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

(Ötödik és befejező közlemény.) 

I I . 
II . Apafi Mihály, az utolsó névleges erdélyi fejedelem napló

jának másolatát az Erdélyi Múzeum Egylet kézirattárában találtam 
meg.i A czímlapra írt e megjegyzésből: „az e r e d e t i T. 
L u g o s y B o l d i z s á r ú r b i r t o k á b a n v a n Z i l á b o n " 
következtetve s remélve, hogy sikerülni fog az eredeti példánynyal 
összehasonlítani e másolatot, utánna jártam, hogy megtaláljam. 

Lugosy Boldizsár, ki igen tudományszerető ember volt s hat 
nyelven tudott beszélni, az ötvenes években törvénybiró volt Zilahon, 
azonkívül Bethlen Sámuclnének jószágigazgatója, s az egész Bethlen-
paládnak nagyon kedvelt s bizalmas embere. Talán ez ismeretség 
t'évén juthatott Apafi diariumához, ki rokonságban állott a Bethlen-
családdal, a mennyiben Bethlen Gergelynek leánya, Bethlen Kata, 
Tolt felesége. 

Eugosynak 18(56. szept. 11-én bekövetkezett halála után 
könyveit és írásait leánya 187tí-ban a zilahi ev. ref. főgymnasium 
könyvtárának ajándékozta, s azokat Török István, az akkori igaz
gató vette át.2) Most azonban minden utánnajárásom daczára, nem 
udtatn az eredeti naplóra ráakadni. Szomorú tény, hogy sem a 

S)mnasium igazgatója, a ki rendezte az iskola könyvtárát, sem a 
öaostani könyvtárnok nem tud róla semmit.8) 

g , J Száma : I. A. 26 a. A napló másolatát Incze József adományozta az 
, e v ' Múzeum Egyletnek s kis nyolczadrétbeu 13 sűrűn írott oldalból áll. Szép 
vasható írással van másolva. Hogy ki másolta, azt nem tudom, de bizonyos, 
Sy a múlt század közepéből való. 

Un , / ' 2 bugosy Boldizsárra vonatkozó adatokat, leánya B'ró Ferenczné és 
0K<ija, Papp Jánosné ő nagyságaik elbeszéléséből nyertein. 

• • 3 Kincs Gyula gymn. ig'azgató úr szives közlése. 
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Diarium de anno 1690-1694. 
Rationarium annuale Ltinerationis ima eum annotatione reru:n 

celebriorum dietim administrandarum, qiiod sub auspicüs et favore 
dei ter opt. maxirai, ejus celesti providentiae et cnre se committendo 
inchoat et eodem adorando numine auxiliante continuaturus est. 

Michael Apa,/} m. p. II. P. T.1) 

Symb. 

Areui meo non confido, praesentissimura mihi auxilium deús. 

Anno 1690. 

Idvezfílt méltóságos fejedelem, édes atyánk s kegyelmes urunk 
ő nagysága felejthetetlen emlékezetű halálát (mivel másuva köny
vemben beírtam3), ide nem irom; következnek azután esett szomorú 
változó állapotok, a diebus Augusti anni supra no táti. 

Az ellenség hírére nézve Radnótiiról indultam meg. 19. Augunli 
mentem hálni Tordára. 20. Praedicatiot ott hallgatván Tordán, men
tem bé Kolozsvárra. 

21 . Augusti jött bé ebben az hazában Havasalföldiből által az 
vajdával, törökkel, tatárral, az töresvári passuson Tökölyi uram 
hostiliter, holott is Hajzler generál vagy négy regimenttel — ezek 
az regimentek voltak: Castelli Drag., Rabutin Drag., Norquer, Doria, 
ezek vasas regimentek voltak és negyven gyalog granatiros hat-hat 
ágyúval — ő felsége hadával és Teleki uram a székelysóggel ellent-
állván; azon szerencsétlen harezon az ellenség praevalcált és az 
szegény úr Teleki uram elesett, melynek circumstantiái históriák
ban írandók.3 General Hejzler, Marquis Doria ő felsége hadábúl 
elfogattak, Norquc4 pedig elveszett, Balacsán is, az vajdaság com-
petitora, elveszett.6 

Az szegény úr, Teleki uram az Kálmán lórúl fordult le, Fsai. 
33. Mendax est equus ad salutem et multitudine roboris sui non 
liberat sessorem, ahoz pedig leginkább bízott szegény. 

* Princeps Transilvaniae. 
2 II. Apafinak e munkája fennmaradt kéziratban. (Jzíme : „Idea brevis-

sima status principatus Transilvaniae in família Apafiana (ÍH'JO—ÍHOS)." 
Az Erd. Múzeum Egylet kézirattárában két példányban is megvan. Lásd Gr. 

Kemény József Collectio minor mamiscriptorum historicorum. Tomus XI. Nro. 4. 
és Tomus XXIX. Nro. 6..214—241. 1. A 218. lapon említi apja halálát, 

3 Részletesen leírja Cserei Históriájában. 203. I. 
4 Helyesen Noirquermes. 
5 Sorbán oláh vajda halála után Balacsán félve a vajdától, Constanti

nus Brankovántól, Erdélybe jött s a császár pártfogásával szeretett volna ha
vasalföldi vajda lenni. Tököli kiverése után az ő bevitele lett volna a czél, de 
Tököli visszaverte támadásukat s Balacsán is elesett. V. ö. Cserei I. m. 200.1. 
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Srptemlerben temérdek! sáskáknak serege lepte el majd az 
egész Erdélyt, Kolozsvárhoz is oly sürííséggel jött, hogy az aert 
ugyan megsötétítette, az hol csoporttal ment. ^ . 

10. Oetobris tájban érkezett bé Badensis o felsége-) armadá
jával ») az római császárnak.*) Béjövetclivcl az ellenség fezében tá
jiról clnyomult és Udvarhelyieken által végre 24Oetobris') nyomta 
ki az Badensis Thökölyi uramat az Boza«) passuson által. 

16 Novembrisi) érkezett ki Badensis ő íelsége Apahuhihoz 
annak az armadának, az kivel kinyomta (Thökölyi uramat) egy részé
vel, mivel nyolczs) regimentet Veterani generállal az barczan Erdély 
őrizetére hagyott. ,, . 

17. Novembris mentem ki Apahidához látogatásara az baden-
Sisnek: Naláczi István uram, Bánffy György uram Bethlen Miklós 
uram lévén velem az urak közfii. Érkeztem oda délesti két órakor, 
holott is igen speciális aiíeetatioval látott és meg is venc eglett az 
maga sátorában gazdagon. Onnan bejöttem azon nap Kolozsvárra 
későn érkeztem bé nyolez óra tájban. Mondotta több szavai közt 
Badensis fejedelem: Rósz játékát kezdett (úgy mond) as, ki a törö
köt elsőbben ebben az háziban behívta s azzal az o fels-ge armadá
ját utánna vonta. -.,".. ... 

24. Novembris jöttünk ki Kolozsvárral ebédre Ajtonban va
csorára Tordára. 25. Mulattunk Tordán. 26. Praedicatiot hallgatván, 
hálni mentünk Kocsárdrá. 27. Parajdra. 28. Jöttünk ebédre Balazs-
falvára. _. ,_, ,. «••, 

5. Decemhris indulván Balázsfalvár úl, hálni Csanádra, b. Más
nap hálni Szelindekre. 7. Harmadnap hálni pályára. 8 Negyedik 
nap hálni Porumbákra. 9. Bessenbákra. 10. Isten kegyelméből Fo-
garasban. „ , i 

Karácson előtt való hétben Galga szultán feles p o g « 
Somlyó felől irrumpált és már Tordáig grassalt. Azonban ugyanaz 
Badensis fejedelem ő felsége Szathmár felől utánna *1™™**> ?* 
hírre is magokban megszaladtak és panico tenoré d.ss.palodtak négy 
vagy öt taraczkot s sok rabokat elhagytak; tevéket s egyéb nyere
séget is nyert az ő felsége hada. Ezen hírhez képest Tokoly aram 

i r b a S S í g r ó f . M* - hju fejedelemé élükön a főurak hívtak be. 
J Cserei szerint 18,ÜU0 ember. KH-K-AH" <ilt-il a. Vas-

, < Czegei Vass György szerint szept. 23-24-en k » t i t a t . V« 
«aPun s szept. 29-én már Biidöskuti meghozta ahj ' t /voio^wu b __ 
György naplója. Hagy. Tort. Emlékek II. oszt. írok. XXXV. kot. » . . 
Csere, is így. I. m. 207. 1. . . , , ' « , , ,.P n t t 25-re mondja. (Erdélyország 

0 Szilágyi Sándor egy nappal későbbre, okt. 2Jiemonu. i , e 
története. II. köt. 377. 1.) De.Apáti adata mellett szol Gzegei Vasa .s. 1. in. 

6 Bodza. ,. r m i 1 
' Czegei Vass Gy. szintén ekkorra mondja. J. m. IOK u 
8 Cserei szerint csak 7, I. m. 210. 1. 
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is az előbbi pássuson bé akarván jönni, Vctorani generális Hanno
ver fejedelmét több olficerekkel ciciben küldötte; valami rclitatio 
esvén az elöljárók között, Hannover fejedelem elesett lövés által. 
Ezen Honnere (!) fejedelemnek az öcsosc esett el az múlt esztendő
ben Nissa táján lőtt harezon, ultima Octobris. 11. Januarii Tököly 
uram visszaszállott ós az szegény erdélyiekben fő, nemes és közrend 
visszaszabadult, noha egyszer másszor sok is esett el szegényekben 
Havasalföldiben. Es így ez boldogtalan ó esztendő concludálódott. 

Anno 1691. 

Januarius. Circiter 8-va Januarii Veterani generál Havasal
földiben Sovire, Szent Crois vicecolonellussa eommendója alatt expc-
diált bé ezer lovast, utánna subsequaltatta Pácé1) uramat 1000, ezer 
lovassal, kik is Hosszú mezőt2) felvervén, Tökölyi uram elment ma-
ture előle és az hada-félében elveszett vagy kétszázig való, az csá
szár vitézi pedig onnan megtértek nyertesen. 

Állott bé az ország gyűlése 16a Januarii3 Fogarasba, az mely
ben Falkenstein4) is (az császártól küldetvén) jelen volt. Ezen gyű
lésben választották Bánffy6) uramat gubernátorrá, Bethlen Gergely 
uramat generálissá, Bethlen Miklós uramat cancelláriussá, Haller 
János uramat thesauráriussá, de az követség Bécsbe menvén, akkor 
solicitálták Bécsbe confirmatiojukat. 

Februarius. Die 16. Februarii bomlott el az ország gyűlése, 
mely napon megindulván Isten kegyelmességéből Fogarasbúl idvezíílt 
urunk ő nagysága testével, celebráltunk szomorú solemnitást, elsőbben 
a? nagy palotán két oratióval és egy praedicatióval. Praeclicállott 
Rozgoni uram, az fogarasi pap ex textu. Deákul óráit Zabánius, ma
gyarul óráit Kolozsvári uram, az enyedi professzor. Megindulván 
három órakor subsistáltunk hálni Sároson. 17. Februarii Sároson 
órálván Kaposi Sámuel uram az fejérvári professzor. Continuáltuk 
urunkat Isten kegyelmességéből Jakabfalvára és 18. reggel mentünk 
bé Almakerékre, holott is Isten ő felsége ez hazának szertelen 
háborúi között is tisztességes temetést engedett. Praedicállott Nagyári 
uram, óráit magyarul Pataki István uram, deákul Németi Sámuel 
uram a kolozsvári professzor. Tettük idvezült urunk testét idvezíílt 
asszonyunk teste mellé az almakeréki templomban 19. Februarii-
Másnap reggel Almakerékről mentünk Keresdre ebédre és ugyan-

1 Helyesen Page. . 
2 Eredeti neve Cimpu lung, fordítva Hosszúmező. 
3 Szilágyi S. i. m. II. köt. 379. 1. és Jakab Elek az utolsó Apafi czímü 

történelmi tanulmányában (41. 1.) jan. 10 et mondanak; Czegei Vass Gy. sze
rint pedig csak 20-án „olvasták a catalogust". 1. m. 107. 1. 

4 Szilágyi Sándor Falkenheimnak nevezi. I. m 379. 1. 
T. i. Bánffy Györgyöt, Bánffy Délies fiát. 
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azon nap temettük el Bethlen Eleimé asszonyomat mely is szép 
készülettel ment véghez. 20. Februarii Keresdrííl indultunk néhai 
ur, Teleki uram ő kegyelme temetésére, az nap mentünk éhedre 
Zágorba, hálni Ákosfalvára. 21. Ebédre Szent-Györgyre, halni 
Gornveszegre. 22. Temettük el Teleki uram testét az ott való 
templomban. 23. Ebédet öttünk ugyan helyben Gernyeszegen, hálni 
mentünk Somosdra. 24. Ebédre Szász-Orményesre hálni Ebesta
vára. Mulattam három napot Ebesfalván. 28. Megindulván mentünk 
hálni Lesesre, ugyanazon nap ettünk ebédet Berethalomban. 

1. Mártii Lesééről ebédre Nagy-Sinkre, hálni Fogarasban. 
Ezen holnapban itt Fogarasban volt az uraknak consultatiojok. 

Április 27. Indultunk Fogarasbúl ebédre Sporchoz Nagy-
Sinkre, hálni Jakabfalvára. 28. Ebédre Almakerékre, hálni Ebes-
í'alvára. Ebesfalváu volt consultatiojok az uraknak usque ad diem 

Í^Maji indultunk ebéd után Ebesfalvárói hálni Almakerékre 
2. Ebédre Zclistátra, hálni Fogarasban. 12.* Indultak meg a követ 
urak Bécs felé, úgymint: Bethlen Gergely uram és Gyulán László 
uram. , 

3. Junii öltöztem ki pünköst napján az feketéből Fogarasban. 
7. Junii Isten segítségéből Fogarasbúl megindulván ebéd után, hálni 
mentem az nap Szombatfalvára. 8. Szombatfalvárúl megindulván 
reggel, ebédre mentem Árpásra, hálni Poruinbákra 1 orumbakon 
mulattam három napot. 12. Junii Porumbákról reggel megindulván, 
ebédre mentem Dályáia, ebéd után mentem Szebenben az V eteram 
generálhoz, onnan kijővén, hálni mentem Szehndekre. lo. bzelm-
dekrül ebédre mentem Hárságra, vacsorára Csörgődre. 14 Ebédre 
Balázsfalvára, másnap Balázsfalván mulattam huszadikig. 21 Ebedet 
ettem ugyan helyben Balázsfalván, hálni mentem Szent-Miklósra. 
22. Szent-Miklósrúl ebédre Kéncsosre, hálni Radnótiira. 

Július 14. Gyűlvén Radnótiira az urak, volt consultatiojok. 
21. Bomlottak el. 26. Radnothrúl megindulván ebédre mentünk 
Nyárádtőre, hálni Vásárhelyre. 27. Ebédre Gernyeszegre, hálni 
^örgénybe. Mulattam Görgényben 24 hetet. • 

AvgustM. 1. -lővén híre az tatár bejöveteknek GorgénybuL 
indultam ebéd után Beszterczc felé, hálni mentem Dedradra Ve 
ide hozák, hogy a tatár visszament, melyre nézve 2. megindulván 
ebéd után hálni mentem vissza Görgényben. 19. Harezolt meg Ba-
densis fejedelem az törökkel, az hol az Badensis lőtt victor; azon
ban sokan vesztek mindenik részről. Nevezetes emberek is vesztek 
az német részéről, úgymint Holstay berezeg, Zúzza, Zríny, s többek , 
*'• törökök közül pedig veszett el az fővezér, jancsar aga, szerdár 

1 Jakab Elek máj. 13-ra teszi. 1. m. .40. 
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és többek. Az töröknek minden munitióját ekkor mind elnyerték. 
Az harez volt Pétcrváradja és Zalánkement között. 

Seplemberben semmi oly derék dolog nem esett. 
Octob.r 5. Indultunk Görgényböl holmi dolog végett ebéd 

után hálni Harasztosra. (5. Ebédre Köbölkfitra, luílni Katonában. 
Ide jötték vala Bánffy György és Bethlen Elek uraimék holmi dol
gok végett. 7. Mulattunk Katonában. 8. Reggel indulván Katonádul, 
ebédre mentem ugyan Köbölkútra, hálni Szent-Andrásra. 9. Ebédre 
Görgényben. 

November. I t t semmi notálandó dolog nem esett. 
December. 10. Ebéd után indulván Görgényböl, hálni mentem 

Pctolyében. 11. Petelyébííl reggel megindulván, tértem hé Gernye-
szegre Telckiné asszonyom látogatására, de ott ebédet nem ettem, 
hanem mentem ebédre Sárombcrkére, hálni Maros-Vásárhelyre. 
12. Vásárhelyről ebédre mentem Nyárádtöre, hálni Csergedre. 
13. Csergedrűl ebédre mentem Bonyhára, hálni Kundra. 14. Kundról 
Isten kegyelméből Ebesfalvára. 

Anno 1692. esztendő. 

Januarius 23. Indultak az urak Bécsbul. 
Fcbriiarius. 14. Indultam ebéd után Ebesfalvifrúl, hálni men

tem Almakerékre. 15. Almakerekiről ebédre Szászhalomra, hálni 
Sárosra. 10. Ebédre Fogarasban. 

Martius 1.81 Jöttek az urak Szebenbe gyíílésre, az hová 
érkeztek a követek Bécsbűi. Ezen gyűlésen conflrmáltatott a diploma 
szerint Bánffy uram gubernátornak, Haller János uram thesaurarius-
nak, Bethlen Gergely uram generálisnak, Bethlen Miklós uram can-
cellariusnak. Ezen boldogtalan gyűlésben Ígérték meg az magunk 
vallása emberei2 az kolozsvári óvárbcli Umplomoh ai pápistáknak. 
Ezen gyűlésben lévén sok háborgások az rcligiok közt, ad tempus 
per puncta sopiálodott. Azon turbulentiának oka az volt, mert az 
eatholieusok jésuitákat akartak püspökké! együtt behozni és sok 
helyeken templomokat építeni, akkor ezen matériát az pápisták kö
zül Apor és Gyulafi uraimék urgeálták inkább, mivel tetszett az 
német világ nekik.3 

Április. 14. Ebéd után indulván Fogarasbúl, hálni mentem 
Szombatfal vára. 15. Onnét ebédre Árpásra, hálni Porumbákra. Ki., 
17., 18., 19., 2 0 - 3 0 . Ott mulattam. 

1 Szilágyi Sándor i. m. 383. 1. és Jakab Elek i. m. 51. 1. márczius 15-re 
teázik e gyűlést; Czegei Vass Gvörev szerint 19-én „olvasták el a catalognst" 
i. m. 144.'1. 

2 A reformátusok, mert Apafi az volt. 3 Ezen vallási zavarokról részletesebben ír Cserei Históriájában. 223—224.1 
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Május 1. Ott voltam az urakkal holmi dolgaimról beszél* 
getvén. 2. Indultam Porumbákrúl ebédre ugyan Árpásra, hálni 
Szombatfalvára. 3. Mentem ebédre bé Fogarasba. Fogarasba mulat
tam egész 30. Majiig. 30. Indulván Fogarasbúl hálni mentem Szombat
falvára. 31. Ebédre Ucsára, hálni Porurabákra. 

Június. 1. 2. 3. 4-ig ott voltunk. 4. Indultam Porumbákrul, 
ebédre mentem Dallyára. Ebéd után fordultam bé Szebenbe Vete-
ranihoz, de ott nem mulattam, hanem hálni mentem Szelindekre. 
5. Ebédre a hársági bérezre, hálni Csergedre. 0. Ebédre Balás-
falvára. 9. Hozták meg, hogy Haiszler1 generál Váradot megvette.2 

23. Jutni indultam Balásfaívárúl, ebédre mentem Sitvérc, hálni 
Küküllővárra. 24. Küküllővárrfil ebédre Királyfalvára, hálni Rad
nótiira. 26 Verték meg a tengeren az anglusok és hollandusok az 
franeziát. 

Július. 1. Adták fel Namurcumot az franczia királynak. 
Áu,jusstusban semmi jegyzésre való dolog nem volt. 
September. 8. Indultam Radnothrúl, ebédre mentem Szakálba, 

hálni Méhesre.3 9. Méhesről ebédre Katonába. 10. Ott mulattam. 
11. Reggel indulván Katonábúl ebédre mentem Szovára,* vacsorára 
az lakadalomban Bonezidára gubernátor uramhoz. 12. Ebéd után 
indulván Bonezidárűl, hálni mentem Szovátra. 13. Szovátrul ebédre 
menteni Szengyelben, hálni Radnótiira. 

October. Ifi. Radnothrűl mentem ebédre Adámosra, hálni Kü
küllovárra. 17. Ott voltam. 18. Ebédre mentem Szépmezőre, hálni 
Balásfalvára. 

Anno 1693. 

Ebben az esztendőben 19. Julii harczolt meg dux de Louxem-
burg az angliai királylyal az Baváriai Eleotorral az holott a két 
részrííl negyvenezer ember veszett; az franczia az mezőt és az ő 
statioját megtartván az eonfoederatus exeroitust helyéből kinyomta 
és az victoriát is megtartotta. Ez az harez volt Flandriában az 
Getta folyóvíz mellett. 

Ugyanezen esztendőben cíprilisben és májusban terribilis terrae 
motus lévén Syciliában (melyet is az hispanus bir) egynehány száz
ezer emberek városostul elvesztenek, elsülyedvén. Az gallus az ten
geri militiával az smyrnai elassist elfogván, negyven millió pénzt 
nyert, de elsőbben tetteté, mintha Syeiliát akarná occupálni, Saban-
drában. 4. Odobris az galliai hadak sub duee catinatio niegharczolván 

1 E nevet a diárium is többfélekápen írja. 
2 Uzegei Vaas Gy. szerint jun. 4-én, de ez a dátum hibás, mert 5-én 

hódolt meg Várad. 
8 Epén (Jzegei Vasánál volt megszállva, i. m, 15(5. 1. 
4 Helyesen; Süovát. 
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az ott lévő coní'oederatus hadakkal, kikkel volt Caprara, őket az 
gallusok megverték. Az fővezér Augustusban Erdélyre akarván jiinni, 
az Magyarországban lévő esászár armadája Nándorfehérvárát meg
szállotta, de az fővezér segítségre menvén, az armada solválta az 
obsidiot. Az tatár annakutánna Debreczen felé ütvén, egy néhány 
falút megrablottak az szegényeket elvitték.1 

Az sok emberek nyughatatlan elméjébul sülvén ki az óvári templn 
mot Kolozsvárott az pápistáknak adták, az unitárius scholával együtt. 

Mentek bé ugyanezen esztendőben az angliai és hollandiai 
követek Törökországba az békesség traetálására. Az gallus, hogy 
inkább elhúzhassa az dániai királyt az imperiummal való confoede-
ratiotúl, az lüneburgi electorra támasztotta, de midőn az danus az 
luncburgusnak egy iiaozeburgnevíí fortaliciumát megszállotta volna, 
az római esászár intercessiójára inter Danum et Luneburgicum eausa 
illa et praetensio in dueatum Lavenburgicum sopita est. 

Ugyanezen esztendőben, még tavasz felé constituáltatott az 
imperiumhan nyolezadik Electornak pro intereessione Electoris Bran
denburgiéi et Saxonis az Hannoverano Luneburgieus dux, ki is ne
veztetett sacri Romani Imperii arehisignifer. 

Holt meg a császár ő felsége aulae cancelláriussa córttés Strat-
man 23. Oetóbrü, ki is ő felségének kedves tanácsossá volt. 

Vette meg az gallus septemberben Carolosigiumot. Tavasszal 
ugyanezen esztendőben vette meg az gallus Heidelbergát az Palati
natusban, melyet is funditus evertált. Vette meg ezen várost Mellas. 
Ismét Bosa nevű erősséget Hispániában, Catalonia tartományában 
az ott lévő tengerpartján, mely is nagy portus volt, egyfelől ten
geren vítta Tourvill nevíí admirálja, másfelől szárazon dux de Noilles. 
Ebben az esztendőben tért az amerikai pogányok közül vallá
sunkra 600,000. 

December. 3. Indultam Ebesfalvárűl Küküllővárra, az hová 
jüttek az urak, úgymint Bethlen Elek s Gergely uraimék eonsul-
tatióra hozzám Gubernátor urammal az végre, hogy diseurálnák az 
Bécsben Radnotk dolga iránt való felküldés felől, mivel Apor, 
Bethlen Miklós és Haller Istvánéit is solicitálták oda fel. Megin
dulván azért Ebesfalvárűl 3. Decembris, ebédre Gogány-váraljára, 
hálni (Tálfalvára mentem. 4. Küküllővárra. 5. 6. ?. 8. 9. Ot t mu
lattam és az urakkal végeztük, hogy felküldjünk Radnótii iránt és 
minden jószágaimra generális protectiot hozassak az római császártól. 
Ez meglévén Szebenbe ment ezen felmenetel iránt Készei uram 
Veterani generálishoz, ki is felküldésemet megértvén, szép recomen-
datoriát irt Bécsbe mellettem. 10. Visszaindulván, ebédre Balástel-
kire, hálni Ebesfalvára mentem. 

1 V. ö. Cserei i. m. 230. 1. 
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Januarius. 5. indultam ebéd után Ebesfalvárul, hálni men
tem az nap Almakerekire. 6. Ebédre Szászhalomba, hálni Sárosra. 
7. Ebédre Fogarasban. 

Fébruarius. 13. Megbetegedvén amaz nagy Isten ajándékával 
biró udvari praedicatorunk, T. Nagyári Josef uram, 18. estve 10 
órakor meghala. Szolgált az udvarban 16 esztendeig, szegény feje
delemnek mindenik tábori expeditiójában jelen volt. 

Ezen holnapnak az elein1 ütött bé Csíkba a tatár két ízben, 
rabolván 8,000 embert. 24. Hamvas szeredán ebéd után 12 órakor 
az Istennek kiváltképen való rendelésébűl s tanácsábűl jegyzettem 
el magamnak feleségül erdélyi főgenerális Bethlen Gergely uram ő 
kegyelme negyedik leányát, Bethlen Kata kisasszonyt. Ezen dolgom
ban igen hűségesen forgódott Bethlen László uram. 

Martina. 7. Temettük el szegény Nagyári uramat az fogarasi 
temetőbe Ölyvesi uram teste mellé. 

Május. 10. Indultam Eogarasbúl, hálni mentem Szombatfalvára. 
11. Ebédre másnap Árpásra, hálni Porumbákra. 16. Vasárnap 
J'cggel indulván ebédre Porumbákról mentem Újfaluba, hálni Szelin-
dekre. 17. Jüt t estve 11 órakor Gubernátor uram Szelindekre. 
^zelindeken 12 órakor ettünk éjjel vacsorát Gubernátor urammal, 
de Gubernátor uram sietvén Bánff'y Ferkő kis fia temetésére, Szelin-
deken nem hált, hanem egy órakor éjjel indulván, uient Csanádra. 
Ezen éjjel mind irtani majd virradtig levelet Gubernátor uramnak 
magáin mátkásulása iránt Bethlen László uram által, (mivel magá
val gubernátor urammal sokáig nem beszélhettem). 18. Indultam 
1-eggel Szelindekrűl elsőbben Szebenbe; Veterani generálist meg
látogattam, de ebédre Homostorfra kimentem, innen azon nap men
tem Porumbákra. 28. Maji volt nálam Porumbákon az generális, 
ki is nagy eonfidentiával beszélt velem. 30. Pünkösd első napján 
ékezett Bethlen László uram hozzám Porumbákra, estve vacsora 
után, meghozván ő kegyelme, hogy az úr, Gubernátor uram is 
jovalja házasságomat. Ekkor ismét újólag Bethlen László uram által 
gyűrűt küldöttein Gubernátor uramhoz, hogy ő kegyelme az mátkám
nak megküldje. 

Ezen holnapban az galliai király Ludovicus XIV. ilyen • 
Pvaetioát csinált. Mivel vacált a leordinumi püspökség, akartak az 
c'al>itularis papok püspök-fejedelmet választani, de az papokat az 
gallus úgy faseinálta, hogy fele az papoknak, úgymint 24, válasszák 
^ coloniai eleotort, ki is az Bavarusnak Maximilianus Emanuelnek 
(az ki az császár veje volt) öesese, 24-gye pedig az maguus ordinis 
-•eiitonici magistert,' az ki egy testvér-öcscse volt az császárnénak. 

1 Czegei Vass Gy. febr. 15-re teszi. i. ni. 181. 1. 
Erdélyi Múzeum XVII. 2 3 
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Ugy is lőtt az dolog, mert fele az papoknak az eoloniai electort, 
fele az ordinis Teutonici magistert választotta püspöknek, Ezek 
után mind ez két nagy emberek az tisztet magának vindicálván, 
kiki vendégséget is adtának az papoknak. Áz vendégség után nem
sokára meghal az ordinis Teutonici magister és így ezen causa 
sopiálodik, egyébaránt az franezia feltett ezélja ez volt, hogy az 
Bavátiai házat ezen eausával összeveszesse az Nimburgumi házzal 
és hadat indíttasson egyikkel a másik ellen, hogy annál jobban fér
jen az dologhoz. 

Június. 2. Mentem Szebenben Veterani generálhoz ebédre, ki 
is jó szívvel látott. Ezen nap visszamentem Porumbákra. 8. Indul
tam Porumbákról ebédre Dalyára, ebéd után Szebenbe az generális
hoz, hálni onnan "Vizaknára. 9. Ebédre az harsági bérezre, itt nagy 
eső vala, hálni Csergedre. 10. Balásfalvára ebédre. 16. Jü t t meg 
Bethlen László uram szeredán estve, hozván más gyűrűt Gubernátor 
uramtúl, az mátkámtúl. Ezen holnap elein verte meg az franezia 
clux Noailles nevíí Mareschallussa az eataloniai mezőn az spanyol 
hadát, vágván le 8,000, fogván el 2,500-at benne, az ágyúit is 
elnyerte az gallus az hispanusnak és az főgenerálját Marchionem a 
Conflans, elevenen elfogta. Ezen harcz ntán vette meg az gallus az 
spanyolnak egy Girona nevíí városát Cataloniában per deditionem. 
24. Indultam Balásfalvárúl ebédre Szépmezőre, hálni Küküllővárra. 
25. Ot t mulattam. 26. Jiittem ebédre .Dombóra, hálni Radnótiira. 
27., 28. Ott mulattam. 29. Mentem Bodonba Kenden Gáspár uram 
lakodalmára1 az úrhoz Bethlen Gergely uramhoz, elsőbben ebédet 
évén az iklandi bérczen. 30.2 Isten segítségébűi sok nagy rendek 
praesentiájában váltottam gyííríít az mátkámmal jolemniter Bodon
ban, estve felé az Gubernátor uram szállásán esküdtünk meg is.3 

Esketett meg Diósi András uram az radnothi praedieator, melyet 
adjon Isten lelkem idvessőgire s vigasztalásomra. 

Július. 2. Indultam Bodonbül ebédre Radnótiira. 12. Mentem 
ebédre Bodonban az mátkám látogatására. 13. Ott voltam. 14. Ebéd 
után jöttem Radnótiira. 27. Gubernátor uram is ott lévén, indultam 
ebéd után Radnothrul Szent-Pálra az Toroezkai János lakodalmára.4 

28. Ot t voltunk. 29. Ebédre jöttünk gubernátor urammal Radnótiira, 

1 Kenden Gáspár szintén Bethlen Gergelynek vette el a leányát, s így 
ft fejedelemnek sógora volt. 

2 Szilágyi S. i. m. 387. 1. csak általában határozza meg s 1694. nyarára 
mondja. 

8 E korban már az eljegyzés alkalmával megesküdtek egymásnak, hogy 
teljesen biztosak legyenek. V. ö. br. Radvánszky czikkét „Lakadalmalc a XVI. 
és XVII. sz.-ban". Századok XVH. évf. 1883. 217—242. 1. Maga a házasság csak 
1(>9.">. jun.-bau köttetett meg, melvlyel „elugrotta bizonv a fejedelemséget". Cserei 
i. m. 248. 1. 

4 Toroezkai János Kornis Gáspár leányát vette nőül. 
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hálni Ludasra. Ugyanezen lakodalom alkalmatosságával 30. Ludas
ról 

menteni hálni Bodonba. 31. Ott voltam. 
Ezen holnapban vette meg az gallus Cataloniában Palamos 

levő portust; tentált irruptiot az galliai Brest nevíí portusra az 
a 'iglus hajója, de sine fructu szállott haza az gallus prinee. 

Augustus.l. is Bodonba voltam. 2. Indultam ebéd után Rad
nótiira . . . 

* 
It t megszakad a napló. Az események rohamosan fejlődtek. 

Erdély függetlensége az 1090-iki Leopoldi-diploma óta megszűnt, 
Apafit előbb csalc szemmel kisérték, később, lG90-ban, Béesbe 
vitték. 1691-ben aztán elhatározta a béesi udvar, hogy többet ne 
18 láthassa hazáját. Ott lakott Béesben, nejétől is elszakítva, igazán 
árván. Kétségbeesve mondja ő maga: „Lelkem oroszlánok közölt 
van, feküssöm a gyújtogatok közt, kiknek foguk dárda és nyíl, s 
nydvöh éles szablya".1 Ott is halt meg: mint Bethlen Miklós mondja 
;,szép ifjúságának virágában" 1713. februárjában. Holttestét haza
hozták, s elébb Radnothon, majd 1724-ben meghalt nejével együtt 
a z almakeréki templomban temették el. így halála után újra egye
sült nejével, s hazája földjében és övéi körében alussza örök álmát. 

1 Quláosi Albert, II. Apafi titkárának naplója. 204. 1- Erd, Múz kézirat-
tara. Kemény József-féle gyűjt. XXIX. köt. 5. sz. 
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