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A szepes-szombati krónika.
Mielőtt hazai történelmünk legbővebb forrásainak, 

az okmányoknak kiadása nagy mértékben megindult 
volna, a régi krónikák és emlékiratok szolgáltak csak
nem egyedüli forrásokul nemzetünk régi korának meg
ismerésére. A rendszeres magyar történetírás megin
dítói a múlt században azokra irányozták első sorban 
figyelmüket és elkezdve régi krónikáinknak Schwandt- 
ner János György által 1745-ben eszközölt kiadásától, 
a krónika kiadásoknak egész hosszú sorozata jelent 
meg már napjainkig. Összehasonlítva az időről-időre 
feltalált ismeretlen kéziratokat, ugyanazon krónikának 
több ismertetője és kiadója is akadt. Az e közben 
kifejlett vitázó irodalom sokban előmozdította történet- 
írásunknak egészséges kritikai alapra fektetett kifej
lődését és számos, az előtt helyesnek vélt nézetet el
vetettek, számos hibás nézetet és adatot helyreiga
zítottak.

A XV. századot megelőző keletkezésű krónikáink, 
amennyire azoknak kéziratai ismeretesek, mind ki van
nak már adva, sőt a későbbiek (XVI.—XVII. század
ból valók) közöl is számos megjelent már.

Az utolsó 30 évben oly nagy mérvű kutatások 
után némileg meglepő, egy a magyar nemzet régi törté
netét tárgyaló, a XV. század első feléből való ismeret
len krónikáról szóló tudósítás. Mindenesetre örven
detes, hogy egy kis városkának levéltára a levéltárak-
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ban századunkban elkövetett pusztítások közt kegye
lettel őrzött meg egy oly iratot, melynek — azok előtt, 
a kik eddig tudtak róla — becset valószínűleg csak az 
írat régisége iránt táplált kegyelet adott. Ezen kegye
let is dicséretet érdemel és követésre méltó például 
szolgál.

Mintegy három év előtt Matolcsy János m. kir. 
honvéd főhadnagy figyelmeztetett arra, hogy ő a sze- 
pes-szombati városi kapitányi hivatalban látott egy régi 
iratot, a melyikben krónikaszerű feljegyzések is vannak. 
Minthogy a szepes-szombati városi levéltár meglátoga
tása alkalmával (1878-ban) ilyest nem vettem észre, a 
figyelmeztetés után azonnal kértem a városi tanácsot, 
szíveskednék nekem a mondott kéziratot átküldeni. 
Kérésemet készséggel teljesítették és így jutottam az 
ismertetendő krónikához.

Krónikánknak általános magyar és különös sze- 
pességi történelmi értéke és érdekessége van. Az egész 
kézirat pedig már tartalmánál fogva is kiváló figye
lemre méltó.

A szepes-szombati codex egészében 25 folio alakú 
számozatlan papír-lapból áll. írója, úgy látszik, erede
tileg csak a Zipser Willkühr másolására készített egy 
5 ívből álló füzetet és ezt, hogy tartósabbá tegye, kö
zepén egy pergament szeletet helyezve rá, varrta össze. 
A pergament szelet pedig ugyanazon a XV. század 
elejéről való és a szepesi káptalan birtokviszonyaira 
vonatkozólag Rómában kelt oklevélből van nyírva, mely- 
ma is a codex boritékáúl szolgál. Ezen első 10 leve
lén van a szepesi jogkönyvnek 1—65. pontja és a 
66-iknak első fele. A jogkönyv folytatása számára 
készített újabb füzetből csak egy, a 11-ik eredeti levél 
van meg a 66-ik pont másik felétől egy sor híján a



3

75- ik pont végéig tartalmazva a Willkührt. A többi 
elveszett leveleket egy későbbi gyártású és más víz
nyomással ellátott papír ív pótolja, melyre könnyen fel- 
ismerhetőleg XVI-ik századbeli kéz írta a Willkühr
76— 90-ik pontjait.

Minthogy a szepesi jogkönyvnek két ismert kéz
irata közt tartalmi különbség van, megjegyzem itten, 
hogy a szepes-szombatiban a 24-ikhez van kapcsolva 
a lőcsei codex 28-ik pontja s ez utóbbinak 25—27-ik 
pontjai a szepes-szombatiból egészen hiányoznak. Hi
ányzik továbbá a lőcseiben meglevő 35-ik pont is. Innen 
van, hogy ezen kéziratban az eredeti jogkönyvhöz ké
sőbb hozzá írt 1505-iki és 1516-ikiakkal együtt csak 
90 pont van.

A kézirat második része egybe varrott 6 ív papír
ból áll. Ezen van előbb (az egésznek 14-ik levelétől 
kezdve a 18-ik levél első oldaláig) Zsigmondnak 1433. év 
sz. Katalin napján kelt oklevelének német fordítása, 
melyben Róbert Károlynak és Nagy Lajosnak a sze
pesi szászok részére adott kiváltságait megerősíti. 
Ezen másolat kiváló értékkel bír, mert egész terje
delmében adja a Szepesség történetére fontos és eddig 
csak hiányosan és az értelmet zavarólag hibásan közölt 
oklevelet. A 18-ik levél második oldalán kezdődik a 
magyar nemzet krónikája és tart a 24-ik levél máso
dik oldaláig. A 25-ik levél üres. A 24-ik és 25-ik 
levélnek csak a felső jobb sarka, a levélnek mintegy 
1/e-része van meg. A többi levél, eltekintve némi igen 
csekély sérülésektől, ép állapotban van.

A codexnek mind a három része elejétől végig 
ugyanazon kéznek írása, kivéve a fentebb említett ké
sőbbi ívet. Az írás mindenütt tisztán olvasható, noha 
a felső sarokban a nedvességtől kissé elmosódott
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A betűk szép egyenletes uncialisok. A krónika kezdő 
szavai czinóber vörössel vannak írva, az egyes pontok 
kezdő betűi és helyenkint a szövegben lévő nagybetűk 
is, a kor szokása szerint, czinóber vörössel ékítvék, 
ugyanazzal vannak aláhúzva az évszámok.

A krónika felnémet nyelven a XV-ik század ele
jét jellemző egyszerű orthographiával van írva. írója 
már helyenkint használja a pontot, rendesen a vonal 
fölött. Legtöbb esetben azonban a pont helyett egy
másmellé állított fekete és vörös vesszőt alkalmaz. Rö
vidítései igen egyszerűek: ^  =  er pld. hu =  her,vngland 
=:ungerland; — legtöbb esetben n fölött az e betű 
pótlására, pld. plibn =  pliben, gestorbn =  gestorben; 
máskor m vagy n helyett, pld. hewtige =  hewtigen, 
eine =  einem; a hangzó lágyításra a betű fölé alkal
mazott kis e-t használja pld. ubir =  über, betrúbnis — 
betriibnis; —«két betű kihagyását jelzi pld. wt — wort, 
wde =  wurde. Ezeket ismerve, bárki fennakadás nél
kül olvashatja a szöveget, melyet egészen betüszerint, 
az eredeti helyesírással közlök. Teszem ezt azért, mert 
nem vagyok barátja azon újabban általánossá válni 
kezdő szokásnak, hogy a régi iratokat mai olvasásunk 
módja szerint közlik, miáltal azok egyrészt eredetisé
güket veszítik, másrészt nem nyújtanak alkalmat a 
gondolkozó összehasonlításra és saját koruknak átérté- 
sére. — A helyenkint általam alkalmazott | j  jel mu
tatja, mennyi esik a szövegből a kézirat egy-egy ol
dalára.

Krónikánknak korát, eltekintve a kéziratnak igen 
jellemzően a XV. század első felére valló jellegétől, 
magából az író nyilatkozatából és a tartalomból felis
merhetjük. Amint a más krónikáinkkal való össze
hasonlításból látni fogjuk, az író adatainak a XV. szá
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zadot megelőző részét legnagyobb részben mástól írta 
le. Forrása a XV. század elején már megszakadt s 
ekkor írja 1401-re: »In der selbn czeit hot sich vil 
ding dirgangü, dofon ich nicht weis czuschreibh«. Ez 
után a krónikát mint közel egykorú és mint kortárs 
folytatja. Kitűnik ez abból, hogy míg a Szt.-Istvántól 
az 1400-ik évig terjedő időszak története összesen 
8 oldalt foglal el, az 1400-tól 1457-ig történt esemé
nyekre 5 oldal jut. Itt tudósításai általában bővebbek, 
különösen jól ismeri a Szepességen történt dolgokat. 
Itt adatait már nemcsak évek szerint említi, hanem 
többször (13 esetben) még az egyes események nap
ját is megmondja. Az utolsó, töredékesen kivehető 
esemény 1457-ből Hunyady Lászlónak lefejeztetése. 
Ezután van még nyoma egy pontnak. Minthogy az 
utólsó levél egészen üres, ha az utólsóelőtti levél egé
szen be lett volna is írva, a még esetleg hiányzó 25 
sorba legfölebb 4—5 év eseményeit írhatta. így a 
krónika okvetetlenűl megszakadt az 1460— 1462-ik 
évvel. Ha elfogadjuk régi krónikáink egyik legalapo
sabb ismerőjének állítását, hogy a budai, dubniczi, nagy
váradi, zágrábi krónikáknak, Muglen Henrik króniká
jának és a rímes krónikának legrégibb reánk maradt, 
eddig felhasznált kéziratai a XV-ik századból valók;1) 
úgy a szepes-szombati krónikát ezek kortársának és 
így hazai krónikáink egyik legrégibb kéziratának kell 
nyilvánítanunk. Hogy krónikánk írójának korát leg
később a XV-ik század közepére kell tennünk, legdön
tőbb bizonyítékúl szolgálnak következő szavai: »Anno 
dni MCCCCIIII hub sich an dy keczerey czu präg dy 
weil Wenczla König Sigmunds prüder König was und

*) Marczali: A magyar történet kútfői az Árpádok korában, Budapest, 
1880.'67. old.
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ist off disc czcit nicht aus ge lo sc hin“. Hazánkra vo
natkozólag ez csak 1461 -ig, Giskra meghódolásáig áll
hat. Csehországban 1471-től, Podjebrád halálától kezdve 
már szintén lehanyatlott a huszita ügy.

Krónikánk írója kilétéről semmi felvilágosítást nem 
ad. Azon meleg érdeklődés után, melylyel annyi elő
szeretettel jegyzi fel a Szepességen történt dolgokat, 
bízvást tarthatjuk őt szepesi embernek. Pap nem volt, 
mert mint olyan bizonyosan nem állhatta volna meg, 
hogy a szepesi prépostságnak IV. László kunjai által 
feldúlását meg ne említse, mikor a Szepességen tett 
pusztításaikat említi. Általában az egyházakra vonat
kozó semmiféle adata nincsen. írásmódja, egyenletes 
ortographiája, szabatos szerkesztése mind a kor mű
veltségének színvonalán álló egyénre mutatnak.

Forrásaira két ízben hivatkozik. Először mindjárt 
krónikája elején, mikor elbeszéli, minő mindenféle ide
gen népek találtak Magyarországon vendégszerető fo
gadtatást és laknak az ő korában is — bis auf den 
hewtige tag — „als das dy vngerische cronica aus
weist“. — Másodszor a tatárjárás által előidézett nyo
mor leírásánál mondja: „als dy cronica ságit Mariiniana“. 
Ezen nyilatkozatai kétségtelenné teszik, hogy régi ha
zai krónikák után dolgozott. Kérdés: melyik krónikán
kat használta alapúi?

Krónikáink általában egy közös forrásra lévén 
visszavezethetők, természetes, hogy a szepes-szombati 
is mindenikkel rokon. Különösen sok egyezés mutat
kozik közötte és a nagyobb pozsonyi krónika között.1) 
Daczára ennek azonban ezt nem vehetjük fel forrásául.

*) Chronica Minora. M. Florianus. Budapestini 1885. Minthogy az 
alább felhozott eltérések következtében ezt krónikánk forrásául nem fogadjuk 
el, a részletes összehasonlítást is mellőzzük.
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Krónikánk ugyanis minden más krónikánktól eltérőleg 
egészen elhagyja a magyarok eredetéről szóló mondá
kat, a hunok történetét és a magyar vezérek korát 
s elbeszélése fonalát csak Szt.-Istvánnal kezdi. Ettől 
fogva királyaink sorát minden megszakítás nélkül ta
láljuk benne, míg a pozsonyi krónika III. Géza halálá
tól III. Béla trónraléptéig (1161 — 1173-ig) terjedő hé
zagot mutat. Olyan időrendi tévedéseket, minőket a 
pozsonyi krónika I. László, Kálmán, III. Béla, Imre és 
II. Endre uralkodására nézve elkövet, itt nem találunk. 
Krónikánk általában kitűnik chronologiájának pontos
sága által és e részben helyenkint mutatkozó és kimu
tatandó tévedéseit is könnyen megmagyarázhatjuk. Kró
nikánk a pozsonyinál részletesebb I. Endre, II. Béla, 
Kálmán, II. István, II. Géza, II Endre, korára vonat
kozólag. A szepes-szombati krónika írójánál minden
ből kitűnik, hogy a rendelkezésére álló eredeti forrást 
sokkal jobban tudta használni, mint a pozsonyi krónika 
kivonatát készítő. Krónikásunk ugyanis csak a leglé
nyegesebb dolgokat válogatta ki s ezeket tömör rö
vidséggel, de mindig rendszeres összefüggésben adja 
elő. Feltűnő ez, ha krónikánkat forrásával összehason
lítva tekintjük meg.

Krónikánk, mint már említők, két helyen hivat
kozik általa használt krónikákra. Mit kell értenünk 
az első ízben említett magyar krónika alatt, ezen egy
szerű megjegyzés után bajos lenne elhatározni. Erre 
ugyanis akkor hivatkozik, mikor irata legelején előso
rolja, hogy hazánkba szt. István alatt és más királya
ink idejében is jöttek: csehek, lengyelek, görögök, spa
nyolok, jászok, kunok, filiszteusok, szaraczenok, bese
nyők, örmények, szászok, türingiek, meiszeniek, rajna- 
vidékiek s ezek itt letelepedve laknak az ő idejében
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is, — bis off disen hewtigen tag«. Ugyanott hozzá teszi, 
hogy Magyarország legnagyobb urai németektől szár
maznak. írónknak erős német érzelme nem egy helyen 
lép előtérbe s az adhatta tollára ezen állítást, hogy 
régi krónikáink, különösen Kézai, sokat beszélnek arról, 
hogy szt. István és más királyaink bejött német urak
nak birtokokat adtak s azoknak utódai magyar nemes 
családoknak őseivé lettek. Krónikánk forrásául már 
itt kezdetben kimutathatjuk, hogy az általa itt idézett 
vngerische cronica és a később felhozott cronica Mar- 
tiniana egy és ugyanaz, ez pedig nem más, mint a 
Márk féle vagy Képes krónika néven ismert egyik leg
régibb és legbecsesebb krónikánk.

Ezen állításunknak igazolása régi krónika irodal
munk szempontjából több tekintetben bír kiváló érdek
kel. 1-ször. A legkiválóbb régi krónikánknak, a képes 
krónikának 1358-ból való eredeti szövegén kívül csak 
egy régi másolata ismeretes, ez a m. tud. Akadémia 
könyvtárában levő 1462-iki Teleki féle másolat,1) és 
így egy ezen legrégibb ismert másolatot is megelőző, 
habár csak kivonata is ritka értékkel bír. 2-szor. A 
képes krónikának németre fordítása, illetőleg abból 
készített német szövegű krónikánk a tárgyalton kívül 
tudtommal nincsen. 3-szor. Ha krónikánknak a Márk- 
féléből eredését kimutatjuk, a cronica Martiniana ki
fejezésben egész nyugodtan tekinthetjük a f-betűt c he
lyett becsúszott tolihibának és cronica Marciniana-t 
olvasva egy új és pedig meglehetősen döntő érvet 
nyerünk a mellett, hogy a képes krónika azon Márknak 
műve, kinek azt Toldy tulajdonítja. A Magyarországba 
betelepedett idegeneket krónikáink így sorolják fel:

*) Marci Chronica de Gestis Hungarorum stb. ed. Franc. Toldy. Pestini 
1867. és Marczali id. műve 58.
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Szepes-szombati:
czu den geczeyten des hey- 
ligen hern Steffans, vil und 
mancherley lewte sind an
derswo hyer körnen, und 
auch pey ander konigen ge- 
czeiten als Bemen, polan, 
krichen, hyspaner, Jassen, 
Cuman, philistei, Sarraczen, 
Revvsen, vrmenizen, Saxen, 
Duringen, meysner, vom 
Rey n, vnd walon, vnd wynde 
dy sich alle in vngerland ha
bin nyedergelosen,. . . vnd 
dy grosten hern dis landis 
haben iren vrsprung von 
den dewtschen.

Szent Istvánnak neje

Márk féle;
intraverunt in Ungariam, 
tam tempore Regis Gey- 
che et Sancti Regis Ste
phani, quam diebus Regum 
aliorum, Bohemi, Poloni, 
Graeci, Ispani, Ismahelitae 
seu Saraceni, Bessi, Armeni, 
Saxones, Turingi, Misnen- 
ses, et Rhenenses, Cumani, 
Latini qui diutius in regno 
conmorando,... propter ma

trimoniorum diversorum 
contractus Hungaris im
mixti, nobilitatem pariter 
et descensum sunt adepti.1 2)

,Keysle“ Márknál „Keisla
„Keysla“}) Pétert ő is a királyné fivérének mondja, 
s ez uralkodott 3 évig.3) Azon állításra, hogy Endré
nek fivére Levente segített az uralkodásban az vezet
hette, hogy Márk mindenütt együtt említi e két test
vért és minden intézkedésüket közösnek tűnteti fel.4) 
Salamon Béla halála után ipájának a német császár
nak segítségével jut a trónra.5) Azon állításának, hogy 
Salamon Gézával együtt uralkodott, alapját csakis a 
képes krónikában találjuk fel, hol a testvérek szép

») Toldy 28.
2) U. o. 35, 36, 38. Kézainál Kysla, a budaiban Keysla, Túróczinál

Keista.
3) Toldynál ugyanúgy 38, 39. Kézai István nővére fiának mondja.
*) Toldy 46, 47, , aliter enim non pugnabant. . . . pro Endre et Le- 

7jente“ ; „proelamare edictum et verbum Domini Endre et Levente" etc.
°) U. így Márknál. 57. A pozsonyi Kr. és Kézai nem említik ezt.
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egyetértése ki van emelve.') I László a két króniká
ban teljesen egyezően 19 évig uralkodott és meghalt 
1095-ben.* 2) Kálmán koránál forrásával igen jellemzően 
egyezőleg mondja, hogy uralkodása alatt sok rossz tör
tént Magyarországon.3) II. Isvánnak a görögök ellen 
viselt szerencsétlen háborúját is Márktól ismeri.4) II. 
Bélának kedvező jellemzését szintén csak ottan talál
juk fel.5) A III. István trónraléptétől III. László halá
láig terjedő idő a forrásnak megfelelő rövidségű. II. 
Endrét krónikánk egyenesen harmadik Béla fiának 
nevezi, a mely jelzés szintén Márktól ered, ugyanon
nan a Gertrud megöletése fölött érzett országos fáj
dalom6) Hasonlítsuk még össze azon szavakat, me
lyeknél hivatkozik a „cronica Martiniana“-\'A. A tatá 
roknak ötszáz ezer emberrel beütését, Bélának általok 
egészen a tengerig üldöztetését Márkkal egyezően em
lítve7) mondja:

Szepes-szombati: 
vnd dy tatarn pliben in dem 
lande III Jor, vnd in der- 
selbin czeit mochte ny- 
macz ackern noch seen, 
und dorum noch írem aus- 
czug stürben mer lewte vor

Márk féle:
Manserunt enim ipsi Tar
tari in regno Hungáriáé 
tribus annis, et quia semi 
nare illis temporibus non 
potuerunt Hungari, ideo 

multo plures post exitum

*) 58, a pozsonyi Kr. és Kézai nem említik.
a) A pozsonyi Kr. szerint László 19 évi uralkodása után meghalt 1090-ben.
s) Toldy 82. »in cuius temporibus multa mala sunt perpetrata*. A po

zsonyi Kr. is említi ezt, a budai és dubniczi nem.
4) Toldy 90 A pozsonyi Kr. nem említi. Kézai egészen mellőzi II. Istvánt.
5) Toldy 92. »onnemque numerum malorum devitans, bonorum operum 

exercitationi humiliter adhaerebat*.
e) Toldy 109. A pozsonyi Kr.-ban és Kézainál nincs.
7) Toldy 101. A pozsonyi Kr. szerint a tatárok Bélát »usque nd insu

am Raab vocatam sunt insecuti*.
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hungers, wen das do ge- illorum fame perierunt, 
mórt wurdn vnd gefangen, quam illi, qui in captivita

tem ducti sunt et gladio 
ceciderunt.

Ez, az eddig kimutatott egyezések után, kétség
telenné teszi, hogy krónikásunk a Márk féle króniká
ból készítette kivonatát. A következő uralkodók korára 
nézve is, mindaddig, míg Márk krónikája az 1330 év
vel meg nem szűnik, meg van az egyezés. így IV. 
Lászlónak Otokár cseh király elleni háborúját ugyan
úgy fogja fel mint Márk, hogy Rudolf abban csak mint 
segítő szerepel. A László idejében volt belviszályokat, 
az alsóbb osztályok nyomorát — Kún László szekere 
— szintén onnan vette át.1) III. Endre behozatott az 
országba »dy weil noch König Lasla lebte«, — vi
vente adhuc Ladizlao Rege2) — hasonló szószerinti 
egyezés még több van 1330-ig, melyek között legjel
lemzőbbek a rozgonyi csatára vonatkozó szavak: >do 
ist gros blut vorgossen daz von der tataren czeiten 
nygesehen ist“, Márknál; »proelium durissimum est com
missum, quale a te7>ipore Tartarorum in Hungária 
non contigit celebrari“3)

Krónikánknak az ezen időig forrásúi szolgált ké
pes krónika mellett nagy hátránya, hogy igen sok el
beszélő részletet elhagyott, de vannak olyan [sajátsá
gai, melyek — a hazai történeti ismereteket a XV. szá
zad szempontjából tekintve, — részére más krónikáink 
fölött előnyöket biztosítanak. Ilyen mindenek előtt 
chronologiájának a többiekénél tökéletesebb és pon

*) Márknál: »Imperatore adiuvante*. Toldy 103. A pozsonyi Kr. és 
Kézai a nyomort nem említik.

2) Toldy 104.
3) U. o. 111. A pozsonyi Kr. nem használja ezen kifejezést.
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tosabb volta. Szt. István halálát ugyan 1042-re teszi 
(1038 helyett) de többi krónikásaink évszámot egyál
talában nem említve csak az mondják, hogy szt. István 
uralkodásának negyvenhatodik évében halt meg.1) Ha 
társ-uralkodását Gizellával 995-ben megkötött és így 
a német császári udvarral tényleg létrejött szerződés
től számítjuk, épen megkapjuk a mondott évet. A 
Márk féle krónika I. Endre koronáztatását 1047-re 
teszi s vele együtt a mienk is és így kerül Péter és 
Aba korának összesen csak 5 év. Salamon, Géza, I. László 
trónraléptét helyesen teszi 1063, 1074, 1077-re, holott 
a többiek mindig csak azt mondják meg, hogy hány 
évig uralkodott egyik másik. Szt. László halálát — 
Márkkal — helyesen teszi 1095 re.2) Kálmán uralko
dását 1096-tól számítja, hihetőleg időt adva neki, hogy 
I. Lászlónak 1095 augusztusban történt halála után 
Lengyelországból haza jöhessen és magát megkoronáz
tassa, de igen távol áll a krónikás társak számítási 
hibáitól.3) II. István 1114-től 17 éven át uralkodott, 
tehát helyesen 1131-ig.4) Hibás adata, hogy II. Béla 
12 évig uralkodott, holott szerinte is 1141-ben halt 
meg. Helyesen teszi III. Béla halálát 1196-ra. Imréét 
1204-re, III. Lászlóét 1205-re.5) II. Endre helyes szá
mítás szerint uralkodott 30 éven át 1205— 1235-ig.6)

l) íg y : Kézaí, Márk, a pozsonyi Kr.
3) A pozsonyi Kr. 1090-re, holott tudja, hogy uralkodása 19-ik évé

ben halt meg. Kézai évszámokat egyáltalában nem használ.
8) Márk szerint Kálmán I. Lászlónak 1095-ben történt halála után 25 év 

6 hó és 5 napig uralkodott és mégis 1114-ben halt meg. A pozsonyi Kr. 
szerint Kálmán uralkodása 1090-től 18 év és 6 hóra terjedt és szerinte is 
1114-ig élt.

4) Márk és a pozsonyi Kr. 18 évet mondanak.
3) Márknál hibásan: 1190, 1200, 1200, a pozsonyi krónikában 1199,

1200.

e) Márknál is 80 éven át uralkodott de 1200 —1235-ig van mondva, 
u. így a pozsonyi krónikában.
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Legnagyobb chronologiai tévedése, hogy IV. Béla ha
lála után 5 évet figyelmen kívül hagyva, V. Istvánt 
1275-ben lépteti trónra a miből következve IV. László
nak 1277-ben kellett szerinte uralomra jutnia. Tovább 
1330-ig egyezik forrásával. Mindenesetre oly pontos
ságot látunk itt, minő ritkaság a régi krónikákban.

Az 1330-ig terjedő időszakra összesen 8 olyan 
adata van, mely nincs meg a képes krónikában s ezek
nek java része kiválóan a Szepességre vonatkozik. 
Márk nem említi: 1. hogy III. Henrik császár »hys mit 
dem schwarzen bart« ; 2. hogy László szt. István és
Imre tetemeivel együtt 1183-ban Gellért-é.t is kivé
tette a sírból;1) 3. hogy a szászokat a Szepességre 
II. Béla telepítette; 4. Szt. Erzsébet születésének és 
élete főbb mozzanatainak idejét; 5. hogy II. Endrét 
a magyarok »haben geheisen den trunken konig«. 6. 
A Lapis Refugii és Lőcse alapítását. 7. IV. László 
embereinek a Szepességen tett pusztításait és agyon- 
veretésöket Csötörtökhelyen; 8. hogy Róbert Károly 
a sárosi vár alól Csák Máté elől Lőcsére menekült és 
Károly a rozgonyi csata után a Szepességnek nagy 
szabadságokat adott.

Az eddig feltűntetett egyezések mellett a króni
kánkban levő igen csekély számú és aprólékos eltérő 
adat. különösen mikor az is leginkább a Szepességre — 
melynek krónikáiról még szólunk — vonatkozik, nem 
alkalmas arra, hogy annak alapján a szepes szombati- 
nak a Márk féle krónikából eredését kétségbe vonjuk, 
és én az író által idézett cronica Martiniana-X. cronica 
Marciniana-nak. veszem.

1) Ezt csak a pozsonyi kisebb krónikában találtam. Endlicher Mon. 
Arp. 56.
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A XV-ik század második felébe mélyen benyúló 
budai és dubniczi krónikákat, melyeknek a képes kró
nikával közös forrásuk van, és a melyekkel e szerint 
krónikánk szintén kétségtelenül mutatna fel rokonságot, 
most nem volt alkalmam összehasonlítani. Ez az ed
digiek után azt hiszem felesleges is lett volna; mert 
a XV-ik század első felének irodalmi viszonyait isme
rők előtt talán bizonyítgatnom sem kell, hogy igen 
ritka compilator lehetett ezen szerencsés helyzetben, 
hogy többféle krónika-kéziratot hasonlítson egybe s 
azokból válogassa anyagát. De eltekintve ettől, azt 
látjuk, hogy az 1330-ik évvel egyszerre megszakad 
írónknak fonala. Nagy Lajosról csak annyit tud, hogy 
igen szerette a városokat. Máriát csak említi, Kis 
Károlyt összetéveszti Nápolyi Lászlóval (1401-ben.) Lát
szik rajta az anyaghiánnyal való küzködés, mikor őszin
tén bevallja 1401-re: »In derselbn zeit hat sich vil ding 
dirgangn, dofon ich nicht weis czuschreibn“ Ha to
vábbra terjedő krónika áll előtte, bizonyosan nem 
nyilatkozik így ő, a kinek kedve volt a tovább 
íráshoz.

A szepes-szombati krónikának a XV. századba eső 
része, noha vannak benne egyes oly általános érdekű 
események is, melyeket a szintén XV. századbeli író 
Túróczy nem ismer; leginkább a Szepességen történt- 
tekre vonatkozik. Abban van épen a szepes-szombati 
krónikának érdekessége és értéke, hogy benne az ösz- 
szes eddig ism.ert szepesi krónikáknak ősét találjuk fel.

A Szepességnek régi idők óta voltak krónika és 
napló írói. Ezeknek emlékét 1516-tól kezdve fentar- 
totta Hain Gáspár: »Zipserische oder Leutschauerische 
Chronica undt Zeit-Beschreibung zusammen getragen 
der lieben Posterität zur nachricht von Caspar Hain
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m. p.«1) czímű kézírati műve czímlapjának második ol
dalán a legrégibb időtől 1584-ig terjedő krónikájának 
forrásait így sorolja fel: »Diese Nachfolgende Zipse- 
rische Leutschauerische Chronica ist aus nachgesetzter 
Herren Anmerkungen und Diarys zusammen getragen 
worden als:

Dn.' Conradi Sperfogels Notarii et Judicis Leut- 
schoviensis.

Dn. Danielis Türck Notarii et Judicis Leutscho 
viensis.

Dn. Johannis Henisch Notarii et Judicis Leutscho- 
viensis.

Dn. Christophori Kohls Pastoris Durandi Villens.
Dn. Caspari Cramers J. U. C et Judicis Leutschow·
Dn. Petri Czack Aedilis et Senatoris Leutschov.
Dn. Martini Fröhlichs Senatoris Leutschoviensis.
Dn. Nicolai Hain Judicis Leutschoviensis, sowohl 

auch aus Gemeiner Stadt Leutschau Jahr-Büchern und 
Verrechnungen«.2 3) Ezek közöl: Sperfogel Conrád nap
lóját, mely 1516-tól 1536-ig terjed — mint Lőcsének 
ezen időn át jegyzője, tanácsnoka és több ízben — 
1516, 1517 és 1522— 1523 ban bírája írta. — Türck 
Dániellel 1544-ben mint tanácsnokkal, 1552-ben mint 
városi jegyzővel, 1555— 1557-ben és 1565 — 1567-ben 
mint bíróval találkozunk, 1568— 1569-ben ismét jegyző. 
Henisch János, 1562— 1567-ig tanácsnok, 1568— 
1569-ben bíró volt. — Cramer Gáspár, Lőcse egyik 
legelőkelőbb patritius családjának tagja 1616— 1618-

l) *Hain Gáspár és Krónikája* czím alatt részletesen ismertettem a
, Századok* 1879-iki füzeteiben.

3) Ha itt ezen írók életrajzi adatainak felhozásával ismétlést követek 
el, ezt azért teszem ; mert a Szepességen a »Századok* imént említett füzetei
ben megjelent tanulmány kevéssé ismeretes és a régi írók ismeretét nem tar
tom érdektelennek.
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ban tanácsnok, 1619— 1620-ban, majd 1630— 1631- 
ben 1637— 1638-ban ismét bíró s a közbeeső években 
és 1639-től 1644-ben történt haláláig folytonosan ta
nácsnok. Kortársai voltak Czack Péter és Fröhlich 
Márton (ezen utóbbi mesterségére nézve tímár). Az 
első 1600-tól 1636-ban történt haláláig szerepel Lőcse 
hivatalnokai közt mint aedilis, senator és 1632— 1633- 
ban mint bíró; a második pedig 1638-tól 1645-ig mint 
tribunus és senator. Hain Miklós, a krónika-író atyja, 
1644-ben tanácsnok, 1647-ben bíró, Lőcsének több íz
ben követe, a ki idegen jövevény létére 1652-ben ma
gyar nemességet kapott.

Ezen adatokból látjuk, hogy Hain Gáspárnak 
1516-tól 1684-ig — minthogy ő maga 1658-tól kezdve 
folytonosan mint a lőcsei gymnasium rectora, városi 
jegyző, tanácsnok és biró szerepel — csak az 1569— 
1616 és az 1636— 1645 közötti időszakra nem állottak 
rendelkezésére egykorúan hivatalt viselt egyéneknek 
feljegyzései és naplói.

Sajátságos, hogy egy oly magas műveltségű és 
igen befolyásos ember, minő Hain Gáspár volt, egy 
olyan krónikát nem ismert, mely hivatva lett volna 
épen azon évek hiányait pótolni, melyekre nézve, mint 
fent említők, nem voltak egykorúaktól eredő adatai. 
Értjük a Leibilzerek krónikáját.1) Leibitzer Joachim 
1566-ban született Lőcsén. 1577-iki eseményekről már 
mint szemtanú beszél; meghalt 1623 szeptember 23-án 
Ó-Lesznán, Szepesmegyében, hol ág. ev. lelkész, volt. 
Fia Israel hunfalvi, majd menhardi ág. ev. lelkész foly
tatta atyja feljegyzéseit 1637-ig. Meghalt 1646-ban.

A mint Wagnernek a Leibiczerék krónikájához 
írt előszava mondja, Joachim németül írta krónikáját

l) Kivonatosan közölve Wagner: Analecta seep. I. 46--68.
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és Wagnernek egy barátja, a ki vele a krónikát kö
zölte, fordította azt latinra. Sajnálatomra nem ismerem 
a Leibiczerék kéziratát. Wagnernek azon szavai, hogy 
mindketten sokat hordtak össze, egész nagy krónikára 
vallanak, de minthogy annak egy része részint meg
előző könyvekből van kiírva, részint nem vonatkozik 
a Szepességre, ő azt elhagyandónak vélte. Helyesen 
mondja Wagner, hogy Joachim előtt a régi emlékek 
nem voltak ismeretlenek. Mi pedig bátran mondhatjuk, 
hogy azokat igen jól kellett ismernie. Krónikájának 
az 1240-ik évtől 1433-ig terjedő része több helyen szó- 
szerint egyezik a szepes-szombativál. Álljon itt mutat
ványul egy pár részlet:

Szepes-szombati:
Anno des hern MCCCVIII 

quam ein legat von Rom, 
vnd legte in den Ban alle 
dy dy konig Karulum nicht 
wolden gehorsam thun .. ■ 
nemlich Demetrius und Ma- 
thiusch von Trentsch, vnd 
dorum so czog Karulus 
vor das slos Sarusch vnd 
belegte daz, do quam Ma- 
thiusch mit grossem folke 
vnd tryb den konig vom 
felde also das der konig 
muste weichen in dy stat 
Lewtscha vnd der selben 
weilen legten sich dy fynde 
vur Cassa. Also [nemen] 
dy Czipszer [das crewcz an 
sich vnd] czugen mit ge-

2

Leibiczer féle: 
MCCCVIII Legatus Ponti- 
tificius Roma venit in Hun
gáriám, et omnes subjecit 
interdicto, qui Regi Carolo 
parere nolebant. Praecipui 
erant Demetrius et Mat
thaeus Trenchiniensis Con
tra eos movit Carolus et 
arcem Sáros obsedit. Su
per venit Matthaeus cum 
ingenti exercitu, et Regem 
ab obsidione depulit, cam
poque exegit. Itaque Leitt- 
schoviam se recipere ne- 
cessum habuit, hostis vero 
ad Cassoviam consedit. 
Tunc Scepusienses collecta 
manu sub suis signis cum 
Rege processerunt. Id post-
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sampt hant mit dem konig, 
mit irem panyr do daz hor
ten dy fynde dy vor Cassa 
lagen, dy czogen dem ko
nig entkegen vnd an der 
Tarcza bey Rozgon hilden 
sy den streit, also wart des 
konigs panyr nidergeslagen, 
vnd vnder der Czipszer 
panyr gewan der konig mit 
Gotes htilfe den Streit, vnd 
do ist gros blut vorgossen 
daz von der tataren czei- 
ten ny gesehen ist vnd also 
habin dy Czipszer gros lob

quam ad hostem perlatum 
est, venit obviam, et com
missum est proelium in 
campo Rozgoniensi ad fluv. 
Tarczam [Anno MCCCXIIj. 
Ibi Bandérium Regium pro
fligatum est, sed a Bande- 
rio Scepusiensi relata est 
victoria cum Dei auxilio, 
tanta autem tunc fuit san
guinis profusio, ut a tem
pore Tartarorum major non 
fuerit, et sic Scepusienses 
magnam laudem, et liber
tates inde adepti sunt.

vnd freitum erkriget.
Ugyanilyen szószerinti egyezéssel közli Leibiczer 

az 1342-iki lőcsei tűzvészt, (de az évszámot eltérőleg 
1332-ik évre teszi); az 1338-iki sáskajárást; Róbert 
Károlynak és Lajosnak a városok iránti előszeretetét; 
az 1401-iki polgárháborút és Lőcsének elfoglaltatását 
a csehek által stb.

Vannak azonban olyan eltérő részletek, melyek 
arra mutatnak, hogy Leibiczer nem a szepes-szombati 
kéziratot használta, hanem annak valamely kivonatos 
és helyenkint módosított másolatát. Erre mutat, hogy 
az 1278-iki csütörtökhelyi vérengzést, a huszitáknak 
1433-ban a Szepességen időzését csak röviden érinti; 
Lőcsének Debrőy István által ostromoltatását 1400-ra 
teszi 1403 helyett és míg a szepes-szombati kézirat 
Dobry Istvánt említi, itt Comes Stephanus van említve. 
Vannak azonban benne oly adatok is, melyek a sze- 
pes szombatiban nincsenek.
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A Hain féle krónika régi tudósításai részben szin
tén egészen megegyeznek a szepes-szombatival. Így 
1422-ben a ráczok (talán a czigányok?) szökési szán
déka. Lőcse leégése 1431 húsvét napján; 1433-ban 
a husziták betörése a Szepességre Pardus János —- 
Hainnál »Perdus« — vezetése alatt; 1441-ben Gál nap
ján a husziták újra bevették Kézsmárkot; 1443-ban 
Giskra a szepesi városokkal egyesülve bevette Richnót; 
ugyanazon évben nagy földrengés volt. Itt is talál
kozunk oly adatokkal, melyek sem a szepes-szombati, 
sem a Leibiczerék krónikájában nincsenek meg.

Tudva azt,’ hogy Hain nem ismerte a Leibiczerék 
krónikáját — mert forrásai közt nem is említi — ; 
látva, hogy a két krónikában egymással és a szepes- 
szombatival szószerint egyező adatok vannak, és hogy e 
mellett mindakettőben vannak külön-külön oly adatok, 
melyek fórrásukúl a szepes-szombati krónikát vallják 
és végre mindkettőnek vannak egészen önálló adatai 
is: csak azon következtetésre juthatunk, hogy a Sze- 
pességnek eddig ismert legrégibb krónikájából, a sze- 
pes-szombatiból, többen másoltak, kivonatokat készítet
tek és ezeket az illetők saját tudomásuk szerint új 
adatokkal toldották még. A XVI. században már több 
ilyen kéziratnak — nyomtatványról tudomásunk nincs — 
kellett itt közkézen forognia, mert kétségtelen, hogy 
Leibiczer Joachim egészen más kéziratot használt, mint 
a Hainnak legrégibb forrásúi szolgáló író.

A Szepes-szombati krónikának becséből nem csak 
mit sem von le az, hogy belőle számosán merítettek, 
sőt inkább nyer értékben, mikor látjuk, hogy az egy
korú írónak a XV. századra vonatkozó pontos adatait
egyes másolók részint elhagyták, részint helytelenül

2*
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szállították át az utókorra. Krónikánknak az eddig 
ismert szepesi krónikákból hiányzó adatai ezek:

A szászoknak a Szepességre betelepedését egyet
len régi krónikánk sem említi. Annyira el voltak telve 
a régi pap-krónikások a királyokról szóló legendák és 
mondák részletes elmesélésével, hogy olyan fontos ese
ményről egészen megfeledkeztek. Tudtommal legrégibb 
íratunk az ismertetett krónika, mely a betelepedésről 
szól. Mennyire zavarosak voltak az ezen kérdésre vo
natkozó nézetek még a XVII. században is, mutatja a 
magas műveltségű Hain, a ki krónikájába nagy komo
lyan beírja, hogy Erdélybe a szászokat 1076-ban I. Géza 
hozta be, de a szepesi szászokról mit sem szól. Más 
íróink is csak feltételezik, hogy a Szepességre II. Géza 
telepítette a szászokat. Nem akarom vitatni, mert nem 
is bizonyíthatnám, hogy igaza van; de mindenesetre 
— legalább mint hagyomány — érdekes ezen ügyben 
egy XV. századbeli szepességi írónak véleménye, noha 
ez sem dönti el a kérdést, mikor mondja, hogy »ha 
a szászokat a Szepességre egy Béla nevezetű király 
hozta be, úgy az kétségkívül csak I I  Béla lehetett, 
mert ennek ellenségei miatt sok más vendéget is kellett 
az országba hoznia, hogy azokat ezeknek segítségével 
legyőzhesse «.

IV. László kunjainak a Szepességen elkövetett 
pusztitásáiról több okmányunk és írónk emlékezik,1) 
de a csutörtökhelyi vérengzésről mit sem tudnak. Lei- 
biczer J. 1278-ra említi, hogy a csütörtökhelyiek a király 
emberét megölték, kiért jelentékeny összeget kellett 
fizetniök. Krónikánk szerint a király emberének kísé
rete is áldozatul esett ottan s csontjaikat, pánczéljaikat *)

*) Szepesi Emlékkönyv 1888. 385, 403.
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1428-ban találták meg a templom előtt levő, sokáig 
befödve tartott kútban.

A szepesi szász provincziának régi okiratai Lőcsén 
1342-ben égtek el.

Lőcsének első ismert ostromát krónikánk egész 
helyesen teszi 1403-ra valamint az ostrom vezérét is 
jól ismeri. Az általa említett Dobry István azonos Ná
polyi László pártjának a felvidéken egyik legnagyobb 
támaszával Debrőy Istvánnal.1) Az ostromolt Lőcse 
tehát Zsigmondnak volt rendíthetetlen híve.

1433 ban ismeri írónk a Szepességre betört huszi
ták szekérvárait, melyekkel 14 napon át időztek itt 
Kézsmárkot bevéve, rabolva, dúlva.

Zsigmond 1412-ben Lengyelországnak elzálogosí
totta a Szepesség egy részét. A zálogösszegül szolgált 
37 ezer schock-sexagenariusnak magyar pénzre átszá
mítása igen eltérő, némelyek 98.000, mások 155-, 185 
ezer magyar forintra teszik azt.2) Krónikánk írója, mint 
egykorú, ezt mondja: »vmb XXVIIM schok groschen, 
das macht guldn LXXXVIIIM und acht hundert gulden, 
als XXV groschen vor 1 guldn zu rittnc. Ez a helyes 
számítás: 88.000 X 25 =  2.220,000 magyar garas: 
ez osztva 37.000-el, 1 schock =  60 magyar garassal =  
2 2/5 magyar forinttal.

Krónikáink közöl csak a szepes-szombatiban ta
lálom említve, hogy I. Ulászlóhoz a városok közöl csak 
Székesfehérvár, Buda és Kézsmárk csatlakoztak. Ugyan
csak itten találom Rozgonyi Simon egri püspöknek 
táborozását a Szepességen Giskra ellen 1443-ban azzal, 
hogy a püspök ekkor fivérének leányát Giskrának nőül 
adta és maga is Lászlónak pártjára állott. *)

*) Horváth Mih. Pest. 1871. II. köt. 430.
a) Wagner I. 10, 48. Horváth II. 451.
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1453-ra van még egy eddig ismeretlen töredékes 
emléke a Szepességen a husziták által elkövetett na
gyobb pusztításnak.

A krónika teljes szövege ez:1)
In dem namen Jhesu xpi.

Sint dem mole das dy Czipszer Saxen genant seyn 
und geste, So ist es not zu wissen von wan sy ke- 
komen sein wnd durch wilchen konig, und wenne sy 
in den Czipsz komén seyn. So sein auch in vngerlant 
mancherley lewte vnd mancher ley geczowge von wan 
dy bekomen seyn wy daz wil ich eyn teil entrichten. 
Dorumb ist es czu wissen daz czu den geczeiten des 
heyligen hern Steffans vil vnd mancherley lewte sind 
anders wo hyer körnen, und auch pey ander konigen 
geczeiten als Bemen, polan, krichen, hyspaner, Jassen, 
Cuman, philistei, Sarraczen, Rewsen,* 2) vrmenisen, Saxen, 
Duringen, meysner, vom Reyn, vnd walon, vnd wynde, 
dy sich alle in vngerlant habin nydergelosen, vnd sint 
aldo pliben wonhaftig bis off disen hewtigen tag, als 
das dy vngerische cronica ausweist, vnd dy grösten 
hern dis landis habin iren vrsprung von den dewtschen.

Dorumme ist es czu wissen, als do starb der acht- 
par fürste Geysa ein fater sand Steffans. In dem 
selbin Jor noch Cristi gepürd IX hundert und XCVII 
ward sand Steffan czu einem konig ofgenomen vnd 
wart vorhyn gethauft von sand Albrecht und her ist 
der erste Cristen konig czu wngern So nam her czu 
einem weibe fraw Keysle dy sand Heynrichs des kei- 
sers swester was. Also gedacht her wy her das land 
czu dem globen möchte prengen vnd mocthe das mit

*) Nyomdai nehézségek miatt a röviditési jeleket elhagytam s a szava
kat az eredetinek mindenben megfelelően kiegészítettem.

2) Márknál *Bessen* besenyők.
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eygener macht nicht volprengen also gab ym sein swo- 
ger Heynrich keyser vil grofen ritter vnd knecht vnd 
vil streithaftig folk aus dewtschen landen czu húlff, 
mit der rat und hűli dy vngehorsam czu dem globen 
betwang. vnd also habin sich dy dewtschen czu vngern 
nider gelossin, vnd habin Stete merkte festen und 
Dörfer gepawt. ||

Anno domi MXL noch sand Steffans tod ward 
czu einem konig ofgenomen petrus eyn dewtscher der 
was der konigin prüder vnd regirt III Jor vnd wart, 
aus dem lande getriben, vnd Aba wart ofgenomen czu 
einem konig, der was eyn lanther vnd nicht von kö
niglichen stam. Also quam keyser heynrich der dritte, 
der hys heynrich mit dem schwarzen bart. mit grosem 
folke vnd vbirwand dy vnger vnd Aba wart dirslagen 
vnd saczte petrum wider in seyn reich, und also regirt 
her noch II Jor wart von den vngern dirslagen.

Anno dnni M°XLVII wart Andreas czu konig ge
macht vnd leuente sein prüder half ym regiren wend 
sy woren aus dem gesiechte sand Steffans pey des 
geczeitten troten dy unger von dem globen X, (Christi) 
und sy tilgten alle pischolf vnd prister und nemlich 
sand Erhärt pischolf czu Chanadyn, und dy kirchen 
czu prochen sy

Salomon Andree sun fünf Jar alt wart konig dy 
weil der fater noch lebite, Sunder Bela sein prüder 
vordrang yn vom reich vnd regirte drey Jor.

Anno des hn M°LXIII wart Salomon wider konig 
mit des keyszer hülfe des thochter her hatte czu weibe, 
vnd regirte XI Jor mit seinem prüder Geysa, vnd do 
hub sich an eyn krig czwischen den prudern. Also 
das sand Lasla vnd Geysa seyn prüder eyn streit hatten 
mit dem konig Salomoni do iczund woczen1) leit, vnd

1) Vácz.
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Salomon wart nidergelegit mit seim folke vnd muste 
aus dem reich weichen vnd starb ym elende.

Anno düi M°LXXIIII wart Geysa czu einem ko- 
nig ofgenomen vnd her pawte dy kirch vnd den thum 
czu woczen, vnd regirte III Jor jn fride.

Anno dni M°LXXVII noch Geysa tod wart ofge- 
nommen sein prüder sand lasla vnd hot seyn reich 
geweret vnd löblich regiret XIX Jor

Anno des hn M°LXXXIII lis her enthebin dy 
corper sand Steffan vnd Emrici vnd sand Gerhards 
vnd ist gestorbin Im Jor des hn M°XCV. |j

Anno des hn M°XCVI ist Kolomanus konig Geise 
zun konig wurden, pey dis konig geczeyte ist vil böses 
gesehen czu wngern.

Pey disen geczeiten sein dy crewcziger dy dew- 
tschen durch vngerlant mit grosem folk geezogen vnd 
habin herlichn gewonunk vnd vil lant in der heyden- 
schaft. Daz ist gesehen durch Kayzer Heynrich dem 
firden. Der her furer ist gewest Gotfridus furst in 
dewtschen landen.

Anno domi MCXIIII. ist sein sun Steffan konig 
wurden. Disz konig hot ein streit gehabt mit dem 
keyser von Constantinopolim, vnd hot den streit vor- 
lorn vnd sein folk ist ym dirschlagin vnd her starb 
in dem Jor xri MCXXXI do her hatte geregiret 
XVII Jor.

Bela der blinde ist noch ym konig wurden, her 
ist genant wurden ein gutter gottförchtiger konig, her 
hot auch lossen hynprengen dy lanthern durch der rot 
her vorplind ist wurden, und hot geregiret XII ior vnd 
ist gestorben Ano des hern MCXLI

Es ist czu merken daz dy Saxen on czweifel in 
den Czips sint pracht wurden, went sy sint durch ein
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konig Bélám genant herein pracht, das mus disz Bela 
sein, went her hot auch ander geste vil in das lant 
müssen prengen, durch seiner fynd willen, dy czu be- 
twingen.

Anno des hern MCXLI am andern tage noch 
seym tode ist Geysa sein sun konig wurden, vnd hot 
regirrt XX ior. In disen geczeiten is keyser Conrad 
vnd der konig von Frankreich durch vngerland geczo- 
gin mit grossem folk wider dy heyden vnd vndid (?) 
vnd konig Geysa ist gestorbn Anno dni MCLXI.

Steffan sein sun ist noch ym konig wurden in 
dem selbin Jor, vnd hot regiret XI Jor vnd IX mened, 
vnd ist gestorbn Annv MCLXXII. ||

In diser czeit lasla des blynden Bele zun hot dy 
cron under sich pracht I Jor ond ist gestorben.

Noch ym hot sein prüder Steffan dy trón behaldn 
mit gewalt vnd ist in dem strit von den wngern vbir- 
wunden wurden vnd aus dem lande getriben vnd ist 
gestorben.

Anno des hern MCLXXIII ist Bela sein prüder 
konig wurden vnd hot geregiret XXIII Jor vnd ist ge
storben Anno MCXCVI.

Emrici sein sun ist noch ym konig wurden vnd 
hot gehyrschet IX Jor vnd ist gestorben Anno MCC1III.

Anno de hern MCCV ist ladislaus sein sun konig 
wurden vnd hot regirrt I Jor.

Anno dni MCCV ist Andreas konig Bele sun des 
dritten konig wurden, vnd nam czu einem weybe fraw 
Gerdrud des furstin tochter von Meran ein dewtsche 
mit der her sun hatte Belam Colman und Andreám 
vnd sand Elizabet. Sunder fraw Gerdrud wart durch 
ein lanthern bangban genant schemlich dirschlagin daz 
ist gesehen. Anno des hern MCCXII, durch des todis

2 * *
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willen, wart gros betrubnis in vngerlant bekomen vnd 
Bangban mit al seinem geschlechte war getilget. Sand 
Elizabet ist geborn Anno des hern MCCVII vnd in 
dem firden ior ist sy vorlubet herezog ludwig von 
Düringen. Im XIIII Jor hot her sy genomen, vnd 
habin an der ee gesessin VI Jor, vnd her ist gestor
ben czum heilign Grab Anno MCCXXVII vnd also 
ist sy witwe plibn ΙΙΪΙ Jor vnd ist gestorbn Anno d 
MCCXXXI do sy alt was XXIIII Jor.

Anno des hern MCCXII pey keiser Otto geczei- 
ten ist eyn gros fart gewest der crewcziger off dy 
heydenschaft vnd do ist mit geezogn konig Andreas 
vnd ist eyn fürst gewest des folkes, vnd mit ym ist 
geezogen ludvicus sein edem, vnd drey Jor do pliben, 
ludwicus ist do vorgangen vnd habin vil stet vnd lande 
gewonnen, vnd also quam her hem mit gelöckselikeit 
vnd regirt XXX ior vnd starbe Anno d. MCCXXXV. 
dy vnger habin yn geheisen den trunken konig. ||

Anno des hern MCCXXXV ist Bela seyn sun 
konig wurden vnd hot regiret XXXIIIII Jor. pey dis 
geczeitn als Anno des hern 1241 sein die Thatarn 
in daz lant komén mit czu fünf mol hundert tawsent 
man, vnd habin nicht alleyn in disem Land czu wngern, 
sunder auch in polan vnd in der Slesia vnd yn andern 
landen, gros yomer gemacht mit rawben. mort, gefeng- 
nis vnd mit dem prand konig Bela strit mit yn vnd 
ward übirwundn vnd aldo wart sein alle ritterschaft, 
des reiches dirslagin den Konig triben sy bis an das 
mer. Sein prüder Colomanus wart dirschlagin, vnd 
dy tatarn plibn in dem lande III Jor, vnd in der selbin 
czeit mochte nymacz ackern noch seen, und dorum 
noch irem ausezug stürben mer lewte vor hungers, 
wen das do gemort wurdn vnd gefangen. Auch so ist
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so grosz hunger gewest, daz dy mutter ire Kynder 
habin gessin, vnd dy lewte habin das ertrich von einem 
berge vor mel müssen essen, als dy cronika sagit Mar- 
tiniana. Es ist czu glewben das das ist gesehen, off 
dem berge do der kartuser closter leyt, went dy czip- 
ser habin czu derselben czeit denselben den pergk 
mit einer mauer vmezogen alz man daz noch syd, vnd 
aldo habin sy sich mit kynd und weib behaldyn vur der 
tatarn grawsamkeit. Dornoch ezugen dy tatarn ken 
polan vnd in dy Slesia, aldo wart konig heynrich sand 
hedwigen sun, mit seinem folke dirslagen, Czuhant 
dornoch quomem dy Beinen mit andir gutten lewten 
vnd dirslugen dy tatarn, Czu hant dornoch ist dy stat 
lewtscha gepawt wurden von den Czipszern, off das, 
daz sich fort mer vor den fynden mochte behalden.

Anno domi MCCLXII pey dis konig geczeiten sein dy 
pusser mit dem geseln1) von einem land czu dem andern 
land mit grosen scharen vmb gelauffen. Dornoch ist ge- 
storbn konig Bela Ann dni MCCLXX vnd leit zu Gran ||

Anno dommi MCCLXXV Ist konig wurden Ste
phanus Bele zun vnd hot geregiret II Jor, her hatte 
auch ein streit mit Ottocaro konig czu Bemen vnd 
ubirwand yn.

Anno dni MCCLXXVII Ist Ladislaus sein zun 
konig wurdin der hatte eyn streit mit dem Ottokaro 
konig czu Bemen vnd dirslug yn, abir Rudolphus Rö
mischer konig der halff mit seinem grosen folk dem 
konig ladislao. Diser konig wart durch den legatum 
genannt ffirmanus in des pobist banne gelegit, dorum 
daz daz her nicht cristenlich in der ee lebit, sunder 
her hatte zuschaffen mit der kun tochter. Dornoch 
wart her durch dy kun dy her alleczeit libet dur-

Geiseln.
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stiel ich getilgit. In dem Jor X (cristi) MCCXC. In der 
selbin czeit entstund gros krig in dem lande, also daz 
daz folke also arm wart, daz es nicht hotte pherde 
noch fy do mit es hette mögen erbiten,1) sunder sy 
musten selbyn sich anspanen, vnd dy wegin czin, vnd 
dorum wurden dy karren mit czwen raden konig laslas 
wagen genant. Czu dises konig geczeiten Anno dni 
MCCLXXVIII adir eyn Jor dirfur Ist ein her gewest 
ym Czips des konig diner, der hatte den Czipszern 
gros widerdris vnd smocheit gethon, dorum dirschlu- 
gen sy yn vnd daz gesehen ym donerstmargt, went 
in dem Jor X pey MCCCCXXVIII do man den pron 
vur der kirchn oftente dervon langen Jorn vordeckt was, 
do fand man in dem selbin pron vil menschen peyn vnd 
panczer vnd in den kellern fand man auch peyn, dorum 
mustn dy Czipszer disem konig lasla gros gelt geben.

In diser czeit dy weil noch konig lasla lebte do 
czugen etzliche lanthern des landis, und nemen off czu 
einem konig Andreám, der do was ein wenediger sun
der aus koniclichen stam. vnd prochten yn ken wngarn, 
vnd do konig lasla getilget ward, do cronten sy In 
czu eynem konig, vnd dornoch in kurtz wurden etzli
che lanthern vnd ezogen ken Rom czum pobist vnd 
poten yn vm eyn konig || do gab yn der pobist ein 
kynt von XI Jorn czu einem konig der was des konig 
zun von Sicilia vnd was auch von königlichen stam 
von wngarn, der hys Karolus vnd sy furten yn ken 
wngarn dy weil noch konig Andreas lebite das ist 
gesehen in dem ior X. MCCXCIX dornoch noch II Jor 
starb konig Andreas Anno xpi MCCCI.

Do nun Andreas thot was, do wurden dy prela- 
ten vnd lanthern abir zwitrechtig, eyn teil wolden ka-

*) Arbeitern.
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rolum czu einem konig behaldin, mit dem namen adir 
nicht mit der tot went sy wolden ym nicht seyn ge- 
rechtikeit vbir gehn. Das ander teyl der lanthern dy 
pruchten von Bemen des konigs zun wenczla genant 
vnd cronten yn czu weisenpurg, und also wordn czwen 
konig ein teil hildis mit konig wenczla, eyn teil mit 
karulo ydoch hatte karulus das groste teil an ym. Do 
der Bemesche merkte das sy seinen sun nicht wol
den vor ein hern haldin, do quam her ken wngern 
mit grossen folke, vnd nam sein sun mitsampt der 
Cron zu Ofen, vnd fyng den richter czu Ofen vnd 
etzlicher purger, vnd furte sy mit ym ken Bemen. Daz 
ist gesehen ym Jor X. MCCC11I. Czu derselbin czeit 
czogen etzliche lanthern ken peyern vnd off czu eym 
konig Otto herezog von peyern, her nam dy Cron vom 
Bemeschin konig vnd furte sy ken wngern, vnd wart 
aldo aldo gecronet, also wurdn nun drey gekrönte 
konig vnd das ist gesehen Ano xpi MCCCV-to. Czu- 
hant dornoch fyngen dy vnger konig Otto, vnd hű
den yn gefangen etzliche czeit mitsampt der Cron. 
Do abir Otto sag dy posheit der vnger do czog her 
in seyn land. Anno des hern MCCCVIII. quam ein 
legat von Rom, vnd legte in den Ban alle dy dy konig 
karulum nicht woldin gehorsam thun, vnd betwang sy 
also, Idoch so pliben noch etzliche vngehorsam, vnd 
nemlich Demetrius vnd Mathiusch vnd Trentsch, vnd 
dorum so zog Karulus vor das slos Sarusch vnd be
legte daz, do quam Mathiusch || mit grossem folke 
vnd tryb den konig vom felde also das der konig 
muste weichen in dy stat Lewtscha vnd der selbin 
weilen legten sich dy fynde vur Cassa. Also nemen 
dy Czipszer das crewcz an sich vnd czugen mit ge- 
sampt hant mit dem konig, mit ihrem panyr do daz
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horten dy fynde dy vor Cassa lagen, dy czogen dem 
konig entkegen vnd an der Tarcza bey Rozgon bilden 
sy den streit, also wart des konigs panyr nidergeslagn, 
vnd vnder der Czipszer panyr gewan der konig mit 
Gotes hülfe den streit, vnd do ist gros but vorgossen 
daz von der tataren czeiten ny gesehen ist vnd also 
habin dy Czipszer gros lob vnd freitum erkriget.

Anno des hern MCCCXXX czog der konig ka- 
rulus in dy Walachey off iren wayda Bazarad, do wart 
her von den walochen ym gepirge mit allen seinem 
folke nyder gelegit, vnd quam mit wenig folke dorfon, 
dornoch starb konig karulus Anno dni MCCCXLII do 
her hatte XXXII Jor regiret. Czu der selbin czeit ist 
dy stat Lewtscha vorprant, vnd aldo sein auch dy 
alten prife des landis des meiste teil vorprant.

Anno dni M°CCCVIII sein dy hewschreken ge
west alhy in vnger lant, vnd habin alles getreide vnd 
friiehte getilgit, vnd seyn von hynnen geezogen ken 
peyern, ken Swoben vnd ken franken. [Ezen pont a 
kézirat szélén áll.]

In dem selbn Jor (t. i. a fenti 1342) noch seinem 
tode wart ludwig seyn zun gekronet. do her alt was 
XVI Jor am dritten tage noch des faters tode. Disz 
konig vnd seyn fater habin dy stete zu vngern zete 
gelibit vnd dy erhaben vnd gepessert, vnd ist gestorbn 
zu Thirna Anno des hern MCCCLXXXII am donners- 
tag noch Nativ. Marie

In dem selbin Jor am fünften tag noch sein tode 
ist Maria seine tochter zu einem konig gecronet,

Anno dni MCCCLXXXVI ist Sigmund des key- 
szer zun Karuli zu einem konig gecronet am palmtag, 
vnd hot genomen fraw Maria zu einem elichen weibe. 
Dornoch ist her geezogn off dy türken mit vil groffen.
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hern vnd ritterschaft von Dewtschenland, von frankreich 
vnd aus andern vnd ist nydergelegit, Anno MCCCXCVI 
dy sein dirslagen gefangen vnd dittrengt etc. j|

Anno dni MCCCCI Ist her czu Ofen von der 
lantschaft gefangen wurden, vnd ist dornoch also pey 
czwey Jorn vorlorn wurden. In der selbin czeit hot 
sich gros crig gemacht ym lande. Dy Beme hatten 
dy Lewtscha Ingehaldin, vnd dy vnger den kesmargt 
vnd von peyden seyten ist daz land beswerit wurden 
vnd hot der crig ein Jor gewert, bis der konig wider 
czu lande quam. In derselbin czeit furten dy vnger 
eyn andern konig in daz land aus walen der hys karlur 
vnd wart dornoch dirslagen, In derselbn czeit hot sich 
vil ding dirgangen, dofon ich nicht weis czuschreiben 
vnd in der selbn czeit als im Jor X. MCCCCIII wart 
dy stat lewtscha vmlegt von Dobri István vnd her 
muste mit schandn dorfon czin. In derselbn czeit als 
Anno dni MCCCCIIII hub sich an dy keczerey czu 
präg dy weil Wenczla konig Sigmuds prüder konig 
was vnd ist off dise czeit nicht ausgeloschin.

Anno dni MCCCCXI gewan konig Wladislaus 
von polan den streit ken den prewssin vnd wart gross 
folk do dirslagen. Dornoch Anno dni MCCCCXII, 
hot der könig Sigmund dy dreyezenstete vorsagt dem 
polnischen konig vmb XXXVIIM schok groschen, das 
macht gulden LXXXVIIIM vnd acht hundert gulden 
als XXV groschn von 1 gulden zu rittn.

In dem selbin Jor ist alhy eyn gros sterben ge
west etc.

Anno dni MCCCCXX ist das creucz gegeben 
wurdn off dy keczer, dy Bemen, vnd konig Sigmund 
ist mit vil folk off sy geczogn her hot abir wenig 
mögn schaffen.
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Anno dni MCCCCIX ist her erwelt wurden zu 
einem römischen konig vnd ist keyszer wurden Anno 
dm MCCCCXXXIII.

Anno dni MCCCCXXII Sint dy Raczen von konig 
entrunnen vnd wolden ken polan czin, dy fingen dy 
Czipszer und dirschlugen ir vil vnd dy hewpt lewte 
wurden dem konig geantwort, an sand peter vnd 
pauli obent ist es gesehen,

Anno dni MCCCCXXXI am ostertag ist dy stat 
Iewtscha daz meiste teil verprant. [|

Anno des hern MCCCCXXXIII an Sand Marci 
tag körnen dy hussin mit irem hewptman Johane par
dus durch polan in den Czips mit der wagenpurk vnd 
mit grossem folke vnd gewonnen den kesmargt vnd 
raupten, prenten morten, vnd fingen dy lewte, vnd 
behatten vnd dem Czips pey XIIII tagen vnd czogn 
durch dy lipta wider hynhemen,

Anno dni MCCCCXXXVII ist keiszer Sigmund 
gestorben an unszer liben frawen obenth Conceptionis.

Anno dni MCCCCXXXVIII am Joris tag ward 
gecront herezog Albrecht von Ostireich, der hatte fraw 
Elizabet des keiszer tochter czu einem elichen weibe, 
Dornoch am phingst obent als her czu Ofen was do 
machten dy wnger ein schagman (?) vnd nomen den lew- 
ten aus iren hewszern vil gutter vnd kawfmanschaft, 
vnd dornoch wart her auch konig czu Bemen, vnd her 
was auch römischer konig,

Anno dni MCCCCXXXIX ist ein sterben gewest, 
In der selben czeit quomen dy türken in Sibenburgen 
vnd teten grosin schaden, vnd furten vil folkis von 
danne, In dem selben Jor czog her off dy thuerken 
vnd wart kräng, vnd lis sich heym furen, vnd starb 
czum langendorff pey Gran.
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Fraw Elizabeth pleb swanger vnd am sand peter 
tag Anno dni MCCCCXL wart geporn konig lasla 
gar ein edler her, vnd dornoch off phingsten wart her 
gecronet, vnd wart mitsampt der Cron gefurt vnd ge- 
antwort her fridrich of dy czeit römischer konig.

In derselbin czeit czogen dy lanthern ken polan 
noch dem konig Wladislao, vnd furten yn ken weisen- 
purg vnd cronten yn mit sand Steffans cron an sand 
Alexy tag, vnd olso erstung gros erig vnd zwitracht 
ym lande, eyn teil hern hilden es mit konig lasla vnd 
teil vund das gröste teil der lanthern mit mit dem von 
polan, vnd dy Stete alle mit konig lasla ausgenomen 
den Kesmargt, Offen vnd Weisenpurk.

In derselbin czeit, sante fraw Elizabet ein hewpt- 
rnan Jan Giskra in dis land der quam mit vil volk 
der bemen, vnd wart hewptman in den Steten.

Anno dni MCCCCXLI vmb sand Galli tag dersteg 
her den Kesmargt

Anno dni MCCCCXLIII legt her sich mit den 
stetin vnd mit dem Czips vur Reichnaw vnd gewan das

In dem selbin Jor In die Bonifacy czu mitag ge- 
schag ein gros ertpibung das vurmols alhy vmb ny 
ist gehoryt wurden. Czuhant dornoch als Reichnaw 
gewonnen wart, do quam der pischolf von Erla mit 
vil folk vnd legte sich ken Kirchdorff vor daz schlos 
vnd also quamen dy Bemen vnd dy stete vnd woldyn 
yn bestreitn also must her weichn in daz vurhaws, 
vnd do ym mer folk quam do musten dy Bemen vnd 
dy stet weichen vom felde, also legte sich der pischolf 
mit der wagenpurk pey daz Newdorff. Also gab der 
pischolf dem Jan Giskra seines pruders tochter czu 
einem elichen weibe, vnd ward also, am konig laslas 
teil, vnd des polnischen konigs teil ein frid beschlosin,

3
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Anno dni MCCCCXLIIII in dem herbist czog der 
polnisch konig mit dem legaten Juliano, vnd mit grosem 
folk der vngern vnd der polan off dy türkey vnd an 
sand Martini obent wart her mit allem seinem folke 
von den türken nidergelegit. nymand konde gesagin 
wo der konig hyn körnen wer, sunder Janusch von 
hwnyad der quam dorfon.

Anno dni MCCCCXLVI wart ein samelung der 
lanthern vnd der Stete czu Waissenpurk, vnd da wart 
konig lasla czu einem konig, de her VI Jor alt was.

Anno dni MCCCCXLVIII Im herbist czug hunady 
Janusch der nun eyn gubernator was off dy türkey mit 
grosem volke vnd wart von den türken abir nyder- 
gelegit, do pliben vil gutte lanthern Ritter vnd knecht, 
vnd her quam kawm dorfon. ||

Anno domi MCCCCLIII besaczte P e .................
pey Kapisdorff, vnd thet disem l a ...............................
mit prandmort rawben vnd m it.....................................
konigs folke belegte sy m itsam pt................................
Czips, sy mochten yn nicht angr..................................
muste sy mit gelt abgekewfen.....................................
ein gros sterbin

Anno dni MCCCCLIIII, in vigilia p e tr i ..............
kwam Czayka der hewptmann von...............................
pubin dy man h a t............................................................
dy Stat K ............................................................. II
.............................ohanne des pobist legaten czog off
................................als sy quomen am dritten tag vur
. . . , ................. hisch weisenpurg, do wart der grof
...................................y von lasla wayda, aus des tode
.............................omen vnd also czog der konig mit
..........................mit den krewczigen wider czun'ik ken
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LVII am crom mitwoch lis konig
........... hewpt apslen, vnd seyn
........... z her foen, do entstand

Ezen utolsó hiányos pontok a kézirat elszakított 
utolsó levelének két oldalán egészen ezen beosztással 
vannak meg. Az 1453-ra vonatkozó pont Axamith 
Péter huszita rabló vezérnek a Szepesség ellen akkor 
intézett támadását tárgyalja.1) Az 1454-iki részletet Hain 
és Leibiczer hibásan ismerik, az első Jszkrow Jánosnak, 
a másik Giskra Jánosnak tulajdonítván 1545-ben a 
csütörtökhelyi templomnak megerősítését az ellenök ké
szülő késmárkiak ellen.2) Kéziratunk ezt 1544-re teszi 
és a husziták vezéréül Czaykát nevezi meg.

A harmadik hiányos pont V. Lászlónak és Czil- 
leynek Nándorfehérváron tett látogatásáról és Czilley- 
nek ott történt megöletéséről; az 1457-iki utólsó 
pont Hunyady Lászlónak lefejeztetéséről szól. Ezen 
kivűl már csak egy pontnak egyetlen szava vehető ki.

A Szepességen könyvek írásával foglalkozó em
berekről régi idők óta bírunk tudósítással. A számos 
kolostor és a szepesi káptalan papjai a XIII. századtól 
kezdve nem egy becses egyházi tartalmú kézirattal 
járultak templomaik gazdagításához. Ezek közöl több
nek czímét és szerzőjét is ismerjük, Világi tartalmú 
könyveink is voltak — Juvenális satirái 1461-ből, Senft- 
leben Zsigmond latin-német szótára a XV. századból3) — 
de a XVI-ik századot megelőző történelmi tárgyú kéz
iratot eddig nem ismertünk. Alig szenvedhet kétséget,

') Genersich Chr. Merkwürdigkeiten der kön. Freyst. Késmárk. Kaschau 
1804. I. 169.

2) Wagner Anal. Seep. II. 12, 48,
3) Szepesi Emlékkönyv 1883. 380—383.

3*
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hogy a buzgó szerzetesek és világi papok a koiukban 
és körükben történt eseményeket feljegyezgették. Ilyen 
feljegyzésekből keletkezhetett csak a szepességi kró
nikáknak egymástól eltérő, már ismertetett tartalmi 
különbsége. Minden tudakozódásom és utána járásom 
daczára sem sikerűit még egyetlen olyan anyakönyvet 
vagy más egyházi iratot találnom a Szepességen, mely
ben a XV. századba visszamenő események emléke 
lenne. Annál becsesebb az itt ismertetett krónika, 
minél inkább meggyőződünk arról, hogy egyedüli.

Történetírásunk mai fejlettsége mellett, mikor szá
zakra megy a közölt okmányokat tartalmazó kötetek 
száma, az anyag bővítés szempontjából már nem megy 
épen esemény számba egy kisebb krónikának feltalá
lása, de itt is feltehetjük a kérdést: »Mit tudnánk most 
a rég elmúlt századokról, ha e kéziratok számunkra 
a történelmet meg nem őrzik? És váljon azon keveset 
is, mit hazánk első századairól tudunk, tudnók-e ha a 
Névtelen jegyző, ha Kézai Simon, ha a Képes és Po
zsonyi krónikák elvesznek vala.?1) Nemzetünk régi 
történelméről szóló kéziratokban rendkívül szegények 
vagyunk. Már ezért is nagy nyereség egy-egy régi kéz
irat, mely még csak rövid idő előtt is valódi kincse
kül tekintett történelmi emlékeinket gyarapítja.

A szepes-szombati krónikának véleményem sze
rint művelődés-történeti szempontból kiváló értéket kell 
tulajdonítanunk. Láttuk, hogy krónikánk íróját nem 
kereshetjük az egyház emberei között. Benne oly vi
lági szepességi emberre találunk, a ki a latin nyelvet 
jól értve képes volt anyanyelvére rendszeres kivonat
ban átültetni régi krónikánkat és ez által korában 
olyanokkal is széles körben megismertetni régi törté

Knauz: A pozsonyi káptalan kéziratai. Esztergom, 1870. 2.
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nelmünket, a kik az eredeti forrásokat nem használ
hatták volna, Az után, a mit a Szepesség eddig ismert 
és kiadott krónikáinak forrásairól szólva fentebb kimu
tattam, hogy itt a XVI. században már több krónika 
kéziratnak kellett közkézen forognia; nem valószínűtlen 
a feltevés, hogy az általánosan értett német nyelvű 
rövid krónikát már a XV. században is többen lemá
solták és sokan olvasták.

Történetírásunk történetének szempontjából is 
értékesnek tartom krónikánkat. Igaz ugyan, hogy leg
nagyobb részében csak rövid kivonata egy régibbnek, 
de — eltekintve az 1330-tól kezdve önálló szerkesz
téstől, — abból, hogy a régibb korra vonatkozólag 
is vannak önálló adatai, és különösen, hogy chrono- 
logiája többi krónikáinkénál sokkal biztosabb; követ
keztethetjük, hogy írónknak volt alkalma a forrásúi 
szolgált Márk féle krónika adatait bírálgatva össze
hasonlítani és úgy jutni az egyes események idejének 
pontosabb meghatározásához. Ez nem csekély haladást 
jelez, különösen ha látjuk, hogy még a később kori, a 
királyi udvarhoz közel álló és így a biztos adatokhoz 
könnyebben jutható Túróczy is a forrásaival teljesen 
azonos chronologiai tévedésekben leledzik, azokat min
den javítás nélkül írva át.

Krónikánk szövegét kétségkívül érdeklődéssel fog
ják fogadni a történetírással hivatásszerűleg foglalkozó 
szakkörök. Ismertetésemmel a »Szepesmegyei törté
nelmi társulat* tagjainak figyelmét óhajtom újra fel
hívni arra, hogy a régi iratoknak megmentésében és 
összegyűjtésében szíveskedjenek támogatni a társulatot. 
A most ismertetett szepes-szombati kézirat példája 
mutatja, hogy a régi íratok közt mily becses dolgok 
akadnak. Magánosoknál, községek leveles ládáiban
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sokszor oly helyeken akadhatnak hasonló becses em
lékek, hol azoknak létezését a szakemberek nem is 
gyaníthatják. Ismeretlenül, eltemetve és így teljesen 
érték nélkül feküdhetnek azok úgy, holott társulatunkkal 
közöltéivé, nem csak a Szepesség történetéhez, de ál
talában hazánk történetéhez is becses adalékokkal já
rulhatnak. A szepes-szombati krónikára nézve — noha 
a nemes városi hatóság annak eddigi megőrízésével a 
kegyeletnek szép jelét mutatta, a miért elismerést és 
köszönetét érdemel —, kívánatosnak tartanám, hogy 
az mindenkorra biztos őrizet alá, például a magyar 
tudományos Akadémia vagy a magyar nemzeti muzeum 
könyvtárába kerülne.

Javítandó:

2. oldal 12. sor 1878 helyett 1887. 
14. » 9. » ezen > azon
1^· » *) jegyzet 1879 » 1882.


