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I. és II. Apafi Mihály erdélyi fejedelmek naplója az 
1632—1694. évekről. 

(Harmadik közlemény.) f^j.J 

Július. 9. Indultam Fejérvárrúl ebédre Henningfalvára, estvére 
Balásfalvára. 15. Balásfalvárul indultam ebédre Elekesre, estvére 
Péterfalvára. 16. Radnótiira. 30. Indultam Radnothrúl ebéd után 
hálni Kapusra. 31. Szent Péterre, a Teleki uram házához. Azon 
nap volt Apafi Miklós öcsémnek1 kézfogása az ő kegyelme leá
nyával. 

Augustus. 1. Ebédre Kapusra, estvére Radnothra. A váradi 
pasa embere jött hozzám az nap. 9. Indultam Radnothrúl ebédre 
Fintaházára, hálni Vásárhely. 10. Petelyébe, hálni Görgénybe. l 3 . 
Hálni mentem Régenben. 14. Vécsre a Kemény Simon teste teme
tésére, onnét ebédre Felfalűba, hálni Petelyében. 15. Sáromberke, 
hálni Radnothra. 

Septemher. 6. Indultam Radnothrúl ebédre Keménytelkére, 
estvére Méhesre. 7. Katonában. 13. Katonábúl estvére Czegébe. 
14. Fűzesre, estvére Szamosuj várra. Diebus 22—23—24—25—26 — 
27. Volt nagy bajaskodásunk a magyarországi hadakkal és fő
rendekkel. 

October. 1. Indultam Újvárról ebéd után Füzesre. 2. Ebédre 
Devecserre, estvére Katonában. 4. Ebédre Méhesre, estvére Kemény
telkére. 5. Radnothra. 15. Radnothrúl ebédre Péterlakára, hálni 
Elekesre. 16. Balásfalvái-a. 17. Henningfalvára, estvére Fejérvárra. 
30. Jött a váradi pasa követe hozzám. 31. Mentem Vinczre szüretre. 

November. 4. Mentem ebédre Alkenyérre, estvére a ferdőbe. 8. 
•lőttem ebédre Benczenczére, estvére Vinczre. 9. Fej ér várra. 28. Állott 
bé a gyűlés. 

December. 19. Lőtt vége. 22. Jött Murtin szultán embere. 
Ez az esztendő teljességgel esős időkkel tölt el. Oly esős idő 

lett, hogy száz nap esett; tiz nap egymásután jó idő nem volt. 

1 A fejedelem testvérének, Apafi István szolnokmegyei alispánnak volt 
a fia. 
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Anno 1676. 

Ur Isten segélj minket. 
Januarius. 3. Indultam Fejérvárról ebédre Kosiádra, estvére 

Balásfalvára. 9. Indultam Balásfalvárúl ebédre Hosszúaszóra, hálni 
Mikeszászára. 10. Ebédre Nagy-Ekemezőre, hálni Medgyesre. 11. 
Paratélyra, hálni Ebesfalvára. 23. Jött a lengyel király követe 
hozzám, Giska, a portával való békesség végett. Ugyanazon naj) a 
budai vezér követe. 25. Havasalföldi vajda követe. 

Februáriul. 3. Mentem Ebesfalvárúl Segesvárra terminusra. 
6. Jött hozzám a fővezér embere. 8. A váradi pasáé. 19. Szeredán 
Ali bék jött hozzám derék dolgokkal Budáról fővezér parancsolat
j á b a . Ugyanazon nap a jenéi pasa embere. 25. A fővezér embere 
végbéli dolgokkal jött hozzám. 26. Segesvárral indultam ebédre 
Apóidra, hálni Nedhusra. 27. Ebédre Szászhalomban, hálni Nagy-
Sinkre. 28. Ebédre Szombatfalvára, estvére Fogarasban. 

Martius. 17. Jött hozzám Páter Jósa nevű követe Strasoldo 
kassai német generálisnak, mely követ hír nélkül ment el ismét. 
25. Jött hozzám a moldvai vajda követe. 

Április. 11. Jött hozzám Mehemetsa Murza nevű tatárnak fia, a 
kinél én raboskodtam Krímben. 16. A lengyel király követe Karavoski. 

Május. 5. Indultam Fogarasbúl ebédre Szombatfalvára, hálni 
Kerezre. 6. Porumbákra. 11. Hálni Kastaholczra. 12. Szebeube. 
14. Hálni Keresztény-Szigetére. 15. Ebédre Apóidra, hálni Kut-
falvára. 16. Ebédre Szász-Sebesbe, hálni Fejérvárra. Ez nap jött a 
budai vezér embere hozzám. 

Június. 2. Mentem Vinezre. 6. Jöttem vissza Fejérvárra. 23. 
Mentem ebédre Miháezfalvára, estvére Balásfalvára. 30. Balásfal
várúl Elekesre, hálni Péterlakára. 

Július. 1. Radnothra, 8. Volt gyűlésünk az urakkal sok 
dolgokfúl. 

Augustusban nem volt semmi notabilis dolog. 
September. 6. Jött a moldvai vajda követe. 7. A havasalföldi 

vajdáé. 8. Indultam Radnothrúl ebédre Szakálban, hálni Méhesre. 
9. Szent-Péterre az Apafi Miklós lakodalmára. 11. Szent-Pétcrrűl 
ebédre mentem Gerebenesre, hálni Iklandra. 12. Radnothra. 15. 
Péterfalvárúl ebédre, hálni Elekesre. 16. Balásfalvára. 17. Miháez
falvára ebédre, estvére Fejérvárra. 20. Volt a váradi pasa embere 
nálam Diebns 2 4 — 2 5 - 2 6 — 2 7 — 2 8 - 2 9 . Volt gyűlésünk a magyar
országi állapotokrúl a magyarországi rendekkel és az erdélyi sta
tusokkal.1 

1 Többek közt ekkor dől el Beldi Pál és Bethlen Miklój ügye is, kiket 
1070.. íípr. 2.'S-án Apafi elfogatott, de lnJáhika'; megakadályozta a fejedele.n 
asszony. 
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Oetober. 13. K e d d e n v i r r a d ó l a g a d t a I s t e n Apaf i 
M i h á l y fiamat F e j é r v á r o t t h á r o m f e r t á l y k o r n é g y 
ó r á r a , k i i s 18. O c t o b r i s a b o k á l y o s a u d i e n t i a h á z 
b a n k e r e s z t e l t e t e t t m e g T o f é n s M i h á l y á l t a l . 25— 
2(5—27—28—29. Volt ismét consultationk a magyarországi dolgokról. 

November. 21. Állott bé az ország gyűlése.1 

December. 9. Jött a tatár khám követe hozzám. 21. Végeződött 
el a gyűlés. 

Anno 1677. 

Ur Isten légy velünk ez nj esztendőben. 
Januarius. 4. Indultam Fejérvárról ebédre Csügedre, estvére 

Bervére. 5. Besenyőbe, hálni Balásfalvára. 6. Hosszúaszóra, hálni 
Mikeszászára. 7. Kis-Ekcmezőre, hálni Medgyesre. 8. Paratélyra, 
hálni Ebesfalvára. 26. Ebéd után indulván, mentem Almakerékre 
hálni. 27. Jakabfal vára, estvére Lesesre. 28. Morgondára, hálni 
Nagy-Sinkre. 29. Kálborra, estvére Fogarasban. 

Februariusban feljegyzésre semmi nem volt. 
Martius. 11. Volt nálam a tatár khám követe, ki Bécsben a 

némethez ment volt. 24. Volt az urakkal gyűlésünk. 28. Jött a 
franczia király követének két embere hozzám a magyarok dolga 
végett Lengyelországbúi. 

Április. 27. Indultam Fogarasból ebédre Szombatfalvára, 
estvére Kerczre. Látszott az nap reggel üstökös-csillag. 28. 
Porumbákra. 

Május. 7. Indultam ebéd után hálni Kastaholczra. 8. Szebenbe. 
10. Hálni Keresztény-Szigetére. 11. Ebédre Szilistére, hálni Apóidra. 
12. Konczára, estvére Kutfalvára. 13. Lámkerék, hálni Fejérvárra. 
14. Jött a havasalföldi vajda követe. 24. Vinczre mentem. 26. 
Vissza mentem Fejérvárra. 30. Jöttek a végbóli törökök a vaskapui 
határ végett. 31. Volt gyűlésünk a rossz pénz végett. 

Június. 3. Végződött el a gyűlés. 9. Mentem Vinczre. 10. 
Ebédre Alkenyérre s hálni a feredó'be. 17. Ebédre Benczenczére, 
hálni Vinczre. 18. Fejérvárra. 24. Mentem ebédre Miháczfalvára, 
hálni Balásfalvára. 28. Ebédre Elekesre, hálni Péterlakára. 29. Ér
keztem Radnótiira. 

Július. 1. Volt háromszor gyűlés a magyarországi dolgok felől. 
Augus'us. 17. Indultam meg Radnothrűl Görgény felé. Ebéd felé 

érkeztem Nyárádtőre, hálni Vásárhelyre, hová érkezvén a budai vezér 
követe, ugyanott szemben is lettem véle. 18. Vásárhelyrűl megindul
tunk, ebédre mentünk Körtvélvfájára, hálni Görgényben. 

1 E gvűlésre szóló meghívó levelet lásd Tört. Lapok. Szerk. K. Papp 
Miklós. I. é'vf. 1375. 384. 1. 
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September. 2. Indultunk vissza Ratnoth felé Görgénybűl, 
ebédre szállottunk meg Sárpatakán, hálni Vásárhelyre. 3. Vásárhelyről 
ebébre Nyárádtőre, hálni Radnothi-a. 12. Érkezett a váradi pasa 
követe. 9. Szombaton virradólag betegedett a szegény leányom. 

October. 11. Hétfőn Isten ő felsége igaz ítéletiből szegény édes 
leánykámnak, Apafi Szuszánnának szomorú és véletlen halálával meg-
szomoríta. 15. Indultunk meg Radnotról, ebédre szállottunk meg 
Szakálban, hálni Méhesre. 16. Ebédre érkeztünk Katonában. 19. 
Katonábül megindultunk ebédre Czegébe, hálni Füzesbe. 20. Érkez
tünk bé ebédre Szamosujvárra. 

November. 30. Megindultunk Szamosujvárbúl ebéd után, hálni 
mentünk Nagy-Devecserben. 

December. 1. Ebédre érkeztünk Katonában. 6. Katonábúl 
megindulván ebédre szállottunk meg Puszta-Kamaráson, hálni 
Méhesre. 7. Ebédre Keménytelkére, hálni Radnothra. 8. Ebédre 
Kocsárdra, hálni Gálfalvára. 9. Ebédre Bogácsra, hálni Körösre. 
10. Ebédre Almásra, hálni Ebesfalvára. 

Es így az egész esztendő sok bajoskodással és Isten látoga
tásának szomorú érzésével tőlünk eltölt. 

Anno 1678. 

Uram légy velünh es uj esztendőben. 

Januárius. A mint az elmúlt esztendő sok búsulásokkal és 
szomorú változásokkal eltölt s végeződött, úgy ez jelen való is sok 
istentelen embereknek álnok, alattomban való mérges practicájoknak 
forralásával és continuálodásával kezdődött, melyeknek főbb is okai 
Béldi Pál, Csáki László, Paskó Kristóf és több ezekhez hasonló 
hazájok veszedelmének siettetésére születtetett rossz egynihány 
emberek voltak, kik is Paskó Kristófot a portára béküldvón, a 
n y o m o r u l t h a z á r a t ö r ö k b i r ó t h o z á n a k , m i n t f a r 
k a s t a b á r á n y o k k ö z é , melyből is ha a szegény hazának még 
jövendőben is valami veszedelme, vagy szabadságának s régi megrögzött 
törvényének megrontása (melyet Isten szent nevéért távoztasson) követ
kezik, mi sem Isten, se emberek előtt nem okoztathatunk, s ne is okoz-
tassunk, hanem azok, a kik mind hazájokhoz való kötelességeket, mind 
jó urokhoz való hiteket, reversalissokat hitetlenül megszegvén, nyug
hatatlan elméjeknek istentelenségekkel hazájok veszedelmét siettetik, 
Kiknek mindazonáltal még'eddig mérges szándékoktól Isten bennünket 
kegyelmesen megoltalmazott, mint ő felségitul állíttatott magistratust 
s elhisszük ennekutáuna is mind bennünket kegyelmesen megoltalmaz, 
mind a szegény hazát, fáradtságos és költséges munkánkat fogana
tossá tévén, utolsó romlásátöl és veszedelemétííl megmenti, melyet 
cselekedjék is ő felsége szent fiának érdeméért és az maga dicsősé-
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géért, ámen. Mihi verő adhaerere deo bonum est et ponere in 
dominó fiduciam meam. Megértvén azért ezen istentelen embereknek 
álnok practicájokat, a dolgot hogy jobban kormányozhassuk. 

10. Januarn. Indultunk meg ebéd után Fogaras felé, hálni 
Almakerékre. 11. Ebédre mentünk Szászhalomban, estve későn 
Fogarasban. 21. Paskó Kristóf jött ki a portárül a fővezér agájával, 
kit küldöttek volt bé a portára az én és híveim vádlására olyan szín 
alatt, hogy ha megnyerhetik a fővezértől, választhassanak magoknak 
fejedelmet itt szabadosan, mely rettenetes árültatásban voltának 
részesek ennek ez hazának minden úri és főrendéi haton vagy 
heten kivűl. 

Februarius. 18. Lett volt ország gyűlése Fogarasban, a hol 
választattunk négy becsületes fő és úri renden lévő embereket a 
portára az elszaladott és pártot ütött urak után, úgy mint Béldi, 
Csáki és többi ellen, Bethlen Farkas és Mikes Kelemen uramékat.1 

Martius. 4. Lett vége a gyűlésnek. 14. Jött a moldvai vajda 
követe hozzám, ki megjelentette, hogy a havasalföldi Dúca vajda 
a Béldiék áruitatásában társ volt. 21. Jött a portárúi egy aga élés 
adásért a császár táborára, ki muszka ellen készült. 29. Mentem 
hálni a Sárkányba. 30. Kománára. 

Április. 4. Ebéd után mentem hálni Sárkányba. 5. Fogarasba. 
18. Volt gyűlésünk az élés adásnak vége felett. 22. Pénteken amaz 
kárhozatra született pártolkodó Béldi, Csáki embereket s a többit 
Ítélte meg az Isten csudálatosképen az ő irgalmasságából a császár 
és fővezér által örökös rabságra, kik mentenek volt bé azért, hogy 
fejedelemséget vadászszanak Béldinek, de azt ugyanott magok róla 
levonván, választották volt ama bolond Zólyomit, Ígérvén tizszáz-
ezer tallérokat s három várát Erdélynek, mely dolog végben is 
ment volna, ha az menynek földnek istene az ő irgalmasságából 
meg nem gátolta volna, kiért áldassék Istennek szent neve mind
örökké. a 

Ezt pedig a rettenetes pártolkodást szerzettek Erdélybon hat 
vagy hét esztendőkig, melyet csinált az ausztriai ház. 

Május. 5. Maii. Indultam ki Fogarasból, vacsorára menvén 
Szombatfalvára ebéd után. G. Ebédre mentem Árpásra, vacsorára, 
hálni Porumbákra. 16. Indultam meg Porumbákról ebédre Kasta-
holczra, hálni Keresztény-Szigetére. 17. Ebédre Szerdahelyre, hálni 
Kutfalvára. 18. Szász-Sebesbe, ebédre s hálni Fejérvárra. 

Június. ?>. Állott bé az ország gyűlése a felől a pénz felől, 
melyet Ígértek volt a portán amaz istentelen embereknek dolgoknak 

1 A másik kettő Szilvássy Bálint és Enyedi Gál. V. ö. Cserei i. ni. 109 1. 
2 Béldinek nagy összeg pénzért felajíínlta a török a fejedelemséget, de 

nem fogadta el. Ezért börtönbe került a ott is halt meg. Közel Gáláidhoz van 
eltemetve. V. ö. Cserei. 112. I. 

Erdélyi Múzeum XVII. 
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végképen való lecsendesítéséért, úgy mint a magunk és ország 
részérfíl tölt szászezer és harminczezer tallérokban. 10. Lett vége 
a gyűlésnek s akkor jött hozzám az uj tatár khám követe látogatás 
kedvéért Krímből. 

Július. 12. Julii. Mentem Vinczre. ltí. Jöttem vissza ide 
Fejérvárra. 

Augusztus. 0. Aiigusti usque ultimum ejus diem hagymáz 
betegségben voltam. 

September. 5. Mentem Vinczre. Duodeoima. Jöttem vissza. 23. 
Mentem Lámkerékre ebédre, hálni Kutfalvára. 24. Ebédre jöttem 
Dályára, hálni vissza Fejérvárra. 

October. 3. Állott bé a gyűlés, mely gyűlésben a rebellionak 
szerzői az országtúl megsententiáztatván rabságra vitettenek.1 22. 
Jött a császár khám követe hozzám, ki a Cseherim várának meg-
vételinek hírét hozta. 

November. 4. Végződett a gyűlés.,, 8. Ebédre mentem Miháez-
falvára, hálni Balásfalvára. 24. Vissza ebédre ismét Miháczfalvára, 
hálni Fejérvárra. 

December. 13. Sorban vajda követe jött hozzám, kit maga 
küldött látogatásomra Drinápolyból. 

Ez az esztendő telek el tőlem rettenetes szomorúsággal s 
bajoskodással, életem koczkáztatásával, a sok istentelen árulók miatt 
rettenetes döghalállal. És noha tüzön-vizen Isten általvűn bennün
ket, mindazonáltal ő felsége házunkkal együtt megtarta, kiért 
áldassék ő szent felségének szent neve most és örökké. 

Anno 1679. 

Ur Isten légy velünk ez uj esztendőben. 

Januarius. 3. Indultam Fejérvárrúl ebédre Koslárdra, vacsorára 
Balásfalvára. 4. Ebédre mentem Hosszúaszóra, hálni Holdvilágra. 
5. Ebédre Kapusra, hálni Nagy-Ekemezőre. fi. Ebédre Paratély, 
hálni Ebesfalvára. 10. Jött a tatár khám követe hozzám, ki ment 
Bécsben. 14. Volt a váradi pasa követe nállam. 30. Indultain ebéd 
után Ebesfalvárúl, mentem hálni Almakerékre. 31. Ebédre Jakab
falvára, hálni Lesesre. 

Februarius. 1. Ebédre Morgondára, hálni Nagy-Sinkro. 2. 
Ebéd Szombatfalvára, hálni Fogarasban. 14. Jött meg Naláczi uram 
a portárúi egy kapucsi pasával, ki egy kaftánt hozott. 

Martiasban semmi feljegyzésre méltó dolog nem volt. 

1 Kapi György s Lázár István Déva várába vitettek, s ott is haltak meg 
Dániel István és Haller János később kiszabadultak. Bethlen János elfogatása 
előtt, kevéssel meghalt. V. i\. Oserei, 114. 1. 
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Április. 5: Ebéd után mentem Sárkányban hálni. 6. Ebédre 
Kománára. 11. Sárkányba vissza. 12. Ebédre Fogarasba. 27> Indul
tam ebéd után Fogarasból hálni Szombatfalvára. 28. Ebédre Árpásra, 
vacsorára Porumbákra. 

Május. 8. Indultam Porumbákrül ebédre Veresmartra, hálni 
Roscsíírre. 9. Ebédre Apóidra, hálni Kutfalvára. 10. Ebédre Szász-
Sebesbe, hálni haza Fejérvárra. 13. Jött a töinösvári pasa követe 
hozzám. 19. Moldvai Duoa vajda küldött egy szerszámos lovat maga 
emberétíü. 29. Állott bé a gyűlés.1 

Június. 17. Küldött a havasalföldi Sorbán vajda egy lovat 
maga követétől. 21. Lett vége a gyűlésnek. 24. Mentem Vinczre. 
Az nap jött hozzám egy aga a portáról a magyarországi dolgok 
felől. 2G. Ebédre mentem Alkenyérre, hálni a feredőbe. 

Július. 3. Mentem Bábolnára Naláczi uramhoz s ott is háltam. 
4. Ebédre Kemendre, onnét hálni Dévára. 10. Ebéd után indulván 
Déváról, mentem hálni Szászvárosra. 11. Ebédre Romoszra, hálni 
Vinczre. 12. Ebédre ide haza Fejérvárra. 

Augustus. 10. Indultam Fejérvárról ebédre Miháczfalvára, 
hálni Balásfalvára. 14. Balásfalváról ebédre Elekesre, hálni Péter
lakára. 15. Radnothra. 31. Jöt t a tatár khám követe hozzám. 

September. 21. Radnothról indultam ebédre Bonyhára, hálni 
Kundra. 22. Ebesfalvára. 26. Jöt t hozzám a portáról egy tökélet
len, rossz Méhemet aga a töröknek a somlyai katonáktól való 
levágattatások végett. 29. Ebesfalváról indultam ebédre Váraljára, 
hálni Besönyó're. 30. Radnotra. 

October. 1—2—3. Volt gyűlésünk Radnothon. 13. Indultain 
Radnótiiról ebédre Péterlakára, hálni Elekesre. 14. Balásfalvára. 
16. Ebédre Koslárdra, vacsorára Fejérvárra. 30. Vinczre a szüretre 
mentem. 

November. 3. Jöttem vissza Vinczröl. 
December. 3. Jött hozzám havasfóldi vajda követe, János 

aetfk. 16. Az egri pasa követe a magyarországi hadak végett. 

Anno 1680. 
Januarhts. 2. Indultam meg Fejérvárról ebédre Bervére, hálni 

Balásfalvára. 3. Ebéd után hálni Hosszáaszóra. 4. Ebédre Mike-
szás/Ara,, hálni Mikeszászárúl Nagy-Ekemezőre. 5. Ebédre Paratélyra, 
hálni Ebesfalvára. 6. Jött hozzám az havasalföldi vajda követe, 
a ki leánya lakodalmában hivatott. 12. Indultam Ebesfalváról 
Segesvárra gyűlésre. 17. Vissza Ebesfalvára. 23—24. Jött az havas
alföldi vajda követe, kit lakodalomban hivattunk volt. 

Februarius. 8. Indultam Ebesfalváról, hálni mentem Alma-

1 Bzilágyi Sándor é gyűlés kezdetét is 2 nappal előbbié teszi. I M-. 338. 1. 
15« 



2 2 0 TÓTH EB NŐ. 

kerékre. 6. Ebédre Jakabf'alvára, hálni Lesesre. 7. Ebédre Morgendára, 
hálni Nagy-Sinkre. 8. Ebédre Kálborra, hálni Fogarasba. 

Martius. 20. Jött hozzám azon Cselebi Ámhet aga, a ki a 
levágott [törökök végett jött, melyért fizettünk 60 ezer tallért, 
melynek lecsendesítésőben esztendő tölt. 27. Jött hozzám a Karas-
béknak a fia, kivel rab voltam Tatárországban. 28. Mentem hálni 
Sárkányban. 29. Ebédre Kománára. 

Április. 8. Kománáről mentem hálni Sárkányba. 9. Fogarasba. 
30. Indultam Fogarasből ebédre Szombatfalvára, hálni Kerozre. 

Május. 1. Ebédre Porumbákra. 13. Indultam Porumbákról 
ebódre'Kastaholozra, hálni Keresztény-Szigetére. 14. Ebédre Szilistére, 
hálni Apóidra. 15. Kntfalvára. 16. Fejérvárra. 21. Kezdődött a 
gyűlés.1 22. Jött egy kapucsi pasa a kaftánnyal. 

Június. 4. Adta Isten éjjel egy s két óra közt kedden Gergely 
nevíí fiamat. 20. A lengyel király követe jött hozzám a Rákóczi 
György adósságát sollieitálni. 21. Lett vége a gyűlésnek. 

Július. 16. Jöttének a váradi pasa követei a végbéli dolgok
nak eligazítására. 23. Mentem hálni Vinczre. 24. Ebédre Balamérra, 
hálni a feredőbe. 28. A feredőbfíl ebédre Benczenezéro, hálni Al-
kenyérre. 31. Vinczre. 

Augustus. 1. Fejérvárra. 6. Indultam meg Fejérvárról ebédre 
Miháczfalvára, hálni Balásfalvára. 8. Ebéd után hálni mentünk 
Sitvére. 9. Ebédre Küküllővárra, hálni Dombóra. 10. Ebédre Dégre, 
hálni Radnothra. 12 — 13—14—15—16. Volt oonsultationk az 
urakkal a magyarországi dolgok felől. 

September. 5. Indultam Radnothról ebédre Besönyőbe, hálni Bony-
liára. 6. Ebédre Kundra, hálni Ebesfalvára. 16. Ebesfalvárólindultani 
ebédre Váraljára, hálni Héderfájára. 17. Ebédre Besönyőbe, hálni 
Radnothra. 24. Indultam meg Radnothról Fejérvár felé, ebédre 
mentem Dombóra, hálni Küküllővárra. 25. Ebédre Sitvére, hálni 
Balásfalvára. 2(). Onnét ebédre Miháczfalvára, hálni Fejérvárra. 

October. 7. Délután mentem Alvinczre. 11. Jöttem vissza 
Fejérvárrá. 26. Jött meg Vajda László postamester a római császártól 
Linczből. 

November. 12. Állott bé az ország gyűlése. 
December. 4. Oszlott el az ország gyűlése. 5. Indult Vajda 

László a portára. 26. Erdélyben s Magyarországon nagy égi csudák 
láttattak. 30. Jött a portáról ide FejérVárra hozzám egy töröli 
követ. 

1 Egyűlésen felolvasott országos számadásokat közli K. Papp M i k l ó s , 
Tört. Lapok, IL évf. 1876. 951-53. 964—66, 880—8% 999-1001, 1014—16 
1029 1031 ós 1044-46 11. 
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Anno 1681. 
Januarius. 2. Indu l t am Fejérvárról ebédre Miháezf'alvára, 

hálni Balásfalvára. 6. Balásfalváról ebédre Hosszflaszóra, hálni 
Holdvilágra. 7. Ebédre Asszonyfal vára, hálni Nagy-Ekemezőre. 8. 
Ebédre Paratélyra, hálni Ebesfalvára. 13. Ebéden volt nálam a 
török kapuosi pasa. 29. Indu lván Ebesfalváról, hálni jöttem^ Alma
kerékre. 30. Ebédre mentem Jakabfalvára , hálni Szent-Ágotára. 
3 1 . Ebédre mentem Olozinára, hálni Ujegyházra. 

Februarius. 1. Ebédre mentem Holozmánra, hálni Po rumbákra . 
18. Indul tam Porumbákrúl ebéd után, hálni mentem Ucsára. 19. 
Ebédre mentem Vistre , hálni Szombatfalvára. , 21 . Ebédre Kis -
Sinkre, hálni Nagy-Sinkre. 

Mariius. 4. Jö t t hozzám ide Nagy-Sinkre a váradi pasa követe. 
14. Ebédre Sárosra, hálni Felmérre . 15. Ebédre Szásztyúkosra, 
hálni Kománára. 25. Hálni Sárkányban . 29. Ebédre Pogarasban. 

Április. Ebben az holnapban semmi jegyzésre méltó dolgok 
nem voltak. 30. Jö t t a portáról tudósítás a magyarországi dolgok felől. 

Május. 2. Indul tam ki Fogarasból , ebédre mentem Szombat
falvára, hálni Kerezre. 3 . E b é d r e Porumbákra . 11. Jö t t hozzám 
ide Porumbákra a kapucsi pasa, a magyarok segítségéről való 
utolsó választ a ki hozta. 12. Porumbákról indultam ki, ebédre 
mentem Kastaholczra, hálni Hamostorfra . 13. Mentem Keresztény-
Szigetire, hálni Szilistére. 14. E b é d r e Szeredahelyre, hálni Kutfalvára. 
16. Kutfalváról ebédre mentem Szász-Sebesbe, hálni Fejérvárra. 

Június. 5. Mentem dé lu tán Alvinczre. 7. Jöt tem vissza Fejér
várra. 8. Jö t t hozzám a váradi pasa követe. 10. Állott bé az ország 
gyűlése. 13. I s t e n n e k m e g k ö s z ö n h e t e t l e n b ö l c s r e n 
d e l é s é b ű i n a g y o b b i k A p a f i M i h á l y n e v ű fiam a z 
o r s z á g t ó l v á l a s z t a t o t t e r d é l y i f e j e d e l e m s é g r e , 1 k i é r t 
á l d a s s é k a z ő d i c s ő s é g e s s z e n t n e v e m i n d ö r ö k k é . 8 

20. Bomlott el az ország gyűlése. 22 . Jö t t hozzám a váradi pasa követe. 
Július. 1. Indultam ki Fejérvárról , ebédre mentem Henning-

falvára, hálni Balásfalvára. 2. J ö t t hozzám a budai vezér követe. 
3. Ebédre Elekesre, hálni Pé te r lakára . 4. Ebédre bé Radnothra. 
9. I t t Radnothon állott bé a gyűlés. 2 1 . Jö t t hozzám a váradi pasa 
követe. 29. Jö t t hozzám a szultán, a ki lovat hozott. 30. Ebédre 
mentem Szakálba, hálni Méhes re . 3 1 . Ebédre mentem Báldra, hálni 
Katonába. Jö t t hozzám a v á r a d i pasának azon embere, ki Rad-
nohra jö t t volt. 

'Tehát nem jun. lU-én, mint J a k a b E l e k mondja „Az utolsó Apafi" 
czimü tanulmányában. Lásd Magyar Történelmi Tár XXI. köt. 5. 1. 

2 Mint Nemes János mondja jegyzőkönyvében (153. 1.) „egy szívvel
lélekkel. Senki nékünk nem proponálta, annál inkább nem imponálta, hanem Isten 
kegyelméből magunk securitását látván benne, magunktól cselekedtük". Látszik 
ebb'31, hogy o választás nem volt kényszerítő az apa részéről. 

Köz l i : TÓTH ERNŐ. 


