
gombán, melynek környéke is históriai terület, végre valahára, bizo-
nyára nagyrészben Pór Antal fáradozásai következtében, megalakult a 
régészeti és történelmi társulat, melynek a munkálkodásra ugyancsak 
tág tere van. Reméljük, hogy nem szorítkozik, mint akárhány más, 
csupán csak évkönyvírásra. 

Or. Karácsonyi János : Békés vármegye története. Magyarország 
ezredéves fennállásának ünnepére kiadja Békés vármegye közönsége. 
I. kötet. Gyula, 1896. Ngyd 8-adr. VIII. és 522 lap; számos illustra-
tióval és több térképpel. A jövő füzetben fogjuk ismertetni. 

HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR. 

2J-ik szám. 

I. féákóczi György az általános fölkelésre kiadott jia-
rancsa gyors tel/esilésé?'e megsürgeti a megyéket és szé-

kekel. /6szept. 9. 

Georgius Rákóczy dei gratia etc. 
Spectabiles, Magnifici etc. Salutem et gratiam Nostram ! 
Elhittük kglmeteknek a generalis insurrectioról emanáltatott pa-

rancsolatunk eddig nem csak megadatott, hanem eddig meg is indulván 
honjábúl, igyekezi is útját s mellénk való jövetelit valamint lehet ad-
maturálni. Mindazonáltal akarók mégis kglteket abbeli kgts parancso-
latunknak effectualására e levelünk által is serkentenünk, igen-igen 
serio parancsolván kglteknek s intvén is kglteket, se órát se napot eziránt 
való kgts parancsolatunk dolgában ne várjon, hanem hozzánk jövő fel-
vett útját szorgalmatosan continuálja és a közönséges jóra nézendő 
szolgálatra nekünk tartozó kötelessége szerént mellettünk liová-liama-
rább jelen lenni el ne mulassa. 

Secus sub poena in constitutionibus regni expressa nulla tenus 
facturi, quibus in reliquo gratiose propenti manemus. Datum in Curia 
nostra Tokaiana, die 9. mensis Septembris Anno Domini 1644. 

G. Rákóczy. 
Külczím : Spectabilibus Magnificis gener. egr. et Nobilibus supre-

mis et Vice Comitibus, judicibus Nobilium .Jur. Assessoribus, sedis 



judiciariae, ac toti Universität! dominorum Magnatum et Nobilium 
Comitatus Albensis Transilvania? etc. fidelibus nobis syncere dilectis. 

Eredetije a Teleki-levéltárban 1523 sz. a. Uj rendezés. 
Megjegyzés: I. Rákóczy György fejedelem vezére Kemény János 

az 1644-ik év nyarán III. Ferdinánd hadait egész a Yágig visszanyomta, 
de azután a hadjárat folytatásához újabb erők kellettek volna, a mik 
pedig rendelkezésre nem állottak, mert a porta a fejedelemnek hatha-
tósabb segítséget adni vonakodott. Kemény tehát kénytelen volt vissza-
vonúlni, Rákóczy pedig Erdélyből igyekezett hadait szaporítani, melyek 
késlekedő bevonulását, a fentihez hasonló levelekkel sürgette. A hadak 
beérkeztek végre, de ekkor a hadjáratot a nagyszombati alkudozás egy 
időre megszüntette. 





A POZSONYI VAR MÁRIA TERÉZIA IDEJÉBEN. 

Stephanie Adolf mintája szerint. 


