánynyá neveztetik : 
363., levele Toroczkai Is tván-
hoz : 379.. kolozsvári ma jo r j á t 
felverik a kuruczok : 380. 392., 
levelei Rabutinlioz : 387. 388. 
390., clavisait és leveleit elfog-
ják a kuruczok: 391. 392., ösz-
szeháborodik a német commen-
danssal : 394—397., passust ad 
Kasos János kurucz rabnak : 
397. 398., választ ír Pekri Lő-
rincznek és Mikes Mihá lynak: 
411., választ ír Teleki Mihálynak: 
417., levele Csáki Lászlóhoz : 435., 
leteszi homagiumát Rákóczinak : 
438., Rákóczihoz utazik : 442— 
444.. audient iája Rákóczinál : 
445., Rákóczi táborában időz : 
445 — 453.. elbúcsúzik Rákóczi-
tól : 453., haza utazik : 454., szö-
vetsége Pekri Lőrinczczel és 
Teleki Mihályival : 465. 466., 
ha lá la : 471 ."— György ( I I I ) : 
54. 59. 182. 187. 192. 200. 213. 
259. 263. 337., lakodalma: 47., 

'Tököly mellé á l l : 103., ha l á l a : 
373. 374.. s í r j a : 513. — György 
(IV) : 483. 487. 501. 545. 553. 
564. 577. 579. 583., lakodalma : 
571. 572. — György (V) szüle-
tése : 583., halála : 590., teme-
tése : 596. — János (I) : 11., 
halála : 12.. temetése : 13., genea-
lógiai feljegyzései: 3., özvegye 
Ebeni É v a : 13. 14. — János 
(II) : 22. 27. 32. 34.. eljegyzi 
Sárpataki István leányát : 33.. 
halála : 36.. t emetése : 43. •— 
János (III) ha lá la : 104. — Já-
nos (V) születése: 541., keresz-
telője : 542., halála és temetése : 
553. — József (I) : 509. 515. 
519. 520. 521. 522., születése és 
keresztelője: 337., iskolázása 
Kolozsvárt : 475. 480. 486. 489. 
494. 495. 497. 500. 501. 505. 506., 
exitust ad : 506,. meghimlőzik : 
482., ha lá l a : 522., t eme té se : 
524. 525. — József (II) születése 
és keresztelője: 608. — Jud i t 
(III) születése : 54., keresztelője : 
55,, halála és temetése : 57. — 

Jud i t (IV) születése: 191.. halá-
la : 481. 482., temetése : 482. 483. 
— Judi t (V) temetése : 526. 
Julia (I) születése: 551., keresz-
telője : 552. — Julia (II) születése 
554., keresztelője: 555 .— Kata 
(II) születése, keresztelője : 74., 
halála : 354. 358., temetése : 356. 
— Kata (III) keresztelője: 516. 
— Klára születése: 540., keresz-
telője : 541. — László (I) halála : 
3. 471. — László (III) születése : 
23 5. 261. 471., keresztelője 237. 
239., meghimíőzik : 257. 258., 
iskolázása Kolozsvárt : 471 — 
479,, exitust ad : 479,, német 
praeceptort fogad : 474., Doboka 
Tm. assessorává esküszik : 480,, 
leesik lováról és lábát t ö r i : 490., 
törött lábát gyógyí t ta t ja : 490— 
494., Gömörbe utazik Vass Dá-
niellel : 508. 509., Gömör vm. 
gyűlésére megyen : 509.. meg-
j á r j a Pestet : 509. 510., kézfo-
gója Bethlen Júl iával : 513., 
l akodalma: 519., osztozik az 
öcscsével : 517. 520., leánytest-
véi'eivel: 525. Kolos vm. asses-
sorává esküszik : 549., első fele-
sége (Bethlen Julia) halála és te-
metése : 555. 556., kézfogója és 
lakodalma második feleségével 
báró Kemény Katáva l : 560., 
egy tíz éves gyermeket veszen 
az any já tó l : 600., betegsége és 
ha lá la : 604. 605.. temetése : 
606.. özvegye naplóbeli feljegy-
zései : 604 — 608., özvegye ikre-
ket szül : 608. — László (IV) 
születése, keresztelője: 57 3., be-
tegsége. halála, temetése : 605. 
606. — Mária (I) születése, ke-
resztelője : 158., lakodalma Pé-
csi Mihály lya.1: 484. — Mária 
(IT) születése : 532., keresztelő-
je : 583., halála és temetése : 
536. — Miklós ( I I ) : 483. 487. 
501. 509. 522. 535. 552. 557. 571. 
577. 579. 590. 592., keresztelője : 
340.. kézfogója Teleki Évával • 
522. — Pál születése, kereszte-
lője : 596., halála és temetése : 
602. — Zsuzsanna (I) eljegyzése 
Szilvási Jánossa l : 22.. lakodal-
ma : 30.. halála : 162., temetése : 
163. — Zsuzsanna (II) Áj ta i 
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Andrásnó: 497. 498. 500. 525. 
566.. születése : 355. — Zsuzsan-
na (III) születése, keresztelője : 
529. 530.. halála és temetése: 
542. — Zsuzsanna (IV) születése 
és keresztelője : 608. 

Vásárhelyi collegiumban zavargások 
inquisitiója : 595. 596. — deákok : 
565. 581., 1. Marosvásárhelyt is. 

Vásárhelyi Miklós praeceptor: 27. 
Vaudemont generalis commendans 

Erdélyben: 212. 238. Tokaj vá-
rosát kardra hányat ja : 260. 

Vay Ábrahám: 521. 571. 572. — 
Ádám : 180. 496.515., lakodalma : 
483., Rákóczi udvari kapitánya : 

' 452. — Ádámné : 552. 555., te-
metése : 571. — Anna lakodal-
ma Teleki Lászlóval: 179. 180. 
— Judit (Rhédei Mihály özve-
gye) nőül megy Vass Dánielhez : 
495. — Julia keresztelője : 563. 
— Kata (Teleki Pálné): 537. 
— László : 308. 309. 433.. lako-
dalma : 186. — Lászlónét áres-
tálják Szebenben : 384. — Mi-
hály : 41. 87. 125. — Sámuel: 
509. 533. 535. 538. 557., eskü-
vője Pogány László özvegyével '• 
536.. halála és temetése: 562. 
563. 

Vékek ( = lékek) : 263. 504. 
Velenczei kárpit : 42. — követ 

bevonulása Bécsbe: 291. 
Vellus aureum : 1. Aranv-gyapju 

alatt. 
Vér Boldizsár: 359. — Boricza te-

metése : 358. — Györgyné ko-
porsóba tétele : 164.-— Mihály 
temetése : 13. — Mihályné te-
metése : 162. — Mihály: 344. 
356. 357. 427., lakodalma Ke-
resztúri Zsófival: 240. 

Verestói kolozsvári professor : 557. 
585. 604. 

Vesselényi Ferencz (István fia): 576. 
586. 604., eljegyzi Rhédei Zsu-
zsannát : 555. — István : 309. 
:-37. 496. 567. 569., lakodalma 
Bánfi Katával: 325., halála : 576., 
koporsóba tétele: 57 6. 57 7., teme-
tése : 579. — István (István fia): 
576. 586. — Istvánná (Bánfi Kata) 
koporsóba tétele és temetése: 

579. — Pál : 10. 19. 169. — Zsu-
zsanna kézfogója Teleki Ádám-
mal : 541., lakodalma : 544. 545. 

Veterani tábornok: 63. 120. 126. 
186. 189., megszállja Szamosuj-
várt : 65. 67., Fejérvár t : 67., 
Törcsvárnál visszanyomja Tö-
kölyt : 113., a szebeni gyűlésen 
van : 145. 148. 149. 151. 152., 
az if jú Apafit Bécsbe viszi: 190., 
Lúgosnál elesik: 210. 

Vida István halála: 217. 
Vincz várát megveszik a kuruczok : 

384. 
Virmond generalis .commendans 

Erdélyben: 512. 
Viski György: 236. 488. — János 

kolozsvári professor: 476. 478. 
— János Doboka vm. notariusa : 
561. 593. — Pál senior, a ko-
lozsvári collegiumban: 478. — 
Péter : 477. 486. 497. 552. 

Vitéz András lakodalma: 150., ha-
lála: 363.. koporsóba tétele: 
364.. temetése : 405. — Ferencz : 
30. 38. 81. 103., eljegyzi Nád-
udvari Klárát : 46., lakodalma: 
47. — György: 477. 478. 491., 
lakodalma: 492. — Zsuzsanna 
lakodalma Alvinczi Gáborral: 
492. 

Vízí mesterségek Bécsben : 131. 

Wallis Ferencz Pál gróf erdélyi 
generalis commendans : 568. 569. 
585., indigenatusa publicáltatik : 
568. 

Zaban János : 1. Czabanius alatt. 
Zajzon Sámuel: 169. 
Zalányi Péter szolgabíró : 561. 

! Zászló szentelés : 543. 
Zentai csata : 260. 
Zentei Balázs: 481. 

I Zernyesti csata: 92. 
Zilaj felégetése : 367. 
Zlotok felvetése kapuszámra: 215. 
Zoványi József akadémikus deák: 

537. 
Zsibai sáncz megvétele a németek 

által : 471. 
Zsidó-táncz : 37. 



IGAZÍTÁSOK. 

65. 1. alúl a jegyzetben : Non periódus helyett olv. Nova periódus 

275. 1. 25. sor : numerum. bovum quem » » írumerum bovum, quem 

523. 1. 34. sor: Gyekében » > Gyekében 





G E N E A L Ó G I A I T A B L A . 
Czegei Vass Ferencz (I.) 

neje Bogáti Drusianna 
f 1656. máj 8. 

I. György 
f 1656. május előtt 
neje Kendefi Judi t 

f 1661. nov. 

I. Judit 
t 1662. jun. 12. 
f. Ebeni László 

f 1656. 

Ebeni László 
t 1661. febr. 25. 

n. Osdolai Kun Kata 

I. László 
t 1662. oct. 21. 

neje Teleki Anna -) 
t 1698. auof. 15. 

I. János 
sz. 1634 vagy 1635. 

f 1680. sept. 3. 
neje Ebeni Éva 
f 1681. aug. 3. 

lak. 1058. mart. 19. 

E. Farkas 
f 1661. sept. 10. 

E István 
f 1666. aug. 30. 
neje Kun Hona 

t 16 C6. mart. 4. 

E. László 
f 1656. 

neje Yass Judi t 
f 1662. jun. 12. 

11. György (idősb) naplóíró I. Zsuzsanna II. Judit I. Kata II. Ferencz II. János II. László I I I . György (ifj.) I. Ágnes I. Miklós I. Dániel I. Erzsébet 
sz. 1659 vagy 1658. nov. 11-ike táján") f 1693, . febr. 14. sz. 1659. jun. 10. sz. 1660. sz. 1662. jun. 26. sz. 1664. jan. 6. sz. 1665. máj. 12. ' sz. 1668. jun. 14. szül. 1670. jul. 11. sz. 1672. mart. 9. sz. 1674. mart. 6. f 1741. jan. 18. sz. 1675. jun. 22. 

f 1705. nov. 11. f. Szilvási János t 1601. jan. 29. t 1661. febr. 10. f 1667. mart. 31. f 1684. apr. 7. f 1665. aug. 26. t 1703. dec. 15. f 1703. nov. 10. f 1678. sept. 29. 1-ső neje Mikó 2-ik neje Yay f 1676. dec. 1. 
1-5-5 n. Bodoni 2-ik neje Nemes lak. 1683. febr. 18. jegyese Sárpataki neje Sárpataki férje Bánfi Mihály Hona Judi t Rp Zsuzsanna Mária leány leány4) f 1716. febr. 15. lak. 1718. má- Rp 
f 1682. jul. 10. f 1713. dec. 1. elj. 1683. aug. 17. lak. 1685. jul. 24. lak. 1697. jul. 10. jusban 

lak.16S0.sept. 17. lak. 1683. nov. 9. ' ' 1 ' 
leány III. Judit Anna II. Kata II. Erzsébet Drusianna I. Mária. IV. Judit III. László naplóiró III. Ferencz I. József II. Zsuzsanna I I I . János II. Miklós (gróf) IV. János IV. György £ I V. Ferencz II. Dániel Ádám (gróf) III. Kata V. Judit Klára I. .Juha 

halva született sz. 1686. mart. 4. sz. 1687. aug. 4. szül. 1688. sz. 1689. dec. 22. szül. 1691. ju- sz. 1692. nov. sz. 1695. jan. 1. sz. 1696. nov. 12. f 1738. oct. 1. sz. 1698. mart. 8. sz. 1701. apr. 17. sz. 1702. jul. 28. f 1690. nov. 17. sz. 1701. máj. 31. szül. 1702. (gróf) szül. 1708. szül. 1713. ja- sz. 1720. apr. 12. szül. 1722. sz. 1723. máj. 8. szül. 1727. sz. 1730. 

1681. oct. 22. t 1686. jul. 11. f 1738. febr. 26. oct. 7. f 1691. máj . 18. nius 21. 21. f 1716. jan. 18. 1-ső n. Bethlen 1 2-ik n. Kemény t 1698. dec. 17. f l 7 2 3 . o c t . i l . f. Ajtai András f 1769. oct. 26. apr. 19. szül. 1704. oct. 16. nuár 17. neje Toldalagi apr. f 1724. jul. dec. 25. mart. 27. 
férj. Pongrácz f 1702. f 1692. febr. f. Pécsi Mi- f. Katona Mi- Julia Kata 1-ső n. gr. Teleki Éva 3) martius 15. cn f 1721. sept. f 1737. nov. Katalin 

András julius 2. 27. hály " hály f 1731. máj. 3. lak. 1732. ja- elj. 1723. sept. 17. n. Szentpéteri 

t 1720. oct. 5. lak. 1716. 
apr. 2. 

lak. 1723. feb- nuár 31. 
ruár 2. 

2-ik neje br. Bánfi 
Krisztina 

Erzsébet 
lak. 1733. jul. 1. 

OJ 

I I I . Erzsébet III. Zsuzsanna II. Mária V. János 
sz. 1723. dec. 22. sz. 1725. jun. 27. sz. 1726. jul. 22. sz. 1728. mart. 31. 
f 1725. jan. 11. f 1728. apr. 12. f 1727. mart. 25. f 1730. aug. 7. 

II. Julia III. Ágnes IV. László 
sz. 1731. apr. G. sz. 1732. dec. 27. sz. 1733. dec. 2. 

f 1732. f 1733. jul. 24. f 1738. oct. 3. 

V. György 
sz. 1735. mart. 10. 
f 1736. máj. 25. 

Fái 
sz. 1736. nov. 13. 
f 1738. jan. 23. 

IV. Erzsébet 
sz. 1737. nov. 18. 
f 1738. jan. 29. 

IV. Zsuzsanna és IL József 
postumus ikrek 

szül. 1739. január 17. 
József t 1744 előtt 

0 Másodszor Losonczi Bánfi. Zsigmondhoz ment feleségül. 
2) Másodszor Keresztúri Jánoshoz ment feleségül. Keresztúri János f 1697. nov. 22. 
3) Születése évére nézve saját feljegyzései is bizonytalanok. 

*) Ugyanaz lehetett, a ki György testvérbátyjának Jánosnak jegyese volt. 
5) A grófi diplomában a Liber Begius szerint Katalin áll. de ez valószínűleg a 

másoló tévedése. 
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