Zsolnai szlovák kalendáriumok
történet-szemlélete
a Rákóczi-szabadságharc
koráról
KÄFER

ISTVÁN

Az Országos Széchényi K ö n y v t á r gyűjteményeiben számos régi cseh és
szlovák nyelvű 1 kalendárium található, elsősorban R É V A Y Ferenc adományából.
Ilyen SOLANUS, Samuel lőcsei (1717—1739), WOXOMIRSKI, Stanislaw pozsonyi
(1744—1784), KEZIKAWSKI, Krzystof olmützi (1679—1741), KRAMÉRYTJS, Václav
Matéj prágai (1786—1797) kalendáriuma és számos más, köztük a dolgozatunk
témájául szolgáló NEUBABT-féle, Zsolnán, 1705. és 1708. évre, illetve Lőcsén
1706-ra és 1709-re kiadott naptár. 2 A felsorolt kalendáriumok példányból ismeret
lenek a cseh és a szlovák nemzeti bibliográfiákban, 3 és joggal t a r t h a t n a k számot
a részletes feldolgozásra. Különösen a kalendáriumok prognosztikonjai, krónikái
és más, a naptárhoz kapcsolódó járulékos részei, nem utolsósorban pedig a hasz
nálók bejegyzései sokszor rejtenek magukban nagy értékű művelődéstörténeti
és egyéb adalékokat.
Dolgozatunk csupán egy kicsiny — bár Magyarország művelődéstörténete
szempontjából igen jelentős — probléma megvilágítására törekszik: a három
említett zsolnai (lőcsei) kalendárium krónikáinak elemzésére és n é h á n y összefüg
gés b e m u t a t á s á r a .
E S Z E Tamás a debreceni tipográfia egykorú termését vizsgálva a két fenn
m a r a d t , 1704-re és 1706-ra készült kalendáriumról megállapítja, hogy „a histó1. A 18. század elején még az ún. Biblikus cseh, a králicei biblia nyelve szolgált
szlovák irodalmi nyelvként, a katolikusoknál általában erősebb, az evangélikusok
nál mérsékeltebb szlovakizáló tendenciával. Az általános gyakorlat szerint az
egykorú Magyarországon ezen a nyelven megjelent munkákat szlovák nyelvűeknek szokás tartani.
2. BORSA Gedeon—KÄFER István: Az Országos Széchényi Könyvtár régi cseh és
szlovák nyelvű nyomtatványainak, katalógusa 1800-ig. Martin — Bp. 1970, Matica
sl. - OSZK 1049-1064, 1235-1260, 5 3 8 - 5 4 3 , 5 1 6 - 5 2 5 , 722-725.
3. A csehszlovák Knihopis és a szlovák RrzNER-féle bibliográfia feltünteti ugyan
őket, az 1706-ost azonban a Knihopis példányból nem ismeri, s a többi évre szóló
naptárak leírásai sem olyanok, mint más, példányból ismert nyomtatványok
esetében. A naptárak létéről tehát volt tudomás vagy inkább következtetés, a tar
talomról azonban nem. Vö.: RIZNER, Eudovít: Bibliográfia písomníctva slovenského . . . do r. 1900. Turc. Sv. Martin 1929, Matica sl.; Knihopis ceskych a
slovenskych tiskű od doby nejstarsi az do koncé XVIII. století. Praha 1939. — Je
lenlegi szerkesztője Doc. DB. HORÁK, Frantisek. Nem jobb a helyzet a magyar
naptárak krónikáival sem. L. HERVAY Ferenc: Magyar krónika a régi magyar
kalendáriumokban. = MKSz 1970. 4, 373 — 378. p.
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riácskákban sincs semmi célzás a szabadságharcra. A debreceni kalendáriumokat is
óvatos polgárok és nem bátor hazafiak szerkesztették'''', ugyanúgy „a kuruc területeken
megjelent naptáraknak is mindig maradt valami labanc jellege, mert a históriát nem
a kuruc történetszemlélet szerint fogalmazták meg, hanem valami óvatoskodó közöm
bösséggel, mintha nem is folynék Magyarországon nemzeti szabadságharc a Habsburg
uralom ellen", sőt RÁKÓCZI el is koboztatta az 1704-i lőcsei kalendáriumot, amely
pedig az egész ország legtekintélyesebb n a p t á r á n a k számított annyira, hogy más
hazai városokban is lőcsei kalendárium-utánzatokat a d t a k ki. 4
*
Az Országos Széchényi K ö n y v t á r b a n őrzött, 1708-ra, Zsolnán kiadott szlovák
kalendárium krónikarésze bátor kuruc szellemben készült, ugyanis 1703-tól
nyomon követi a szabadságharc eseményeit, sőt az 1703-as eseményeket igen
részletesen tárja az olvasók elé: I I . RÁKÓCZI Ferenc Lengyelországból beküldött
P á t e n s é t BÁTHORY, B E T H L E N , BOCSKAI, I . RÁKÓCZI György és THÖKÖLY H a b s 

burg-ellenes felkeléseinek folytatásaként tekinti; felsorolja a fő okokat, amelyek
I I . RÁKÓCZI Ferencet a harc megindítására kényszerítették; beszámol a mozgalom
lelkes fogadtatásáról, a megyék, a városok és a nép csatlakozásáról, a hadi sike
rekről, ,,az ellenség által lebecsült magyar n é p " gyakori ausztriai beütéseiről,
amelyekkel „szintén tűzzel és vassal megbosszulta" „ a z elnyomott Magyaror
szág" ellen elkövetett barbár kegyetlenségek egész sorát. A krónikában a szabad
ságharc részletes leírása terjedelmi okokból igen jelentős szerkezeti változtatáso
k a t követelt a korábbi zsolnai és egyéb egykorú NEUBART-féle n a p t á r a k krónika
részeihez képest: a szerkesztő kihagyta a törökellenes harcok nagy részét, továbbá
a Habsburg-ház történetének egyes adatait, a helyükre pedig egyrészt a terjedel
mes szabadságharc-beszámoló, másrészt a korábbi Habsburg-ellenes megmozdulá
sok, illetve a RÁKÓCZI-család adatai kerültek.
Messzire vezetne, ha a trencséni CízEK-nyomda folytatásaként működő
zsolnai nyomda történetébe bonyolódnánk, csupán az erős RÁKÓczi-párti állás
foglalás néhány okát és megnyilvánulását sorakoztatjuk fel kalendáriumaink
értelmezése és történeti elhelyezése szempontjából.
A zsolnai nyomda Habsburg-ellenes patrióta szelleme egyidős alapításával.
A fehérhegyi csata u t á n menekülő csehtestvérek és más exulánsok a d t á k o t t ki
műveiket és reménykedtek a sorozatos magyarországi rendi felkelések eredményé
ben. Az első ismert zsolnai nyomdász, az idősebb DADÁN maga is cseh menekült
volt, apjával együtt, aki csehtestvér papként állapodott meg Puhón. 5 A cseh

4. ESZE Tamás: Egy fejezet a Rákóczi-szabadságharc könyv- és irodalomtörténetéből.
A debreceni tipográfia termése 1703 — 1705. Bp. 1964, Tankönyvkiadó. A debreceni
Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Közleményei. 42. 119. p .
5. Vö.: CAPLOVIC, J á n : Bibliográfia tlací vydantfch na Slovensku do roku 1700. diel I.
Martin 1972, Matica sl. 15. p. A I I . kötetből vett adatokat kéziratból merítet
tük. — REPCÁK, Jozef: PrehVad dejin kníhtlace na Slovensku. S, 1.1948, 70— 73. p. —
L. még: KLEINSCHNITZOVÁ, F . : Ján Dadán, tlaciar zilinsky. — Slov. pohl'ady 1930.
253 — 254. p., LOMBARDINI, A.: Nekdajsia zilinská tlaciaren-Tovarysstvo 1895.
3 8 - 4 6 . p.
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exulánsok h a m a r beilleszkedtek új hazájukba, 6 egy részük beolvadt a magyar
országi evangélikus, a csehtestvérek pedig a református egyhába 7 és különösen
az előbbiek nagy lendületet a d t a k a 17—18. századi szlovák irodalom fejlődésé
nek. 8 Habsburg-ellenességük rendszerint demokratizmussal is párosult, ami a
zsolnai nyomda esetében abban is megnyilvánult, hogy az ott megjelent könyvek
szinte kivétel nélkül a nép számára készültek, és elsősorban a nép nyelvén: nagy
részt szlovákul és néhány n y o m t a t v á n y , elsősorban kalendáriumok, magyarul is.
Nemegyszer előfordult, hogy a Zsolnán szlovákul megjelent m ű németül Nagy
szombatban látott napvilágot. 9
KRMAN Dániel 1704-ben az ifjabbik DADÁN fölött mondott gyászbeszédében 10
foglalkozott DADANék politikai okokból is gyakran t á m a d t nehézségeivel, ami a
városból való meneküléséhez is vezetett. Az ifjabb DADÁN menekülni kénysze
rült Zsolnáról a RÁKÓczi-szabadságharc előtt vagy közvetlenül a kezdetén is és
csak a fejedelem szilárduló helyzete t e t t e lehetővé visszatérését. Akkor viszont
első munkaként mindjárt RÁKÓCZI imádságát adta ki szlovák és latin nyelven. 1 1
A gyászbeszédet t a r t ó KRMAN Dániel szerepe ismeretes a történelemben és az
irodalomtörténetben egyaránt. 1 2 Zsolnai lelkészként is rendkívül részletes ada
tokkal rendelkezett a DADAN-nyomdáról és nyilvánvalóan h a t o t t is annak mun
kájára. Nemcsak gyászbeszédének tartalma, hanem egész, az Actus
inaugurationis
vexülorurn13'-ban kicsúcsosodó politikai, publicisztikai tevékenysége bizonyítja
ezt, nem alaptalan tehát az a feltételezésünk, hogy KRMAN-nak szerepe volt a
zsolnai kalendárium krónikarészének szerkesztésében, esetleg végleges meg
szövegezésében, különösen 1704 után, amikor RÁKÓCZI, helyzetének stabilizáló
dásával egyre nagyobb súlyt vetett a korabeli publicisztikai, propagandalehető-

6. Vö.: DUROVIŐ, J á n : Evanjelická literatúra do tolerancie. Turc. Sv. Martin 1940;
SZIKLAY László: A szlovák irodalom története. Bp. 1962, MTA 107 — 108. p. — L.
még: BALOGH Edgár: Történelmi tények. = Baráti Szó (Beregszász) 1931. 3 — 4.,
2 — 5. p. K U E Géza: Cseh — magyar református történelmi kapcsolatok. Komárom
1937.
7. CAPLOVIÖ, J á n :

im.

uo.

8. MISIANIK — MINÁRIK — MELICHERCÍK: Dejiny starsej slovenskej literatúry. Bratis
lava 1958, SAV 155 — 277. p. Vö. még: SZILÁDY Jenő: A magyarországi tót protes
táns egyházi irodalom 1517 — 1711. Bp. 1939.
9. CAPLOVIÖ, J á n :

im.

uo.

10. KRMAN, Daniel: In nomine Jesu: Knjha ziwota . . . Janem Dádanem . . . W Ziliné
1704. - B O R S A - K Ä F E R 533; RMK II 224; Knihopis 4427.
11. CAPLOVIC, J á n :

im.

uo.

12. Munkái: RMK I I 2223, 2224, 2311, I I I 2363; SZEBERÉNYI Lajos: Krman Dániel,
az evang. egyház egyik vértanúja a múlt századból — in: FABÓ András: Rajzok . . .
1969, 141 — 163. p. ZSILINSZKY Mihály: Krman Dániel élete és munkái. Bp. 1891;
CSANDA Sándor: A törökellenes és kuruc harcok . . . Bp. 1961, 31 — 32, 83 — 84. p ;
SZIKLAY László: A szlovák irodalom története i. m. 143 — 149. p ; — Kiadás: MENCSIK
Dániel — KLUCH János: Krman Dániel szuperintendens 1708 — 1709-i oroszországi
útjának leírása. Bp. 1894, MTA. M. Tört. Évkönyvek és Naplók a XVII —XVIII.
századból I I I . 425 — 594. p. — Ebből részletek magyarul: TÓTH Ferenc fordításá
ban: A poltavai csata — I n : CSANDA Sándor: Magyar —szlovák kulturális kapcso
latok. Bratislava 1959, 136 — 140. p ; Az Actus inaugurationis vexillorum . . . rész
lete SZIKLAY László fordításában. — In: KEMÉNY G. Gábor: A szomszéd népekkel
való kapcsolataink történetéből. Bp. 1962, 101 —103. p.
13. In nomine Jesu: Actus inaugurationis vexillorum. To gest Poswécowáni zástaw . . .
W Ziliné 1707. - B O R S A - K Ä F E R 530; RMK II 2311; Knihopis 4421.

247

ségek felhasználására. E z t éppen a már említett 1704-i lőcsei kalendárium elkob
zása is jelzi. 14
Az 1705-re kiadott zsolnai kalendárium 1 5 krónikarészének csupán a befejező
mondatai utalnak az idők változására. E z t a befejező részt új címmel, kiemelő
betűkkel szedték, láthatóan hozzátoldották az 1704-ben már teljesen elkészült
naptárhoz. Ez a betoldás még „ ó v a t o s " jelzés csupán, de a szerkesztő ennyit már
szükségesnek t a r t o t t és mert közölni:
HYSTORYA V H E R S K Á L É T A
1703. a 1704.

MAGYAR 1 6 H I S T Ó R I A
1703. és 1704. É V

Nezda se byti potfebna k polozenj do
Kalendáre tohoto, ponéwádz zádneho
w Zemi této Obywatele nenj, genzby
newedél gak weliké a nenadale zbauf enj
netoliko w Zemi Vherské, alé y w
okolnjch Kraginaeh Kfestianskych se
stalo: radégi P á n a Boha prosyti potfebj, aby on gakozto B ú h pokoge sám
mocy swau weliku wssecko Kfestanstwo vpokogiti rácil k Bozske slawé a k
obecnemu dobrému.

Nem látszik szükségesnek e Kalendáriumban elhelyezni, mivel ezen országnak egyetlen lakosa sincsen, aki nem
tudná, milyen nagy és végtelen forrongás történt nemcsak Magyarországon,
hanem a környező keresztény országok ban is: inkább az Úristent kell kérni,
hogy ő, mint a Béke Istene maga nagy
hatalmával az egész kereszténységet
kibékíteni kegyeskedjék az Isten dicsőségére és a közjóra.

A zsolnai nyomdában 1707-ben látott napvilágot a RÁKÓCZI zászlóinak fel
szentelésekor mondott KitMAN-prédikáció 17 és az 1708-ra készült kalendárium:
Nowy Kalendáf
Na 1708. R o k Prestupny
Po Narozenj K r y s t a P á n a .
Na Horyzon Vhersky, Slezsky,
Morawsky a Cesky.
od J a n a Neubarta.
W Ziliné w Impressy Dádanowjch
Dédicűw skrze Wilhelma K a u d e r a [1707]. 18
14. Vö.: ESZE Tamás: i. m. uo.

15. Nowy~ Kalendáf Na 1705. Rok Po Narozenj Krysta Pána Na Horizon Slezskjr
Vhersky Morawsky a Cesky wydany od Jana Nevbarta. W 2iliné [1704], v Dédicű
Dadanowych skrze Wáclawa Krolopa. [LVI] fol. — BORSA — KÄFER 722, R M K I I
2243a, Knihopis 6149.
16. Az Uhor, uhorsky', Uhorsko = magjar (ember), nagyar (melléknév), Magyarország
a szlovák nyelvben nem a magyar nemzetit jelenti, hanem a történelmi Magyar
ország egészét, annak valamennyi nemzetét. Ennek ellenére a zsolnai kalendáriu
mok korában még nemegyszer az Uhor magyar nemzetit is jelentett. (L. az 1708-as
kalendárium krónikájának első adatait!) Mindenesetre ez a magyar nyelvre csak
hozzávetőlegesen lefordítható Uhorsko = Hungária, történelmi Magyarország szó
használat inkább a történelmi ország egész területi, nemzetfölötti tartalmában
értelmezendő — a szlovák szövegekben. Van tehát Uhor — magyarországi lakos
és Madár = magyar nemzetiségű ember. Uhorsko = a történelmi Magyarország.
17. A kiadás körülményeivel kapcsolatban vö. még: CSANDA Sándor: A törökellenes . .
i. m. 3 1 - 3 2 . p .
18. B O R S A - K Ä F E B 724; RMK I I 2354a; Knihopis 6151.
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A 48 számozatlan levelet tartalmazó n y o m t a t v á n y tipográfiailag kevéssé tér
el a korábbi zsolnai szlovák naptáraktól, s ugyanez mondható el szerkezetéről is.
A naptárrészt asztrológiai prognosztikon, a hónapokról szóló mezőgazdasági
versezetek, majd a vásárok jegyzéke követi, s az egész füzetet a krónika zárja.
Az 1705-re készült naptárhoz képest csupán annyi tipográfiai változtatás említ
hető, hogy az 1708-as kalendárium címlapján és a prognosztikonban is helyet
cserélt Szilézia és Magyarország és az utóbbi nevét piros színű betűkkel szedték,
további újítás a korábbi n a p t á r b a n nem szereplő versezet.
A krónikarészben már alapos változtatások történtek annak érdekében,
hogy a RÁKÓczi-szabadságharcról szóló terjedelmes beszámolónak helyet bizto
sítsanak. Az alábbiakban közöljük az 1708-ra készült szlovák n a p t á r teljes krónika
szövegét és magyar fordítását, ahol lehetséges az ugyancsak 1708-ra kiadott
lőcsei magyar n a p t á r párhuzamos szövege segítségével. Az eltéréseket v a g y
csillaggal jelezzük vagy a két főszöveg között saját fordításban. A magyar nap
t á r b a n néhány rövidítést hajtottunk végre a szlovákban hiányzó részeknél
(a 17. század első feléig szóló adatok esetében), anélkül azonban, hogy a
magyar kalendárium jellegén változtattunk volna; a szlovák naptártól való egyes
eltéréseket a magyar szöveg egységének megtartása érdekében zárójelbe t e t t ü k .
A magyar n a p t á r a d a t a i :
Új
Kalendariom
Mellyet Kristus Urunk születése u t á n
való 1708. Esztendőre írt
Neubart J á n o s .
Es Magyar Országra, Erdélyre, és egyéb
Tartományokra-is alkalmaztatott.
Lőtsén,
N y o m t : Bréver Sámuel Örökösinél
[1707.] R M K I 1745.
A krónikában csakugyan a határozott RÁKÓczi-párti állásfoglalás tűnik
szembe. „ H u n g a r u s patriotizmusa" a török elleni harcok korától végigkísérhető
a szlovák írásbeliség fennmaradt emlékeiben, a históriás énekekben,a népdalok
ban, 1 9 sőt későbbi szépirodalmi feldolgozásokban is. 20 A hungarus patriotizmus a
szülőföld iránt érzett természetes vonzalom kifejezése volt, egyrészt a török,
másrészt a német veszedelemmel szemben, és szorosan összefonódott a társadalmi
szociális harcokkal és a kor vallásszabadságért vívott küzdelmeivel is. A 15.
században m á r határozott formát öltő németellenesség gyakran a felső-magyar
országi magyar és szlovák szegénység közös fellépéseként nyilvánult meg a ki
váltságos, gazdag német patríciusokkal szemben, később pedig a csehországi
19. Vö.: SZIKLAY László: A szlovák históriás énekek problémájához. — Fii. Közi.
1956. 376 — 381. p ; CSANDA Sándor: A törökellenes. . . i. m.; ÚRHEGYI Emília:
zur Frage der slowakischen historischer Volkslieder. = StudSlav 1959. 105 — 119. p .
20. KÄFER István: A kuruc kor képe a szlovák irodalomban — I n : Tanulmányok a
csehszlovák —magyar irodalmi kapcsolatok köréből. Bp. 1965, MTA 117 —135. p. —
Ua. szlovákul: Déjiny a národy. Praha 1965, CSAV 71 — 81. p.
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Krónika nékolik Historij, které se staly
w Vherské a Sedmihrádské Zemi.

Néhány história krónikája, melyek
Magyarországon és Erdélyben történ
tek

Magyar Chronika. A' Magyar Nemzet
nek emlékezetes viseltt dolgairól.

Léta Pané 371. Gak Vhíi negprwe s
Scythie se hotowili.
372. Pfeprawiwsse se Deset Sto Tisyc
pfes Reku Tanais, gedu do
Europy
380. Posadili se Vhfi w Pannonii.

* először

Anno C. 371. A' Magyarok Scythiából*
kikészülnek.
373. A' Tanais vizén által kelven, tíz
száz ezerén Európába jőnek.

401. Atila gest postaw. Vher. knjze;
436. Atila gest postaw. Vher. Kral.
441. Hunnensstj se z ftjmány na
Kezmarskym Poli Potykali,
Hunnenskych padló 40 Tisyc a
Pvjm. tfikrate tolik.
460. Atila Vhersky Kral vmíel.

441. A hunok a késmárki mezőn
megütköztek a rómaiakkal, el
esett 40 ezer hun és háromszor
annyi római.
460. Attila magyar király meghalt.

880. A' Magyarok Pannoniában le
telepednek.
401. Attila Magyar Hertzegge tétetik.
410. Atilla Magyar Királlyá tétetik.
441. Atilla Német Országot pusztittya.

444. Atilla Sikámbriában meg-hal,
életének 124. birodalmának pe
dig 44. esztendejében.

461. Gaba Atilűw Syn gde zase z 15.
Tisyc Lidem* do Scythie, ostatni
pak osadili se w Sedmihradské
Zemi

emberrel

461. Azután Csaba, Atillának (egyik)
fia, 15000. Magyarral* Scythiába méné, a' többi Erdélyben
le-telepedének, kik most Szé
kelyeknek hivattatnak.

744. Vhfi zase gdu po druhé do Vher
ské Kraginy s Scythie*.
880. Sweropilus Kral Vhersky, Slowakűw negprwé k Kf estianské Wjf e
pfiwedl.

* Scythiából

744. A' Magyarok másodszor jőnek-ki
Magyar Országba* 200 10 ezerén.

$80. Sweropilus magyar király a
szlovákokat először vezette a
keresztény hitre.

924. Henrych Cysar vcinil Pokog z
( V h r y na Dewét Let.
989. S. Ssteffán gest Vherskym Králem posta wen, a panowal 49 Let.
990. Vhfi pfigali Kiestianskau Wjru
z napomenutj S. Ssteff. K r á . a
Geysy
1044. Cysár Henrych z welikau Wiktorii w Vher. Kraginé dostal.
1059. Prwnj Bela gest Vherskym K r á lem zustal 3 Léta. Za tehoz casu
Vhri zase chtéli* na Pohanskau
Wjru obratiti. Ale Bela Kral
Swűdcű gegjch dal pohubiti.
1142. Druhy Geyza byl* Vher. Krá.

1367. Kral Sigmund se narodil, ktery*
Lé. 1412 tyden po wssech S.
Polskému Krali Wladisl.* 13
Spjskych Mést za 37. Tisyc Kop
ceskych grossy* zastawil (89000
Toi) vmrel 1437.
1380. Gmenem Sibarius Mnich wynalezl Strelbu.*

924. Henrik császár kilenc évre bé
két kötött
Magyarországgál.

* Szent István király és Géza
intésére
1044. Henrik császár nagy győzelmet
aratott
Magyarországon.
* akartak

volt

* aki Mindszent
tel * Ulászló

után egy hét

* [mérő] cseh garasért

989. Szent István Magyar Király lőtt,
és regnált 49. esztendeig.
990. A' Magyarok Keresztyénekké
lőttek* Geisa és Szent I s t v á n
Király idejekben.

1059. Béla első Magyar Király lőtt 3.
esztendeig Ennekidejében a' Ma
gyarok ismét Pogány hitre kez
denek* állani, de a' fő indítóit
Béla le-vágatá.
1142. Geisa I I Magyar Király* 20.
észt. Melly az Erdélyi Szászokat
nagy Privilégiummal meg-ajándékozta
1146. Medgyes Erdélyben kezd épülni.
1247. Lőtse városa építtetik.
1290. Kassa városa építtetik.
1367. Sigmond Király születik.* Ez az
13. Várasokat zálagba veti Szepesben* a' Lengyel Királynak
37. ezer* Schok-Garasban; tészen mostani pénzt 89000. Tal
lért, meg-halt [1437] 10. Decembris.
1380. Sibarius nevű Barát a'*(Puska
és Agyú) lövést talállya.

1393. Sigmund za vher Kr korunow.
1393. Sigmund Kral gest zbit pod
Nicopolis od Tureck. Cysa.* Bajazet.
1394. Pressow se pocal Murem obha.

1430. Cechowé w Vherske Kraginé
mnohó Mésta a Zamky zdobywali
1438. Albert Arci Knize Rakauske 29,
Kr. vher.* byl 1 Rok a 9 Mesyc
wybil Amuratesa z Vherske Kra'

giny-

1393. Zsigmond magyar királlyá ko
ronáztatik.
török szultán [császár]

193. Bajazátes*
Sigmond
Királyt
meg-veri Nikápoly alatt.
1394. Eperjes városát kezdik kőfallal
keríteni.
1401. Sigmond Királyt az Erdély[i]
István Vajda meg-fogja, ki meg
szabadulván
Magyar-Országot
újonnan meg-vészi, István Vaj
dát meg-öleti.
1412. Második Amurathes VIII. Török
Császár Brassó tartományát Er
délybe pusztittya, és Brassó
városából az egész Tanátsot ma
gával el-viszi, az el-maradott
nép a' hegynek várában tartatik
meg.
1432. Amurathes újobban pusztittya
tűzzel, vassal Brassó tartomá
nyát.
[1437] 1473. Paraszt had támad Er
délyben

1430. A csehek sok várost és várat
bevettek Magyarországon
29. magyar király

1438. Albert Austriai Hertzeg (Római
Imperátor* Magyar és Cseh Orszári Király) regnált 1. észt. és
9 hónapig. Amuratést ki-veré

1440. Ladislav Polsky K r a l powolán
gest za 30 Vher. Kr.* panow.
4L.
J a n Hunjadi Sedmihradskym
Wagdu posta wen.
1441. J a n Hunjadi Mezét Béka w
Sedmihrad. zemi v S. Emricha
zbil, kdezto 10000* Tur. a Vhra
2000* padlo
1443. J a n Hunjadi zbil zase* pod
Ro [ ? ] . . . [ ? ]

2[1]453. Wynalezeno gest Knjch tlacenj w Moguncij.

to
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meghivatik
nak

30. magyar király-

* megin

Magyar Országból, (és meg-vövé
Dalmatziát a' Velentzésektől.)
1440. László Lengyel és Magyar Király
lévén* regnált 4. esztendeig.
I s m é t : H u n y a d i J á n o s Erdélyi Vaj
dává tétetik.
1441. H u n y a d i J á n o s Metset Békét
meg-veri Erdélyben szent Imré
nél, a' holott veszett 20000*
Török és 3000* Magyar.
1443. H u n y a d i J á n o s (Nándor Fejér
várnál) le-vága (30000 Törököt.)
I s m é t : Mátyás Király születik Kolos
vár. 24. Februári j .
1444. László Lengyel és Magyar Király
veszedelme Varnonál.
1445. László Albert Király-fia Magyar
Király 5. észt. Hunyadi J á n o s
Magyar Országi Gubernátorrá
tétetik.
1448. H u n y a d i J á n o s Deszpot árulta
tása által meg-veretik 18. Octobr.
1452. A' K ö n y v n y o m t a t á s találtatik
Moguntziában.
1453. H u n y a d i J á n o s Béts t a r t o m á 
n y á t égeti a' Magyar Koronáért,
melly Frideriknél volt. Laszlo
Cseh Királlyá koronáztatik. Es
Constantinapolt Mahumet Tö
rök Császár meg-vészi 20. Maji.

2[1]485. Mateg Kral Wjden hladem
pfemohl a dobyl.
1490. 6. D u b . Matég Kral vmfel [w]
Wjdni panugjce 33 Let w ten
den Lwowé fwaucy*w Budjné
pozdychali.

1527. Karel P a t y wzal Rjm.
I t e m Karel 5. Cysar propugcil*
Augsspursku Confesy w zhromazdénj Rjsse. R a a b take Sinan
Bassa zradu wzal.**
I t e m Sigmund Rakocy gest
Sedmhrad. Gubernatorem postawen.

* üvöltő

Ötödik
mát.

Károly

elfoglalta

Ró

* engedélyezte
** Szinán basa Győrt is árulás
sal bevette.
Rákóczi Zsigmondot
Erdély
gubernátorává teszik.

144[5]6. Hunyadi J á n o s Nándor Fejér
várt meg-tartya Mamimét ellen
1458. Hunyadi Mátyást Pesten Ma
gyar Királlyá választván, ki-sza
badulásáért a' Magyarok Podebrádinak fizetnek 50000 aranyat.
1479. Báthori István Erdélyi Vajda,
Kinizsi Pállal az Kenyérmezején
30000. Törököt le-vág, a' holot
Magyar-is 8000 [?] esett-el.
147[8]5. Bétset Mátyás Király éhséggel
meg-vészi.
1490. Mátyás Király Bétsben meg-hal,
6. Április, midőn 33. esztendeig
(dicsiretesen) uralkodott volna.
Azon napon B u d á n az *Oroszlányok-is (mind) meg-holtanak.
I I . László Cseh Királyságra választatik.
1521. Nándor Fejérvárt a' Török meg
veszi.
1530. (I. Ferdinánd B u d á t ismét meg
veszi, a ' N a p fénye tellyességgel
el-veszett.)
Az Augustana Vallás Carolus V.
Császár előtt, az Imperium gyű
lésében ki-adatott.*
1541. Szulimán Császár B u d á t meg
veszi.
1566. Sigetet Szulimán Császár nagy
erővel megszállya, Zerényi Mik-

6[1]602. Sstef. Bockai zmifil se z
Rudolféin Cysarem vrnfel w Kossicych.

1607. Sygmund Rákocy gest za Sedmihradskeho Knjzete postawen.

to

lós valóban serenkedvón benne,
20000 Törököt rontott a l a t t a , de
maga-is sokára el-fáradván és
meg-sebessedvón, a kilenczedik
ostromon meg-öletik a' Vár hidgyán.
1576. Báthori István Lengyel Királlyá
választatik. Es Báthori Christof
Erdélyi Vajdává tétetik.
1582. Az új Kalendáriom t á m a d a . De
derekasabban 1600-ban vövek
be.
1593. Báthori Sigmond el-hajol a' Tö
röktől.
1600. Kanisát meg-vövé a' Török.
Básta György Mihály Vajdát kiüzé Erdélyből.
[1605]. Botskai István meg-békéllik
Rudolfus Császárral (és a' két
Császár között békességet szerez
10. esztendeig. Azon esztendőnek
vége felé meg-betegdvén) meghala Kassán (hirtelen 28. Decembris.)
1607. Rákóczi Sigmond Erdélyi Feje
delemmé választatik, (de Erdély
ből Magyar Országba menvén,
Báthori Gábor lőtt Fejedelem
helyette.)
I s m é t : Mátyás Ausztriai Hertzeg Ma
gyar Királlyá koronáztatik.

to
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1616. Gifj Thurzo Palatínus vmrel.
A na misto geho Sigm. Forgac
wywo.

1611. Báthori Gábor Szebenbe bé-menvén lakosit kintsektol meg
fosztva.
1613. Bethlen Gábor valaaztatik Er
délyi Fejedelemnek.
1614. Szilasi János és Ladányi Gergely
a' Báthori Gábor haláláért a'
Medgyesi toronyból le-hányattatnak.
1616. Thurzo György Palatinus meg
hal, Forgáts Sigmond választatik
helyébe.
1618. II. Ferdinand választatik Ma
gyar Királlyá.
Ismét: ősszel nagy üstökös tsillag lát
tatott.
1619. Bethlen Gábor Erdélyből nagy
haddal jött Kassára 21. Sept.
Es a' felső Magyar Országi Sta
tusokkal ott gyűlést tartott.
Onnét kiindulván 18 Septemb.
méné Ország Gyűlésére Posonba.
1620. Vátzot a' Török meg-vészi.
1621. Bethlen Gábor a' Magyar Koro
nát Zólyom várából Kassára
viszi, és onnan Etsedbe.
1624. II. Ferdinand. Bethlen Gáborral
meg-békéllik.
1626. III. Ferdinand, a II. Ferdinand
fia, attya életében Sopronban
Magyar Királlyá koronáztatik.

1629. Gabriel BtetMÉl Sedm. Knjze
vmfel. A Girj Rakocy gest na
knjzetstwj powolan na misto
geho.*

* És Rákóczy Oyörgy hivati
a fejedelemségre helyébe.

1629. Bethlen Gábor Erdélyi Fejede
lem meg-hal (26. Novembr.)
Regnál 17. esztendeig.
1630. I. Rákótzi György hivattatik
Erdélyi Fejedelemségre.
1631. és 32. A' Parasztok Kassa körül
fel-támadván egynéhány ezerén,
kik a' Nemeseknek nagy károkat
tesznek, de mind szép szerrel és
mind erővel le tsendesíttettenek,
sokaknak fülöket és orrokat el
metszik az ő Hadnagyok pedig
Császár Péter fel-négyeltetik.
1637. II. Ferdinand Császár, Magyar
és Cseh Országi Király meg-hal.

1642. dne 4 Mage Mlady* Gifj Rákocy
gessté za ziwota Otca swého na
Sedmihr. knjzetstwi od stawű
wywol.
1644. Stary* Gifj Rákocy wyssel s
welkym lidem z Sedmih. zemi do
vher.*
1646. Mjr vcinen mezy Cysafem a
Sedraihra. knjzetem Gifi Rákocym, kteremuzto sau pussténé
nékteré stolice y zam
to
Ül

a fiatal

* Az öreg [Az idős]
* Magyarországra

1642. die 4. Maji. II. Rákótzi György
meg Attya életében az Erdélyi
Statusoktól Fejedelemségre választatik.
1644. I. Rákótzi György nagy haddal
jő ki Erdélyből. (Nagy döghalál
grassál Magyar Országban )
1546. [1646]. A' Felséges Római Csá
szár I. Rákótzi Györggyel Erdély
Fejedelmével meg-békéllik, ki
nek hatalma alá botsát egyné
hány Vármegyéket és Várakatis.*

1647. Cysáf* porucil Ewangelitskym
Stawúm 90. Kostelúw nawratiti.
Item. lli^'iAug. Gjri Rákocy SedmihradsMíknjze vmrel, panowal
17: let. '

* A császár
Item. Aug. 11-én Rákóczi György
erdélyi fejedelem meghalt, uralkodott
17 évig.

1647. Ö Felsége az Evangelicus Statu
soknak 90. Templomokat vissza
adat. (Júniusban IV. Ferdinandus Cseh Országi Király, Posonban Magyar Királlyá koronázta
tik.
1648. I. Rákótzi György. Erd. Fejede
lem meg-hal.
1649. Gróf Pálfi Pál Posonban Pala
tínussá tétetik.

1650. W Rjssi stal se mjr, mezi geho
Gasnosti Cysari a Sswedy.
1652. Welkom. P. Sigm. Ráko. v.
Item Na Rákossi w Presspurku,
Geho Jasnosti Cysarské Syn Leo
pold. Ignatius za vherského krále
korunow.

A birodalomban béke lett, a Császár
Őfelsége és a svédek között
Nagyságos Rákóczy Zsigmond úr
meghalt.
Item a pozsonyi rákoson Lipót Ignatiust, Császár Őfelsége fiát magyar
királlyá koronázták.

1655. Posonban a' Felséges Austriai
Hertzeg Leopold-Ignatius, Ma
gyar Királlyá koronáztatik.
1654. 9. Julii. IV. Ferdinandus, Ma
gyar és Cseh Országi Király
Bétsben meg-hal.
1657. III. Ferdinand Romai Császár
meghal. 2. Apr.
Ismét: II. Rákótzi György, Erdélyi
Fejedelem Lengyel Országba me
gyén, de szerentsétlenül jár.
Ismét: Júliusban a' Lengyelek Magyar
Országba bé-menvén, Munkátsnál nagy károkat töttenek.

1660. 2. Gjri Rakocy Sedniiih. knjze
ed Turka wbitce poranén w waradiné vm.
Item Turek weliky Waradjn dobyl.

/ / . Rákóczy György a töröktől csatá
ban megsebesül és Váradon meghal.
Item a török bevette Nagyváradot.

L659. A' Fő Vezér Mahumet Bassa,
Constantinápolyból Császár ere
jével Boros-Jenő alá jő, kinek
a' várat meg-adván, a' bennevalókat békével botsáttya. Melly
dologért a Vicze Kapitánynak
harmad magával feje vétetik
Váradon.
Ismét: Bartsai Ákos a' nagy Vezértől
Erdélyi Fejedelemmé tétetik. De
ugyan azon esztendőben a' Feje
delemségét Kemény Jánosnak
ajánlja. Ismét 1659. A' Török
Bartsait Fejedelemségébe állitytya. Resignálván másodszor Fe
jedelemségét, az Erdélyi Statu
soktól ugyan Kemény János vá
lasztatok helyébe, ki osztán Bart
sait vadászásban el-fogja, és 61.
észt. Görgényből Kővár felé
vitetvén az útban le-vágatta,
kinek Répa nevű faluban lőtt
temetése. Ugyan azon esztendő
ben a' Török és Tatár Erdélyt
rútul égette és dúlta; kiknek jó
idején a Felséges Római Császár
Hadi Fő Generalissát, Gróf Monticuculit egy jeles Armadával
ellenekbe küldte.
1660. II. Rákóczi György Erdélyi Fe
jedelem, maga kevés számú ha
daival Gyalu és Fenes között a'

to

Törökkel meg-harczolt; 22. Maji.
holott minekutánna maga kezé
vel egynéhány Törököt megölt
volna, maga-is négy sebekbe
esett, és Váradra menvén, azok
miatt 7. Junii. meg hólt a' vár
ban.
Ismét: Ali Bassa meg-szállya Váradot
13. Junii, mellynek két bás
tyáit porral fel-vetteti: a' benne
való kevés nép-is igen megerőtelenedvén, a' várat fel-adgya
27. Aug. kiket a' Török el-botsát.

Ol

o

1661. Nowe Zamky Turek welku
stfelbu a ssturmem 27. zafi
Aecordem dostal

Érsekújvárt a török nagy ágyúzással,
rohammal szeptember 27-én bevette.

1661. Sz. Jób várát feladják a' Török
nek. A' Tatárok nagy rablást
tesznek Erd. és Magyar Ország
ban.
1662. Jó emlékezetű Méltóságos Gróf,
Esterházi László, a' Váradi belső
vár kapu előtt vitézül el-esett
egynéhány fő szolgáival együtt.
Ismét: 6. Augusti. Egész Magyaror
szágban olly árvizek voltak,
hogy sok helyeken Falukat ron
tottak, ki miatt ember, marha
és mezőbeli sok kár esett, kit
ember ki nem mondhat, sőt
hegyek-is le-szakadtak.
Ismét: Kemény János Kutsuk Éassával meg-ütközik, de a' viadalkor
lováról le-esvén, el-tapodtatik.

Ismét: A' Török és Tatár nagy haddal
jőnek Magyar Országra, kik sok
ezer embereket Morvából elvisz
nek.
Ismét: Érsekújvárt a' Török megveszi.
1664. 1. Augusti. a' Felséges Romai
Császár. Hadi fő Generálissát
Gróf Monticuculit, a' Török ellen
botsátván, Szent Gothardnál a
Victoriát megtartya, az holott
1200. Török veszett-el, és akkor
20. esztendeig való frigyet kö
töttének.
Ismét: Lévát és Nitrát General Sonches
nagy Victoriával viszsza vészi.
Ismét: Decemberben üstökös tsillag
támad, melly Januariusban és
Februariusban-is láttatott. Is
mét : Aprilisban-is Nap-keletre
egy láttatott.
1665. Leopold vára épülni kezd.
Ismét: Gróf Zerényi Miklós, a' Horvá
tok Bánnya, a' vadászásban egy
Vad Kantol meg-öletik.
1666. A' Felséges I. Leopoldus Romai
Császár, a' Hispániai Felséges
Királyi Inf ans Margarétával menyekezőt tart.

1672. 73 74 Gsau Kostely w Vhfjch
Ewangelitskym Stawíim odgaté*
a Katolickym oddané.

1670. A' Felséges Romai Császár mezei
fő Generálja Spork nagy haddal
küldetik Magyar Országba, kitől
az erős helyekbe és városokba
praesidium szállíttatik.
1671. A' Kassai Citadellát kezdik épí
teni.
1671. Nagy Comissio tartatik Posonban a' felháborodásnak megvisgálásáért, holott sok Neme
sek árestoma-is vettetnek.
Ismét: Gróf Nádasdi Ferentznek Bótsben, Zerényi Péternek és Frangepánnak Bétsi-újvárban, Tatenbáknak Grétzbe, Bónis Ferentz
nek Posonbä fejek vétetik.
1672. 73. 74. Magyar Országban a'
Templomok a' *Catholicusoknak
* az evangélikus rendektől elvétetnek és
adattatnak.
Ismét: A' Méltóságos Gróf Copp és
Esterházi Pál, megint nagy had
dal jőnek felső Magyar Országba.
1673. A' Felséges Romai Császárné
meg-hal.
Ismét: Minden lövő szerszám és munitio Eperjesről, Bártfáról, Szebenből Kassára vitetik. Az Eper
jesi bástyák a' kőfalig, N. Bányán
a' földig rontatnak-le.
Ismét: 17. Octobr. A' F. R. Császár
másodszori menyekezői solenni-

tást tart az Inspurkbéli Austriai
főhertzegnével Claudia Felicitással.
1674. 22. Aug. Kassa városának fele
meg ég.
Ismét: Bánfi Dienesnek Erdélyben feje
vétetik.
Ismét: 1674 és 75-ben minden Városok
ban Catholicus Magistratusok té
tetnek.
1675. A' Felséges Komái Császár két
jeles Victoriát tartott-meg a'
Francziai Király ellen. Az első
hartzban ama' híres Franczia
Generalis Thurenne el-vész. És
a második hartzban General
Krequi egész armadája meg
veretik.
Ismét: Treviris városa-is ez után ost
romai megvétetik.
1676. 12. April. Szepesben és Liptoságban ki mondhatatlan nagy hó
esett, ki sok házak fedelét le
rontotta.
Ismét: Sok helyeken Városokban és
Falukban, a' tűz miatt, nagy
károk esnek.
Ismét: A' Németek sok Jókat visznekel Debretzen.
Ismét: A' F. K. Császárné Claudia Felicitas meghal.
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1678 dne 25 Julij Geho Jasnosti
Cysarské Syn se narodil Jozeffus
Jacobus Johannes etc.
Item Francisskus Rákocy knize vmf.
Item: 31. Augusty ^ilina wyhofela.

Augusztus 31-én .

1677. A' F. R. Császárnak harmadszori
menyegzői solennitasa tartatik
Passauban a' Felséges Neuburgumi Eleonora-Magdalena-Theresia Hertzegnével.
Ismét: A' Mélt. Fejedéi. Rákóczi Ferentz meg hal.
1678. 25. Jul. Születik az Ertz Hertzeg,
Josephus-Jacobus- Johannes-Ignatius-Antonius-Eustagius.
[Fejedelem Rákóczi Ferentz meg
hal].
Ismét: A' Kurutzok Frantiziákkal és
Lengyelekkel nagy számosan jő
vén Eperjes alá, a' Hostáttyát
eléretik és a várost lövik, azután
a' Bánya városokra ütvén, mind
aranyban és ezüstben nagy pré
dát tesznek, és sok derék város
béli embereket magokkal elvisz
nek, kiket nagy summában megsartzoltatván, ismét elbotsátanak.
Ismét: A' Kurutzok Kis-Szeben váro
sát, és több helyeket, kastélyo
kat és Falukat felprédálnak, sok
marhákat el-hajtanak, és nagy
károkat tesznek.
Ismét: Rettenetes nagy döghalál volt
felső és alsó Magyar országban,
úgyannyira, hogy sok Faluk

1680. Groff Pawel Esterh. w Ssopr. na
Rakossy za Vher. Palatin. wy wol.
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emberek-nélkül majd pusztán
maradtanak, Bétsbenis akkor
közel 20000 ember megholt.
Ismét: 3. Sept. Az Kurutzok Bártfa
városát hóstáttyával együtt,
minden behordott élettel fel
égetik.
Decemberben. Nagy és példa nélkül
való üstökös tsillag az égen tá
mad, a' melly maga fényes suga
rával tsak-nem 60. gradust el
foglalt, és a' következendő esz
tendőben Februariusig nagy ál
mélkodással látszott.
Ismét: Debretzennek nagy része meg
égIsmét: A' (Mélt.) Gróf Eszterhási [!]
Pál Sopronban az Ország Gyűlé
sében Magyar országi Palatínussá
választatik.
Ismét: 9. December. A' F. R. Császárné
Eleonora-Magdalena-Theresia, a'
Soprcni Ország gyűlésében, Ma
gyar Ország Királynéjává koro
náztatik.
1681. A' Duna vize igen megáradván,
sok Falukat, emberekkel' s bar
mokkal együt el-ragadot.
1683. A' Török Császár nagy hatalmá
val jött-ki Nádor-Fej érvárra, és
az ő Fő vezére által Béts városát

egynéhány száz ezer emberrel
megszállotta, kinek táborát a'
keresztyének Armadája Isten se
gítségéből 10. Sept. diadalmason
megverte; úgyannyira, hogy az
egész Artileriat és minden sátorit
elhagyván, sok ezereket az ő
legjobb vitéziben elvesztett. Arra
mindgyárt a' Keresztények Esz
tergomot megszállották, és szerentsésen megvették. Hatvant
és Szétsént-is meg-nyerték.
Ismét: Nagy-Szombat városa tellyességgel elégett, e' mellett egy
néhány száz ember-is a' nagy
füstben meg-fuladott.
Ismét: A' F. Lengyel Király III. János,
az ő egész Armadájával felső
Magyar Országon által az ő
országába költözvén, Krakoba
nagy triumphussal bement.
1684. A' Felséges Római Császár Fő
Armadája egynéhány ízben a'
török ellen vitézül triumphált,
és Vissegrádot, Váczot és Pest
városát el-nyerte.
1685. 13. Augusti. Esztergom alatt a'
Törökkel megütközvén, Isten se
gítségéből a' Keresztyénség tirumphalt, és nagyobb részét az
Artelleriaca elnyervén, azután
mindgyárt az ő Felsége népe

népe Érsek-Újvárat meg ostro
molván, a'
Keresztyensegnek
nagy vigaságára
szerentsésen
meg-vette: a' benne való Pogány
ságot tellyesseggel le vágván.
I s m é t : Nograd vára mennykő ütéstől
meg-gyuladván, nagyobb része
el-romlott, azt a' Török pusztán
hagyván, az ő Felsége Vitézi
bé-szállának.
I s m é t : Kassa Varossá meg-vétele u t á n ,
az egész Kurutzság ő Felsége
Gratiáját amplectalta.
Die 1. Octobr. Született ez világra
Ertz-Hertzeg
Carolus-Venczeslaus, kit Isten hoszszu égességes
élettel áldgyon meg.
I s m é t : Szolnok és Sz. J ó b várát ő Fel
sége népe szerentsésen meg-vészi.
Aradot pedig fel-prédálván: nagy
nyereséggel viszsza tért.
I s m é t : A' véghetetlen nagy hatalmú
irgalmas Isten a' mi kegyelmes
U r u n k ő Felsége, es a' megeggyezett keresztyén Fejedelmek
fegyverét boldogítván; Sz. Mi
hály havának második napján,
három felől való kemény ü s t r o 
mok után, híres B u d a Várát (kit
boldog Emlékezetű Királyink
sokszor hiába vittak) kézbe adta,

ugy hogy a' benne valók, valakik
fegyverre nem kőitek, mind
R a b b á estek, az számtalan Vá
rosi kintsével együtt, Kiért ő
szent Felségének neve áldassék
örökké.
Ugyan azon esztendőbe a' Keresztyén
ség a' Pogány fogaiból ki-vonta
H o r v á t Országban Czechinárt,
Tigrert, Jolont, Alsó és Felső
Claviczet, Orakovist, Cnorradot [?], Püspöki széket; Magyar
Országba pedig Colozzát, Érsek
széket, Simontornyát, Pétset,
Püspökiszéket, Csanádot Püspö
kiszéket, Szegedet, ki mellett a'
nagy Isten segítségével a' kevés
számú Keresztyénség a' Pogány sággal meg-ütközvén, sok ezerét
a' Törökbe le-vágván a' többit
meg-futamtatta és nagy nyere
séggel viszsza tért. Ez után
Sziklost [!], D a r d a t , Kapusvárát-is el nyerték.
1687. 12. Aug. A' Keresztyén had Is
ten ő sz. Felsége nagy jó voltá
ból a' Pogány ellen diadalmason
triumphált, a' holott Moháts és
Sziklos között a' Fő-Vezért az ő
bé-sántzoltatott táborából ki
verte, az ő Sátorát, Cancellariat,
80. Agyút, száma nélkül sok

1687. Geho Gas. Cysarske SynAryknjze
Jozeff w Press* za Vher. K. kor.

to
CO

* Pozsi

Munitiot és Profontot, Eszék
Városával együtt el nyerték.
I s m é t : Generál Dünevald Pétervárát,
Válpot, Posegát és Orakovitzet,
egész Sclavoniát a' Töröktől
elveszi.
I s m é t : A' Lotharingiai Hertzeg nagy
haddal jővén Erdélybe, minden
erősebb Várakba és Városokba
a' Felséges Romai Császár Vitézit
beszállítja.
I s m é t : A' Felséges Ertz-Hertzeg J o sephus a' Posoni (Gyűlésben)*
Magyar Királyságra koronázta
tik.
Ugyan azon időben az híres nevezetes
Eger vára iszonyú nagy éhség
m i a t t annyira kinszerittetett,
hogy-magát minden Vér-ontás
nélkül a' keresztyénségnek fel
kelletett adni.
Eodem A n n o : Munkáts Várát-is meg
veszik.
Ugyan azon 1688dik E s z t : a' Nemes
Erdélyi Statusok ő Felségének
homagiomokat letették. E ' mel
lett a' Városokba és Vég-he
lyekbe Praesidiumát be vették.
I s m é t : Székes-Fej érvárt a' Keresztyé
nek éhség által megveszik a
Töröktől a' holott találtatik

130 ágyú, sok lövő szerszám,
és munitio. Azután a' Méltósá
gos Generalis Gróf Karafa Uram
ő Nagysága, maga hadával a' fő
tábor felé menvén, Lippa váro
sát ostrommal megveszi, a' benne
lévőket, kik a' várba hamarság
gal nem szaladhattak, levágatja;
azután a' várat nagy tüzes laptákkal és szörnyű nagy ágyú
lövésekkel megrettentvén, gratiara 's disgratiara fel-adni kén
szerittette, az Aszszonyokat
gyermekeikkel Tömösvár-felé kí
sértetvén, a' fegyver fogható
Törököt vagy 2000-ig rabul vitte.
Találtatott benne 100000 kő só,
sok lövő szerszám és munitio, és
így ez a' Véghely-is Isten jóvol
tából a' Keresztyéneknek kezek
hez jutott.
Ismét: Illók várát Tót országi Vég
helyet a' F. R. Császár Urunk
Ármádiája szerentsésen megve
szi. Azután ismét 6. Sept. Az Ur
Isten ő szent Felsége kegyes jó
voltából a' hires és nevezetes
Belgrád avagy Nándor-Fej ér vár,
a' F. Bavariai Hertzeg Com
mando ja által véres ostrommal
megvétetik. A' meg-lévón; a'
Török nagy rettegéssel Vég-

Szendrőből-is éjjel ki-költözött,
mellybe az ő Felsége népe tsak
h a m a r beszállott, és a' várost
jobban meg-erősitette. Azonkép
pen a' Felséges Badensis Hertzeg
Lajos Bosznában szép Victoriát
nyert, holott 4000 vitézivel a'
Török tábort egészen felverte,
4000 Törököt le-vágatván, 2000et rabul vitt, a' többit meg-fut a m t a t v á n , az egész Tábor őnékie
prédára jutott. Azon győzedelemmel az egész Bosznaságot ő
Felsége hatalma alá vetette.
1689. Nagy Sziget várát a' Keresztyé
nek éhséggel meg-vészik a' Tö
röktől.
I s m é t : Brassó városa egészen, NagySzombat pedig félig meg-ég.
I s m é t : A' Frantzia Király az Imperiumot pusztitván, Vormátiát, Spirát, Oppenhenniumot, Heidelbergát, és más sok városokat,
falukat, klastromokat semmivé
teszi; mellyre nézve a' Fels.
Tsászár népe a' Confoederatusokkal együtt Kaysersvertát, Moguntiát meg-szállván, erős ostro
mok által meg-vészik.

Ismét: A' Fels. Ludovicus Badensis
Hertzeg, a' Törökkel megütköz
vén Nissánál, nagy győzedelmet
vészen; a' holott a' Töröknek
minden tábori munitioit, élését
és hadi eszközeit, Nissa és Vidin
városával együtt el-nyeri.
1690. 27. Jan. A' Felséges Magyar Ki
rály Josephus I. Római Király
ságra; a' Felséges Császárné
Római Császárnéságra koronáz
tatnak Augusta városában, a'
Fels. Császár Urunk jelen lété
ben.
Ismét: Ama' hires és erős Kanisa várát
a' Méltóságos Gróf Bottyáni
Ádám és Gróf Zitsy István ő
Nagyságok Generalissága alatt
levő Vitézinek erős téli időben
való megszállásokra fel-adgyák
a Törökök, á' holott 66. ágyú,
és sok munitio volt.
18. April. A' Felséges Lotringai Hertzeg
Béts-felé való utazásában, Vélsz
városában, egy fojtó fluxus által
e' világból ki-múlt.
Ugyan 1690. észt. 15. April. A' Mélt.
Erd. Fejedelem I. Apafi Mihály
szép tsendes halállal e' világból
ki-mulik Fogarasban, életének
58dik, birodalmának 29-dik észt.

Kinek Fejedelmi Székibe succedált az ő Fia I I . Apafi Mihály
Kegyelmes Urunk.
I s m : Nissa, Belgrád, Vég Szendrő és
Lippa megint a Török h a t a l m á b a
estek.
1691. Sok helyeken nagy föld indulá
sok 's rémülések voltának.
I s m é t : Váradot a' Keresztyének sok
izben igen meg-szorongatván,
kiváltképpen 1692 esztend: való
ban erős megszállások és vívások
által kénszerittetnek a' bennevaló Törökök fel-adni 5 J u n i i .
I s m é t : Belényest-isfeladják a' Törökök.
1693. Generál Haister Boros-Jenőt és
Világosvárt meg-vészi a' Török
től.
I s m é t : 19. Octobr. A' T a t á r Pogányság
Gyula táján nagy hirtelen fel
ütvén, a' Berettyó környékén
Bihar-Vármegyében szerteszélylyel Debretzenig el-felejthetetlen
nagy vér-ontást, rablást, és ége
tést tészen.
1694. Febr. A' Pogány Tatárság Mol
dova felől Erdélybe reménletlen
bé-rohanván Csik Székbe nagy
prédálást, kegyetlen rablást, és
égetést tészen.
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Ismét: Sept. A' Keresztyének Pétervárdai sántzát a' Török megszállván,
és azt sántzal környül-vévén,
lövésekkel és ostromokkal egy
ideig keményen vijja, de annak
sémit sem tehetvén, a' módnélkül való esők miatt éjtszakának
idején el-száll alólla.
1695. 19. Jan. Gyulát a' Törökök a'
nagy éhség miatt feladgyák a'
Keresztyéneknek.
Ismét: 6. Febr. A' Török Császár
Achmet meghalván, a' báttyának IV. Mahometnek nagyobbik
fia Mustafa ült a Császári szé
kibe.
Ismét: Sept. Lippára a' Török nagy
erővel véletlen reá ütvén, meg
veszi : a' benne való kevés praesidiumot levágja, és onnét élésnek
nagy sokaságát takarítván-el,
fel-égeti 's pusztán hagyja a'
várost.
Ismét: ö Felségének Erdélyben lévő
Fő Generálja Gróf Veterányi U.
Káránsebes táján azon Pogánysággal erős hartzot tartott: ki
végtére kevés néppel együtt
amazoknak szertelen sokaságok
tól fárasztatván, maga is halálos

sebekbe esik, a' meg-maradt nép
Erdélybe viszsza mégyen.
1696. 7. Április. Eperjes városának a'
fele tűzzel meg-emésztetik.
I s m é t : I I . J á n o s Lengyel Király meg
hal.
I s m é t : Augustusban, a' Saxoniai H e r t zeg a' Eels. Császár Armadájával
együtt megütközik a' Törökkel,
mind két részről valóknak nagy
károkkal: a' holott több jeles
Officérekkel Generál Heisler-is
elesik.
1697. 6. Maji. Kolosvárnak nagyobb
része szörnyű tüz által kevés idő
alatt meg-emésztetik.
I s m é t : 2. Julii. A' Kurutzok véletlenül
feltámadván, reá ütnek Tokajra
és Sáros P a t a k r a , és azokat éjtszaka alattomban el-foglalván;
kik ellen ő Felsége hada, és egy
nehány Vármegye együtt superveniálván, az el-foglalt helyeket
viszsza veszik.
I s m é t : 15. Sept. A F . Hertzeg Fridericus Augustus Lengyel Királly
koronáztatik.
I s m é t : Ezen Hónapban Isten a' K e 
resztyéneknek a' pogányságon
reméntelen nagy győzedelmet
ád a' Tisza mellett Szintanál;

holott egynéhány tisztek a* Jantsárságnak nagyobb részével, és
tábori munitiokkal együtt ott
vész.
1698. Májusnak 12. napjára virradólag, Besztertzének a' szine 's
nagyobb része meg-ég.
Ismét: 3. Sept. Brassóban nagy föld
indulás lészen.
1699. 24. Febr. A' Fels. I. JOSEF M.
Király, menyegzői solennitást
tart a' Fel. Hannoverai Hertzegnével VILHELMINA AMALIAVAL.
Ismét: A' Római Császár ő Felsége és a'
Török birodalom között 25. esztendeig-való Békeség köttetett.
Ismét: A' Lengyelek, Muszkák és Velentzésekis a' Törökkel megbé
kélnek.
1700. 29. Octobr. A' Felséges I. JOSEF
Magyar Királynak Ifjú Ertz
Hertzegje születik: LeopoldusJosephus-Johannes-ThaddaeusNarcissus-Antonius-Ignatius-Xaverius-Philippus-Nerius.
Ismét: 1. Nov. II. Károly Spanyol Ki
rály meghal.
1701. Laopoldus-Josephus Ertz Hertzeg meghal.

1703. Geho Oswjcenost Knjžecy P . P .
Franciscus Rákócy, de Felső
Vadász, etc. Páčila P a t e n t e m
z Polssté poslaným, Vherske
zeme Obywatelúm o pŕedsewzetj swém, a Porozumenj s Kŕestianskými Knjžetý oznamiti,
zatjm pak wübec wydati Manifes
t u m a w nem wssemu Swétu
Kŕestianskému wznámost vwesti,
že gako pŕedessle slawnj Vherské
zeme Obhagcowé, P . P . Báthory,
Bethlen, Bočskay, Rákóczy, Tökölyi proti Domu Rakauskému
z slussnjch pŕjčin jjowstawati
pŕinuceni byli Tak y Geho
Oswjcen. Knižecý powstati pŕinucena by la z pŕjčin X X I znjchžto pŕednégssj gsau: Králowstwj Vherského odstarodawna
swobodneho na dedičné obraceni;

Franciscus Rákócy de Felső
Vadász etc. fejedelem őfel
sége Lengyelországból bekül
dött pátensével, a keresztény
fejedelmekkel egyetértésben
tudomására hozni Magyaror
szág lakosságának azt az el
határozást, majd pedig egy
általán Manifesztumot kiadni
kegyeskedett, amelyben az
egész keresztény világnak tu
domására hozza, hogy mint
Magyarország földjének haj
dani dicső védelmezői, Bá
thory, Bethlen, Bocskay, Rá
kóczy, Tökölyi urak az auszt
riai házzal szemben alapos
indokok miatt felkelni kény
szerültek, ugyanúgy őnagy
sága is felkelni kényszerült
X X I oknál fogva, amelyek
közül az előbb valók a követ
kezők: az ősidők óta szabad
magyar királyság örökös tar
t o m á n n y á alakítása: Az

I s m é t : 8 J u n . Kassán a' Jésuiták Collegiumok és Templomok K o v á t s
utszával együtt elégtenek.
1702. Wilhelmus az Angliai Király
vadászásban lovastól el-esvén,
19 Mar. e' világból boldogul ki
múlik.
I s m é t : Kanisa, P a t a k , Eger, Várak
el-hányattatnak.
1703. R ó m á b a n sok ízben Földindulá
sok voltának.
I s m é t : A' Keresztyének között nagy
hadakozás.

Swobody od Krále Ondfege,
Magnatűm, k swobodnemu powstánj proti K r a l ú m gesstoby
Zakony Kraginské prestupowali
vdélené, a odewssech aż posawad
Králú potwrzowané, na Presspurskem Rakossi zrussenj a
wymazánj, Vherského Narodu
zlechcowánj, cyzyho pak pfedstawowanj: onehdagssjho pokoge
bez pf itomnosti Vherskych Panű,
s Turkem dokonanj: Komory
Vherské od Pwofanské
Rakausske potlacowany: Kraginskych Zakonű prestupowánj Swo
bód zmenssowanj: statku odcyzowánj: handlu zastawowánj:
nesnesitedlnych
Porcyowych
qwantű, impozycy, exekucy, akcyzu, tficatkü rozmnozowánj:
Nabożenstwj swobodného turbow á n j : Pressowska exekucy aż y
G. Oswj. Knjżecy potupné polapen Cyzozemskemu Práwo podmanénj.
1703/1704/1705. Geho Oswjcenosti K n j 
żecy, prediwnym zpűsobem do
dewacye se oddali netoliko Sedmohradské temér wssecky Zámky
a Mésta, ale y hornj Vherske
y Banské y dolnj mnohé Mésta
a Zámky pfepewné, gako Bardé-

E n d r e király óta való kivált
ságok a mágnások részére a
szabad felkelésre a királyok
ellen, amennyiben az orszá
gos törvényeket megszegik
[s e kiváltságokat] eddig a
királyok megerősítették, a po
zsonyi rákoson megszüntették
és eltörölték, a magyar nem
zet lekicsinylése és az idegen
előtérbe helyezése: a törökkel
való nemrégi béke megkötése
a magyar urak jelenléte nél
k ü l : A magyar kamara elnyo
mása az osztrák udvari által:
az országos törvények áthászabadságok csökken
tése: jószágok elidegenítése:
a kereskedelem megállítása:
az elviselhetetlen porciók, impoziciók, exekuciók, adók,
harmincadok elterjesztése: a
szabad vallás tönkretétele: az
eperjesi exekucióval egészen
Fejedelem
őméltóságának
becstelen lefogása és külföldi
jog alá helyezése. A fejedelem
őnagyságának csodálatos mó
don hatalmába a d t á k magu
kat nemcsak az erdélyi összes
várak és városok, hanem a
felsőmagyarországi, a bánya-

go w, Lewoce, Pressów, Kossjce,
Debrecyn, Mufikac, Eced, Murań,
Vngwar, Orawsky, Spiśsky Nitransky Zamek, też Satmár, Yager,
Lewice, Nowé Zamky, Zwoleno
[!], Lietawa, Wrssatec Zniew,
Bognice aż y Pław Ostf jż [ ?], Ssasśin, Holjc, Trnawa, Skalice etc.
Kdeżto y welike porażky lidu nepf jtelského se stali, k t o m u nékolik tisyc z nich, w Trnawé,
w Modre a wokolnjch Méstach
gakymsi gegjch wlastnjm nakażenjm bjdne zahynulo: A
wssak Modra, Pezynek, a S Gif
pfjcinau gegich k hroznému
wypalenj a k newyprawitedlnému
zkazenj pfissli. Skalica pak pred
mnohymi ohniwymi
Pumami
pfediwné zpocaté zachowana,
zatjm [Akkordem] wzata a
zbofenjm Zdi od lidu Morawskeho zlehcena gest.
Lid Vhersky, témto easy od nepratel za nic pokładany, casto
exkursye do Rakus, y do Mo
rawy [!] cinil, a to barbaské
vkrutenstwj které nad newolnymi Vhry kdekoli postjżenymi
prokazowali kdyż gich za żiwa
z kuże brali, k Stromum pfiwázanych pálili, mrtwjch z Hro-

városok és sok alsómagyar
országi városok és igen erős
várak is, mint Bártfa, Lőcse,
Eperjes, Kassa, Debrecen,
Munkács, Ecsed,
Murány,
Ungvár, Árva, Szepes, Nyitra
vára, úgyszintén Szatmár,
Eger, Léva, Érsekújvár, Zó
lyom, Liétava, Podhragy
[Oroszlánkő?], Znió, Bajmóc,
egészen Detrekő [?], Sasvár,
Halics, Nagyszombat, Szakolca etc. Ahol is az ellenséges
nép nagy vereségei történtek
s ehhez néhány ezer közülük
Nagyszombatban, Modorban
és a környékbeli helyeken
valamilyen saját romlás kö
vetkeztében nyomorultul el
pusztult : Éspedig Modor, Bazin és Szentgyörgy az ő okuk
ból szörnyen kiégettetett és
kifejezhetetlen romlás érte
őket. Szakolca azonban sok
tüzes bomba elől kezdetben
csodálatos módon megmene
kült, azután [akkorddel] el
foglalták és falának lerombo
lásával a morvái nép ócsá
rolta.
A magyar nép, amelyet ebben
az időben az ellenség semmire

bü wytahowali a nebo w nich
sekali, a palili, y giné hrozné
wécy neywjce pomocy cárú pá
chali, téz ohném a mecem mstil,
zwlassté ktery byl pak pod
sprawu Geho M Pána Ocskay
Laslawa.

valónak tartott, szerencsés
betöréseket hajtott
végre
Ausztriába és Morvába, és azt
a barbár kegyetlenséget, amit
az ártatlan magyarokon min
dig és mindenütt elkövettek,
amikor élve lenyúzták a bő
rüket, fához kötözve égették
őket, a holtakat kiásták sír
jukból vagy közéjük csaptak
és égették őket és más bor
zalmas dolgokat cselekedtek,
szintén tűzzel és karddal szin
tén megbosszulták, különösen
akik Ocskay László vezetése
alatt voltak.

1705. Geho Yasn Cysar. Laopoldus L.
65 wéku sweho s swétem se
rozleu:

1705. (5. Maji.) A' Fels (I) Leopoldus (Róm) Császár meghal,
életének 65.

1705 in Septemb. Drzan byl pri Secanich Conventus Generalis Confoederatorum Hungáriáé, na
nemz Geho Oswjcenost Knjzecy
P. P. Franciscus Rákozcy [!],
odewssech Stawű a Radú Dux
Hungarorum, gest Solenniter
wyhlassen, Geho pak Oswiee:
Pán Groff Bercsény Miklós de

1705 szeptemberben. Szécsény mel
lett Conventus Generalis Confoederatorum Hungáriáé tar
tatott, amelyen Franciscus
Rákóczy fejedelem őnagysága
az összes karok és rendek ál
tal Dux Hungarorum solenni
ter kikiáltatott Gróf Bercsényi
Miklós de Székes őnagysága

1705. (5. Maji.) A' Fels (I) Leopoldus
(Rom) Császár meghal, életének
65. (birodalmának 47.) esztende
jében.
Ismét: Tokaj és Szathmár várai el
hányatnak.
Ismét: 18. September. A' Magyar
Országi Szabadságért fegyvert
fogott Statusok Szétsónynél való
Conventusban újabb hittel-való
Confoederatiot, és szövetséget
egymás között tévén, a' Méltó
ság. Felső Vadászi Rákótzi Ferentz Erdélyi Fejedelem, megyezett akaratból választatott azon

Székes, w Hlawnjm Generalstwj
gest vtwrzen; Confoederacy se
stala, Swoboda trogjho nabozenstwj w celem Králowstwj gest
nawrácená, Stáwowe w Nabozenstwj prátelskym spüsoben se
dokonali, a gisté Commissari z
trogjho nabozenstwj k nawrácenj
a neb wymérenj nowych Kostelűw, ktefjmzby pfinalezalo zpofádali.

pedig főgenerálisságában meg
erősíttetett ;
confoederáció
jött létre, a három vallás
szabadsága az egész országban
visszaadatott, a rendek barát
ságosan megállapodtak a val
lásban és bizonyos commissariusokban a három vallásból a
templomok visszaadására vagy
újak kiszabására.

1705. Geho Oswjcenosti Knjzecy P .
Tököli Imrichowi Panstwj Orawské, Likawské, Lietawské, Kezmark, Zílinu etc. a wssak G. O.
K. P á n Tököli Imre pfed swym
k Panstwj swému nawrácenjm,
vciniw Testament w paméti
dobré, w Wjfe w K r y s t a Gezjsse
z tohoto swéta se odebral, a
slawné pochowán gest.

1705. Thököly Imre fejedelem őfel
sége árvái, likavai, lietavai,
sztrecsnói, savniki birtokait,
Késmárkot, Zsolnát etc., mi
vel őfelsége Thököly Imre övéi
előtt a számára visszaadott
birtokokra testamentumot ké
szített, jó emlékezetben, Jézus
Krisztusba vetett hitben e
világból eltávozott és fénye
sen eltemettetett.

I t e m : G. Oswj; P á n u Petröczy Istvanowi Zemé Vherské Generalowi, Kossecké y giné nawrácené
gsau.

I t e m : Petroczi István őnagyságának, Magyarország generáli
sának kossai és más [birtokai]
visszatéríttettek.

1706. Mezy Domem Rakauskym, a G.
Oswjc. Knjzecy P . Rákóczy Ferenczem y Páni Confoederati Gednánj Pokoge dosti dlauhé, wssak
daremni bylo, nebo hned po ar-

1706. Az ausztriai ház és Rákóczy
Ferenc őfelsége fejedelem, va
lamint a confoederator urak
között eléggé hosszú béke
tárgyalások voltak, de hiába-

Confoederatio
mének.

vezérlő

Fejedel

06. Az Austriai ház és a' confoederált Magyarok között Nagy
Szombatban a' Békeség traktált a t o t t , de azonban hirtelen fegy
verre költ a dolog.

misticium G. O. Knižecý Ostŕjhom dobywala a sstastné dostala.
General pak Rabbutin z Sedmihrádské Zeme wyssed mage
okolo 8000 Nemcú a okolo 4000
Racú, Kossice 30. Septemb.
oblehl, a až do 11. Octob. dobywal, kdežto nepráwé we dne
y wnocy z pűl Kartanú Zmažaru
y z Kusú strjlel a preš 400
ohniwých dwau centowych k
tomu y giných menssjych Kuli,
y Kameňu welmi mnoho do
Mesta whodil awssak toliko ssest
osôb zabil, z geho pak wogska
nékolik sto otrhaných a hladem
zmorených vogakú vsslo a wjce
než Tisýc zahynulo, nebo Pusskaŕj kteŕj byli pod G. M. Pánem
Bachmegyei Adamem Attollerý
Knjžecý Vice Colonellem, ohniwými y ginými tež tak welikými y hustými kolemi odpowidati vméli, wogacy tež
kterých zpočatku toliko 600.
pod Commendu G. M. Pána
Colonella Radics Andrássá, bylo
pred samým pak nepŕitele pŕichodem, okolo 3000. s G. Mi.
Panem Vice Commendantem a
Colonellusem Ordodi Györgyem
zpoŕadano bylo. G. O. Knjžecý

valók, mert a fegyverszünet
után rögtön a
fejedelem
őnagysága megostromolta és
szerencsésen bevette Eszter
gomot. Majd Rabbutin gene
rális Erdélyből kijőve 8000
németet és körülbelül 4000
rácot bírva szeptember 30-án
körülvette Kassát és egészen
október 11-ig ostromolta, ahol
is szünet nélkül éjjel nappal
kartácsokból,
mozsarakból
lőtte és 400 kétmázsás bom
bánál többel, és számos más
kisebb golyókkal és kövekkel,
városba bedobva, de mind
össze hat személyt ölt meg, az
ő seregéből viszont néhány
száz rongyos és halálra éhe
zett katona megszökött és
több mint ezer elpusztult,
mivel a Báchmegyei Ádám
fejedelmi tüzér vice-colonellus
alatti puskások tüzes és egyéb
ugyanolyan nagy és sűrű go
lyókkal felelni tudtak, és a
katonák is, akik kezdetben
csak 600-an voltak, Radics
András colonellus úr kom
mandója alatt, az ellenség köz
vetlen megérkezése előtt kö
rülbelül
3000-en,
Ordodi

Ismét: Esztergom vára a' Fels. Ve
zérlő Fejedelemnek feladja ma
gát, de a' Magyarok között lévő
Német Présidiáriusok miatt viszsza-vétetik.
Ismét: Generál Rabatin Erdélyből ki
jővén a' Császár Armadájával
Kassát megszállya, de a' Ma
gyaroknak ditséretes magok vi
selések miatt, alóla kételeníttetett elszállani.
Ismét: A' Dunán-túl-való Magyar Ha
dak Simeg várát megvévén, és
Generál Hajszter corpusát győ
zelmesen megvervén, magátis
elfogták.
Ismét: Erdély Országa újonnan Homagiumát maga választott Fel
séges Fejedelmének leteszi.
VÉGE

po odjti, nepfjtele, do Mésta
wessla, wssecko spatriti, zaopatriti, a t a k zmuzile bogugicych
pametnymi penézmi Knjéckymi
y ginymi wécmi obdarowati
racila.

Mezy ginymi Knjzecymi, gest
take peniz weliky, na nemz po
gedné strané gest obraz a Titul
G. 0 . Knjzecy, podruhe pak
strané dwé Osoby, gedna s W a h u
a s Mecem, druhá pak z nich z
noh snatymi P u t y , a na Ruce s
Ptakem leticym: nad hlawami
gegjch gest nápis Dimidium facti
qui bene cepit habet, pod nohama
pak stogj: Anno Libertatis Recuperatae, 1703.
1707. Caroms X X I I . K r a i Sswedsky
s Králem Polskym Stanyslawem
péknau Confoederacy, s Králem
pak Augustem staky pokog
vciniv, z Saské Zemé wyssel do
Slezske, a za nawrácenj swobod
gegi y ginych w domu Rakauskeho nastáwal, takze mnohych
Potentátú Legatowé, w Wratis-

György vice-commendáns és
colonellus alatt rendeződtek.
Fejedelem őfelsége az ellenség
távozása u t á n bement a vá
rosba mindent megszemlélni
és elrendezni és az olyan fér
fiasan harcolókat fejedelmi
emlékpénzekkel és más dol
gokkal méltóztatott megaján
dékozni.
Más fejedelmiek között van egy nagy
pénz is, amelynek
egyik
oldalán a fejedelem őnagy
sága képe és titulusa van, a
másik oldalán pedig két sze
mély, az egyik mérleggel és
karddal, a másik pedig lábá
ról leoldozott bilincsekkel és
a kezén repülő madárral, fejük
felett felirat áll: Dimidum
facti qui bene cepit habet, a
lábuk alatt pedig ez áll: Anno
Libertatis Recuperatae, 1703.
1707. X X I I . Károly svéd király
Stanislav lengyel királlyal szép
konföderációt, majd Ágost ki
rállyal ugyanígy békét kötve
Szászországból Sziléziába ment
és annak szabadságát vissza
adva másokat is megvédett az
ausztriai házban, úgyhogy sok
p o t e n t á t legátus gyűlt össze

lawé se sessli. K o m é t a wssak
w zemi té se vkázal na spúsob
metly ssiroké, s literami gistymi.
Geho oswjcenost Knizecy, P á n
Franciscus Rákóczy prigev do
Sedmihradske zemé, za Knize
gegj sláwné gest potwrzen, a
titulem Gasnosti poctén.
Legacy Polska Moskewská, Turecká slawné do Vher hornjch
pfissli, tez Vherská kdworu
Moskewskému slawné wyprawéna
gest. Kossice, nowym walem
basstámi a wodau obehnané,
Nowé zámky, y giné pewnosti
welice spewnéne a zaopatrene
gsau.
P á n Gezls, Dey K r á L e Y
pokog
CeLé Vherské zeMI,
Konec

Boroszlóban. Majd ebben az
országban söprű formájú üs
tökös mutatkozott szélesen
biztos betűkkel.
ő fejedelmi felsége Franciscus Rá
kóczy úr Erdélybe érkezve an
nak fejedelméül ünnepélyesen
megerősíttetik és a felséges
címmel megtiszteltetik.
Lengyel, moszkvai, török követsé
gek érkeztek fényesen FelsőMagyarországra, ugyanúgy fé
nyesen kiállított magyar ment
a moszkvai udvarhoz.
Kassát új fallal, bástyákkal és víz
zel vették körül, Érsekújvárt
és más erődítményeket is igen
megerősítették és ellátták.
Ű r Jézus, adj királyt és békét
egész Magyarországnak
Vége

menekültek — főként D R A B Í K — antikrisztusi képeket festettek az „ausztriai
házról", és szinte megszállottként bíztak az erdélyi fejedelmek eljövendő európai
hatalmában. Közben a két, sőt három ellenségtől szenvedő haza képe párhuzamo
san jelentkezett magyar és szlovák irodalmi megfogalmazásokban, 2 1 s ezek a két
különböző nyelven született művek legtöbbször valóban csak nyelvileg térnek el
egymástól. A krónika megalázott, bosszúból Ausztriát pusztító magyarjai
— Uhri — természetesen a szlovákokat is jelentették. Magyarország királyai a
szlovákok uralkodói is voltak, sőt ATTILA és SZVATOPLUK is „uhersky kráV\
„magyarországi király" volt és a krónika végének nemzeti király-óhajtása meg
felelt a Mátyás halála óta áhított nemzeti, azaz hazai uralkodó utáni vágyakozás
nak, a szabad Budavár mindkét írásbeliségben fellelhető szimbólumának. A hungarus patriotizmus ö n t u d a t á b a n békésen megfért egymással a Scythiából dicső
ségesen a Kárpát-medencébe érkező honfoglaló magyarság és a szlovákokat
keresztvíz alá vezető SZVATOPLUK világa, vagy a RÁKÓCZI zászlóit felszentelő és a
fejedelem ügyét haláláig támogató KRMAN Dániel szláv tájékozódása elképzelései,
hiszen mindez elsősorban a vallásszabadságot eltipró Habsburg-rendszer ellen
irányult. 2 2
A szlovák kalendárium néhol eltérően fogalmaz a magyartól. SZVATOPLUK
„magyarországi király" szlovákokat vezet keresztvíz alá — s ez az esemény a
magyar krónikákban nem szerepel. Míg a szlovák szövegben CSABA királyfi
15 000 emberrel indult vissza az őshazába, az egykorú magyar kalendárium
15 000 magyart említ. Mindebből nem helyénvaló messzemenő következtetések
levonása. A szinte egyedüli olvasmányként szolgáló krónikák csupán mérsékletre
intik a hungarocentrikus szemléletet, amely hajlamos egészen egybefonni, sőt
azonosítani a magyar és a szlovák kulturális-irodalmi fejlődést a felvilágosodást
megelőző korszakokban, de ugyanígy a szlovakocentrikus szemléletet is, amely
viszont a korhoz képest túlzottan szokta hangsúlyozni a szlovák nemzeti jelleget
és annak különállását a magyartól. Az egyedi, sajátos szlovák művelődés fejlő
désének csírái kétségtelenül fellelhetők a kalendáriumokban, a nagyrészt szlová
kul dolgozó zsolnai nyomda tevékenységében. Ez azonban szervesen illeszkedett
bele a több nemzetet természetesen magába foglaló ország 16—18. századi ké
pébe, amit lehetőség szerint az egykorú szemléletnek megfelelően helyes értelmez
nünk. Ez az egykorú szemlélet pedig nem tekintette a hazai kultúrát sem magyar
nak, sem szlováknak, de a k e t t ő t nem is azonosította. A bi- sőt tri- vagy kvadrilingvizmus nem két vagy több nemzet tudatos szellemi kapcsolatainak szándékos
szolgálatára alakult k i ; ugyanígy a szlovák irodalomtörténetben újabban hasz
nálatos „biliteraria" sem alkalmazható még erre a korra. 2 3 A „hungarus patriotiz
m u s " fogalmának éppen ezért egy „literatura hungarica" fogalom felel meg, ami
21. Vö.: BORNEMISZA Péter: Siralmas énnéköm . . . és a szlovák Egerről való ének
(SIMKÓ Tibor fordításában közli CSANDA Sándor: Magyar—szlovák .. . i. m.
6 7 - 6 9 . p.) képeit.
22. KRMAN a szlovák nyelvet a többi szláv nyelv anyjának tartotta és ismeretes egy
kéziratos műve is a szlávok eredetéről: De Slavorum origine dissertatio e ruderibus
historiarum eruta. — Vö.: SZIKLAY László: A szlovák irodalom története. I. m.
147—148. p ; TIBENSKY, J á n : Ghvály a obrany slovenského národa. Bratislava 1965,
5 7 - 5 8 . p.
23. Vö.: CHMEL, Rudolf: Literatúry v kontaktoch. Bratislava 1972, SAV 44— 76. p ;
CHMEL, Rudolf: Literárne vziahy slovensko —madár ské. Bratislava 1973, Osveta.
10-12. p.
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nem jelenti az egyes nemzeti irodalmak egykorú valóságának kétségbe vonását,
csupán 16—18. századi megjelenési formájuk és gyakorlati érvényesülésük ponto
sabb körvonalazását, 2 4 miként ez esetben az összehasonlító irodalomtörténetnek
sem kell egymástól idegen irodalomnak tekintenie például a magyar és a szlovák
irodalmat.
A szlovák kalendáriumok szövegében előfordul a „prespursky rákos és a
„sopronsky rákos'''' — kifejezés. A rákos szó a magyarországi országgyűlések hely
nevének a szlovák (cseh) nyelvben országgyűlés jelentésben á t v e t t változata.
A szláv eredetű szó így került vissza — magyar szóhasználat u t á n — a szláv
nyelvekbe. Lengyelül a rokosz szó a király és a szenátus elleni fegyveres fölkelést
jelenti, ami NAGY Lajos idején, 1380-ban fordult elő, s azóta többször ismétlő
dött. 2 5 A szlovák rákos első a d a t a Novákyról, 1568-ból származik: abychme se na
rakoss hotowyli natry kralé ( = hogy Háromkirály okra a rákosra — országgyűlésre
készüljünk), szólásban pedig 1678-ból: Po rade i po Rákosi byvajú Páni mvdrejsi
{= Tanács és Rákos u t á n az urak [mindig] okosabbak), szótári alakja 1679-re
már snem — rákos — formában szerepel. 26
Kalendáriumunknak ez az a d a t a egy régebbi feltételezésünkhöz látszik
— ha nem is végleges bizonyítékként — adalékul szolgálni. A szlovák népdalok
között ugyanis szerepelnek az egykori keresztes hadjáratok és a Rákosmező motívumai: az elesettet vörös keresztes palásttal takarják be, 27 s a Rákos
mezőn lehet lerázni a paraszti terheket. 2 8 Az előbb említett lengyel vonatkozással
együtt ez arra enged következtetni, hogy a Rákos-mező a nemzeti országgyűlések
függetlenségi szimbóluma mellett esetleg megőrizhetett valamit a Dózsa-paraszt
háború emlékéből is, annak ellenére, hogy a népdalok a késői lejegyzésig számos
változást szenvedtek. 29
Az egykori Felsőmagyarország többnyelvűségét bizonyítják a három szlovák
kalendárium azonos használójának túlnyomórészt magyar nyelvű bejegyzései
(szlovák és latin egy-egy esetben fordul elő). Az adatok kivétel nélkül a mai
Szlovákia területét említik. 1705-ben Tapolcsan, Vag-Ujhely, Podolya,
Leopold,
24. Vö.: KLANICZAY Tibor: A nacionalizmus előzményei a magyar irodalomban. «=
MTA I OK. 1960. 7 — 23. p ; TARNAI Andor: A magyar irodalomtörténeti hagyo
mány kialakulása. — Itk. 1961. 637 — 658. p ; KLANICZAY Tibor: Az irodalom
történeti szintézis néhány elvi kérdése. = Itk. 1962. 59 — 73; KLANICZAY Tibor:
A nemzeti irodalom fogalmáról. — Hel 1965. 3., 303 — 309. p ; SZATJDER József:
A XVIII.
századi magyar irodalom és a felvilágosodás feladatai. = Itk 1969.

2 - 3 . , 131-156. p.

25. SCHMIDT Vilmos: Báthory Gábor és Bethlen Gábor viszonya a lengyel koronához. =
Szd 1887. 14 — 35., 97—120. p. Az adatra ESZE Tamás hívta fel a figyelmemet.
Ezért és az egész dolgozat létrejöttében nyújtott segítségéért ezúton is köszönetet
mondok.
26. MACHEK, Václav: Etymologickg slovnik jazyka ceského a slovenského. Praha 1957,
CSAV. 507. p. Az adatokat GREGOR Ferenc bocsátotta rendelkezésemre, amiért
ezúton is köszönetemet fejezem ki.
27. Vö.: KÄFER István: Pest-Buda, a szlovák népköltészetben. — Budapest. 1967. 8.,
22. p.
28. KOLLÁR, J á n : Národnie spievanky I—II. Bratislava. 1953, SVKL. I. 652. Panstina,
panstina, ty tvrdá panstina / nech ta Párom vezme, idem do Budína. / Idem do
Budína na to Rákos pole, / tarn strasiem zo seba sedliacke mozole = Uraság, ura
ság, te kemény uraság, vigyen el az ördög, elmegyek Budára. Elmegyek Budára,
arra a Rákos-mezőre, ott lerázom magamról a paraszti nyűgöket.
29. CSANDA Sándor: A törökellenes . . . i. m. 65. p.
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Sejté, Levard, Kassa, Radvan, Priekopa helységnevek szerepelnek. Priekopa,
Turócszentmárton mai „elővárosa" R u t t k a határában azért különösen érdekes,
mert a n a p t á r a k használója oda kiilte el katonáját, valószínű tehát, hogy szűkebb
pátriája Zsolna és Turócszentmárton környéke lehetett. Szolgája a kupaniczakon
a r a t t a a réteket, azí egyik ellensége, Pietrik Mattyas eökriszét minden vétek nélkül
meg verte és az ökreit minden kártétel nélkül be hajtotta. Van nyoma a bejegyzések
között a háborúknak is. A priekopai hadi gyülekező mellett 1705. június 25-én
érkezett meg a lovász a seregből, a posszesszor augusztus 30-án R B úrral tábo
rozni indult, 1708. kovember 15-én pedig: Ki kellett Liptóbul bujdosnunk,
Liethavara gyüttünk; december 4-én: Yamnikra gyuttunk. Arról már a következő, 1709es kalendárium tudósít, hogy január 6-án A Nimet Révuczay passuson Liptoba be
gyüt, ez napokban renettes* [!] kegyetlen hideg volt anira [!], hogy sok embert hideg
meg Ölte, majd január 13-án: Siralmas bujdosásbul haza gyüttem.
A kalendáriumok használója n e m beszélt, illetve írt hibátlanul magyarul,
ami az aktív többnyelvűség következtménye a 18. század elején is. A kölcsönös
nyelvtanulás természetes óhaj volt és szükségszerűség abban az időben, és m a 
gyar—szlovák viszonylatban mindkét részről azonos intenzitással folyt, 30 a köz
nép körében is, anélkül, hogy ez az anyanyelv háttérbe szorulását vagy későbbi
korokban más hátrányait jelentette volna. Számos makarón népdal utal erre, 31
s minden bizonnyal szlovák eredetű a Csinom Palkó című dal csínom szava is,
ami megközelítően a „ t e t t r e " , „férfias t e t t r e " (cin = cselekedet, t e t t ) adverbiálisinstrumentális alakra vezethető vissza, és csupán ezt a tanulási készséget példázza
MissoviTznak, 32 a RÁKÓczi-kor jeles drámaírójának megállapítása a szabadság
harc előestéjén, 1697-ben Trencsénben megjelent RHENius-féle Donatus latinohungaricus33 bevezetőjében, hogy némely diákok a cseh Donatus3á helyett magyart
kívántak, de azt nem lehetett kapni. 3 5
Az 1709-re szóló lőcsei szlovák kalendárium 3 6 krónikája sokkal kevesebbet
őrzött meg az előbbi lelkes beszámolójából:

30. A magyar költők, írók közül is igen sokan használták a szlovák, illetve valamilyen
szláv nyelvet, például BALASSI Bálint, RIMAY János, az egyébként is kétnyelvűnek
tartott

MADÁCH

Gáspár

stb., stb.

Vö.:

MISIANIK — ECKHARDT — KLANICZAY:

Balassi Bálint szép magyar komédiája. A Fanchali Jób-kódex magyar és szlovák
versei Bp. 1959, MTA; ECKHARDT Sándor: Rimay János összes művei. Bp. 1955,
MTA 405 — 409., 411 — 413. p . Az egykorú nyomdatörténeti bizonyítások alapján
a szlovák nyelv a szlováklakta területeken semmivel sem volt előnytelenebb
helyzetben, mint másutt a magyar, sőt a 18. század folyamán — a század utolsó
harmadáig — viszonylag több szlovák nyelvű nyomtatvány jelent meg Magyar
országon, mint magyar, a mai Szlovákia területéről nem is szólva.
31. KOLLÁR, J á n : I. m. I I . 248 — 258. p .

32. Vö.: ESZE Tamás: A kurucok Mátyás-drámája. — lik 1958. 6—18. p ; ESZE Tamás:
Missovitz Gyrus-drámája. = Itk 1964. 54 — 59. p ; MIrodt I I 338 — 339. p .
33. RMK II, 1913.
34. RHENIUS nyelvtana cseh (szlovák) szövegekkel: Lőcse 1684; Knihopis. 14.831.
35. CAPLOVIC, J á n : I. m. uo.

36. Nowy Kalendaf Na Tento Rok po Slaumem Narozenij Pána nasseho Oezjsse Krysta
M. DCG. IX. W kteremzto M.és'ycowé. . . Zlozen od Jana Neubartha Boleslawského Sl.
Wytijsstény w Lewocy v Sam. Brew. Dédjcech. [1709]. RMK I I 2370a; BORSA —
K Ä F E R 725; Knihopis

6152.
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1703. W Rzime a wokolnjch Cyrkewnych Méstéch nekolikrat hrozné
Zeme-Treseni bylo.
1705. due 5. Maji. Geho Yásnost
Cysarska Leopoldus I. s tymto
Swétem se rozzehnal.
Item Tokag a Satmar zbofeny gsau.
Item die 18. Septemb. Stawowé sláwného Kralowstwj Vherského, za
slobody Wlasti swé bogugjcy,
pri obécnem w Seceniech z hromazdenj, kdy negprwé pfisahu
stwrzenu Confoederatiu sláwné
v cinili, Oswycene Knjze Francysska Rakoceho de Felső Va
dász, skutecné wywolené knize
Sedmohradske za Wudce takoweg Confoederatii gednomislné
wywolili.
1706. Mezi Domem Rakauskym a Stawy Confoederatii Vherské Pokog
pocal se syce w Trnawé konáti,
ale nenadalé gest pfetrhnuty.
Item Gran, Péwnost, po ssest tydnowém Oblezeni Geho Oswjcenosti Knizetské se poddal, kteíj
wssak pro nachazegjcy se mezi
Vherskym Praesidium Nemcy,
opét Cysarskym se Píipogil.
Item General Rabatin oblehl Kossyce,
ktere wssak pro stale oblezenych
Odporowáni a pro pfiblizugicy
se Pomoc, zanechal.
Item Sümeg Vherské Wogska dostáli.
Hagsterowu Armadu zbili, y
gého samého ulapili.
Item Sedmohradská Zem Gého Oswicenosti Knizetské, gako swému
wywolenému Knizeti, poznowu
Homagium ucinilá.
1707. Mnohé Désst, Baurky a Hromobiti na mnohych mjstech mnohonasobné Sskody spűsobili.

Rómában és a környező egyházi váro
sokban néhányszor borzalmas
földrengés volt. Május 5. napján
őfelsége I. Leopoldus császár
ebből a világból eltávozott.
Item: Tokaj és Szatmár elhányatik.
Item: Szeptember 18. napján a dicső
magyar királyság rendéi, hazá
juk szabadságáért harcolva, Szécsénynél közös tanácsot tartot
tak, amelyen legelőször esküvel
megpecsételt ünnepi Confoederatiot hoztak létre, a méltóságos
Felső Vadászi Rákóczi Ferenc
fejedelmet, valóságos választott
erdélyi fejedelmet egyhangúan e
confoederatio vezéréül választot
ták.
Az ausztriai ház s a magyar confoederált rendek között Nagyszombat
ban békekötés kezdődött, de
csakhamar félbeszakadt.
Item: Esztergom erődje hat hétig tartó
ostrom után a fejedelem őméltó
ságának megadta magát, de a
magyarok között levő német
prézidiáriusok miatt ismét a
császáriakhoz csatlakozott.
Item: Rabutin generális ostrom alá
vette Kassát, amit azonban az
ostromlottak állandó ellenállása
és a közeledő segítség miatt
abbahagyott.
Item: Sümeget a magyar hadak elfog
lalták, Heister hadát megverték
és őt magát is elfogták.
Item: Erdély a fejedelem őméltóságá
nak mint választott fejedelmé
nek homagiumát ismét letette.
Sok eső, vihar és villámcsapás számos
helyen igen nagy károkat oko
zott.

Szatmár után a szlovákságra is az elbukott szabadságharc következményei
vártak, és megint csak az egész országhoz hasonló módon őrizte a reményteljes
korszak emlékét.
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Historický pohľad žilinských slovenských
kalendárov na dobu Rákócziho povstania
i. KÄFER
V zbierkach Széchényiho knižnice v Budapešti sa nachádza v slovenskej a českej
odbornej literatúre neznámy žilinský kalendár na rok 1708. To je jediným kalendárom
v Uhorsku, ktorý presne sleduje udalosti povstaleckej vojny Františka RÁKÓCZIHO I I .
Zostavovateľ „Kroniky", známy prívrženec RÁKÓCZIHO, superientendent Daniel
KEMAN vynechal z kroniky značné časti dejín Uhorska, aby sa čím obšírnejšie mohol
zaoberať povstaním proti nenávidenému viedenskému dvoru. Protihabsburské
stanovisko žilinskej tlačiarne malo už staré tradície od čias pobielohorských, keď
starší DAD AN zakladal tlačiareň v Púchove.
Žilinská tlačiareň hrala veľkú úlohu v povstaní RÁKÓCZIHO a iniciátorom celej
činnosti tlačiarne bol Daniel KBMAN, ktorý okrem Kalendára Rákócziho duchu vydal
známe diela Actus inaugurationis vexillorum, to jest Poswecowání zástav . . ., dalej
pohrebnú kázeň nad DADANOM ml.
Kroniku Kalendára charakterizuje uhorský patriotizmus, ostrá protihabsburská
nálada, a uhorský patriotizmus je v samozrejmom súlade so slovenským národným
pocitom. V KuMANovom texte sa spomína uhorský král SVÄTOPLUK, ktorý „Slovákov
k krestianskej víre privedl"; namiesto „Maďarov" levočského maďarského kalendára
na ten istý rok uvádza ,,ludí" atd. Texty dvoch kalendárov uvádzame paralelne.
Slovenský text obsahuje výraz „prešpurký rákoš" a ,,šopronský rákoš". Slovo
,,rákoš" znamená miesto uhorských snemov, tzv. Rákoš-pole, a vo vtedajšej sloven
čine, resp. češtine slovo znamenalo snem. To je zjavným dôkazom, že v Uhorsku sa
užíval termín miestneho mena Rákoš ako pojem snem. Právom sa dá predpokladať,
že sú tu aj stopy veľkého sedliackeho povstania Juraja Dóžu r. 1514, ako aj v slovenskej
ľudovej piesni Panština a Rákoš a v iných.
Užívateľ kalendára bol typickým dvoj- alebo trojjazyčným občanom uhorského
kráľovstava, ktorý nehovoril, resp. nepísal celkom správne maďarsky, hoci svoje
poznámky napísal v tejto reči. V poznámkach sa spomína veľa miestnych mien:
Topoľčany, Nové Mesto nad Váhom, Leopoldov, Košice, Radvaňatd., a najmä Prie
kopa, lebo tam poslal do tábora svojho vojaka.
Kalendár je calším dodatkom účasti Slovákov v RÁKÓcziho povstaní a vážnym
upozornením, že musíme sa zaoberať celým povstaním ako spoločnou národnou a
ľudovou tradíciou viacnárodného Uhorska.

19 OSZK É v k ö n y v 1972
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