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III. 

Két kérdés foglalkoztatta  Erdélyt mindjárt 1670. év 
elején : a végek rendezése és a magyar elégületlenek sorsa. 
Az ország s a fejedelem  magatartása mind a kettőben a 
legjobb szándéka volt, de az első a porta kapzsisága miatt 
esiik úgy, a hogy sikerült, a magyarországiak megsegítésé-
nek pedig útját állotta azon események sorozata, melyek 
ebben az évben egymás után következtek be. 

A végek ügyének bár egyelőre való rendezése végett 
Ilozsnyai Dáviddal egyidejűleg Boér Zsigmondot küldötték 
a portára, hogy ott a határszéli villongások megszüntetését 
kélje.1) Az ezen év februárjában  Gyulafehérvárt  megnyílt 
országgyűlés a végbeli katonák fizetéséről,  az adóról és több 
más ügyről intézkedett.2) Teleki itt is, mint az előző évek-
ben, közvetítő volt a fejedelem  és a rendek között, — a 
rendek pl. őt bizták meg, hogy kívánalmaikra a fejedelem 
válaszát sürgesse. Ugyanezen országgyűlésen tette le a ta-
nácsosi esküt Teleki Rhédey Ferenczczel együtt.') 

Ezalatt Magyarország egyre forrongott.  Azok, kik az 
elégületlenek élén állottak, megfeledkezve  magokról, a saját 
érdekeiket kezdették hajhászni, sót annyira mentek, hogy 
midőn Apafi  Rozsnyai Dávidot a portára küldötte, ugyan-
akkor Zrinyiék is követet indítottak oda, nein kevesebbet 
kérvén, mint azt, hogy a török Zrínyit Magyarország, 
Rákóczyt pedig Erdély fejedelmévé  tegye.4) Erről csak 
később értesült Apafi,  de annál hamarább a bécsi udvar, 
mely most az elégületlenek ellensúlyozására Apafit  a sem-
legességben kívánta megtartani. A császár e czélból mind 

') Erd. Orsz. Emi. XV. 83-86. 11. 
«) U. o. 112-119. 11. 
») Cznjbcrlh jelentése. U. o. <J8., 101. 11. 
*) Bukovaczky követségét 1. Századok 1867. óví. 233—235. 11. 
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Telekihez, mind Bnnffyhoz  levelet irt, liogy szándékában 
támogassák s lehetővé tegyék, hogy a fejedelemi  udvarba 
menő követe, Kászoni Márton törekvései, melyek Apafinak 
épen a semlegességre való megnyerésére irányultak, ne 
hiusuljanak meg.1) 

Kászoni márcziusban érkezett Erdélybe, 8 előadta, hogy 
ő felsége  a fejedelem  és országa békéjéért és nyugalmáért 
kívánatosnak tartja, hogy Apafi  ezután is őrizze meg a ba-
rátságos viszonyt, tartsa szigorúan szem előtt a keresztény-
ség érdekeit, ne hallgassa meg a magyar elégületlenek se-
gélykérését, se meg ne engedje alattvalóinak, hogy segélyt 
adjanak.') Apafi  még választ sem adott, a mit különben 
tanácsosai nagy része Rozsnyai visszatéréséig kivánt halasz-
tani,') midőn Rozsnyai haza jött nemcsak a porta azon 
Ígéretével, mely szerint az elégületleneket pártolni fogja, 
hanem más hírekkel is: Zrínyi Péter Bukovaczky követe 
által segítséget kért, hogy ó magyar, Rákóczy pedig erdélyi 
fejedelem  lehessen. Ez birta rá Apafit,  hogy jó biztatások-
kal bocsátotta el Kászonit: nem avatkozik a magyarországi 
ügyekbe, csak ó felsége  is orvosolja a határszéli sérelme-
ket s ellensúlyozza Zolyomi törekvéseit. E válaszszal tért 
viasza Kászoni Lengyelországon át, mert időközben a ma-
gyarországi forrongás  kitört.4) 

Zrínyi Péter a bécsi udvar felszólítására  reversalist 
állított ki hűségéről, de tettét hamar megbánta s kitűzte a 
lázadás zászlóját. Ugyanekkor tám?dt Rákóczy Ferencz is. 
De az udvar sem volt rest; Zrínyi hadai szétverettek, ő 
maga Frangepánnal együtt Bécsbe került, gr. Tattenbach 
elfogatott.  A felsőmagyarországi  13 megye rövid habozás 
után meghódolt a király kiáltványára, Rákóczy anyjához 
menekült s drága pénzen is alig tudta megmenteni magát. 
Az elégületlenség többi fejei,  mint Ispán Ferencz, Kende 
Gábor, Gyulaffi  László, Csérnél Pál, Farkas Fábián és má-
sok Erdélybe menekültek.5) 

') Bethlen J. II. 12., 13. 11. 
•) U. o. II. 7 -12 . 11. 
•) A tanácsurak vot'imait 1. Hallcrét, Tör. in. kori Tört. Einl. 

I., VI. 472, 473. 11. BánlTyót u. o 47.J -477., Béldiót u. o. 47/ 479 
II., Rhédeyét 479-480. 11. 

*) Bethlen J., II. 14-17., 20-24. 11. 
») U. o. 82-93. 11. 
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Apafi  örömmel fogadta  be a hontalanokat s midőn a 
tanácsurak megegyező véleménye az volt, hogy ezek ér-
dekében nemcsak a portán, hanem a császárnál is közbe 
kell járni,1) Hedry Benedeket azonnal Bécsbe inditotta, 
Baló Lászlót pedig n portára, hogy a végbeliek adójának 
leszállítását, s a további foglalások  megszüntetését kérje. A 
titkos utasításban kötelességévé tette, hogy a nagyvezért a 
bujdosók ügyének megnyerje.') 

Hedrynek eleinte megígérték, hogy a bujdosók ügyé-
nek elintézésében a fejedelem  közbenjárásával járnak el, de 
midőn híre jött, hogy azok mindnyájan letették a fegyvert, 
üres biztatásokkal s azon tudósítással küldötték el, hogy ő 
felsége  gr. Rottalt, Gubassóczy János pécsi püspököt, b. 
Heistert, gr. Volchrát. és Eszterházy Farkast küldi ki annak 
megvizsgálására, ki a bűnös, ki nem. 

Apafi  nagj' reményei, melyeket e követséghez fűzött, 
mind meghiúsultak. A bebörtönözés egymást érte Magyar-
országon s annál nagyobb mérvet öltött, midőn Murány el-
foglalásakor  a kompromitáló iratok kézre kerültek, melyek 
alapján Nádasdy is elfogatott.  A császári biztosok ezalatt 
Lőcsére értek, hol gr. Rottal egyre-másra fogatta  el a gya-
núsokat. Apafi  erre a nála levő magyar urak kérésére 
Kovács Istvánt küldötte gr. Rottalhoz, de a válasz csak az 
volt, hogy járjanak közbe ő felségénél.  Több volt benne az 
ironia, mint a jóakarat. 

De Baló sem sok eredménynyel jött haza. Igaz, hogy 
a nagyvezér a sok ajándék hatása alatt eleinte jól fogadta, 
de utóbb azzal bocsátotta el, hogy Apafi  a szultántól ado-
mányozott 49 falut  azonnal bocsássa át a jenöieknek.') 

Mindenesetre nem volt kellemes ez a hír, de Apafit 
még jobban sarkalta, hogy a végbeli dolgokat tisztába hozza. 
Erre elkerülhetlen szüksége volt mind magának, mind or-
szágának, ha az elégületlenek mellett határozott állást kí-
vánt foglalni.  Pedig a török furcsa  jőbarát volt: mig arra 
a hírre, hogy Erdély felé  német hadak haladnak, kész volt 

') Erd. Orsz. Euil. XV. 128 — 131. 11. 
•) Bethlen J., II. 35. 1. Tör. in. kori, Tört. Emi. 1., VI. 488 -491.11. 
•) Részletesen Bethlen J., II. «5- 47 11. 
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rögtön fegyvert  fogni,1)  addig semmi alkalmat sem mulasz-
tott el, hogy minél beljebb hatolhasson Erdélybe.2) Ez a 
folytonos  terjeszkedés volt az, mi Apatit és országát szünte-
len foglalkoztatta.  Ezért Iihédey Ferencz tanácsur, midőn 
szeptemberben az évi adót bevitte, oly utasítást kapott, 
hogy ne csak a bujdosókért tegyen szót, hanem — a 
mennyire lehet—hozza remiben végbeli ügyeket is. Mivel 
továbbá Piri basa igazságtalanul irt fel  49 falut  Jenő kör-
nyékén, ha ezeket meg nem mentheti, legalább annyit esz-
közöljön ki, hogy az emiitett faluk  egymás mellett jelöltes-
senek ki s ne legyen alkalma a töröknek a további halo-
gatásra.5) Jóllehet Rhédey a váradi és jenői török panasza 
daczára is kedvező fogadtatásra  talált,4) a 49 falu  kérdése 
nem dölt el, hanem ezután is folytatódott. 

Alig oszlott el a deczemberben egybehívott gyula-
fehérvári  országgyűlés,5) midőn a bujdosók erdélyi csapata 
uj tagokkal szaporodott; az elhunyt gr. Thököly István fin 
Imre és gr. Balassa Imre voltak az uj menekülők. 

Ezalatt egyre tartott a komprimittált urak üldözése ; 
a lőcsei bizottságot a pozsonyi váltotta fel  s folytatta  az 
előbbi működését. Lipót pedig azzal akart törvényes színe-
zetet adni az egész dolognak, hogy a gróf  Rottalnak adott 
megbízó levelében kijelentette, miszerint a fóczinkosokat  or-
szággyűlés elé idéztette volna, de már meghaltak s e miatt 
csak utódait fogatja  kereset alá. 1671. ápr. 30-án Nádasdy-
nak Bécsben, Zrínyinek és Frangepánnnk pedig Bécsújhelyi 
fejét  vették s ez történt utóbb gr. Tattenbachchal is.0) Így 
akarták vérbe folytani  azt a mozgalmat, melybe utóbb 
Apafi  és Erdély belevonatott, csakhogy nem sikerült. A 
bécsi udvar azután a terrorismushoz folyamodott;  dühe 
különösen a protestánsok ellen határt nem ismert. A ma-
gyarországi rémhírek nyomasztó hatása alatt az Erdélybe 
menekült bujdosók Petrőczi Istvánt és Szepesi Pált küldöt-
ték a portára segítségkérés végeit. A török szívesen fogadta 
s pártfogást  igért. 

') Belhlcn J., II. 48—49. II 
») Lrd. Orsz. Emi. XV. 159-KJ2. 11. 
») U. o 155-156. 11. - Szaluy L. V. 197-199. 11. 

Bethlen J., II. 50. 11. 
J) Erd. Orsz. Emi. XV. 168- 184. 11. Ezen országgyűlés jórészt 

a kereskedést és az adót szabályozta. 
•) Bethlen J., II. 58 -59., 90-95., 97. 11. — Cserei M. 41—50 11. 
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Szepesiék azonnal tudatták Radics által Apafit  és a 
bujdosókat, kik ezután folytonosan  zaklatták a fejedelmet, 
hogy fogjon  fegyvert.  Végre is a tanácsosok elé került az 
ügy s ezek nem haboztak kimondani, hogy a török biztatá-
sai még nem elégségesek a háború megkezdésére; annyit 
mégis megtettek, hogy Baló Lászlót Budára, Brankovics 
Györgyöt pedig a portára küldötték. Amaz jóakaratú bizta-
tást, emez megnyugtató választ hozott. De Apafi,  minthogy 
a porta üzenete értelmében mindenre készen kellett lennie, 
még tovább ment: hadi készületeket tett. De mig ez meg-
történt, egy kellemetlenséggel kellett leszámolni. 

Hiába vitt gazdag ajándékokat a portára Iíhédey, a 
felelet  az volt, hogy le ke'l mondani a 49 falu  birtokáról. 
Ezen üzenetet megerősítette a fejedelmi  udvarba jövő 
Amhet aga is. A fejedelem  erre ezen év (1671.) márcz. 9-re 
Fogarasba országgyűlést hirdetett, melyen Daczó János, 
Cserinényi Pál és egy szász választattak meg portai köve-
teknek s a portára küldendő ajándékösszegeket a rendek 
magok kölcsönöztek a kincstárnak.1) 

Teleki ezalatt vagy Kővárt vagy Huszton tartózkodott. 
Elénk figyelemmel  kisérte mindenünnen a magyarországi 
mozgalmakat. Értesítést kapott minden fontosabb  eseményről, 
úgy szólva, ö volt a fejedelem  referense.  Levelezésben állott 
Kende Gáborral, ki még 1670-ben (április-május) a buj-
dosók támogatását kérte Apafinál,  hogy „maga nemzetét, 
vérét, tagját ne vesse el."*) Most a mint Daczóék elmentek 
s a gazdag ajándékokban bizni lehetett, tanácsosnak látszott 
pontos tudósítást küldeni a portára a magyarországi moz-
galmakról. Maga Teleki is ezt tanácsolta a fejedelemnek, 
hogy annál jobban meg lehessen nyerni a török kegyét.3) 

De Daczót mindamellett, hogy aranyat vitt, az első 
találkozáskor követtársaival [együtt kidobatla a nagyvezér 
s azután is alig akart szóban is állani. A követek egyre-
másra irtak haza panaszosabbnál panaszosabb leveleket; a 

') Bethlen J., II. 101-110, 162-156. 11. Erd. Orsz. Emi. XV. 
189-192. 11. 

>) Kende Telekinek, Tört. Tár 1896. évf.  570-673. 11. 
') Teleki Apafinak,  Huszt, ápr. 24. — Tör. in. kori Tört. Emi. 

1., VII. 24-26. 11. 
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porta Erdély elpusztításával, ZoIyominak fejedelemmé  való 
tételével fenyegetőzött.1)  Midőn ezt a hírt a visszatért Brau-
kovics megerősítette, a rendek megüzenték, hogy lemon-
danak a 49 falu  birtokáról.') 

Erre az időre esik Telekinek egy kiküldetése. A feje-
delem egyenes parancsára Mármarosba ment, hogy az ottani 
oláh papokat megvizsgálja, visszaéléseiket tanulmányozza, 
esetleg utasításokkal lássa el őket, „hogy az nyájat jobban 
igazgassák. Hogy rendszeresebben procedálhasson", maga 
mellé vette az oláh püspököt is.8) 

Ezalatt a magyarországi német kapitányok mindent 
elkövettek, hogy az Erdélybe menekült „rablókat" — mint 
ók nevezni szokták — kiadassák. Természetes, hogy a feje-
delem nem ismerte a bujdosókat rablóknak s nem is adta 
ki őket, hanem a portáról kért tanácsot, mialatt a kassai 
és szathmári kapitányok fenyegetőztek.4) 

E fenyegetőzés  miatt Erdély sem maradhatott tétlen, 
inert a német had bármelyik perczben beüthetett. Apafi  tehát 
általáuos fe'ülést  parancsolt a hadaknak s junius 18-ára 
Szamosfalvára  mustrát rendelt. Ugyanekkor kapott rende-
letet Teleki Bánffy  Dénessel együtt, hogy miután a feje-
delmet országos gondjai megakadályozzák a mustra meg-
tartásában, a fejedelem  nevében mustrálják meg a hadakat, 
ezután a fő-  és nemesi rendeket bocsássák haza, de azzal 
a figyelmeztetéssel,  hogy készen legyenek — ha a szükség 
ügy kívánja — a táborba szállásra. A mustra után vissza-
maradt had teljhatalmú parancsnokának Teleki neveztetett 
ki. Mint ilyennek szigorú kötelességévé tette a fejedelem., 
hogy a hirekról pontos tudósítást küldjön, az ország határát 
el ne hpgyja s a hadakat szigorú fegyelem  alatt tartsa, de 
Telekinek, mint kővári kapitánynak, különösen a végeket 

') Bethlen J., II. 150-160. 11. — Tűri László, Daczó J., Cscr-
ményi M. ós Trainek P. jelentéseit (Drinápoly, máj. 23.) 1. Tör. in. 
kori Tört. Emi. 1., VII. 42-45. 11. 

») Bethlen J. II. 101. 1. — Tör. m. kori Tört. Emi. 1., VII. 48. 11. 
*) Teleki kéri Balog Mátét, hogy menetelére készítse elé a 

Îapókat. Szentpéter, ápril 7. — Gr. Kemény J., id. gy. XVII. köt. 
nncn küldi meg Apafinak  a császár maniíestumát, hogy a portára 

küldje. Teleki Apafinak,  Huszt, ápr. 24 — U. o. 
*) Bethlen J., II. 163-167. 11. 
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kellett szemmel tartani s igy mindig nem lehetvén a hadak 
között, helyettes parancsnoknak Bethlen Gergely neveztetett 
ki.1) Ugyanekkor a Teleki vezérlete alatti hadak számára 
rendeletet adott ki a fejedelem.2) 

Midőn Teleki és Bánffy  Dénes a fejedelem  fentebbi 
parancsára megjelentek a szamosfalvi  táborbnn, hogy a 
mustrát megtartsák, nagy elégületlenség tört ki a vitézlő 
rendek között. A nemesség azért zúgolódott, mert a feje-
delem nem maga tartja meg a mustrát, hanem biztosokkal 
végezteti. Telekiék erre erőszakhoz folyamodtak  az által, 
hogy a kolozsvári őrséget Szamosfalvára  rendelték, de ez 
sem ért semmit. Végre sikerült Bánffynak  a háborgók lecsil-
lapítása s a mustra megtartatott.') A fő-  és nemesi rend 
azután haza bocsáttatott, csak a zsoldos had és a megyei 
hadak egy része maradt vissza.4) Sokan Béldit gyanúsították 
e forrongás  miatt. Mennyiben volt igazuk, nem tudhatni, de 
annyi igaz, hogy nem jelent meg a mustrán.5) 

Telekit hivatalos kötelességei azután Kővárt és vidékén 
foglalták  le, de csakhamar Apafi  udvarába kellett mennie, 
hogy tanuja legyen a török határtalan kapzsiságának. 

Úgy látszik, a török egyik-másik alkalmat egymás után 
ragadta meg, hogy Erdélytől minden jócska területet elfog-
lalhasson. A 49 faluról  lemondottak az erdélyiek s ebben 
az ügyben már augusztusban itt volt a kapudsi basa. Hiába 
akarták gazdag ajándékokkal megvesztegetni, nem használt. 
A 49 falu  Jenő környékén kihasittatott s itt állapíttatott meg 
az ország határa.0) Alig szabadult meg Apafi  a kapudsi basá-
tól, megjött Kucsuk Mehmet basa tihája azon határozott 
parancscsal, hogy a Váradhoz tartozó Hunyad, Doboka, 
Kolozs, Belső és Közép Szolnok vármegyéket, melyeket 
törvényellenesen tart hatalmában, engedje át.7) 

') Az eredeti utasításokat Gr. Keraéuy J., id. gy. XVII. köt. 
') Erd. Orsz. Emi. XV. 204-206. 11. 
•) Bethlen J., II. 168, 169. 11. 
«) Gr. Kemény J„ igy. XVII. 
») Bethlen J., II. 170., 171. 11. 
') Bethlen J., II. 171 — 175. 11. — V. o. a liutár megállapítására 

kiküldött biztosok jelentését Apátihoz szept. 6. Tör. in. kori Tört. 
Emi. 1., VII. 57--69, 62, 63. 11. 

') Bethlen J. II. 177—179. 11. 
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Apafi  erre okt. 21-ére Gyulafehérvárra  hitta a rende-
ket. Ezen s valamint a következő országgyűlés is egyike 
volt a legzajosabbaknak. Nem volt elég, hogy a török foly-
tonos követelései elviselhetlenek voltak, hanem a rendek 
közt is magasan fellobogott  az elkeseredés lángja; szen-
vedélyesebbnél szenvedélyesebb jeleneteknek voltak tanúi 
mindnyájan. Hanem a zajos országgyűlésnek, melyen mind 
végig kiváló szerepet játszott Teleki, mégis volt annyi 
eredménye, hogy a tanácsosok és a rendek a haza szoron-
gatott perczeiben szorosabban simultak egymáshoz. De lás-
suk ezen országgyűlés lefolyását. 

Szomorúan gyűltek fel  a rendek a tanácsterembe, 
szomorúan kezdék meg a tárgyalásokat, inert immár jól 
látták, hogy a török a rendszeres behódoltatással egyene-
sen Erdélyt akarja birtokába keríteni, egyre-másra kíván-
ván azon területeket átengedését, melyek pedig a meghó-
dolt területekhez sohasem tartoztak. Hiszen eltekintve a 
többi jogtalan foglalástól,  melyeket Erdély még a legna-
gyobb áldozatok árán sem tudott megakadályozni, a Kucsuk 
követelésének teljesítése esetében nemcsak Szilágy-Cseh, 
Sebesvár, Gyalu, Kővár, Kolozsvár, Besztercze, Bethlen 
vesztek volna el, hanem mindenekfelett  a gazdag sóbányák 
is, melyek Erdély jövedelmének kiapadhatlan forrását  ké-
pezték. Nem csoda, ha ennek hírére annyira megdöbben-
tette a rendek, hogy mindnyájan földre  sütötték szemeiket 
és könnyeztek.1) Hiszen ez idő szerint csak egyetlen bará-
tuk volt, a török, mert a német mindig csak biztatta, de 
cserbenhagyta s íme most kitűnt, hogy ezen egy barátuk 
is romlásukra tör. Ezt meg kellett akadályozni. Határozatba 
ment, hogy a három nemzet követsége kérje meg annak 
elengedését. Ha nem sikerül, meg kell várni a legrosszab-
bat s ha pedig a szükség úgy kívánja, jobb hősi halállal 
esni el a csatatéren. Mások azonban az egész dolognak 
nem tulajdonítottak valami nagy fontosságot,  s az egészet 
az írnok hibájának tartották, ki szívesen irta be az említett 
területeket. A követségbe némi vita után Nemes Jánost, kit 

') „Dcfixis  omncs iu terrain oculis altcr alteram intuentcs 
luclirymis ablucbamusgenas ucc iinmerito", panaszkodik Bethlen J., 
II. 184, 185. 11. 
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a fejedelem  maga ajánlott a rendektől megválasztott Daczó 
János helyett, Szilvási Bálintot és egy szászt választot-
ták meg1) 

De egymást érték a panaszok is, hogy az ország 
törvényei nem tartatnak meg, hanem egyesek önkényiileg 
bebörtönöztetnek, javaikat a kincstár foglalja  le. Ugy lát-
szott, hogy a „két lovu" szegény jenői nemesből fejedelmi 
főpostamesterré  lett Székely László és más udvaronczok 
kezdettek visszaélni a fejedelem  bizalmával.1) Eléuk emlé-
kében volt még a tanácsuraknak Fleischer tanácsos és sze-
beni királybíró esete, kit Apafi  egyenesen a Székely László 
alaptalan vádjaira fogatott  be s hiába volt Apafiné,  Teleki 
és mások közbenjárása, a szerencsétlen vasban vitetett 
Dévára s csak nagy kezesség és erős téritvény mellett 
nyerte vissza szabadságát.') 

Hogy a Fleischer sorsa ne ismétlődjék, Teleki azt ta-
nácsolta, hogy szorosabb szövetséget (liga) kössenek egy 
mással. Természetes, hogy ajánlatát elfogadták  s „conceptis 
verbis összeesküvének és a mennyin valának, annyi párt 
subscribálának, pecsételének, hogy mindenkinél egy-egy áll-
jon, melyet ha ki meghal, felesége  vagy gyermeke felsza-
kasztatlan (mert kívül is megpecsételteték) a mely tanácsurat 
legközelebb ér, küldjön annak."4) Ennek a szerződésnek, mely-
nek megtartására és szigorú eltitkolására esküvel és titok-
kal kötelezték magokat, az volt a tartalma, hogy a fejedel-
met a Fleischeréhez hasonló önkényes eljárásokban meg-
akadályozzák, ha pedig törvényellenesen fogat  el valakit, en-
nek megszabadítására — ha kell — erőszakot is használnak.6) 

Alig alakult meg a liga, midőn a rendek hevesen tör-
tek ki a tanácsurak ellen, kik sem az ország törvényeinek 
a megvédésére, sem a keresztény fejedelmekkel  való ba-
rátságos viszony megtartására nem ügyelnek s hanyagsá-
guk miatt ma-holnap tönkre teszik a szerencsétlen orszá-

') Bethlen J„ II. 181-184. 11. 
>) Bethlen M. I. 890. 11. 
•) Bethlen J„ I. 453-465. 11. 
*) Bethlen M. I. 391. 1. ezen eseményeket tévesen 1674-re teszi. 

V. ö. Bethlen J., II. 187. 1. 
») U. o. 
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got.1) A tanácsosok eleinte hallgattak, de utóbb kijelentet-
ték, hogy mind az ország, mind pedig a fejedelem  irányá-
ban iparkodnak kötelességüknek eleget tenni, de nem 
tehetnek arról, hogy a fejedelem  titkos besugásokra, taná-
csokra hallgat s hozzá tették, hogy olykor némely kegyen-
czek miatt nem is adhatnak tanácsot a fejedelemnek.  A 
rendek a besúgók neveit kívánták, mire a tanácsosok 
Székely Lászlót és Boér Zsigmondot nevezték meg, kik 
több tanácsost Zolyoini hívének állítottak a fejedelem  előtt. 
Egyúttal panaszt emeltek a rendek az állami javak hűtlen 
kezelói s a fejedelem  meg'iitt emberei ellen ; együttesen, 
nem követeik által kértek orvoslást. A vizsgálat a követ-
kező országgyűlésre maradt, a pontonkinti sérelmekre maga 
a fejedelem  adott választ.2) 

Ezzel oszlott el a zajos országgyűlés, hogy alig pár 
hét múlva még zajosabb folytatásu  legyen. Teleki Soros-
télyra ment, hol ismét tanácsához folyamodott  a fejedelem. 
A porta ugyanis azt kívánta, hogy az évi adó egy része 
(30,000 tallér) aranyban fizettessék  meg.3) De az adó már 
el lévén küldve Nemestől, Apafi  tanácsosai véleményét ki-
váuta meghallgatni. Teleki nem nagy fontosságot  tulajdoní-
tott az egész dolognak, különben a legközelebbi ország-
gyűlésre kívánta halasztani.4) Bánffy  Dénes, Fleischer és 
Béldi mentegetést tanácsoltak. Ezért a fejedelem  egyene-
sen megírta Nemesnek, hogy mentegesse Erdélyt a portá-
nál az arany miatt, mert nincs elég aranybányája, váltani 
pedig máshonnan nem lehet.6) 

Bármily szoros eskü alatt fogadtak  titoktartást a ta-
nácsurak, Nagy Tamás mégis elárulta a fejedelemnek.  Ez 
loppant haragra gyúlt úgy, hogy kétes értelmű nyilatkoza-
tokat tett, mielőtt a nov. 25-ére hirdetett gyulafehérvári 
országgyűlés megnyílt.6) Erre a tanácsosok együttesen épen 

») Bethlen J., II. 188. 1. 
') Bethlen J., II. 188, 189. 11. — A sérelmek pontjait és az 

ezekre adott választ Erd. Orsz. Eail. XV. 218-220 11. 
•) Tör. m. kori Tört. Emi. 1., VII. 69-72. 11. 
*) Gr. Kemény I., i. gy. XVII. 
») Tör. m. kori Tört. Emi. 1., VII. 77—83. 11. 
•) Bethlen J., II. 192. 1. - Bethlen M„ I. 391. 1. 
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ezen országgyűlés megnyitásának a napján mentek be 
Gyulafehérvárra.  Apafi  ebben a maga megsértését látta, 
hogy t. i. a tanácsosok alig veszik figyelembe,  mert lega-
lább a kanczellárnak az országgyűlés előtt két nappal a 
fejedelmi  udvarba kellett volna mennie, hogy a fejedelmi 
előterjesztéseket megkészítse. Ez világos jele volt az elide-
genedésnek, a melyet most a tanácsosok ellen iparkodtak 
felhasználni. 

De nemcsak a rendek magaviselete, hanem a Gyula, 
fehérvár  képe sem volt a régi: mindenütt harczra kész 
katonaság, sürü órcsapatok. A tanácsosok, nehogy a dolog 
rosszabbra forduljon,  Tophaeus udvari papot kérték fel, 
közbenjárásra, mert ók csak azt kívánják, hogy a fejede-
lem tartsa meg az előző országgyűlések végzéseit s ne 
hallgasson a hízelgőkre. De Tophaeus nem talált meghall-
gatást s a feszült  viszony két napig tartott. Végre Apafiné-
nak, Gilányinak, Székelynek éj Telekinek (ki pedig szintén 
tanácsur volt) sikerült lecsendesíteni a fejedelmet.  Azután 
felmentették  az udvarmestert s az állami javak kezelőjét, 
sót Boér Zsigmond is kegyelmet nyert, csak szegény Patkó 
nem, kit Görgénybe hurczoltak.1) 

A tanácskozások azután megszakítás nélkül folytak 
egészen decz. 23-áig, részletesen tárgyalás anyagát képez-
ték a fejedelmi  propositiok és az egyes nemzetek kíván-
ságai. Több törvény mutatta, hogy a fejedelem  a legköze-
lebbi mozgalmak hatása alatt engedett a rendeknek.2) 

Ezen országgyűléstől kezdve mind nagyobb szerepet 
kezd játszani Teleki s már ekkor „factotum"-nak  mondja 
az egykorú Czajberth.8) S valljuk meg, a viszonyok is mind 
kedvezőbben alakultak, hogy lassankint Apafi  mindenese 
legyen. De addig még sok változáson kellett átmennie Erdély-
nek. A gyulafehérvári  országgyűlés sem kisebbítette a Teleki 
tekintélyét, sőt inkább növelte. Apafinak  jó volt a leczke 
mintegy utmutatóul a jövőre, hogy kíméletesebben bánjon 
tanácsosaival. Hogy azután pár év múlva magok a tanácso-

<) Bethlen J., II. 192-198. 11, — Bethlen M., I. 391, 392. 11. 
•) Erd. Orsz. Emi. XV. 246. s köv. 11. 
•) U. o. 242. 1. 



16 

sok újították meg a ligát, de nem a fejedelem,  hanem épen 
egy tanácsostársuk ellen, volt abban bizonyos ellenmondás 
a mostani eljárásukat tekintve. 

A helyzet ura lassankint Teleki kezdett lenni. Mint 
kővári kapitány nemcsak a végekre ügyelt fel,  pedig ez is 
adott egymagában elég tenni valót; figyelemmel  kellett 
kisérnie a határszéli eseméuyeket, különösen a németek 
magatartását, meg kellett akadályoznia minden titkos össze-
köttetést. Innen magyarázható meg, hogy figyelme  mindenre 
kiterjedt, a német futárokat  is elfogatta  s csak illó kísé-
rettel bocsátotta tovább.1) Hanem a végek feletti  felügyelet-
nél sokkal fontosabb  működést vitt véghez: ó volt az 
Erdélybe menekült magyarok támasza. Az egy korú Cserei 
Mihály, ki kora eseményeit szereti kiszínezni épen ugy, 
mintha regényíró volna, érdekesen iparkodik megmagyarázni 
miért karolta fel  Teleki a bujdosók ügyét. Szerinte a 
nagyravágyó Telekit azzal nyerték meg, hogy neki palati-
nusságot Ígértek.2) Csereinek, mint egykorúnak, adatait 
megczáfolni  nem könnyű feladat,  hiszen minket kétszáz év 
választ el azon kortól, melyről mint szem és fültanu  beszél, 
de mi kétszáz év után is tudunk a tényekből olvasni é6 
következtetni. Azt korántsem tagadhatjuk, hogy a bujdosók 
felajánlhatták  Telekinek a nádorságot, de ez magában véve 
nem volt elég ok arra, hogy ügyüket magáévá tegye. 

Teleki ambicziosus ember volt; ó maga ismerte tehet-
ségét. de annál jobban a körülményeket. Nem magát akarta 
emelni, hanem a szerencsétlen Magyarországon kivánt 
segíteni. Eles szemei észrevették, hogy a mozgalom, melyet 
egyesek Önző érdeke rövid időre kitérített a helyes útból, 
ismét a rendes kerékvágásba tért vissza. Az elnyomott 
szabadság, a lábbal tiport népjogok, a kicsúfolt  politikai és 
vallási hitvallás mind serkentőleg, buzditólag hatottak a 
hazafiakra  s ennek hatása eljutott a bérezés Erdélybe is. 
Hasonlított ez idő a halhatatlan Bethlen Gábor, a nagynevű 
I. Rákóczy György korához s Teleki azt hitte, hogy vala-
mint akkor, úgy most is az erdélyi fejedelem  hivatása és 

') Apafi  Spankauuak Ebesfalva.  1C72. jan. 1G. Árpádia (szerk. 
Kovácsoczy Mihály Kassa), 1835. évi. UH—70. 11. 

•) Históriája 65. 1. 
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kötelessége a szorongatott Magyarországnak enyhitő sege-
delmet nyújtani. Hiszen az előzmények meggyőzték arról, 
hogy a bécsi udvar mily könnyelmeün bánik el Erdélylyel 
mennyi — mondhatni — rosszakarattal teszi eredmény-
telenekké azon tárgyalásokat, melyeket a fejedelem  annyi 
jóakarattal, annyi őszinteséggel kezdett meg. 

Ez ok bírhatta rá Telekit, hogy kezeibe vegye a buj-
dosók ügyét s megnyerje ennek a fejedelmet  is. Eddig 
Apafi  minden jó akarata melett sem avatkozhatott bele, de 
bár várnia kellett, mégis tett valamit, miben a legfontosabb 
szerepet épen Telekinek juttatta. 

A Kucsuk szemtelen követelései miatt elküldöt követek 
Nemes és Szilvási nem sok eredménynyel jöttek haza 
1672-ben: a szultán jól fogadta  ugyan, de csupán azzal a 
csekély biztatással bocsátotta el, hogy majd gondoskodik a 
sérelmek orvoslásáról. E sovány vigasztalásnál többet nem 
hozott Szilvási sem, midőn ebben az évben ismét a portára 
ment. Sót a török ezzel sem elégedett meg, hanem hogy 
még több kedvtelenséget okozzon, Cserményi Mihálytól 
megüzente : hagyjon fel  Apafi  a bujdosók támogatásával s 
ne alkalmatlankodjék annyit a portán; de barátja Chadi 
basa tudatta, hogy csak várjon az alkalmas időre.1) 

A Szilvási és Cserményi hozta válaszok tették kívá-
natossá, hogy a fejedelem  magához hivassa Telekit.2) De 
ha eddig nem is volt huzamosabban udvarában, minden-
esetre az ő közreműködésével történt, hogy Apafi  márczius-
ban a külföldi  hatalmaktól (bajor herczeg, angol király, 
würtenbergi herczeg, belga rendek, thüringi gróf,  franczia 
király, svájczi rendek, dán király) a bujdosók megsegítését 
kérte,3) s minthogy alig kapott feleletet,  ápril. 25-én ismét 
felkereste  ezeket sürgetvén, hogy a szorongatott magyarok-
nak azonnal segedelmet adjanak.4) Bethlen Miklós szerint, 
ezen levelek nem küldettek el,5) mely állitás kétségtelenül 
az utóbb irt levelekre vonatkozik. 

') Bethlen J., II. 202, 203, 207, 209, 210. 11. 
s) Teleki Apafinak  Kővár, ápr. 30. Gr. Kemény J„ i. gy. XVIII. 
•) Apal'i e::en külföldi  hatalmaknak, márcz. 1. U. o. 
4) Apafi  leveleit 1. Gr. Kemény I., i. gy. XVIII. 
') Önéletírása I. -120. 1. 
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Ugyanezen hónapban (ápr.) történt, hogy Apafi  a buj-
dosósk közül Petróczy Istvánt és Szepesi Pált azon tudósí-
tással küldötte a hajdúkhoz, hogy a bujdosókkal szövetkezve 
indítsák meg a háborút a német ellen, ö maga nem késik 
a támogatással. Ugyanekkor a maga nevében és pecsétével 
kiállított egy okmányt, melyet kitöltetlenül oly meghagyás-
sal adott át Szepesiéknek, hogy ezt saját czéljaikra hasz-
nálják fel.  Bármily titokban is történt ez, fülébe  jutott 
Bánffyflak,  ki — mivel Teleki még nem volt a fejedelmi 
udvarban — rá tudta venni a tanácsurakat, hogy a követek-
nek adott levelet a fejedelemmel  visszavétessék.1) 

A bujdosók e leverő hirre sem csüggedtek el, biztak 
Telekiben, biztak ügyük igazságában. Követeket küldöttek 
a portára s jelentették, hogy már tovább nem várhatnak, 
hanem szorongatott véreik segedelmére sietnek. De Gligo-
raskó havasalföldi  vajda azt tanácsolta a követeknek, ne 
menjenek a portára, mielőtt ő a viszonyok állásáról tudo-
mást nem szerez. Midőn azután e hírrel tért vissza egyik 
követ s idő közben gr. Balassa Imre fia  is Kristóf  a vajdá-
hoz ment, a bujdosók Tordára gyűltek, hogy a tenni valók-
ról tanácskozzanak. Jól esett a Gligorasko nem remélt 
közbenjárása, de aggodalommal töltötte el, vájjon gr. Balassa 
Kristóf  nem ellenök munkál-e. Egyenesen Apafihoz  fordul-
tak segélyért, de ez — bármennyire melegen támogatta is 
ügyüket Teleki — a porta határozott tilalma miatt nem 
adhatott tényleges segítséget a Magyarországba való táma-
dásra. Most tehát csak azt kérték, hogy helyet kapjanak 
a tanácskozásra, mire a válasz a legközelebbi országgyű-
lésre maradt.2) 

Különösnek látszik a porta magatartása, melylyel 
annyira makacsul ragaszkodik azon elhatározásához, hogy 
Apafinak  a bujdosók megsegítését ne engedje meg. Még 
alig egy évtized előtt maga akarta szabadsághőssé tenni 
Apafit  ennek mintegy akarata ellenére, most nem engedte 
meg a fejedelemnek,  hogy a Bethlenek, Rákóczyak nyomába 
lépjen. E makacs elhatározásban volt valami politika, mely 

') Bethlsn J., II. 211-214. 11. 
•) U. o. 220—224. II. 
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épen a körülményekben leli magyarázatát. Ha a viszonyok 
kedvezők lettek volna is, Apafi  egyénisége, tehetsége alig 
nyújtottak kellő biztosítékot a hadjárat sikerét illetőleg; 
de a viszonyok ez idő szerint nem voltak kedvezők. A vas-
vári béke nem igen engedett szabad kezet a töröknek s 
ha talán mindazonáltal kéz alatt segíthette volna is a feje-
delmet s általa a bujdosókat, nem engedte ezt a lengyel 
háború, mely épen most volt kitörőiéiben. Alig lehetett 
azért tanácsos, hogy akkor, midőn a porta egy hosszadal-
mas hadjárat küszöbén áll, melynek minden esélyére jó 
eleve elkészülve kellett lenni, a védő szárnyai alatt levő 
erdélyi fejedelem  merész hadi vállalatot koczkáztasson. 
Igy magyarázhatjuk meg a porta eljárását, melylyel csak 
jó Ígéretekkel biztatja az erdélyi fejedelmet,  de anélkül, 
hogy a segítségadást megengedné. Egyelőre tehát be kel-
lett várni, mint dől el a török-lengyel háború. 

Még egybe sem ült a jun. 27-ére Radnótra hirdetett 
országgyűlés, midőn Gyulai Tamás kapitány arról tudata 
Apafit  :i nagyvezér megbízásából, hogy elődei példáját kö-
vetve ő is segítse szekerekkel, éleséggel a lengyelek ellen 
induló török hadat.1) Epen ez adta az országgyűlésen tár-
gyalandó egyik pontot, a másikat az adó ügye képezte.1) 
De a tanácsosok és a rendek közös akarattal nem fogtak 
addig a tanácskozásokhoz, mig a Fleischertól és Szilvásitól 
vett revcrsalisok vissza nem adattak s Paskó szabadságát 
és birtokait vissza nem nyerte. Azután tárgyalás alá vették 
az adóügyet; a portai adóból hiányzott 4,000 tallér, mely 
összeget Alvinczy Istvánnal és Lipcsei Györgygyei akart 
megfizettetni  a fejedelem,  de midőn ezek ártatlansága ki-
tűnt, magára vállalta a megfizetést.3)  Azután megszavazták 
a portára küldendő szekereket. 

Alig oszlott el ez országgyűlés, midőn Nemessáuyi 
azon hírrel jött vissza Gligoraskotól, hogy a nagyvezér 
nem ellenzi a bujdosók támadását, ha sikert remélhetnek, 

') Bethlen J., II. 225. 11. 
A fejedelmi  propositiokut 1. Tör. m kori Tört. Emi. 1., VII. 

112- 1U 11. 
s) Bethlen I., II. 22(5-227. 11. 
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csak óvatosan kell eljárni. A fejedelem  azonban nem ka-
pott engedélyt a támadásra. 

Csakhamar megjött a szultán parancsa is, hogy a 
fejedelem  küldjön 600, hat-hat ökrös szekeret elegendő 
árpával és liszttel megrakva1) Apafi  azonual Radnótra hitta 
tanácsosait, kik megyénkint kivetették a szekereket oly 
formán,  hogy augusztusban útnak induljanak.2) Midőn azu-
tán Gyulai a szinte ellenséges érzelmű szultán fenyegeté-
seiről hirt adott, a szekereket legott útnak indították s 
Szabó Lászlót bízták meg, hogy átadva azokat a Mármaros 
szomszédságában táborozó nagyvezérnek, használja fel  az 
alkalmat a hódoltság ügyében.8) Ugyanekkor leveleket kül-
döttek a szultánhoz és a nagyvezérhez nemcsak a határ-
széli sérelmek orvoslása végett, hanem azzal a kéréssel, 
hogy a török vagy segitse meg a bujdosókat vagy engedje 
meg a fejedelemnek  megsegitésöket.4) 

De Absolon, kit Nemessányi Gligoraskonál hagyott, 
azzal a kedvezőtlen hírrel jött meg, hogy a porta a lengyel 
háború miatt halasztást tanácsol. E hir nem valami kelle-
mesen hatott a Tordán egybegyűlt bujdosókra,8) legfeljebb 
az vigasztalta némileg, hogy a havasalföldi  vajdában jó 
barátot nyertek, ki bármely pillanatban fegyvert  fog  értök, 
csak a portától engedélyt kapjon, addig is kéri őket, hogy 
ügyök előmozdítása végett állandóan egy bujdosó legyen 
udvarában, mert reméli, hogy a porta, mely a kozákokért 
is háborút tud viselni, kedvező alkalommel még inkább fog 
fegyvert  érdekökben.0) 

A töröknek, ha csakugyan szándékában volt a bujdo-
sók megsegélése, egyelőre a lengyel háborúval kellett 
végeznie. S ebben szerencse kisérte. A mint a kozák had-
dal egyesült, elűzte Duka moldvai vajdát, s azután Kame-
nitzet vette ostrom alá, mely végre kénytelen volt meg-

«) Bethlen J., II. 227—231. 11. 
») U. o. 232. 1. — Erd. Orsz. Emi. XV. 279, 280. 11. 
•) Bethlen J., II. 232, 234. 11. 
«) Tör. m. kori Tört. Emi. 1., VII. 388. 1. 
«) Bethlen J., II. 234, 235. 11. 
•) Absolon levele egy magyar íőarnak, jul. 29. Arpúdia 1838. 

évi.  103- 110. 11. 
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hódolni.1) Lengyelország kényszerülve volt elfogadni  a 
békét, mely szerint Podoliából és Russiából kitakarodott 
ugyan a török, de Ukraina elveszett s Lembergnek 80,000 
tallért, Russiának 22,000 arany évi adót kellett fizetnie.8) 
A török vállalata tehát fényesen  sikerült s most már adha-
tott volna segedelmet a bujdosóknak, de ezek nem várták be. 

Teleki a radnáti országgyűlés után Kővárra ment 
azon erős elhatározással, hogy mihelyt a legkisebb alkalom 
nyílik, azonnal fegyvert  fog.  A bujdosók egy része is Kővár-
vidékén táborozott; a főbbek  pedig, mint Petróczy, Szalay, 
Szepesi, Kende, Wesselényi Pál, Forgách Erdélyben voltak 
hol tordai gyülésök után munkához láttak. A Kővár körül, 
továbbá Mármarosban levő bujdosók egyenesen Telekire 
támaszkodva, apró kirohanásokat tettek. Első nagyobb kiro-
hanásuk az volt, midőn Nagyszóllősre ütöttek s ezt kirabol-
ták. Spankau kassai kapitány és felsómagyarországi  tábor-
nok mintegy 1100 főnyi  csapattal e hirre Debreczen ellen 
indult, hogy megbüntesse, de visszatért.3) Ezalatt ugyanis 
ugyanis talpra állottak az Erdélyben levő bujdosók is ; oda 
hagyták Erdélyt s csapatokat kezdettek gyűjteni. Egyesen 
Debreczennek tartottak s midőn Kende, Szepesi, Szuhay, 
mint a bujdosók vezérei, a város mellett szemlét tartottak, 
már 300 emberből állott ki csapatuk.4) Itt várták be Husz-
szain váradi agát, ki 100 emberrel növelte kisded számu-
kat,5) mely azután rohamosan emelkedett. A hajdúságot 
részint a szabadság szeretete, részint Husszaiu határozott 
parancsa felkeltette.")  Ezekkel „alkalmasint megfelesedvén, 
mint egyik krónikás irja, egyenesen minden erejekkkel Kálló 
felé  törekednek"7) A város lakói csatlakoztak, a vár azon-

') Bethlen J., II. 239-241. 11. 
*) E béke okt. 27-én köttetett, Baló Apafinak  Bucsak, okr. 20. 

Tör. m. kori Tört. Emi. 1., VII. 149-152. 11. 
•) Bethlen J., 11. 244, 245. 11. 
*) Paulcr Gyula, A bujdosó!; támadása 1072-ben, Századok, 

18(59. évf.  12. 1. 
s) U. o. — Bethlen J. szerint (II. 245, 246. II.), az agának 500 

embere volt. 
«) Apafi  Balónak, szept. 16. Tör. m. kori Tört. Emi. 1., Vll. 

147-149. 11. 
') Babócsay feljegyzése  Rumy K., Monum. Hung. 1. 33. 1. 
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ban a német őrséi birtokában maradt. Kálló alól tovább 
mentek ; átkeltek a Tiszán s mindenütt nyomultak a hát-
ráló Spankau után.1) A vezérek kiáltványokat bocsátottak-
ki, mire tömegesen csatlakozott a nép úgy annyira,®) hogy 
midőn szept. 13-án az abaujmegyei Szinánál egyesültek, 
közel 15,000-nyi had volt együtt. Innen I'etróczyék előre 
száguldoztak, felverték  az Enyiczke mellett táborozó Span-
kaut s hadaik szept. 14-én makacs küzdelem után fényes 
győzelmet arattak. Spankau maga is alig menekült meg a 
vérfürdőből.')  E diadal megnyitotta a bujdosók előtti Abauj 
Torna, Gömör, Sáros vármegyéket s egymás után juttatta 
hatalmokba Tokajt, Onodot, Putnokot stb. úgy. hogy Bor-
sod és Zemplén vármegyékbe is átcsaptak.4) 

Még semmit sem tudtak Erdélyben az enyiczkei 
fényes  győzelemről, midőn Teleki már elhatározta, hogy 
csatlakozik az előrenyomuló magyarokhoz. Az ok, mely 
alábbi fellépését  megmagyarázza, az lehetett, hogy látván 
a porta közönyét, melylyel mind csak huzta-halasztotta a 
dolgot, azt hitte, hogy ha a bujdosóknak sikerül pár fényes 
győzelmet aratni, s igy ráijeszteni a császárra, ő felsége 
sokkal hajlandóbb lesz a sérelmek orvoslására. De elszá-
mította magát, mert igaz, hogy a szabadságszeretettől 
lelkesített nép sok mindenre képes, csakhogy ahhoz alkal-
vezér kell. A mostani hadjáratban pedig az volt a legna-
gyobb baj, hogy hiányzott a fővezér  ; a hány csapatparancs-
nok, mind megannyi fővezér,  mi az egyöntetű működést s 
igy a siker kivívását is megnehezítette. Telekinek előre 
kellett volna látnia, hogy a fejetlen  tömeggel nem sokra 
lehet menni; de mivel e vállalattól a legjobbat miiéit»', ő 
maga is kísérletet tett. 

Teleki vezérlete alatt különben is jókora kis csapat 
állott: ott volt a kővári őrség, a vidéki és a mármaros-
megyei had, ezenkívül remélhette, hogy mihelyt megindul, 
tömegesen csatlakozik zászlói alá a felkelt  nép. Augusztus-

') Babócsay llumynál ]. 33, 34. 11. 
») Pauler üy., Századok 1869. évi. 15. 1. 
») Babócsay Rumynál 1. 33, 34. 11. _ Bethlen J., 11 374. 1. 

helytelenül teszi későbbre. 
4) Babócsay i. h. 
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ban járt Wesselényi Pál az Örményesen időző Apafinál  s 
előadván Magyarország szomorú sorsát, támogatást kért. A 
fejedelem  sajnálattal jelentette ki, hogy a török ellenzése 
miatt nyiltan nem segítheti meg, hanem titkon küld sege-
delmet Telekitől, kinek csakhamar megrendelte, hogy bár-
mely perczben indulhat.1) Később augusztus végén meg-
hagyta, hogy mihelyt a hajdúk felkelnek,  azonnal induljon 
Mármaros és Kővár hadi népével. Teleki ekkor a fejede-
lemhez fordult  felvilágosításért,  hogy mennyi haddal és 
mikor induljon.3) Erre ismét az előbbihez hasonló parancsot 
kapott, hogy szedje össze a mármarosi és kővári vitézlő 
népet s szólítsa fegyverre  a hajdúságot. 

Apafi  tehát beleegyezett a háborúba; Teleki s a feje-
delemné rábeszélései megtették a kivánt hatást.3) A feje-
delem már határozottan meg volt nyerve a bujdosók részére, 
már-már kezdett megbarátkozni slíoü  gondolattal, hogy 
ö is, mint hajdan Bethlen, Rákóczy, fegyvert  foghat  a nem-
zeti szabadságért, de addig, mig a kedvező perez elérkezik, 
a Teleki beavatkozásától sokat várt. Ezért ha nyiltan tar-
tózkodó volt is, titokban helyeselte a Teleki szándékát. 

Maga Teleki is tisztában volt Apafi  érzelmeivel s hogy 
annál nagyobb hitelt és tekintélyt szerezzen, a fejedelem 
leveleit megmutatta a bujdosóknak. Természetes, hogy 
ezek ezen időtől fogva  nem hagytak békét Telekiuek, hanem 
folytonosan  sürgették : itt az idő, engedelmeskedni kell a 
fejedelem  parancsának. Egy ideig ellenállott a sürgetésnek, 
várta, mig a viszonyok kedvezően alakuluak, végre is csak-
úgy tudott inegszabadului, hogy esküvel kötelezte magát a 
fejedelmi  parancsnak engedelmeskedni. Azonnal kiadta tehát 
a rendeletet hadainak a felülésre,  táborba szólította a 
vidéki nemességet, midőn Apafi  határozott parancsát vette, 
hogy várja be a tanácsosok határozatát. 

A fejedelem  ugyanis ezalatt meggondolkozott s jónak 
látta, hogy mielőtt Teleki megindul, kérje ki a tanácsosok 
véleményét. De nem tudta visszatartani Telekit, mert ez 

>) Így irjá le Teleki szept. 15-én a rendekhez irt levelében. — 
Bethlen J., 11. 249-250/11. 

») Teleki szept. 15-iki levele a ren lekhez, Bethlen J , 11.261,252.11. 
") Regényesen irja le ennek részleteit Cserei M. 06 — 07. 11. 
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1. esküvel kötelezte magát a bujdosóknak, hogy mihelyt a 
fejedelein  jóváhagyását megnyeri, azonnal segedelmükre 
siet. 2. Ispán Ferencz Szathmár vármegye nevében sürgette, 
hogy ha legkésőbb hat nap alatt segítséget nem viszen, a 
bujdosók egész hada szétszóródik. Kértek, könyörögtek 
előtte, hogy segítse meg, különben ha mind elpusztulnak, 
ő lesz felelős  érte Isten és ember előtt 

Teleki most válságos ponton állott. Igaz, hogy a feje-
delem még tartóztatta, de előbb támadást parancsolt s e 
miatt kellett esküt tenni a bujdosóknak. Szept. 14-én egybe-
gyüjté hadait, hogy meginduljon. Elindulása előtt levelet 
irt a rendeknek, az okokat fejtegetvén,  melyek miatt szük-
ségképen mennie kellett. Kéri őket, hogy iparkodjanak 
megengesztelni a fejedelem  haragját. Beismeri, hogy alkal-
masnak hiszi magát, hogy megindítója legyen annak a 
hatalmas mozgalomuak, melynek a magyar szabadság vissza-
állítását s lehetőleg mind a két haza egyesítését kell ered-
ményeznie. Ellenségeitől sem tart, mert bízik a fejedelem-
ben és a tanácsurakban. Részben a fejedelem  parancsára, 
leginkább azonban Istenért, a keresztény vallásért, a magyar 
nemzet szabadságáért indította meg hadait. Biztosítja a 
tanácsosokat, hogy a fejedelemnek  letett esküjétől nem tér 
el, sőt inkább mindent elkövet, hogy ebben megmaradjon 
s a fejedelem  további kegyét kiérdemelje. Kéri, hogy mivel 
ellenségei minden alkalmat felhasználnak  ellene, távollété-
ben állítsanak érte kezeseket. Mivel továbbá jól tudhatják, 
hogy ezen terhes, ezen ezer veszélylyel járó vállalatban 
életét boldogságát, vagyonát koczkáztatja: vegyék gond-
jukba feleségét,  vagyonát és gyermekeit. Ő maga erős hittel 
ígéri, hogy a tisztséget, melyet most visel, senkire sem 
ruházza, de kívánja, hogy ebben az állásában visszatérése 
után is maradhasson meg. Tudatja, hogy Kővárban semmi 
ujitást nem tett, hogy ellenségei rágalmának alkalmat ne 
szolgáltasson. Ugyanitt alparancsnokul Katona Mihályt 
hagyta hátra, kit esküvel és erős hitlevéllel kötelezett, hogy 
a nevezett várat megtartsa, melyet sok költségével szer-
zett vissza hazájának s minden áron meg akar tartani. E 
várat egyébiránt ellátta elégséges élelmi szerrel, itt hagyta 
feleségét  és gyermekeit. Hallomása szerint Szuhay Mátyás 
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és Szepesi Pál Kassa felé  tartanak, Kende Gábor pedig 
Iiegécz felé  megy s bozzá csatlakozott Petróczy István is. 
Az aranyos-medgyesi várban Wesselényi Pál és Ispán 
Ferencz vannak nem nagy, de napról-napra növekedő had-
dal. Az Ónod, Kálló, Tokaj alatti városok elpártoltak a 
némettől s remélhetőleg Szendró és Fülek is követik példá-
jukat. O úgy értesült, hogy a várak fizetetlen  őrségeit nem 
lesz nagyon nehéz megnyerni. Beszámol egyúttal eddigi 
intézkedéseiről: Mármaros vármegye 50 lovat és 150 gyalo-
gost tartozott volna kiállítani, de ezen hadat ó nem hitta 
táborba azon feltétel  alatt, hogy a következő hónapi zsold-
ról idején intézkedjenek. A kővári kerületből 150 ember 
van a táborában. Tudósítást kiván, ha valami tárgyalás 
foly  a portán. Ha időközben a bujdosók követe a portára 
megy, utasíttassanak az erdélyi követek, hogy támogassák. 
Tájékoztassák a tanácsosok arról is, hogy ha az ellenséggel 
tárgyalásra kerül a dolog, mi lesz a teendője, Apafi  lesz-e 
a közbenjáró. Egyúttal engedélyt kér, hogy Szathmár vagy 
Munkács ostromára ágyúkat is vihessen.1) 

Teleki nem szept. 14-én — mint tervezte — hanem 
16-án indult el, 18-án ért Sárközre, honnan a magyar ren-
dekhez felhívást  intézett. Elmondja, hogy az Isten nem tűr-
vén tovább azon szenvedéseket, melyeket a nemzetnek 
tulajdon királyától kell szenvednie, megengedte, „hogy a 
megkeseredett és teljességgel elnyomatott Magyar nemzet 
mindenek felett  az Isten dicsősége és a maga nagy szabnd-
ságtalanságának helyében való állittatása végett méltán ki-
kelhetett". Ezért felszólítja  a rendeket, hogy látva hazájok 
elnyomatását, gondoljanak vitéz eleik példájára, tegyenek 
félre  minden idegenkedést és minél hamarább csatlakozza-
nak.*) A mint Kővárról Szathmár felé  ment, Wesselényi 
Pál, Forgách Ferencz, Keczer Menyhért s több más nemes 
csatlakozott táborához, mely útközben mintegy 700 főre 
menő lovassággal s némi gyalogsággal növekedett. Szept. 
19-én, midőn Szathmár felé  közeledett, a szathmári őrség-

') Teleki levele a tauácsuraknak, Kővár, szept. 15. — Bethlen 
J., II. 249-266. 11. 

>) Hadtörténelmi Közlemények 1893. évi. (VI. k.) 460, 461. 11. 



26 

gel volt némi csete-paté egyik félnek  sem nagy kárával.1) 
Érdekes, hogy mind az előbbi főurak,  mind a többiek nem 
az ország, hanem az Apafi  hűségére esküdtek fel,  mint a 
ki Magyarországot Erdélylyel egyesíteni fogja.  Azért az 
egész hadseregnek fővezére  Teleki Mihály volt, alatta al-
vezérek Ispán Ferencz, Gyulai László, Pelei, kővári alka-
pitány. Wesselényi és Forgách.') 

Telekinek az volt a szándéka, hogy a Tiszán át a 
fősereghez  menjen, de alvezérei lebeszélték s igy történt, 
hogy midőn Aranyos-Medgyesról szept. 19-én elindult, Szath-
márnak tartott. Este ért táborával a szomszédos Vasvár 
faluba  s itt akarta megvárni a környéken gyülekező csapa-
tokat, mert hada alig számlált 1300 embert. De a német 
nem adott erre időt; még pihent a Teleki hada, midőn egy 
kém a német had közeledéséről hozott hírt. A szathmári 
várparancsnok Löben Adolf  az egész őrséggel (2600 ember) 
kicsapott. Teleki, midőn a hír valóságáról többé már kétel-
kedni nem lehetett, kivezette hadait a falu  elé s a két szár-
nyon a lovasságot, a közepén pedig a kisszámú gyalogsá-
got állította fel.  Alig dördült el a németek pár mezei 
ágyúja, a lovasság megzavarodott 8 csakhamar futásnak 
eredt. A rendet már többé nem lehetett helyreállítani. Nagy-
baj volt, hogy mindjárt a futó  had előtt ott volt a mocsa-
ras Nagy-Éger vize, hol az üldözött ellenség fegyverei  alatt 
sokan pusztultak el. Gyulaffi,  Petzóczy is csak hű jobbá-
gyaik segedelmével szabadultak meg. 

De Teleki is szinte ott veszett. Lova elbukott a mo-
csárban s ha egy közvitéze le nem lövi az üldöző tisztet, 
ott esett volna el a német tiszt csapásai alatt. Alig szaba-
dult meg a mocsárból, hol fél  saruja is ott veszett, s vág-
tatott tovább, mikor lova ellenséges golyótól találva elesett. 
Már csaknem rajta ütöttek az üldöző németek, midőn Lég-
rádi István saját lovára ültette. Igy azután szerencsésen 
Kővárra menekült. Kisszámú gyalogsága még egy ideig vitézül 
küzdött a Kemény Simon udvarházánál, mig kétségbeesett 
küzdelemben majdnem utolsó szál emberig le nem vágatott.3) 

') Bethlen J., 11. 269. 1 
») Paulcr Gy„ Századok 186!). évf.  86. 1. 
») E csata leírását 1. Bethlen J., 11. 269—273. 11. Guncsch sze-

rint sokat boszantották Telekit, elveszített félsarkantyujáért.  Trausch, 
Chronikon Euchsio-Lupnio Oltár dinum 11. 175. 1. 
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Teleki vállalata tehát dugába dűlt s a hadjárat, mely-
től annyi jót remélt, meghiusúlt. 

Apafi,  midőn Teleki elment, diplomacziai fogásokhoz 
nyúlt. Tudta jól, hogy neki az egész dolgot úgy kell feltün-
tetnie úgy a portán, mint a bécsi udvarban, mintha az 
egészről semmi tudomása nem volna. A tanácsurakat szept. 
17-ére Radnótra hitta meg s még 16-án megirta Balónak, 
ki a Legyeiországban hadakozó török táborban volt, hogy 
Teleki a német közeledésének a hirére az ó és az ország 
beleegyezésével ment ki magyarországi birtokai védelmére.1) 
E levéllel Turzai Györgyöt azonnal útnak indították. Szept. 
21-én Macskási Boldizsár bécsi követ számára is kiállítot-
ták a megbízó levelet,2) melynek értelmében kötelességévé 
tették, hogy ha a bécsi udvarnál a Teleki hadjárata miatt 
neheztelést vesz észre, azonnal jelentse ki, hogy ebben 
Erdélynek semmi része nincs. Sürgesse a számtalan sére-
lem orvoslását s a békét azért, nehogy a forrongás  még 
tovább terjedjen s a török áldozatai legyenek Erdély és a 
szomszédos vidékek.8) 

Teleki ez alatt Kővárt várta, mint határoz lépése 
felett  az ország közvéleményének a fóruma,  az országgyűlés. 

Erdélyben már bírálgatni kezdték Teleki eljárását; 
némelyek nemcsak szigorú vizsgálatot kívántak, hanem 
tanácsolták, hogy ráadásul még a portán és a császárnál 
is be kell vádolni, mások pedig a bevádolást mellőzve csak 
a szigorú vizsgálatot tartották kivánatosnak. De az október 
10-én megnyílt gyulafehérvári  országgyűlés csak kedvezett 
Telekinek; barátai e kényes kérdést pompásan oldatták meg. 

A fejedelmi  előterjesztések szándékosan mellőzték a 
Teleki ügyét. De nem igy a rendek ; nem nyugodtak addig, 
mig Baló leveleit fel  nem olvasták, melyekből kitűnt, hogy 
a portán az a hit általános, hogy a Teleki beütése a feje-
delem tudta és beleegyezése nélkül történt.4) A rendek 
azután sokat tanácskoztak, mint lehetne ez ügyet az ország 

') Gr. Kemény J. i. gy. XV111. 
•) Erd. Orsz. Emi. XV. 29G--299. 11. 
•) Bethlen J., 11. 274--27Ü. II. V. ö. Erd. Orsz. Emi. XV. 296-299.11. 
«) Bethlen J. 11. 277-280. 11. 
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s a Teleki sérelme nélkül elintézni. Végre is abban álla-
podtak meg: kérni kell Apafit,  iparkodjék az évi adóval 
s más ajándékokkal megnyerni a portát. 

Teleki elleneinek a rendek ezen beavatkozása nem 
tetszett s magát Apafit  is annyira a rendek ellen hangolták, 
hogy a fejedelem  másnap Kornis Gáspárt, ki a rendek fel-
terjesztéseit vitte be, szemrehányásokkal fogadta.  Midón 
Kornis e válaszszal maradt a tanácsteremben követtársaival 
és a tanácsurakkal, Bánffy  Dénes hevesen kikelt azok ellen, 
kik az efféle  zavarokat előidézni szokták. Béldi Pál magára 
vette a czélzást s a két föur  között oly szenvedélyes czivó-
dás keletkezett, melynek még a tanácsosok közbevetése is 
alig tudott véget vetni.1) A rendek azután tárgyalás alá 
vették az adó ügyét, a keleti kompánia kérését, a határ-
széli várak megerősítését s miután néhány törvényczikkelyt 
hoztak, okt. 20-án eloszoltak.-) Ha Bethlen Jánosnak hihe-
tünk, Apafi  mindamellett, hogy ezen az országgyűlésen 
Teleki hívének vallotta magát, neheztelt reá s ezt elárulta 
egy lakoma alkalmával Bánffy  Dénesnek, midőn kijelentette, 
hogy rosszalja Teleki elhamarkodását s most ezért módjá-
ban állana megbüntetni.3) De mindamellett nem mulasztotta 
el mindjárt az országgyűlés után 1000 aranyat küldeni 
Balónak a török főemberek  megvesztegetésére, nehogy a 
szerencsétlen Telekinek valami baja történjék. 

E féltékeny  gondoskodás eléggé mutatta, hogy a feje-
delein mégis melegen érdeklődik a Teleki sorsa iránt, kinek 
szerencsecsillaga most a vasvári kudarcz után kezdett fel-
jőni. A tanácsosok inár kezdettek megoszolni az ő pár-
tolását illetőleg; némelyek, mint Haller János és Petki Ist-
ván, kik ellenségei voltak, ürügyet kerestek, hogy az udvar-
ból távozhassanak, mig mások, kik eddig a közönyöst sze-
rették játszani, észrevették, hogy a kővári kapitány sokkal 
nagyobb ember lett, mintsem gondolták s egymásra vetél-
kedve, dicsekedtek előtte, mennyi mindent tettek meg az 

') Bethlen J., 11. 281-286. 11. V. ö. Czajberth jel. Erd. Orsz. 
Emi. XV. 305-31Ü. 11. 

') Végzéseit 1. Erd. Orsz. Emi. XV. 316-320. 11. Bethlen J., 11. 
288-289. 11. 

») Bethlen J., 11. 291. 1. 
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ö érdekében. Egyedül Bánffy  Zsigmond szánta rá magát, 
hogy felkeresvén  Kőváron Telekit, elmondja az országgyű-
lés lefolyásának  a részleteit. Ezt is azonban az a szeren-
csétlenség érte, hogy útközben megbetegedett s félholtan 
vitetett Kővárra.1) 

Míg Teleki híre, neve így nőtt, azalatt Bánffy  Dénes 
mindent elkövetett, hogy a kővári kapitány ismét kegyel-
met nyerjen. Kérését hathatósan támogatta Apafiné  is. Ennyi 
közbenjárás teljesen megnyerte a fejedelmet  s Teleki paran-
csot kapott, hogy az udvarba siessen. Teleki azonnal 
elindult s nem mint legyőzött, hanem mint győztes több, 
mint száz lovasa kiséretébeu pompás bevonulást tartott 
októberben Gyulafehérvárra.2)  Ha fényes  diadalokat aratott 
volna, akkor sem ünnepelhetett volna jobban, mint most, 
mert az ó bevonulása a magyar ügy diadala volt világos 
jeléül annak, hogy a vállalata csak uagyobb szabású had-
miveletnek volt a kezdete. A vasvári kudarcz csak emelte, 
nem pedig csökkentette befolyását  s — mint láttuk — a 
tanácsurak nagy része, érezvén előre az idők jelét, előre 
sietett a hizelgéBsel, előre sietett kegyeinek a megnye-
résével. 

Midőn Teleki Gyulafehérvárra  bevonult, már ott találta 
barátait Bánffy  Dénes, Kapi György, Nagy Tamás, Rhédey 
Ferencz és Báuffy  Zsigmond tanácsurakat s együtt a feje-
delem elnöklete alatt több napon át tanácskoztak, de hogy 
miről, arról az egykorú Bethlen Jáuos sem tud feleletet 
adni. Csupán annyit tudunk, hogy a végvárak őrségeit ille-
teleg történt intézkedés. De Bethlen János egy későbbi 
levele — bár homályosan — azt sejteti, mintha némely 
tanácsosokra a fogságot,  sőt talán a halált is kimondották 
volna.') 

Deczemberben megjött Macskási is azon válaszszal: 
Apafi  ne adjon a bujdosóknak menedéket, hanem tanácsolja, 
nekik, hogy minden ellenségeskedéssel felhagyva,  fordulja-
nak az udvarhoz kegyelemért. Minthogy pedig továbbá köz-

') Hethlcn J., II. 290-294. 11. 
2) U. o. 295, 296. 11. 
') U. o. 296, 297. 334. 11. 
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tudomásu, hogy az erdélyi urak is részt vettek a támadás-
ban, legjobban akkor adja hűsége jeleit a fejedelem,  ha 
ezeket megbünteti. Ugyanekkor Pálffy  Tamás magyar 
kanczellár, gr. Rottal és Forgách Ádám is megírták, hogy 
mivel a bujdosók leverettek, ne adjon nekik helyet, hanein 
e helyett gondoskodjék a saját országa nyugalmáról s ipar-
kodjék minél szorosabb viszonyban lenni ő felségével,  hogy 
a török terveit a többi keresztény fejedelmekkel  egyetértve 
meghiúsíthassák.1) 

A bécsi udvar büszke üzenetei szemmel látható jelei 
voltak annak, hogy már erőt vett egyszer a bujdosókon. 
Csakugyan a szegény magyarok romlása nem sokáig tartott; 
tönkre tette őket a fejetlenség,  a szétvonás. Petróczy István 
ugyanis Kassától nem messze Györké mellett okt. 26-án 
súlyos vereséget szenvedett a hajdúk árulása miatt s mara-
dék csapataival a hajdú városok felé  tartott. Szuhay Mátyás 
és Szőcs János Ónod körül kisértettek meg ellenállást, de 
Eszterházy Pál és Barkóczy István hadaitól vereséget szen-
vedtek. Forgách, Weselényi és Ispán ezalatt Munkácsot 
ostromolták, míg azonban a hajdúk egy része zsákmányo-
lásra járt, elűzettek a vár alól. A német had mindenütt a 
magyarok nyomában volt, kik Erdély felé  tartottak s Sze-
pesi Pál által befogadást  kértek Apafitól.  Szepesi azután a 
fejedelom  követével Brankovicscsal a portára ment, hogy 
itt lásson segítség után.2) 

Ezalatt az Erdély szomszédságában levő bujdosók 
mást gondoltak. Most látták be, hogy romlásuk oka a fejet-
lenség volt. s ennek elkerülése végett Petróczy Istvánt 
fózezérnek  választották meg, de azzal a meghagyással, hogy 
Apafi  közbenjárásának a mellőzésével forduljon  a törökhöz 
segítségért. Petróczy elég ügyetlen volt még azt is elárulni 
Gyaluban Bánffy  Dénesnek, hogy Apafi  helyett a havas-
alföldi  vajdát kérik fel  közbenjárónak. Petróczy azutáii 
Apafihoz  ment, de oly kihivólag viselte magát, hogy a feje-
delem elzáratta.3) 

') Bethlen J„ II. 299-300. 11. A Pálliyók leveleit 1. Árpádia 
iaS8. évf.  117. s. köv. 11. 

•) Bethlen J., II. 309 -324. 11. V. ö. Pauler Gy., Századok, 186!). 
évf.  166. s köv. 11. 

•) Bethlen J., II. 325-327. 11. 
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A tanácsosok közül többen feljöttek  Gyulafehérvárra 
1673. elején, hogy jan. 3-án a folyó  ügyeket megvitassák. 
Teleki is eljött Kővárról, mert az események úgy alakul-
tak, hogy minél többet kellett Apafi  mellett lennie. De a 
tanácsosok közt nem volt meg a régi egyetértés. Még a 
múlt évi októberben két pártra szakadtak: a nagyobb rész 
minden melléktekintet nélkül a Teleki megkegyelmezésén 
dolgozott, mig a kisebbség nem akart megfeledkezni  a haza 
érdekeiről sem. A meghasonlás leginkább abban nyilvánult, 
hogy a múlt országgyűlés után a Telekipárt az udvarnál 
maradt, s mig a többi tanácsosok holmi ürügyek alatt el-
távoztak, sokáig tanácskoztak titokban. Természetes, hogy 
erről kalandosabbnál kalandosabb liirek kezdettek kerin-
geni, sőt a többi közt az a gyanú is terjengett, hogy a 
távollevő tanácsosokat veszély fenyegeti. 

Egyik következménye volt ennek, hogy nagyon éles 
levélváltás fejlődött  ki Bethlen János kanczellár s Apafi 
közt, ki azzal fenyegetőzött,  hogy bosszút áll, mert a kan-
czellár a töröknél akart vádaskodni stb.1) A levélváltás 
hangja mutatja, hogy a fejedelem  és kanczellárja között 
megszűnt a régi barátságos viszony s a némileg félreveze-
tett Apafi  nein kezdett bizni első tanácsosában. A történeti 
igazságnak tartozunk annak kijelentésével, hogy e feszült 
viszony létrehozásában nem érheti vád Telekit, sót az egész 
zavart az ő túlságos buzgolkodó párthívei csinálták, kik 
hogy a tekintélyben és befolyásban  mind inkább emelkedő 
Teleki előtt annál jobban behízeleghessék magokat, máso-
kat minél sötétebb színben iparkodtak feltüntetni.  Rövid-
látásuk miatt nem tudták elgondolni, hogy a féltékeny 
természetű fejedelem  előtt még a legkisebb gyanú is elég-
séges, hogy egyik-másik főúr  az ország nagy kárára telje-
sen kegyvesztett legyen. 

A jan. 3-i tanácskozásról a kanczelláron kívül még 
többen távol maradtak, mint Béldi Pál, Haller János. Annál 
nagyobb számban jelentek meg a Teleki barátai, kik együtt 
ismét több napig tanácskoztak, nagyrészt a bujdosók ügyé-
ben ; azonban tényleg nem sokat határoztak. Mind eloszol-

') Bethlen J., II. 330-334. 
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tak azután, csak Teleki és Nagy Tamás maradtak vissza. 
Sokan arra magyarázták, nehogy a gyanúsított tanácsurak 
magokat igazolhassák.1) Mennyiben volt igaz e feltevés,  nem 
tudjuk megmondani, de mivel ezt Teleki egyik ellensége 
Bethlen János tartotta fen,  bizvást rámondhatjuk, hogy az 
egész gyanúsításnak nem sok alapja lehetett. 

Teleki térfoglalását  sokan már régóta gyanús szemek-
kel nézték s igy nem csodálkozhatunk, ha minden kedvező 
alkalommal a gyanúsítások hosszú sora indult meg. Annyi 
különben is tény, hogy egy-két Telekipárti tanácsúr állan-
dóan a fejedelmi  udvarban tartózkodott. Különösen nagy 
tevékenységet fejtett  ki Nagy Tamás abban a reményben, 
hogy Daczó helyébe csíki főkapitány  lehet. A hír persze 
nagy dologról beszélt, hogy a fejedelem  Gyulafehérvárról 
Fogarasba, innen Brassóba, majd a Székelyföldre  akar menni 
s Béldi Pál Sepsi, Kézdi és Orbai székek kapitánya helyébe 
Nagy Tamást és Bethlen Miklós udvarhelyi kapitány helyébe 
Bánffy  Dénes fiát  teszi. Mások egyenesen bebörtöuözésről 
beszéltek. Természetes, hogy az egészből nem lett semmi. 

Teleki s vele több tanácsúr (Bánffy  Zsigmond, Nagy 
Tamás) még mindjárt jan. 10-én elindultak a fejedelemmel, 
de nem a székely földre,  hanem Ebesfalvára,  hol Apafi 
rokona Lázár Imre lakodalmát tartotta. Ide jött Daczó 
János is, hogy a fejedelem  indulatáról meggyőződjék, de 
még kihallgatást sem nyert.2) Apafi  és kísérete, mely ezalatt 
Kapy György és Rhédey Ferencz tanácsosokkal szaporodott, 
Ebesfalvárói  Fogarasba ment. Ide érkezett Baló László is, 
de a porta üzenetében szó sein volt a Teleki támadásáról, 
csupán a rendes kívánságok (évi adó pontos beszolgáltatása, 
tartós hűség, jó barátság fentartása)  foglaltattak.  De a nagy 
vezér arra figyelmeztette  a fejedelmet,  hogy a magyaror-
szági zavarokba ne vegyüljön. Pedig a porta ugyancsak 
mindent jól tudott; nemcsak a magyarországi basák kül-
döttek pontos tudósítást mindenről, hanem a portán ülő 
császári követ is bevádolta a fejedelmet,  hogy a békét 
megsértette akkor, midőn a bujdosók pártjára állott. A török, 

') Bethlen J„ II. 343, 344. 11. 
») U. o. 345, 340. 11. 
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hogy annál alaposabban tudjon meg mindent, egy basát 
küldött ki az egész ügy tanulmányozására.1) 

E hír kissé nyugtalanította Telekiéket, nem igen tud-
ták megmagyarázni, mit jelent a török nyugodt magatar-
tása, vájjon e csendes magatartás méhében nem egy kelet-
kezendő vihar csirája rejlik-e. Még több gondolkozni valót 
adott azután a váradi basa eljárása, midőn a Nyir-Béltek-
nél szétugrasztott magyar csapatokat, melyek szanaszét kó-
boroltak, téli szállásra befogadta.2)  De mind e talányszerü 
magaviselet nem vont súlyos következményeket maga után, 
a mint az események megmutatták. 

Ezalatt kíváncsian leste mindenki, hogy merre megy 
Apafi  Fogarasból, vájjon a Székelyföld  felé  tart-e, mint a 
hír hozta. A tanácsurakhoz csatlakozott ezalatt Fleischer 
András a szebeni királybíró is és igy a tanácsosok nagy 
része a fejedelem  kíséretében volt. De Apafi  talán Teleki 
tanácsára nem a Székelyföldnek  vette útját, hanem Kőha-
lomnak, hol Kapy hirtelen megbetegedett. De itt nagyon 
keveset időzött a fejedelem  ; egyenesen Brassóba ment, 
hol nagy fénynyel,  nagy kitüntetésekkel fogadták.  Ide jött 
Rhédey is a három székely szék válogatott nemeseivel; ez 
által a fejedelem  iránti ragaszkodását akarta megmutatni, 
de neki is voltak ellenségei, kik csakhamar elég alkalmat 
adtak büszkesége megsértésére, midőn szállása elé nem 
állították fel  az ország fógeneralisát  megillető diszőrséget. 
Itt békült ki ugyanő Bánffyval,  de csak színből és nem 
szivbcl. Apafi  azután nem ment lustrát tartani, hanem kísé-
retével együtt visszatért Fogarasba.8) 

Igy végződött a fejedelmi  körút, melyben Apafi  mel-
lett a tanácsosok nagy része vett részt. Ugy látszik, mintha 
a fejedelem  csak meg akarta volna látogatni azt a pár 
várost, hanem itt egyebet is lehet gyanítani. Nem lehetet-
len, hogy az egész utazás eszméje Telekitől származott, 
ki arra akarta felhasználni,  hogy a fejedelem  előtti befolyá-
sának és tekintélyének kétségbevonhatlan jeleit adja. Igy 
azok is, kik a vasvári kudarcz után Teleki csillagát leha-

') Bethlen J , 11. 347, 348. 11. 
•) U. o. 349, 352. 11. 
») U. o. 347-352. 11. 
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nyatlani hitték, meggyőződhettek, hogy a kővári kapitány 
csak most kezd emelkedni. Valószínű, hogy ezt azon taná-
csosok is tudták, kik épen nem tartoztak a Teleki magasz-
taléi közé s ezen ok bírhatta rá őket, hogy a kiséréstől 
távol maradjanak. 

Teleki Fogarasban maradt a fejedelemnél,  kihez még 
februárban  megjött a bujdosók portai követe Szepesi Pál. 
Tudósítása szinte hihetetlennek látszott. A nagyvezér ele-
inte a leghangzatosabb czimekkel illette s szóba sem akart 
vele állani, hanem a tizedik nap tudatta, hogy a porta csak 
addig tartja meg a császárral kötött békét, mig a háborúra 
teljesen felkészülhet;  ekkor nyíltan pártfogásába  veszi a 
bujdosókat. De addig is szükséges, hogy a szultánt fényes, 
főurakból  és nemesekből álló követséggel keressék meg. 
Azt is megtudta Szepesi, hogy a porta nagyon jól tudja 
mind a Teleki támadását, mind az Apafi  pártfogását,  csak 
nem csinál nagy dolgot az egészből. 

Szepesi erről mindenekelőtt Telekit és Bánffy  Dénest 
tudatta s azután hozta a fejedelem  tudomására, ki alig mert 
hinni ennek.1) Teleki barátai most arról tanakodtak, tudas-
sák-e erről a többi tanácsurat. Végre abban állapodtak meg, 
hogy ezeket, mivel a bujdosók ellenségei, nem értesítik. 
Csak a fejedelemhez  járuló Bethlen János kanczellár és 
Béldi Pál tudták meg, míg a két Hallernek (Pál és János), 
Bethlen Farkasnak és Fleischer Andrásnak semmiről sem 
volt tudomásuk. G titokba a bujdosók közül is csak a főb-
beket avatták be, kik közül Forgách Miklós, Kende Gábor, 
Szepesi Pál, Pécsy Gáspár és Kubinyi László a portára 
indultak, melléjök Apafi  Brankovicsot adta. — Nemsokára 
Székely Lászlót is utánok küldötte, hogy ha szükség, aján-
dékokkal vesztegessék meg a basákat. Ugyanekkor Petróczy 
is visszanyerte szabadságát azon feltétel  alatt, hogy a feje-
delem ellen rosszat nem forral  s bevárja a követek visz-
szatérését.2) 

Ez idő szerint tehát a bujdosók ügyeinek a vezetését 
Apafi  tartotta kezében, de háta mögött, mint segítő Teleki 
állott. Azonban a bujdosók mostani követségét, melytől 

') Bethlen J., 11. 353-360. 11. 
>) U. o. 361-363. 



35 

mindnyájan oly sokat vártak, meghiúsították a lengyel hábo-
rúra való készülődések. A követeknek, bár jó fogadtatásra 
találtak, kijelentette a nagyvezér tihája, hegy a lengyelek 
okozta zavarok miatt egyelőre várni kell.1) 

A büszke lengyel respublica nem sokáig tudta tümi 
azon lealázó békét, melyet Kamenitz elfoglalása  után csi-
kart ki a török. A keresztény uralkodók követei arra sar-
kalták Mihály lengyel királyt, hogy — a mennyiben lehet — 
tisztességesebb feltételeket  eszközöljön ki, a mire szükség 
is volt. Az önérzetes lengyel nemesség nagyon nehezen 
tudott megbarátkozni azon eszmével, hogy a török adófize-
tője legyen. Lassankint elégületlenség tört ki s egyes tarto-
mányok, mint Lithvania, Prussia, Gedauum, Posen egyene-
sen megtagadták a töröknek küldendő adó fizetését.  — A 
podoliai nemesség elveszített birtokaiért kárpótlást köve-
telt. Mindé nehézségek arra indították Mihály királyt, hogy 
Apafihoz  forduljon  közbenjárásért, eszközölje ki a portánál 
hogy a súlyos békepontok megkönnyebbittessenek, az adó 
lejjebb szállittassék és ajándék cziinet viseljen ; a kamenicz-
belieknek szabad vallásgyakorlata legyen, a török ne higy-
jen a híreszteléseknek, hogy a tatárok Ukraina megtáma-
dására készülnek s adja át az eddig visszatartott várakat.2) 
A fejedelem  minden jóval biztatta a lengyeleket, de taná-
csolta, fegyverkezzenek  fel,  nehogy a török készületlenül 
találja.3) Ugyancsak Telekiék tanácsára Nagy Istvánt a por-
tára küldötte, melegen ajánlván a lengyelek kérésének a 
meghallgatását.4) De ezzel megkésett, mert a porta már 
meghozta a határozatot s mielőtt Nagy megérkezett, meg-
indította hadait; a bujdosók követeinek pedig kiadta a 
választ, várják be a lengyel háború végét, akkor segedel-
mökre siet egész erejével.5) 

') Bethlen J., 11. 366-371. 11. 
V A 1. kir. kanczellaria Apafinak  ápr. 15. ('mell. a lengy. kir. 

leveléhez.; Erd. Orsz. Emi. XV. 322-324. 11. - V. ö. Bethlen J., 11. 
376—378. 11. — A 1. király és Olszowszky 1. kanczcllár levelei Apa-
finak,  Gr. Kemény J., i. gy. XIX. 

V Erd. Orsz. Emi. XV. 324-326. 11. 
*) Apafi  levelei a portára. Tör. m. kori Tört. Emi. 1., Vll. 168, 

170, 171. 11. 
<•) Bethlen J., 11. 378, 379, 385-387. 11. 
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A bujdosók ügye ismét csak haladt-maradt. Igaz, hogy 
a porta jóakaratáról biztosította óket, de a lengyel háború 
miatt sem segedelmet nem adott, sem Apafinak  nem en-
gedte megsegélésöket. Azok mindamellett nem csüggedtek 
el, az 1672-ben szenvedett kudarczok csak gyengítették 
erejüket, de nem tűrték meg. Most még elszántabbul, még 
makacsabbal ragaszkodtak azon ügyhöz, mely miatt földön-
futók  lettek. 

A magyar követek juniusban tértek vissza a portáról 
a fejedelmi  udvarba s azonnal előadták kívánalmaikat: 1. 
a fejedelein  adjon nekik vezért, kinek mindnyájan engedel-
meskednek, még pedig adja nekik Teleki Mihályt; 2. se-
gítse némi zsolddal hadaikat.1) Apafi  az 1. pontra való 
választ elhalasztotta, a 2. pontot illetőleg azonnal intézke-
dett s a Teleki kinevezése ellen tiltakozó Petrőczyt, midőn 
egyik fiával  a váradi basához akart menekülni, útközben 
elfogadta  és Szamosujvárra záratta.2) 

A bujdosóknak, bármily leverőleg hatott is az utóbbi 
hír, be kellett látniok, hogy az erdélyi fejedelem  segítsé-
gére vannak utalva. A higgadtabbak Szuhay követök által 
azonnal a fejedelemhez  fordultak,  hogy adjon hadi és pénz-
beli segítséget. De Telekiék belátták, hogy most nem sza-
bad elhamarkodni a dolgot, mert ez erősen megboszulja 
magát. Azért a jul. 30-án megnyílt radnóti országgyűlésen 
pénzsegélyt szavaztak meg ugyan a bujdosóknak, de a 
hadi segedelem megadását tanácsosnak tartották elhalasz-
tani, s egyúttal Thurzait a segítségadás sürgetése végett a 
portára küldötték. Ez azonban csak azon felelettel  jött vissza, 
hogy Apafi  óvakodjék a fegyveres  beavatkozástól, a buj-
dosók pedig legyenek türelemmel, mert ha az alkalmas 
idő eljó, a megsegítés sem marad el.8) 

Sem Apafi,  sem Teleki kedvét nem lohasztotta e hir; 
elvégre is be kellet látniok, hogy a mostani körülmények 
közt leghelyesebb a porta tanácsát követni. De nem lan-
kasztotta buzgalmukat Cobb tábornok többszöri levele sem, 

V Bethlen J., II. 394. 1. 
V U. o. 394-39Ü. 11. 
•j U. o. 39f>—400,  411-413. 11. 
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melyekben keményen fenyegetőzött,  hogy azonnal Erdélyre 
csap hadaival, mihelyt a fejedelem  vagy maga mozdul vagy 
Telekit kiengedi.1) 

Teleki a jelen viszonyok közt legtanácsosabbnak tar-
totta, hogy a tanácsosok együtt mondjanak véleményt a 
bujdosók ügyében. Ezért a szept. 5-ére egybehívott tanács-
gyülésnek volt a feladata  meghatározni, minő magatartást 
kövessen Erdély a bujdosókkal szemben. De az ügy fon-
tossága miatt a határozathozatal Teleki és Bánffy  Dénes 
indítványára a legközelebbi országgyűlésre halasztatott. Míg 
ennek ideje elérkezett, addig is Apafi  Inczédy Mátyástól és 
Madarasi Mátyástól pénzt és zászlókat küldött a buj-
dosóknak.2) 

Az országgyűlés megnyitásának a napja még távol 
volt. s a szegény magyarok pedig valami választ szerettek 
volna hallani. Tudták, hogy a leghatalmasabb pártfogójuk 
Teleki s azért ó hozzá fordultak.  De ez bár szívvel-lélekkel 
meg volt nyerve ügyöknek, köteles volt a józan ész sza-
vára hallgatni. Józan esze pedig azt tanácsolta, hogy most, 
midőn a török figyelme  máshová fordult,  nem ajánlatos a 
múlt évihez hasonló vállalattal az egész vállalat sikerét 
koczkáztatni. Lehet ugyan, hogy kissebb-nagyobb össze-
csapásokban olykor-olykor siker is arathatnak, de a guerilla 
harczokkal utoljára sem tudnának valami nagy eredményt 
mútatni fel. 

A bujdosók azt hitték, hogy azzal a néhány csapattal, 
melyre támaszkodhattak, sikerrel próbálhatnak szerencsét s 
azért minduntalan zaklatták Telekit, hogy minél hamarább 
eszközölje ki megsegitésöket. O azonban azt ajánlotta, hogy-
ne ciessenek úgy a dologgal, hanem előbb együtt beszéljék 
meg. A bujdosók engedelmeskedtek s okt. 28-án Krasznán 
gyűltek össze s innen szólították fel  Apafit,  hogy adjon 
nekik vezért, hadi és pénzbeli segítséget.8) A fejedelem 
válasza csak a régi volt: pártolja ugyan ügyüket, de a 
porta szigorú tilalma miatt meg nein segítheti; tanácsolja, 

'J Bethlen J., II. 406-409, 413. 11. 
V U. o. 414, 415. 11. 
•) U. o. 1., 11. 424, 425, 433-436. 11. 
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hogy várakozzanak, mig a körülmények kedvezően alakul-
nak, ó egyébiránt a legközelebbi országgyűlés elé terjeszti 
ügyüket.') 

Ezalatt javában folyt  a törők-lengyel háború, miután 
a lengyelek békeajánlatai, melyekben még Apafit  is köz-
benjárásra kérték fel,  czélt nem értek. Most tehát a len-
gyelek élethalálharczra készültek s a moldovai vajda szö-
vetségében felszólították  Apafit,  használja fel  az alkalmat 
a török iga lerázására. A török had ezalatt nyomult befelé, 
de Choczim mellett Szobieszkitöl súlyos vereséget szeuve-
vedett.') A keresztény had lelkesültsége végre is diadalt 
aratott a török vad fanatismusán. 

Mig Lengyelország határai visszhangoztak az öröm-
kiáltásoktól, addig Erdély csak fennmaradása  eszközeiről 
gondoskodott. A nov. 18-án megnyílt gyulafehérvári  ország-
gyűlés az adót rendezte, örömmel tapasztalván, hogy a 
portai adó minden hátrálék nélkül be van szolgáltatva. — 
Ugyanitt jött szóba Görgény ügye is. Barcsay fejedelem 
özvegye, ki Kapy Györgyhöz ment nőül. Teleki által kérette 
a fejedelmet,  hogy a rendektől 15,000 frt  értékben előbb 
neki adott Görgényt adassa vissza. Apafi  azzal felelt,  hogy 
a rendek ki akarják elégíteni Kapinét, nem ellenzi. Teleki 
ekkor maga kérte, hogy ezt ó ajánlhassa a rendeknek, mit 
a fejedelem  meg is engedett. Erre Teleki a rendekhez ment 
s tudatta, hogy miután a rendek ezelőtt törvényesen Kapy-
nénak adták Görgényt — a miről különben az irások is 
tanúskodnak — váltsák be most szavukat. A rendek abban 
a reményben, hogy a tanácsosok majd bővebben elintézik, 
örömest elfogadták,  hogy Görgény Kapynénak visszaadas-
sék. De Apafi  azt felelte,  hogy ó semmit sem ígért meg, 
s azért az egész ügy eligazítását a rendekre bízza, inert 
adott szavuk beváltásáról van szó. Most a rendek azzal ál-
lottak eló, hogy Apafinak  kell gondoskodni a vár vissza-
adásáról vagy az illető pénzösszegnek a kincstár általi meg-
fizetéséről.  A fejedelem  végválasza az volt, hogy Görgényt 
a kincstár nagy vesztesége nélkül ki nem adhatja, az illető 
összeg megtérítéséről pedig gondoskodjanak a rendek.8) 

'J Gr. Kemény 1., i. gy. XIX 
Bethlen J., 11. 410-420, 440-443. 11. 

•) U. o, 445-450. 11. 
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Ugyanez országgyűlésen intéztetett el a Bánffy  Dénes 
dolga is Szentpáli Ignáczczal, de sok huza vona után. Ugy 
látszik, hogy Teleki Bánffy  Déliesben hatalmas szövetsé-
gest akart nyerni minden áron, legalább arra mutat az, 
hogy ezen az országgyűlésen ö terjesztette elé, hogy Bánffy 
a nagyságos czimmel tiszteltessék meg. Talán igy akarta 
megnyerni a büszke főurat  a diplomata kővári kapitány. 
Csakhamar megjöttek a portáról Szilvási Bálint és Bran-
kovics György is, az előbbi a porta békére intő figyelmez-
tetésével, az utóbbi a bujdosók biztatásával.1) 

Még nem oszlott el az országgyűlés midón a bujdosók 
követei Baranyai Gáspár, Kubinyi László, Hamvai Péter és 
Szentkirályi György keresték fel  a fejedelmet,  hogy : 1. 
adjon nekik havi zsoldot; 2. Telekit tegye tábornokukká; 3. 
a portára menő követeket biztosítsa és ügyöket támogassa. 
Azután Telekihez mentek s mindenre, a mi szent, kérték, 
hogy neveztesse ki magát vezérökké s minél hamarább áll-
jon élőkre. De Teleki, valamint Apafi  is csak azzal bocsát-
hatták el őket, hogy meg kell várni az alkalmas időt. A 
bujdosók nem a legjobb kedvvel távoztak s a mint övéik-
hez értek, Wesselényi Pált választották meg tábornokukká 
oly feltétel  alatt, hogy ha Teleki lesz a tábornok, neki 
engedelmeskedjék.2) 

Ez országgyűlés végén komoly tanácskozás alá vették 
a rendek az ország állapotát. Látható volt, hogy a magyar 
király hova tovább nagyobb ellensége lesz Erdélynek, más-
felől  pedig a portában sem lehetett bizni. mert önző, ha-
szonlex") politikájával iparkodott kizsákmányolni Erdélyt. 
Teleki s a többi tauácsurak tehát azt ajánlották a fejede-
lemnek, ne engedje meg senkinek az ország békéje meg-
zavarását, nehogy mind a török, mind a német a szeren-
csétlen ország ellen forduljon  s ez adja meg a két hatal-
masság közti versengésnek az árát. Egyúttal felhatalmazták 
a fejedelmet,  hogy a tanácsosokat, a fóispánokot,  a főbb 
székely és szász tiszteket, sürgős ügyekben egybehívhassa 
s szükség esetén a rendek nélkül hozhasson határozatot.1) 

') Bcthlcu J., 11. 453-459, 462. 11. 
V U. o. 459-461. 11. 
*) U. o. 463-465. 11. 
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Ez óvatos eljárásra nagy szüksége volt Apafinak  és 
Telekinek, ha Erdélyt a két nagy hatalmasság közt meg 
akarták tartani. Meg kell jegyeznünk, hogy már a Teleki 
politikája kezd Apafi  s igy Erdély politikája lenni. E politika 
pedig abban állott, hogy minden fontosabb  esetben tartóz-
kodó magaviseletet tanúsítsanak, de ha alkalom nyílik, az 
egyik nagy hatalom védő szárnyai alatt kisértsék meg a 
szerencsét, de nem azért, hogy új birtokokat foglaljanak, 
hanem hogy országuk régi jogait, szabadságát biztosítsák. 
Míg a bujdosók, kik fejőknek  ismerték el az erdélyi feje-
delmet s minden szü kségökben hozzá folyamodtak,1)  az 
elnyomott, a megigázott Magyarország felszabadítását  akar-
ják, az erdélyiek országuk régi fényének  viüszaállitásAra 
törekednek, egyenlő buzgalommal, egyenlő kitartással. 

Mind a két czél elérésére az erdélyi fejedelem  vállal-
kozik, méltó akarván lenni elődeihez. De épen a czél kívánta, 
hogy az eszközök megválasztásában hiba ne történjék. Mit 
Teleki éles szeme észrevett, első és legfontosabb  teendő 
volt a kedvező pillanat megvárása, mert a mult évi szomorú 
tapasztalatok még mindenkinek élénk emlékében voltak. 
Csakhogy mielőtt a kedvező pillanatban fegyvert  foghatott 
Erdély önmagáért és magyarországi véreiért, meg kellett 
teremtenie mindeuekelótt saját békéjét, nyugalmát; meg 
kellett szüntetnie az egyes főurak  közt már több év óta 
fennálló  halálos gyűlölséget, a folytonos  vetélykedést, a 
gyakori belviszályt. Ennek keresetülvitele a Teleki érdeme. 
0 mindenesetre hazája jól felfogott  érdekeit akarta előmoz-
dítani, midőn két oly hatalmas főurat,  mint Bánffy  Dénest 
és Béldi Pált, megbuktatott. Különben ó csak eszköz volt; 
Bánffy  és Béldi közvetlenül magok okozták vésztőkét az 
által, hogy az események folyamat  fel  akarták tartóztatni. 
Az események feltartózhatlanul  haladtak előre s megtörték 
az ellenállni akarókat, de felemelték  azt, ki az idók jelét 
megtudta érteni. E férfiú  Teleki Mihály. 

Lóczi kapitánynak ApaQuak aug. 15. Árpádia 1836. évf,  80. 1. 
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Teleki, a mint deez. 14-én eloszlott az országgyűlés, 
Gerendre ment Lónyai Anna meglátogatására s innen több 
főúrhoz  irt levelet.1) Rövid időzés után haza sietett s részint 
Kővárt, részint Szent-Péteren lakott családjával. Elénk figye-
lemmel kisérte az erdélyi mozgalmakat s az alkalmas időt 
várta, midőn eddig szerzett befolyását  érvényesítheti. Tenni-
valója itt is akadt elég. A végekben nagy számmal szállá-
soltak a bujdosók, kik mind az erdélyi fejedelem  fenható-
ságát ismerték el s tőle remélték jogtalanúl elfoglalt  birtokaik 
visszaadását, nemzeti szabadságuk helyreállítását. Teleki volt 
az, ki nemcsak mindnyájokat Apafi  hűségére esketette, ha-
nem rábírni iparkodott, hogy nyugodtan viseljék magokat s 
tegyék bizonytalanná a folytatandó  hadjárat sikerét.2) 

Teleki ez óvatos eljárását az 1674-i események iga-
zolták. Pedig a magyar rendek most sem hagytak fel  a sür-
getéssel, még télviz idején minden áron Erdélybe akartak 
jóni a Várad körűi szállásolok,8) mit azonban megengedni 
nem volt észszerű. Hiába kérték Apafit  márcz. 9-én Sza-
lontán tartott gyűlésökból, hogy adjon szállást, küldjön hadat 
és zsoldot Telekitől, adja ki az Erdélyben levő magyar 
főúrak  reversalisait,4) a fejedelem  okúivá a múlt év tapasz-
talatain, nem tehette meg azt a könnyelműséget, hogy az 
immár kitört lengyel-török háborút, mely váratlan fordulatot 
hozhatott, be ne várja. 

A lengyelek múlt évi choczimi fényes  győzelme nem 
vetett véget a háborúnak, mert ez még nagyobb erővel tor* 

') Lónyai Anna Béldinek 1673. dccz. 19. Gr. Kemény J. i. 
gy. XIX. k. 

•) Apafi  Telekinek 1674. jan. 19. Árpádia, 1835. évf.  85, 86. 11. 
•) Apafi  Béldinek, jan. 16 Tör. m. kori Tört. Eail. 1., VII. 

196, 197. 11. 
4) A rendek Apafinak,  Gr. Kemény J., i. gy. XIX. 
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ki. Ezt jelentette a szultán fermánja,  mely most íb, mint a 
múlt évben, 600, élelemmel rakott szekér kiküldését paran-
csolta.1) Ezt szavazta meg a májusban (7-én) megnyílt 
országgyűlés, melynek végével legott válaszolt Apafi  is a 
magyar rendeknek. Nem ó, hanem a viszonyok természete 
volt az oka, hogy most sem adhatott más feleletet,  mint 
jóakaró, de csak üres bíztatást.2) Hogy nyugalomra és türe-
lemre intő .szavai annál inkább hassanak, Telekit küldé ki 
hozzájok. 

Teleki azután hiába vette elő minden rábeszélő képes-
ségét, hiába akarta meggyózni őket, hogy csak saját érde-
keik ellen tesznek, ha türelmesen meg nem várják, mit hoz 
a jövő: a bujdosok nem vártak. Pedig most is meg kellett 
gyózódniök, hogy csak Telekinek van igaza, mert a portai 
segély szorgalmazására nagy remények közt elküldött köve-
tök Farkas Fábián mindent hozott, csak azt nem, a mit 
kívántak. A török is hasonló magatartást tanúsított, mint 
Erdély, fen  kivánta tartani az összeköttetést s csak az alkal-
mas pillanatot várta, hogy döntóleg felléphessen.  Termé-
szetes, hogy ily körülmények között azok is várakozó állás-
ban maradtak. Hogy mégis valamit tegyenek, aug. 23-án 
Csatáron gyűlést tartottak, hol Wesselényi Pált fógenerális-
nak választották meg, mit oly lozzáadással tudattak Apafi-
val, hogy azért nem szakadnak el, hanem tovább is meg-
maradnak a hűségben.8) 

Ez eljárással meghiúsították Teleki egy tervét, ki — úgy 
látszik — bár ellene volt a támadásnak, a kisebb kicsapá-
soknak bajátja volt. Meg kell vallanunk, hogy itt némileg 
rejtélylyel állunk szembe. Eddigi eljárása arra mutat, hogy 
óvakodott nemcsak a nagyobb, hanem a kisebb vállalatoktól 
is. S most egyszerre arra találunk adatot, hogy augusztusban 
engedélyt kapott Apafitól,  hogy hadaival Szathmár alá száll-
hasson.4) Hogyan magyarázhatjuk meg ezt ? Legegyszerűbben 
talán úgy, hogy ez sem nagy, sem kis hadi vállalat nem 
akart lenni, hanem tüntető szemleút azzal a világos szán-

') Tör. m. kori Tört. Emi. 1., IX. 543. i. 
') Erd. Orsz. Emi. XV. 373-976. 11. 
•) Gr. Kemény J. i. gy. XIX. 
*) Erd. Orsz. Emi. XV., 60. 1. 
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dákkal, liogy a bujdosók, kik a fejedelem  támogatásában 
már-már kételkedni kezdettek, meggyőződjenek az erdélyiek 
hűséges barátságáról. 

Ezalatt Lengyelországban még a múlt évben elhúnyt 
Mihály helyébe a híres törökverő hadvezért Szobieszki Já-
nost választották meg királylyá. Ez mindjárt uralkodása 
elején lépéseket tett, hogy a törökkel békét köthessen. 
Közbenjáróúl Apafit  kérte fel,1)  ki saját emberét adta Kar-
wowszky követ mellé s meleg ajánlással küldötte a por-
tára.2) De a lengyel király táborba szállott, mert nem sokat 
remélt a békealkudozásoktól s innen a táborból köszönte 
meg Apafi  figyelmét  s a követe iránt tanúsított eljárását.8) 

Teleki ugyanakkor, midőn Karwowszky Erdélybe jött, 
felajánlotta  szolgálatát a lengyel király számára, mit 
Szobieszki jó néven vett.4) Az ó trónfoglalása  Erdélyre nézve 
is fontos  annyiban, hogy ó kezdette a közvetítő szerepet 
játszani Francziaország és Erdély között. Még a táborból 
is felszólította  Apafit  a franczia  királylyal való szövetkezésre. 
A hírnök, ki e levelet vitte, Beaumont ezredes azt a meg-
bízást kapta, nyerje meg a fejedelmet,  hogy vagy ó maga 
fogjon  fegyvert  vagy pedig Telekit állítsa a bujdosok élére.5) 
BeaumontKóvárrament Telekihei.segyütt tanácskoztak a rész-
letek felett  s mint látszik, nem kevesebbről volt aszó, mint 
arról, hogy Wesselényi helyébe Teleki álljon a bujdosók 
élére.®) 

De mielőtt erre került a sor, előbb tisztában kellett 
hozn'a Erdély belügyeit, melyeket most egy büszke és gőgös 
főúr  nagyravágyása megzavart. Bánffy  Dénes volt ez, kivel 
Telekinek le kellett számolnia. 

Bánffy  és Teleki eleinte jó barátságban állottak egy-
mással ; mindketten a régi Keménypárt hívei voltak, de 
mig Teleki Apafi  mellett felhagyott  a bécsi udvarhoz való 
ragaszkodásával, addig Bánffy  hűségesen kitartott és épen 
ez okozta romlását. 

') Tör. m. kori Tört. Emi. 1., VII. 239, 240. II. 
') U. o. 249, 250. 11. 
*) Eredetije Gr. Kemény J., i. gy. XIX. 
*) Erd. Orsz. Emi. XV. 425, 426. 11. 
«) Történelmi Tár 1882. évf.  333. s. köv. 11. 
•) Erd. Orsz. Emi XV. 429, 430. 11. 



44 

Bánffy  — mint a német udvar barátja — egyenesen ellen-
tétben állott nemcsak Telekivel, hanem egész Erdély 
politikájával; pedig nem volt tanácsos. A török ugyan 
mindig halogatta a bujdosók felkarolását,  de azon határozott 
szándékkal, hogy csak az alkalmas pillanat jöjjön el, legott 
megsegíti. Ennek tudata volt az, mi Teleki szilárd elha-
tározását, hogy semmi áron nem engedi meg az oly sokáig 
várakozó magyar rendek cserbenhagyását, még inkább fokoz-
ta, mig Beaumont franczia  követ megérkezése teljesen meg-
szilárdította. Teleki az éles politikus, a mindenre figyelmes 
diplomata szemeival látta már, hogy a magyar elégületlenek 
ügye olyan állapotban kezdett jutni, melyből — ha a szeren-
cse kedvez — sokat lehei remélni. 

Cserei Mihály, különben érdemes krónikása e kornak, 
úgy tünteti fel  a dolgot, mintha a Bánffy  megbuktatásában 
egyenesen a Teleki nagyravágyása játszotta volna a fősze-
repet.1) Korántsem akarjuk mentegetni Telekit, de a tör-
téneti igazság tartozunk annak kijelentésével, hogy Cse-
rei állítása még a valószínűségnek sem felel  meg. Annyi 
igaz, hogy Teleki nagyravágyó ember volt, de tetteinek 
rugója inkább a haza, mint saját érdeke, különben is jól 
tudhatta, hogy Erdély hatalmának, tekintélyének növekedé-
sével a saját maga befolyása,  állása is emelkedik. Hatalmas-
sá, nagygyá akarta tenni Erdélyt, visza kívánta állítani 
régi fényét,  minővel egy Bethlen Gábor, egy I. Rákóczy 
György alatt birt. Hogy ezt elérhesse, legczélszeriibbnek tar-
totta Erdély csatlakozását a magyarországi mozgalomhoz, 
de nemc3ak osztályosa legyen ennek, hanem legyen a vezére, 
vállalja magára az egésznek a vezetését. Biztosnak hitte, 
hogy ha bujdosók törekvéseit siker koronázza, a jutalom sem 
marad el. Teleki minden erejét felhasználtta,  hogy e poli-
tikát keresztülvigye s épen azért, mert ennek jóságában nem 
kételkedett, buknia kellett annak, ki ellene foglalt  állást. 

Pedig ugyancsak hatalmas ellenlábasra akadt Bánffy 
Dénes, személyében, ki nemcsak a magán életben, hanem 
a közügyekben is ezer jelét adta annak, hogy mig ő él, 
addig Erdély belnyugalma és biztonsága, valamint követendő 

') Histór áj a 71. s köv. 11. 



politikája nincs minden veszély nélkül. Bánffy  a legnépsze-
rütlenebb ember volt egész Erdélyországban, egyţnâs után-
követte el ballépéseit, melyek utóvégre is nyakát szegték. 
Már több alkalommal megsértette a makacs és nyakas 
székelyt Béldi Pált, halálos ellenségévé tette gr. Csáky 
Lászlót s elidegenítette magától a rendeket. Magával Teleki-
vel is többször öszetüzött, de mindig kibékült. Mint a végek 
kapitánya mindenben önkényüleg kivánt eljárni, nagy hadat 
tartott maga mellett, folytatta  az ellenségeskedést a török-
kel s minden alkalmat felhasznált  a szegény bujdosók kiseb-
bítésére. 

Midőn juliusban hire ment, hogy a váradi basa törö-
köket küldött ki az öt megye megdézsmálására, Bánffy  a 
végbeli hadakat egy begyűjtötte s akkor is együtt tartotta, 
midőn már nem lehetett semmitől tartani; mustrát tartott fele-
tök, ágyúkat küldött Somlyóra.1) Teljhatalommal járt el, 
bár Apafitól  különös megbizást nem kapott. Hogy eddigi 
hatalmaskodásait tetézze, okt. 19-én önhatalmúlag szerződési; 
kötött a váradi basával Kolozsvárt Kolozs, Belső- és Közép 
Szolnok, Doboka és Kraszna vármegyék adóját illetőleg.8) 
Attól lehetett tartani, hogy ha igy folytatja,  szerencsétlen-
séget hoz hazájára. Azaz önkényes eljárás, melylyel — hogy 
úgy mondjam — saját szakállára gyűjtött hadat, kötött 
egyezséget, nyilt megsértése volt a fejedelmi  jogoknak. 
Hasonló magatartással nemcsak a török boszuját hitta vol-
na fel  Erdély romlására, mit alaposan lehetett gyanítani, 
hanem egyszersmind nagyravágyó terveinek áldozatul dobta 
volna oda saját hazáját. Teleki s vele minden józan eszű 
hazafi  belátta, hogy ily körülmények közt sem a bujdosók 
megsegítéséről, sem Erdély régi hatalmának viszaállitásáról 
nem lehet szó. Teleki pedig nem nézhette összedugott kézzel, 
hogy egy ember szeszélyének, hatalmaskodásának legyen 
az áldozata Erdély. 

De Bánffy  még tovább ment. Már kezdettől fogva  szoros 
összeköttetésben állott a bécsi udvarral, mely egyenesen 
az ó közreműködésével akarta visszatartani Apafit.  Az 

') Erd. Orsz. Emi. XV. 63-67. 11. 
») Tör. m. kori Tört. Emi. 1., VII. 276-278. 11. 
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erdélyiek azt hitték, hogy bárói czimet is kapott Bécsből, 
hogy „a fejedelem  elméjét verje el a magyarok mellől.al) 
De ez a nélkül is elég tevékenységet fejtett  ki. Folytonos 
levelezésben állott, gr. Kottái kassai parancsnokkal s mint 
a végek kapitánya, nemcsak határszéli sérelmeket, hanem 
még politikai ügyeket is tárgyalt.1) 

Tovább már Teleki sem nézhette nyugodtan a Bánffy 
túlzásait. Haladéktalanul tennie kellett. Nem volt nehéz meg-
nyernie a fejedelmet,  hogy a Bánffy  vád alá helyezésébe 
beleegyezzék. A mint ez meg volt, Teleki azon eszközhöz 
folyamodott,  melylyel a tanácsosok magokat szokták bizto-
sítani s ez a liga volt. Mindjárt Apafi  udvaránál megnyerte 
terveinek Naláczy István fóudvarmestert  és Székely László 
fópostamestert,  megszerkesztette a liga szövegét a lemásol-
tatta Macskási Boldizsárral két példányban.8) Ennek szöve-
gét onnan ismerjük, hogy a decz. 4-én megnyílt gyulafe-
hérvári országgyűlés megerősítette. Teleki ügyesen állította 
össze Bánffy  erőszakoskodásait, melyek szükségessé tették, 
hogy a hazafiak  esküvel kötelezték magokat Erdély megsza-
badítására. Bánffy  nemcsak a tanácsosokat akadályozta meg 
abban, hogy Erdély javán munkáljanak, hanem a végekben 
hallatlan önkénynyel kormányzott, egyre boszontotta a tö-
rököt, íi fejedelem  és Erdély tudta nélkül idegen hatalom-
mal folytatott  tárgyalásokat s előre látható, hogy végrom-
lásra juttatja Erdélyt, ha idejében meg nem akadályozzák. 
Ezért mindenki, ki e ligát aláirja, esküvel kötelezi magát, 
hogy sem a fáradságot,  sem életét nem kíméli Bánffy  ter-
vének a meggátlására. mert közös czéljuk a „haza szabad-
ságának . . . és annak mostani igazgatásának rendetlenségé-
ből való helyben állítása."4) 

Teleki e ligával Béldit kereste fel  legelőbb. Bánffy  és 
Béldi tudvalevőleg folytonosan  élben állottak egymással s 
különösen Bánffy  minden alkalmat felhasznált  a Béldi kiseb-
bítésére. Cserei egészen regényesen irja le, mint iparkodott 

1) Cserei M., 70. 1. 
») Archiv des Vereins Íílr sicbenbürgisclie Landeskundc IV. 

F. I. B. 283. 1. 
•) Bethlen Miklós I., 393. 1. 
«) Erd. Orsz. Emi. XV. 452-456. 11. 
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Teleki a Béldi aláírását megnyerni.1) Az egészből legfeljebb 
csak annyit fogadhatunk  el, hogy Béldi eleinte vonakodott, 
de midőn Teleki megadta a kellő felvilágosításokat,  aláirta. 
Teleki azután gr. Csáky Lászlóval jegyeztette alá s midőn 
ez megvolt, a többi főurak  Kapy György, Bánffy  Zsigmond, 
Haller János és Pál, Rhédey Ferencz tanácsurak, Naláczy 
István, Székely László, Kornis Gáspár, Keresztesi Sámuel, 
Macskási Boldizsár mind aláirták neveiket, mert mind meg-
unták a Bánffy  basáskodását.2) 

Teleki, hogy az egész dolognak rendes, törvéuyes színe-
zetet adjon, Balásfalván  gyűjtötte össze a főrendeket,  miu-
tán a múlt országgyűlés felhatalmazta  a fejedelmet,  hogy 
szükség esetén a főrendekkel  és főtisztekkel  tartson tauá-
csot s határozzon a fontosabb  ügyekben. Teleki itt némileg 
mint Apafi  biztosa járt el. A gyűlés csatlakozásra szólította 
fel  a megyéket,3) s igazolta eljárását a fejedelemné  előtt.4) 

Mialatt a főurak  itt tanakodtak, Teleki egy alkalom-
mal Sorostélyra rándult s magához hivatta Bethlen Miklós 
udvarhelyszéki főkapitányt,  megmutatta az aláirt ligát és a 
tanács rendeletét, hogy ültesse fel  hadait s fogja  öl Bánffyt, 
mivel a többi székek kapitányai is megkapták már a paran-
csot. Egyszersmind a ligát is oda adta, hogy a dolog annál 
hamarább menjen.5) 

Bánffy  nem gyanított semmit, készülődött az or-
szággyűlésre s minden gyanú nélkül ment el Koppándra 
keresztelőre Vitéz Ferenczhez. Még jó formáu  le sem ültek 
a lakomához, midőn nagy csapat közeledéséről hoztak hírt. 
Azonnal megsejtette a dolgot, lóra kapott és Kolozsvár felé 
vágtatott. Pár perez múlva megérkeztek Kornisék és Bánffy-
uét elfogták.0)  Ez nov. 15-én történt s csak másnap jutott 
a fejedelem  tudomására, ki a további teendők megbeszélése 
végett azonnal magához hivatta Telekit, Rhédeyt és Kapyt.7) 

l) Históriája 77—79. II. 
V Bethlen M. 1. 393. 1. 
3) Erd. Orsz. Emi. XV. 439—440, II, 
V U. o. 441-442. 11. 
V Bethlen M. 395, 39G, 11, 
') U. o. 402, 403. 11. — Cserei M., 79, 80. 11. 

Erd. Orsz. Emi. XV. 442, 443. 11. 
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Bánffy  ezalatt Kolozsvárra ért, egybegyűjtötte hadait s Sza-
mosújvárra ment, azt hivén, hogy az egész csak halálos 
ellenségeinek Béldinek, Kapynak és gr. Csákyuak a mun-
kája. Ezért Apafinak  követek által és levélben is tudtára 
adta. hogy hajlandó a kibékülésre, csak adják vissza fele-
ségét és térítsék meg az okozott károkat.1) 

De ez nem magán boszú volt. A mint nov. 18-án meg-
nyílt az országgyűlés, Teleki rávette a fejedelmet,  hogy 
maga álljon a mozgalom élére. Ezt azonban nem azért tette, 
hogy saját magát fedeztesse,  mintha neki az egészben semmi 
része nem volna, hanem mert az okosság tanácsolta, hogy 
a hatalmas Bánffy  ellen, ki immár a német őrséget kez-
dette maga köré gyűjteni, a fejedelem  lépjen fel.  A büszke 
BánfTyt,  ha hajolni nem tud.ott, meg kellett törni. 

A mikor Bánffy  mentegetőzött, Apafi  már megtette 
ellene a kellő lépéseket. Mindjárt nov. 19-én megparancsolta 
Csik, Gyergyó, Kászon,8) Sepsi, Kézdi, Orbai és Maros szé-
kek rendeinek, hogy a Bánffy  Dénes okozta motusok miatt 
felüljenek  és Szamosujvárra tartsanak ;3) nov. 2tí-án pedig 
a tanácsosokat biztosította, hogy Bánffy  kéréseire nem hall-
gat, hanem elfogatja.4) 

Bánffy  ezalatt kapkodott ide-oda, mintha fejét  vették 
volna. Szamosujvárról Kolozsvárra jött, követeket küldött 
Apafihoz,6)  majd némi haddal s pár taraczkkal Ajtonig 
ment,0) s midőn hadai parancsot vettek a tőle való elállásra, 
Kolozsvárra vonult ismét vissza.7) Teleki s a többi urak a 
fejedelemmel  együtt nagyon ügyeltek arra, nehogy Bánffy 
elszökhessék. E czélból Béldi, ki időközben a hadak feletti 
főparancsnokságot  átvette, a székely csapatokkal minden 
útat elzáratott.8) Nem sok szükség volt már erre, a kolozs-
vári őrség, midőn Apafi  hódoltató parancsát vette, maga 

') Tör. m. kori Tört. Emi. 1., VII. 271. s köv. 288 - 290. 11. 
*) Árpádia 1835. óvf.  93. 1. 
») Gr. Kemény J., i. gy. XIX. 
<) Erd. Orsz. Emi. XV. 444, 445. 11. 
») Tör. m. kori Tört. Emi. 1., VII. 288 -290. 11. 
•) Bethlen M., I. 410. 1. 
') Tör. m. kori Tört. Emi. 1., VII. 288-290. 11. 
•) Erd. Orsz. Emi. XV.  446. 1. 
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fogta  el Bánffyt.1)  A fejédelem  a foglyot  Kornis által Sza-
mosujvárra akarta vitetni s egyelőre Nemes János által 
annak birtokait szállatta meg.2) Teleki, mintha előre tudta 
volna a jövőt, arra kérte Béldit, ne vitesse el Bánffyt  Kolozs-
várról, hanem feleségével  együtt hagyja ott ;8) de Béldi 
sem a fejedelem  rendeletének, hogy t. i. Bánffyt  Szamos-
újvárra küldje, sem Teleki kérésének nem engedett s a 
foglyot  Bethlen várába vitette.4) 

A mint ezen esemény egyik szemtanuja Bethlen Miklós 
elmondja, Telekinek és társainak sok fejtörést  okozott, 
mikép bánjanak el Bánffy  val. Sokat tanácskoztak a Béldi 
és Bánffy  Zsigmond szállásán. Nem tartották tanácsosnak, 
hogy Gyulafehérvárra  hozassák, hanem abban állapodtak 
meg, hogy az ellene emelt vádakat az országgyűlés előtt 
megolvastatják, azután az itélómester pecsétjével ellátva, 
megküldik neki, hogy magát igazolja.6) Ebben az értelem-
ben is jártak el. Mindenekelőtt a ligát erősíttették meg decz. 
4-én a rendekkel, másnap Teleki előterjesztette a 31 vád-
pontot, melyeket az országgyűlés elfogadván,  megerősitett 
s azután Bánffynak  küldött meg.6) Érdekes, hogy e vád-
pontokban csak Bánffy  hatalmaskcdásai vannak felsorolva. 
Bánffy  pár nap alatt készen volt a replikával úgy, hogy a 
rendek már decz. 13-án tárgyalás alá vehették mentegető-
zéseit. Kifogásait  nem fogadták  el s kimondották, hogy 
itéletök a nóta.7) Miután pedig ezen Ítéletet a fejedelem  is 
megerősítette, végrehajtásával gr. Csákyt bizták meg, ki 
váltott lovakon sietett Bethlenbe. Bármennyire titokban járt 
el, a dolog valahogy fülébe  ment Apafinénak  s esdeklései-
vel sikerült kegyelmet nyernie. Minden késő volt már; 
midőn a futár  a kegyelemlevéllel megérkezett, a büszke 
Bánffy  Dénes feje  decz. 18-án a porban hevert.8) Az ország-

') Bethlen M., I. 411. 1. 
a) Bethlen M. 411, 412.11. — Tör. m. kori Tört. Emi. 1., VII. 293.1. 
') Erd. Orsz. Emi. XV.  447. 1. 
*) Bethlen M., I. 411, 412. 11. 
s) U. o. 412- 414. 11. 
e) U. o. 415. 1. — E vádpontokat és a replikát közölte Szilágyi 

S. (Bánfl'v  Dénes kora és megöletése.) Vértanuk amagy. történetből 
251 — 271." 11. 

') Erd. Orsz. Emi. XV.  466—459. 11. 
») Bethlen M., I. 415-417. 11. — Cserei M. 83-8G. 11. 
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gyűlés pedig folytatta  tárgyalásait, indokolta Ítéletének a 
kimondását, beczikkelyezte a Bánffy  nótáját s családját 
illetőleg intézkedett.1) 

Bánffy  Dénes tehát elbukott. Hatalmaskodásaival, erő-
szakoskodásaival önmaga ásta meg saját sirját s ebbe a 
sirba menthetetlenül kellett bele hullania.2) 

Teleki Bánffy  birtokából Gernyeszeget kapta,') de más 
adományt is kapott, azonban jóval előbb a Bánffy-féle  moz-
galom kitörésénél. Apafiné  ugyanis a rendektől neki aján-
dékozott fogarasi  birtokokból Felsó-Opra, Kercsesora, Alsó 
Sztrecza és Felső Árpás nevü falukat  adományozta neki. 
mely adományozását a nov. 17-i országgyűlés is a 18. arti-
culusával megerősítette.4) De más uton is rohamosan haladt 
Teleki a megvagyonosodás felé,  a mit ezen helyen kell 
megemlítenünk. Ha hihetünk Betlen Miklósnak, épen 1674-ben 
kezdett szokásba jóni a sóaknák kibérlése, de nem nagy 
hasznával Erdélynek. Előbb egy rácz, Szegedi György, majd 
a görög Péter János kezdették kibérelni, de Bethlen Miklós 
szerint Szegedi mögött Székely László, azután Teleki, 
Bánffy  Dénes s végül az egész tanács állott.") Nem felada-
tunk e vád bouczolgatása; lehet, hogy a tanácsurak szin-
tén részt vettek a sóaknák kiárendálásában. Azonban sokkal 
fontosabb  szemmel kisérni, mint haladt tovább a bujdo-
sók ügye. 

A Habsburg-házzal háborúban álló franczia  udvar jól 
tudta, jól ismerte a magyarországi mozgalmakat, de egy-
úttal tisztában volt Erdély magatartásával is. Az a háború, 
melyet folytatott,  mindkét félre  végzetes lehetett, de XIV. 
Lajos mindenkép győzni akart. Ügyes taktikához folyamo-
dott : megkísértette Erdély szövetségbe vonását, melyről 
jol tudta, hogy a bujdosókat pártolja. Ezt akarta előkészi-

») Erd. Orsz. Emi. XV.  460-474. 11. 
*) Érdekesen emlékezik meg erről egy egykorú históriás ének : 

„Szomorú változás | Keserves nagjr romlás | Esék szegény hazánk-
ban. | Csak az minapiban | Torda határiban | Bánfi  Dénes dolgá-
ban | Mert reá ütének | És zsákmánt vctéoek | Népébeu és jovában. 
— Századok 1871. évf.  715 s köv. 11. 

») Bethlen M., I. 428. 1. 
«) Erd. Orsz. Emi. XV. 467. 1. 
») önéletírása I. 432. 1. 
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teiii Beaumont 1674 ben. De Apafi  egyelőre csak biztató 
választ tudott adni, mivel a Bánffyféle  mozgalom közbe-
jött. Beaumont távozása után csak Teleki volt, ki a fran-
czia udvar követével az összeköttetést fentartotta,1)  e mint-
egy a későbbi szoros szövetséget előkészítette. 

A Beaumont követsége tulajdonképen csak arra szol-
gált, liogy Lajos ezáltal rémítse és zavarba hozza a csá-
szári udvart, midőn a vele harczban álló felkelőknek  Ígér-
get segítséget. Tudta ezt Teleki is, de másfelől  az volt a 
meggyőződése, hogy a franczia  király nem marad meg a 
puszta biztatásoknál, hanem a mennyiben a körülmények 
kedvezően alakúinak, nem késik a segélynyújtással sem. 
Ebben pedig a közvetítő főszerep  Erdélynek volt szánva. 
Úgy látszott eleinte, hogy a bujdosók helyzete a Bánffy 
halálával sem változott, pedig bizony mind az ország, mind 
Teleki sokkal nagyobb erélylyel karolhatták fel  ügyüket. 

Ebben az időben Du Forbin de Janson marseilli püs-
pök volt Lengyelországban a franczia  követ, ki az uralko-
dójától azt a határozott rendeletet kapta: csak lássa el jól 
biztatásokkal a magyarokat a nélkül, hogy nagy és merész 
Ígéretekbe bocsátkoznék.2) A bujdosók úgy szerették volna, 
hogy a franczia  udvarral való tárgyalások teljesen titokban 
történjenek s Erdély ne játsza a közvetítő szerepétt; hanem 
megfeledkeztek  Telekiről. Nem ismerték eléggé a-kővári 
kapitányt, mert ez makacsul ragaszkodott ahhoz, hogy Er-
dély, ha már egyszer belement a dologba, ne engedje ki 
kezeiből a vezérszerepet. Ezért nem kis gondot fordított 
arra, hogy az Erdélybe jövő franczia  követ Akakia Roger 
(Du Fresne) egyenesen őt keresse fel  szentpéteri kastélyá-
ban ; csak miután itt a teendőket kölcsönösen megbeszél-
ték, mentek együtt Fogarasba a fejedelemhez.8) 

Du Fresne 1675. februárjában  indult útnak Erdélybe 
s a mint a bujdosók az ó jöveteléről értesültek, Tóton 
márcz. 22-én tartott gyülésökből gr. Thököly Imre vezetése 
alatt nyolcz főúrból  álló diszes követséget küldöttek Foga-

Teleki Beaumontnak, Gyulafehérvár,  nov. 22. — Történelmi 
Tár 1886. óvf.  339. 1. 

*) Angyal Dávid, Thököly Imre 86. 1. — (Tört. Életrajzok.) 
') U. o. 86, 87. 11. 



52 

rasba, hogy a franczia  követ jelentésében tárgyalják a mó-
dozatokat, melyek az erdélyi fejedelem  és a franczia  király 
magatartására s a nyújtandó segítségre vonatkoznak. A kö-
vetségnek adott utasításból kitűnik, hogy bár a bujdosók 
jó nevén vették a franczia  gyámolitást, mindamellett a 
porta és Apafiék  barátságát sem kívánták figyelmen  kívül 
hagyni.1) 

Teleki csupa előzékenységből állott s megkönnyítette 
az érintkezést a bujdosók és a franczia  követ közt. Még 
mielőtt Du Fresne Erdélybe jött, Du Forbin de Janson 
egyenesen ót kérte fel,  hogy pártfogolja.4)  Du Fresnenel 
együtt a lengyel király követe is, Giski Kázmér Erdélybe 
jött s Teleki ezt is elősegítette, hogy a lengyel királytól 
kapott megbízásoknak eleget tehessen.') A mint Du Fresne-
nel Apafi  udvarába ért, nem várta be a tárgyalások végét, 
hanem elment Gerendre Lónyai Annához, a Wesselényi 
Pál anyjához, ki azzal gyanúsította, hogy fia  megbuktatá-
sára törekszik. Innen miután Lónyai Anna meghívását, hogy 
a közeledő húsvéti ünnepekre vendége legyen, nem fogadta 
el, Tordára, majd Kővárra ment.4) De innen is folytonosan 
levelezett Du Fresnenel.5) 

Ezalatt — talán épen a Teleki távolléte miatt — a 
tárgyalások nem mentek valami gyorsan, miért a franczia 
követ, kinek azt az utasítást is adta Du Forbin, hogy minél 
alaposabban tanulmányozza a magyarországi és erdélyi vi-
szonyokat, Telekinél sürgette a tárgyalás gyorsítását.0) Pár 
nap múlva ápr. 28-án megköttetett a szerződés: Apafi  — 
ha csak lehet — maga is segítséget ad, de Telekit min-
denesetre fővezérré  teszi. — A bujdosók hadaik létszámát 
12,000-re emelik. Du Fresne a franczia  király nevében 
julius elsejétől kezdódóleg havi 40,000 frtot  és Béthune 

') Közli Szilágyi S. (Béldi P. és a bujdosók.) Vértanuk a magy. 
tört. 353—36'2. 11. 

») Forbin Telekinek Javorov, febr.  11. Tört. Tár. 1890 évf.  512.1. 
•) Gr. Kemény J. i. gy. XX.  k. 
*) Lónyai Anna egy főúrnak  ápr. 13. U. o. — V. ö. Teleki 

Kapyéknak, Kővár, ápr 6. — U. o. 
«) Du Fresne Telekinek, Segesvár, ápr. 4. — Tört. Tár 1890. 

évf.  512. 1. 
•) Du Fresne Telekinek, ápr. 23. — U. o. 513. 1. 
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marquis vezérlete alatt 6,000 dragonyost igér. Ugyanekkor, 
a mint Thököly jeles történetirója Angyal Dávid kimutatja, 
még arról is ábrándoztak a bujdosók, hogy Béthjino mar-
quist magyar királylyá teszik,1) 

Hogy az egész szerződés aránylag rövid idő alatt min-
den húza-vona nélkül jött létre, abban nem kis érdeme volt 
magának Telekinek. Du Fresne ugyanakkor, midőn a tár-
gyalások sikeres eredményéről tudatta a marseilli püspököt 
egyúttal magasztalólag emlékezett meg a Teleki érdemeiről. 
A püspök tevékeny ember volt, a mint Du Fresne tudósí-
tását megkapta, azonnal irt a franczia  királynak, hogy a 
megajánlott segítség megadásával ne késlekedjék, hanem 
siessen. Ugyanekkor Telekit is felszólította,  hogy az erdé-
lyieket a franczia  királyhoz való ragaszkodásban tartsa 
meg.'-) Erre nem nagy szükség volt. Teleki a nélkül is 
megtartotta meleg vonzalmát. Du Fresne juliusban ment 
vissza a püspökhöz, ki újból megsürgette a bujdosók ügyét 
a franczia  királynála) 

Teleki türelmesen várt, de legnagyobb boszúságára 
még augusztusban sem jött semmi a franczia  udvartól; ó 
pedig azt szerette volna, hogy azonnal indulhasson. Azért 
augusztusban Absolon Dánielt küldötte a püspökhöz, hogy 
nézzen utána, kapnak-e segítséget vagy nem.4) Du Forbin 
azzal akarta mentegetni a franczia  király halogatását, hogy 
ennek iratait már három ízben tartotta vissza a bran-
denburgi választó.5) Ezért Absolont csak a legjobb biztatá-
sokkal és ígéretekkel küldötte vissza s Tekki sürgetéseire 
is csak ezekre hivatkozott.0) 

Mi a puszta ígéretekért vigasztalhatta Telekit, egyelőre 
az lehetett, hogy ő némileg kezdett reménykedni a lengyel 
királyban is,7) bár utóbb be kellett látnia, hogy reményei 
alaptalanok. 

<) I m. 80 -91. II. 
s) Telekinek Javorov, jan. 4. Tört. Tár 1890. évf.  514. 1. 
') Dn Fresne Telekinek Jaroslav, jul. 24. — TJ. o. 615. 1. 
*) Teleki a marseilli püspökn.aug. 28. Erd. Orsz. Emi. XVI. 190. 1. 

Forbin Telekinek Lcopol, szept. 20. Tört. Tár 1890. évi. 516.1. 
•) Forbin Telekinek Zolkiev, nov. 23. U. o. 517. 1. 
') A lengyel király Telekinek máj. 30, decz. 22, 26. Legutóbbi 

levelében irja: „Extra dubium enim est Sinccritatem Vestram in 
veteri suo studio perseverare, eaque libenter urripere officia,  quac 
stabiliendac tranuuillitati vel maxime sunt consentanea." Gr. Ke-
mény J., i. gy. XX. k. 
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Mialatt igy folyt  a levelezés Teleki és Du Forbin püs-
pök köziítt, azalatt a bujdosók sem pihentek, hanem kisebb-
nagyobb'csapatokban folytatták  csatározásaikat; nem csak 
Beregmegyében pusztítottak, hanem egészen Kassáig hatol-
tak, Káliónál megverték a császári hadakat, de rövid idő 
múlva súlyos vereséget szenvedtek.1) 

A franczia  beavatkozásnak egyelőre annyi eredménye 
látszott, hogy a bécsi udvar ismét kísérleteket tett Erdély-
nek a semlegességre való megnyerésére. Ezért jött Erdélybe 
Lesenyei Nagy Mihály, ezért irogatott leveleket Hartyányi, 
de mindez nem sok eredményre vezetett. Apafi  mindössze 
csak annyit tett, hogy előbb Baló Mátyást,2) utóbb gr. Csáky 
Lászlót3) küldötte el a császári biztosokkal való alkudozás 
végett, de természetesen mind a ketten eredménytelenül 
jártak.4) 

Ugyanazon időben, midőn gr. Csáky Bécsben járt, kapta 
Teleki is azt a rendeletet, hogy mint Mármaros vármegye fő-
ispánja és Huszt főkapitánya,  némi mármarosi zavarokat intéz-
zen el. A török eztarra magyarázta, hogy Teleki tulajdonképeu 
azért ment ide, hogy Csáky közvetítésével a római császár-
ral alkudozzék.5) A Teleki mármarosi útja való volt, csak-
hogy teljesen más czélból történt. A máj. 25-i gyulafehér-
vári országgyűlés ugyanis a XX. czikkelyben őt, Bethlen 
Gergelyt, Sárpataki Mártont, Mikes Kelement, Lázár Istvánt, 
Sárosi Györgyöt, Bodoni Györgyöt és Torma Istvánt kül-
dötte ki a „szamosujvári, kővári és huszti jószágokban s 
szomszédságaiban levő, mind nemesi s egyéb alkalmatossá-
gokkal levő controversiáknak eligazítására, hasonlóképen a 
kápláni gát felől  való controversiát is a désiekkel, viszont 
ugyan Mármarosban Körtvélyes nevü falunak  veszekedések 
a Toroczköziekkel" eligazítására.0) A bizottság el is járt 
kiküldetésében október és november havában.7) 

') Babócsay Rurrn-nál I. 50. s köv. 11. 
*) Az erre vonatkozó levelezéseket 1. Erd. Orsz. Emi. XVI. 

194. s köv. 11. 
») A neki adett utusitást 1. u. o. 199—201. 11. 
*) Angyal D. Thököly J. 105. 1. 

Apuli utasítása Daczó János portai követnek dcczetnberbcn. 
Tör. ni. kori Tört. Emi. 1., VII. 362. 1. 

•) Erd. Orsz. Emi. XVI. 179. 1. 
') U. o. 203-205. 11. 
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Ezalatt a porta válasza is megjött a török-leugyel békét 
illetőleg: a porta nem fogadta  el a respublica követeléseit. 
E hírrel GyerófTy  György küldetett a lengyel királyhoz.1) 
De ez nem csüggedt. Alig távozott GyerófTy,  Giskit Apafi-
hoz inditá a közbenjárás megújítására.1) A lengyel követ 
betért Kővárra Telekihez s — ugy látszik — sokat tár-
gyaltak együtt.5) E tárgyalások eredménye volt Absolon 
lengyelországi utja,4) melyből csak augusztusban tért vissza.5) 
Giski juniusig maradt Erdélyben, de a sok tárgyalással 
sem tudott semmit kieszközölni úgy, hogy a lengyel király 
végre is visszahivatta.0) 

Hasonlóképen kevés eredménynyel járt az a közben-
járás is, melyre Strassoldo kassai kapitány igyekezett meg-
nyerni Erdélyt a bujdosók meghódolását illetőleg. Jósa Ist-
ván Strassoldo követe, egyenesen azt kivánta, hogy a buj-
dosók telepedjenek le, az erdélyiek pedig ne pártolják őket.7) 
Apafi  ez ügyben tanácsosaihoz fordult.  Teleki az ügy fon-
tossága miatt az Összes tanácsosok egybehivását tartotta 
kívánatosnak.8) A többi tanácsosok részint a tárgyalások 
folytatását,  részint a halogatást ajánlották.9) 

Itt kell leszámolnunk az 1675. év egyik — nem épen 
jelentéktelen — eseményéről, mely tovább húzódott s utóbb 
szomorúan végződött. 

Bánffy  bukása után csak egy főúr  volt Erdélyben, a 
ki megakadályozhatta Teleki politikáját s ez Béldi Pál volt. 
Nem oly irányban működött mint Bánffy,  hanem túlkapá-
saival zúdította maga ellen a közvéleményt. Béldi a Bánffy 
halála után nem ismert nagyobb úrat magánál. Teleki sok-
kal ügyesebb, sokkal ravaszabb diplomata volt, semhogy 
nyiltan szembe szállott volna vele, hanem szabad folyást 
engedett az eseményeknek, jól tudván, hogy Béldi is, miként 
Bánffy,  önmagát fogja  megbuktatni. Egyáltalában nincs okunk 

') Tör. m. kori Tört. Emi 1., VII. 355. ). 
») Erd. Orsz. Emi. XVI. 240, 247. 11. 
») Teleki Szobjeszkinek, 1676. ian. 25. U. o. 247, 248. 11. 
*) U. o. 248. 1. 
») A király Telekinek Casimir, aug. 16. U. o. 285. 1. 
«) A király iun. 29-i levele Erd. Orsz. Emi. XVI. 254, 255. 11. 
') Deák F. A bujdosók levéltára 340 -850. 11. 
•) Teleki votuma Sziget, márcz. 27. Erd. Orsz. Emi. XVI. 268. 1. 
•) A tanácsurak votumait 1. u. o. 267. s köv. 11. 
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feltenni  Telekiről, hogy az alábbi pátenst csak azért eszkö-
zölte ki Béldi számára, hogy ezzel bukását idézze elő. Körül-
belül úgy áll a dolog, hogy Teleki nem irtózott egyes főurak 
büszkeségét emelni, sót elő is segítette. 

Mindjárt 1675. elején történt, hogy Teleki egy pátenst 
eszközölt ki Béldi számára, melyben, mint „exercituum 
generális" hatalmat nyert a székely székek megmu.strálására 
s arra, hogy közvetlenül hatalma alá hajtsa a székely tisz-
teket. Ez az intézmény nyílt ellentétben állott az erdélyi 
szokásokkal és törvényekkel, mert sohasem volt eset arra, 
hogy béke idején a generálistól függjön  a székely székek 
és a vármegyék katonasága. Az „exercituum generális" 
hivatala az Apafi  előtti időben ismeretlen volt; volt ugyan 
egy generális, az u. n. „compestris militiae generális", ki 
az udvari kapitány volt, a mint ilyen a mezei hadak vezére. 
E méltóságot háború idején is megtartotta, ha a fejedelem 
egyik vagy másik főurat  generálisnak nem nevezte ki azál-
tal, hogy az aranyos botot és a kardot — mint a generálisság 
jelvényeit — a tanácsurak által az illetőnek átadatta az 
egész hadsereg szine előtt, ugyanekkor neveztettek ki a 
megyék és a székelység generálisai, de ezek hatalma a 
háború végével megszűnt. A mustrákat pedig a megyék-
ben mindig a főispán,  a székely székekben a főkapitány 
szokta végezni.1) 

Béldi azonnal mustrát akart tartani, a mint a kezébe 
kapta a pátenst s erről alig tudták lebeszélni Bethlen Mik-
lós és Nemes János. E szándéka s különben is erőszakos, 
gőgös magatartása fejére  zuditák a csapásokat. A május-
ban tartott gyulafehérvári  országgyűlésen különösen Kükülló 
vármegye kelt ki hevesen ellene, csatlakoztak Haller Pál, 
Bethlen János, az elkeseredés és a keserű gyűlölet hangja 
lángolt fel  Béldi ellen. Teleki nem akarta még most a 
Béldi romlását, mintha tudta volna a rövid idő alatt bekö-
vetkező eseményeket. Az ó, a Bethlen Miklós és mások 
közvetítése mellett történt, hogy az országgyűlés megelé-
gedett azzal, hogy a XVIII, czikkelyben a Béldiéhez hasonló 
hatalmaskodásokat szigorúan eltiltotta.9) 

') Bethlen M. I. 446, 446. 11. 
») Erd. Orsz. Emi. XVI. 177—179.11. — Bethlen M. I. 446-449.11. 
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Jóllehet Béldi a Teleki közbenjárásával szabadult meg, 
mégis minden kellemetlenséget neki tulajdonitott s Bethlen 
Miklós előtt úgy tüntette fel  a dolgot, hogy ó sohasem ki-
vánta az illető pátenst s egyenesen azzal vádolta Telekit, 
hogy romlásukkal akar mindenható, teljhatalmú úr lenni.1) 
De még más meggondolatlan nyilatkozatokat is tett, a melye-
ket halálos ellenségei Székely László és Naláczi István még 
nagyobbítottak s megírták Telekinek, hogy jöjjön be Kővár-
ról és hárítsa el a veszedelmet.-) Mikor Teleki az udvar-
hoz megérkezett, már ott voltak az emiitetteken kívül Mikes 
Kelemen, Bethlen Gergely, Daczó János s még többen a 
főurak  közül. A panaszok egész árja hangzott fel  Béldi 
ellen; azzal is vádolták, hogy Apafi  életére tör.3) 

Teleki nem sokat adott mindé vádakra ; legfeljebb 
azt vette számításba, hogyha Béldi szabad lábon marad, 
oda van Erdély nyugalma, oda a bujdosók ügye. Alig hisz-
szük, hogy igaza volna Csereinek, midőn az egész, Béldi-
ellenes mozgalmat úgy tünteti fel,  mintha a vezetője telje-
sen Teleki lett volna,4) A dolog körúlbelől úgy áll, hogy 
Teleki a fennebbi  okok miatt előbbi magatartásához ragasz-
kodva, inkább lett néma szemlélője «z eseményeknek s nem 
annyira ó, mint Béldi halálos ellenségei Székely, Naláczi 
Mikes, Bethlen János vették rá a fejedelmet,  hogy Béldit s 
legbizalmasabb barátját elzárassa s csupán erős reversalisok 
mellett bocsássa szabadon. Apafi  hajlott a tanácsra s 
midőn 1676. április 23-án Béldi és Bethlen Miklós nála vol-
tak ebéden, mind a kettőt elfogatta  s Fogarasba vitette,5) 
s csak 1677. márcziusban bocsátotta szabadon, miután mind-
kettőtől igen erős kötelezvényt vett, mely teljesen ártal-
matlanokká tette.9) 

') „Sublato Banffyo,  amoto pariter Béldio, Nicolao Bethlen 
liberius garrulo ad silcntium redacto, ipso rerum Traussylvanicarum 
potiatur et sit princeps et omnium11. Bethlen M. I. 449. 1. 

») Deák F. Béldi Pál (Tört. Életrajz.) 135—137. 11. 
') Cserei M. 89, 90. 11. V. ö. Trausch, Chrouicon Fuclisio L. 

Olt. II. 177. 1. 
4) Cserei M. 8G-91. 11. 
5) Bethlen M. I. 456. 1. Cserei M. 91. 1. 
•) Bethlen M. I. 463, 4G4. U. 
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Az elfogatás  után Apafi  tanácsülést tartott színleg a 
Jósa követsége miatt, valósággal pedig a bujdosók ügyé-
ben. Ezek ugyanis egyre-másra írogattak Telekinek, hogy 
járjon közbe értök a portán 8 — ha lehet — eszközöljön 
zsoldot a fejedelemtől.1)  Teleki fáradhatlan  közbenjárásá-
nak lett is annyi eredménye, hogy a tanács a fejedelem 
nevében azzal az utasítással látta el Telekit, akadályozza 
meg, ha kell, fegyveres  erővel is, hogy a váradi török 
akár Kővár, akár Deés környékén hódithasson s — ha a 
szükség úgy kívánja — vegye igénybe a kolozsvári és a 
somlyói kapitányok segítségét is.2) 

Mialatt a Béldi elleni mozgalom tartott, Teleki soha-
sem tévesztette szem elől a bujdosók ügyét. 1676. márczius-
ban ismét Du Forbin püspökhöz küldötte Apsolont, hogy a 
fogarasi  szerződés végrehajtását sürgesse.8) A püspök azon-
ban nagyon lassan intézett el mindent, hiába járattak ezer 
követet is nála. Még ugyanezen évben visszahivatott s 
helyét Béthune maruis foglalta  el, kit — mint tevékeny 
embert — hírből már nagyon jól ismertek Erdélyben. Du 
Forbiu — mielőtt elment — a marquis és a lengyel király 
társaságában még egyszer találkozott Absolonnal, kit a segély 
sürgetésére küldöttek az új franczia  követhez s jó biztatá-
sokkal bocsátotta el.4) Remélhető volt, hogy a Francziaor-
szágba visszatérő Du Forbin csakugyan tesz valamit. 

Absolon követsége Béthunehöz annak a tanácskozás-
nak volt az eredménye, melyet Apafi  szeptemberben tartott 
a bujdosók követeivel s az evangelicus statuson levő ren-
dekkel. Azok a kedvező hírek, melyeket Absolon augusz-
tusban hozott Lengyelországból, valamint a nagyvezér 
nyilatkozata, mely szerint a lengyelekkel kötendő béke 
esetén szabad lesz Erdélynek a bujdosókért fegyvert  fogni,6) 
arra bírták Apafit,  hogy a megsegélés ügyében lépéseket 
tegyen. Az óvatosság kívánta, hogy ezzel nagy zajt ne 

«) Deák F. A bújd. levélt. 32. 1. 
*) Ezen utasítás Fogaras, ápr. 28-án kelt, 1. Erd. Orsz. Emi. 

XVI. 277,278. 11. Megerősítette a deczemberi országgyűlés u. 0.278.1. 
») Teleki Forbinnek, márcz. 18. Tört. Tár. 18Ş6. évf.  839. 1. 
4) Teleki Béthunenek, okt. 3. u. o. 341. L 
») Tört. Tár. 1886. évi. 345. 1. 
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üssön, nehogy a terv idő előtt napfényre  jöjjön. Még az 
1673. novemberben tartott országgyűlés felhatalmazta  a 
fejedelmet,  hogy fontos  és sürgés ügyekben a tanácsurak, 
főurak  és főtisztek  tanácsa szerint járhasson el.1) Ennek 
alapján tehát, midőn a bujdosók 15 tagu követsége meg-
érkezett, az ovangelicus statuson levő tanácsurakat szept. 
25-re Gyulafehérvárra  hitta.2) Teleki befolyása  döntóleg 
hatott a tanácskozásra. O terjesztette elő az összejövetel 
czélját s kívánsága szerint a kérdés feletti  szavazás ered-
ménye az lett, hogy Erdély lépjen fel  a bujdosók mellett, 
küldjön egy-két főúr  vezérlete alatt csapatot, mit a portával is 
tudasson.') Csak a katholikus és unitárius rendek nem 
akartak belemenni a dologba mind addig, mig a porta bele-
egyezése m?g nem érkezik.4) A legnagyobb titokban közöl-
ték a határozatot a bujdosókkal, kik azután kötelezték 
magukat, hogy hivek maradnak a fejedelemhez  s az ev. 
statushoz, valamint alkalmazkodnak a kiküldendó főúr  uta-
sításához.5) Senki sem kételkedhetett, hogy a kiküldendó 
főúr  Teleki lesz, ki így biztosította már eleve a bujdosók 
feletti  főhatalmat. 

Teleki azonban, mert ő volt azon becsületes tanácsúr, 
kiről a kölcsönös nyilatkozatokban és kötelezvényekben 
szó van, gondoskodott a maga és családja biztosításáról. 
Úgy Apafitól,  mint a fejedelemnétól  és az egyes főuraktól 
kötelezőt kívánt, melyben biztosítják, hogy miután neki 
Magyarországra kell mennie, édes anyja, szerelmes felesége, 
gyermekei és rokonai szeinélyökben és javaikban semmi 
háboritást, károsítást nem szenvednek, senki hatalmába 
nem kerülnek, sőt ha maga is fogságba  kerül, kiváltásáról 
gondoskodnak.0) 

Ezalatt Erdélyben készültek a kicsapásra. A fejedelem 
még ez év (1676.) juniusában a határszéli németek készü-

») Bethlen I. II. 463-465. 11. 
•) Deák F. A bujd. levélt. 42. 1. 
•) U. o. 39. 1. 
*) U o. 43—46. 11. 
5) Deák F. A bujd. lev. 47. 1. 
») Apafi  lev. okt. 21., Apafinéé  nov. 4., Naláczié nov. 6 , Bánffy 

Zs.-é nov. 5., Kapyó nov. — U. o. 153—155. 11. 
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lődéseinek a hírére az ország hadai egy részét felültette, 
miután tauácsurai véleményét kikérte.1) Telekit pedig egyre-
másra sürgette, hogy siessen udvarába.') A hadakat Apa-
liida mellé rendelte s ugyau ekkor szigorú rendeletet adott 
ki a honmaradtakat illetőleg, kiknek annyira készen kellett 
lenniök, hogy bármely perczben indulhassanak ;') Ubrisi Pált 
— mint követet — a portára küldötte, hogy az ottani fran-
czia követtel egyetértve, sürgesse a török engedélyét és 
segítségét.4) 

Teleki és Apafi  készületeit eléggé indokolták a magyar-
országi események : Spankau utóda Strassoldo és a kállói 
kapitányt Schmiedt. minden erejöket felhasználták  a bujdo-
sók megtörésére s az udvari párt csábitó Ígéreteire már-
már kezdettek áttérni egyesek.8) Félni lehetett attól, hogy 
míg Erdélyben tart az alkudozás, azalatt Magyarországon 
ininden rosszra fordul. 

Ily formán  körülbelól tisztán láthatta a helyzetet Teleki; 
a török magatartásából kivehette, hogy bár ez ideig nem 
is adott segítséget, nem neheztel meg, ha Erdélyből sze-
rencsésen kicsapnak a magyarországi területre. Igy érlelő-
dött meg benne lassankint a magyarországi beütés terve s 
ebben csak megerősítették a franczia  ígéretek. Már szep-
temberben megtette az előkészületeket, hogy Magyaror-
szágba menjen s mint a bujdosók általánosan elismert fó-
generalisa megnyerte ezek hűségnyilatkozatait is.1) 

Azt a lelkesedést, melyet Teleki a bujdosók ügye 
iránt érzett, fokozta  Apafi  eljárása is. A fejedelem  elhatá-
rozását a bujdosók megsegítését illetőleg nem csökkentette 
a katholikus és unitárius rendek szétágazó véleménye sem, 
mely inkább a békés úthoz hajolt,2) hanem csak fokozta. 
Igy történt, hogy pár nap múlva a fennebb  emiitett tanács-
kozás után október 20-án Teleki is megkapta az utasítást. 

') A tanácsurak votumait 1. Erd. Orsz. cml. XVI. 2«0. 1. 
») Apafi  jun. 26-i levelei u. o. 281. 1. 
») Tör. in. kori Tört. Emi. 1., VII. 377, 378. 11. 
«) U. o. 386-3ö8. 11. 
•) Angyal D., Thököly, I. 130. s köv. 11. 

U. o. 133, 134, 11, 
V Deák F., A bújd, levélt, 43, s köv, 11, 
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E szerint a fejedelem  képében ő az összes hadak főgene-
rálisa, mellette tanácsosok Bánffy  Farkas és Barcsay Mihály. 
Wesselényi Pál a nála levó instructiokat adja át Telekinek, 
ki iránt engedelmességgel tartozik. A bujdosók minden rab-
lástól, pusztítástól óvakodjanak. Teleki Bánffyt,  Barcsayt s 
a kiválóbb bujdosókat vegye maga mellé. Pontos és hű 
tudósítást küldjön „rávigyázván szorgalmatosan arra, hogy 
szép szin alatt magára vélle lévére (így!) isten dicsőségére, 
reánk, nemzetére kárt, akadályt és bölcstelenséget ne hoz-
zon4. A mint a hadak közé megérkezik, adjon ki szigorú 
rendeletet, melynek mindenki a legsúlyosabb büntetés terhe 
alatt engedelmeskedni tartozik. A bujdosók küldjenek be a 
fejedelemhez  4—5 főurat,  kik az udvarban maradjanak. 
Telekinek legyen gondja rá, hogy a portára, Budára alkal-
mas követek menjenek s a végbeli basákkal jó egyetértés-
ben legyeu. Halála esetén a bujdosók Bánffynak  és Bar-
csaynak éngedelineskednek. Vegyen maga möllé kopjás 
hadakat. Ha Ecsed, Szathmár kézre kerül, vigyázzon, ne-
hogy ismét idegen birtokába jussanak. A kiküldött pénzből 
fizessen  — a mint lehet — a nemesi rendnek is. „Minden-
ben magát úgy alkalmaztassa ó kglme, hogy isten dicső-
ségére, a magyar nemzet és erre a szegény hazára nézendő 
dolgok előmehessenek és meg ne gátolódjanak, az magyar 
nemzetnek lelki, testi szabadsága előmehessen.'') 

Teleki tehát annyira rendezte ügyeit, hogy még novem-
berben indúlni akart, mit Apafi  is sürgetett,8) midőn szigo-
rú parancsot kapott a fejedelmi  udvarból, hogy Kóvvárról 
„élete, feje,  jószága vesztése" alatt ne mozdúljon, mig a 
fejedelmétől  rendeltet nem kap.8) 

Mint villámcsapás, úgy hatott e hír Kővárt. A portai 
alkudozásoktól a legtöbb jót remélték s ime mindennek 
egyszerre vége. Egyelőre legalább ezt lehetett gyanítani, 
mert a hirtelen elhalt Küprili Ahmet utóda Kara Musztafa 
nagyvezér magatartása felől  még senki sem volt tisztában. 
Apafi  ugyan gazdag ajándékkal sietett megnyerni az új nagy-
vezér kegyét, ki már is elárult annyit, hogy Zólyomi ügyé-

Erd, Orsz, Emi, XVI, 295-297, 11, 
*) Apafi  Telekihez, nov, 5, — Gr, Kemény J. i. gy. XXI. k. 
*) Apafi  Telekinek, nov. 5. és C. n. o. 



nek nem épen ellensége. Legroszabb volt a Teleki sorsa, 
mert nagy zavarát és kellemetlen helyzetét az is növelte, 
hogy bár Béldi és Bethlen fogságban  voltak, most is akad-
tak egyesek, kik az egész vállalatot ellenezték s őt egyre 
boszantották.1) * 

De Teleki mindamellett nem veszítette el türelemét. 
Várakozott, míg a Zolyomit pártoló Kara Musztafa  nagy-
vezér is az ó ás Erdély barátja lesz. Semmi sem jellemzi 
jobban ekkori állapotát, mint azon pár sor, melyet Bethlen 
Miklósnak írt leveléből szoról-szóra érdemesnek találunk idéz-
ni. „Saepe desperatis rebus — vigasztalja magát — tempu 
medetur et quae ineluctabilia videbantur, fatum  et fortuna 
dederunt. Saepe. quae ratio non potuit, sanavit mora kunc-
parendum est necessitati et ne causa iustissima praecipi-
tanter agendo in extremam ageretur ruinam, difTerre  quam 
perpere magis ad rem videbatur. Nondum occasio, nondum 
deerunt media, sat cito et secure, si cum fundamento  in-
cipiatur diversio. quam laboribus, expensis, sanguine pro-
movere contendi semper et contendam."1) 

Teleki a rossz hírek daczára sem bocsátotta el sere-
gét. Kővári magányában egyesültek a fejedelemi  udvar ösz-
szeköttéseinek a szálai. Egyre-másra kereste Apafi  is leve-
leivel, melyek részint a bujdosók csendesen tartását, részint 
a türelmes várakozást tartalmazták.1) A bujdosók az erdélyi 
határ közelében telepedtek le, Teleki pedig decz. 14-én 
Gyulafehérvárra  sietett.4) 

Ezalatt már javában folyt  a még nov. 21-én megnyílt 
országgyűlés. Itt mindenekelőtt a Béldi—Bethlen ügyében 
kívántak elintézést, mert noha elfogattak,  a vizsgálat még 
eddig meg nem indult, bár a vallatás egyre tartott •) A feje-
delem végső válasza az volt, hogy majd gondoskodik az 

>J  Voienski Absolonnak decz. 18. Tört Tár 1886. évf.  343, 344. 
11. — V. ö. Absolon Béthunenek, decz. U. o. 345. 1. 

V E levelet — bár névtelen irta — a benne előforduló  vonat-
kozások miatt határozottan a Telekiének kell tArtanunk. — U. o. 
345-347. 11. 

') Apafi  levelei Telekihez nov. 24., 25., decz. 3., 4., 9. Deák F. 
A bujd. levélt. 159. s köv. 11. 

') Belényessi végjelentése. Erd. Orsz. Emi. XVI. 325. 1. 
•) U. o. 342. 8 köv. 11. 



elintézésről; a rendek csak fogjanak  hozza az articulusok 
készítéséhez. A rendek tehát tárgyalás alá vették e postu-
latumokra adott válaszokat; több, kisebb ügy mellett decz. 
17-én a Báthory Zsófia  ügyét vették elő a somlyói és a 
munkácsi jószágokat illetőleg. De a fejedelemné  emberei sok-
kal több kárt okoztak, semhogy simán lehetett volna meg-
oldani a kérdést. Teleki mint szomszéd legjobban tudta; 
azért szót emelt s kijelentette, hogy az országgyűlés mind 
addig nem bocsátkozhatik Báthory Zsófia  kívánalmainak a 
részletezésébe mig az emberei okozta számtalan kár meg 
nem téríttetik.1) Ezen országgyűlés után mindjárt az új év 
(1677.) márcziusában Béldiék is visszauyerték szabadságu-
kat ; de úgy ő, mint Bethlen János és Miklós erős kötelez-
vényeket állítottak ki, melyekben fogadják,  hogy boszút 
nem állanak, senkit sem vádolnak, mindenről jelentést tesz-
nek stb.®) Béldi ezenfelül  a generálisságot is elveztette.') 

Az a pár szó, melyet a Telekinek tulajdonított levélből 
idéztünk, leghívebben jellemzi az ó politikáját, melyszerint 
mindent a maga sorsára kívánt hagyni. Hiszen jól tudhata 
hogy előbb-utóbb fegyverre  kerül a dolog annál is inkább, 
inert az új nagyvezér az ajándékok hatása alatt sok jóin-
dulatot kezdett tanúsítani.4) 

Mig a portáról valami kis szerencse mutatkozott, úgy 
látszott, hogy a franczia  udvar is hova-tovább szorosabb 
viszonyba kívánja hozni Erdélyt. Igaz ugyan, hogy a foga-
rasi szerződést még eddig nem erősítette meg XIV. Lajos, 
de Béthunenek sikerült olyan rendeletet eszközölni ki, mely 
szerint Apafi  meghatalmazottjával megkötheti a szövetséget,5) 
s a franczia  király Telekinek is megígérte közbenjárását,0) 
Ennek következtében a franczia  udvar még 1677. márcziu-
sában Apafihoz  küldötte a finom  modorú és vig természetű 
Forval grófot  és Reverend abbét s felszólítá  általok a feje-

') Erd. Orsz. Emi. XVI. 928, 329. 11. 
*) E reversálisokat 1. Tört. Tár 1881. évi.  212 -215. 11. 
*) Bethlen M. I. 464. Cserei 95. 1. 
«) Teleki Bethumenek Sorostély. jan. 28. — Erd. Orsz. Emi. 

XVI. 355, 356. 11. 
») Tört. Tár 1890. évf.  519. 1. 
»J Erd. Orsz. Emi XVI. 354, 355. 11. 



delmet: küldjön követeket si varsói tárgyalásokra. E követ-
séggel áprilisban Macskási Boldizsár bízatott meg s hogy 
az egész alkudozásnak annál nagyobb eredménye legyen, 
Reverend is visszatért Városba.1) Teleki nem mulasztotta 
el e kedvező alkalmat: Béthune közvetítésével biztosította 
ragaszkodásáról a franczia  udvart2) és sietett kikérni a len-
gyel király magas kegyét is.8) A bujdosók teljhatalmú köve-
tekké Farkas Fábiánt, Faigel Pétert és Absolon Dánielt 
nevezték ki az említett tárgyalásra.4) 

A varsói tárgyalásokat királya rendeletére Béthune 
marquis vezette, a ki az emiitett követekkel máj. 27-én 
meg is kötötte a szerződést. E szerint Apafi  és a bujdosók 
15,000-nyi hadat tartoznak kiállítani, mely a beküldendő 
franczia  segélyhaddal együtt a Teleki fővezérlete  alatt áll. 
A fővezér  mellett egy 12 tagu tanács lesz, melynek javas-
latát mint „dux et praeses consilii" sohasem hagyhatja 
meghallgatás nélkül. Apafi  gondoskodjék a hadak téli szállá-
sáról A franczia  király kötelezi magát, hogy a segélyössze-
get negyedévenkint pontosan kifizeti,  de mindig a hadsereg 
létszámára való tekintettel. A kiállított had létszámát nem 
lehet kisebbíteni. Béthunnek legyen gondja rá, hogy kép-
zett franczia  tisztek jöjjenek Magyarországba. Apafi  — ha 
a porta nyilt ellenzése miatt szemmelláthatólag nem segíti 
a bujdosókat — ne hijja vissza Telekit az erdélyi haddal. 
De ha nem teheti, akkor mindenről még jókor tudassa 
Béthunet. Apafi  és a bujdosók a franczia  király tudta és 
beleegyezése nélkül nem léphetnek békére, sem a háború-
nak véget nem vethetnek. A franczia  király nemcsak befog-
lalja őket — a mennyire lehet — a kötendő békébe, hanem 
a török előtt is szószólójuk lesz. Évenkint 100,000 tallért 
ad, nem számítva az első hat hónapban adandó 20,000 
tallért. E szerződésnek, mely a legnagyobb titokban marad, 
megerősítéséről a franczia  király 15, Apafi  pedig 10 hét 

l) Apafi  Béthumenek ápr. 11. Tört. Tár. 1886. évf.  349.360.11. 
A Macskásinak adott utasítást 1. Erd. Orsz. Emi. XVI. 358-301. 11. 

«) Tört. Tár 1886. évf.  351. 1. 
•) Teleki Szobjeszkinek ápr. — U. o 347. 1. 
V A bujdosók Bóthunenek ápr. 2. U. o. 351. 352. 11. 



alatt gondoskodik.1) A franczia  király julius 10-én meg is 
erősítette a szezódést Versaillesban.*) 

Farkas Fábián és Absolon Varsóban maradtak, Macs-
kási pedig többi társaival visszaindult s a mint a fejedelmi 
udvarba érkezett, Apafi  jul. 3-ra tanácsülést hirdetett Rad-
nótra.') De még Macskásiék visszaérkezése előtt sokat tár-
gyalt Teleki Forvallal a bujdosók ügyében Gyulafehérvárt. 
Szóba jött az is, hogy Forvalék adjanak Telekinek 16,000 
aranyat, ha már minden áron őt akarják a bujdosók élén; 
de Forval Thököly s az idő közben visszatért Faigel előtt 
csak üres biztatásokkal felelt.4) 

A radnóti tanácsülés nagyon népes volt; a tanácso-
sokon kívül nemcsak az erdélyi főurak  közül többen, hanem 
a bujdosók főbbjei  is megjelentek. Farkas Fábián is meg-
jött Clanleuvel. Teleki ezen alkalmat használta fel,  hogy 
magát tisztázhassa. Sokan irigy szemmel nézték a kővári 
kapitány emelkedését, terveit önzésre magyarázták, minden 
tettében a parvenü haszonlesését látták, sót azt rebesgették, 
hogy ó ingerelte a fejedelmet  a bujdosók megsegélésére. 
Hogy ennek a mende-mondának lehetett valami alapja, 
kétségtelen, hiszen szemmelláthatólag ki lehet mutatni, 
hogy Teleki politikája már az Apafi  politikája kezdett lenni. 
De mégis az ilynemű híreszteléseknek elejét kellett venni; 
megkívánta ezt Erdély biztonsága, meg Apafi  hírneve. 
Erdély biztonsága azért, mert ily módon Béldi, kinek min-
den törekvése különben is Teleki s a bujdosók megsegítése 
ellen irányult, uj anyagot nyert volna aknamunkájára. Apafi 
gyámoltalansága és Teleki állítólagos önzó érdekei káros 
hatással lettek volna az egész ügyre. Azért Teleki a gyű-
lés előtt kijelentette, hogy inkább vasat visel, mintsem a 
rendek beleegyezése nélkül kezdjen valamihez. A tanácso-
sok — a úgy látszik az ó kérésére és szándéka szerint — 
siettek julius 7-én kiállítani a téritvényt, melyben kijelen-
tik, hogy Apafi  nem a Teleki ingerlésére pártolja a buj-
dosókat. Teleki az ő és a rendek akaratából állott a buj~ 

') Tört Tár 1890. évf.  519—524. 11. 
') Erd. Orsz. Emi. XVI. 303, 364. 11. 
») Béldi meghívóját 1. Erd. Orsz. Emi. XVI. 378, 379. 11. 
4) Teleki Absolounak aug. 14. — U. o. 386. 1. 
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dosók élére s ha valami szerencsétlenség találja, családjával 
együtt minden erejökból oltalmazzák.1) Teleki ugyanezen 
a napou szintén téritvéuyt állított ki az irántok való jóaka-
ratot, barátságot és szolgálatot illetőleg.2) 

E gyűlés alatt — mondhatni — legnagyobb tevékeny-
séget fejtett  ki Forval úgy, hogy határozatba ment, misze-
rint augusztus elején, legtovább 8-án a magyar és lengyel-
hadak, valamint a hátralevő pénz is készen álljanak. For-
val azutáu titkos meghagyás folytán  azt is kijelentette, 
hogy a pénz már készen áll.8) Apafi  julius 10-én ünnepé-
lyesen kinevezte a hadsereg fővezérévé  Telekit, julius 
27-re kitűzte az elindulás napját,4) s a kinevezett fővezért 
a bujdosók is julius 18-án Tótiban tartott gyülésökben 
elismerték.5) Csakhogy a sors úgy akarta, hogy most is az 
egész dolog a készülődésnél maradjon. A jul. 27-i elindu-
lásból, bár Teleki még Radnótou hadi készületekhez fogott/') 
nem lett semmi. 

Midőn Teleki julius 24-én búcsúzni akart a fejede-
lemtől, hogy induljon, Kende és Keczer portai követek leve-
lét vette, mely a török hire és tudta nélkül nem ajánlotta 
a vállalatot. E miatt csak 30-án indülhatott el Kővárra, 
útközben megkapta az előbbi követek gyors futártól  küldött 
levelét, mely a porta határozott szándéka miatt a vállalat 
elhalasztását kívánja s egyúttal a fejedelmi  parancsot is, 
mely az e miatt aug. 4-re hirdetett tanácsülésbe rendeli 
vissza. Mert Kindsberg portai német követnek valahogy 
fülébe  ment a dolog s panaszt tett a portán, hogy Apafi 
idegen hadakat bocsát be Magyarország ellen s Béthune 
marquist akarja magyar királylyá tenni.7) E hír sehogysem 
tetszett a nagyvezérnek, azért Íratott Apafinak  Maurocor-
datoval,8) Buda Jánossal,1') hogy igazolja magát. Ezért kiván-

') Erd. Orsz. Emi. XVI. 379, 380. 11. 
*) U. o. 380, 381. 11. — Egv másik példányát 1. Deák. F A 

bújd. levélt. 252—254. 11. 
•) Teleki Absolonnak Kővár, aug. 14. Erd. Orsz. Emi XVI. 382. 1. 
4) Deák F. A buj. lev. 101 1. 
5) U. o. 56-59. 11. 
•) Baló László Béldinek jul. 30. Tör. m. Kori. Tört. Emi. 1. 

VII. 432. 1. 
') Kendéék Apafinak  aug. 9. — U o. 437. 1. 
e) Jul. 11. - U. o. 427, 428. 11. 
•) Jul. 20. — U. o. 430, 431. 11. 



tak halasztást Kendéék. Teleki azonban nem tért meg, ha-
nem miután Forval, Reverend és Clanleu visszamaradtak 
Apafinál,  Kővárija ment, hova a bujdosók is tartottak s 
ágyúk is szállíttattak. A Kindsberg vádaskodása miatt Szé-
kely László ment követül a portára, a vállalatot illetőleg 
abban állapodtak meg a fejedelmi  udvarban, hogy Teleki 
csak a zsoldosokat tartsa meg s egy havi zsoldot fizessen. 
Knnek értelmében kapta azután azt a parancsot, hogy mig 
Székely vissza nem jó, Belső- és Közép-Szolnok vár megyék-
ben szállásoltassa el hadait s a Lengyelországból közeledő 
segélycsapatoknak megállást parancsoljon.1) 

Teleki erre a főurakat  elbocsátotta maga mellől; de 
nagyon meggyült a baja a vitézlő renddel, mely folytonosan 
kiabált, hogy nem a tétlenségért fogott  fegyvert,  s ve-
zessék az ellenségre. E miatt sokat tanakodott Thököly-
vel és a bujdosó főrendekkel.  Végre 11-én megjöttek For-
val és Clanleu a fejedelmi  udvarból. Teleki azonnal ki-
fejtette  a késedelem okait s hogy csak az egy havi zsold 
kifizetésével  lehet lecsillapítani a féktelenkedóket.  De For-
val hallani sem akart erről. Ily körülmények közt Teleki 
sem tehetett egyebet, mint hogy a bujdosóknak előadta az 
okokat, melyek miatt nem mehetnek s nyugodalmat taná-
csolt. Végre Thököly és Fa'gel rábeszéléseire Forval is haj-
landónak mutatkozott az egy havi zsoldot kifizetni  de úgy, 
ha a had egybegyűl s hogy ennek állapotáról tudomást 
szerezzen, Clanleu is jelen lesz álruhában. Forvalék azután 
távoztak s mindössze 2,000 aranyat adtak Telekinek, ki 
sietett emberei közt szétosztani.2) Clanleu pedig az útba 
levő franczia  hadakhoz ment Strybe, hogy mig a portáról 
tudósítás jó, rendben tartsa.8) 

De ennek a halogatásnak nem voltak barátai Wesse-
lényi Pál és a bujdosók, valamint Forval sem, ki Reverend-
dal együtt nem szűnt meg sürgetni Telekit, hogy azonnal 

') Apafi  Tclckiuek aug. 6. Tör. m. kori Tört. Emi. I., VII. 
434--430. 11. 

') Teleki Absolounak, Kővár, aug. 14. — Erd. Orsz. Emi. 
XVI. 382-380. 11. 

») Thököly Naplója. Kiadta Torma K. 01. 1. 



indúljon.1) Azt is akarták, hogy a fejedelem  bocsássa ki 
Telekit. Apafi  azonban nem tehette b azért közvetítő mód-
hoz folyamodott:  Thököly Imrét, ki többnyire Erdélyben 
tartózkodott, a magyarországi hadak vezérévé nevezte, a 
miről Telekit is értesítette.2) Midőn azonban Székelytől oly 
hirek jöttek, hogy a bujdosók megsegélése Erdély részéről 
már csupán napok kérdése, Telekinek rendeletet küldött, 
hogy mindenre készen legyen úgy, hogy Székely haza jöve-
telekor azonnal indúlhasson,8) s újabb téritvényt is küldött, 
melyben megújította Telekinek a múlt évben adott bizto-
sítékokat.4) Teleki — mint óvatos politikus — belenyugo-
dott a várakozásba, csupán azt nem tanácsolta, hogy a buj-
dosók a bejövő lengyel hadakhoz csatlakozzanak. De hiába! 
Szeptemher végén bejött Boham mintegy 3000-nyi haddal 
s egyesülve a magyarokkal, megverte Schmiedt ábornokot 
Nyalábvár mellett. Ide jött pár hét múlva Thököly is, ki 
időközben Erdélyben járt s némi habozás után — főleg  a 
porta kedvező biztatásaira — Magyarországba ment, de 
nem előbbi (vezéri) állásában.®) 

Boham és magyar vezértársai Hajdu-Böszörményt kez-
dették ostromolni, de semmire sem mentek, azután Cobb 
elől, ki Strassoldonak volt az utóda, Biharmegyébe húzód-
tak vissza.0) Az egész vállalat nem ért semmit; hiányzott 
a kellő lelkesedés, kiányzott a kitartás s-mi fő-hiányzott  az 
egyetértés. Nem csoda, ha Béthume marquis a legkeserűbb 
szemrehányásokban tört ki a bujdosók ellen.7) Teleki az 
egész hadjárattól távol maradt, mert leghelyesebbnek tar-
totta, ha a döntő pillanatot megvárja. 

') Forval és Reverend levelei Telekinek szept. 8-án és 11-én, 
az előbbi a táborból, utóbbi Radnótról. — Erd. Orsz. Emi. XVI-
389-391. 11. 

*) Apafi  Telekinek Radnót, szept. 6. — Tör. m. kori Tört. 
Emi. 1., VII. 447. 1. 

») U. o. 448. 1. 
«) A bujd. levélt. 166. s köv. 11. 
») Apafi  Telekinek okt. 13. — Tör. m. kori Tört. Emi. 1., 

VII. 469. 1. 
•) E hadjáratot 1. Angyal D. I. 143. s köv. 11. 
') Tört. Tár 1890. évf.  528. 1. 



Mialatt Magyarországon folyt  a harcz, nálunk is meg-
indult a forrongás.  Béldi kiszabadulása után nem tudta 
fékezni  magát s a legkeserűbb kifakadásokban  tört ki Teleki 
elleni. Kiesen elitélte a magyarországi beavatkozást, melyet 
pusztán a Teleki nagyravágyásának tartott. Már a börtö-
néből azzal az elhatározással távozott, hogy megbuktatja 
Telekit s ezen eszmének az erdélyi főurak  közül többet 
megnyert, mint Csáky Lászlót Haller Jánost, Kapi Györgyöt, 
Lázár Istvánt, Patskó Kristófot  stb. Ezek együtt szoros szö-
vetségre léptek s olyan formán,  mint hajdan Báffy  Dénes 
ellen a legnagyobb titokban hitlevelet állítottak ki. melyben 
azzal meDtik felkelésöket,  hogy a Teleki gonosz practikái-
ból akarják megszabadítani az országot, melynek jogait láb-
bal tiporja.1) A törökhöz is követül küldötték Paskót azzal 
a szándékkal, hogy a porta tiltsa el Telekit a bujdosók 
támogatásától, ki idegen hadakkal akar a bujdosók mellett 
a német ellen harczolni, idegen hadaknak igért szállást, 
idegen néptől fogadott  el nagy összeg pénzt, mit tagad a 
portán. Igy akarja romlásba dönteni hazáját.8) 

Az öszeesküvők nemcsak a portához folyamodtak,  hanem 
hogy fegyveres  erejök legyen, a vitéz székely népet is csá-
bítgatni kezdették. Annyira sikerűit itt czéljok, hogy Három-
szék pl. deczember 1-én tartott gyűléséből kérte a fejedel-
met, ne adjon hitelt a híreszteléseknek,') Apafinénál  pedig 
közbenjárásért esedezett, hogy Apafi  két-három ember 
kedvéért ne vesse meg az egész nemzetet,4) sőt a ren-
deknek is irtak, hogy a régi szabadság helyreállítására köz-
benjárók legynek.6) Háromszék példáját követte Csík, Gyergyó 
és Kászon is.0) 

E mozgalom, mint a jelekből látható, nagyon komoly 
volt, de Teleki nem vesztette el fejét.  Az udvar egyelőre 

') Tör. m. kori Tört. Emi. 1., VII. 469-472. Y. ö. Erd. Orsz. 
Emi XVI. 403 404. 11. 

») A Paskónak adott utasítást 1. Erd. Orsz. Emi. XVI. 404- 406. 
11. — V. ö. Kindsbcrg jelentését a császárhoz 1678. jan. 28 — U. o. 
419, 420. 11. 

•) U. o. 407, 408. 11. 
<) U. o. 408 -410. 11. 
*) Tör. m. kori Tört. Emi. 1., VII. 490. s köv. 11. 
•) U. o. VII. 489. 1. 
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Szomosújvárra ment novenberbeu,1) majd Ebesfalvára,  hol 
a tanácsosok elhatározták, hogy a székelyek lecsendesitésére 
követeket küldenek.2) Ily módon békés úton kívánták ele-
jét venni a forrongásnak.  Teleki Kővárt várta a fejleménye-
ket hadaival annyira készen, hogy akármely perczben indul-
hasson.1) Mein akarta, hogy ellenfelei  a Béldi-féle  mozgal-
mat is ellene használják fel,  azért nyíltan távol maradt az 
ellenhatástól, de titokban ö intézett mindent; összeköttetés-
ben állott a befolyásosabb  tanácsurakkal. Igy történt, hogy 
midőn január végén Achmed aga jött Paskóval Erdélybe, 
hogy a dolgok mivoltáról meggyőződjék, Teleki ammonitio-
jára is hozott parancsot,4) sőt Apafi  febr.  1-ére országgyűlést 
hirdetett Szász-Kézdre,5) megindultak a fejedelmi  hadak 
is Béldiék ellen. Aranyos-, Maros- és Udvarhelyszék hadait 
Bethlen Gergely és Mikes Kelemen 1678. januárban a még 
mindig tétlen felkelők  ellen indították, kiknek hada min-
den ellenállás nélkül oszlott szét; Béldi, Csáki, Domokos 
Tamás, Belényi, Apor Lázár, Kálnoky Bálint s a többi 
kompromittált főurak  a portára menekültek. Béldi vára 
Bodola a földdel  egyenlővé tétetett, felesége  börtönbe került, 
javai elkoboztattak".̂  A februári  fogarasi  országgyűlés pedig 
Bethlen Farkas élén követséget küldött a portára, hogy 
tartsa meg, Erdélyt régi törvényeiben, hiúsítsa meg Béldiék 
törekvéseit, munkáljon a határok kiigazításán.7) Ezen ország-
gyűlésre különös meghívást kapott Teleki a fejedelemtől, 
hogy személyes jelenlétével oszlassa el a fen  forgó  nehéz-
ségeket,8) de eddig nem találtunk adatot, mely megjelené-
sét igazolja. 

Telekinek tehát sikerült jó formán  még csirájában 
elfojtani  a Béldiféle  mozgalmat. Pedig ez ugyancsak vesze-

') Duák F. Béldy Pál lü'J. 1. 
•) Bethlen M. I. 490. 1. 
•) Apafi  Telekinek Fogaras lli78. jun. 15. Erd. Orsz. Emi. 

XVI. 429. 1. 
<) Bethlen M. I. 498. 1. — V. ö. Apuíi Telekinek febr.  « Erd. 

Orsz. Emi. XVI. 432, 433. 11. 
«) Tör. m. kori Tört. Emi. 1., VII. 492. 1. 
«) Bethlen. M. I 494, 495. 11. — Cserei 97 -101. 11. 
') Tör. m. kori Tört. Emi. 1 , VII. 494. 1. 
•) Apafi  Telekinek febr.  8. — Erd. Orsz. Emi. XVI. 432, 433. 11. 
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delmes volt; mindenekelőtt — a mint a hitlevélből látható — 
a magyarországi beavatkozás miatt akarták megbuktatni 
Telekit s ha ez sikerül, akkor más irányt adtak volna 
Erdély politikájának s még Apafit  is készek lettek volna 
letenni, ha nem enged.1) Szóval Béldi felkelése  az akkori 
viszonyok, gyökeres reformálására  irányult s úgy látszik, 
hogy mind Kapynak, ki az erdélyi adóval ment be s Béldi 
titkos hive volt, mind Paskónak sikerült némileg megnyerni 
a portát.2) De Béldi, mintha tudta volna vállalata nagy hord-
ereje t. habozott s igy időt engedett Telekinek. 

A kővári kapitány az erélyes fellépéssel  megmentette 
önmagát s a bujdosók ügyét. Nem vádoljuk nagyravágyás-
sal. hogy Béldi romlásával akart emelkedni, jóllehet az 
egykorú források,  mint Bethlen Miklós, de különösen Cserei 
kiválóan szereti mentegetni Béldit. Az igazság körúl-
belöl ez lehet: Teleki előre szabad kezet engedett Béldi-
nek, de midőn látta, hogy elkapatja magát, jónak látta a 
reversalissal korlátozni. De ez csak fokozta  Béldi hevét, 
ki most egyenesen Teleki s az erdélyi politika megbukta-
tására tört. Ezt Teleki sem tűrhette, mert a mostani poli-
tikától sokat remélt a franczia  támogatás mellett. Meg kel-
lett mentenie s meg is mentette önmagát és politikáját. 
Béldi menekülésével még nem volt meg minden, hanem azt 
belátta Teleki is, hogy Béldi és barátjai már lejárták ma-
gokat. Most más nem volt semmi útjában Bánffy  Dénes 
már rég pihent sírjában, melybe önmagát dönté, Béldi pedig, 
ki Bánffyt  akarta utánozni, földönfutó  bujdosó lett. 

Teleki most vetélytársak nélkül állott; szabadon foly-
tathatta politikáját, nem akadályozta senki. Most nyilt meg 
a tér, most kínálkozott bő alkalom, hogy a haldokló erdélyi 
fejedelemség  óráit meghosszabbítsa mind addig, a mig csak 
lehet. Önkénytelenül oda jutottunk, hogy jellemezzük Teleki 
ezutáni politikáját; pár szó elég arra. Törekvése az volt, 
hogy Erdély régi hatalmát, fényét  visszaállítsa s midőn be-
látta ennek lehetetlenségét, a létező visznyokkal kívánt 
legalább annyira megalkudni, hogy Erdély tovább is fen-
maradhasson régi jogaival, kiváltságaival. 

') Gunesch feljegyz.  Trailscli Chronicon II. 183. L 
») Bethlen M. I. 495-499. 11. 



A hatalom polrzán. 
(1678-1800.) 

I. 
Béldi tragoediája hamar jutott a végkifejléshez,  az 

1678. február  15-i fogarasi  országgyűlés híveivel együtt 
megnótázta s a portára küldött Bethlen Farkasnak és tár-
sainak sikerűit oda vinni a dolgot, hogy a bujdosók, kik 
ezerféle  tervet szőttek, a Jediculába zárattak, honnan csak 
Béldi halála után szabadultak meg.1) Igaz ugyan, hogy addig 
még sok alkalmatlanságot okoztak. 

Teleki már ekkor javában forgolódott  a hadjárat meg-
indítása körül. Még a múlt évben Francziaországba küldötte 
Absolont,2) ki január végén vagy február  első napjaiban 
jó Ígéreteket hozott.8) Ezért a kővári kapitány alkalmasnak 
látta az időt, hogy magáról is gondoskodjék. Jóllehet az 
1677. május 27-i varsói egyezség szerint ő volt az egész 
hadsereg vezére, a még ezen évben folytatott  hadi vállala-
tokból meggyőződött, hogy nem ismerik el. Azért sürgette 
Béthune marquisnál, hogy az ő vezérsége ismertessék el s 
Kővár megerősítésére 10,000 tallér fordíttassék  ; jelöljenek 
ki alkalmas helyet, hova szükség esetén családjával együtt 
vonulhat s mint fővezér  kapjon illó fizetést.4)  Ezáltal tehát 
nem kevesebbet akart, mint a varsói szerződés reá vonat-
kozó pontjainak a kibővítését. 

Béthune nem sokáig váratott; úgy látszik, hogy Teleki s 
a bujdosók érdekeit szivén viselte. Már előbb meghagyta For-
valnak és Reverendnak, hogy Teleki mellé 12 tanácsost állít-

') Bethlen M., 501., 502. 11. — Cserei 106—112. 11. 
•) Béthune Telekiéknek decz. Tört. Tár 1890. évf.  528. 1. 
») Absolon Telekinek Stry. jan. 20. Tört. Tár 1883. évf.  :j. 1. 
*) Teleki Béthunenek íebr. Tört. Tár 1890. évi. 531. 1. 



sanak,1) most pedig mindkettőt Kővárra küldötte, hogy Te-
leki kívánságait tárgyalás alá vegyék. Az alkudozások hamar 
véget értek. Teleki már február  16-án kiadta a hitlevelet, 
melyben elismeri a küldött összeg felvételét  s egyenkint 
sorolta fel  kívánságait, melyeket Forvalék ajánlásukkal 
együtt Béthune elé fognak  terjeszteni.4) Teleki az ügy ily 
gyors elintézése miatt sietett magasztalni a franczia  királyt,3) 
és Béthune marquist.4) 

Annyira tetszett a uolog menete Telekinek, hogy mái-
eljöttnek hitte az időt a támadásra.5) De még egy kissé 
várni kellett. A kővári pontokkal még márcziusban elindí-
totta Absolont, hogy előbb találja meg Béthunet, azután 
menjen a franczia  királyhoz, tudassa a körülményekről s 
eszközölje ki az utólagos kívánalmak megerősítését, mert ő 
minél hamarább táborba kiván szállani.0) Béthune, kire 
— úgy látszik — jó hatással volt azon körülmény, hogy 
Teleki nem hallgatott Cobb szavaira, melyekkel a bujdosók-
ügyétől elvonni igyekezett,7) április 16-án erősítette meg a 
kővári pontokat, melyek a varsói egyezség kiegészítését 
képezték. E szerint Teleki az egész hadsereg teljhatalmú 
fővezére,  kinek jövőjéről a franczia  király gondoskodik s 
szolgálatai jutalmául pensiot is ad. Mint fővezérnek  a háború 
tartamára havi 1000 magyar frtot  fizet  3 nem ellenzi, hogy 
szükség esetén az erdélyi fejedelem  segedelmére menjen 
hadaival. Ha Teleki fogságba  kerül, kiváltásáról gondoskod-
nak ; saját katonái a zsoldosokkal egyformán  kapnak fize-
tést, elvesztett ágyúiért kárpótlást kap.*) Absolon sietett 
tudatni erről Telekit, de ez nem volt megelégedve, hanem 

') Béthune a bujdosóknak 1678. elején. — Tört. Tár 1890. évf. 
529—531. 11. 

») U. o. 531., 532. 11. 
«) Teleki a ír. királynak Kővár, febr.  29. Erd. Orsz. Emi. XVI. 

458, 459. 11. 
*) Telski Béthunenck febr.  26. Erd.'Orsz. Emi. XVI. 457., 458.11. 
») Teleki a ír. kanczelláruak márcz. 10. - Tört. Tár 1886. 

év f.  483. 1. 
•) U. ő. a fr.  királynak u. ekkor. — U. o. — V. ö Teleki 

Béthunenek márcz. 10., utal Absolon szóbeli informatioira.  — Erd. 
Orsz. Emi. XVI. 459. 1. 

') Cobb Telekinek febr.  22. Erd. Orsz. Emi. XVI. 455-467. 11. 
Teleki válasza Kővár márcz. 27. — U. o. 457. 1. 

•) Tört. Tár 1890. évf.  536, 537. 11. 



még néhány pont hozzácsatolását kívánta, hogy Absolon a 
franczia  udvarnál erősíttesse meg azon kívánalmakkal együtt, 
melyeket az erdélyi fejedelem  és a bujdosók a varsói 
egyezség kiegészítéséül kértek. Apafi  maga a már megkötött 
szerződés végleges megerősítését s a porta megnyerésére 
némi segélyösszeget óhajtott, mig a magyarok a felajánlott 
segítség állandó megtartását kérték.1) 

Absolon, mielőtt útnak indúlt, jun. 7-én kihallgatást 
nyert a lengyel királynál s kapott is jó Ígéreteket. Ezekkel 
Nemessányi vissza is indúlt Telekihez, míg Absolon Franczia-
országba vette útját.2) De midőn megérkezett, szomorúan 
látta, hogy itt csak húzzák-halasztják a dolgot. Azt, hogy a 
franczia  király még nem adott nagyobb segítséget, azzal 
indokolta Pomponne marquis, hogy ó felsége  a kötendő 
békével volt elfoglalva,  másrészt pedig Béthune marquis 
részletes tudósítását s a bécsi gyanús hírek megczáfolását 
várta.3) Absolont sokáig megvárakoztatták s végre is a 
hosszú várakozás eredménye — úgy szólva — semmi sem 
lett: a király október 26-án fogadta  kihallgatáson s bár 
minden jót igért kijelentette, hogy a részletek eligazításával 
Béthunet bízta meg.4) Absolon azután, a mint Varsóba ért, 
azonnal sürgette Béthunet, hogy adja ki a szerződés meg-
erősítését, de ez mindaddig megtagadta, míg a magyar-
országi ügyek állásáról hírt, illetve alapos tudósítást nem 
kap, mivel úgy értesült, hogy a bujdosók és az erdélyieü 
ő felsége  tudta és beleegyezése nélkül kötöttek fegyver 
szünetet.5) 

Igy állott a dolog a franczia  szövetségessel, a kinek 
szintén nagyon sok volt az ígérete, de annál kevesebb az 
adománya. Teleki kezdett boszankodni Béthune lassú eljá-
rása miatt. Meghagyta a Varsóban időző Absolonnak, hogy 
jöjjön haza s mondja meg a marquisnak, ne ámítsa az er-

') E postulatumokat 1. Tört. Tár 1886. évf.  493—4ÍXÍ. 11. 
•) Absolon Telekinek Haliacsov, jun. 8. — U. o. 1883. évi. 

13, 14. 11. 
») Absolon Telekinek Fontuincblaú, szept. 22. — U. o. 18Ö3. 

évf.  15. 1. 
4) U. ő a magyar rendeknek. — tJ. o. 18. 1. 
») U. 6 Telekinek decz. 25. — U. o. 21—23 11. 



délyieket Iieverenddal, mert ez „már nem úgy tartatik, mint 
resídens, hanem mint zálog míg Marhio uram vagy az 
ura ratihabitatioját meg nem adja, vagy pedig kegyelmes 
urunkét vissza nem küldi s az adósságokról nem satisfaeiál 
kegyelmednek adott punetuinok és igaz praetensiok szerint."1) 

Ha már az Absolon útjáról szóltunk, pár szóban azon 
közvetítő hatalomról is meg kell emlékeznünk, mely a 
franeziák  és erdélyiek — magyarok érintkezését lehetővé 
tette, — ez Lengyelország. Szobieszki János lengyel király 
elejétől fogva  nagy érdeklődést tanúsított a magyarországi 
ügyek iránt, pedig sem az Ausztriával való viszonya, sem 
a rendek érzelme nem kedvezett. Lengyelországnak szoros 
szövetsége volt Ausztriával s hogy Béthune mégis, bár 
nagyon nagy tevékenységet nem fejtett  ki, hadat szedhetett, 
határozottan Szobieszkinek kell tulajdonítani. A senatorok 
és a elerus hatalmasan elleneztek minden megsegítést. „Jó 
lélekkel írhatom — írja Absolon Telekinek — nincs a 
magyar népnek csak hét jóakarója is Lengyelországban, ó 
nagysága (Szobieszki) mégis ezekkel nem gondolván, min-
dent cselekszik adományokkal, ígéretekkel, emberséggel 
disponálván az ellenkező lelket."2) Nemcsak a lengyelek, 
hanem az idegenek is mindent elkövettek, hogy a lengyel 
királyt a magyarokkal való barátkozásról vagy szép szóval, 
vagy erőszakkal lebeszéljék. A dán király pl. tudatta, hogy 
ha megengedi, hogy országában hadat toborozzanak vagy 
országán át hadakat vigyenek, kénytelen lesz a bálti ten-
geren való kereskedést végképen megakadályozni. Az osztrák-
párt „zászlótartója" Lengyelországban a krakkói érsek volt, 
ki nyíltan ellenmondott a királynak, hogy az eretnekek szá-
mára való hadgyűjtést megengedi. A pápai nuncius mind a 
királyt és királynét, mind a rendeket felszólította,  ne enged-
jék, hogy Béthune Lengyelországban hadat gyűjtsön. A 
német császár és a brandenburgi választó követei minden 
kihallgatáson rettentően panaszkodtak a király pártfogása 
miatt. Nem csoda, ha ily körülmények között a segédhadak 
bejövetele nagyon lassan haladt.8) 

') Teleki Absolonnak decz. Tört. Tár 1883. évf.  23—20. 11. 
•) Absolon Telekinek Jovorov, ápr. 28. — U. o. 1883. évf.  7.1. 
') U. ő. u. annak. — U. o. 7—í). 11. 



Ez mindenesetre lassította, de nem tartóztta fel  a buj-
dosók ügyének a haladását. Wesselényi Pálnak — a magya-
rok választott generálisának — a tekintélye egyre alább 
sülyedt, de annál jobban emelkedett a fiatal  Thökölyé. De 
a Teleki fóvezérségét  még senki sem mert kétségbe vonni. 
Jórészt a Thököly fárodozásainak  volt az eredménye, hogy 
a bujdosók ez év (1678) márczius 7-én Kővár mellett gyű-
lést tartottak, melyen Porval és Boham ia megjelentek. Kz 
arra szolgált, hogy mielőtt a táborozáshoz hozzáfognak, 
szervezkedjenek. Megválasztották a 12-es tanácsot s a többi 
hadi tiszteket is Teleki mellé.1) Az egész gyűlés alatt, 
mely Somkúton tartott, folytonos  kitüntetésekben részesült 
Teleki, ki még azzal is iparkodott fokozni  a belé helyezett 
bizalmat, hogy márcz. 8-án reversalist állított ki, mely sze-
rint őket el nem hagyja, a francziákkal  egyetért, tudtok és 
beleegyezésök nélkül az ellenséggel nem egyezkedik.2) Min-
denki a lehető legjobbat remélte s magok a bujdosók fen-
szóval hirdették, hogy feljött  valahára a jótevő nap, mely 
a szorongatott Magyarországot a zsarnokság nyűgétől meg-
szabadítja.8) Apafi  is sietett biztosítani Telekit családjával 
együtt, miután a testi és lelki szabadság helyreállítására 
az ó akaratából megy ki, csak ó és a magyar rendek az 
iránta való hűségben megmaradjanak.4) 

De Teleki a somkűti örömek közt sem feledkezett 
meg arról, mit az ügyes diplomatának tudnia kellett. Az 
egész vállalat úgy ígérhetett csak valami sikert, ha a török 
sem vonja meg jóakaratát. Ezért még innen tudatta a nagy 
vezérrel, hogy a bujdosók főgenerálisa  lévén már több év 
óta, hallgatott végre kérésökre s kijött, mert minden erejét 
arra akarja fordítani,  hogy a német nemzet dühösködő ha-
talma alól a nemzetet felszabadítsa  „sót az több, még Ma-
gyarországban való magyarokat is azon hatalmas császárunk 
igaz hűségére s tündöklő szárnyai alá akarom hozni", irja 

') Angyal. D. Thököly I. 167, 168. 11. 
») Deák F. A bujd. levelt. 258, 259. 11. 
«) A bujdosók a fr.  királynak Somkút, márcz. 10. — Tört. 

Tár. 1886. évf.  484, 485. 11. 
«) Apafi  assecuratoriája márcz. 7. Deák F. A bujd. levelt. 

169-171. 11. 



a nagyvezérnek. Kéri, hogy ne higyjen azoknak, kik a por-
tától való elszakadással vádolják.1) 

A somkúti gyűlés után Kővárra ment s készült a ki-
menetelre. De ó, kinek annyi ellensége volt, egy lépést 
sem tehetett anélkül, hogy félre  ne magyarázzák. A bujdo-
sók érdekében vezetett tárgyalások s ezek eredménye, a 
kővári pontok, ugyan eléggé biztosították, de ezzel sem 
elégedhetett meg. Azért márcziusban levelet írt a tanács-
uraknak. Elmondja az erdélyeik eddigi fáradalmait  a buj-
dosók ügyében, mely most a legváltságosabb helyzetbe ju-
tott úgy, hogy a fejedelem  vezérszerepe is fenyegetve  van. 
Ezért határozta el a kimenetelt „üdvességesebbnek tartván 
ily keresztény ügy mellett meghalnom, mintsem valamelyik 
puszta házamnál agyon verettetnem." Magát, de különösen 
szerelmes édes anyját, feleségét  és gyermekeit pártfogá-
sukba ajánlja.2) Hasonló levelet írt áprilisban a rendeknek 
is.J) Úgy látszik, még elébb kérte Apafit,  küldje meg azon 
leveleket, melyekben a bujdosókat inti, hogy Telekinek 
mint fejőknek  és elójárójoknak engedelmeskedjenek, a kal-
lói és a böszörményi hajdúkat s a magyarországi rendeket 
pedig csatlakozásra szólítja fel.  Apafi  sietett kiállítani a 
leveleket s még ápr. 5-én megküldötte.4) 

Csakhogy a Teleki indulásának útját állották egyrészt 
a külföldi  események, melyeket már említettünk, másrészt 
a portai dolgok. Itt Béldiék ugyancsak nem nyugodtak. 
Paskó még a Béldiék bemenetele előtt minden követ meg-
mozdított, Béldiék pedig beérkezésök után nem győztek 
panaszkodni Apafi  ellen, ki az országot felforgatja,  idegen 
hadakkal szövetkezik stb.6) Kérésöket pénzzel is támogatták, 
miben Kindsberg császári követ is segített.8) Valóságos ár-
verést tartottak úgy, hogy midőn Bethlen Farkas Apafi  kö-

') Teleki levele márcz. 10. — Hadtörténelmi közlemények 
1893. évf.  469, 470. 11. 

») Márcz. 21. — U. o. 463—465 11. 
») U. o. 465, 466.11. 
*) Apafi  Telekinek. Deák F. A bujd. levélt. 175. 1., a három 

levél U. o. 171—174 11. 
») Erd. Orsz. Emi. XVI. 461. s köv. 11. 
•) Tört. Tár. 1881. évf.  288. 1. 



vete megérkezett, alig akart szóba állani a nagyvezér.1) 
Szerencséje volt az erdélyieknek, hogy Skerlet basát sike-
rűit megnyerniük. Hiába Ígértek eget-földet  Béldiék. a te-
temes ajándékok hatása alatt a nagyvezér is az erdélyiek-
hez hajlott.2) Béldi és társai ápr. 22-én elfogattak  és a 
Jediculába fárattak,')  miről a szultán fermánt  is küldött 
Apafinak,4)  a bujdosókat illetőleg pedig megengedte, hogy 
Teleki kimenjen s az erdélyiek is, de csak kisebb csapatok-
ban 8 ágyúk kivitelétói őriszkedjeuek/') Ily körülmények 
között Apafi  is egyelőre várakozást parancsolt,0) de ápr. 
19-én határozottan megparancsolta, hogy máj. 1-én haladék-
talanúl induljon „elég legyen addig az Kővárban való laka-
dalmazás."7) 

Teleki azonban — ámbár kezei közt volt az indulást 
parancsoló fejedelmi  rendelet — a már annyiszor czélszerü-
nek bizonyúlt óvatosságot szem élőit tartva, nem feledke-
zett meg saját maga biztosításáról, mielőtt bizonytalan 
kimenetelű vállalatához fog.  Több levelét láthattuk eddig 
Telekinek, melyekben úgy tünteti fel  a dolgot, hogy a 
magyarországiak megsegítésére a fejedelem  kényszerítésére 
vállalkozott. Ennek oka nem ismeretlen, ha meggondoljuk, 
hogy egyfelől  Erdély helyzete kivánta, hogy a nagyvilág 
előtt Apafi  szerepeljen mindenben fótényezóül,  másfelől 
Telekinek még mindig voltak ellenségei, kik szívesen hasz-
náltak fel  minden alkalmat megrontására. E kettős ok fejti 
meg Teleki „Apologia"-ját, melyet Kővárt ápr. 24-én irt, 
mielőtt a magyarországi vállalatra elindult. Mindjárt a ter-
jedelmes apologia elején okát adja, miért irta: hogy „az 
nevezetes és ez világnak nagyobb részére kiterjedhető köz-
önséges dolgokban az ilyen könnyen, sőt már az utolsó 
időkben ugyan természetté vált szokás szerént következ-

') A követek Apafinak.  Tör. m. — kori Tört. Emi. 1., VII. 523. 1. 
») U. o. 527. s köv. 11. 
•) U. o. 531. 1. — V. F. Bethlen ö. ápr. 28. Tört. Tár. 1881. 

évf.  234. 1. 
4) Erd. Orsz. Emi. XVI. 473, 474. 11. 
») Tört. Tár. 1881. évf.  236. 1. 
•) Apafi  Telekinek ápr. 11. Erd. Orsz. Emi. XVI. 480. 1. 
') Erd. Orsz. Emi. XVI. 481, 482. 11. 



hető ítéletek s alkalmatosságok megelőzésében, mind jó 
lelkiismeretű tisztaságának megmutatására s mind jó híré-
nek, nevének, mind a mostani élők s mind a következendők 
kárhoztató mocska és szennye alól való felszabadításában 
igen kinyílt és vigyázó szemmel légyen, lásson és nyúljon 
előtte való dolgaihoz." Azután elmondja a bujdosók fel-
karolásának a történetét 1676-tól kezdve egészen 1678-ig. 
Az egész elbeszélésben mindenütt kiemelkedik, hogy Telekit 
mindig a fejedelem  kényszeritette a bujdosók támogatására 
s mégis honfitársai  azzal vádolták, hogy Apafit  s az orszá-
got akarja hadra vinni. Az eze í évek alatti helyzetét leg-
jobban jellemzi a kővetkező szavaival „Nékem mindenkor 
igy volt dolgom, mint az kinek háta megett tűz és előtte 
viz vagyon, mert a hazabéliek eleitűi fogvást  engemet okoz-
tak s vádlottak azzal, hogy én akartam a fejedelmet  ő 
nagyságát és az országot hadra vinni." Részletesen bírálja 
ellenségei vádját, melylyel minden rosszért ót okozzák, pedig 
ő csak a fejedelem  parancsára s nem önszántából állott a 
bujdosók élére.1) 

Teleki május elején indult meg. 7-én Erdőszádán volt 
két zászlóalj gyaloggal, három zászlóalj lovassal és egy 
zászlóalj puskással.3) 16-án Tasnád alatt volt. Innen tudatta 
elindulásáról Giski lengyelországi követet és kérte, legyen 
rajta, hogy a hadviselésre szükséges eszközök rendelkezé-
sére álljanak.8) Ugyanezt jelentette Béthunenek is azon 
hozzáadással, hogy az ó felségébe  helyezett bizalom miatt 
oda hagyta hivatalát, javait, családját, mert reméli, hogy a 
közjó érdekében tett szolgálataiért bőséges kegyelmét nem 
vonja meg.4) Mielőtt pedig tovább ment, jónak látta szabályozni 
hadát. Jól tudta, hogy valami eredményt csak úgy remélhet, 
ha szigorú fegyelmet  teremt. Hogy valami fegyelmezett 
nem lehetett a bujdosók hada, mutatják a túlszigoru ren-
deletek ; pedig fegyelmezetlen  hadsereggel nem sok sikert 
ígérhetett az amúgy is bizonytalan kimenetelű vállalatnak. 

') Teleki Ncmessányi Bálintnak. Erdőszáda. Tört. Tár. 1899. 
évf.  440, 441. 11. 
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Azért Tasnád-Szántón 19-én a bujdosók főbbjeivel  együtt 
41 pontból álló hadi szabályzatot alkotott, mely a nagyobb 
bűntényekre (paráznaság, lopás, rablás, szökés, árulás, enge-
detlenség) feltétlenül  halált, a kisebb bűnökre pedig súlyos 
testi büntetéseket szab, egyúttal az elöljárók és alárendeltek 
jogait és kötelességeit szigorú pontossággal irja elő.1) 30-án 
Nagy-Károlytól nem messze Vezend mellett volt táborával 
s tanakodott, mint kelhet át a Tiszán 10,000-uyi hadával. 
Az egyik út, mely Szolnoknál vezetett el, legkevesebb húsz 
napot kivánt s nem lehetett tudni, vájjon a török megen-
gedi-e; ebben az esetben is a Lengyelországból jövő hadak 
nehezen követhetik a tábort. A másik út, mely Tokaj felé 
vezet, veszedelmes, mert Rakamaznál hir szerint feles  számú 
német had állomásoz gróf  Würmb vezérlete alatt. Leg-
tanácsosabbnak tartotta tehát Husztnak tartani, hova még 
másnap megindúlt azzal a számítással, hogy Ugocsa és 
Bereg vármegyék nemessége csatlakozik.2) 

Mint hadvezér e lassú, számitó politikával nem ért 
czélt. Jun. 4-én Szinyér-Váraljára ért, honran Szabolcs 
vármegyéhez kiáltványt intézett; felsorolja  a hazának a 
törvényes urától szenvedett sérelmeit, melyek megorvos-
lására még a franczia  király is siet segélyt nyújtani. Ki-
vétel nélkül mindenkit fegyverre  szólít, a nem csatlakozókat 
rettentő büntetéssel fenyegeti.  „Aut nobiscum, aut contra 
nos."8> Junius 8-án ért Tisza-Ujhelyre. Ezalatt Würmb is 
elindult Rakamaz alól, mire Teleki Daróczra, innen Tere-
besen át Abauj vármegyébe sietett, óvatosan kerülvén a 
csatát az Ungvárra siető gróffal.  Ez a Szepességnek tartott; 
Teleki pedig azt a hibát követte el, hogy hadait kétfelé 
osztotta, minek következtében nagyobb eredményt nem tudott 
felmutatni.  O maga a vezérlete alatti haddal bekalandozta 
Abauj, Torna, Gömör és Zemplén vármegyéket, elfoglalta 
Bodókő-Váralját, Szerencset, de Tokajt nem tudta bevenui. 
Most a Sáros felé  kalandozó Thökölyvel akart egyesülni, 
elment Kassa mellett s Eperjest vette ostrom alá, de gr. 
Leslie és gr. Würmb közeledésére aug. 15-én viszavonult 

') Deák F. A bujd. levélt. 70-7-t. 11. 
») Teleki Béthunenek máj. 30. Tört. Tár. 1890. évf.  643. 1. 
•) Erd. Orsz. Emi. XVI. 605-508. 11. 
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s a francziákra  bizván a sereg vezetését, maga Kővárra 
ment.1) A bujdosók valódi vezére e percztöl fogva  Thököly 
Imre lett s ezzel Teleki is kiejtette kezéből azokat a szála-
kat, melyekkel a bujdosókat magához fűzte.  Ezek ügyében 
fordulat  állott be annyiban, hogy most nem Teleki és Apafi, 
hanem lassankint a vállalkozó szellemű Thököly fősége 
alatt kezdenek küzdeni. 

Ne szépítgessük a dolgot; Teleki nem volt hadvezér-
nek való, ó csupán az ország kormányzásához s a politiká-
hoz értett. Kétségkívül nagyot hibázott akkor, midőn mégis 
ó akart a bujdosók vezére lenni, de e hibáját kimenti ügy-
buzgósága, lelkesültsége, melylyel az egész vállalat iránt 
viseltetett. S ha már egyszer fővezér  lett, nem kellett volna 
egyszerűen ott hagyni a csatasikot, mert igy a bujdoBÓk 
feletti  főségét,  mind magát, mind Erdélyt illetőleg elvesz-
tette s ennek szomorú eredménye mindjárt a következő 
években viselt hadjáratokban mútatkozott. Az immár elvesz-
tett hatalmat nem lehetett visszavenni. 

Igazán nem tudjuk megmagyarázni, mi birta rá Tele-
kit. hogy ott hagyja a csatatért, letegye kezéből a fővezéri 
botot. Igaz, hogy a franczia  király csak Ígérgetett, de olykor-
olykor adott is valamit, a lengyel király pedig jóakarattal 
viseltetett s a porta is, pár súlyos háborúban keveredett a 
muszkával és a kozákkal, talán a küldött ajándékok hatása 
alatt szemet húuyt Teleki útja előtt, sőt a bujdosóknak gyors 
megsegítést ígér.2) A külviszonyokban tehát nem találjuk 
meg a gyors visszavonulás magyarázatát. Azt meg épenség-
gel nem hihetjük, hogy Teleki azért vonúlt vissza, hogy 
Thököly emelkedésének annál szabadabb tért engedjen. 
Nem jogosít fel  erre még az a körülmény sem, hogy Thö-
kölyról — mint Teleki leendő vejéről — beszéltek, de 
az eljegyzés csak 1679. év elején történt meg.8) A távozó 
Teleki a francziák  kérésére oly feltétel  alatt adta át a 

') Angyal D. I. 170—174. 11. — Babócsay Ruinynál I., 63-G5. 11. 
J) Sárosi Apafinak  Bazardsik, nov. 12. Tör. m.-kori Tört. Einl. 

1., VIII. 27-29. 11. 
») Cserei 122, 123. 1. - - Reverend Telekinek Ebesfalva,  jan. 

12. Tört. Tár 1890. évf.  053—(i54. 11. 
e 



fövezérletet  Thökölynek, hogy az elfoglalandó  területek 
Erdélyhez csatoltassanak.1) De a keletkező bajnak így sem 
tudta elejét venui. 

Teleki — bár Kővárra jött vissza — nem mondott le 
teljesen a hadi vállalatról s Clanleut, ki hozzá folyamodott 
zsoldért,2) katonáival együtt Kővár körül tartotta. Mialatt 
Thököly a felsómagyarországi  bányavárosokat foglalta  el, 
Nemessányi, a Lengyelországba küldött követ és Béthune 
marquis többször felszólították  Telekit, menjen Lengyel-
országba, hátha személyes jelenléte nagy hasznára lesz a 
bujdosóknak.8) Teleki hajlandó is volt erre,4) de szándékolt 
útja — nem tudni mi okból — elmaradt. 

Ezalatt Thököly — bár a bányavárosokat elfoglalta 
— midőn látta, hogy a bécsi u.lvar maga szólítja fel  az 
alkudozásra, ezen év oktoberében Szalayt Bécsbe küldé. 
Utjának eredményene mcsak a fegyverszünet  volt,5) hanem 
az elidegenedés is, melyet a meggondolatlan lépésével kel-
lett. A szerződés szerint a franczia  király tudta és bele-
egyezése nélkül nem köthettek fegyverszünetet  a bujdosók 
s e szerződést mindjárt az első alkalommal megsértette 
Thököly. E miatt nemcsak Boham,6) hanem Béthune is 
megneheztelt, ki a Varsóba viszatéró Absolont nem bocsá-
totta Erdélybe 1) De a fegyverszünet  sem hozott semmi jót 
Töhökölynek s Telekinek szomorúan kellett látnia, mint 
vesz napról-napra roszabb fordulatot  a bujdosók ügye. Wes-
selényi Pál már jóformán  lejárta magát, nem volt tekin-
télye, Thököly pedig még nagyon fiatal  volt s úgy látszott, 
hogy a harczedzett, öreg tisztek elótt nem volt valami 
nagy népszerűsége. Ide járult még az is, hogy a Debreczen 
körül táborozó magyar — franczi  hadban visszavonás ál-
lott be. A franczia  had már több nap nem kapott zsoldot 
s e miatt lázongani kezdett, mi arra kényszeritette Boha-

') Trausch Chronicon F. L. O. II. 217. 1. 
») Nov. 2. Tört. Tár 1890. évf.  647, 048. 11. 
») Nemessányi Telekinek, nov. 17. Tört. Tár 1890. évf.  649. 1. 
4) Béthune Telekinek, nov. 18. — U. o. 651. 1. 
>) Angyal D. 1.189—191. 11. 
•) Boham Apafinak  decz. 4. Tört. Tár 1890. évf.  651, 652. 11. 
') Absolon Telekinek, decz. 25. — U. o. 1883. évf.  21—23. 11. 
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înot, hogy seregével a lengyel határszél felé  tartson.1) De 
sorsát így sem kerülhette el, mert znoldosai fellázadtak,  öt 
magát elfogták  és haza mentek.2) 

Apafi  a sok apró-cseprő kellemetlenségen úgy kívánt 
segíteni, hogy az 1679. juliusban tartott krasznai gyűlésre 
Telekit és Rhédey Fereneczet küldötte ki, a hova Thököly 
is kiment az erdélyi fejedelem  nevében mint generális.') 
Ezzel a bujdosók közti meghasonlás magva el volt vetve. 
De mielőtt tovább megyünk a bujdosók ügyének a vizsgá-
latában, látnunk kell, mint állottak a dolgok a portán és 
Lengyelországban. 

Kétségtelenül egyenesen a Teleki befolyására  történt, 
hogy Apafi  mindjárt 1679. év elején Vér Mihály tihája ál-
tal a portához fordúlt  azon kéréssel, hogy ő a bujdosók s 
a császár közti béke létrehozásán munkálhasson. A porta 
meg is engedte, de oly feltétel  alatt, hogy az ö és a ma-
gyarok érdekeit szem előtt tartsa.4) Hogy Teleki most 
békealkudozásra kéretett engedélyt, annak magyarázatáúl 
szolgál éles látása, melylyel gondolta, hogy a kötendő béke 
aligha uagyon megemlékezik a bujdosókról. S tényleg a 
febr.  5-én megkötött nymwegeni béke befoglalta  ugyan az 
erdélyi fejedelmet,  de a bujdosókról mit sem tudott, sót ezek 
támogatásától a franczia  királyt határozottan eltiltotta.6) 

Ez okok hatása alatt Teleki rábirta Apafit,  hogy Vajda 
Lászlót február  elején Bécsbe küldje, hogy a bujdosókkal 
való kiegyezést megkönnyítse 3 a császárral régen megkez-
dett tárgyalásokat folytassa.  Ezek február  20-ig folytak 
s az udvar hajlandónak mutatkozott a békére.0) A végválasz 

') A bujdosók Apafinak,  jan. 3. Tör. m.-kori Tört. Emi. 1., 
VIII. 31-34. 11. 

') Archio des Vereins für  sicbenbürgischc Landeskundc. Neue 
Folge I. 282. 1. 

•) Angyal D. I. 200. s köv. 11. 
4) Székhalmi András Apafinak  Drinápoly, márcz. 27. Tör. m.-kori 

Tört. Emi. 1., VIII. 46, 47. 11. 
») L. a ír. király instrumentumát, jun. 8. - Erd. Orsz. Emi. 

XVI. 659. 1. 
6) Hg. Dietrichstein és Montecuccoli Apafinak  íebr. 18, 20. -

U. o. 646. s köv. 11. 
8* 



az volt, hogy mindkét részről biztosok küldessenek ki egy, 
megállapított helyre. A mint a portától is megjött a tanács-
kozást illető engedély,1) ápr. 16-án uj utasítással küldetett 
fel  Vajda: feltüntetni  a fejedelemnek  a béke helyreál Uta-
sára tett fáradozásait  és sürgetni a tárgyalások megkezdé-
sét egy Erdélyhez közel eső helyen pl. Szathmáron.') De 
Vajda utja eredménytelen volt,8) sót a portai német követ 
azzal vádolta Apafit,  hogy ó áll útjában a béke megkötésé-
nek.4) Lengyelországban sem sokkal jobban állott a dolog. 

Absolon még mindig Béthune marguisnál időzött s 
innen tudatta Telekivel a nymwegeni béke pontjait.5) Ekkorra 
már Béthune is megkapta a franczia  király tudósítását, 
mely ez említett béke miatt a közösen megállapított ponto-
kat módosítja.0) Béthune szerette volna, ha Teleki vagy 
maga megy Lengyelországba, vagy alkalmas emberét küldi 
el.7) Sajátságos, hogy ott volt Absolon s még sem adta át 
az irományokat, hanem magánál tartotta, s e mellett Abso-
lont sem bocsátotta el. Teleki pedig az immár minden rész-
letében ismert nymwegeni béke s a Vajda hozta gyenge 
biztatások miatt maga akart Bécsbe menni s e tervéről 
csak Absolon tanácsára mondott le.8) 

A kővári kapitány továbbra is folytonos  összeköttetést 

') Tör. m.-kori Tört. Euil. 1., VIII. 46. 1. 
•) U. o. 50-53. II. 
') Hocher, Montccuccoli Apafinak,  máj. 23. Erd. Orsz. Einl. 

XVI. 656, 657. 11. 
*) Musztafa  fővezér  Apafinak,  jul. 2. Tör. m.-kori Tört. Emi. 

1., VIII. 58. 1. 
') Absolon Telekinek, Varsó, jul. 12. Tört. Tár 1883. évf.  26—28.11. 
*) Úgy látszik, hogy épen az alábbi pontok voltak ezek, melye-

ket a Tört. Tár 1890. évf.  658, 659. 11. 1679. év nyaráról közöl. A 
főbbek:  a franczia  király a nymwegeni béke miatt csak titokban 
segítheti Apafit  és a bujdosókat, de azért elvárja, hogy Apafi  vagy 
maga, vagy Teleki által támogattassa ezeket; ő felsége  a béke miatt 
nem küldhet hadakat, azért a Magyarországban levő francziák  bocsát-
tassanak el s a fejedelem  küldje vissza Absolont ő felségéhez. 

') Béthune Telekinek, jul. 13. Tört. Tár 1890. évf.  657, 658. 11. 
Az irományok alatt a kővári kívánalmakkal módosított varsói pon-
tokat kell értenünk, mert a 6. jegyzet alattiak csak nyáron közöl-
tettek Apafival  és Telekivel 

•) Absolon Telekinek, Hahacsov, aug. 25. Tört Tár 1883. évf.  31.1. 



tartott a, francziai  udvarral, pedig ennek lengyelországi követe, 
Béthune marquis, ugyancsak nem nagyon nagy buzgalmatkez-
dett kifejteni.  Nem akarta, hogy Reverend Erdélyben időz-
zön s bár Absolon még egy ideig ki tudta eszközölni, hogy 
Reverend Erdélyben maradjon a fejedelem  reputatiajára s a 
magyar ügy előmozdítására1) szeptemberben mégis vissza-
hivatott.2) Teleki tehát elbocsátotta az abbét, de részletes 
értesítésekkel látta el a franczia  udvar számára s egyúttal 
kérte Pomponne marguist a hatalmas minisztert, hogy adjon 
hitelt Reverendnak s legyen ügyök meleg szószólója.3) Nem 
mulasztotta el ez alkalommal Béthune marguist is a buj-
dosók ügyében nagyobb támogatásra kérni.4) Ragaszkodását 
még most sem vesztette el; azt hitte, hogy a franczia 
király a nymwegei béke daczára sem hogy fel  pártolásuk-
kal Erről a meggyőződéséről tanúskodik az a meleghangú 
levél, melyet szeptemberben irt a franczia  királynak ; meg-
köszöni eddigi támogatását, s jövőre is kegyes pártfogását 
kéri, hogy ügyök szerencsés véget érjen. O maga, bár itthon 
számtalan kellemetlenség találja e miatt, mind végig hű 
szolgája marad.5) 

Reverend távozásakor azt hitte Teleki, hogy új követ 
jő s azért Absolont hazatérésre szólította fel.  De ez, mert 
az udvarnál tisztán látta a körülményeket s egyúttal Béthune 
magatartását is, nem ment mind addig, míg Reverend utóda 
meg nem érkezik, mivel „voluntas hominum ambulatoria est" 
s maga szomorúan vallja meg: „Megtanultam, hogy itt 
gyakorta fényesek  a szók, sed et saepe carent effectuo."0) 
Ez óvatos eljárást az is indokolta, hogy a bécsi udvar, 
a mint neszét vette Reverend távozásának és Du Fresne 
(Akakia) úti készülődéseinek, felszólította  Béthunet, ne 
engedje Akakiát Erdélybe.7) Absolont az óvatosságon 
kivül a marquis is tartóztatta, ki meg akarta várni 

') Absolon Telekinek, Hahacsov, aug. 25. Tört. Tár 1883. évf. 
32, 33. 11. 

») Apafi  Pomponnenak szept. 18. — U. o. 1886. évf.  499. 1. 
•) Teleki Pomponnenak szept. 22. Tört. Tár 1S80. évf.  500, 501.11-
') U. 6 Béthunenek szept. 18. Erd. Orsz. Emi. XVII 67,58.11. 
') U. ó i fr.  királynak szept. 22. Tört. Tár 1886. évf.  501, 502. 11. 
•) Absolon Telekinek, Varsó, nov. 6. — U. o. 1883. évf.  37. 1. 
') Béthune Absolonnak, szept. Tört. Tár 1890. évf.  059, 000. 11 



a frii  ezia udvarból jövő tudositásokat.1) Bonyolította a hely-
zetet, hogy a bujdosók is kezdették megunni a hosszú tár-
gyalásokat s már arról kezdettek beszélni, hogy ha tovább 
is késik a segedelem, egyenesen a török császárhoz fordul-
nak, a mi az erdélyiek minden eddigi törekvéseit meghiú-
sította volna. Egyelőre az segíthetett a helyzeten, ha Bét-
hune Reverendtói két vagy három havi zsoldot küld, mi egy 
ideig hallgatásra bírná a zúgolodó rendeket.2) Ebból azon-
ban sokáig nem lett semmi s igy az elégületlenség egyre 
növekedett. 

Akakia mindjárt 1680. január közepén készült Erdélybe,8) 
minthogy Reverend már a múlt év nov. 6-án Varsóban 
volt.4) De még sem jöhetett egyelőre ; előbb Absolon és 
Reverend jöttek Erdélybe s Akakia épen Telekihez fordult, 
hogy ezek informatioja  alapján bemenetelét előkészítse.5) 
Teleki örömmel értesült a Reverend jöveteléről, mert remélte, 
hogy így azok a zavarok, melyek elmenetele után keletkez-
tek, megszűnnek.6) Ezután hosszason tanácskozott Iieve-
rend Abbéval, kinek visszatérését egyre sürgette Béthune, 
hogy Akakia bemehessen.7) Ennek megérkezését Teleki is 
nagy érdeklődéssel várta, mert Absolon nagy reményeket 
keltett fel  benne.8) 

Miutáu Teleki és Reverend a fontosabbb  dolgokat 
megbeszélték, Reverend Absolonual, kinek kötelessége vólt 
a francziai  udvar végleges döntő szavát meghozni Erdély 
és a bujdosók ügyében, még augusztusban megindúlt FYanczia-
országba. Teleki azon utasítással is ellátta Absolont, hogy 
közben nyerjen kihallgatást a lengyel királynál s híven tudassa 
mindenről. Absolont mindjárt szeptemberben kihallgatáson 
fogadta  Szobjeszki s oly kedvezően nyilatkozott, hogy amaz 
minden jót remélt. „Summatim úgy vettem a lengyel király 
inachinatioját eszembe — írja Telekinek — hogy in utroque 

') Béthune Telekinek, decz. 7. — Tört. Tár 1890. évf.  6U(i. 667. 11. 
') Teleki Béthuuenek nov. 28. Erd. Orsz. Emi. XVII. 58, 59. 11. 
•) Akukia Telekinek, jan. 18. Tört. Tár 1890. évf.  667, 668. 11. 
*) Reverend Telekinek. — U. o. 665, 666. 11. 
») Márcz. 10. örtT. Tár 1890. évf.  669. 1. 
•) Teleki Revereudnak, márcz. 27. — U. o. 670. 1. 
') Béthune Telekinek, jun. 30. — U. o. 670, 671. 1. 
•) Absolon Telekinek, Stry, febr.  8. U. o. 1883. évf.  39. 1. 



casu armorura et tractandae pacis kész az erdélyi fejedel-
met és a bujdosó magyarokat megsegíteni."1) November 
elején ért Parisba Ferriol és Reverend társaságában s azon-
nal felkereste  Colbert minisztert, Pomponne utódját, ki bár 
népszerűbb volt az udvarnál, mint elődje, de diplomatiai 
és politikai tehetség tekintetében nem ért fel  elődjével.2) 
Nov. 4-én nyert kihallgatást a királynál s ekkor tudta meg, 
hogy az udvar eddigi tartozkodó magatartásának egyedüli 
oka a marseilli püspök az ő hibás és rosszakaratú tudósí-
tásai miatt. O felsége  különben elárulta jóakaratát.8) Egy-
előre minden jóval biztatták, de utóbb Colberthez utasítot-
ták, ki még az ígéretekben is fukarkodott.4)  Erdély s a buj-
dosók ügye nem a legjobb lábon állott a franczia  udvarnál. 

Teleki ezalatt mindent elkövetett, hogy a bujdosók 
ügyét a lehető legjobb helyzetbe hozza. Az ó befolyására 
történt a somlyói értekezlet. Apafi  folytonosan  csökkenő 
befolyása  mellett napról-napra több tért nyer a bujdosók 
ügyében Thököly, kit nemsokára a szikszói győzelem után a 
szoboszlói gyűlés fővezérnek  választott meg,5) bár megválasz-
tása után sietett követet küldeni Apafihoz,8)  megkezdette a 
tárgyalásokat a törökkel és a némettel is.1) Ezeket a fejedelem 
azzal sietett ellensúlyozni, hogy Vajda Lászlót, ki Bécsben 
nem sok eredinénynyel járt, még márcziusban gyorsan a por-
tára indította,8) majd pedig visszatérése után Bécsbe kül-
dötte fel,  kogy Thököly törekvéseit lehetőleg meghiúsítsa 
s a felmerült  sérelmeket orvosoltassa.0) Nemcsak Thököly-
vel volt fefzült  a viszony, hanem a török túlkapásai is már-
már elviselhetlenek kezdettek lenni. A váradi basa a leg-
csekélyebb alkalmat sem múlasztotta el, hogy dézsmálás 

>) Absolou Telekinek, Javorov, szept. Tört. Tár 1883 évf.  41 
s köv. 11. 

*) U. ő u. ttirnak, Paris, nov 9. — U. o. 46. 1. 
») U. ő u. annak, Versailles, nov. 4. — U. o. 47. s köv. II. 
*) U. ő u annak. — U. o. 51. s köv. 11. — V. ő. U. o. 188 7 

évf.  155-161. 11. 
*) Angyal D. I. 216. 1. 
•) Tör. m.-kori Tört. Emi. 1., VIII. 87. 1. 
') E tárgyalások okmányait 1. Erd. Orsz. Emi. XVII. 80. s köv. 11. 
») U. o. 85. s köv. 11. 
•) U. o. 123. s köv. 11. 



stb. ürügye alatt ne háborgassa az erdélyi részeket. Mindé 
visszásságokat kellett megszűntetnie a somlyói értekezlet-
nek, melyre Telekin kivűl Rhédey Ferencz, Mikes Kelemen, 
Barcsay Mihály, Székely László, Kornis Gáspár, Daczó 
János, Gyerófy  György, Bánffy  Farkas és két beszterczei 
polgár teljhatalommal küldettek ki, hogy a fenforgó  nehéz-
ségeket hárítsák el.1) De az egész tanácskozás, melynek 
tulajdonképen Apafi  hatalmát kellett volna biztosítani a buj-
dosók felett  Thökölivel szemben, nem sok eredménynyel 
végződött.') 

Akakia — az új erdélyi követ — alapos reményeket 
keltett Telekiben, hogy együttes erővel tudnak valamire 
menni. Amaz már volt Erdélyben s elég jól ismerte az er-
délyi viszonyokat A mint megjött, azonnal felajánlotta  szol-
gálatát Telekinek3,) kivel mind végig szoros összeköttetés-
ben maradt. 

A mily örömmel töltötte el a kővári kapitányt, hogy 
Akakiában ismét jó pártfogóra  talál, annyi leverőleg hatott 
Béthune visszahivásá iák a Ilire. Igaz, hogy ez lassan járt 
el itt-ott, de mégsem lehetett sok hibával vádolni úgy, hogy 
távozása mind Telekit, mind a bujdosókat meglepte. Kife-
jezést adott ennfk  Absolon is, midőn szeptemberben kihall-
gatáson volt a lengyel királynál. „Felette conturbálódtak 
az elmék rajta — írja Telekinek — kiváltképpen mikor az 
succedai, qui tres annos egregiis actionibus subripuit vanis 
promissis".4) De a inarquis visszahívását a lengyelek is saj-
nálták ; az alkanczellár szemébe mondotta a királynénak, 
Béthune megérdemelné, hogy megmaradásáért ünnepélyes 
követséget küldjenek a franczia  királyhoz.5) 

Úgy látszott, hogy a marquis visszahívása összefüggött 
az európai eseményekkel. Németország nemcsak panaszt 
emelt Ausztria érdekében a franczia  király ellen, inert a 

') Az országgyűlési dclegatio felhatalmazását  1. Deák F. A 
bújd. levélt. 126, 127. 11. Apafi  utasítását szept. 19. Erd. Orsz. Emi. 
XVII. 128, 129. 11. 

>) Bethlen M. I. 518-620. 11. 
') Akakia Faigelnek és Telekinek, szept., okt., uov. Tört. Tár 

1883. évf.  673—676. 11. 
Absolon Telekinek, szept. — U. o. 43. 1. 

4) Absolon Telekinek, szept. 20. Tört. Tár 1883. évf.  45. 1. 



béke ellenére is segíti a bujdosókat,1) hanem a császár li-
gát is kezdett szervezni ellene. Már megnyerte a spanyol 
királyt, a lotharingi herczeget,2) s a lengyel királyt igyeke-
zett mindenképen pártjához csatolni, de ez vonakodott, bár 
felesége  mindent elkövetett, hogy majd férje  halála után 
annál jobban biztosíthassa fiának  a trónt.8) Nagy hajlandó-
ságot mutattak a ligára az angol király, a bajor és a bran-
denburgi választók is.4) Telekinek, szóval Erdélynek és a 
bujdosóknak nagyon sokat ártott e készülődés, mert épen 
e miatt biztatták csak Ígéretekkel Absolont, mivel a fran-
czia udvar meg akarta várni, merre hajol a lengyel király.5) 
Mindennek befolyása  lehetett arra, hogy Béthune vissza-
hívatott s helyébe Vittry marquis neveztetett ki. Ez sietett 
megérkezését tudatni Telekivel s Ígérte, hogy hasonló buz-
galmat fejt  ki, mint elődje.8) 

Teleki, bár a hadsereg vezetését kiadta kezeiből, most 
is megtartotta fölényét  a bujdosók mozgalmának a vezeté-
ben. A franczia  udvarral való összeköttetés szálait még 
mindig kezében tartotta. Csak a Thökölyvel való feszült 
viszony nem lazult meg, kölcsönös volt a vádaskodás s 
Thököly még azért is a legkíméletlenebbül okozta Telekit, 
hogy egyes urak személyét és javait sértegették 7) De mégis 
be kellett látnia, hogy a kővári kapitány barátságára szük-
sége van s azért lépéseket tett, megengesztelésére.8) De 
akkor több őszinteséggel kellett volna közelednie, mert Tele-
kinek és az erdélyieknek sem a morvái és sziléziai kalan 
dozások, sem az udvarral önkényüleg megkötött fegyver-
szünet nem tetszettek.") Teleki eléggé résen állott. Látta, 
hogy Thököly több és több tekintélyt kezd szerezni a por-
tán s azért jónak látta a még szeptemberben elküldött Szék-
halmi András portai követet oly utasítással látni el győzze 

') Absolon Telekinek, nov. 9. Tört. Tár 1883. évf.  48. 1. 
») U. ő u. a. Versailles nov. 9. — U. o. 49. 1. 
») U. ő u. a. Versailles nov. 18. — U. o. 52, 53. 11. 
4) U. ő u. a. Versailles decz. 15. — U. o. 56, 57. 11. 
s) U. ő u. a. Versailles decz. 15. — U. o, 54, 56. 11. 
«) Vittry Telekinek nov. 28. Tör.  Tár 1890. évf.  677. 1. 
') Thököly Faigelnek máj. 30. — U. o. 1887. évf.  162, 163. 11-
8) Thököly Béthunenek jun, 13. — U o. 164. 1. 
«) Thököly Béthunenek. — ü. o. 167, 168. 11. 
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meg a portát arról, hogy az erdélyiek minden erejükkel 
támogatják a magyarországi mozgalmakat, csak ne hall-
gassanak ezek a bécsi udvar csábitó Ígéreteire.1) Ugyanez 
volt a czélja a Vajda László követségének is, kit Apafi 
még novemberben, alig hogy visszajött az udvartól, a por-
tára küldött azzal a jelentéssel, hogy a bujdosók ügye csak 
Erdély és nem Thököly fósége  alatt juthat sikerre. Kérjen 
azért engedélyt, hogy vagy Apafi  mehessen ki az erdélyi 
haddal s kellő számú török segítséggel, vagy „az tractára 
való alkalmatosság engedtessék meg."9) Ez idő szerint 
ugyanis Teleki s a fejedelem  minden törekvése oda irányult, 
hogy Thökölyt s vele a bujdosókat a saját fenségök  alatt 
megtartsák, de ez csak akkor sikerült volna, ha a török 
Apafit  és nem Thökölyt helyezi első sorba.8) De a török a 
hadvezérnek nem született Apafi  helyett Thökölyt vette 
pártfogása  alá, halmozta el kitüntetéseivel, a mi lassankint 
foszlányokra  tépte Telekinek ábrándjait s más útra terelte 
Erdély politikáját. 

Mialatt Du Forbin marseilli püspök — mint látszik — 
állandóan Lengyelországban maradt s mint a magyar — 
erdélyi ügyek referense  küldözgetett Francziaországba a 
magyarokra nézve nem épen kedvező tudósításokat, ezalatt 
egyre-másra változtak a többi franczia  követek. Béthune 
visszahívásában aligha közre nem játszott a püspök, mert 
ó jobban hajolt a bécsi udvarhoz s a magyarokat kedvelő 
Béthunet ki nem állhatta. Most Akakián volt a sor, ki szin-
tén melegen karolta fel  az erdélyi— magyarországi ügyeket. 
Még 1681. év elején ki volt szemlélve helyébe Du Vernay 
Boucauld,4) ki — úgy látszik — Absolonnal együtt jött 
Lengyelországba5) Akakia nem igen sietett a távozással; előbb 
Telekivel egyetértve, futárt  küldött Lengyelországba, hogy 
valami biztos hireket kapjon,0) de nem kapott.7) Végre julius-
ban távozott s utódja még ezen hónapban Radnóthon volt.B) 

') Az utasítást l. Tór.  m.-kori Tört. Emi. 1., VIII. 99-102,11. 
•) Erd. Orsz. Emi. XVII. 133-137. 11. 
3) Faigef  lev. 7'ört. 7'ár 1887. évf.  169, 170. 11. 
*) Colbcrt Telekinek Saint-Gcrmain, jan. 2, Tört Tár 1890. 

évf.  678, 679. 11. 
') Akakia Faigelnek óv elején, — U. o. 679, 680, 11. 
•) U. ő u. a. — U. o. U. 6. Telekinek febr.  20. — U. o. 681,1. 
') U. ő u. Ja. Gy.-Fehérvár máj. 30. - U. o. 682. 1. 
! ) ü . ó a ír. királynak jul. 14. - U. o. 1887. évf.  3*1, 322. 11. 



1 

Nem kis feladat  volt az, mely ezen évben Telekire 
várakozott nemcsak a franczia  udvarral kellett fentartani 
az összeköttetést, hanem a portával is, hol pedig nem valami 
jól állott az erdélyiek ügye. Mindjárt év elején kijött Erdélybe 
a kapudsi basa, adta hatalmasan az urat, tiltakozott a magyar-
országi beavatkozás ellen. Teleki ügy akart segíteni a dol-
gon, hogy 26 főúrból  álló fényes  kísérettel ment hozzá s 
kérte pártfogását,  mire a basa is alantabb hangon kezdett 
beszélni.') A portán ez idő szerint két párt volt: a Zolyomié 
s a bujdosó erdélyieké. Amaz Zolyomiból s pár hívéből 
állott s a basák között is több pártfogóra  talált. Az erdélyi 
bujdosók Béldinek a fogságból  kiszabadult párthívei voltak, 
kik itt várták .az megromlott erdélyi szabadság visszaállí-
tását, a r.ibok elbocsátását, a gonosz embereknek törvé-
nyes megbüntetését,"2) s ugyancsak nem kímélték Telekié-
ket.3) A porta olykor-olykor azzal csitította őket, hogy 
Zólyomi fejedelemmé  tevésével fenyegetőzött.4) 

Mindé törekvéseket ellensúlyozta egyrészt Teleki a 
maga diplomatiájával, másrészt Thököly a szerencséjével 
úgy, hogy a porta Erdély beavatkozását nem tiltotta, sőt 
miután Thököly oly fényes  fogadtatásra  talált Budán és 
Egerben,5) egyenesen megrendelte. Az ápr. 18-án Konstanti-
nápolyban kiállított athuame májusban érkezett meg Erdélybe 
s általános lelkesedést keltett. Teleki épen Szent-Péteren 
időzött s sietett kifejezést  adni határtalan örömének. „Al-
dassék az nagyhatalmú isten — irja Apafinak  máj. 31-én — 
ily nagy jó tettéért, irgalmasságáért, melyet mutatott az ó 
anyaszentegyházához azért is, hogy Ngodat ily láthatóképeu 
vette eszközül az nagy dicsőségének terjesztésére elől."") 
Mennyi sok vájudás után született meg ez! Az athname el-
mondja, hogy a hatalmas szultán meghallgatván a bujdosók 
és az erdélyiek esdő szózatát, minden kívánságukat teljesíti, 

') Paskó gr. Csákynak Drinápoly, febr.  15. Tör.  m.-kori Tört. 
Emi. 1., VIII. 120 1. 

») U. ő u. a. Drinápoly, febr.  16. — U. o. 125. 1. 
3) U. Ü u. a. márcz. 5. — U. o. 127 —129. 11. 
«) U. ő u. a. febr.  15. - M. o. 117-126. 11. 
») Névtelen jelentése. Tört.  7*ár. 1887. évf.  319—321. 11. 
«) Erd. Orsz. Emi. XVII. 179, 180. 11. 



még pedig 1) a közöseu elfoglalandó  várak, kastélyok, vá-
rosok, földek,  faluk  nem idegeníttetnek el, hanem kezökben 
maradnak; 2) a szabad joguk lesz a királyválasztásra; 8) 
elviselhető adót fizessenek  ; 4) az ország ment marad minden 
pusztítástól és rablástól; 5) ha esetleg a némettel békére 
kerül a dolog, a török mit sem tesz a magyar nemzet kárára.1) 

E határozott parancs felkeltette  Telekiben a reményt, 
hátha Thököly szerencsecsillagának emelkedésével fel  le-
hetne támasztani a régi Erdélyt. Ebben némileg megerősítette 
az is, hogy juliusban érkeztek meg Du Vernay Boucauld 
és Absolon, mindketten bőséges Ígéretekkel.2) Erre Teleki 
tekintettel a megindítandó háborúra, úgy a franczia  király-
nál,8) mint Du Croysse Colbert ministernél megsürgette a 
segítséget.4) 

A háborúra tehát készülni kellett. Teleki befolyásának 
sikerűit kieszközölni, hogy még a Gyulafehérvárt  juniusban 
tartott országgyűlés Apafi  alig öt éves fiát  megválasztotta 
oly feltételek  alatt, mint Rákóczy György fiát,  Ferenczet 
hozzácsatolván azon feltételeket  is, melyeket Apafi  elfogadott. 
Az ifjú  fejedelem  20 éves korában teszi le az esküt, addig 
halasztja az ország is a homagiumot; az öreg fejedelem 
idejében a kormányzásba nem elegyedik s ha ez addig hal 
el, míg ó a 20 évet eléri, felnőttéig  a fejedelmi  tanács kor-
mányoz.6) A fejedelem  ezután általános felülést  parancsolt, 
s miután a váradi basa sürgetése is megjött, aug. 21-én 
mintegy 7,000 erdélyi és 3,000 moldva-havasalföldi  haddal 
és 5 ágyúval megindult Szamosujvárról.0) Aug. 29-én Somlyó 
alatt volt,7) hol az egész had szine előtt Rhédey tanácsúr 
által átadatta a kardot és a botot Telekinek, s igy az egész 
sereg fógeneralisává  nevezte ki.8) Természetes, hogy nem 
kis gondot okozott az új fővezérnek  az erdélyi had egybe-

V Erd. Orsz. Emi. XVII. 181-183. 11. 
') Apafi  a fr.  királynak és Colbertnek jul. 24. Tört.  í'ár. 1887. 

évf.  321-323. 11. 
•) Teleki a fr.  királynak u. e. — U. o. 323, 324. 11. 
<) Teleki Colbertnek u. e. - U. o. 324, 325. 11. 
») Erd. Orsz. Emi. XVII. 188-190. 11. Bethlen M. (I. 541. 1.) 

tévesen teszi 1683-ra. 
•) Algyógyi 2'örök F. Naplója Erd. Orsz. Emi. XVII. 338. 1. 
') 7'eleki Boucauldnak 7'ört. Tár. 1887. évf.  326, 327. 11. 
8) Bethlen M. I. 526. 1. Thököly utasitása Dobay Mátyásnak 

7'ört. Tár. 1899. évf.  447. 1. 



tartása, fegyelmezése,  miben sok segítségére volt Barcsay 
Mihály s úgy a hogy sikerűit orvosolni a bajt.1) Hogy annál 
tömegesebb legyen a csatlakozás, Teleki rábeszélesére kiált 
ványban szólitotta fel  a fejedelem  a magyarokat.2) De ennek 
nem sok eredménye lett. Többet ért a szerdár — Hasszán 
basa — megjelenése, ki Pocsaj mellett táborozott körülbelül 
7,000 haddal, Thököly pedig ezalatt Eszlámál járatott tábort 
nyalka kuruczaival.8) Szept. 5-én Thököly és a szerdár meg-
látogatták Apafit,  ki szemére lobantotta Thökölynek bolon-
doskodását, mire ez a fejedelem  igaz hívének vallotta magát.4) 
8-án Aranyszeg mellett történt meg az egyesülés Apafi,  a 
szerdár és a bujdosók hadai között s az egész haderő lét-
száma túlhaladta 20,000-t.B) Teleki azonban — bár szép ha-
dat látott — ismerve jól Thököly állhatatlan természetét, 
nem sok sikert jósolt a három felől  gyűlt szövetséges had-
nak. Azért még Pocsaj alatt azt tanácsolta Apafinak,  hogy 
forduljanak  vissza; de a fejedelem  nem fogadta  el az aján-
latot.') Miután pedig e terve nem sikerűit, legalább biztosí-
tani kívánta a magára maradt országot. E czélból sürgette, 
hogy a tartalékúl s egyszersmind az ország határszéleinek 
védelmére szolgáló had gyorsan gyülekezzék Deés körűi,7) 
a hol lassankint több zászlóalj verődött össze s még Csíkból 
is két zászlóalj érkezett meg.H) 

De Thököly jelentése meghozta a viszályt. Már Deb-
reczen alatt, hol már szept. 10-én táboroztak, megmutatta, 
hogy neki nem nagyon teszik sem Apafi,  sem Teleki fósége 
s mindenben önkényüleg kezdetteljárni ;e)pártoskodásanap-
ról-napra növekedett s jó eleve nehézségeket támasztott a 
vállalat sikeres eredményei ellen.10) A szövetséges had elsó 

') Teleki a fejedelemnek  aug. 81. Erd. Orsz. Emi. XVII, 216,217,11. 
•) Trausch Chronicon F, L, O, II, 190-208, 11, 
*) Teleki Apafinénak  Aranyszeg, szept. 7, Erd. Orsz. Emi. 

XVII, 220, 221, 11, 
*) Erd. Orsz. Emi. XVII, 220, 221, 11, N. ö, Török F. Napló-

ját U, o, 338, 1. 
•") Teleki Apafinénak  szept. 8. — U. o. 221, 222. 11. 
•) U. ő u. a. okt. 2. Ecsed mellett. -U- o. 229. 11. 
') U. ő u. a. szept. 10. — U. o. 223. 1. 
«) Dániel Mihály Apafinénak  deési mező, szept. 27. — U. o. 226. 1, 
•) „Mailem rcmotus esse et in extremis Indiis vitám a^cre, 

quam videre statum rerum ita perniciose proteri et discerpi" sóhajt 
fel  Teleki Debzeczen alól szept, 10-én Boncauldnak irt levelében, 
Tört, Tár, 1887, évf,  327, 1, 

») U. 6 u. a. Korondos, szept, 11. U, o, 328, 329, 11, 



fegyverténye  Böszörmény ostroma volt, mely 14-én e város 
bevételével végződött; nagyrésze feldulatott,  az őrség meg-
maradt tagjai Apafinak  esküdtek hűséget.1) Caprara tábor-
nok ezalatt a Tiszán túl állomásozott s midőn jövetelének 
Ilire terjedt, Teleki azon tapintatlanságot követte el, hogy 
a mezei hadakat fizetett  gyalogok helyére állította, mi miatt 
kevésbé, múlt, hogy a nagy zúgáson kivül más baj nem 
történt.2) De a tábornok nem jött át a Tiszán s Teleki 23-án 
Kallót vette ostrom alá.8) De alig foglaltatott  el a város, 
összement a barátság. Thököly nem állhatta tovább Teleki 
vezérségét, ki olykor-olykor rendre utasította. Bethlen Mik-
lós úgy adja elé a dolgot, hogy Thököly szemrehányást 
tett Telekinek s a miatti boszuból, „hogy a fejedelemnek 
csak a neve, de az alatt Teleki a szeraszkir", elvált hadá-
val,4) s átkelt a Tiszán.5) Teleki most magára maradva, 
nem nyomult elébb, hanem kezdett hátrálni előbb szept. 
30-án Ecsed,9) majd Nagy-Károly alá,7) okt. 6-án már a 
majtényi síkon,8) 8-án Szathmár alatt volt s mintegy 5,000 
sarczot vont a két városon.0) A török had innen haza ment, 
Apafi  pedig Zsibón, Szamosujváron át tért vissza Gyula-
fehérvárra.10) 

Teleki Kőváron maradt s azonnal tudatta Vittryt a 
hadjárat eredményéről; kifejtette,  hogy nagyobb eredményt 
tudott volna felmutatni,  ha a pártoskodás meg nem aka-
dályozza, részben pedig a mostoha időjárás miatt nem folyt 
tovább a hadakozás.11) 

Igy végződött tehát az 168'. évi táborozás. Mindössze 
csak néhány város foglaltatott  el, melyek közül Kallót még 

y Absolon Boucaulának szept. 15. - Tört. Tár. 1887. évf.  329, 1. 
V Bethlen M. I. 626, 527, 11. 
•) Absolon Boucauldnak szept. 23. Tört. Tár. 1887. évf. 

329, 330, 11. 
') I. 527, 1. 
») Absolon Boucauldnak Ecsed, okt. 1. Tört. Tár 1887. évf.  330, 1. 
•) Török F. Naplója, Erd. Orsz Emi. XVII. 337, 1. 
') Teleki Boncauldnak okt. 4. - Tört. Tár. 1887, évf.  331, 1. 
') Bbsolon Boucauldnak, - U, o, 332, 1. 
•) U. ö u. a. - U. o. _ V. 6, Bethlen M. I. 527. 1. 
, 0) Bethlen M- I. 528. 1. — Itt kell helyreigazitanunk Inczédi 

Pál tévedését, ki e hadjáratot, melyet elég pontosan ir le, 1079-re 
teszi (Lugosy J., Szabó K., Szilágyi., és S. 7'ört. emlékek a magy 
nép közs. és magán életéből II. 5, 1.) Felesleges bizonyítanunk c 
tévedés nyilvánvalóságát. 

») Okt. 23. _ Tört. Tár. 1887. évf.  334, 1. 



ezen év novemberében visszafoglalta  a német.1) Sokkal 
fontosabb  volt az, hogy Teleki és Thököly közt egyre 
nagyobb mérvet öltött az elidegenedés. De az előbbire nézve 
még más kellemetlenség is származott e hadjáratból, a mi 
kinosan hatott Telekire. Az erdélyi had gyors visszavonulása 
miatt s különösen azért, mert Teleki nem engedte „hogy 
az Ungvárra bement németesre a hadak reá menjenek", az 
a hir terjedt el, hogy Teleki egy hordó pénzt kapott a 
némettől s azért viselte úgy a hadjáratot; ezenkívül a 
németnek levelet irt, hogy ne féljen  a hadakozástól, mert 
rajta lesz, hogy elbomoljon. A némettől egy 60,000 tallért 
érő medált is kapott, mért Ungvár megtámadását nem 
engedte. Ezek mindenesetre oly súlyos vádak voltak, melye-
ket nem hagyhatott érintetlenül. Azért a követkevó 1682. 
évben a tanuvallatások elrendelését kérte Apafitól.  Az 
ezen év juniusában megtartott tárgyalás alkalmával kitűnt, 
hogf  e rágalom széltében el volt terjedve, mit elősegítettek 
Faigel, de leginkább Pekry. Úgy látszik néhány tanú vallo-
másából, hogy a német csakugyan tett Ígéreteket egy barát 
által a Teleki megnyerésére, de ez nem fogadta  el, „ha 
tornyot töltenének is meg aranynyal, nem cselekedném", 
válaszolt Barcsay Mihály vallomása szerint.2) Annyi látszik 
a nem épen sok adatból, hogy Teleki talán a békét illető-
leg tett ajánlatokat, mit a német a megvesztegetésére akart 
felhasználni.  Innen származhatott az egész mende-monda. 

Teleki Kőváron szőtte tovább terveit. Rendesen meg-
kapott Seréditól minden fontosabb  levelet Apafi  udvarából,9) 
sőt a fejedelem  sem mulasztotta el, hogy a kiválóbb ügyek-
ben kikérje a tanácsát.4^ Olykor Sorostélyra rándult s innen 
levelezett Boucauld követtel.6) Leginkább azonban mégis 
Kővárt tartózkodott, mert az ország határszélére kellett 

') Serédi Benedek Apafinak  Somlyó, nov. 3. Tör.-m. kori Tört, 
Emi. 1., VILI, 174 1, 

•) A tanúvallomásokat jun. 23—25-ig 1. Deák F. A bujd, 
levélt, 324-328, 11, 

•) Serédi Apafinak  nov. 5. — Tör. m.-kori Tört Emi. 1 
VIII, 172, 1, 

4) Apafi  levelei Telekihez okt. és nov. Deák F, 200 s köv, 11, 
») Teleki Boncául d utasítását kéri okt. 6. _ Tört, Tár, 

1887. évi. 527. 1, 



vigyáznia, nehogy a német alattomban lepje meg az orszá-
got. E ezélhól már Somlyón is táborozott lovas és gyalog 
székelység,1) de ez nem volt elégséges. Azért a fejedelem 
— ügy látszik a Teleki tanácsára — a vármegyei és szé-
kely hadak egyrészét felültette  s Teleki, Rhédey Ferencz 
és Bethlen Gergely parancsnoksága alá helyezvén, utasította 
az előbbit, hogy a csapatokat a határ védelmére kellően 
szállásoltassa el.2) Kétségkívül Teleki tanácsolta Apafinak, 
hogy mivel a bujdosók is Géczi István és Radics András 
személyében követeket küldöttek a portára,8) ó se mulassza 
el a portát megkeresni. A fejedelem  Székely Lászlót, Gye-
rófify  Györgyöt, Mikó Istvánt és Wallendorfer  Joachimot 
küldötte a portára, hogy megválasztott fiának  a megerősí-
tését kérjék s ezek tanácsára egyúttal azt is tudatta a nagy-
vezérrel, hogy csak a zord időjárás miatt hagyta félbe  a 
háborút, de tavaszszal ismét megkezdi. De Székelyéket 
nem fogadta  valami barátságosan a nagyvezér; szemrehá-
nyásokat tett, s azt kívánta, hogy Apafi  az erdélyiekkel és 
a magyarországi bujdosókkal egy közös generálist válasz-
tasson.4) Világosan látható volt, hogy a bujdosók ügyében 
elvesztette Erdély a vezérszerepet, mert abban senki sem 
kételkedett, hogy a generális megválasztásával csak Thökölyt 
akaija emelni a porta. 

Mindjárt az 1682. év első napjaiban a fejedelemnél 
találjuk a kővári kapitányt, tauácskozni kellett a körülmé-
nyek miatt.») Thököly ugyanis lépésről-lépésre emelkedett; 
a mült év végén nagy kitüntetésben részesült a frâneziai 
királytól, ki több ezer arany kíséretében díszes, aranylán-
ezon csöngő, gazdag drágakövekkel kirakott képét küldötte 
meg.0) Ez évben pedig alkudozásokat folytatott  a császári 
követekkel7) s utóbb fegyverszünetre  is lépett. 

') Apafi  Telekinek Raduót. nov. 2. - Deák F. 201. 1. 
V Apafi  Telekinek nov. 5. 12. Deák F. A bujd. levélt. 202 201. 11-
•) A bujdosók a portai fr.  követnek Berettyó-Ujíalu. már, 14. Tört-

Tár. 1887. évf.  336. 337. 11. 
4) Székelyék Apafinak  decz. 9. — Tör. m.-kori Tört. Emi. 

1., VIII. 180-í83. 11. 
») Absolon Boucauldnak jun. 12. Tört. Tár. Í887. évf.  533. 1. 
•) Thököly Boucauldnak márcz. 5. — U. o. 539. 540. 11. 
') Faigel Akakiának febr.  3. - U. o. 530 1. 



Mialatt Teleki a legczélszerúbb eszközök felett  gondol-
kozott, Thököly azzal vádolta Erdélyt, hogy a bujdosók 
ügyének inkább hátrányára, mint elémozditására szolgál, 8 
mind addig nem is várható biztos eredmény, mig Du Vernay 
Boucauld Erdélyben lesz.1) Érdekes, hogy — ügy látszik — 
Vittry adott némi hitelt e vádnak, mert már februárban 
hitta haza Baucaldot. Nem tudjuk, mi czélja volt ezzel 
Vittrynék, de annyit lehet látni, hogy az erdélyi fejedelem 
tekintélyét megrontotta Thököly a franczia  király előtt, ki 
ha még pártolta is a bujdosókat, Erdély iránt egyáltalában 
közömbös kezdett lenni. De Teleki tovább is megtartotta 
ragaszkodását. Hűségesen megküldötte a portai leveleket.2) 
Boucauld is nagy jóakaratot tanúsított az erdélyiek iránt, 
még márcziusban vissza akart jőni Erdélybe,8) de épen az 
Erdély elleni fondorlatokat  akarván meghiúsítani, Lengyel-
országban maradt.4) Erdélynek most nem volt módjában, 
hogy a franczia  király képviselőjével közvetlenül ériqtkez-
hessék, hanem a szomszéd Lengyelországban csomósodtak 
a messze ágazó diplonatia szálai. A veszteségért, mely 
ezáltal Frdélyt érte, némileg kárpátlást nyújtott a török 
magatartása, ki nem fogadta  el német békeajánlatait, s így 
Apafiéknak  sem maradt más hátra, mint hogy hadi készü-
leteket tegyenek.6) 

A folytonos,  komoly ügyek közt családi örömeket és 
élvezhetett néha Teleki. Anna leányát Apafi  Miklós özvegyét 
Thökölynek szánta volt,8) de a gróf  — bár egy ideig for-
golódott is a szép menyecske körül — visszaküldötte a 
jegygyűrűt s minden figyelmét  Munkács szép asszonyára I. 
Rákóczy Ferencz özvegyére fordította.7)  De azért Teleki 
lánya sem maradt sokáig özvegy, mert Kemény János meg-
kérte s a mennyegzót is ^áprilisben megtartották.8) Teleki 

y Thököly Vittrynék febr.  5. — Tört. Tár. 1887. évf.  637. 1. 
») Teleki Boucauldnak febr.  25. U. o. 537 1. 
') Boucauld Telekinek Javorov, máj. 11. — U. o. 1890. évf.  685.1. 
•) U. 6 u. a. — U. o. 687, 688. 11. 
') Teleki Boucauldnak Kercsesora, márcz. 19. — U. o. 1887. 

évf.  749, 760. 11. 
•) Cserei 123. 1. 
') Bethlen M. I. 518, 519. 11. 
•) Absolon Boucauldnak Kercsesora, már. 19. Tört. Tár 1887. 

évf.  750, 751. 11. 



erre Boucauldot is meghitta, sőt kocsit is küldött eléje,1) 
de ez a legnagyobbb sajnálatára nem jöhetett el. 

Ezalatt Saponara császári követ mindenféle  fényes 
Ígérettel akarta megnyerni Thökölyt, de hiába, mert ez 
hajthatatlan maradt s előbb Nemessányit,1) most pedig 
Faigelt küldötte Lengyelországba, hogy az ígért segítséget 
szorgassák.8) Felmondotta a fegyverszünetet,  meglátogatta 
a budai basát, majd Munkácsra sietett, hol jun. 15-én oltár-
hoz vezette Zrínyi Hónát s csakhamar megkezdette a háborút. 

Telekiéknek is volt ezalatt dolguk. Midőn az előző 
hadjárat után elvált a hadtól, a német praktika gonoszúl 
kezdett működni; akadtak árulók. Egyik Bécsbe ment s ott 
tett lealázó ajánlatokat a nélkül, hogy bárkitől is megbízást 
kapott volna, a másik pedig a bujdosók közt volt s ezeket 
akarta megnyerni a német részére. E miatt Teleki taná-
csára mind a kettőt megfogatta  Apafi;  mire a porta a német 
hamis besúgásai miatt megneheztelt. Különben is minden-
napi dolog volt, hogy a porta a hazug híresztelések miatt 
megneheztelt a fejedelemre.  Ezért azt tanácsolta Teleki, 
hogy írasson meg a fejedelem  mindent úgy, a mint épen 
történt.4) 

Már juniusban annyira haladtak a hadi készUletek, hogy 
Apafi  juliusban bátran indulhatott,5) mit meg is jelentett a 
budai basának.0) De az indulást mégis egyre halogatta, 
mialatt Thököly Kassát ostromolta,7) mig jul. 24-én azt a 
parancsot kapta, hogy a török had számára küldjön bő 
mennyiségben élelmi szereket, maga pedig haladéktalanúl 
induljon.8) Apafi  jul. 25-re Szamosújvárra rendelte a hada-
kat9) hova, maga is 28-án megérkezett Teleki és mások 
kíséretében. Másnap összegyűjtötte a rendeket, tudatta ve-
lök Teleki és Bethlen Gergely által, hogy miután el kell 

') Teleki Boucauldnak Kercsesora, ápr. 14. — Tört. Tár. 1887. 
óvL 751, 752. 11. 

») Faigel Boucauldnak Kapós, ápr. 26. — U. o. 753, 754. 11. 
•) Thököly Vittrynek, máj. 22. — U. o. 756. 1. 
*) Teleki Apafinak  jun. Tör. m.-kori Tört. Emi. 1., VIII. 243—247.11. 
5) U. ő Boucauldnak jun. 24. Tört. Tár 1887. évf.  759. 1. 
•) Apafi  Ibrahim basának jun. 23. Tör. m.-kori Tört. Emi. 1.. 

VIII. 247. 1. 
') Thököly Apafinak,  jul. 23. — U. o. 252, 253. 11. 
") Tör. m.-kori Tört. Emi. 1., VIII. 255. 1. 
•) Apafi  rendelete Hunyad vármegyének, jun. 23. Erd. Orsz. 

Emi. XVII. 289, 290. 11, 



indulDi, jó karban kell hagyni az országot s meg kell fizetni 
a Tophaeustól felvett  2500 arany kölcsönt.1) Mit határoztak 
a rendek, nem tudjuk. Miles naplójából csak annyit tudunk, 
hogy határozatot hoztak, miszerint a főurak  és a nemesek 
nagy részt maradjanak hon s küldjenek magok helyett 
zsoldosokat,2) mi által — úgy látszik — az ország biztosí-
tásáról akartak gondoskodni. Csupán a liga eltörléséről 
szóló törvényczikk maradt fen.3)  A liga népszerűtlenségét 
onnan magyarázhatjuk meg, hogy sem a fejedelem,  sem a 
főurak  nem érezték magokat addig biztonságban, mig az 
fennáll.  Ezen intézkedésekkel egészen aug- 4-éig eltelt az 
idő úgy,4) hogy csak ezen a napon indúlhatott el.5) Innen 
Pánozél-Csehen, Hidvégen, Székelyhidon át már 6-án Deb-
reczenbe ért,0) majd Fegyveraeken, Szolnokon Hatvanon, 
Pásztón keresztül szept. 2-án érkezet meg Fülek alá. Ámde 
Ibrahim budai basa kérdőre vonta Apafit  késedelméért s 
ennek jóvátétele fejében  tetemes váltságdijat csikart ki, 
melyet a táborban levő rendek sajátjokból fizettek  meg oly 
feltétel  melett, hogy az ország majd megtéríti.7) A basa 
azután azzal kívánta engesztelni az erdélyieket, hogy szept. 
4-én Apafit  és kíséretéből Teleki Mihályt, Wesselényi Pált 
Ilhédey Ferenczet, Haliért Pált, Barcsay Mihályt, Tholdalagi 
Jánost, Gyulafit,  Serédi Benedeket, Donáthot, Pernyészi 
Zsigmondot és István deák tolmácsot felkaftányozta.  Fülek 
alatt egyesült Apafi  a budai basával és Thökölyvel, ki 
már akkor Kassát, Eperjest, Lőcsét, Szádvárt, Tokajt elfog-
lalta. Az egész hadi vállalatot a budai basa vezette, nehogy a 
fóvezérlet  miatt Apafiék  és Thököly közt ismét meghason-
lásra kerüljön a dolog. De ez igy sem maradt el. Alig fog-

') Miles Mátyás Naplója. — Erd. Orsz. Emi. XVII. 343. 1. 
>) U. o. 344. 1. 
») U. o. 305. s köv. 11. 
*) Teleki Boucauldnak Szamosujvár, Tört. Tár 1887. évf.  763.1. 
4) Algyógyi Török F. a maga naplójában Erd. Orsz. Emi. XVII. 

339. 1., hibásan teszi az indulás napját 5-ére, mert Apafi  már 6-án 
Dcbrcczenbcn volt s nem lehet a 170—180 km.-nyi utat egy nap 
alatt megtenni. 

•> Apafi  Maurocordatonak. Tör. m.-kori Tört. Emi. 1., VIII. 
260, 261. 11. 

') A rendek kötelezvényét 1. Erd. Orsz. Emi. XVII. 312, 313. 11. 
7* 
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lalták el 10-én a várat s kapta meg 16-án Thököly a fe-
jedelemség jelvényeit, kitört a viszály. Thököly különben 
az egész táborzás alatt feléje  sem nézett sem Apafinak, 
sem Telekinék, kik eléggé láthatták, hogy a bujdosók ügyé-
ben vége Erdély fenhatóságának,  mert a vezérszerep a 
Thököly kezeibe jutott. Több heves jelenet folyt  le Te-
leki és Thököly közt s a viszál vége az lett, hogy az erdélyiek 
lerontván Fülek kerítését, 19-én elváltak Thökölyéktól s mi-
után Hatvannál a budai basa is elvált, azon úton, melyen 
mentek, haza jöttek.1) 

A franczia  udvar ez időtől fogva  Thökölyhez kezdett 
hajolni, ki már a nyár folyamán  élénk levelezést folytatott  a 
Lengyelországban levő franczia  követekkel s egyenesen a 
franczia  udvarral lépett összeköttetésbe. Jól látta, jól tudta 
ezt Teleki, de azért nem adta fel  reményeit, hogy Erdélyt 
a régi életre keltheti. Meggyőződött arról, hogy Apafi  — 
mint erdélyi fejedelem  — a bujdosók ügyének a vezetést 
kiejtette a kezéből. Ezen az úton nem lehetett Erdély régi 
jogait, régi szabadságát visszaállítani. Az éles szemű dip-
lomata belátta, hogy Erdély politikájának lassankint más 
irányt kell adni, közeledni kell a bécsi udvarhoz s itt kisér-
teni meg a szerencsét. Csakhogy addig oly próbát kellett 
kiállani, mely alaposon meggyőzött mindenkit, hogy a török 
hódító tervei végrehajtásban csak kisegítőül használja Er-
délyt, de ennek sorsán javítani nem akar. A próba nem is 
sokáig késelt. 

Apafi  mindjárt 1683. év január elején megkapta a 
felszólítást,  melyszerint annyira legyen készen, hogy bár-
mely perczben csatlakozhassák az induló Musztafa  nagy-
vezérhez.2) A porta ugyanis komolyan elhatározta a háborút, 
hiába tette meg legkedvezőbb ajánlatokat a bécsi udvar. 
Erre itt is komolyan vették a dolgot. Lipót szövetségesek 
után nézett és sikerűit is Velenczével, azután a lengyel ki-
rálylyal szoros frigyre  lépnie, mig a német fejedelmek  szük-
ség esetére szintén segítséget ígértek. 

Erdélynek bőven kijutott e háborúból. Már márczius-
ban jelentette Murád Giraj tatár khán, hogy Erdélyen vo-

') Bethlen M. I. 350-633.11. Cserei 129-131. 11 V. ő. Algyógyi 
Török F. és Miles M. Naplóit az Erd. Orsz. Emi. XVII. 338. s köv. 11. 

') Tör. m.-kori Tört. Emi. 1., VIII. 304, 305. 11. 
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núl át hadaival.1) Teleki erre azt tanácsolta, hogy minden-
esetre meg kell akadályozni a tatár pusztítását.2) Teleki 
már ekkor — mint főgenerális  — Szebenben volt a főurakkal; 
Bethlen Gergelyt és Lázár Imrét Udvarhely-és Marosszék 
hadaival a tatár szemmeltartására rendelte. Csakhogy egy 
hibát követtek el, miben Teleki s a többi főurak  is része-
sek voltak. A mint Bethlen Miklós előadja, a khán — hogy 
hadait pusztítás nélkül vezethesse át — biztosokat kért 
maga mellé s salva guardiát igért. Mikes Kelemen aján-
latára nem fogadta  el ezt a fogarasi  országgyűlés, nem kül-
döttek követséget s biztosképen is csak Kabos Gábort kül-
dötték hozzá — úgy látszik — abban a hitben, hogy a 
khán a nélkül is megkíméli az országot.8) Murád előre 
kíméletesen haladt, de már Fogaras körűi megkezdette a 
pusztítást.4) Igaz, hogy Apafi  szigorú rendeletére senki sem 
bántotta a tatárokat, de ezek mégsem kíméltek senkit, 
mindjárt Fogaras körűi oly, dúlást pusztítást vittek véghez, 
mintha ellenség földjén  jártak volna. Fogarastól Enyednek, 
Kolozsvárnak tartottak s igy távoztak a Szilágyság felé.5) 

Ezalatt Thökölyt ritka pompával fogadta  a nagyvezér 
Eszék mellett s megállapították a hadi tervet: Thököly 
Pozsony körűi maradt, a nagyvezér pedig Bécs alá nyomult, 
melyet jul. 12-én ostrom alá fogott.9)  Apafinak  sem volt ta-
nácsos tovább maradni, Junius 10-én értekezletet tartott 
Radnóton,7) s azután országát és gyermekeit feleségére  biz-
ván,H) kiindult. Fővezére most is, mint az előző hadjáratok-
ban Teleki volt. Az erdélyi had jul. 28-án kelt át a szolnoki 
hídon'-",) s a mint GyöH.alá megérkezett, a szultántól a Rábavidék 
őrzésére kapott rendeletet.10) Apafi  innen mintegy 100 har-

•) Murád khán Apafinak.  Tör. m -kori Tört. Emi. 1., VIII. 
319, 320. 11. 

') Teleki Apafinak,  máj. 22. - U. o. 328. L 
») I. 530. 537. 11. 
*) Rhédei Apafinak,  mái. 28. Tör. m.-kori 7'ört. Emi. 1., VIII. 

330, 331. 11. 
*) Teleki Apafinak  Sorostély, jun. 6. — U. o. 332 -337. 11. 
•) Faigel Boucauldnak jul. 15. Tört. Tár 1887. évf.  499-501.11. 
') Teleki meghívóját 1. Deák F. A bujd. levélt. 210. 1. 
») TÖT.  m.-kori 7'ört. Emi. 1., VIII. 337, 338. 11. 
•) Inczédy Apafinénak  Révmező, jul. 28. Tör. m.-kori Tört. Emi. 

1., VIII. 343. 1. Teleki Apafinénak  jul, 28. Erd. Orsz. Emi. XVIII. 
146, 147. 11. 

10) A szultáni fermánt  1. Tör. m.-kori Tört. EmL 1., VIII. 352, 353.11. 
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czos kíséretében meglátogatta a Bécset ostromló nagyvezért, 
s azután visszatért Győr mellé.1) Bécsben a két havi kemény 
ostrom miatt már-már lankadni kezdett a védők ereje, midőn 
a döntő pillanatban megérkezett Szobjeszki. Egyesűit a csá-
szári, a bajor és a szász hadakkal s szept. 12-én szétverte 
az ostromló török tábort2) A nagyvezér a szaladó hadakat 
még Győrnél is alig tudta összeszedni. Ebben nagy segít-
ségére volt az ott állomásozó fejedelem,  kit most haza bo-
csátott, maga pedig Budának tartott.8) A keresztény fegy-
verek győzedelmesen haladtak előre, október 9-én tönkre 
tették Kara Mohamed seregét Párkánynál, a várost bevették, 
21-én elfoglalalták  Esztergomot, mire a nagyvezér selyem-
zsinórtkapott Nándor-Fehérvárt.4) Thököly is próbált szeren-
csét, de Lubomirszkytől vereséget szenvedett.5) Apafi  novem-
berben érkezett haza éhségtől és fáradtságtól  erősen meg-
viselt hadaival.6) 

0 Trausch Chronicou F. L. o. II. 207. 1. 
') Cserei 140—142. 11. 
') Trausch II. 210. 1. 
4) Cserei 142—145. 11. Trausch II. 212. 1. 
') Truusch II. 211. 1. 
•) 7'ruuscli IJ. 211. 212. 11. Teleki Apufiuénak  Dobraiuező, uov. 

2. Erd. Orsz. Emi. XV11I. 106, 1Ü7. 11. 



11. 

Bécs felszabadítása  nemcsak a török félhold  fényének 
a fogytát,  hanem annak a napnak felkeltét  is jelentette, 
mely Magyarországnak a török iga alóli felszabadulását 
hozta meg. Végképen eloszlatta az erdélyiek régóta táplált 
reményeit, kik azt hitték, hogy a porta beleegyezése mellett 
kezökbe véve a bujdosók ügyét, a régi Erdélyt vissza tud-
ják állítani. Erdély meg is tartotta egy ideig a vezérszere-
pet a bujdosók harczaiban, de utóbb elvesztette s hátvéde 
lett a török terjeszkedéseinek és Thököly nagyravágyásának. 
Már ekkor belátta Teleki, mert ó vezette Erdély politikáját, 
hogy ily módon minden tervezgetés füstbe  megy annál in-
kább, mert a franczia  udvar is, mely eddig szoros összeköt-
tetésben állott Erdélylyel, Thökölyvel folytatott  tárgyalásokat. 

A török hatalmának a hanyatlásával karöltve járt Thö-
köly s a bujdosók hatalmának csökkenése is. A lengyel ki-
rály ugyan közbenjárását igérte,1) de mindamellett határo-
zottan kijelentette, hogy Thökölynek legjobb lesz meghódolni. 
A szász választó, a mint megtudta, hogy a magyarok felke-
lése jórészt a vallási és nemzeti jogok megsértése miatt 
történt, közbenjárt a császárnál, ki bűnbocsánatot igért s 
1684. januárban bizottságot küldött Pozsonyba, hol több 
Tbökölypárti megye és város, valamint számos főúr  jelen-
tette be meghódolását.2) A viszonyok roostohaságát még 
jobban fokozta  nemcsak az, hogy Szobjeszki és Velencze 
még a múlt évben véd- és daczszövetséget kötöttek Lipót-
tal, hanem aug. 15-én Francziaország is 20 évre fegyver-
szünetet kötött a római császárral.3) 

') Thököly a fr.  királynak, Eperjes, szept. 14. 7'ört. Tár 1887. 
évf.  505—507. 11. 

s) Trausch II. 212, 213 11. 
») Szalay L. Magy. Tört. V. 276, 177. 11. 
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A mikor Teleki a török önzéséből és a Thököly nagyra-
vágyásából meggyőződött, hogy előbbi terveinek vége s 
kedvencz eszméjét így nem valósithatja meg, más módhoz 
folyamodott:  azt akarta, hogy a császári udvarhoz való 
simulás által nyerje meg Erdély azt, mit a török barátság 
által elveszített. Politikájának minden fogása  egészen 16K5-ig 
oda irányult hogy JErdély visszakapja régi határait a nél-
kül, hogy önállóságát, függetlenségét  csak a legkisebb mér-
tékben is megsértené Lipót. Szóval független,  szabad Erdélyt 
akart, mely elismeri ugyan a császári fensőbbségét,  de más 
tekintetben nem függ  tőle. Erre szentelte minden erejét de 
hiába. A császári hadak 1685-ig oly nagyszerű eredménye-
ket értek el, hogy Lipótban önkénytelenül felédredt  a vágy-
Erdély visszafoglalására.  E vágyat kielégíthette, hiszen nála 
volt az erő, a hatalom, míg Erdély a maga gyengeségében 
egymagára ellen nem álhatott, a török hatalma pedig sok-
kal jobban lehanyatlott, semhogy segélyt adhatott volna. 
Mivel védhette meg mégis magát a kis Erdély ? az ügyes 
politikával, melynek mestere Teleki Mihály volt. Az ó eljá-
rását 1685-tól az jellemzi, hogy ha már Erdélynek minden-
képen meg kell hódolni Lipót előtt, ezt alkotmányos szabad-
sága elvesztése nélkül tehesse. De lássuk előbb az 1685-ig 
folytatott  politikát, beszéljenek magok a tények. 

Teleki még a bécsi hadjárat előtt Bécsbe küldötte 
Vajda Lászlót, hogy „ha látja, hogy a törököt megverik 
Bécs alatt (mert már a hír kiment vala, hogy Bécset akarná 
megszállani a török), Erdélyt kösse oda a német császár-
nak s Telekinek szerezzen pratiát." Igy adja elő Cserei-1) 
A czél nem ez volt, hanem a közvetítés felajánlása,  a mi 
egyúttal Erdély helyzetét is erősítette volna. Ez ügyben 
Apafi  májusban értesítette herczeg Eszterházy Pál nádort, 
a ki azt tanácsolta, hogy Vajda találkozzék vele, mielőtt 
Bécsbe megy.2) Vajda junius 27-én adta be a nádorhoz 
jelentését, melyben Erdély felajánlja  a közvetítő szerepet, 
csak Thökölynek ne higyjen az udvar.3) A követ azután 

') 133. 1. Ezt 1682-re teszi, pedig 1683-bon történt. 
') Apafi  megbizó levele (máj. 3.) és a nádor válasza (juu. 13.) 

Erd. Orsz. Emi. XVIII. 127, 128. 11. 
•) U. o. XVIII. 130-138. 11. 
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Bécsbe ment fel  s a nádor azt ajánlotta az udvarnak, hogy 
Apafit  a moldvai és havasalföldi  vajdákkal együtt szövet 
ségre kell felszólítani.1)  Vajdától nem jött sokáig semmi 
tudósítás, azért Apafi  Crondorf  alól ismételten tudatta, hogy 
a „mediatorságot jó szivvel" felvállalja,  „ha ó felsége  acep-
tálná."2) Később Sárosy Jánost is felküldötte.  Vajda Len-
gyelországban is megfordult,  de bár a király sok jó akara-
tot tanúsított, a közvetítés felajánlása  ezúttal sikerte-
len volt.8) 

1684 áprilisben jött meg a császár válasza: jó néven 
vette a közvetítést, de ajánlotta, hogy a fejedelem  csakugyan 
álljon be a szövetségesek közé, tekintettel ezek győzelmeire 
és Thököly magatartására,4) ugyanez időben Saponara 
szathmári kapitánynyal is egyre tartott a tárgyalás s gyak-
ran fordúlt  meg nála Pocsay György erdélyi követ.5) Tele-
kiék többnyire szóbeli üzenettel bízták meg. A császárnál 
való közbenjárásra még a nádort is felkérték.0) 

Leghatalmasabb közbenjáró, kihez Teleki még ezen 
évben fordult,  Szobjeszki volt. Vele egészen 1686-ig élénk 
levelezésben állott s mivel a leveleket Dr. Szádeczky Lajos 
történetirodalmunk nagy hasznára kiadta, jó lesz velők meg-
ismerkedny. A lengyel király már több izben volt érintke-
zésben Apafival  s Erdély elsó ministerével, Telekivel. Erre 
számítottak tehát Apafi  és Teleki, midőn 1684. januárban 
lnczédy Mihályt hozzáküldötték. Apafi  tudatta, hogy hajlan-
dó a békére s egyszersmind közbenjárást kérte, ha békére 
kerül a dolog s akkor is, ha netaláu háborúba kell menni, 
csak ne kívánjanak túlsókat a kimerült Erdélytől, mely a 
török szomszédsága miatt egyelőre nyíltan nem lépet fel.7) 
Szobjeszki a fejedelem  kívánalmaira Telekinek küldötte meg 
a részletes választ, melynek pontjait — sajnos — nem is-
merjük, mert Szobjeszki Apaíihoz irt levelében ezek 

') A nádor opiuiója, aug. 17. — Erd. Orsz. Emi. XVIII. 135. 1. 
') Apafi  levele aug. 25. — U. o. XVIII. 152, 153, 1L 
•) Apafi  Szobieszkinek nov. 9, — U. o. XVIII. 168. 1. 
4) Lipót Apafinak  ápr. 11. — Gróf  Kemény J. i. gy. XXVIII, k. 
») A levél párja febr.  17. — U. o. 
•) Fogaras, febr.  18. — U. o. 
') A jan. 2-án kiadott utasitást 1. u. o. 
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egyszerű megküldésére hivatkozik,') csak annyit tudunk, 
hogy a lengyel király Erdély csatlakozását kívánta a török 
elleni háborúban. Ez azonban most még nem lehetett ta-
nácsos s mindaddig veszedelmes lehetett, mig Nándorfehér-
vár török kézben van. Ezt kellett megértetni Szobjeszkível 
Vajda Lászlónak, kit májusban küldöttek Lengyelországba : 
Erdély csak Nándorfehérvár  bevétele után szakadhat el az 
töröktől, de Magyarországgal egyesülni nem akar, ha pedig 
a német erővel akarja elfoglalni,  vegye pártfogásába.2) 

Mi sem mútatta jobban, hogy Erdély politikájában vál-
tozás állót be, mint azon erélyesség, melylyel Teleki Thö-
köly néhány hivével szemben eljárt, miután elébb a török 
emelte Barcsay adományozásait eltöröltették a fogarasi  or-
szággyűlésen.3) Az egyik Thökölypárti főúr  Barcsay Mihály, 
fehérmegyei  főispán  és udvari főkapitány  volt s különösen 
kedves embere Apafínénak.  Nemcsak titokban czimborált 
Thökölyvel, hanem Telekit s a többi főurakat  is lenézte, 
minek következménye, az lett, hogy Fogarasba záratott.4) 

Telekinek, hogy terveiben szabadon járhasson el, hata-
lomra volt szüksége, ezért a márcziusi fogarasi  országgyű-
lésen Mikes Kelemennel együtt biztosnak neveztette ki magát, 
hogy a Székelyföldet  megmustrálja. E biztosi hivatal már 
régebben arra szolgált, hogy a fejedelem  ellenőrizhesse, 
nehogy valamelyik nemes jobbágyságra jusson vagy birto-
kait örök áron eladja. Teleki szigorú vizsgálatot tartott 
Csíkban, Háromszéken és Udvarhelyt s eredményűi nem-
sokára megnyerte a csíki és háromszéki főkapitányságot.r>) 
De Telekinek még egyébre is kellett gondolni, minek az ö 
terveiben nem jelentéktelen része volt, Apafi  fia  már három 
év óta volt megválasztva, de a megerősítés még mindig 
késett, ezért előbb Naláczy István, majd Nagy István és 

l) Szobjeszki Apafinak  febr.  2. — Gr. Kemény J. i. gy. XXVIII. 
») Apafi  utasítása Vajdának, máj. 15. Erd. Orsz. Emi. XVIII. 

227—230. 11. 
') Bethlen M. I. 545-547. 11. 
*) U. o. 648—550 11. Cserei 145—147. 11. T'anuvallutás Barcsay 

ellen 1684. márcz. 17. Erd. Orsz. Emi. XVIII. 198- 204. 11. 1685-ben 
inegnótáztatott s birtokait Székely László kapta. Apafi  adománya 
Székely Lászlónak márcz. 20. Erd. Orsz. Emi. XVIII. 311-313. 11 

') Cserei 151—163. 11. 
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Székely Mózes mentek a portára, hogy az új fejedelem  megerő-
sítését megnyerjék.1) Teleki ezáltal nemcsak a bécsi udvar-
ral való tárgyalásokat leplezte, hanem a török előtt is 
ügyesen szinlette a hűséget. Ez ügyes fogás  volt, jóllehet 
a török hatalma rohamosan kezdett hanyatlani: junius 18-án 
Visegrád, jul. 22-én Pest estek el. Támadott a lengyel király 
is, kinek udvarában időztek Wallenstein császári és Morosini 
velenczei követ.2) Velencze pedig nemcsak Horvát- és Dal-
mátországban folytatta  elkeseredetten a harczot, hanem 
hajóhadát is Rhodus felé  küldötte a török flották 
ellen.8^ 

A porta tehát nem késett megadni a fejedelmi  jelvé-
nyeket és az athnnamét, melyekkel Ozmán kapudsi basa 
Nagy István erdélyi követtel Erdélybe jött s szeptember 
18-án átadta az uj fejedelemnek.4)  Azután némi pótlások 
miatt januárban új athanamét állítottak ki.") A török azon-
ban, ha az egyik perczben örömet okozott valakinek, már 
a másik perczben bizonyosan megi>zomoritotta. Igy történt 
most is. A mint Buda felszabadúlt  az ostrom alól, azonnal 
fellépett  a török is s első dolga volt ráparancsolni Apafira, 
hogy küldjön 30,000 kila lisztet, 20,000 kila búzát, 40,000 
kila árpát és 10,000 kila kölest.0) 

E rendelet elkeserített mindenkit; most nem halogatta 
a követküldést Teleki sem. Még ezen évi deczemberben 
azon kéréssel fordúlt  Szobjeszkihez, hogy a császárhoz in-
duló erdélyi követ számára küldje meg a menedéklevelet. 
Ugyanekkor nem titkolhatta el panaszát a török már-már 
tűrhetetlen zsarnoksága miatt, melytől csak ő felségeik  se-

') Nagy Istvánnak adott utasitást 1. TÖT.  m.-kori Tört. Emi. 
1., VIII. 462, 463. 11. V. ö. Székely Apafinak,  augusztus 30. — U. o. 
473-475. 11. 

») Szobjeszki Apafinak  jul. 16. Tört. Tár. 1887. évf.  546. 1. 
») Szobjeszki Telekinek. — U. o. 661, 552. 11. 
«) Székely Apafinak  aug. 3. Tör. m.-kori Tört. Emi. 1., VIII. 

473-475. 11. - A szultán Apafinak.  U. o. 1., VIII. 478, 479. 11. A 
jelvények átadásáról Vass György (Czegei Vass György és Vass 
László Naplói, közli Nagy Gyula. Mon. Hung. Hist. 2. oszt. XXXV.) 
38. s köv. 11. 

») Az uj athnamét 1. Tör. m.-kori Tört. Emi. 1., VIIL 502, 503.11. 
•) U. o. 487. 1. 
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gitségével remélhetnek szabadulást.1) A mint a lengyel király 
a menedéklevelet megküldötte,4) Teleki 1085. januárban 
azonnal elindította Inczédy Mihályt, hogy Lengyelországon 
át Ausztriába menjen. Utasításának pontjai ugyanazok vol-
tak, mint az előbbi évben. Apafi  hajlandó a szövetségre, 
csak Erdély a kötendő békébe befoglaltassák  s ö felsége 
gyámolitásában bizhassék.8) A titkos utasítás szerint panaszt 
kellett emelnie a lengyel király előtt Csáky László ellen s 
kérnie, hogy a kötendő békéből Moldva és Havasalföld  se 
maradjanak ki.4) 

Inczédy már február  elején Varsóban volt,8) innen 23-én 
indult meg, márczius 3-áu ért Bécsbe. Meglátogatta a ma-
gyar kanczellárt, a fóudvarmestert  a lotharingi herczeget, 
9-én kihallgatást kapott. A császár jó nevén vette Apafi 
szándékát s jóakaratáról biztosította.0) Midőn Lengyelor-
szágba visszatért, felkereste  az udvart, hol Matczynszki 
biztosította a király barátságáról, csak az erdélyiek is tart-
sák fenn  a barátságot. Nem tanácsolta a némethez való 
túlságos hajlást, mert „jónkra sohasem igyekeztek s nem 
is igyekeznek".7) 

Inczédy követsége általában nem nagy eredményt 
mútatott fel,  mert a bécsi udvarnak esze ágábán sem volt 
olyanforma  tárgyalást folytatni,  a minőt Teleki akart. Még 
mielőtt Inczédy Bécsbe ért, Apafi  felszólítást  kapott bécsi 
udvartól, nyilatkozzék, hogy a törökkel tart-e vagy a ke-
reszténységgel. „Az idő és a kereszténység gyözedelineske-
dése mútatja meg", felelt  a fejedelem  nevében Teleki.8) 

De a bécsi udvar másképen számított, mint Teleki; 
fegyverei  szerencséjében bízva már elérkezettnek látta az 
időt, hogy Erdélyt teljesen a saját fósége  alá hozza. Február 
5-én Dunod Antidius jezsuita háromféle  utasítással jött le 

') Teleki Szobjeszkinek decz. 15. Tört. Tár. 1887. évf.  556. 1. 
«) Szobjeszki Telekinek 1685. jan. 4. — U. o. 736. 1. 
») U. o. 739, 740. 11. 
•) U. o. 740, 741. 11. 
») Inczédy Telekinek Ilyvo, febr.  5. — U. o. 1890. évf.  693. 1. 
•) Inczédy jelentése. — U. o. 1888. évf.  168 — 170. 11. V. ö. In-

czédy Telekinek Bécs, márcz. 11. U. o. 1890. évf.  696, 697. 11. 
Inczédy jelent. Tört. Tár. Î888. évf.  160. 1. 

*) Teleki Szobjeszkinek, jan. — U. o. 1887. évf.  737, 738. 11. 
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az udvartól Erdélybe. Az első Erdély és Oláhország szoros 
egyesítésére vonatkozott s 10 pontból állott, még pedig: 
1., e szövetség az utódokra is szól, 2., mindkét fejedelem 
törvényes királya ó felsége  3., mint ityen elintézi peres 
ügyeiket, 4., mindkét fejedelem  küld tanácsosokat és ren-
deket ő felsége  tanácsosai és rendei közé, 5., e szövetség 
ó felsége  védnöksége alatt véd- és daczszövetség ; 6., egy-
másnak minden erejökkel segélyére lesznek 7., a segély-
had ellátásáról azon fél  gondoskodik, mely a segedelmet 
kéri, 8., egyik fél  sem bocsátkozhatik tárgyalásokba a má-
sik fél  tudta és beleegyezése nélkül, 9., a kereskedés 
legyen szabad és végül 10., a barátság és jó viszony fen-
tartásáról kölcsönösen tartoznak gondoskodni.1) 

Sokkal fontosabb  a Dunodnak adott második utasítás, 
mely egyenesen a császár hatalma alá akarta juttatni 
Erdélyt. Ez összesen 24 pontot foglal  magában. E szerint 
Erdély, mint Magyarország része, Magyarország és a magyar 
király fenhatósága  alá tartozik s királyi megerősítéstől 
függő  választó fejedelemség  lesz Apafi  Mihály és utódai 
alatt, kik élethosziglan választatnak s a király húségére 
megesküdvén külön hitlevélben nyerik megerősítésüket. A 
fejedelem  a magyar országgyűléseken részt vesz személye-
sen vagy követei által, hasonló áll a magyar rendekre is. 
Erdély a magyar királynak fizeti  az adót, ki a meglevő 
törvényeket külön hitlevélben erősíti meg, a módosítandó-
kat a rendek beleegyezésével módosítja. Az erdélyi hadse-
sereg és vezérei háború idején a királyi fővezérek  alatt 
állanak. Az ország köteles a működő császári hadsereg 
hatod részét élelemmel és zsolddal ellátni, támadó hábo-
rúban felkelni,  katonát s a császári hadaknak téli szállást 
adni. A katholikusok és nem katholikusok szabad vallás-
gyakorlata biztosítást nyer.2) 

A Dunod harmadik utasításában foglalt  12 pont Erdély-
nek a német-lengyel velenczei szövetségbe való felvevésé-
nek a feltételeit  irta körűi. E véd- és daczszövetség szerint 

') Alvinczi Péter okmánytára. Monum. Hung. Hist. 1. oszt. 
XIV. 5, 6. 11. 

*) Szász Károly, Syllogc Tractatuum Diplomat. Lcopoldini. 
Claudiopoli 1833. — 3 - 9 . 11. 
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egymásnál követeket tarthatnak, együtt működhetnek a tö-
rök ellen; az erdélyi parancsnokok ő felsége  vezéreitói 
függjenek.  Erdély 12000 gyalogot és 3,000 lovast állít ki 
háborúban, szükség esetén 12000 császári katonának téli 
szállást ad. A hajdan Erdélyhez tartozott területek vissza-
foglalás  esetén ismét Erdélyhez csatoltatnak. Erdély meg-
engedi a császári hadak átvonulását.1) 

E három utasitás elég tisztán kijelölte azt a helyet, 
melyet Erdélynek szántak: nemcsak a lehető legszorosabb 
kapcsolatba akarták hozni a bécsi udvarral, hanem a török-
től eddig gyakorolt souzerain jogokat teljes mértékben kí-
vánták élvezni, mit csak Erdély egész beolvasztásával lát-
tak elérhetőnek. Hogy ez annál inkább sikerüljön, azt a fen-
hatóságot, melyet Erdély Havasalföld  felett  gyakorolt, úgy 
akarták megsemmisíteni, hogy Erdélyt Havasalfölddel  szoros 
szövetségbe hozzák s együtt rendelik a császár hatalma 
alá. Az előbbi czélt a második és a harmadik, az utóbbit 
az első utasítással kívántak elérni. 

A mint Dunod e három utasítással Erdélybe ért, le-
gelőbb is Telekit kereste fel,s)  kinek tanácsára Apafi  csak 
a legbizalmasabb embereit hítta Fogarasba. Az egybegyűl-
tek igen szigorúaknak találták az Erdély és a császár közli 
szövetséget tárgyaló pontokat s a 24 pontra 30 ponttal vá-
laszoltak. Elismerik ugyan a császár fensőbbségét,  mely-
lyel a mindig szabadon választandó fejedelmet  megerősíti, 
valamint Erdély sarkalatos törvényeit magtartja, de tiltak-
koznak minden beavatkozás ellen. Kérik a császárt, hogy 
hadakat ne küldjön be, adót ne kívánjon, Erdély régi ha-
tárait állítsa viszsza, szükség esetén adjon segítséget s a kö-
tendő békébe Erdélyt a két Oláhországgal együtt foglalják  be.8) 
A mint e pontok elkészültek, még ápr. 12-én kiállították 
Vajda László postamesternek a megbízó levelet, melyben 
kötelességévé tették, hogy a mint Bécsbe megy, kérje ki 
út közben Szatmárt és másutt a német tábornokok köz-
benjárását, Bécsben pedig eszközölje ki ő felségénél,  hogy 

«) Alvinczi P. okmánytára. M. H. H. 1., XIV. 7, 8. 11. 
') Bethlen M. 1. 551. 1. V. ö. Teleki Apafinak  Fogaras ápr. 12. 

Alvinczi P. okmtára (Mon. H.) III. 4, 5. 11. 
•) Alvinczi P. okmtára M. H. H. 1., XIV. 8 -11 . 11. 
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a Dunodnak adott utasítás mellőzésével hallgassa meg és 
teljesítse az erdélyiek kérését. Titkon azt is meghagyták, 
hogy ha már a szüksíg úgy kívánja, jelentse ki, miszerint 
Erdély szívesen ad téli szállást a császári katonáknak az 
ország által meghatározandó számban.V 

Vajda ezen válaszszal ment volna fel  Bécsbe, de Dunod-
tól, ki Lengyelország felé  ment, elmaradt, s azért Teleki 
májusban visszahitta.2) Teleki nem bizott feltétlenül  a bécsi 
udvarban. Látta, mennyire emelkedett Ausztria büszkesége 
a keresztény fegyverek  győzelmei miatt úgy, hogy az önálló, 
a független  Erdélyről álmadozni roppant merész dolog. Már 
Dunod követsége mútatta Lipót azon bevallott szándékát, 
melylyel Erdélyt be akarta kebelezni. 

Teleki, mint politikus, úgy okoskodhatott: a török — 
legalább mennyire az előzmények mútatják — ma-holnap 
bizton elveszíti magyarországi birtokait s nem lehetetlen, 
hogy a császári sereg, mely annyi diadalt aratott, Erdélyt 
támadja meg, a mikor azután ennek, mint elfoglalt  terület-
nek sorsa az lehet, minő a visszafoglalt  magyar területé. Ezt 
akarta megakadályozni Teleki, ezért lett oly kétszínű poli-
tikus. Arra számított, hogy ha neki, a hatalmas minieternek, 
sikerülmegnyerni a bécsi udvar kegyét, akkor könnyebben 
tudja megvalósítani szándékát. Csak így tudjuk megmagya-
rázni a kercsesórai szerződést, mely különben önhaszon-
lesónek tüntetné fel. 

Dunod ugyanis, alig kapta ki Vajda az utasítást, még 
ápr. 13-án Kercsesorán volt Telekinél s vele a következő 
szerződést kütötte meg: 1) ó felsége  megbocsátja minden 
hibáját, 2) ennek jeléül uradalmat ad neki, 3) Teleki vissza-
nyeri magyarországi birtokait, mihelyt a császári hadak 
visszafoglalják,  4) évenkint nyugdijat kap, 5) ellenségei 
ellen megoltalmazást nyer, 6) ha Erdélyből kiszorúl, Magyar-
országban talál menhelyet, 7) ha fogságba  kerül, gondoskod-
nak kiszabadításáról, 8) családjával együtt biztosíttatik a 
szabad vallásgyakorlatról, 9) a szerződés titokban marad. 
A császár ezen ajánlataival szemben igérte Teleki: 1) eló-

') Alvinczi P. okmtára M. H. H. 1., XIV. 12-15. 11. 
•) Teleki Vajdának máj. 18. Erd. Orsz. Emi. XVIII. 329. 1. 
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mozdítja a császárt a török elleni háborúban, 2) gondja lesz, 
hogy az erdélyi és a császári hadak érintkezésbe jöjjenek, 
3) bizonyos mennyiségű élelmi szerről gondoskodik a csá-
szári hadak számára, 4) kieszközli, hogy az oláh vajda szük-
ség esetén keresztülraehessen Erdélyen, 5) rajta lesz, hogy 
a Dunodtól leküldött háromféle  császári kivánalmak telje-
sedésbe menjenek.1) 

Mily örömmel fogadta  az udvar a Teleki megtérését, 
mutatja az, hogy siettek ez évben a grófi  és méltóságos 
czímekkel kitüntetni,2) mit azonban titokban tartott Teleki. 
O ezalatt a lengyel királylyal is fentartotta  az összeköte-
tést, mert ettől sokat várt. A legyei király szorgalmason 
tudatta az európai hírekről,8) míg Teleki erdélyi és havasal-
földi  újságokkal kedveskedett,4) vagy török készülődéseiről 
tudatta.5) Láttuk már, hogy Inczédiy követsége alkalmával 
közbenjárónak kérte fel;  ugyanezt tette juniusban is, midőn 
Balog Lászlót Bécsbe indította oly formán,  hogy Lengyel-
országon keresztülmenjen, mert a lengyel király közbenjá-
rását most is kikérte.0) Szobjeszki minden jóval biztatta 
Balogot s juliusbau egy katona kiséretében bocsátotta Bécs 
felé.7)  Ugyanő, mint jó pártfogó,  a keresztény fegyverek 
győzelmei miatt nem mulasztotta el a figyelmeztetést,  hogy 
az erdélyiek használják fel  az időt.8) 

Midőn Szobjeszki a császári hadak győzelmeire figyel-
meztette Telekit, igazat mondott, mert azok csakugyan 
fényes  eredményeket értek el. Aug. 13-án Eszéknél, 16-án 
Esztergomnál verték meg a törököt, 19-én elfoglalták  Ér-
sekújvárt, szept. 16-án Buda mellett arattak diadalt, 23-án 
Eperjest foglalták  el. A török most Apafit  kérte fel,,  hogy 
járjon közbe a császárnál a béke érdekében,9) a német azon-

') Gr. Kemény J. Notitia Capituli Albensis. Cibinii 183G. I. 
rósz 144-147. 11. 

») Magyar Történelmi Tár 1874. évf.  222, 213. 11. 
•) Szobjeszki Telekinek ápr. 7. — Tört. Tár 1888. évf.  102,163. 11 
4) Teleki Szobjeszkinek ápr. 14. — U. o. 165. 1. 
4) U. ő u. a. máj. 18. — U. o. 174, 175. 11. 
•) U. ő u. a. jan. 6. — U. o. 386. 1. 
') Szobjeszki Telekinek jul. 12, - U. o. 341. 1. 
s) Szobjeszki Telekinek szept. 3. U. o. 344. 1. 
•) Teleki Szobjeszkinek szept. 24. — U. o. 348, 349. 11. 
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ban Thököly kívánta kezesnek, mire a váradi basa okt. 
15-én elfogatta.  Erre a bujdosók nagy része is haza osz-
lott.1) A pujdosók szerencsétlen vezérét már elhagyta a tö-
rök, Erdély pedig még márcziusban azzal mutatta meg 
ellenszenvét, hogy erdélyi birtokait mind elvétette, miután 
a fejedelem  ellenségének mutatta magát s az elfoglalt  terii-
leteket sem engedte át.2) 

Alig nyilt meg okt. 24-én a gyulafehérvári  országgyűlés, 
a fejedelem  és a rendek első dolognak tartották, hogy a 
Dunodval megkezdett tárgyalásokat tovább folytassák  a bécsi 
udvarnál. Még októberben megválasztották tehát követeknek 
Haller Jánost, Pernyészy Zsigmondot, Inczédy Mihályt, Miles 
Mátyást s nov. 8-án kiadták a megbizó levelet, mely szerint 
követségök czélja, „hogy egyfelől  a versengésben élő 
római császárt és török szultánt egymással kibékítsék s 
alattvalóik vérébe igen mélyen merített fegyverök  megpihen-
tetésére bírják; más felől  hogy Erdély és a hozzá kapcsolt 
magyarországi részek annyi viszonytagság veszélyei közt 
hányatott állapotját megcsendesítsék s békés biztonságba 
helyezzék'. De közelebbről vizsgálva a követség czélját, azt 
is látjuk, hogy felelet  Dunod hármas követeléseire. A Hal-
leréknek adott hosszú utasítás nem is foglalkozik  az első 
és harmadik követeléssel, mindössze annyit emel ki, hogy 
a törökkel kötendő békébe Erdélylyel együtt a két Havas-
alföld  is befoglaltassák.  De annál részletesebben felel  a Du-
nodnak adott második utasítás pontjaira. Nemcsak megta-
gadja az udvar főbb  kívánalmainak teljesítését, melyek a 
fejedelem  megerősítésére és a katonák beszállásolására vo-
natkoztak, midőn kijelenti, hogy a fejedelem  senki megerő-
sítésétől sem függ  és császári katonákat is Erdély csak 
akkor fogad  be, midőn épen akár, hanem — több, kevésbé 
fontos  pontot mellőzve — kívánja, hogy Erdély régi birtokait 
kapja vissza, szükség esetén nyerjen hadi és pénzbeli segít-
séget s az ó közbenjárásával köttessék meg a béke a törökkel.*) 

») Olasz F. Inczédy Mihálynak okt. 18. Tör. m.-kori Tört. 
Emi. 1, IX. 103. 1. Cserei 153, 154. '1. Gunesch feljegyz.  Trauschnál 
II. 218 1. 

4) Szabó K. Thököly I. hittlenségi pere Erdélyben 1685-ben. 
Századok 1869. évf.  209. s köv. 11. 

•) Gr. Kemény J. i. gy. XXIX. V. ö. Alvinczi P. Okmtára (M. 
H. H.) III. 12—20. 11. 
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Talán még el sem mentek Hallerék, midőn visszajött 
Dunod atya, csakhogy nem kedvező hirekkel. Tudatta az 
erdélyieket, hogy Caprara tábornok Mármarost, Kővárt és a 
Szilágyságot szemelte ki hadainak téli szállásul s a császári 
hadak ellátásáról gondoskodni kell.1) A tárgyalások ismét 
megindultak, végre Teleki közvetítésével Ebesfalván  nov. 
27-én létrejött a szerződés Apafi  és Dunod között. A feje-
delem 20,000, az ország 80,000 tallért fizet  a hadaknak, 
ezenfelül  10,000 köböl búzát a katonák eltartására, kiknek 
szállása Bihar, Arad, Békés, Szörény és Zaránd vármegyék-
ben, valamint Nagybánya körül lesz. Máshova csak két eset-
ben szállhatnak: vagy a lengyel, török háború esetén, vagy vég-
szükségben, midőn a mostoha időjárás kényszeríti. Ezzel 
szemben igérte Dunod, hogy ha a bejövő császári seregek 
a kijelölt területen kivűl másutt Bzállanak meg, az ország 
nem köteles igéretét beváltani.2) Telekiék — úgy látszik — 
nem vették észre, hogy a német vezérek kezébe akaratlanúl 
fegyvert  adtak, melyet Caraffáék  fel  is használtak, mert a 
beszállásolást ha háborúval nem is, de az idő mostohasá-
gával mindig lehet menteni. 

Sajátságos, hogy bár létrejött ez a szerződés, Apafi 
arra kérte Lipótot, mentse fel  egyelőre Erdélyt a beszállá-
solástól és az adótól, nehogy a török valami bajt csinál-
jon.8) De már a szerződés megvolt s ezen változtatni a 
bécsi udvar sem akart. Az Erdélylyel szomszédos várak 
német őrségei eddig is sok kellemetlenséget okoztak,4) de 
csak ezután jött a java. A Dunod val kötött szerződés elle-
nére gr. Csáky László, ki a portáról Lengyelországba s 
innen a császárhoz ment,5) Báuffy-Hunyad  körül szállott 
meg hadaival, mig Veterani Mármarost lepte el.0) Ezzel 
kezdődött meg Erdély katonai megszállása. 

De a német had nemcsak megszállott, hanem egészen 
Bonczhidáig, Szamosfalváig  és Deésig pusztított s dúlását 

') Alvinczi P. Okmtára M. H. H. 1., XV. 34. 1. 
') Alvinczi P. Okmtára. M. H. H. I., XIV. 34 -30. 11. 
а) Tör. m.-kori Tört. Emi. 1., IX. 106, 107. 11. 
4) Apafi  Halleréknck dccz. 7. — U. o. 110-112. 11. 
») Bethlen M. II. 8. 1. 
б) U. o. I. 566. 1. 
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még Kővár vidékére és a Szilágyságra is kiteijesztette. 
Midőn azután az erdélyiek szót tettek Dunodnál, hogy a 
németek nem a szerződésben kijelölt helyen szállottak meg, 
azt a feleletet  kapták, hogy a szerződésben a hódoltságról 
(in terris Turcis subiectis) van szó, noha az világosan meg 
nevezi Bihar, Arad, Békés, Szörény és Zaránd megyéket 
valamint Nagybánya vidékét.1) Nagyon hasonlított ez az 
idő ahhoz, mely Várad bevételét követte, csak a török 
szerepét most a német játszotta. Akkor a török egy hamis 
defter  alapján majdnem Kolozsvárig terjesztette birtokait 
s a szegény Erdély sok drága pénz árán is nagy nehezen 
tudta csak ellensúlyozni a váradiak túlkapásait. Most a né-
met a Dunodval kötött szerződés ellenére nem az ország 
szélén, hanem a belsejében telepiti le hadait s a mint előbb 
azt kivánta a török, hogy minél több, Váradhoz tartozó 
helységet írhasson be hamisan a defterbe,  úgy akart most 
a német is minél nagyobb területet foglalni  a hódoltság 
nevezet alá, hogy az emiitett szerződés félremagyarázásá-
val minél beljebb nyomúlhasson az ország szivébe. 

Ily nyomasztó viszonyok közt mindent megtett Teleki, 
a mit csak tehetett; mindabban, mi ez ügyben a fejedelem 
és az ország részéről történt, az ó keze munkáját látjuk. 
Először is Gyulai Ferencz által panaszt emeltek Oaraffá-
nál a szerződés ellenére elkövetett sérelmekért, melyek 
megszűntetését kérték.2) Ez alkalommal nem feledkeztek, 
még kérésök nyomatékolásáról sem.3) Azután Gyulafi  László 
alatt Szamosújvár és Bethlen környékére rendelték a mezei 
hadak néhány zászlóalját s a marosszékieket, mig a csíki-
akat és háromszékieket a szorosok szigorú őrzésére utasí-
tották.4) Végül Apafi  a nagyvezérnek, a, kajmekámnak Mau-
rocordatonak leveleket küldött tele panaszszal a németek 
határtalan erőszakossága miatt, melyet túr, minthogy a két 
császár közti békén munkálkodik, de segítséget sem kíván, 
nehogy még nagyobb baj származzék.5) 

') Apafi  utasítása Gyulainak decz. 3. és levele Halleréknck 
decz. 7. Alvinczi P. Okratáru (M. H. H.) III. k 45. s köv. 54—56. 11. 

') Apafi  utasítása Gyulainak decz. 3. — U. o. 45. s köv. 11. 
•) CaralTa 500 frtos  paripát, a titkára 400 Mot és lovat kapott. 

- U. o. XIV. 47. 1. 
4) U. o. 46, 49. 11. 
f)  Apafi  levelei az említetteknek ós a portai erdélyi residens-

nek decz. 3. — U. o. III. 69-63. 11. 
s* 
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De úgy látszott, hiába panaszkodik fúnek-fának  a feje-
delem, a német had pusztítása határt nem ismert.1) Maga 
Caraffa  szathmári parancsnok járt elöl jó példával s már 
Debreczenben megkezdette azt a kegyetlenkedést, mely utóbb 
Eperjesen mészárlássá fajult.  Érdekes világot vetnek az e 
korbeli viszonyokra azon szavak, melyeket ő a könyörgő 
debreczeniekhez intézett. „Menjetek — úgy mond — az 
római császárhoz, menjetek az erdélyi fejedelemhez,  men-
jetek az megfeszíttetett  Jézus Krisztushoz és menjetek bátor 
az pokolbeli ördögökhez, véghezviszem az mit feltöttem, 
légyen emlékezetbe az maradékoknál, hogy én Karaffa  mit 
cselekedtem."2) 

Apafi  még novemberben áttette udvarát Szebenbe, 
mert a legrosszabbtól tartott.*) Ide jöttek vele a „deputa-
tus"-ok is, kiket az ez évi (1685) gyulafehérvári  ország-
gyűlés teljhatalommal ruházott fel,  hogy a zavaros időben 
a fejedelemnek  mintegy állandó tanácsát képezvén, a fel-
merülő ügyeket elintézzék.4) Tagjai közt ott találjuk Tele-
kit s ott s az erdélyi aristokratiát.5) Mondanunk sem kell, 
hogy az egésznek a lelke Teleki volt, mint előbb, úgy 
most is ő vezette azt a uagy diplomatiát, mely minden 
erejét igénybe vette. 

Gyulai Ferencz decz. 3-án megbízást kapott a Caraffával 
folytatandó  tárgyalásra. A válasz az volt, hogy Apafi  küldjön 
biztosokat.0) Ezután egymást érték a követek CarafTánál. 
Előbb Nagy Pál ment ki, de ó is hasonló feleletet  kapott 
s kitűnt ez alkalommal az is, hogy a császári tábornok a 
császár nevében Dunodval kötött szerződésre mit sem ad.7) 
Februárban ismét Gyulai ment ki Szathmárra s látnia kel-
lett, hogy a császári had nem kap semmi fizetést  felülről, 
hanem magára van hagyva.8) Nem csuda, ha Caprara is, 

') Apafi  a kapitihánuk dccz. 19. Tör. m.-kori Tört. Einl. 1,. 
IX. 116, 117. 11. 

') U. ő Halleréknek 1686. jan. 16. Alvinczi P. III. 12. 1. 
») Trausch Chron. II. 220. 1. 
<) Alvinczi 1., XIV 82, 33. 11. 
>) A névsort 1. u. o. 70—72. 11. 
•) Carafla  Apafinak  dccz. 18. - U. o. III. 58. 1. 
') Nagy P. levele jan. 1. — U. o. 113—110. 11. 
") Gyulai lev. febr.  2. — U. o. 81-85. 11. 
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kit Gyulai Kassán felkoresett,  a német had beszállását az 
idő mostohaságával mentvén, bámulatát fejezte  ki, hogy a 
fejedelem  — bár érdekében áll, hogy a török iga alól meg-
szabaduljon — annyira panaszkodik egy kis beszállásolás 
miatt, noha más fejedelmek,  kiket pedig semmi érdek nem 
vezérel, annyit áldoznak a török elleni háborúra,1) sót egy 
későbbi követnek Bálintithnak kijelentette : nem nagyon veszi 
figyelembe  a Dunodval kötött szerződést, ki különben is 
„olvassa a breviáriumot, ne sereget igazgasson", a beszállá-
solás kényszerűségből történt, de azért Apafi  ne áruljon el 
ellenséges érzelmet.1) Mindebből tisztán láthatjuk, mint akar-
ták békés úton foglalni  el Erdélyt. 

Történetünk folyamán  bőséges alkalmunk volt látni, 
mennyi jó ügynek kellett dugába dőlnie a sok tárgyalás 
miatt. Mosi is úgy történt. Caraffa  — mint emlitetük — 
nem sokat végzett Gyulaival biztosokat kivánt. Telekiék 
Gyulai mellé Daniel Istvánt és Déli Mihályt küldötték ki 
kérjék a hadak eltávolítását s kötelezték magokat a Dunod-
nak igírt 10,030 tallér lefízetésíre,  de Erdély azután min-
denféle  tehertől ment legyen.3) A mikorra Dánielék Szath-
márra értek, akkorra megérkeztek ide a császári biztosok 
is gr. Csáky István és Szentiványi László, hogy Caraffa 
elnöksége alatt folytassák  a tárgyalásokat,4) míg Kinczink 
Jakab Mármarosba ment a szállásolás ügyében. Ide ment a 
két erdélyi biztos, de — úgy szólva — semmit sem végez-
ték.5) Nem sok eredménye volt annak a küldöttségnek, mely 
még márcziusban ment Kolozsvárra s Teleki elnöklete alatt 
mintegy 25 főúrból  állott.0) A czél abban állott, hogy kö-
zelebb lévén Szathmárhoz, annál könnyebben tárgyalhassa-
nak Caraffával  a német hadtól való megszabadulás módo-
zatai felöl.  Tárgyaltak és tárgyaltak eredménytelenül. A 

') Caprum válasza íebr. 12. Alvinczi P. III. 87—89. 11. 
") U. o. 108-112. 11. 
») Utasítását íebr. 21. — Alvinczi P. III. 116-120. 11. 
*) Caprara Apafinak  febr.  25. — U. o. 93, 94. 11. 
5) Kinczink Apafiuak.  U. o. 96. 1. Apafi  pátense ós levele Vete-

raninuk és Kinczin knek márcz. 13, 14. — U. o. 97, 99, 100. 11. 
•) Az utasítást 1. u. o. 97—99. 11. 
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kolozsvári tárgyalások eredménytelenségét részben az is 
okozta, hogy Hallerék ezalatt javában alkudoztak Bécsben 
s igy amaz szükségtelenné vált.1) 

De a sok egyezkedés alatt sem feledkezett  meg 
Teleki a törökről. Pontosan elküldötte az évi adót Macskási 
Boldizsártól s úgy ennek, mint Nagy Istvánnak köteleségévé 
tette: szállíttassák le az évi adót Erdély nyomasztó hely-
zete miatt, adják elő a német hadak erőszakosságát, melyet 
most egyeskedés útján akarnak megszüntetni.2) Ennyi egye 
lőre elég volt a porta megnyugtatására. 

Ideje, hogy visszatérjünk Hallerékhez. Ok már január-
ban Bécsben voltak s meg is kezdették az alkudozásokat, 
de csak lassan haladhattak. A császári biztosok, hg. Dietrich-
stein, a bádeni őrgróf  és gr. Strattmann3) minduntalan aka-
dályokat gördítettek. Végre hosszas tárgyalás után sikerűit 
megállapodniok egy, 20 pontból álló szerződésben. Ez képezi 
alapját a későbbinek. E szerint ő felsége  elvállalja Erdély 
oltalmazását, a segélyhadak Apafi  fósége  alatt állanak, fi 
zetésről a császár, élelemről a fejedelem  gondoskodik. Az 
elfoglalt  terület a hoditót illeti, de Erdély visszakapja régi 
birtokait. Erdély és a részek ezután is a fejedelem  j'igha 
tósága alatt maradnak s ő felsége  sem vámokat, sem erős 
ségeket nem állít fel.  A négy bevett vallás szabad gyakor 
lata, valamint a fejedelemválasztás  joga sértetlen marad. A 
fejedelem  e szerződéssel ellentétes szövetséget nem köthet; 
czime és jelvényei megmaradnak. A kereskedés és törvény-
kezés kölcsönösen szabad. Erdélybe sem a kegyúri, sem a 
papi jog (ius patronatus et sacerdotale) nem hozatik be. 
Apafi  nem tartozik hadba menüi Várad és Temesvár elfog-
lalása előtt. Az erdélyi követek a bécsi udvarban tisztesé-
ges fogadtatásra  találjanak. Erdély Moldvával és Havasal-
földdel  együtt befoglaltatik  a törökkel kötendő béke. Az 
ország évenkint a hadakozás alatt 100,000 tálért fizet,  szük-
ség esetén élelemben és pénzben is ad segítséget. Az egyez-
ség titokban marad s az erről szóló hitlevél minél hama-
rább elkészül.4) 

') Nagy P. bécsi utasitáa máj. 7. Alvinczi P. 1., XIV. 109. 11. 
*) Macskási és Nagy utasítása jan. u. o. XIV. 72. s köv. 11. 
•) A császár megbízó levele febr.  14. — U. o. 79, 80. 11. 
*) U. o. 9ü —100 11. Egykorú fordítását  1. u. o. 

III. 6(j—69. II., melynek keltét a közlők hibáson teszik lt>8ö-rc. 
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A mint ez létrejött, Büdöskutit azonnal Erdélybe kül-
dötték Hallerék, hogy e pontokat a fejedelem  és az ország 
elé terjeszsze. A pontok között egy sem volt, melyet Tele-
kiék el nem fogadhattak,  s csupán az adóban és élelem-
szállitásban kívántak engedékenységet,1) s Büdöskuti már 
áprilisben visszatérhetett Bécsbe.2) Most indúlt meg a rész-
letes tárgyalás az egyes pontok felett,  mialatt Halleréknak 
nem egy sértő szót kellett hallani.8) Az ápr. 5—21-ig tartó 
tanácskozások eredménye lett a második egyezség, mely az 
elsőtől lényegileg nem, hanem csak pár kifejezésben  külön-
bözik,4) de ez is bő alkalmat szolgáltatott, hogy midőn Bü-
döskuti lehozta, élénk vita fejlődjék  ki. A pontok közül több 
homályos értelmű volt, vagy nagy általánosságban beszélt 
úgy, hogy jobbra is, balra is volt magyarázható. Azért Te-
lekiék pontosabban Körvonalozták az egyes pontokat. Harag-
jok különösen a 18. pont ellen tört ki, melyben az adóról 
van szó. Végre abban állapodtak meg : adnak 40,000, végső 
esetben 50,000 tallért, de nem adóképen, azonban élelmet 
és más segedelmet nem.s) E pontokkal Nagy Pált küldötték 
vissza, kinek titkos utasitásábau meghagyták, hogy legutolsó 
esetben Ígérhet 80,000 oroszlános tallért, de az élelmezésről 
és beszállásolásról szó se legyen.0) 

Ennek alapján tovább folytak  a tárgyalások s végre 
junius 28-áu létrejött a harmadik és végleges egyezség, mely 
bécsi vagy Hallerféle  szerződés neve alatt ismeretes. Ez az 
előbbi kettőtől annyiban különbözik, hogy nem 20, hanem 
21 pontból áll, az évi adó összege 25,000 arany, Kolozsvár 
és Déva őrségének két harmada császári, egy harmada feje-
delmi lesz.7) E pontokkal azonnal elindúlt Inczédy, hogy 
még Hallerék megérkezése előtt tudassa az aláírt diplomáról.8) 

Teleki politikája tehát czélt ért: sikerűit Erdélynek a 
bécsi udvarral való viszonyát rendezni. E szerződés bizto-

') Alvinc/.i P. 1., XIV. 68. 1. 
a) Hallerék a deputatusoknak, ápr. 21. — U. o. 122. 1. 
') U. o. 121-128. 11. 
«) U. o. XIV. 100-103. 11. 
4) Alvinczi P. XIV 103-108. 11. 
®) Nagy Pál utasítása máj. 6. és 7. — U. o. 108-111. 11. 
') Szász K. Sylloge Tract. U —17. 11. 
•) Hallerék a fejedelemnek  és a deputatusoknak, jul. 9. Alvinczi 

P. XIV. 322, 323. 11. 
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sította mindazt, mit ö akart: elismerte a szabad fejedelem-
választás jogát, reményt nyújtott, hogy Erdély régi birtokait 
visszakapja s e mellett régi alkotmánya is épségben marad. 
Igaz, hogy ezért Erdélynek évi 25000 aranyat kellett fizetnie 
s Kolozsvár és Déva erősségeibe német őrséget befogadnia. 
Ez mindenesetre igy is kedvező vívmány volt s kellő biz-
tosítékúl szolgálhatott, hogy Erdély a düledező török hatalom 
romjain tovább is megmaradhasson s támasza legyen jövőben 
is a magyar nemzet alkotmányos törekvéseinek. De bármily 
kedvezőnek látszott e szerződés, Telekiék, mint alább meg-
látjuk, így nem fogadtták  el. Ezt a körülmények kívánták. 
Másrészt csak sajnálni lehet, hogy Teleki terve, mely sze-
rint Erdélyt alkudozásokkal akarta megroenteui, nem sikerült, 
mert — a mint az események csalhatatlanúl mútatják — 
a bécsi udvar csak arra használta fel  az alkudozásokat 
hogy ezalatt rátegye a kezét Erdélyre. A mikorra Inczédy 
megéikezett az aláirt pontokkal s Telekiék tárgyalni kez-
dették, sót itt-ott módosítást kívántak, már akkor rég nya-
kukon ült gr. Scherffenberg  generális, kinek útja a második 
lépés volt Erdély békés elfoglalására.  Az első lépés Vete-
rani és gr. Csáky beszállása volt. 

A bécsi udvar, mely minden tettét szereti mentegetni, 
gr. Scherffenberg  útját is igazolni kivánta. Még javában 
folytak  a tárgyalások Hallerékkel s talán akkor kötötték 
meg az első egyezséget, midőn gr. Scherffenbergnek  azon 
ürügy alatt, hogy Erdélyt a fenyegető  török-tatár hadak 
ellen megvédje, kiadták a megbízó levelet s Apafit  felszólí-
tották, hogy az oltalmazó had ellátásában segédkezzék.1) 
Ezzel ismét megkezdődött a kellemetlenségek hosszú sora. 
Ugyancsak volt dolga Telekinek s a vele Szebenben időző 
rendeknek. Nevelte a bonyodalmat, hogy a Jenőben időző 
Thököly nemcsak engedélyt kért az országon át való me-
netelre, hanem a fejedelem  csatlakozását is sürgette. Apafi 
Kabos Gábor által tudatta, hogy ez lehetetlen, hiszen a határ-
szélen áll a német,8) egyúttal Sárosi János igyekezett meg-

') A császár megbízó levele márcz. 28. és levele Apafinak  márcz. 
24. Alvinczi P. XIV. 81-83. 11. 

') Thököly ápr. 28-i levelei és Kabos utasítása máj. 5. Alvinczi 
P. XIV. 86—90. 11. 



1 

győzni a portát, hogy lehetetlen Thökölyt átengedni vagv 
segíteni is, hiszen egyrész foly  a békealkudozás, másrészt 
a határon a német.1) Sót pár nap múlva segedelmet kért 
a szerdártól Apafi  a közelgő német ellen.') Mert gr. Scherf-
fenberg  csakugyan közeledett. Megindult Szathmárról, maga 
mellé vette Veterani és Csáky hadait, márczius elején 
már útban volt.') Apafi  hiába akarta visszatérésre bírni Dániel 
Mihály és Bálinti Zsigmoud követei által, hiszen foly  a 
tárgyalás Bécsben,4) a felelet  az volt, hogy ő felsége  min-
den ellenség ellen megvédi Erdélyt, ó maga a csáazár 
parancsa nélkül vissza nem térhet,5) s hadaival máj. 18-án 
Kolozsvár alatt állott.0) A németet tehát visszatérésre birni 
nem sikerült, de Thökölyt sem, ki ezen időben gyülevész 
hadával a hunyadvármegyei Ilyén táborozott.7) 

Erdély helyzete nem volt kedvező : a német Kolozsvár 
alatt, Thököly Hunyad vármegyében. De Teleki nem vesz-
tette el fejét;  a két ellenség ellenében az országban s ezen 
kivül keresett segíitséget. Szabályozta a hadfelkelésról  szóló 
törvényt s ezáltal erős erdélyi hadsereget teremtett.8) A 
szebeniekkel szoros unióra lépett az ország s egymást köl-
csönös támogatásról biztosították.9) Teleki egyúttal felkérte 
Erdély régi barátját a lengyel királyt, kihez még áprilisban 
elküldötték Macskássy Boldizsárt, legyen szószóló a német 
hadak eltávolításában, mert ezek nemcsak Kővárt és a Szi-
lagyságot, hanem Mármarost is kimondhatlanul zsarolják s 
azért azonnal tegye meg a lépéseket, különben vége Erdély-
nek. 10) „Angit nos gravissime — írja utóbbi levelében — 
acerbissimus populorum fletus  ex incumbenti onere et violen-
tia nomentatim oriundus Turcarum iugo longe gravior et 

') Sárosi portai utasítása máj. 7. — Alvinczi P. XIV 125 — 129. 11. 
V Jósika utasítása máj. 10. — U. o. 137, 138. 11. 
') Márcz. 11-én Pánczél-Cselinél állott. Nagy P. Apafinak  ~ 

U. o. 139-141. 11. 
*) A nekik adott utasítás máj. 10. — U. o. 134—136. 11. 
») Máj. 19. Alvinczi XIV. 161. 1. 
•) Apaü a szerdárnak, máj. 19. — U. o. 162. 1. 
') Thököly Naláczynak máj. 18. — U. o. 158. 1. 
•) A május 6-i végzést 1. u. o. 92 — 95. 11. 
B) Az ide vonatkozó okleveleket máj. 17. és 18. —U. o. 152 — J5(>. n 
'V Teleki Szobjeszkinek máj. 7'ört. Tár. 1888. évi. 336, 33c' 

358, 359. 11. 
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nisi praesentissimam deus optimus adhibeat medelam, ex-
trema miserorum ruina finiendus.'  Szobjeszki már ekkor 
tett annyit, hogy a przemisli püspököt és a lithvániai fó-
marsallt az udvarban időző pápai, császári és velenczei 
követekhez küldötte, hogy Erdély sorsa felett  tanácskozza-
nak,1) Vissinszkyt pedig Apafihoz  indította, hogy a császárral 
való kibékülést tanácsolja úgy azonban, hogy Erdély alkot-
mánya megmaradjon.2) E mellett Apafi,  minthogy a hír azt 
hozta, hogy a havasalföldi  vajda is a németek mellé áll, 
Naláczy János által Erdély iránti hűségre és engedelmes-
ségre figyelmeztette  a vajdát.8) 

Mindé intézkedések, valamint Bethlen Gergelynek 
Teleki helyettesévé való kinevezése,4) mi által Teleki több 
időt nyert az ország ügyeinek vezetésére, arra szolgáltak, 
hogy a némettől valahogy szabadúljon meg az ország. Mert 
nem hiába fakadt  ki Teleki; a németek pusztítása nem is-
mert határt. Töröknek, tatárnak becsületére vált volna az 
elkövetett dúlás. Majdnem az egész Mezőséget pusztává 
tették, Deést, Kecsét, Tordát, Bonczhídát, Szentpétert, Zsu-
kot és számtalan más helységet feldúlták,  elégettek, a ve-
téseket leetették, a lakosokat ölték, kínozták, még a tem-
plomokat sem kímélték meg.5) S ha e borzasztó rablás, 
fosztogatás,  gyilkolás miatt panaszt emelt a fejedelem  gr. 
Scherffenbergnél,  a felelet  csak az volt: a fejedelem  most 
is a törökhöz ragaszkodik, nem ad semmi élelmet a német had-
nak, mely pedig csakis Erdély védelmére, biztosítására szol-
gál.0) Ugyan szépen védelmezi meg az országot az a had-
sereg, mely mindenéből kipusztítja. 

Ily körülmények közt Telekiék sem tehettek mást, 
mint megsürgették egyrészt a török segítséget,7) másrészt 
újra felvették  gr. Scherffenberggel  a megszakított tárgya-

" Szobjeszki Telekinek máj. 24. — Tört. Tár. /888. évi. 360. 1. 
') Vissinszky utasítása jul. 2. Alvinczi P. XIV. 311 — 315. 11. 
») Naláczy utasítása máj. 22. — U o. 178, 179. 11. 

A Bethlennek adott megbízás máj. 18 Alvinczi P. XIV 
167, 158. 11. 

J) Apafi  gróf  Scherffenbergnek  máj. 18. és u bécsi követeknek 
máj. 22. — U. o. 159, 160. 168-170. 11. 

') Scherffenberg  Apafinak  máj. 20. — U. o. 104. 1. 
Daczó J. utasítása máj. U. o. 162, 163. 11. 
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lások fonalát.  Bethlen Miklóst és Bálinth Zsigmondot kül-
dötté k a generálishoz : jelentsék ki, hogy Erdély a törökkel 
nyíltan nem szakíthat ugyan, de azért hű marad a császár-
hoz, a generális pedig vezesse ki a hadakat, mert ezekre 
szükség nincs, addig is tartsa fegyelem  alatt.1) Ezzel kez-
detét vette a folytonos  követjárás. Scherffenberg  felelete 
az volt a hadat ő felsége  egyenes rendelete nélkül vissza 
nem vezetheti, de mégis hajlandó erre, ha elégséges élelmi 
szert kap, továbbá Kolozsvárt és Beszterczét átadják.2) íme, 
ez leghívebben mutatja, mit akart a német. A tábornok is 
Jörger alezredes által előadta kívánalmait: Apafi  nyilatkoz-
zék szándéka felől,  a német had kivonulása esetén adjon 
át néhány erősséget, s gondoskodjék élelmi szerekről.3) Az 
Apafiék  válasza az volt: idő előtt nem nyilatkozhatnak, a 
várakat pedig nem adhatják át, mert ez romlásukra vezetne, 
élelmet azonban visszavonulása esetén hajlandók adni;*} De 
a generális nem jött ki a béketűrésből, tovább is megma-
radt követelésni mellett: nemcsak élelmi szereket kiváut, 
hanem Kolozsvár és Déva átadását, sőt Thököly és hívei 
kiűzését is akarta.") Ezen utóbbi kívánsága már előbb tel-
jesedésbe ment, mert erre az országnak is volt gondja. 
Thököly — mint tudjuk — hadával Hunyad vármegyében 
szállott meg, hol kimondhatlan pusztítást vitt véghez. Serege 
szerteszét dúlt, fosztogatott,  ölte, kínozta a föld  népét, sőt 
Thököly azzal dicsekedett, hogy „az erdélyi fejedelemség-
ről való donatio az a kebliben vagyon." Hiába írt az ország 
neki; nem használt. Ezért Apafi  s hatalmas ministere 
Teleki nem nézhették tovább, hogy épen az pusztítsa tovább 
is az országot, ki pedig Erdélynek annyit köszönhetett. 
Kálnoky Sámuel jun. 5-én felverte  és szétszórta seregét s 
maga Thököly is alig menekülhetett meg.6) 

') A neki adott utasítás máj. 22. -Alvinczi P. XIV. 171-174.11. 
') Máj. 28. - U. o. 190, 191. 11. 
•) Jörger utasítása máj. 28. U. o. 191, 192. 11. 
4) A válasz máj. 28. és Bethlen Miklós s Mikes Pál utusitásu 

máj. 30. — U. o. 188-190, 203, 204. 11. 
4) Scherffenberg  pontjai Árpástó, jun. 2. — U. o. 210, 211. 11. 
") Daczó J. utasítása a szerdárlioz jun. 9. Alvinczi P. XIV. 

224-229. 11. Apafi  mentegetőzése Tör. m.-kori Tört. Emi. 1., IX. 
181-183. 11. V. ö. Cserei 157. 1. Trausch Cliron II. 224. 1. 
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Telekiék junius 6-án kapták meg a gr. Scherffenberg 
pontjait s azonnal tárgyalás alá vették. A deputatusok 
egyhangú véleménye az volt, hogy Kolozsvárt és Dévát 
semmi esetre sem kell átadni, hanem más uton-módon kell 
kiegyezni.1) Ebben az értelemben kapták meg az utasítást 
a gr. Scherffenberghez  menő követek is.2) A tábornok nem 
erőltette tovább a dolgot, azzal a felelettel  bocsátotta el a 
követeket, hogy csak adjon az ország élelmi szereket, ó 
maga majd rendben tartja hadait3) 

Ennek folytán  Telekiék is az élelem (vágómarha, 
liszt stb.) előállítása után látták,4) azt hívén, hogy a tábor-
nok csakugyan enged. Pedig ó csak ravaszsághoz folyamo-
dott midőn látta, hogy a két város átadása ügyébe n 
semmire sem mehet, legalább az élelem dolgában kivánt 
czélt érni, a többire nézve pedig már meg volt a terve. 
Magánál tartotta Gyulai Ferenczet s még nála voltak az 
újabb követek, Bethlen Miklós és Dániel Mihály,5) kiknek 
a tábornokot kellett volna rábeszélni, hogy beljebb ne 
nyomúljon, már elhatározta, hogy a tárgyalás könyebbségo 
végett Szeben alá megy,0) s jun. 25-én Torda mellett 
Keresztesnél volt.7) Teleki hiába vett elő minden fogást, 
a tábornokát feltartóztatni  nem tudta, mert ez lassan, de 
folytonosan  közelített Szeben felé.  Julius 1-én Gyulafehér-
várnál,8) 3-án Szász-Sebesnél volt,9) s már 9-én Szeben 
alatt táborozott.10) Igy akarta kényszeríteni Apafit  a kivánt 
erősségek átadására. De mi szüksége volt gr. Scherffen-
bergnek arra, hogy májustól juliusig, tehát két hónapig 
kalandozzon Pánczél-Csehtól Kolozsvárig, Kolozsvártól Szász-

») A szavazatokat jun. 7. 1. Alvinczi P. XIV.  212-215.11. 
') A válasz, valamint a Gyulainak és társainak adott utasítás 

jun. 10. — U. o. 230-232. 11. 
') U. o. 245, 240. II. 
*) U. o. 264, 205. 11. 
») A nekik adott utasítás jun. 19. U. o. 260, 201. 11. 
•) Scherffenberg  Apafinak  Apahida, juu. 23. — U. o. 272.1. 
') Gyulai a deputatusoknak. - U. o. 270-278. 11. 
•) Scherffenberg  rendelete u koborlók kergetésére. — U. o. 

III. 149. 1. 
•) Gyulai Telekinek. - U. o. XIV.  321. 1. 
, 0) E napon küldi be kivánalmait Csákytól. — U. o. 333, 334.11. 
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Sebesig, mikor még májusban Szeben alá mehetett volna ? 
Úgy látszik, az egész kalandozás arra szolgált, hogy ezalatt 
haladjanak a bécsi tárgyalások, vagyis nem akarta Apatit 
a két város átadására kényszeríteni mindaddig, mig a bécsi 
dolgok nem közelednek a befejezés  felé. 

A tábornok első dolga az volt, hogy a Szeben melletti 
Hammersdorfnál  táborozó székelyeket éjjel felverte  s közü-
lök többet levágott. E támadás oly váratlanul történt, hogy 
sem Szebenból, sem a Bethlen Gergely hadából, mely Gör-
génynek tartott, nem jöhetett segitség.1) Érdekes, hogy 
Cserei, ki mindenütt iparkodik befeketiteni  Telekit, öt vá-
dolja a székelyek felverése  miatt, mert így akarta félre-
vezetni a Szebenben időző basát.2) De ez ok nem magya-
rázza meg a gyanút, melyet épen a miatt alaptalannak kell 
tekintenünk ; de alaptalan azért is, mert Telekiben eddigi 
szereplése után is több hazafiságot,  több józan észt kell 
feltételeznünk,  sem hogy a már több hónap óta pusztító 
németek vad kényének kitehette volna a székelyeket. Leg-
jobban megczáfolja  Csereit Scherffenberg  eljárása, melyet 
nem is ismerhetett minden részében, mert Bethlen Ger-
gely hadával Görgény felé  ment,') s igy csak hallo-
más után tudott meg egyet-mást. Hogy a tábornok tény-
leg számításból verte fel  a GyulafTi  seregét, mivel Apa-
fit  akarta megrémíteni s így jobban engedék enységre bírni, 
mútatja az, hogy azonnal sietett kívánalmai előadásával: 
Kolozsvár, Déva és Gyulafehérvár  legott nyissa meg ka-
puit a németek előtt, addig is, mig ez megtörténik, legye-
nek kezesek Teleki, Székely László s a három nemzetből 
egy-egy főúr,  az élelem rendesen és meghatározott helyen 
legyen készletben, a törökkel való mindenféle  érintkezés 
szűnjön meg, a császáriak Erdélybe és a török földre  kap-
janak szabad útlevelet. O majd ígéri, hogy semmi ellen-
ségeskedést nem követ el; ezen egyezség a bécsi szerző-
dés megkötéséig érvényes.4) 

') Apafi  Nagy Istvánnak jul. 22. Alvinczi P. JHV. 368, 369. 11. 
Bethlen M. II. 32. 1. Cserei 159, 160. 11. Trausch II. 225. 1. 

') 159, 160. 11. 
») Bethlen M. II. 44. 1. 
*) E pontok jul. 9. Alvinczi P. A'IV. 333, 334. 11. 
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Természtes, hogy Apafi  akkor sem egyezett bele a 
kivánt erősségek átadásába, midőn a tábornok gr. Csáky 
által megújította kérését.1) E felett  folyt  tovább az alkudo-
zás. A tábornok, kinél továbbra is ott miradt Gyulai, meg-
elégedvén a székelyek felverésével  szerzett olcsó dicsőség-
gel, csak pár napig időzött Szeben falai  alatt. Húzódott 
észak felé,  19-én Ebesfalván  volt,2) 22-én Nagy-Kenden, 
honnan Gyulait visszaküldötte,') 30-án Maros-Vásárhely 
alatt állott.4) 

Ezalatt (még 19-én5) Inczédy is megérkezett a bécsi 
diplomával, de még előbb megkapta ezt a tábornok,0) s 
bizonyosan a rendelet sem hiányzott, melynek utasitása 
szerint Kolozsvár és Déva átengedését is ki kellett eszkö-
zölnie annál inkább, minthogy Verdenburg az erdélyi köve-
teknek adott nyilatkozata szerint a császár csak ily felté-
tel alatt hajlandó a diplomát érvényesnek tekinteni és meg-
erősíteni.7) De azért Teleki, ki — úgy látszik — sejtette a 
tábornok jövetelének a czélját., nem hagyott fel  a remény-
nyel. Azt tudta jól, hogy a diplomát jelenlegi alakjában 
nem lehet elfogadni,  hanem folytatni  kell az alkudozáso-
kat, hátha gr. ScherfFenberg  útján sikerülne valami változ-
tatást kieszközölni. Magok az események, különösen a por-
tával való viszony kívánták ezt. Itt kell helyreigazítanunk 
Bethlen Miklós néhány téves állítását; egyik szerint gr. 
Scherffenbergnek  nem volt felhatalmazása  a diplomát ille-
tőleg, a másik szerint a diploma el nem fogadása  a lengyel 
király miatt történt, mert Teleki azt hitte, hogy ennek 
majd sikerül méltányosabb pontokra bírni az udvart.H) 

E két állítás megérdemli, hogy közelebbről vegyük 
szemügyre. Az elsőt illetőleg már fennebb  láttuk, hogy az 
udvar futár  által küldötte meg a diplomát Scherffenberg  gróf-

') Utasítása jul. 11. — Alvinczi P. A'IV. 330, 337. 11. 
*) Gyului a deputatusokuak. — U. o. 351-353. 11. 
») U. ő Apafinak.  - U. o. 370, 371. 11. 
4) Scherffenberg  Apafinak.  — U. o. 378. 1. 
s) U. o. 353. 1. 
*) Exccrptum ex literis Vienucnsibus die 8..Julii. — U. o. 331. 1. 
') Verdenburg nyilatkozata jun. 29. Szász K. Syllogc Tract. 

18, 19. 11. 
•) II. 28-31, 39, 40. 11. 
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nak 3 ha erre volt oka, akkor bizonyára volt gondja arra 
is, hogy az alkudozás folytatására  felhatalmazást  adjon a 
tábornoknak. A mi pedig a lengyel királyra való hivatkozást 
illeti, ha megengedjük, hogy Teleki Iázhatott is Szobjeszki-
ben, a fennebbi  állítást legvilágosabban megczáfolja  azon 
körülmény, hogy a lengyel király Vissinszky követe által 
határozottan tanácsolta az erdélyieknek, csatlakozzanak a 
bécsi udvarhoz s ha szerződésre lépnek, tartsák meg ennek 
pontjait.1) Ha Bethlen Miklós a diploma el nem fogadásá-
nak okát a törökkel való viszonyban keresi, körúlbelől 
eltalálta volna az igazságot; mert azon elv mellett, mely 
szerint Erdély függetlensége  mindaddig legjobban megőriz-
hető, mig váraiba német őrséget nem fogad,  leginkább a 
törökre való tekintet bírta rá Telekit, hogy ne fogadtassa 
el a diplomát s folytassa  az alkudozásokat. 

A porta, bár hatalma hanyatlófélben  volt, nem volt 
mellőzhető épen azon szoros viszony miatt, melyben Erdély-
lyel állott. Telekinek nagy ügyességet kellett kifejtenie, 
hogy a törökkel fe.itartsa  a barátságot. A nehézséget gr. 
Scherffenberg  és Thököly expeditioja, valamint a bécsi 
alkudozások okozták, de ezt a nehézséget is a diplomatának 
sikerül eloszlatnia. Az ó befolyására  történt, hogy előbb 
Daczó János, majd Nagy István panaszt emeltek Konstanti-
nápolyban a német hadak erőszakossága, pusztítása miatt, 
egyúttal segedelmet sürgettek.2) Nagy által egyszersmind 
Thököly dúlásai miatt is panaszt emeltek, mit később a 
segélykéréssel együtt megújítottak.3) Az ügyes mentegetés 
— minek külöubeu is volt alapja — okozta, hogy a köve-
tek jó fogadtatásra  találtak.4) Közbejött a Thököly kiűzése, 
mit ismét nem lehetett szó nélkül hagyni; Apafi  nem is 
mulasztotta el indokolni eljárását,6) minek eredménye volt, 
hogy a török nem bolygatta tovább a dolgot. De jóllehet 
a fejedelemnek  sikerült elodázni a török parancsának teljesi-

') Vissiuszky utasítása jul. 2. Alvinczi P. XIV. 314. 1. 
') Daczó utasítása május, Nogyé május 7. U. o. 162, 

763, 793-798. 11. 
») Jósika utasítása máj. _ U. o. 799-202. 11. 
*) Sárosi Apafinak  Drinápoly, jun. 7. U. o. 2/6 - 279. 11. 
5) Donát János utusításu a szcrdárhoz jun. 9. — U. o. 224-229. 11. 
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tését, mely csatlakozásra szólította fel  a küszöbön álló had-
járat alkalmából,1) a portán mégsem a legkedvezőbben 
állottak a viszonyok. 

A fővezér  keserű szemrehányásokat tett Baló Mátyás 
kapitihának s ugyancsak fenyegetőzött,  mert Thököly azt 
híresztelte, hogy Telekiék minden áron német kézre akarják 
játszani Erdélyt,2) s bár Telekiék még elég korán iparkodtak 
mentegetni, hogy készakarva tűri a német önkényét, pedig 
lerázhatná,8) tovább is megmaradt, sót új meg új szemre-
hányásra szolgáltatott alkalmat. A nagyvezér neheztelt Er-
délyre, mivel minden ellenállás nélkül szenvedi a német 
hatalmaskodását, felhánytorgatta,  hogy az erdélyiek csupa 
kétszínüségból kérnek segedelmet, mert mire ez megindúl, 
már uincs ellenség. Erdély nem becsüli a szultánt, noha a 
tatártól is megkímélte s Thökölyvel szemben is hideg ma-
radt, kit ugyan hamar kiűztek, de a német ellen, mely pedig 
a legtöbb nyomorúságot okozza, még a legkisebb ellenséges-
kedést sem mútatják, pedig jól tudják úgy a szerdár, mint 
végbeli tisztek, hogy bírnának az 5—6000 fónyi  ellenséggel. 
Azért a nagyvezér egyelőre várakozásban marad, míg a té-
nyek valódiságáról kétségtelenül meggyőződik, hogy annál 
súlyosabban büntesse Erdélyt.4) Mi a porta felindulását  le-
csillapította, a németek pusztítása és Szeben körúltáboro-
lása volt. Ekkor csendesebb hangon kezdett beszélni a nagy-
vezér is: csak tartsa magát Apafi,  míg Buda — hova most 
a török hadak sietnek — az ostrom alól felszabadúl,*)  ké-
sőbb pedig tatár hadat igért azon esetben, ha egy magára 
nem tudja kiszorítani a német hadat.6) Apafi  a török teljes 
kiengesztelésére jónak látta terjedelmes védelemben felso-
rolni, hogy a 15—20,000-nyi német haddal szemben nem 
koczkáztathatta az erdélyi hadat, mert csak nyomorúságát 
növelné.7) 

') A szultán Apafinak  jun. 11. - Alvinczi P. XIV. 239-242. 11. 
•) Baló Apafinak  Drinápoly, jun. lg.  - U. o. 250-262. II. 
») Apafi  Ibrahim basának jun. 2Ü. U. o. 286-287. 11. 
«) Nagy J. és Baló M. Apafinak  jul. 17.  - U. o. 327 -330. 11. 
5) Nagy J. ós Bale M. Apafinak  Gubiuicz, jul. í8. U, o. 

349-35Í. 11. 
•) Szolimán fővezér  Apafinak  jul. 20. — U. o. 357—359. 11. 
») Apafi  a fővezérnek  jul. 22. _ U. o. 363_3G(i. 
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íme, ilyen volt erdély helyzete: a török, bár fentar-
totta a barátságot, gyanús szemmel nézte a német had be-
szállását, többször szóba jött, hogy Apafi  készakarva enged 
tért a beszállásoló németnek s a fenyegetőzésben  sem volt 
hiány. Az erdélyiek alkudozása nyílt titok volt a portán s 
ha Kolozsvár és Déva átengedése megtörténik, bizonyára 
nem marad el a török boszúja sem, mely pedig mélyen 
tudta volna sújtani Erdélyt. Teleki belátta a veszélyt, mely 
e két erősség átadása esetében Erdélyt fenyegeti,  azért 
tovább folytatta  az alkudozást résziut, hogy a török előtt 
mentse Erdély magatartását, részint, hogy Scherffenberg 
által a bécsi udvart engedékenységre bírja. Ezért a Bécsből 
visszatérő Inczédyt Gyulai Ferenczczel a tábornokhoz indit-
tatá: kérjék a hozzá küldött diploma kiadását, valamint a 
várak átadására és a téli szállásra vonatkozó pontok eny-
hítését.1) A tábornok hajlandó volt Kolozsvárról és Déváról 
lemondani, csak fizessen  az ország évenkint 100,000 császári 
tallért, ezen kívül kezesekkel meg bíztositó levéllel álljon 
jót a húségben való megmaradást illetőleg.2) De később 
50,000 tallérral is megelégedett,') s midőn Apafi  elfogadta,4) 
a tábornok kijelentette, hogy szívesen közbenjár a Kolozs-
vár és Déva átadását, valamint a téli szállá3olást illető 
pontok megváltoztatásában s gondja lesz rá, hogy a császári 
birtokkal szomszédos erdélyi területek a német hadaktól 
semminemű háborgatást ne szenvedjenek.6) 

Scherffenberg  jövetele tehát a mily nagy szomorúságot 
és aggodalmat okozott, épen oly szerencsésen végződött. 
Teleki politikájának bizonyára nem csekély eredménye volt az, 
hogy a tábornok lemondott Kolozsvárról és Déváról, sót 
közbenjárását is megígérte. Positiv adatokkal nem tudjuk 
kimútatni, gr. Scherffenbergnek  volt-e felhatalmazása  ilyen 

«) A nekik adott utasítás jul. 25. Alvinczi XIV. 374-378. 11. 
•) A jul. 30-i választ 1. - U. o. 381. 1. 
•) Scherffenberg  gr. válasza Apahida, aug. 7. — U. o. 388, 

389. 11. 
*) Apafi  assecuratioja gr. Scherffenbergnek  aug. 12. — U, o. 

402, 403. 11. 
®) ScIicrlTcnberg assecuratioja Apafinak,  aug. U. o, 404, 

405. 11. 
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engedményre, annyit azonban valószinúnek tarthatunk, hogy 
a tábornoknak körűlbelől volt megbízása, különben önfe-
júleg nem engedett volna abból a pontból, melyről a csá-
szár is elismerte, hogy e nélkül nem érvényes a szerződés. 
Igaz, hogy az 50.000 császári tallért a rendeknek és váro-
soknak kellett kifizetni,1)  mert a kincstár üres volt. De igy 
is jobb volt, mintha Kolozsvár és Dévát kellett volna át-
adni, ezenkívül az a remény is megvolt, hátha sikerül 
Scherffenbergnek  egyik-másik pont megváltoztatása. E mel-
lett, mit szintén nem lehet figyelmen  kivűl hagyni, nem lé-
vén német őrség a várakban, a töröknek sem volt alkalma 
belekötni Erdélybe. A tábornok már az alkudozások vége 
felé  Magyarország felé  tartott. 26-án Szolnoknál volt, hon-
nan a Budát vívó keresztény hadak segedelmére sietett.') 

Kissé hosszadalmasan foglalkoztunk  a Scherffenberg 
gr. hadi vállatával, de azért, hogy annál jobban lássunk 
bele a bécsi politika mélységes rejtelmeibe, s értsük meg 
a bécsi szerződés 19. pontjának visszautasítását, mi Erdélyre 
nem hozott szerencsét. De Kolozsvárt és Dévát ekkor nem 
lehetett átengedni, mert nem hagyták a viszonyok. Teleki 
diplomatiai fogásokkal  akarta megmenteni mindazt, a mit 
lehetett, nem az ó hibája, hogy a bécsi udvar azután a ha-
talom eszközeihez folyamodott  s így szabott feltételeket 
Erdélynek. 

Igy állottak a dolgok Erdélyben, midőn szept. 2-án 
két hónapi kemény ostrom után keresztény kézbe került 
vissza Buda.3) Sajátságos játéka a véletlennek, hogy valamint 
Buda eleste teremtette meg 145 évvel ezelőtt az erdélyi 
fejedelemséget,  úgy most Buda visszafoglalása  temette sír-
jába a haldokló fejedelemséget. 

A keresztények fegyverek  e fényes  győzedelme csak 
sietette Telekit, hogy folytassa  tovább az alkudozásokat. 
Jó alkalmat szolgáltatott erre Kolozsvár és Déva ügye, leg-
inkább pedig a gr. Scherffenberggel  kötött egyezség s a tá-
bornok Ígérete, mely a várak elengedését s a beszállásolástól 

') A dcputatusok végzése aug. 12. — Alvinczi P. XIV. 39(5—401.11. 
a) Schcrllenbcrg Apadnak. Alvinczi A'IV. 415. 1. — V. ö. Beth-

len M. II. 44, 45. 11. Trausch II. 227. 1. 
») Cserei 165, 106. 11. 
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való felmentést  helyezte kilátásba. Ez okból Gyulai Feren-
czet oly utasítással küldötte Bécsbe, hogy ott a tábornokkal 
kötött szerződés alapján a Kolozsvárt és Dévát illető 19. 
pontot töröltesse, ígérje meg a tábornoknak ajánlott 50,000 
tallért s mentse meg Erdélyt a bcszállásolás terheitől.1) 
Nem a Teleki hibája volt, hogy Gyulai követsége semmi 
eredményt nem tudott felmutatni:  az udvar a szállásolást 
illetőleg a Caraffával  kötött szerződésre utalt, a 19. pontot 
illetőleg pedig teljesebb utasításokkal ellátott követek fel-
küldését kívánta; különben pedig, mint mindig, úgy most 
sem volt fukar  Ígéretekben.1) 

Pedig Teleki, hogy annál nagyobb eredménye legyen 
a Gyulai követségének, még a külhatalmak befolyását  is 
igénybe vette; idegen pártfogással  akarta megmenteni a 
roskadozó Erdélyt. Macskási Boldizsárt a lengyel királyhoz 
küldötte s az ennek udvarában időző Béthune marquist 
felkérte,  hogy uránál a francziai  királynál közbenjáró legyen,3) 
sőt ebben az ügyben a svéd királyt és a brandenburgi válasz-
tót is megkereste.4) Mindez nem sokat használt, mert 
Erdély sorsa felett  már határozott a bécsi udvar, mely 
nem volt hajlandó megváltoztatni szándékát. Szegény F>délyt 
már nem lehetett megmenteni. 

A szerencsében ország e télen (1686—1687) sem 
menekülhetett meg a német hadaktól. Pedig a török ugyan-
csak fenyegetőzött.  Ez még Buda elveszte után sem adta 
fel  reményeit, hanem visszafoglalni  remélte, s midőn Lippa, 
Lúgos, Koránsebes várakba helyezte el hadait, azzal rémí-
tette az erdélyieket, hogy legott az országba üt, mihelyt a 
német hadak megszállanak annál is inkább, mert az ország 
magaviselete gyanús kezdett lenni.5) Pedig Erdély ezután 
is fentartotta  az összekötetést, de tehetett-e arról, hogy 
a túlnyomó erőnek engednie kellett. Teleki is politikájában 
a passiv ellenállás mellett maradt s haladott tovább a 
maga útján. 

') A neki adott útasitás szept. 29. Alvinczi XIV. 63 - 64. 11. 
») A válasz jan. 16. Szász K. Sylloge Tract. 29—22. 11. 
•) Levelek Béthunenek és a fr.  királynak nov. 16. — Alvinczi 

A V. 22, 23. 11. 
*) E levelekről említést Alvinczi XV, 24. 1. 
») Baló levele szept. 23. Tört. m.-kori Tört. eml. 1. IX. 795. 

1. U. ö. Apátinak Pétervarad, okt. 77. Alvinczi XV. 5—9. 11. 
* 
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Caraffa  szathmári parancsnok még szeptemberben 
megkapta a rendeletet, hogy a német hadak elszállásolásá-
ról gondoskogjék.1) Első dolga is az volt, hogy e rendeletet 
Marchisiotól Apafinak  küldötte azzal a tudósítással, hogy 
Erdély részeit megszállja és azért teljhatalmú követet kér 
Apafitól.2)  Apafi  kérte, hogy mindaddig, mig követe megér-
kezik, kímélje a megszállott területeket (Kraszna, Szolnok, 
Kővár, Lápos),8) de ez nem használt, mert nemsokára a 
Marchisio követsége után szállásaikra indúltak a német hadak. 
Margitán a magyar hadak, Heisler Debreczenben, Veterani 
Mármarosban, két'ezred Szöllósön, egy harmadik Beregszá-
szon szállottak meg.'4) De még ezzel sem elégedett meg a 
német, hanem Caraffa  tábornok önfejüleg  ráparancsolt Szol-
nok, Kraszna és Mármaros megyékre, hogy a szállások ren-
dezése ügyében küldjenek hozzá követeket,5 mi szembetűnő 
megsértése volt a fejedelmi  tekintélynek. 

Senki sem vádolhatja Telekit, hogy e válságos időben 
eleget nem tett a maga kötelességének, mivel rajta nyugo-
dott a kormány terhe, a mi minden képességét, minden 
erejét igénybe vette. Látta jól, hogy Erdély önállóságának 
napjai megszámlálvák, mégis megtett mindent, mi az alkot-
mányos szabadság biztosítására szükségesnek látszott. Hogy 
a fegyveres  béke alatt kimerült erdélyi hadat erősítse, mely 
az elmúlt évek alatt legtöbbnyire fegyverben  állott, felha-
talmazást kért és kapott is a hajdúk egy részének felfoga-
dására, ínég mielőtt a német had ez évben ellepte az orszá-
got, azután felültette  az erdélyi had egy részét. Erdély 
vagyonosodásának növelésére — mire különösen most nagy 
szükség volt — korlátolta az országgyűlés a gobonakeres-
kedést.0) Egyúttal Macskási Boldizsár a lengyel királyhoz 
ment követségbe, hogy közbenjárásával Erdély a téli szállá-
solástól megszabaduljon.7) Ezután Caraffával  kellett meg-
egyezni, mert a mostani szállásokon, melyeket (Mármaros, 

') A császár Apafinak  szept. 30. — Alvinczi P. XV. 4. 1. 
•) Caralta Apafinak,  nov. 11. Erd. Orsz. Emi. XIV. 68-59. 11. 
•) Apafi  Caraffának  nov. 24. — U- o. XIV. 59. 1. 
*) Sárosi utasítása afő  vezérhez 1687. máj. 9. — Alvincz i P.|XV. 184.1. 
s) Nemesek útasitása Caraflához  nov. 5J(5. — U. o. 85. 1. 
•) Alvinczi P. XV. 08—70. 11. 
*) Macskási megbizó levelét és utasítását nov. 10, 12. Erd. 

Orsz. Emi. XIX 60. s köv. 11. 
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Szolnok, Kővár) az előző években iă német hadak leptek 
el, teljesen ki volt merülve a nép úgy, hogy a véginségtól 
lehetett tartani. A tábornok emellett azzal fenyegetőzött, 
hogy erővel foglalja  el az erősségeket. 

Apafi,  hogy ne legyen oka neheztelni a bécsi udvar-
nak, 1000,000, végső esetben 160,000 magyar frtot  igért a 
német hadak eltartására, csak ezek Mármaros, Szolnok és 
Kővár helyett más alkalmas és az ország szélén levő hely-
ségekben száljanak meg s az ország belsejét ne háborgas-
sák.1) Egyúttal Vcteranit is felszólította,  ki már porcziókat 
vetett Mármarosra, hogy várja meg a Caraffával  való alku-
dozás végét.2) Nem nehéz kitalálnunk, hogy Apafi,  illetőleg 
Teleki, mert a követségnek adott utasítás az ő müve, azért 
ajánlott oly nagy összeget Caraffának,  hogy az ország 
meneküljön meg a porcziózástól, mert ez Erdély vagyonát, 
jólétét tette tönkre. Nem csoda tehát, ha — a mint Apafi 
több levélben panaszkodik — a sokasság nagy része a 
német közeledésének hirére a hegyekbe futott  De sajnos, 
Teleki jó szándéka nem sikerült Caraffa  határtalan kapzsi 
sága miatt, ki nem elégedett meg a felajánlott  összeggel, 
hanem nagy mennyiségű porcziókat is csikart ki a szeren-
csétlen Erdélytől. 

A szathmári alkudozás vezetett valami eredményre. 
Caraffa  hajlandó volt másutt, de mégis erdélyi területen 
szállásolni el hadait, ha az erdélyiek november havára 
10,000 porcziót adnak s ezenkívül egy hónap múlva 60,000 
tallért fizetnek,  a hátralevő 40,000-et pedig két hónap 
lefolyása  alatt törlesztik,3) mely összeg egy része termény-
ben is lefizethető,  a búza köblét 4 frtban,  a zabot pedig a 
megállapodás szerinti összegben számítva. A szegény Erdély-
nek tehát ismét kellett fizetnie  ; de miből ? Az ország jöve-
delme fel  volt emésztve, újra az egyesekhez és városokhoz 
kellett fordulni.  Igy történt, hogy a januárban tartott fogarasi 
országgyűlésen „sub spe refusionis"  fel  is vetettek 80,125 

') Nemes és Bálintith utasítása nov. 26, 27, Alvinczi P. XV. 
33—40. Íj. 

') Kálnoky Sámuel útasitása nov. 26. - U. o. 82. 33. 11. 
•) A Caraffától,  Nemestől és Bálintlthtól aláirt szerződés decz, 

12. Alvinczi P. XV.  56-69. 11. 
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császári tallért, 12,900 köböl búzát és 13,000 köböl zabot.1) 
Ugyanezen az országgyűlésen szóba került a Nemesék 
követsége is. 

Teleki körültekintő politikája leginkább abban nyilvá-
nult, hogy mostanában nein adatott a követeknek teljha-
talmú megbízást, nehogy végleges szerződésre lépjenek, ha-
nem hogy az országgyűlésnek is legyen hozzászólása az 
egyes pontokhoz s csak miután itt körülményesen megvitat-
tak minden egyes részletet, kerüljön az ügy végleges dön-
tés alá. Ezért sem ö. sem a rendek nem helyeselték, hogy 
Nemesék végleges szerződésre léptek Caraffával  s ennak a 
rosszalásnak az országgyűlésen kifejezést  is adtak.3) Teleki 
azt gondolta, hogy ha már olyan nagy áldozatot hoz az 
ország, elvárhatja a bécsi udvartól, hogy mentse fel  a be-
szállásolás alól. Talán más körülmények közt az udvar is 
megtette volna, de nem most, midőn napról-napra növe-
kedni látta fegyverei  szerencséjét. 

Innen előre tudhatjuk, minő eredménye lett annak a 
követségnek, mely ez év (1687) januárjában ment Eperjesre 
Caraffához:  Ígérje meg a 100,000 magyar frtot,  a 10,000 
köböl búzát és 12,000 köböl zabot, csak szabadúljon meg 
Erdély a német hadtól.8) A követség egyik tagja Bálintith 
arra is kapott megbízást, hogy ha Caraffa  nem hajlandó 
engedni, menjen Bécsbe s Gyulaival egyetértve munkál-
kodjék a német hadak eltávolításán.4) Caraffa  nem fogadta 
valami jól az erdélyi követeket; szóba sem akart állani 
velők mindaddig, mig meg nem fizetik  a hátrálékot. Ez 
pedig ugyancsak tekintélyes összeg volt: 17000 rhenens 
frt,  mely a megfizetett  1000,000 frtból  hiányzott, miután 
rhenens frt  helyett magyar frtban  számították, továbbá 
Lápos- és Kóvárvidék 6000 porcziója, minek értéke öt hó-
napra 26,000 frtjával  a novemberi porczió 38,000 frtjával 
együtt = 168,000 frt.  Természetes, hogy a követek eliszo-
nyodtak e rettentő követelések hallatára s midőn engedé 
kenységet kívántak, Caraffa  a legszemrehányóbb szavakbau 

') Alvinczi P. XV. G4-7-2. 11. 
•) U. o. 76. 1. 
•) Naláczy András és Bálintith Zsigmuod útasitása jan. 8. — 

U. o. 7 8 - 84. 11. 
*) Bálintith bécsi útasitása jan. 8, — U. o. 84. 85. 11. 
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tört ki. „Az ördögök elszagassák lelkemet — úgy mond — 
ha Ezdélyre nem megyek minden alattam levő armadájá-
val ó felségének,  nem bánom akár törököt, tatárt, ha az 
ördögöt hívjátok is ellenem, semmit sem félek,  oly készü-
lettel megyek, mert én nekem ugyan az törökkel, tatárral 
vagyon dolgom, kik ó felsége  ellenségei, immár azokat akár 
Erdélyben akár Konstantinápolyban találjam, nekem mind-
egy, de hidjétek el, ha én bemegyek, nem küldözök palacz-
kokkal borért, mint Scherfenberg  Kolozsvárra, hanem bi-
zony tisztemhoz látok".1) Természetesnek találjuk azután, 
hogy hiába irtak a rendek Caraffának,  hogy tekintettel az 
ország roppant kiadásaira, legyen engedékeny,9) a tábornok 
végválasza az volt: meg kell adni a hátrálékot.3) 

III. 
A Caraffával  folytatott  alkudozások vége nem elégít-

hette ki Telekit s most egyedül a bécsi udvarba helyezte 
bizodalmát annál inkább, mert a külföldi  udvarokat is köz-
benjárásra kérte fel  s alig küldötte el Donáth Jánost Bécsbe,4) 
Macskásit ismét a lengyel királyhoz inditá,5) s kötelessé-
gévé tétette, hogy Béthune támogatásával a franczia  király-
pártfogását  is kikérje.") Ezalatt a szegény Erdély áldozoti 
és áldozott pénzben és vagyonban egyaránt,1) míg Teleki 
az ország belbiztonságáról úgy kivánt gondoskodni, hogy a 
sok táborozás miatt megviselt hadakat nem ültette fel,  ha-
nem a Deésen szállásolókat Szamosújváron helyezte el s 
ott Tholdalagi János szigorú felügyelete  alá rendelte/) 
Részben azért történt, nehogy a német arra magyarázza, 
hogy a hadak ellene ültek fel.9) 

') Naláczyék a deputatusoknak febr.  24. Alviuczi P. XV 
103-112. 11. Caral'fu  szavai U. o. 105, 10(3. 11. 

») A rendek Caraffának  márcz. 10. — U. o. III. 169, 165. 11. 
•) CaruiTu a rendeknek ápr 1. — U. o. XV. 149, 150. 11. 
*) Utasítása márcz. 15. — U. o 126-128. 11. 
*) Utasítása ápr. 26. — U. o. 164- 1*>6. 11. Apafi  a 1. királynak 

II. o. 167. 1. 
«) Apafi  Béthunenek és a fr.  királynak ápr. 28. Tört. Tárt. 

1887. évf.  734, 735. 11. 
V Az áprilisi fogarasi  országgyűlésen is 50,000 magyar frtot 

és 2000 ezer vonó marhát" vetettek fel.  Alvinczi P. XV 144. s köv. 11. 
•) Április 23-i végzés, Alvinczi P. XV. 166, 157. 11. 
•) Teleki Apafinak  márcz. i a — U. o. III. 165, 166. 11. 
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Teleki a sok sikertelen kísérlet után is tovább foly-
tatta az alkudozást; Bálintith Zsigmondot és Donáth Má-
tyást ismét Caraffához  küldötte az előbbi czélból, hogy t. i. 
Erdély a hozott áldozatok árán örökre szabaduljon meg a 
beszállásolástól.1) De a tábornok gondolni sem akart erre, 
sőt — mint a Veteraninál -időző Kálnoky több leveléből 
látjuk—2) meghágj taVeteraninak, ne higj jen az erdélyieknek, 
hanem sürgesse a pénz és élelem beszolgáltatását, halogatás 
esetén pedig ne késsék a végrehajtással. 

Ily körülmények között volt értelme annak, hogy Te-
leki Sárosi János által kérte a portát, adjon Erdélynek, 
mint egykor Báthory Zsigmond és Székely Mózes idejében, 
hadi és pénzbeli segedelmet.3) Azután a nehéz viszonyok 
miatt tanácskozást tartott a deputatusokkal Balásfalván  s 
az ország ügyeit rendezte,4) mialatt a török mellőzve a feje-
delem segélykérését, a táborba szállást sürgette.8) Nagyon 
természetes, hogy Apafi  sem mellőzhette csaí egyszerű 
halogatással s azért Sárosi Jánost, Jósika Gábort és Draudt 
Márkot küldötte a portára, hogy Erdély szomorú sorsát elé-
számlálva, a hadjáratban való részvétel alól felmentsék.0) 
De a mig ezek Verseezre értek, addig már megtörtént a 
mohácsi ütközet s ók a megvert haddal Konstantinápolyba 
mentek.7) 

A mohácsi ütközet adta meg a kegyelemdöfést  a sza-
bad Erdély megszűntének, tette árnynyá Apafi  fejedelem 
ségét s húzta át a Teleki számításait is. Igen, inert a mo-
hácsi csata után már nemcsak beszállásolással nyomorították 
— mint eddig is — a szerencsétlen Erdélyt, hanem a várakat 
is részint erőszakkal, részint szép szerével elfoglalták  s igy 
a függetlennek  látszó Erdély önállóságát tényleg megszűn-

') Az ezeknek adott útasitás ápr. 28. —Alvinczi P. XV. 168 — 171.11. 
') Különösen a máj. G-iból, Káinoki a depututusoknuk, U. o. 

17-1-177. 11. 
•) Sárosi útasitása máj. 9. - U. o. 180-185. 11. 
*) A jul. 4-i tanácskozás tárgyairól U. o. 196—197. 11. 
») Sándor P. levelei Apafinak  jul. 22, 30. - U. o. 202. sköv. 11. 
•) A rendek a nagyvezérnek aug. 21. Tör. m.-kori Tört. Emi 

1. IA". 256, 257. 11. 
») Cserei 174. 1. A követek Apafinak  szept. 15, okt. 13. — 

U, o. 266, 269, 271. 11. 



137 

tették. Ezen eljárás megvilágította a múlt évek eseményeit 
is ; azért volt szükség a Scherffenberg  kalandozásaira, azért 
a Caraffa  határtalan követeléseire, a mindkettővel folytatott 
hosszas alkudozásokra s a már több év óta megújuló be-
szállásolásokra, mert az udvar csak elő akarta készíteni a 
talajt, hogy egy nagyobb győzelem esetén reá tegye a kezét 
Erdélyre. A nagyobb győzelem megvolt s a teljes meghó-
doltatás sem sokáig késett. Vájjon vádolhatjuk-e Telekit, 
hogy mint nagyhatalmú diplomata nem tudta megmenteni 
az országot? Bizonyára nem, inert a hatalom, az erőszak 
nyersesége ellenében mit sem tehetett; a hatalom és erő-
szak túlkapásai ellen eredménynyel csak hatalommal és erő-
szakkal lehet küzdeni. Teleki mégis megtett mindent, mit a 
szoros határok közt megtehetett. 

A mohácsi győzelem hatása hamar jelentkezett. Az 
udvar nemcsak nem volt hajlandó Gyulainak diplomát adni,1) 
hanem sietett kiadni a választ, mely szerint a tárgyalások 
folytatására  Károly fóherczeg  kapott megbízást.*) Ismét nyil-
vánult az udvar régi szokása folytatta  egyideig az alkudo-
zást, azután ezt másra bízta, hogy igy minden eredményt 
lehetetlenné tegyen. 

Károly lothringeni herczeg követei br. Houchin ezre-
des és Tiell már október 1-én Radnóton voltak, hol már 
több hét óta időztek Teleki s a deputatusok, kik Erdély 
mostoha viszonyait kívánták rendezni. Br. Houchinék három 
pontban adták elő a herczeg kívánságait: 1., A fejedelem 
küldjön elegendő élelmi szereket a közeledő császári hadak 
elé, hogy ezek ne kényszerüljenek a vidéken pusztítani; 
ezen felül  legyen gondja, hogy annyi élelmi szert szerezzen 
be, ne szenvedjen szükséget a hadsereg a jövő évben 
megkezdendő váradi és temesvári ostromok alkalmával. 2. 
A háború tartamára Erdély némely várai és városai, melyek 
legalkalmasabbak, császári őrséggel erősíttessenek meg. 3. 

') Gyulai Apafinak  szept. 26. Gr. Kemény J. XXXIII. 
') A Gyulainak adott decretuin szept. 27. Dcósfalvi  Simon 

Mihály Ncgotiorum Hunagarico — Transsylvanicorum Syllogc stb. 
Vicnnue 1712. — 41), 47. 11. fAz  erd. múzeum birtokában.) Alvinczi 
XV. 210-212. 11. 
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Ha a zord időjárás miatt a hadak haza nem mehetnek s a 
hadjáratot sem folytatják,  adjon szállást ó felsége  hadainak.') 

Ilyen árt szabott Károly herczeg, midőn Erdélynek a 
török hatalom alóli felszabdítására  indult. Azt hitte, hogy 
Székesfehérvár,  Pest, Siklós megvétele s különösen a mohácsi 
győzelem oly hatást tesznek az erdélyiekre, hogy feltétle-
nül meghajolnak kívánságai előtt. De csalódott, mert Tele-
kiék egyáltalában nem voltak hajlandók beleegyezni az 
erősségek átadásába és a beszállásolásba. Ezért ment már 
2-án határozatba, hogy szívesen adnak élelmi szereket, sót 
esetleg pénzt is, de a más két kívánságot semmi esetre 
sem teljesíthetik. Ennek értelmében adták ki az utasítást 
Bánffy  Györgynek, Alvinczi Péternek és Bálintith Zsigmond-
nak, kiket egyenesen a herczeghez küldöttek.2) De Károly 
nem tágított sem a kérésre, sem az ajánlatra, hanem nyomult 
előre. Somlyó okt. 13-án [feladta  magát, Kolozsvár ellen 
akart állani, de Veterani fenyegetéseire  megnyitotta kapuit 
18-án s Károly még e napon 8 pontból álló kívánsággal 
kereste fel  a fejedelmet,  melyek leginkább a városi pol-
gárokra, polgári és hadi tisztviselőkre vonatkoznak.') 20-án 
Szamosújvár is követte Kolozsvár példáját.4) A hódoltatás 
ellenében Telekiék a szövetségben kerestek vigasztalást, 
támaszt. Igy történt, hogy a három nemzet rendei okt. 22 én 
Szebenben kölcsönös és szoros szövetségre léptek. A ren-
dek tartós hűséget fogadnak  a fejedelmi  családnak, egymást 
pedig — mindenféle  viszálykodást félretévén  — kölcsönös 
barátságról és egyetértésről biztosítják. Ezen uniót megerő-
sítette a fejedelem,  aláírta Telekivel együtt az egész tanács, 
valamint az úri és nemesi reud Szebenben időző tagjai.5) 
A szorongattatás napjaiban szép volt ezen szövetség, csak 
vajmi keveset ért. 

A mint a herczeg elórenyomúlt s már városokat is 
foglalt  el, feltételeit  is súlyosbította. Br. Falkain biztosa a 
bcszállásolás és a várak átadása mellett a következőket 

') Alvinczi P. XV.  216-219. 11. 
») Az útasitás okt. 6. — U. o. 223-227. 11. 
*) Gr. Kcniéuy J. XXXIII. 
*) Szalay L. Magy. Tört. V. 382. 1. 
J) Ezen uuiot 1. Deák F. a bújd. levélt. 219-222. 11, 
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kívánta részletesen: Erdély fogadjon  be téli szállásra 18,000 
katonát s ezek eltartására adjon 30,000 porcziót és 900.000 
rhenens frtot,  ezenkívül fogadja  be a német őrséget Besz-
terczére, Szebenbe, Dévára, Gyulafehérvárra,  Szászsebesre 
és Szamosujvárra.1) Az ország havi 50,000, hat hónapra 
tehát 300,000 magyar frtot  és 20,000 köböl búzát ígért,») s 
egyúttal a további alkudozásokkal Bánffy  Györgyöt, Thorocz-
kay Istvánt, Bálintíth Zsigmodot és Werder Györgyöt bíz-
ták meg.8) Károly azonban nem hajolt, s a magára hagyott 
országnak el kellett fogadnia  a hatalmas győző feltételeit. 

Igy jött létre okt. 27-én a balásfalvi  szerződés a loth-
ringeni herczeg, Apafi  és a rendek között. Ezen szerződés 
összesen 34 pontból áll 2 fejezetben,  melyek közül az első 
az ország kötelezettségeit, a második pedig ezekkel szem-
ben a herczeg, illetve a császári hadaknak téli szállást és 
élelmet igér s hogy annál inkább megvédhető legyen, vá-
raiba és erősségei nagy részében (Szeben, Kolozsvár, Besz-
tercze, Gyulafehérvár,  Szászsebes, Szászváros, Maros-Vásár-
hely, Déva, Szamosujvár, Somlyó, Monostor, Tövis) bebo-
csátja a császári őrséget; az élelem neme és mennyisége 
(00,000 köböl búzán kivül nagy mennyiségű hús, bor, zab, 
széna) meghatároz tátott, melyet pontosan kell fizetni;  a 
katonák fizetésére  a csatolt részeken kivül jövő év juniu-
sáig meghatározott időközökben összesen 700,000 rhenens 
frtot  ad, melyből nov. 15-ig 75,000 frt  lefizetendő.  A má-
sodik fejezet  szerint szabad a fejedelemnek  és a tanács-
uraknak Erdélyből kimenni; úgy ezek lakásai, mint a tem-
plomok, iskolák, tanitói és papi házak a szállásadástól 
mentek lesznek. A fejedelem  jogai a fejedelmi  jövedelmek-
ben, valamint az egyesek, testületek és városok az ók 
kiváltságukban sértetlenül maradnak meg. A fejedelmi  ado-
mányok, a konventek és káptalanok szabadalmai, az ország 
lakóinak minden vagyona és jövedelme sérelmet nem szen-
ved. Kivétel nélkül mindenki barátságosan lakhatik birtoká-
ban s ha császári őrséggel erősített városba megy, illő 
tiszteletben részesül. Az árulkodóknak hitelt nem adnak 

') A küküllővári propositiok okt. 22. Alvinczi P III. 185-188. 11. 
') U. o. 188—191. 11. 
') A rendek Károlynak, Szeben, okt. 24. Gr. Kemény J. XXXIII. 
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erőszakoskodni nem szabad. Általános bűnbocsánat hirdette-
tik ; a kereskedés szabad. A császári őrség, melyet szük-
ségtelen számban sehova sem helyeznek, jövő tavaszszal 
kimegy, hacsak valami különös szükség a benmaradását nem 
kívánja, a mi iránt ó felsége  a fejedelemmel  fog  meg-
egyezni. A városok hadi felszerelését  nem bántják az őrsé-
gek, sem a városbelieket ingyen gazdálkodásra nem kény-
szerítik, sem lakóhelyeikről ki nem zárják ; nem csábítják 
el a fejedelem  hiveit. Őrség befogadásával  a felsorolt  helyeken 
kivúl mások nem tartoznak, hacsak valami különös esemény 
nem kívánja. A fejedelem  szabadon hívhat össze ország-
gyűlést, meiy minden háborgatás nélkül hozhat határozatot.1) 

Az egész szerzdódés hangja mutatja, hogy egy győztes 
hadvezér diktálja egy, minden támasztól megfosztott  ország-
nak. Erdély ugyan nem járt úgy, mint a többi elfoglalat 
terület, nem kebeleztetett be közvetlenül, de önállósága 
nagy csorbát szenvedett akkor, midőn valamennyi várába 
be kellett fogadni  a német őrséget, melynek a szerződés 
szerinti fentartására  iszonyú áldozatot kellett hoznia úgy, 
hogy pl. a fogarasi  országgyűlés nov. 18-án kapuszám sze-
rint 200 frtot,  15 köböl búzát, két negyvenes hordó bort, 4 
vágómárhát, 15 jó szekér szénát vetett ki, mindenesetre oly 
összeget, melyre még nem volt példa Erdély történetében.3) 
Nem is számítjuk ide, hogy a gazdagabb uraknak hányszor 
kellett kisebb-nagyobb összeggel adózniok. 

Tény az, hogy Erdély alkotmánya e szerződés által 
sem szenvedett lényegesebb változást s az a 2. fejezet  19. 
pontjában a várak őrségeinek tavaszszal való kivezetését 
is megígérte, csakhogy ez írott malaszt volt, mert Teleki 
tisztában volt azzal, hogy a német a hatalmába került erős-
ségeket nem adja át. Erdély e percztól fogva  oly szoros 
viszonyban állott a császárral, melynél még a portával való 
összeköttetése sem volt szilárdabb. A helyzet képe most 
változott: a török hatalmának a hanyatlásával Erdélynek is 
alkalmazkodnia kellett, sőt szükségképen meg kellett hajolnia 
a diadalmas fegyverek  előtt. Igaz, hogy ennek folytán  ki-

') Egykorú másolata Gr. Kemény J. XXXIII. Közölte még 
Szász K. Syllogc Tract. 24—36. 11. 

') Ezen országgyűlésről Alvinczi XV. 2Ü6. s köv. 11. 
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sebbedett függetlensége,  de mégis belszervezetet, önkor-
mányzatát megtartotta. Ez volt, mit Teleki eddigi politikája 
eredményezett, hogy Erdély megtartotta önkormányzatát. 

A mint Bánffy  meghozta e pontokat Szebenbe, egyszers-
mind azt is tudatta, hogy a fejedelem  az erdélyi haddal 
együtt hagyja el e várost. A német had nagyon sietett, mert 
gr. Scherffenberg  már okt. 29-én Szeben előtt állott s míg 
a fejedelem,  a zokogó fejedelemasszony,  Teleki s a többi 
tanácsurak az egyik kapun Fogaras felé  távoztak, azalatt a 
németek a másikon bedoboltak.1) Szeben után a szerződésben 
felsorolt  várakat és városokat mind megszállotta a német, 
csupán Brassó s a fejedelmi  várak maradtak szabadon, 
melyeket a szerződés is fentartott  Apafi  számára. Károly 
herczeg ez eredménynyel megelégedve távozott, Szebenben 
mint székhelyen gr. Scherffenberget  hagyta parancsnokul, 
mellette alvezérek Stahremberg a kolozsvári parancsnok és 
Veterani voltak.') 

Növelte Erdély szorúltságát az is, hogy az októberben 
tartott pozsonyi országgyűlés hálából Magyarország felsza-
badulásáért lemondott a szabadválasztás jogáról s feladta 
az aranybulla 31. pontját, m';ly a nemzetet felhatalmazta, 
hogy zsarnok uralkodója ellen fegyvert  foghasson.8) 

De Teleki ily körülmények között sem pártolt el poli-
tikájától, mi egyenesen megczáfolja  Bethlen Miklós azon 
vádját, hogy ó volt oka Erdély romlásának.4) Korántsem, 
mert ha Erdély romlását akarta volna, akkor pontosan nem 
küldötte volna az adót a portára, nem tartott volna ott ka-
pitihát, hanem egyenesen a császár hatalmába adta volna 
magát és az országot. De Teleki nem úgy tett; még egy 
végső eszközt kisértett meg Erdély fennmaradására.  Ez na-
gyon ügyes politikai fogásból  állott. Egyrészt kötelességévé 
tette a kapitihának, hogy minden alkalommal emeljen pa-
naszt a német erőszakossága miatt s igy mentegesse Erdély 

') Bethlen M. II. 60, 61. 11. — Cserei /76, 177. 11. Trausch 
Cron. II. 233. 1. 

*) Bethlen M II. 61. 1. Veterani ós Pacciani Gyulafehérvárt. 
Magniani Szászvároson, Piccolomini Bcsztcrczén, Caprara Szászse-
besen voltalt. Trausch Cron. II. 233. 1. 

») Cserei 178, 179. 11. 
') Bethlen M. II. 65. 1. 
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kényszerhelyzetét, másrészt a némettel való tárgyalásokat 
addig kivánta folytatni,  míg az udvart méltányos szerződésre 
bírhatja. A törekvés nagyon szép volt, de — sajnos — az 
utóbbi része nem úgy sikerűit, a mint Teleki akarta. 

Bethlen Miklós, ki minden alkalmat felhasznál  a Teleki 
kisebbítésére, most sem mulasztja el Teleki szemére hányni, 
mennyit ártott az országnak azzal, hogy egyrészt a német 
hódoltatását nem engedte a Maroson belől, másrészt a ren-
deket állandóan Fogarason tartotta s így kimondhatlan költ-
séget okozott.1) Csakhogy e vádak közül egyik sem állja 
meg a helyet. A mi az elsőt illeti, Teleki minden erejével 
rajta volt, hogy a Maroson belóli behódoltatást megakadá-
lyozza, mert bár tudta, minő kárt szenved a szerencsétlen 
nép, nem engedhette, hogy a német egyszerre az egész Er-
délyre rátegye a kezét, hanem legalább egy kis résznek 
épen kellett maradnia, mely az erdélyi fejedelemség  ments-
vára legyen. A második vádat illetőleg — úgy látszik — 
Bethlen elfeledte,  hogy ebben az időben nem a Teleki sze-
szélye, hanem az ország érdeke kivánta a rendek egy úttar-
tását, hiszen ez nemcsak most történt meg, hanem az előző 
években is, midőn az u. n. .deputatus"-ok legtöbbnyire együtt 
voltak. Most ez annál szükségesebb lett, mert a császári 
biztosok, br. Falkenhain és Komornik, ugyancsak sok dolgot 
adtak az országnak. Hiszen csak egy tekintetet vessünk az 
Alvinczinél közólt oklevelekre, meggyőződhetünk erről.') 

Teleki oly ügyesen játszotta szerepét, hoggy még a 
finom  műveltségű Bethlen Miklós sem tudta megérteni, ki 
„Moribunda Transsylvania ad ptdes Augusti Imperatoris 
Leopoldi proiecta" czím alatt röpiratot irt. Felsorolja ebben 
az ország háromféle  nyomorúságát: a török-tatár fenyege-
tését, egyesek (értsd: Teleki) határtalan hatalmaskodását s 
a beszállásolt német hadak végtelen pusztításait; kéri Lipót 
királyt, hogy küldjön ki a sérelmek orvoslására egy telj-
hatalmú biztost, ki általános országgyűléseken hallgassa 
meg a panaszokat. E röpiratot gr. Scherffenbergnek  adta, 
hogy a császárhoz terjeszsze.') 

') II. 63-65. ll. 
•) A'V. 227. s köv. 11. 
") Bethlen M. II. 66, 67. 11. 
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Erdély megszállása már bevégzett tény volt s midőn 
Thökölyné a hóslelkü Zrínyi Ilona 1688". jan. 14-én három 
évi kitartó védelem után feladta  Muukácsot,1) a várfoglaló 
Caraffa  parancsot kapott, hogy menjen Erdélybe gróf 
Scherffenberg  helyébe.') Jövetele hirére a fogarasi  ország-
gyűlés a tizenötezer köböl zabot és a szalmát a császári 
hadsereg részére kirótta, hogy az eperjesi Néró mindent 
rendben találjon.3) Ezenkívül Caraffa  fogadására  bizto-
sokat neveztek ki, kikhez Teleki a maga vejét Vny 
Mihályt rendelte, hogy az ó nevében adjon át 2000 aranyat 
Caraffának.4) 

A tábornok februárban  érkezett meg Kolozsvárra, hova 
— miután nem fogadta  el az elébe küldött paripákat — 
12 ökörtől vont hintón tartotta bevonulását. Innen csak-
hamar Szebenbe ment, hol egyenesen a fejedelmi  palotában 
szállott meg,5) s megírta Apafinak,  hogy küldjön hozzá 
követeket, kik között Teleki is ott legyen.') Ha Csereinek 
hihetünk, ez nagyon megijedt,7) s ebben semmi rendkívülit 
nem találunk, hiszen az, ki Eperjest vérbe fürösztötte,  Er-
délylyel is hasonlót tehetett s bakó munkáját talán épen 
Telekivel kezdhette volna meg. Ezért Teleki végrendeletet 
csinált s a fejedelemtől  melléje rendelt biztostársaival (Beth-
len Elek, Bánffy  György, Frank Bálint, Alvinczi Péter és 
Apor István) megindult. Feladata volt a herczeggel kötött 
szerződéshez ragaszkodva, a mennyiben lehet, kedvezően 
intézni el a tábornok kívánságait.0 Mert Caraffa  nagyob 
mennyiségű élelmi szeren és pénzen kivül még Brassó és 
Hunyad átadását ís kívánta,8) mire még Fogarasból azt 
felelték  a deputatueok, hogy ók egyszerre nem adhatnak 
át mindent s a herczeggel kötött egyezséget fentartani 
kívánják.10) 

') Cserei 175, 176. 11. 
») Bethlen M. II. 67. 1. Cserei 179, 180. 11. — A fogarasi  or-

szággyűlés végzései. Erd. Orsz. Emi. XIX. 314. s köv. 11. 
») Bethlen M. II. 70-73. 11. 
<) Bssrci 180. 1. 
s) Bethlen M. II. 74. 1. 
") CaralTa Apaiinak, Szeben, febr.  10. Gr. Kemény J. XXXIV k 
') 180. 1. 
8) Az útositás Deák F. A bujd. lev. 223, 224. 11. 
V Alvinczi III. 210-212. 11. 
'») U. o. 195-198. 11. 
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Teleki félelme  alaptalan volt, mert Caraffa  diszórséget 
küldött elébe és nagy kitüntesésekkel fogadta.1)  Mindjárt a 
megérkezése után megkezdődtek a tárgyalások, s előre nem 
a meghódolásról szóló nyilatkozat, a mint Cserei hiszi,7' 
hanem a hadak ellátása, elhelyezése ügyében. Bizonyítja 
ezt azon, febr.  20-án kelt egyezség, melyet Caraffa,  br. Fal-
kenhain, Teleki, Bethlen Elek, Bánffy  György, Alvinczi 
Péter és Apor István irtak alá s mely a császári hadak 
számára kiállítandó élelmi szerek és fizetendő  zsold beszol-
gáltatását szabályozza.3) 

Ennek az egyezségnek létrejötte után kezdődött meg 
a tulajdonképeni tárgyalás Erdély meghódolását illetőleg, s 
itt Telekinek minden erejét igénybe kellett vennie. Úgy 
látszik, működése sikerében kivánta a deputatusok számának 
az emelését, kikhez azért még Kálnoky Sámuel, Nagy Pál 
és Inczédy György csatlakoztak.4) Mert a tábornok lassan-
kint elárulta, hogy ó nemcsak a katonák ellátását kivánja, 
hanem más czéljai is vannak. Bethlen Miklós szerint Caraffá-
nak nem volt határozott utasítása Erdély meghódolását 
illetőleg, hanem szabad kezet engedtek neki.5) De ezzel 
szemben Caraffa  eljárása határozottan azt mutatja, hogy 
neki tényleg volt utasítása, csak az eszközök megválasztá-
sában nyert szabadságot, sőt valószínűleg azt is tanácsolták 
neki, hogy lehetőleg a békés út mellett maradjon. 

Teleki — a mint tájékozódást nyert a tábornok szándé-
dékáról — azonnal jelentést tett Apafinak  s egyúttal meg-
küldötte azon megbízó levél fogalmazványát  is, mely 
szerint ó, továbbá Bethlen Gergely és Elek, Székely László, 
Frank Bálint, Szabó Keresztély tanácsosok, továbbá Beth-
len Mikló, Apor István, Alvinczi Péter, Sárosi János és 
Filstich Mihály telyhatalmat nyernek a Caraffával  foly-
tatandó tárgyalásokra.0) Ennek alapján azután gyorsan haladt 

') Cserei 179, 180. 11. 
») Ü. o. 
') Alvinczi P. XV. 295—298. 11. 
4) Levelök Apafihoz,  Szeben, marcz. 8. Gr. Kemény J. XXXIV. k. 
s) II. 77. 1. 
•) E fogalmazványt  1. Gr. Kemény J. XXXIV. k. A máj. 3-i 

megbizó levelet Alvinczi III. 200, 201. 11. 
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tovább az alkudozás és Tol oki sokat remélt az engedékeny-
ségtől. Látta, hogy Erdély már tovább nem halaszthatja a 
meghódolást, a hatalom nyomásának ebben is engedni kell. 
Követtársaival együtt megszerkesztette a fejedelem  és feje-
delemné meghódolására vonatkozó pátenseket. Az erre vo-
natkozó okiratot máj. ti-án küldötte el Fogarasba,1) s pár 
nap múlva 9-én társaival egyetemben kiállította a nyilat-
kozatot, mely szerint Erdély visszatér a magyar királyok 
hűségére, felségsértés  bűne alatt lemond a törökkel való 
minden érintkezésről, ó felsége  barátaiuak baráta, ellenségei-
nek ellensége lesz; a már megszállott erősségeken kivül 
Kővárra, Husztra, Görgénybe és Brassóba is befogadja  a 
császári őrségeket úgy azonban, hogy az ország alkotmánya, 
szabadsága, valamint a lothringeni herczeggel kötött egyezség 
sértetlen marad.') Ugyanekkor szabályozták az újonnan áta-
dott helyek viszonyát is : a fejedelem  jövedelmei épen ma-
radnak. az erdélyi nemzeti had generálisának a rendelkezései 
irányadók, alkapitánv, várnagy, gondnok, kulcsár a fejede-
lem emberei, a hadi felszerelés  nem bántatik, hasonlóképen 
nem lesz bántódása a templomoknak, iskoláknak. Háború 
esetén szabad e helyekre menekülni a lakosoknak ; a meg-
erősített helyeket nem idegeníti el a német.8) Caraffáék 
ugyancsak siettek az említett helyek birtokba vételével, már 
másnap elindúltak a csapatok, igy a többek közt Brassóba 
is 2 század draganyos.4) 

A szebeni nyilatkozat feltette  a koronát az ő felségével 
folytatott  alkudozásokrz. Telekiék azután visszatértek Fo-
garasba, hol úgy a tanácsosok,5) mint a fejedelem  ós a feje-
delemné aláírták a Telekitől meg Szebenbűl megküldött 
hűségnyilatkozatot.0) 

A német őrség befogadása  csak Brassóban ütközött 
nehézségbe; a szászok ellenszegültek. E fejedelem  előre 

') Teleki s a deputatusok Apafinak,  gr. Kemény J. XXXIV. k. 
») Szász K. Syll. Tract. 40-45. 11. Deésfalvi  Simon Mihály, 

-Vegotiorum Hungarico — Transylvanicorum Syllogc 48 — 50 11. 
•) Alvinczi P. III. 201-203. 11. 
4) 7'clokiók Apafinak,  Gr. Kemény J. XAA'IV. k. 
s) Máj. 12. Alvinczi P. III. 203, 204. 11, 4 

•) Cserei 182. 1. 
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békés úton akarta kiegyenlíteni a dolgot, követeket küldött 
a saját maga és a három nemzet nevében,1) bűnbocsánatot 
igért.2) Maga Teleki is csatlakozott a város meghódoltatá-
sára menő Veteranihoz, de a polgárok csak azután adták 
fel  a várost, hogy az ostrom megkezdődött.3) 

A szerződés kétoldalusága kívánja, hogy mind a két 
fél  teljesítse elvállalt kötelezettségét. Az erdélyieket többé 
senki sem vádolhatta mulasztással, ők megtették a magokét; 
elismerték a császár fenhatóságát,  felmondották  a baiátságot 
a töröknek s befogadták  erősségeikbe a németet. A mél-
tányosság azt kivánta, hogy most a bécsi udvar is adja 
meg a kellő biztosítékokat az oly régen ohajtott diploma 
alakjában. De a diploma egyre késett, mire Teleki maga 
tanácsolta, hogy készítsenek egy diplomatervezetet s küld-
jék el Caraflfának,  miután ó, mint — úgy látszik ez ügyben — 
még máj. 19-én kinevezett telhatalmú biztos, már összeköt-
tetésbe lépett a tábornokkal.4) 

G diplomatervezet jun. 1-én állíttatott ki s 13 pontot 
foglal  magában. Hangsúlyozza a négy bevett vallás szabad 
gyakorlatát, kívánja, hogy Erdély önkormányzati joga semmi 
csorbulást ne szenvedjen s maradjon meg a szabad fejedelem-
választás joga. A fejedelmek  adományait ismerjék el. Erdély 
nyerje vissza régi birtokait a visszafoglalás  után. Legyen 
szabad kereskedés, ő felsége  fogadja  el a rendek által fel-
ajánlott évi 50,000 tallért s ne terhelje tovább Erdélyt be-
száll ásol ássál és hadtartással. A fejedelmi  családnak legyen 
kellő tekintélye; adassék általános bűnbocsánat. Ha a feje-
delem és a főurak  menekülni kényszerűinek, találjanak 
menhelyet ő felsége  országaiban.6) 

Ez mútatja legjobban Teleki ekkori politikáját, mint 
akarta megmenteni Erdélyt. De a diploma kiadását nem 
érte meg, vérrel kellett megpecsételnie törekvéseit. Az ud-
var nem nagyon sietett a diploma kiadásával s a junius 

') A rendek Alvinc/.inck máj. 16. Gr. Kemény J. XXXIV. k. 
*) Apafi  a brassaiaknak máj. 19. U. o. 
•) Bethlen M. II. 94, 95. 11. Cserei 183, 184. 11. Trnusch Cliron. 

II. 235 —237. 11. 
«) Apafi  utasítása Telekinek. Deák F. A bujd. lev. 224. 1. 
») Ered. fogai  maz V. Gr. Kemény J. XAXIV. k. Közölte Szász 

K. Sylloge Tract. 45—49. 11. 
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17-én kelt leírat kegyesen fogadja  Erdély meghódolását, 
pártolást is ígér bárminő ellenség ellen, de csak a szabad 
vallásgyakorlatról s a katonák önkényessége elleni védelemről 
biztosítja Erdélyt, a többit háború utánra halasztja.1) 

E leirat nagy zavarba hozta úgy Telekit, mint az egész 
országot. Szomorú volt mindenki s hogy a szomorúság még 
annál nagyobb legyen, Apafi  felesége,  a férfias  természetű 
Bornemissza Anna, aug. 8-án meghalt az ebesfalvi  k'astél}--
ban.2) Úgy látszik, gyöngéd lelke nem tudta elviselni a mos-
toha időt. Teleki hatalmas támaszát vesztette el benne, de 
legsúlyosabban érte a csapás magát a fejedelmet,  kire igen 
nagy befolyást  gyakorolt az erélyes asszony úgy, hogy ennek 
halála után ó is csak élő halott lett. 

Csak fokozta  az aggodalmat a császári hadak elóha-
Iadása, mert ezek bevették már Belgrádot s haladtak előre 
a Balkánon.1) De Teleki nem csüggedt; októberben Nagy 
Pál tanácsost hat pontból álló megbízással küldötte fel  Bécsbe : 
kívánja a bevett négy vallás szabad gyakorlatát, Erdély 
legyen ment a beszállásolástól, ennek költségeit a részek 
is hordozzák ; a visszafoglalt  területek, melyek ezelőtt Er-
délyhez tartoztak, visszacsaioltassanak ; Erdély befoglaltassák 
a törökkel kötendő békébe; legyen szabályozva a mármarosi 
sókereskedés, a kamara adja vissza azok lefoglalt  birtokait, 
kik a homagiumot letették.4) 

Nagy Pált általánosságban jól biztatták, de az udvar 
már előre elárúlt annyit, hogy a törökkel való ügy rende-
zése előtt nem hajlandó kiadni a diplomát.6) S csakugyan 
a decz. 9-én kiadott végválasz ezt hangsúlyozta, csak a 
szabad vallásgyakorlatra mond valamit, a többi pontokra 
pedig jóakaratú bíztatással felel.") 

Erdély most került a legválságosabb helyzetbe. A bú-

') Szász K. Sylloge Tract. 49-61. 11. 
!) Gr. Kemény J. Deutsche Fundgruben II. 362. 1. 
•) Cserei 185—187. 11. 
4) Nagy Pál felterjesztése  u császárhoz nov. 19. Eredetije 

gr. Kemény J. X.YXIV. k. 
>) Nngy a rendeknek decz. 1. - U. o. 
") A Nagynak adott válasz Szász. K. Syll. Tract. 52 —54. Lipót 

a rendeknek decz. 11. — U. o. 54, 55. 11. hasonló tartalmú. 
10* 
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bánattól mélyen lesújtott fejedelem  nem sokat adott a kor-
mányzás gondjaira, melyek most egészen a Teleki vállaira 
nehezedtek. Pedig gond volt elég. A császári hadsereg is-
mét bejött téli szállásra s rengeteg kiadást okozott az or-
szágnak úgy, hogy az 1689. január 5-én tartott segesvári 
országgyűlésen egy-egy kapura 250 frt  jutott,1) s az e hó 
20-án Apafi,  Erdély rendei, valamint a császári biztosok 
(Komoroik, Absolon, Daniel) közti egyezség szerint Erdély 
a téli szállás tartamára 600,000 rhenens frt  és 28,000 
porczió fizetésére  kötelezte magát, mely utóbbi 355704 
rhenus forint  értékben számítódott úgy, hogy Erdélynek ke-
reken egy millió rhenus forintjába  került a német barátság, 
nem is számítva a porcziók beszolgáltatásával járó tömér-
dek kiadást.2) 

Bethlen Miklós szerint Teleki megbánta, hogy a Hal-
lerféle  diplomát annak idején nem fogadta  el.3) De csak 
gondoljunk vissza arra, mit erről a dologról annak idején 
mondottunk, azonnal szembetűnik ezen állítás tarthatatlan-
sága. Teleki akkor nem fogadhatta  el a diplomát úgy, a 
mint a bécsiek akarták, mert Erdély érdekei nem engedték. 
S a mi azután történt, az nem az ö hibájából történt, hanem 
az események szükségképeni folyománya  volt. 

De azért most sem mondott le reményeiről. Február 
közepén vejét Vay Mihályt küldötte fel  Bécsbe, hogy az 
udvart méltányosabb feltételre  bírja.4) Egyelőre őt is csak 
jó ígéretekkel bíztatták s hosszú halogatás után neki is csak 
azt a választ adták, mint lelóbbi követtársainak : az udvar 
semmit sem szólott a diplomáról, a Caraffa  által kívánt 
poritokra jó ígéretekkel felelt;  csupán 50000 frtot  engedett 
el, kilátásba helyezte Erdély régi birtokainak a vissza-
adását, csak a törökkel kötendő béke után császári őrsé-
geket fogadjon  be ezekbe is.5) E követség sem járt nagyobb 
eredménynyel s az udvar azzal akarta vigasztalni Telekit, 
hogy érdemei elismeréséül gazdag ajándékot küldött.") 

') A segesvári országgyűlés végzései Erd. Orsz. Emi. XX. 
löfi.  s köv. 11. 

») Alvinczi P. 299-301. 11. 
•) II. 86. 1. 

TÖT.  m.-kori Tört. Emi. I., IX. 302. 1. 
s» Szász K. Syll. Tract. 65-59. 11. 
') Caraffa  Absolonnak Bécs, máj. 13. Alvinczi P. III. 229. 1. 
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Ismét csaladnia kellett Telekinek, s be kellett látnia, 
hogy az udvar csak igér és igér egyre-másra a nélkül, 
hogy tényleg tenne valamit. Mennyire leveróleg hatott ez 
Telekire, szükségtelen mondanunk. De a legnagyoab szoron-
gattatás idejében jött meg a segítség; mikor a szomorúság 
tetőpontot ért el, akkor jött el a vigasztalás. A sors úgy 
akarta, hogy Ausztria szerencséje ne lépje túl a határokat. 
Ez ugyanis nem elégedett meg Magyarország visszafogla-
lásává, hanem győzelmi mámorában a török birodalomra 
rá akarta tenni a kezét; egészen Albániáig hatolt s nem 
kevesebbről álmadozott. mint arról, hogy Drinápolyt s azután 
Konstantinápolyt foglalja  el. Francziaország azonban nem 
tudta jó szemmel nézni e hódításokat s azon ürügy alatt, 
hogy az elűzött Fürstenberget akarja visszahelyezni, meg-
támadta a római császár birtokait. Erre Lipót is kénysze-
rült visszavonni hadait, mi a Balkánon tett hóditások elvesz-
tését vonta maga után.1) 

Veterani, az erdélyi parancsnok a török háborúba ren-
deltetvén, utóda Heisler lett, ki májusban jött be Erdélybe 
Brassó felöl,  hová Telekit rendelték biztosnak.2) Tartani 
lehetett a tatár beütéstől s Heisler ágyúkat és lőport ren-
delt Brassóba. Teleki feladata  volt őrködni, hogy a szállí-
tás az ország megterhelése nélkül történjék. Alig végződött 
e megbízatás, rendeletet kapott, hogy — mint az ország 
generálisa — Heislerrel együtt intézkedjék kétezer lovas 
kiállításáról és a szorosok ügyében.3) 

Telekit azután lábfájása  egyideig Gernyeszeghez 
kötötte,4) de innen is messzire nyúlnak összeköttetései. 
Állandó levelezésben áll a fejedelemi  udvarral, az ország 
különböző részeiben működő biztosokkal. Midőn hire jön, 
hogy Lajos az, bádeni őrgróf,  Erdélyen keresztül készül 
Bécsbe, nem mulasztja el figyelmeztetni  Apafit,  hogy ez 
„nagy discretióju s becsülettudó feledelem  lévén. . .méltósá-
gához képest való excipiáltatásáról s tractáltatásáról 

') Cserei 188-193. 11. 
a) Teleki a tanácsuraknak, Brassó, junius 23. Erd. Orsz. Emi, 

X X 250, 251. 11. 
•) U. o. XX. 34. 1. 
<) Teleki Apafinak  nov. i7. — U. o. XX. 308, 309. 11. 
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elhiszem nagyságod kegyelmesen fog  provideálni".1) A bádeni 
őrgróf  deczemberben Erdélybe is jött és Teleki sietett 
üdvözlésére, de amaz nem időzött itt, hanem Bécsbe sietett.3) 

A bádeni crgróf  gyors átutazása Erdély ujagb megter-
helését jelentette. Komornik, Caraffa  főbiztosa,  előterjesz-
tésére a gyulafehérvári  országgyűlés (nov. 24 — decz. 19.) 
hét ezred eltartására portákint 200 frtot  vetett ki, azonkí-
vül húst, zabot, búzát, bort és szénát.5) Jóllehet az ország 
a beszállásolás minden terhét hordozta, a katanaság erősza-
koskodása állandó és elviselhetetlen volt: egymást érte a 
rablás, fosztogatás.  Folyton jártak a követek Heislernél, 
de azért a katonaság erőszakossága tovább is napi renden 
volt.4) Követte a hajt, hogy az Oláhországból és Szerbiából 
kivert császári had egy része is Erdélybe szorult, mi újabb 
kiadásokkal járt úgy, hogy pl. a már megszavazott tizenöt-
ezer köböl zabot tízezerrel kellett felemelni/') 

A Havasalföldről  kiszorult, császári hadaknak Erdélybe 
jövését Heisler már 1830. január 29-én bejelentette Apafi-
nak azzal, hogy a fejedelem  gondoskodjék az elszállásolás-
ról, egyúttal biztosokat kér, de gondoskodik, hogy a hadak 
kárt ne tegyenek.0) A fejedelem  Heisler levelét a gernye-
szegen időző Telekinek küldötte meg Komoruiktól, ki a 
hadaknak a téli szálláson való elosztását rendezte s egyúttal 
Kálnoky Sámuelnek meghagyta, hogy minden ezred mellé 
két biztost rendeljen. Csupán azzal nem volt tisztában, hogy 
ezért szükséges-e a deputatio összehívása vagy pedig e nél-
kül is elintézhető. Telekihez fordult  tehát tanácsért.7) 

Igazán nagy szerencséje volt a betegeskedő Apafinak 
e nehéz időben, hogy Teleki nagy befolyása  és tudása volt 
a segítésére. O érintkezik legtöbbet a czászári tábornok-
kal, nála fordulnak  meg a külföldi  követek, Teleki még a 

') 7'cleki Apafinak,  Gernyeszeg, nov. 17. Erd. Orsz. Eiul. A'A. 
30S 1 

') Vass György Naplója 83, 84. 11. 
•) Ez országgyűlés végzései Erd. Orsz. Emi. XX. 310. 

s köv. 11. 
4) L. Jósika Gábor és Bethlen Sámuel követséget decz. U. 

X X 334. s köv. 11. 
') U. o. XX. 43. 1. 
•) Heisler Apafiuak  Cainpoluug, Erd. Orsz. Emi. XX. 347, 

348. 11. 
') Apafi  Telekinek Ebesfulvu,  február  2. — li. o. XX. 34'J. 1. 
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válaszok fogalmazványait  is elkészíti,1) s hogy gyanút ne 
keltsen, mindenről értesiti a Szebenben időző Heislert.2) 
Pedig ó is küzd a kórral. Betegsége, mely az elmúlt évben 
is kinozta, újból erőt vett rajta. A fejedelem  egyre-másra 
sürgette, hogy siessen udvarába, közeledik az április 4-ére 
Fogarasba hirdetett országgyűlés és sok előkészíteni 
való van.') 

Teleki ez év húsvétján nagy vendégséget adott Soros-
télyon s erre a fejedelmet,  a főurakat,  valamint a német tisz-
teket is Heislerrel együtt meghítta. Nagy pompát fejtett  ki ven-
dégei tiszteletére úgy, hogy — mint Bethlen Miklós fel-
jegyzi, — „ez a vendégség, vadászélet, lójártatás, muzsika, 
tánez és minden apparatusival bizony fejedelmi  volt és hat 
nap tartott" Itt volt utoljára Apafi  is, mert e lakoma „lón 
Apafi,  Teleki, Heisler és Erdély tora."4) 

Bethlen Miklósnak teljesen igazat kell adnunk, mert e 
vendégség csakugyan tor volt. Tora volt ez Telekinek, a 
hatalmas diplomatának, ki évtizedeken át kormányozta Er-
dély ügyeit, adott irányt a kis fejedelemség  szereplésének 
s hozta ezt baráti viszonyba Európa nagyobb országaival. 
Tora volt Erdélynek, mert a haldokló erdélyi fejedelemség 
az ó halálával szűnt meg 

Tora volt e vendégség Apafinak  az erdélyi fejedelem-
nek is. Az Április 4-ére összehívott fogarasi  országgyűlés 
tárgyalásai alatt 10-én vadászni ment, de meghűtötte magát 
s pár nap múlva 15-én hirtelen elhalt/') „az mi boldog és 
nagy, de igen felette  igen jó emlékezetű, örökké megsirat-
ható, kegyes és jó lelkiismeretű fejedelmünk,  urunk és édes 
atyánk, életének 58 esztendeiben, birodalmának 2ÍMkben", 
jegyzi fel  az egykorú Vass György.0) 

') Teleki Apátiiiak Gernyeszeg, febr.  21. — Erd. Orsz. Emi. XX. 
350. 1. Apafi  Telekinek, Fogaras, inarczius 17. — U. o. XA'. 351. 1. 

') Teleki jelentései Apafinak,  inárcz. 20, 30, 31, ápr. 1. - U. o. 
XX. 352-355. 11. 

•) Teleki Apafinak,  Sorostély, április I. — Erd. Orsz. Emi. 
XX, 35+, 355. 11. 

') Bethlen M. II. 107. ION. 11. 
') Bethlen M. II. 108. 1. Cserei 1!)4-19«. 11. Tört, Emi. a 

magy. nép köréből II. 14. 1. 
•) Naplója 88. 1. 
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Nem tartozik ide, hogy Apafi  jellemének mélyebb bon-
czolgatásába bocsátkozzunk, de mégis a legjellemzőbb vo-
nások felemlítését  nem mellőzhetjük. Az volt a szerencsét-
lenséue, hogy Erdély legválságosabb idejében uralkodott, 
pedig neki sem ereje, sem tehetsége nem volt, hogy nehéz 
feladatának  miudenben tökéletesen megfeleljen.  De határo-
zottan el kell ismerni benne a jóakaratot, melylyel nehéz 
tisztét betölteni igyekezett. Már uralkodása elején nagy 
nehézségekkel kellett megküzdenie, mi úgy, a hogy sikerűit 
is. Önállóságának ugyan hátrányára, de uralkodásának min-
denesetre előnyére szolgált az a következetesség, melylyel 
a Teleki tervei szerint két kulacsos politika által iparkodott 
Erdélyt fentartani,  mert ö is belátta, mint hatalmas minisz-
tere, hogy Erdélynek két urnák kell ügyesen szolgálnia. 
Mint uralkodó elismerést érdemel azért, hogy bár másnak 
a kezében összpontosultak ennek a diplomatiának a szálai, 
fejedelmi  tekintélyével mindent megtett az űgy érdekében. 
De a politikát nem számítva, az ó uralkodását az önállóság 
hiánya jellemzi s bár volt benne valami halvány vonás a 
Bethlen Gábor számító eszéből, a II. Rákóczy György szívós-
ságából, háttérbe szorította ezt az a gyengeség, mely öt 
mint uralkodót és embert egyaránt jellemezte. Nem volt 
benne elhatározás, nem szilárdság, hogy erős kézzel zabo-
lázza meg a féktelenkedőket  s az volt csak az ő és az 
ország szerencséje, hogy akadt egy eszes férfiú,  ki a bel-
villongások közepette is szerencsés kézzel tudta vezetni 
Erdély kormányát, különben az a katasztrófa,  melynek a 
török birodalom megdőlése után múlhatatlanúl be kellett 
következnie, előbb találta volna az országot. 

Apafi  halálának a híre nagy örömet okozott a töröknél, 
de annál nagyobb lett Erdélyben a szomorúság. Volt oka 
erre az országnak, mert ismeretes volt a bécsi udvar szán-
déka, mely csak az alkalmas pillanatot várta, hogy az utolsó 
nyomát is megsemmisítse Erdély függetlenségének.  Az ok, 
melynél fogva  ezt Apafi  halála után tehette volna, a feje-
delmi utód kérdése lett volna, de Teleki iparkodott elhárítani. 
Apafi  fiát  II. Apafi  Mihályt még 1684-ben megválasztotta 
az ország fejedelemnek,  mit maga a bécsi udvar is elismert. 

A rendek azért siettek a római királylyal, a minisz-
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terekkel, a lotharingeni herszeggel, a nádorral és az eszter-
gomi éreekkel tudatni a pótolhatatlan veszteséget, melyet 
toll nem bír leírni, szó nem bír kimondani s hozzácsatolták 
kérésüket, hogy támogassák ifjú  fejedelmük,  törvényeik és 
szabadságuk megtartásában a császárnál, kinél külön kérés-
ben is esedeztek.1) Hasonló tartalmú leveleket írt az emlí-
tettekhez az ifjú  fejedelem  is.2) E levelekkel Nagy Pál ment 
fel  Bécsbe, a delegatio pedig együtt maradt: bizottságot 
rendelt az ifjú  fejedelem  mellé, Telekire bizta e biz-
tosoknak szükséges utasítások adását s a boldogult fejedelem 
elteinetéséről való gondoskodást.8) 

Cserei azzal vádolja Telekit, hogy Nagy Pál követe 
által a bécsi udvartól a fejedelemséget  kérte magának.4) 
E vád szinte nevetséges; úgy látszik, hogy Csereit, ki kü-
lönben sem állhatta Telekit s mindenütt iparkodott be-
feketíteni,  az vezette félre,  hogy Teleki az ország-
tanács elnöke lett s mint ilyen kérhetett utasításokat a bécsi 
udvartól. Bethlen Miklós csak egyszerűen mondja el az 
esemény.5) pedig ha valamit gyanított volna, mindenesetre 
nem hagyta volna említés nélkül. 

A Nagy Pál felküldése  utolsó politikai ténye volt Te-
lekinek. Már junius végén szállingózott a hír Thököly ké-
szülődéseiről, azért a delegatio elrendelte, hogy az udvari 
és mezei havak, továbbá Udvarhely és Marosszék három-
három zászlóalja felkészülve  várja a Teleki parancsait.0) 
Mivel ez a hír nemsokára megújult, Teleki julius 7-én Heis-
ler felhívására  felkérte  a bizottságot, rendelje el, hogy a 
hadak úgy legyenek készen, hogy szükség esetén azonnal 
indulhassanak.7) 

A Thököly beütéséről BZÓIÓ híreknek volt is alapja, 
mert a török Apafi  halálának a hírére sietett felkaftányozni 

') A reudek a császárnak ápr. i9, a római királynak ápr. 24. 
u minisztereknek ápr, 24, a lotharingeni berezegnek ápr, 27, a nádor-
nak ápr. 24. Erd. Orsz. Emi. X,V. 38í. s köv. 11, A rendek a császár-
nak, ápr. 20. gr. Kemény J. i. gy. XXX. k. 

») Erd. Orsz. Emi. XX. 386. s. köv. 11. 
») U. o. XX. 50, 51. 11. 
') Hist. 196, 197. 11. 
») II. 109-113, 11. 
«) Erd. Orsz. Emi. XX. 65. 1. 
7) Teleki u tanácsuraknak, Gernyeszeg. U. o. XX. 397, 398. 11-
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Thökölyt, kiállította számára az athnámét,1) s a szilisztrai 
aasa s a tatár szultán kíséretében juliusban ütnak indította 
Erdély ejifoglalására.2)  Teleki azonban résen állott; gondolta, 
hogy a sok híresztelésnek alapja van s azért jul. 18-ára ál-
talános hadfelkelést  hirdettetett.®) Heisler már augusztus 
5-én tudta, hogy Thököly Pitest felé  megindult s vagy Töres-
vár vagy Fogaras felé  üt be. Ezért megsürgette Telekinél a 
hadak felülését.4)  Heisler még az nap Fogarasba ment, innen 
másnap Törcsvárra ért s intézkedett a szorosok megerősí-
téséről. A fogarasi  szorosokat Bethlen Gergely őrizte három 
zászlóalj udvarhelyi lovassal, 200 oláh lovassal és a foga-
rasiakkal. Telekit a felkelt  hadakkal Szászsebesre rendelte. 
Törzsvárt Heisler volt két ezred lovassal, 200 puskással, 
Udvarhelyszék hat és Aranyos és MarosszéK kilencz zászló-
aljával. A tömösi szorost 150 német gyalog védte, Bodzánál 
két ezred és 200 puskás a háromszéki és csiki székelyekkel. 
Az osdolai szorosnál 100 német és ugyanannyi székely lovas 
volt. Az ojtozi szorosnál 200 német lovas és eyalog őrködött. 
Ezenkívül rendeletet adott ki, hogy a háromszéki gyalogok 
az ojtozi és osdolai szorosok őrzésére menjenek.8) A véde-
lem szétforgácsolásának  oka az volt, hogy még nem volt 
bizonyos, melyik részen tör be Thököly. 

Heisler pár nap múlva a bodzái szoroshoz tette át 
főhadiszállását,  mert a hírek szerint Thököly itt akart beütni. 
Teleki is augusztus 15-én elindult Gernyeszegról, pedig 
betegen hagyta feleségét  és nagyobbik fiát.  „Isten velem 
lévén, megindulok — irja Absolonnak — és ha úgy kíván-
tatik, vérem kiontásával és életem elfogyásával  is ő felsé-
géhez való hűségemet megmutatom : pro eaesaie, rege, prin-
cipe, patria, kész vagyok meghalnom".") De Thököly nem 
a bodzái szoroson támadott, hanem Töresvárnak tartott, hogy 
Heislert megkerülje. Augusztus 15-én este épen javában 

') Pray, Epistola Proccruiu III. 47(5. 1. 
») Cserei 194. 1. 
') Oonsultiitio Iluduoticusis, Tört. Lupok fSzerk.K.  Pupp M.y 

1874. óvf.  699, 6/5, 632. 11. 
*) Heisler 7'elekiuek, Ssscbon, Erd. Ors/.. Emi. XX. 400,401.11. 
s) Heisler 7'elckinek, Foguras, ápr. 5-éii Törcsvár, ápr. 6. — 

U. o. U. o. 401-403. II. 
V Teleki Absolonuuk, (íeniyes/.eg, ápr. /4. — Erd. Orsi. Emi. 

XX. 404, 405. 11. 
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kártyáztak Heisler, Nordkerner, Doria marquis és gr. Magni. 
midőn hírül hozták, hogy Thököly a törcsvári sánezon levő 
németeket és székelyeket szétverte. Heisler e váratlan hírre 
Törcs várhoz tette át táborát s az ösvényeket be vágatta, de 
nem sokat használt ez, mert Thököly hátrahagyván nehéz 
hadi szereit, hihetetlen fáradsággal  átkelt a havasokon aug. 
21-én Zernyest és Tohán közé. Teleki jogosan Írhatta utolsó 
soraiban feleségének  : „Az ellenség jön, mi is Istent biván, 
segítségébűi ellene megyünk".1) inert Heisler azonnal trom-
bitát fúvatott  s megindította a sereget, mely előtt két jezsuita 
feszületet  vitt. Thököly már felállította  hadait Zernyest mel-
lett, elővédét a tatárság, utóvédét a jancsárság, a sereg 
zömét pedig a magyarság s Brankován vajda oláhai képez-
tek. Heisler két harczvonalban állott fel.  az elsőben a né-
metekkel, a másodikban a székelyekkel, kik a Thököly hivei-
től való megkülönböztetés végett karjelvényt viseltek. A 
jobb szárnyon Doria marquis ezredes, a balon gr. Magni 
állott, a középen gr. Nordkemer, Teleki Heislerrel együtt 
szintén a középen foglalt  helyet s lelkesítő beszédet intézett 
a magyar és székely hadakhoz. 

A csata azzal vette kezdetét, hogy Thököly Heisler 
jobb szárnya ellen küldötte a tatár és kurucz csapatokat, 
melyekkel Doria és Henter Mihály próbáltak szembeszál-
lani G század némettel és 13 zászlóalj székelylyel, de ha-
mar körülfogattak.  Erre Thököly iszonyú erővel a középre 
csapott s ezt hamar is áttörte, mire a székely had nagy 
zúgás között megfutamodott  s ezzel eldöntötte a csata sor-
sát. Heisler is megszaladt, de Doria hősi ellenállását látva, 
visszafordult.  Hiába. Doria hada megfutott  s ő maga Heis-
lerrel együtt tatár fogságba  került, honnan Thököly vál-
totta ki. A testes Nordkerner elesett, Magni súlyos sebek-
kel megterhelve ment Szász-Hermányig, hol a szászok-
agyon verték. 

Itt lelte halálát Teleki. A szaladó had magával ra-
gadta ót is. de Kálmán nevü paripája megbotlott egy búza 
kalongyába s mire lovasa összeszedhette volna magát, mái-
rajta ütöttek az üldözö törökök. Teleki a fejedelmet  gyá-

Teleki a feleségének  aug. 21. Gr. Kemény J. XXXV. k. 
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szólván, sötét ruhát viselt, azért nem ismertek rá s annyira 
összevagdalták, hogy másnap alig tudta felismerni  Írnoka 
Komáromi János, midőn Thököly parancsára keresésére 
indult.1) „Elveszett és elesett — irja Vass György — sze-
gény megnyomorodott hazánknak és hazánkban levő, majd 
csaknem elpusztult ecclesiánknak amaz nagy oszlopa, a 
nagy hirrol névvel minden nemzetek között tündöklő nagy-
tekintetű úr\a) 

Thököly megengedte, hogy a holttestet koporsóba 
tegyék és családjának vigyék. 23-án Fogarasba vitték, hol 
új koporsóba tették s Komáromi kíséretében Görgénybe 
küldötték. Innen családja Gerszenyegre vitette s az ottani 
templomban temettette el.3) 

V A üüruycsti harczot és Teleki hulálát 1. Cserei 198-203. II. 
Gr. Kemény J. Duutscl io I' uutlţţrubcii II. 241. t. Tört, Emi. 11 nmcy 
nép kör. II. 1—7. I. — Trausch Chron. Fuclisio L. O. II. 247. 1 

>) Naplója 92 I. 
•) U. o. 



II. 

Tanári kar. 

Balló István dr., világi, a magyar és latin nyelv-
ből képesített r. tanár, tartalékos m. kir. houvédhadnagy, a 
csik-somlyói r. k. iskolák alapját kezelő püspöki bizottmány 
előadó jegyzője, az önképzőkör vezetője, az ifj.  könyvtár 
őre. a II. osztály főnöke,  tanította a magyar nyelvet a II., 
latint a II. és VIII., görögöt az V., történelmet a III. és 
IV. osztályban, összesen 26 órában; ezenkívül a franczia 
nyelvet, mint rendkívüli tárgyat, heti 4 órában. Tanit 1895. óta. 

Balog József,  egyházi, képesített r. vallástanár, a 
felső  osztályok exhortatora, a Mária-Társulat elnöke, taní-
totta a vallástant az I—VIII. osztályban és a szépírást az 
I. és II. osztályban, összesen 18 órában. Tanit 1893. óta. 

Bálint György, egyházi, a latin és görög nyelvből 
képesített r. tanár, a seminarium és internátus igazgatója, 
a csik-somlyói r. k. iskolák alapját kezelő püspöki bizottmánj' 
tagja, értekezleti jegyző, az V. oszt. főnöke,  tanította a la-
tin nyelvet az V., görögöt a VI., VII. és VIII. osztályban, 
összesen 20 órában. Tanit 1890 óta. 

Csató János, egyházi, a földrajz-  és természetrajz-
ból képesített r. tanár, a természetrajzi szertár őre, a ki-
ránduló egyesület elnöke, az internátus felügyelője,  tanította 
a földrajzot  az I. és II.. természetrajzot az I., II., IV., V., 
és V. osztályban, összesen 19 órában. Tani 1892 óta. 

Dományáncz Péter,világi, tanitóképző-intézeti r. ta-
nár, képesített középiskolai zenetanár, tanította a zenét az 
összes osztályokban, heti 5 órában. 
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Erőss József,  egyházi, a történelem- és latin nyelv-
ből képesített tanár, seminariuini aligazgató, algimnasiumi 
exhortator, az I. oszt. főnöke;  tanította a magyar és la-
tin nyelvet az I., a történelmet az V., VI., VII., VIII. osz-
tályban, heti 23 órában. Tanit 1894 óta. 

Fazakas Gáspár, egyházi, a magyar és latin nyelv-
ből alapvizsgázott h. tanár, a III. oszt. főnöke,  tanította a 
magyar nyelvet a III. és V., latin nyelvet a III. és VII. 
osztályban, összesen 18 órában. Tanit 1900 óta 

Eerberger Béla, világi, a magyar és német nyelv-
ből alapvizsgázott h. tanár, a VIII. oszt. főnöke,  a tanári 
könyvtár őre, a délutáni játékok vezetője, tanította a ma-
gyart a VII., németet az V. és VII., számtant a II. és III. 
osztályban, összesen 10 órában. Tanit 1900 óta. 

Jakab Antal,világi, a mennyiség- és természettanból 
képesített r. tanár, a természettani szertár őre, a csik-
somlyói r. k. iskolák alapjának pénztárnoka, tanította a föld-
rajzot a III., mennyiségtant a IV., V., VI. és VIII., termé-
szettant a VIII. osztályban, összesen 18órában. Tanit 1879 óta. 

Kolonics Dénes dr., világi, egyetemes orvostudor, 
kör- és államvasuti orvos, m. kir. honvéd-főorvos,  okleve-
les középiskolai egészségtan-tanár és intézeti orvos, tani 
totta az egészségtant a VII. osztályban heti 2 órában. — 
Tanit 1901 óta. 

Nagy Dénes, világi, a szabadkézi rajz- és rajzoló 
geometriából, ugy szintén a tornából képesített h. tanár, a 
rajzszertár őre, tanította a számtant az I., rajzoló geometriát 
az I., II., III. és IV.. a görögpótló rajzot az V—VIII. osz-
tályokban, összesen 20 órában; ezenkívül a tornát I—VIII. 
osztályban heti 12 órában. Tanit 1902 óta. 

Pál Gábor, világi, a mennyiség- és természettanból 
képesített r. tanár, a főgimnasiuin  igazgatója, Csikinegye 
törvényhatósági és közigazgatási bizottságának, a csik-
somlyói r. k. iskolák alapját kezelő püspöki bizottmány és 
számvizsgáló bizottság tagja, tanította a mennyiségtant a 
VII. és a természettant a VIII. osztályban, összesen 7 órá-
ban. Tanit 1870 óta. 
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Petres András, világi, a latin és görög nyelvből az 
1883. évi XXX. t.-cz. alapján jogosított r. tanár, tanította 
a latin nyelvet a VI., görögöt az V. és VIII. és görögpótló 
irodalmat a VII. osztályaan, összesen 18 órában. Tanit 1877 
óta. Márczius közepe óta betegség okán szabadságoltatott. 

Riszner Ödön, világi, a magyar és német nyelvből 
képesített r. tanár, tartalékos cs. és kir. hadnagy, a gim-
náziumi kölcsönkönyvtár kezelője, a VIII. osztály főnöke, 
tanította a magyar nyelvet a VIII., németet a III., IV., VI., 
és VIII., görögpótló irodalmat a VIII. ós bölcsészeti elótant 
a VIII. osztályban, összesen 21 órában; ezenkívül az éne-
ket, mint rendkívüli tárgyat heti 4 órában. Tanit 1897 óta. 

Szlávik Ferencz, világi, a magyar és latin nyelvből 
képesített r. tanár, a IV. oszt. főnöke,  tanította a magyart 
a IV. és VI., latint a IV., VI., görögpótló irodalmat az V 
és VII. osztályban, összesen 24 órában. Tanit 1899 óta. 



III. 

A bevégzett tananyag-
I. Rendes tantárgyak. 

I. OSZTÁLY. 
Osztályfőnök  : Eróss József. 

Vallástan,  heti 2 óra. Imádságok. Az ember végcélja. 
A hit. A parancsok. A kegyelem eszközei. Tankönyv : Kis 
Katekizmus. 

Tanította : Balog József. 

Magyar  nyelv, heti 5 óra. a,' Prózai olvasmányok, a 
hun és magyar mondából és az Árpádok történetéből, a 
görög mithologiából, rajzok a magyar földről  és a nép 
életéből, mesék, b) Költőiek, leiró és elbeszélő költemények, 
mesék, rövidebb mondák. Könyv nélkül: 9 költemény, e) 
Nyelvtan : A hangok. A mondat fajai.  A mondat- é̂  beszéd-
részek. A helyesírás főbb  szabályai, d)  Két hetenkint egy 
iskolai írásbeli dolgozat. Kézikönyv: Szinnyei József:  Isko-
lai Magyar Nyelvtana és Magyar Olvasókönyve I. rész. 

Tanitotta : Erőss József. 

Latin nyelv, heti 6 óra. Az öt névragozás, mellék-
nevek fokozása,  névmások, számnevek, a ,sum segédige 
ragozása és a négy rendes igeragozás a cselekvő alakban. 
«) Olvasmányok: a nyelvtani tananyag begyakorlására szol-
gáló példákon kivül kisebb mesék, párbeszédek és leírások. 
b) Könyv nélkül: 4 mese. c) Két hetenkint egy iskolai 
írásbeli dolgozat. Kézi könyv Dr. Szamosi János: Latin 
Nyelvtana és Olvasókönyve. 

Tanította Erőss József. 

Földrajz,  heti 3 óra. Tájékozás a földgömbön  és a 
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térképen, térképolvasás. Földrajzi alapismeretek. Magyar-
ország hegységeinek, síkságainak, vizeinek, éghajlatának, 
terményeinek és fóbb  helységeinek ismertetése kapcsán a 
lakosság foglalkozása  és életmódja. Térkép-vázlatok készí-
tése. Tankönyv: Körösi Albin Földrajz a középiskolák I. 
osztálya számára. Lange Cherven : iskolai atlasz. 

Tanította: Csató János. 

Természetrajz,  heti 2 óra. Bevezetés a természeti 
tárgyak szemlélésébe és az egyszerű szemlélet utján leve-
zethető törvényszerűségek felismerésébe.  A négy évszak, 
különösen a növényeken mutatkozó jelenségekben feltüntetve. 
Az ősz: közönségesebb gyümölcs formák  taglalása és cso-
portosítása. Házi állatok. A téli közönségesebb fenyők.  Az 
ember lakása közelében, a mezőn és az erdőn élő emlős 
állatok. Tavasz : egyes könnyen szemlélhető virító növények 
megjelenésök szerint: a növények részeinek megismertetése. 
Házi szárnyasok. Tankönyv: Ormándy Miklós dr.: Termé-
szetrajz a gymnasiumok és real-iskolák I. osztálya számára. 

Tunitotta: Csató János. 

S/ámtan,  heti 4 óra. Tizes számrendszer. Római szám-
jegyek. A négy alapmüvelet egész számokkal, tizedes és 
iíözöuséges törtekkel. Különböző mértékek és pénzek ismer-
tetése. Havonként egy iskolai Írásbeli dolgozat. Kézikönyv 
dr. Mocnik F. és dr. Schmidt A. Számtan. 

Tanította: Nagy Dénes. 

Rajzoló geometria,  heti 3 óra. Az egyenes ; a négy 
és háromszögek ismertetése. Az idomok kerülete, területe, 
összeillósége, symmetriája és hasonlósága. Görbe vonalak. 
— A tanult idomok, mint motívumoknak felhasználása  sik-
diszitmények rajzolására. Tankönyv: Fodor és dr. Wagner : 
Rajzoló planimetria. 

Tanította: Nagy Dénes. 

Szépírás,  heti 1 óra. Nagy Sándor szépirási mintái 
után a magyar folyóirás  gyakorlása. 

Tanította Balog József. 
u 
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II. OSZTÁLY. 
Osztályfőnök  : Dr. Balló István. 

Vallástan,  heti 2 óra. A hitről szóló szakasz ismétlése. 
Oltárszolgálat. Az ó-szövetség története. Tankönyv: dr. Po-
korny Emánuel: Ószövetségi bibliai történetek és Kis Kate-
kizmus. 

Tanította : Balog József. 

Magyar  nyelv, heti 5 óra. Az egyszerű mondat foly-
tatása. Tárgy- és állapothatározók. A mellérendelt és alá-
rendelt mondatok. Többtagú Összetett mondatok. Könyv 
nélkül 9 költemény. A szórend. A szóalkotás. Olvasmányok, 
a) prózaiak : Jókai rövid rajzai és elbeszélései, Aesopus és 
Fáy András válogatott meséi, rövid leírások a magyar 
földről,  történeti és mondai elbeszélések a különböző házak-
ból való magyar királyok korából s a görög római világból; 
b) költőiek : Petőfi  Sándor, Garay János, Czuczor Gergely, 
Arany János, Gyulai Pál, Lévay József,  Eötvös József  és 
Vörösmarty Mihály kisebb költeményein kivül Vörösmarty 
Mihály, Tompa Mihály és Garay János kisebb epikai versei. 
Két hetenkint egy iskolai Írásbeli gyakorlat, tárgya: mon-
datok készítése a nyelvtani tananyag begyakorlására. Tan-
könyv : Szinyei József  Iskolai magyar nyelvtana II. résZj 
hetedik kiadás és Magyar olvasókönyve II. rész, hatodik 
kiadás. 

Tanította: Dr. Balló István. 

Latin nyelv, heti 6 óra. Az első osztály tananyagának 
ismétlése után az igeragozás, az igék áttekintése perfectum 
és supinum szerint. Az úgynevezett rendhagyó igék. Hiányos 
igék. Személytelen igék. Igehatározók. Praepozitiok. Kötő-
szók és indulatszók. Szóképzés. A legszükségesebb mondat-
tani szabályok. Olvasmányok: kisebb mesék, összefüggő 
darabok a görögök és rómaiak történetéből. Könyv nélkül pár 
mese és a nagyobb olvasmányokból egyes fejezetek.  Két 
hetenkint egy iskolai Írásbeli gyakorlat, tárgya: mondatok 
fordítása  magyarról latinra a nyelvtan begyakorlására. Tan-
könyv : dr. Szamosi János Latin nyelvtana és Latin olvasó 
könyve. 

Tanította: Dr. Balló István. 



Földrajz,  heti 3 óra. Európa országai és népei, Magyar-
országból kiindulva. Ázsia és Afrika  általános ismertetése 
a nevezetesebb országok és európai gyarmatok kiemelésé-
vel. Térkép vázlatok készítése. Tankönyv: Körösi Albin 
Földrajza a középiskolák II., III. osztályai számára, Lange— 
Cherven Iskolai atlasz. 

Tanította: Csató János. 
Természetrajz,  heti 2 óra. Majmok. Tengeri emlősök. 

Erszényes emlősök. Az ember lakása közelében, mezen, 
erdőn vizén tartózkodó madarak. Teknős béka, krokodil, 
gyik, kigyó (csúszó mászók). Vizi béka, szalamándra, gőte 
(kétéltűek). Halak, rovarok, pókok", százlábúak, rákok, 
férgek.  (A helyi viszonyok tekintetbe vételével.) ősszel 
virító néhány növény. Feltűnőbb gyümölcstermő erdei fa  és 
bokor s az embert közelebbről érdeklő termesztett és vadon 
termő növények ismertetése. Kirándulások rovar-és növény-
gyűjtésre. Tankönyv : dr. Ormándy Miklós Természetrajza 
a gymnasiumok és reáliskolák II. osztálya számára. 

Tanította: Csató János. 

Mennyiségtan,  heti 4 óra. Az I. osztály tananyagának 
ismétlése. Számolási rövidítések és korlátolt pontossághoz 
vezető számtani müveletek. Egyszerű arányok és arány-
párok. Hármas szabály. Százalék számolás : száztól, százra, 
százban. Közönséges törtek átváltoztatása tizedes törtekké 
és viszont. Havonkint egy iskolai Írásbeli dolgozat. Kézi-
könyv : dr. Mocnik F. és Schmidt A.: Számtan. 

Tanította: Herberger Béla. 

Rajzoló geometria,  heti 3 óra. Szögletes és gömböly ú 
testek szemléltetése, hálózata, felszíne,  köbtartalma, ábrá-
zolása és modelljeinek elkészítése. Térelemek egymáshozi 
viszonya. A testek síkmetszetei, hasonlósága, összeillósége 
és symmetriája. Az eltanult testek rajzolása árnyékolással 
a parallelperspectiva törvényei szerint. Díszirás a külön-
böző stylusokban. Tankönyv: Fodor L. és dr. Wagner: 
Rajzoló stereometria. 

Tanította: Nagy Dénes. 

Szépírás,  heti 1 óra. Nagy Sándor szépírás mintái utáii, 
a magyar és német folyóirás  gyakorlása, táblai elóirás után, 

Tanította: Balog József. 
ii* 
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III. OSZTÁLY. 
Osztályfőnök:  Farkas Gáspár. 

Vallástan,  heti 2 óra. A parancsokról szóló szakasz 
ismétlése. Az új-szövetség története. Tankönyv: Pokorny 
Emánuel dr.: Új-szövetségi Bibliai Történetek és Kis Ka-
tekizmus. 

Tanitotta: Balog József. 

Magyar  nyelv, heti 4 óra. A teljes rendszeres mon-
dattan. Prózai olvasmányok : hazánk történetének a mohácsi 
vész utáni korából, a régi görög és római világból, leirások 
és elbeszélések. Költői rész : szemelvények a vallásos és 
hazafias  Iyra köréből, még pedig Petőfi,  Arany, Berzsenyi, 
Vörösmarty és Garay műveiből. Ezek nagy részét beem-
ézték és szavalták is. Két hetenként egy iskolai Írásbeli 
dolgozat. Tankönyvek Szinnyei József  dr. Rendszeres Ma-
gyar Nyelvtana és Olvasókönyve. III. rész. 

Tanította : Fazakas Gáspár. 

Német  nyelv, heti 4 óra. Az alaktan elemei megfe-
lelő gyakorlatok és beszélgetés alapján. Olvasmányok : Díe 
Schule. Die Familie. Das Haus. Die Jahreszeiten. Die Theile 
des Körpers. Das blinde Ross. Der Fuchs und der Bock. 
Das Spielzeug der Riesen. Die Geschöpfe  der Erde. Selt-
samer Spazierritt. Die Riesen und die Zwerge. Die Sonne 
und die Thierc. Die Elster und ihre Kinder. Der wohl-
thátige Graf.  Sprichwörter. Iphigenie in Aulis und auf  Tauris. 
Das Landleben. Thue nichts Böses. Die Stufenleiter.  Sieg-
fried.  Siegfrieds  Schwert. A prózai olvasmányok egy része 
csak az olvasás gyakorlására szolgált; a költői olvasmá-
nyokat könyv nélkül is betanulták. Két hetenkint egy iskolai 
Írásbeli dolgozat. Tankönyv Német nyelvkönyv I. r., irta 
Endrei Ákos. 

Tanította: Biszner Ödön. 

L&tin nyelv, heti 6 óra. Az első és második osztály 
tananyagának átismétlése után az egyszerű mondat, tüze-
tesen az egyeztetési szabályok és az esettan. Prózai olvas-
mányok Pirchala Gyakorló könyvének megfelelő  szakaszai 
magyarról latinra. A rómaiak történetéből: Élőkor; a ki-
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rályok kora. Költői rész: Lupus et agnus. Cauis per fluviura 
carnera ferens.  Vacea et capella, ovis et leo. Cervus ad 
fontéin.  Vulpes et corvus. Rana rupta et bos. Aquila, feles 
et aper. Pullus ad margaritam. De vulpe et uva. De Simo-
nide. Viatores et latro. Ezekből 6 drbot emléztek is. Tan-
könyvek Szamosi János dr. Mondattan. Pirchala Imre: 
Gyakorló könyv, Elischer József:  Latin Olvasókönyy. 

Tanította: Fazakas Gáspár. 

Történelem,  heti 3 óra. A magyar nemzet története 
a történelmi előismeretek és a honfoglalás  előtti idők után 
a mohácsi vészig, kölönös tekintettel az ország mivelódési 
viszonyaira. Tankönyv: Ujházy László: A magyar nemzet 
történelme I. rész. 

Tanította: Dr. Balló István 

Földrajz,  heti 2 óra. a) Amerika és Ausztrália, b) A 
matliematikai és physikai földrajz  alapismeretei 1. Világ-
részek és Oczeánok. Forrás, csermely, patak, folyó,  folyam. 
A tenger hullámzása és áramlása; ár és apály. A levegó 
hóváltozásai. A levegó mozgása. Légköri lecsapódások. Vil-
lámlás és mennydörgés. A viz körútja. 2. A föld  alakja. Az 
égboltozat mindennapi látszólagos mozgása. A föld  forgása 
saját tengelye körül és keringése a nap körül. A hold ke-
ringése a fold  körül. A föld  a naprendszerben. 3. Piiysikai 
előismeretek: Ilyenek pl. a levegő súlya és nyomása. A 
közlekedő edények és Archimedes törvénye. A hőmérő. A 
halmaz állapot változása. A fény,  mágnesség és elektro-
mosság. Tankönyvek Körösi Albin Földrajz a középiskolák 
II—III. oszt. számára. Scholtz—Ráth A matliematikai föld-
rajz elemei. 

Tanította: Jakab AntaL 

Számtan,  heti 3 óra. Összetett arányok és aránypárok. 
Összetett hármas szabály. Kamat számítás. Leszámolás. Idő-
határ számolás. Egyszerű és összetett vegyitési szabály. 
Kamatos kamat számolás. Láncszabály. Egyszerű és össze-
tett arányos osztás. Havonként egy iskolai Írásbeli dolgozat. 
Kézikönyv dr. Mocnik F. és Schmidt A. Számtan. 

Tanította: Herberger Béla. 
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Rajzoló geometria,  heti 2 óra. Planimetriai idomok 
tüzetesebb tárgyalása különös tekintettel a hiányzó alkat-
részek fölkeresésére,  a szerkesztésre. Színezett síkdiszit-
mények rajzolása kezdetben vonalzóval, később szabadkézzel 
és önálló szinkompozíciók tervezése a szinérzék fejlesztésére. 
Tankönyv : Fodor L. és dr. Wagner : Constructiv planimetria. 

Tanította: Nagy Dénes. 

IV. OSZTÁLY. 
Osztályfőnök:  Szlávik Ferenoz. 

Vallástan,  heti 2 óra. Az új-szövetség története. Tan-
könyv : Róder Flórent: Az új-szövetség. 

Tanította: Balog József. 

Magyar  nyelv, heti 4 óra. Az egyszerű és szép irály 
ismertetése és kellékeinek beható tárgyalása olvasmányok 
alapján. A verstan elemei hangsúlyos és idömértékes ver-
selés. Az ügyiratok. Olvasmányok: I. Költőiek : Toldi (Arany 
J.). Honfidal  (Petőfi  S.). Hymnus (Vörösmarty M.). Fohász-
kodás (Berzsenyi D.). Távolból (Petőfi  S.). Nyárban (Tompa 
M.). Regg és est (Arany J.). Közelítő tél (Berzsenyi D.). 
Himfy  dalaiból (Kisfaludy  S.). Koldus ének (Arany J.). Kis 
gyermek halálára (Vörösmarty M.). Füstbe ment terv (Petőfi 
S.). Magyarország czimere (Vörösmarty M.). Elhagyott anya 
(Vörösmarty M). Az erdei lak (Tompa M.). Zsugori uram 
(Csokonai). Vándorélet (Petőfi  S.) A magyar nemes (Petőfi 
S.). Erdély (Gyulai P.). Nyalka huszár (Arany J.). András és 
Béla (Vörösmarty M.). Éji látogatás (Gyulai P.). Mátyás ki-
rály Gömörben (Garay J.). A tudós macskája (Arany J.). 
Kont (Garay J.). Rozgonyiné (Arany J.). Mátyás anyja (Arany 
J.). Budai harezjáték (Kisfaludy  K.). Szondi két apródja 
(Arany J.) Pázmán lovag (Arany J.). II. Prózai: A nevelés 
Zrínyi korában (Salamon F.). A magyar alföldi  puszta (Hun-
falvy  J.). A zsolezai hós (Jókai M.). A madarak vándorlása 
(Brehm után Paszlavszky J). A zsebrák (Beöthy Zs.). A 
sztrecsnói piros virágok (Rákosi V.). Szemelvények Mikes 
K. leveleiből; Heltai G. és Pesti G. meseiból. III. Házi ol-
vasmány : Mátyás deák (Kisfaludy  K.). Lauritius herczeg 
története (Faludi F.). Könyv nélkül Toldi I. éneke. Honfidal-
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Fohászkodás. Kis gyermek halálára. Fiistbe ment terv. Ván-
dorélet. Éji látogatás. Budai harczjáték. Havonként hét Írás-
beli dolgozat (felváltva  iskolai és házi), összesen 17. Tan-
könyv Névy L. Stilisztika. Arany—Lehr: Toldi. 

Tanitotta: Szlávik Ferenoz. 

Német  nyelv, heti 3 óra, Az alaktan tüzetes ismer-
tetése olvasmányok és beszélgetés alapján. Olvasmányok: 
Der Winter. Der Sternenhimmel. Frau Holle. Diechage vom 
Plattensee. Die Einnahme Trojas, Die Heimat. In der Hei-
mat ist es schön. Der Trompeter an der Katzbach. Der 
Bauer und sein Sohn. Roland im Thale Ronceval. Kannit-
verstan. Fran Holla und der trene Eckart. Sehnsucht naeh 
dem Frühling. Vom Büblein. das überall hat mitgenommen 
sein wollen. Der Barbierjunge von Legringen. Der Ratten-
fiinger  zu Kameln Landleben. A költöi olvasmányokat könyv 
nélkül is betanulták. Két hctcnkint egy iskolai írásbeli dol-
gozat. Tankönyv: Német nyelvkönyv. I. r. (Endrei Ákos). 

Tanitotta: Biszner Ödön. 

Latin nyelv, heti 6 óra. Az esettan ismétlése után a 
főnév,  melléknév, névmás és ige használata. A mondatok 
nemei. Az igei névszók. A szórend; a prosodia és metrica 
elemei. A római naptár. Phrasisok tanulása. Olvasmányok 
P. Ovidius Naso Metamorphosisaiból; A világ teremtése. 
Phaéton. Daedalus és Icarus. Philemon és Baucio. Orpheus 
és Eurydice. C. Julius Caesar De bello Gallico: I. k. 1— 
29 f.  és VI. k. 11—29 f.  A mondattani szabályok begya-
korlására összefüggő  magyar szövegek fordítása  latinra. 
Könyv nélkül: Phaeton 1—30 és 200—215. Havonként két 
iskolai írásbeli dolgozat (fordítás  magyarról latinra), összesen 
17. Tankönyvek. Szamosi János Latin nyelvtan. Julius Caé-
sar De bello Gallico, magyarázta Kempf  József.  Pirchala 
Imre. Gyakorlókönyv. 

Tanította: Sslávik Ferencz. 

Történelem,  heti 3 óra. A magyar nemzet történelme 
1526-tól 1867-ig, tekintettel az ország miveltségének álla-
potára. Magyarország és Ausztria a jelenben. Tankönyv : 
Ujházy László A magyar nemzet történelme, II. rész. 

Tanitotta: Dr .Balló István. 
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Algebra,  heti 3 óra. Alapfogalmak.  A négy alapmű-
velet egész algebrai számokkal, a szorzásnál kiterjeszkedve 
a két taguak négyzeteinek és köbének képzésére s az osz 
tásnál a geometriai haladvány ismertetésére. Tényezőkre 
bontás, legnagyobb közös osztó s legkisebb közös többes 
kikeresése. A négy alapmüvelet törtszámokkal. Elsőfokú  egy 
ismeretlenü egyenlet. Havonkint egy iskolai Írásbeli dolgozat 
a megelőzőleg tárgyalt tananyag köréből. Kézik.: Mocnik-
Klamarik-Wagner: Algebra. 

Tanította : Jakab Antal. 

Növénytan,  heti 3 óra. A virágos növények tagjai 
néhány élő példa leirása alapján. A biologiai anyag meg-
értésére szükséges chemiai ismeretek röviden. A növények 
belső szerkezete, táplálkozása. A szövetek élettani szerepe. 
A növények szaporodása; a termés és a mag alakulása a 
terjedésre való berendezésekkel. A csírázás. A növekedés 
és a mozgás tünemények. Az osztályozás elvei Linné rend-
szere és a természetes rendszer ismertetése. A virágtalan 
növények kiválóbb jellemvonásaik alapján ismertetve. A vi-
rágos növények csoportjai, kiváló tekintettel a helyi fajokra 
és elterjedésükre. Növénygyüjtó kirándulás Tankönyv : Pin-
tér Pál: Növénytan, a gimnasiumok negyedik osztálya 
számára. 

Tanította Csató János. 

Rajzoló geometria,  heti 2 óra. Kör, ellypsis, hyper-
bola, parabola származása, tételei különös tekintettel a szer-
kesztésre. Térelemek egymáshoz való viszonya. Projectió 
egy és két képsíkon. Rajzolás Várdai-féle  faliminták  után 
középkori és görög stylben. Önálló tervezetek az ismert két 
stylusban és azoknak önálló színezése. Tankönyv Fodor 
L. és Wagner: Constuctiv planimetria. 

Tanította: Nagy DéneB. 

V. OSZTÁLY. 
Osztályfőnök:  Bálinth György. 

Vallástan,  heti 2 óra. A kath. vallás alaptana, neve-
zetesen : a kinyilatkoztatás szükségének, a szentírás valódi-
ságának, hamisitatlanságának, hitelességének, továbbá Jézus 
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istenségének és a róm. katli. egyház isteni tekintélyének 
bebizonyítása. Tankönyv: Wappler Antal dr. A Katholikus 
vallás tankönyve. I. rész. 

Tanította: Balog József. 

Magyar  nyelv, heti 3 óra. A szerkesztés főbb  tör-
vényei. Az anyaggyűjtés. Az előadás főbb  formái.  A törté-
netírás, szónoki beszéd, értekezés elmélete és története. 
Olvasmányok: mutatványok régi és ujabb történetíróktól, 
Herodotosból, a nevezetesebb görög, római és magyar szó-
nokok beszédeiből; továbbá a magyar széppróza fejlődésének 
bemutatása nevezetesebb fázisaiban.  Könyv nélkül Kölcsey 
F. Parainesiséból. Tankönyvek : Névy László Stilisztikája, 
Rhetorikája és Olvasókönyve a rhetorikához. 

Tanította: Fazakas Gáspár. 

Német  nyelv, heti 3 óra. A német nyelvtan tüzetes 
átismétlése és a tanult szabályok alkalmazásának gyakor-
lása. Olvasmányok Die Bremer Stadtmusikanten. Einkehr. 
Der brave Mann. Johanna Sebus. Der Glockenguss zu Bres-
lau. Das Erkennen. Die Heinzelmiinnchen. Die gute Mutter. 
Kéthetenkint egy iskolai dolgozat. Kézi könyv : Endrei Ákos : 
„Német nyelvkönyv" II. kötet. 

Tanította: Herberger Béla. 

Latin nyelv, heti 6 óra. Olvasmányok : De imperio 
Cu. Pomp. Pro Archia poéta. Evander és Carmenta Latiumba 
érkezése. Romulus és Remus kitevése. Terminalia. A Fabi-
usok hősi vállalata. Magna Matert Rómába viszik. Ulixes 
kalandjaiból. Janus. Tankönyv : Köpesdy : Orationes selectae 
Ciceronis. Cserép: Szemelvények Ovidius műveiből. Két he-
tenkint egy iskolai írásbeli dolgozat. 

Tanította: Bálinth György. 

Oörőg  nyelv, heti 5 óra. Az attikai alaktan a mi 
végzetü igékig. Olvasmányok a) prózaiak : A nyelvtani tan-
anyag begyakorlására szolgáló fordítási  gyakorlatokon kivül: 
Az anya-oroszlán, A farkas  és a pásztorok, A beteg holló. 
A favágók  és a tölgy, Az asszony és tyúkja, A medve és 
a róka, A fürdő  gyermek, Kényelmes hazúgság, Adomák a 
scbolasticusról, ţSocrates, A három alvilági biró, Művészek 
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önérzete, Auacharsis, Bias, Zeno, Croesus és Soloii. b) Köl-
tőiek : erkölcsi mondások jambus versekben. Könyv nélkül 
az erkölcsi mondásokból 23 sor és két kisebb elbeszélés. 
Két hetenkínt egy iskolai Írásbeli gyakorlat, tárgya : magyar 
mondatok fordítása  görögre a nyelvtani tananyag begyakor-
lására. Tankönyv: Dr. Szamosi János Görög nyelvtana és 
Görög olvasókönyve 

Tanította: Dr. Balló István. 

Görögpótló  irodalom,  heti 3 óra. I. Görög irodalmi 
olvasmányok : a) Költői: Szemelvények Homeros Odysseiá-
jából és Iliásából. b) Prózai Szemelvények Horodotos törté-
neti művéből. II. Magyar irodalmi olvasmányok : a) Költőik 
Tinódi Sebestyén: Budai Ali basa históriája. A kuruezkor 
költészetéből: Csínom Palkó. Kerekes Izsák. Kurucz tábori 
dal. Gyöngyösi J.: Murányi Vénus (szemelvényekben) Prózaiak 
Cserei Mihály Históriájából: Teleki Mihály. Apaffi  és Teleki 
Mihály halála. Apor Péter Metamorphosisából: Az vendég-
ségről és ebédről és vacsoráról. Könyv nélkül: Kurucz 
tábori dal. Tankönyvek: Gyomlay Gyula: Homeros Odys-
seiája, Csengeri Antal: Homeros lliása, Geréb József: 
Szemelvények Herodos történeti müvéből, Jancsó Benedek : 
Magyar irodalmi olvasmányok, I. r. 

Tanítottak. Szlávik Ferenoz. 

Görögpótló  rajz, Stereometriai testek összetételeinek 
rajzolása körvonalakban és árnyékolással. Színezett lap-
minták másolása. Ó-kor művészettörténetének előadása 5 
órában. 

Tanította: Nagy Dénes. 

Történelem,  heti 3 óra. Az ókor története a nyugat-
római császárság bukásáig (476) a földrajzi  ismeretek ébren-
tartása mellett. Tankönyv: Vaszary Kolos: „Világ történelem" 
I. rész. 

Tanította: Erőss József. 

Természetrajz,  heti 3 óra. Az állati test fejlődése  és 
szervei élettani vonatkozásokkal. Az emberi test egyes ré-
szeinek ismétlése. Az állatipusok, osztályok, rendek és 
családok ismertetése, neme és fajok  felemlítése.  Rovargyüjtó 
kirándulások. Tankönyv : Krisch J. Állattan. 

Tanította: Csató József. 



171 

Mennyiségtan,  lieti 3 óra. a) Algebra. A több isme-
retleuü határozott egyenletek megfejtési  módjai. A határo-
zatlan egyenletek megfejtésének  osztási módjai. A két 
taguak magasabb hatványai; Pascal-féle  háromszög s ezzel 
kapcsolatban a számtani haladvány. A több taguak 2-ik és 
3-ik hatványra emelése. Gyök-mennyiségek: a gyökvonás 
fogalmából  folyó  tantételek ; négyzetgyök és köbgyök vonása 
és ezzel kapcsolatban a négyzetes egyenletek megfejtése, 
b) Mértan. A planimetriából: Az egyenesek különös hely-
zete. Az idomok összeillősége és hasonlósága. Havonként 
egyiskolai Írásbeli dolgozat. Kézikönyv :Mocnik—Klamarik— 
Wagner: Algebra és Geometria. 

Tanította: Jakab Antal. 

VI. OSZTÁLY. 
Osztályfőiiök:  Balog Jóssef. 

Vallástan, heti 2 óra. Isten léte és tulajdonai; Szent-
háromság tana. Az angyalok, anyagvilág és az ember te-
remtése. Az ósbün és következményei; az emberi nem 
megváltásának Ígérete, teljesedése ; az ember újjászületése, 
megszentelése a szentségek és szentelmények által. Az 
utolsó dolgokról szóló tan. Tankönyv: Wapler Antal dr. 
A Katolikus Vallás Tankönyve. II. rész. 

Tanította: Balog Jóssef. 

Magyar  nyelv, heti 3 óra. Aesthetikai alapfogalmak. 
Az epikai, lyrai és drámai költészet elmélete és története. 
Olvasmányok: I. Lyrai költemények: A magyarnemzet 
romlott állapotjáról (Balassa B.). Egy katonaének (Balassa 
B ). Ószi harmat után. Rákóczi nóta. A magyarokhoz. (Ber-
zsenyi D.). Hymnus (Kölcsey F.) Mohács (Kisfaludy  K). 
Szózat (Vörösmarty M.). Az urí hölgyhöz (Vörösmarty M.) 
Fóti dal (Vörösmarty M.). A nép nevében (Petőfi  S.). Erdély-
ben (Petőfi  S.). Egy gondolat bánt engemet (Petőfi  S.). A 
gólya (Tompa M.). A madár, fiaihoz  (Tompa M.). Előre 
(Tóth K.). A dalnok búja (Arany J.). II. Epikai költemé-
nyek : A szegény és gazdag (Tompa M.). Krisztus és a ma-
darak (Gyulai P.). A szigeti veszedelem (Zrínyi). Dorottya 
(Csokonai). A fülemile  (Arany J.). A szegény asszony könyve 
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(Vörösmarty M.). Falu végén ^Petőfi  S). Edward (ó-angol 
népballada, ford.  Szász K.)- Kádár Kata (népballada). Ágnes 
asszony (Ar*ny J.). V. László (Arany J.,'. Tetemre hivás 
(Arany J.) Családi kör (Arany J.) A népszerűség (Gyulai P.). 
Vojtina Ars poétikája (Arany J.). Levél egy kibujdosott ba-
rátom után (Tompa M.). A Magvető (Tóth L.). A ló és lo-
vag (Lévai J.). Iharus (Fáy A.). Pán es Apolló (Fáy A.). 
A gyermek és a szivárvány (Arany J.). III. Drámai költe-
mények : Shakespeare: Machbet és Kisfaludy  K : Csalódások. 
Házi olvasmányok : Berzsenyi D. válogatott ódái; Kisfaludy 
K. és Kölcsey Ferencz válogatott költeményei. Buda Halála 
(Arany). A két szomszédvár (Vörösmarty M.). Zord idó (Ke-
mény Zs). Csikós (Szigligeti E.). Az ember tragédiája (Ma-
dách J.). Antigoné (Sophokles). Könyv nélkül: A magyarok-
hoz. Hymnusz. Szózat. A gólya. A szegény asszony könyve. 
Tetemre hivás. A gyermek ós a szivárvány. Havonként egy 
dolgozat (hat házi és három iskolai, összesen kilencz). 
Tankönyv: Névy L. Poétika és Olvasókönyv. 

Tanította: Szlávik Ferenoz. 

Német  nyelv, heti 3 óra. Az alaktan ismétlése, külö-
nös tekintettel a két nyelv eltérő sajátosságaira, szóképzés, 
szórend, mondattan. Olvasmányok: Die Sage von Corio-
lanus (Niebuhr). Römisches Sittenleben in der altén Zeit 
(Grube). Der geheilte Patient (Hebel). Die Posanne des 
Gerichts (Auerbach). Die Weiber von Weinsberg (Chamisso). 
Zauberlehrling (Goethe) Barbarossa (Rückert). Herder an 
seine Kinder.. Das Meer (Bnumann). Eine Reise nach Berlin 
(Kuttner). Der dritte Kreuzzug (Grube). Die Sonne bringt 
es an den Tag (Chamisso). Die Bürgschaft  (Schiller). Schwii-
bische Kundé (Uhland). Der Taucher (Schiller). Die Jung-
frau  von Orleans. Der Graf  von Habsburg (Schiller). A köl-
tői olvasmányokat könyv nélkül is megtanulták Két heten-
kint egy iskolai Írásbeli dolgozat. Tankönyv : Német nyelv-
könyv II. r. (Endrei Ákos). 

Tanította: Biazner Ödön. 

Latin nyelv, heti 5 óra. Olvasmányok : T. Livii Ab 
urbe condita 1. XXI.; P. Vergilii Maronis Aeneidos 1. II. 
Vallási, hadi és magánrégiségek. Könyv nélkül az Aeneis 
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145—170 sora. Két hetenkint iskolai írásbeli dolgozat ma-
gyarról latinra (minden időszakban az egyik dolgozat latin-
ról magyarra való fordítás),  összesen 17. Kézikönyvek: 
Titi Livii Ab urbe condita libri XXI. et XXII. Magyaráz-
ták : Iványi és Webel. Szemelvény P. Vergilius Maro Aeneisé-
ból, magyarázta Cserép József.  Wagner—Horváth: Római 
régiségek. 

Tanította: Szléyik Ferenoz. 

Görög nyelv, heti 5 óra. Az V. osztály anyagának 
ismétlése után a mi végű igék alaktana A rendhagyó igék 
csoportosítása és gyakorlása. Szóképzés, szóösszetétel. Ol-
vasmány Xenophon Anabasisából Készülődés a háborúhoz. 
Vonulás a király ellen. A kunaxai ütközet. A Cyropaediá-
ból. Iíyros származása. Az ifjúság  nevelése a perzsáknál. 
Kyros és Assyages. Apróbb lirai költemények. Az utóbbiak-
ból néhány könyv nélkül. Tankönyv: Szamosi János dr. 
Görög nyelvtana és Horváth—Elischer : Xenophon Chrestom-
athiája. Két hetenkint egy iskolai Írásbeli dolgozat. 

Tanította: Bálinth György. 

Görögpótló  irodalom,  heti 3 óra. Olvasmányok: Sze-
melvények a görög és magyar elégia, epigramma, iambos és 
trokhaios költészet köréből. A ión lantos költők (Alkaios, 
Sapho és Anakreon), valamint az ezeu irányt követő ma-
gyar költők müveiből szemelvények. A dór lantos költészet 
köréből: Danaé búdala. Bakkhylides: Az ifjak  és Theseus. 
Pindaros: A syrakusai Agesiasra, Agrigenti Thesonra, a 
kocsiverseny győztesére. —Sophokles Antigonéjának aesthe-
tikai taglalása. Könyv nélkül: Sophokles Antigonéjából az 
első kardal. Egy ledőlt diófához  (Baróti Szabó D.). Zrinyi 
második éneke (Kölcsey F.). Epigrammák. A szabadsághoz 
(Kölcsey F.). A hívatlan dalosok (Vörösmarty). Házi olvas-
mány : Agamemnon (Aiskhylos). Iphigenia Auliszban (Euri-
pides). Tankönyvek: Szemelvények a görög lyra és a vele 
kapcsolatos magyar classicus költészet termékeiből. Szer-
kesztette : Kincs Gyula. Sophokles—Csiky G.: Antigoné 

Tanította: Szlávik Ferenoz. 

Görögpótló  rajz, heti 2 óra. Stereometriai testek raj-
zolása és árnyékolása. Egy szín és annak árnyalataiban 
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való festése  a formaérzék  fejlesztésére.  Rajzolás fósz  után. 
Középkor műtörténelmének ismertetése 5 órában. 

Tanitotta: Nagy Dénes. 

Történelem,  heti 3 óra. Egyetemes történet a magyar 
nemzet történetével kapcsolatosan 1492—1648-ig, a föld-
rajzi ismeretek ébrentartása mellett. Tankönyv: Vaszary 
Kolos: Világtörténelem III. rész. Tanitotta.-Eröss Jóssef. 

Mennyiségtan,  heti 4 óra. a) Algebra. A hatványo-
zás általánosítása. A számrendszerek összefüggésének  is-
mertetése. A logaríthmusok és alkalmazásaik. Kitevői és lo-
garithmusi egyenletek megfejtése,  b) Mértan. A planimetriai 
tanulmányok kiegészítéséül a kúpszelet-vonalak sajátságai-
nak ismertetése és a trigonometria egészen. Havonkint egy 
iskolai Írásbeli dolgozat. Tankönyv Mocnik—Klamarik — 
Wagner: Algebra és Geometria. 

Tanitotta; Jakab Antal. 

Természetrajz,  heti 3 óra. Tananyag és tankönyv 
ugyanaz, mint a IV. osztályban. 

Tanitotta: Csató János. 

VII. OSZTÁLY. 
Osztályfőnök:  Herberger Béla. 

Vallástan,  heti 2 óra. Az isteni akarat és feltételei 
a cselekedetek erkölcsi volta és beszámítása; erények és 
bűnök ; a megigazulás szüksége és lefolyása  ; a külső isteni-
tisztelet tényei. Isten, önmagunk és felebarátunk  iránt tar-
tozó kötelmeink. A keresztény tökéletesedés eszközei. Tan-
könyv : Wappler Antal dr.: A Katholikus Vallás Tankönyve. 
III. rész. Tanitotta: Balog Jóssef. 

Magyar  nyelv, heti 3 óra. A magyar nemzeti iroda-
lom fejlődésének  ismertetése 1820-ig. Az ezzel kapcsolatos 
iskolai és magán olvasmányok tárgyát az egyes korszakok 
és a tárgyalt irók műveiből vett jellemző szemelvények és 
a tárgyalt korokra és Írókra vonatkozó nevezetesebb tanul-
mányok képezték. Magán olvasmányokkal kapcsolatosan 
havonként egy házi dolgozat. Kézikönyv: Beöthy Zsolt A 
magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése. I. k. 

Tanította: Herberger Béla. 
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Német  nyelv, heti 8 óra. Irodalomtörténeti képek és 
velők kapcsolatos olvasmányok, beszédgyakorlatok a nyelv-
tani ismeretek ébren-tartásával. Einführung  in die Littera-
turkunde. Die heidnische Zeit. Enstehung der deutschen 
Heldeusage. Das Hildebrandslied. Geistliche Dichtung der 
althochdeutschen Zeit. Walter von Aquitanien. Kitterliche-
Dichtung. Aus dem Niebelungenliede. Eine feste  Burg ist 
unser Gott. Sanct Péter mit der Geiss. Aus dem „Lallen-
buch" Inhalt des Faustbuches. Der ewige fude.  Hermann 
und Dorothe méltatása után ez eposzból hat éneket. Havon-
ként egy-egy dolgozat. Kettő házi, a többi iskolai. Kézi-
könyvek : Heinrich G. dr.: Német Tan- és Olvasókönyv. III. 
k. Goethe : „Hermann und Dorothea"-ja, magyarázta Hein-
rich G. dr. 

Tanította: Herberger Béla. 
Latin nyelv, heti 5 óra. Költői rész : Vergilius Aenei-

sének VI. könyve. Prózai olvasmány „Bellum Catilinae" 
Sallustii, M. Tullii Ciceronis in C. Verrem accusationis liber 
IV. szemelvényekben. Az olvasott szöveggel összefüggő 
mithológiai részletek, állami, magán és vallási régiségek. 
Két hetenként egy iskolai Írásbeli dolgozat, még pedig fel-
váltva magyarból latinra és latinból magyarra. Könyv nélkül 
való részletek. Kézikönyvek : Vergilii Aeneis. Ed. G. Né-
methy. 2. C. Sallustii Crispi liber De conjucationc Catilinae. 
Ediderunt Bartal Antal et Malmosi Károly. 3. M. Tullii Cice-
ronis in C. Verrem accusationis liber IV. Ed. Incze József. 
Szemléltetés Baumeister és Rich nyomán. 

Tanitotta: Fazakas Gáspár. 
Görög nyelv, heti 5 óra. Költői olvasmány Homeros 

Iliasából: Achilleus haragja. Thetis az Olympuson. Aga-
memnon álma. Alexandros és Menelaos párviadala. Prózai 
olvasmány Herodotosból: Kroisos és Solon találkozása. De 
Arione citharoedo. De moribus Persarum. De moribus 
schytharum. De Rhampsinito rege. De pugna Marathonia. 
De pugna apud Thermopylas. Az ioni szójárás ismertetése. 

A homerosi költemények. Tankönyv: Dr. Csengeri: 
Homerós Iliasa. Dávid István Szemelvények Herodotosból. 
Havonkint egy iskolai Írásbeli dolgozat. 

Tanította: Bálinth György. 
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Görögpótló  irodalom,  heti 3 óra. I. Görög irodalmi 
olvasmányok : Szemelvények Thukydides történeti művének 
I—IV. könyvéből, az V—VII. könyv rövid tartalma. Demosthe-
nes beszédeiből: Az I—III. olynthusi beszéd. A Fülöp elleni 
I. és II és a békéről szóló beszéde. II. Magyar irodalmi 
olvasmányok : Salamon F. A Hunyadiak kora. Kölcsey F. 
szónoki műveiből: Védelem P. I. számára. Magyar játékszín. 
Emlékbeszéd Kazinczy Ferencz felett.  Emlékbeszéd Berzsenyi 
Dániel felett.  A magyar nyelv ügyében. Könyv nélkül Vé-
delem P. I. számára. Tankönyvek : Szilasi Móricz : Szemel-
vények Tkukydidesból. Telfy-Kempf:  Demosthenes beszédei. 
Jancsó Benedek : Magyar irodalmi olvasmányok. 

Tanitotta: Szlávik Ferencz. 

Görögpótló  rajz, beti 2 óra. Építészeti részletek, diszit-
mények rajzolása gyps után ironnal vagy festve.  Ujabb kor 
műtörténelme. 

Tanitotta : Nagy Dénes. 

Történelem,  Heti 3 óra. Egyetemes történet a magyar 
nemzet történetével kapcsolatosan 1648-tól 1871-ig. Európa 
és Amerika nevezetesebb államainak földrajza.  Tankönyvek 
Vaszary Kolozs: Világtörténelem III-ik rész. Stoltz A. Poli-
tikai földrajz. 

Tanította; Eröss József. 

Mennyiségtan,  heti 3 óra. H) Algebra: A másodfokú 
egyenletek elmélete. A másodfokú  határozatlan egyenletben 
a változó mennyiségek szélső értékeinek meghatározása. A 
másodfokúra  redukálható magasabb fokú  egyenletek. Halad-
váuyok és alkalmazásaik a szakaszos tizedes törteknek közön-
séges törtekre való visszavezetésére, a tökefelszaporodás, 
járadék és törlesztési számításokra, b) Mértan: A testmértan. 
Havonkint egy iskolai Írásbeli dolgozat. K. k. Mocnik— 
Klamarik—Wagner : Algebra és Geometria. 

Tanitotta: Pál Oábor. 

Természettan,  heti 4 óra. Altalános eróműtan. A szi-
lárd, csepfolyós  és légnemű testek egyensúly és mozgás-
tana. A hangtan és fénytan.  K. k.: Fehér Ipoly : Kísérleti 
Természettana. 

Tanitotta : Jakab Antal. 
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Egészségtan,  heti 2 óra. Az egészségtan feladata  ; a 
táplálkozásról, a lakásról; a munka és foglalkozás  befolyása 
az egészségre; a test ápolásáról, a fertőző  betegségekről és 
a fertótlenitésról;  az élet véletlen veszedelme- és az élet-
mentésről. Kézikönyv: Dr. Fodor József:  „Egészségtan a 
középiskolák felsőbb  osztályai számára." 

Tanította .- Dr. Kolonios Dénes. 

VIII. OSZTÁLY. 
Osztályfőnök:  Biszner Ödön. 

Vallástan,  heti 2 óra. A katli. egyház története annak 
alapitásától a legújabb korig. Tankönyv : Titz Antal: Egy-
háztörténelem. 

Tanította.- Balog József. 

Magyar  nyelv, heti 3 óra. A magyar irodalom tör-
ténetének ismertetése kapcsolatban, egyes írók kiválóbb 
müveiből és jelesebb irodalom történeti értekezéseiből vett 
iskolai és házi olvasmányokkal. Havonkint egy házi Írásbeli 
dolgozat. Tankönyv: A magyar nemzeti irodalom történeti 
ismertetése, irta: Beöthy Zsolt. 

Tanította.- Biszner Ödön. 

Német  nyelv, heti 3 óra. Irodalom történeti képek és 
velők kapcsolatos olvasmányok : Entstehung der deutschen 
Heldensage (Klee). Inhalt des Rolandsliodes (Grimm). Die 
Blüte der mittelalterlich-deutschen Dichtung. Sangerkrieg 
auf  der Wartburg. Wather von Aquitanien (Uhland). Das 
Volksepos. Das Niebelungenlied. Aus dem Niebelungenliede. 
Misterien. Das 16. und 17. Jahrhundert. Abschied (Volkslied). 
Lebenslust (bpitz) Kampf  der Leipziger und Schweizer. Der 
sterbende Vater (Gellert). Au Leukon (Gleim). Roman und 
Satire. Robinsonaden. Dichter der „Bremer Beitriige". Anak-
reontiker. Die frühen  Graber. Klopstock und seine Schule. 
Aus dem Messiás. Lessing und sein Kreis. Aus dem Laokoon. 
Aus den Linngedichten. An das Herz. Edward. Wieland und 
sein Kreis. Aus dem Oberon. Stunn und Drang. Der Sturm. 
Was ist Aufkliirung  ? (Kant). Goethes Leben. Schillers: 
Wilhelm Teli. Havonta egy Írásbeli dolgozat (iskolai vagy 
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házi). Tankönyvek: Német tan- és olvasókönyv III. r., irta 
Heinrich Gusztáv. Schiller „Wilhelm TelP-je, magyarázta 
Heinrich G. Tanitotta: Bismer Ödön. 

Latin nyelv, heti 4 óra. Olvasmányok a) költőiek 
Horatius Flaccus I. 1, 4, 6, 9, II. 6, 8, satirája, I. 1, 2, 3, 
4, 7, 9, 12, 14, 17, 20, 22, 31, II. 3, 10, 14, 16, 17, 18, 
III. 1, 2, 3, 6, 9, 13, 24, 29, IV. 3, 9, 15. ódája, 1, 2, 7, 
9, 13, és 16 epodusa és epistola ad Pisones; prózaiak: 
Tacitustól Augustus. Tiberius, A római legiok lázadása 
Germaniában, Arminius és a rómaiak, Germania és a Ger-
mánok, Nero, Nero anyjának meggyilkolása után, Nero a 
színpadon, A római tűzvész és a keresztények, Judaea és 
népe, Jeruzsálem ostroma. Könyv nélkül egy óda. A tár-
gyalt szerzők élete és méltatása. A régiségtani, mythológiai 
és irodalomtörténeti ismeretek összefoglalása,  tekintettel a 
három alsóbb osztályban olvasott szerzőkre. Lirai metru-
mok. Stílus-gyakorlatok. Szemléltetés Rich és Baumeister 
alapján. Két hetenkint iskolai Írásbeli gyakorlat, fordítás 
felváltva  magyarból latinra és latinból magyarra. Tankönyv 
Horatius, Pozder féle  kiadás, Dávid-Pozder, Tacitus szemel-
vények, Wagner — Horváth Római régiségek és római iro-
dalomtörténet. Tanitotta. Dr. Balló István. 

Görög nyelv, heti 4 óra. Költői olvasmány Homeros 
Odysseája: I. II. III. ének Prózai: Plató Apologiája némi 
kihagyással. A homerosi kérdés tüzetes tárgyalása, Régi-
ségi és mythologiai alakok csoportosítása. Tankönyv: Csen-
geri J.: Homeros Odysseája. Szamosi J.: Szemelvények 
Platóból. Havonkint egy iskolai írásbeli dolgozat. 

Tanitotta a két első harmadban 
Fetres András, azután Bálinth György. 

Görögpótló  irodalom,  heti 2 óra. A görög művészet 
remekeinek ismertetése szemlélet alapján. A görög bölcsé-
szet története. Olvasmányok: Platón „Apologia"-ja és „Kri-
ton"-ja. A magyar politikai irodalom a 19. sz. első felében. 
Tankönyvek: A görög vallás és művészet (Geré); Platón 
és Aristoteles szemelvények (Alexander B.); Magyar irodalmi 
olvasmányok IV. k. (Jancsó B.) 

Tanította: Biszner Ödön. 
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Görögpótló  rajz, heti 2 óra. a) Ábrázoló geometria, 
heti 1 óra. Sikok és testek ábrázolása többféle  helyzetekben, 
saját és vetett árnyékaik szerkesztése. Tankönyv : Fodor 
L.: Ábrázoló geometria, b) Szabadkézi rajz, heti 1 óra. Ter-
mészeti tárgyak, edények rajzolása különböző helyzetekből. 
Magyarország művészettörténete. 

Tanitotta; Nagy Dénes. 

Történelem,  heti 3 óra. Magyarország oknyomozó tör-
ténelme a magyarok bejövetelétől 1896-ig. Tankönyv: Ko-
marik István S. I. A magyarok oknyomozó történelme. 

Tanitotta: Erőss József. 

Mennyiségtan,  heti 2 óra. Kapcsolástan. Newton bi-
nominalis tételének származtatása és alkalmazása gyökfej-
tésre. Coordinata-rendszerek. Az elemző mértanból az egyenes 
egyenleteinek előállítása. A gömbháromszögtanból a cosinus 
tétel levezetése és alkalmazása, A föld  két pontja távolsá-
gának kiszámítására a földrajzi  hosszúság és szélesség ada-
taiból, továbbá a nappali iv hosszának kiszámítására, tetszés 
szerinti napra és helyre vonatkozólag. Ezután az egész 
algebrai és mértani tananyag csoportokba szedett és gya-
korlati példák kidolgozásával kapcsolatos ismétlése. Havon-
kint egy iskolai dolgozat. Tankönyvek : Mocnik—Klamarik— 
Wagner Algebra és Geometria. 

Tanitotta: Jakab Antal. 

Természettan,  heti 4 óra. Az erély átalakulásai, meg-
maradásának elve. Az anyag szerkezete. A vegyülések tör-
vényei. Egyszerűbb vegyületcsoportok és ezek tulajdonságai. 
A hőtan, mágnesség és elektromosságtana. Végül a Cos-
mographia. Tankönyv : Fehér Ipoly : Természettan. 

Tanitotta.- Fái Gábor. 

Bölcsészet,  heti 3 óra. A lélektan és logika elemei. 
Olvasmányok a lélektan, erkölcstan és életbölcselet köréből 
(a tankönyv függeléke)  és Mill J. Stuart „A ded- és ind-
logika rendszere" cz. művéből. Tankönyv Lélektan és 
Logika (Szitnyai Elek). 

Tanitotta: Hissner Ödön. 
ia» 
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Testgyakorlat. 
1. Torna. 

I.  osztály,  heti 2 óra. Rendgyakorlatokból: Arcz- és 
oldalsor alakítás; fejlődés.  Járás, kanyarodás, szakasz, ren-
dek, kettős rendek alakítása helyben, később menet közben. 
Szab. gyakorlatokból a különböző állások, végtaglenditések 
és lökések, törzsforgatások  és hajlítások, fekvőtámaszok 
gyakorlása. Birkózás, kötélhúzás, futás. 

Szergyakorlatok közül: Magas és távol ugrás, alacsony-
nyújtó, korlát, pózna, trapez, vízszintes létra, lebegófa. 

II.  osztály,  heti 2 óra. Ugyanaz mint az I. osztályban. 
III.  osztály,  heti 2 óra. Ugyanaz mint az I. osztályban. 
IV.  osztály,  heti 2 óra. Ugyanaz mint az I. osztályban. 
V—VI.  osztály,  heti 2 óra. A rendgyakorlatokból és 

szabadgyakorlatokból ugyanaz mint I—IV. osztályban kibó-
vitve meneteléssel arczsorban és ellenvonulással. Szabad-
gyakorlatok szerekkel és múszabadgyakorlatok. Szergyakor-
latok mint I—IV-ben hozzávéve bak- és diskosvetés. 

VII—  VIII.  osztály,  heti 2 óra. Ugyanaz mint V—VI-ban, 
Sulydobás. Tanította.- Nagy Dénes. 

2. Játék. 
1. csoport: (I. II,. osztály),  hetenkint egy délután. 

Fütójátékok, lapdajátékok kis és középnagyságú lapdával. 
Tréfás  játékok. 

2. csoport: (III.  IV.  oszt.), hetenkint egy délután. 
Futójátékok, szabadjátékok kis, középnagyságú és tömött 
nagy labdával. Hadakozási és tréfásjátékok. 

3. csoport : {V.  VI.  oszt.), hetenkint egy délután. 
Ugyanaz, mit a második csoportban. 

4. csoport : {VIL,  VIII.  oszt.), hetenként egy délután. 
Ugyanaz, mint a 2-ik csoportban. Vezette: Herberger  Béln. 

2. Rendkívüli tárgyak. 
1. Ének. 

A tanulók 3 csoportban jártak órákra: 
1. Egyházi  ének,  heti 1 óra. Néhány uj darab beta-

nulása (unisono és karban) mellett az ének-elmélet alapele-
meit tanulták. 

2. Műének,  heti 2 órában. Vegyes, férfi  és gyermek-
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karban egyházi és világi darabokat tanultak be, a melyeket 
a megtartott iskolai és önképzóköri ünuepélyeken adtak elő. 

3. Ének-elmélet,  heti 1 órában. E csoportba voltak 
beosztva azok, a kiknek zenei hallásuk egyátalán nincsen. 
Tanulták az elmélet alapelemeit a hangsorok felállításával 
bezarolag. Tanitotta: Biszner Ödön. 

2. Zene 
a) Kezdők.  A vonalrendszer, a kulcs, a hangjegyek, 

a szünjelek, az ütem és a hangközök tüzetesebb ismertetése 
énekgyakorlatokkal. A hegedű és a vonó kezelése és helyes 
tartása. Hegedügyakorlatok egész-, fél-,  negyed- és nyolczad-
hangjegyekkel; egyszerűbb dalalakok. Heti óraszám : 2. 

b) Haladók.  A hangnemek tüzetesebb ismertetése és 
gyakorlása; a különféle  legato- és staccatogyakorlatok ; a 
trilla és a syncopa; nehezebb dalformák  inüvésziesebb elő-
adása Heti óraszám 2. 

c) Zenekar.  Az elóhaladottabb tanulók külön zenekart 
alakították, mely heti 1 órában az ensemble-játékot gyako 
rolta; anyagúi szolgáltak a klassikus-zenéból egyes az ifiuság 
felfogásához  mért zenedarabok, különös tekintettel a magyar 
klassikusok remekeire. A zenekar az összes iskolai ünne-
pélyeken és az önképzóköri gyűléseken tevékeny részt vett. 

Tanitotta: Dományáncz Péter. 

3. Franczia nyelv. 
1. Kezdők,  heti 2 óra. Az étre és avvir segédigék 

ragozása állitó kérdő és tagadó alakban. A fónevek,  mellék-
nevek, számnevek, részelő névelő. A „er" végzetü igék 
ragozása. A nyelvtani tananyag begyakorlására szolgáló, 
franczia  és magyar fordítási  gyakorlatok. Tankönyv : Bartos 
Fülöp és Dr. Chovancsák István Franczia nyelvtana és ol-
vasókönyve I. rész. 

2 Haladók,  heti 2 óra. A múlt évi tananyag átismét-
lése után a visszaható és az összes rendhagyó igék rago-
gozása. A partiape passé és infinitiv  használata. A megfelelő 
franczia  és magyar gyakorlatokon kívül olvastattak a kö-
vetkező prózai olvasmányok: Le vienx Mendiant, Le Vieil-
Iard, Histvine d, une Piéce d' or, Charlemagne, Roland á 
Roncevaux, Bayard, Les loisades, La Chevalerie, Gran-
deur de Seanne d' Arc, Lettres sur différents  sujet. Tan-
könyv Bartos Fülöp és Dr. Chovancsák István Franczia-
nyelvtana és Olvasókönyve II. rész. 



IV. 

írásbeli dolgozatok tételei. 
1. A magyar nyelvből a négy felső  osztályban. 

V. osztály. 
1. Visszaemlékezés a szünidőre (levélalakban). 2. Arany 

J. „Katalin" költői beszélyének tartalma. 3. Kisfaludy  K. 
„A kérők" ez. vígjátékának tartalma. 4. A tél (leirás) 5. 
Deák F. első felirati  beszédének gondolatmenete. G. Beszéd 
egy tanuló ifjú  sírjánál. 7. Szabad dolgozat. Iskolaiak : 1. 
Csikmegye nevezetességei. 2. Vörösmarty „Szép Ilonkája 
prózában elbeszélve. 3. A levélalak mint rhetorikai mű faj. 

VI. osztály. 
1. ügy kép leírása Petőfi  S. „Vándorélet" cz. költeménye 

mintájára. 2. Adtak-e kifejezést  költőink a nemzet hangu-
latának ? 3. Petőfi  hasonlatai hazafias  költeményeiben. 4. 
Zri.iyi M. Szigeti veszedelmének szerkezete. 5. Tihamér és 
Enikő jelleme Vörösmarty Két szomszédvárában. G. A ko-
mikum Kisfaludy  K. Csalódások cz. vigjatékában. II. Iskolai 
dolgozatok : 1. Tompa M. A madár fiaihoz  cz. költeményé-
nek méltatása. 2. A ballada jellemző sajátságai Arany J. 
Tetemre hivás cz. balladája alapján. 3) A személyek jelle-
mése a drámában. 

VII. osztály. 
1. Ne higyj azon gondolatnak, melynek szived ellen-

mond. 2. A magyarok honfoglaláskori  műveltsége, polgári 
és harczászati állapota. 3. Gyöngyösi István müveinek jellem-
zése. 4. Hogyan születtek a kurucz dalok ? 5. Mikes Ke-
lemenjellemzése törökországi levelei alapján 6 Emlékbeszéd 
egy elhunyt tanár felett.  7. Lyrai költészetünk fejlődése  Kis-
faludy  Sándorig. 



183 

8. Mit köszönhet a magyar irodalom Kazinczy Ferencznek. 
9. Berzsenyi Dániel költészetének jellemzése. 

VIII. osztály. 

1. Milyen lehetett a pogánykor költészete ? 2. Tinódi 
epikája. 3. Szépprózánk fejlődése  Faludiig. 4. Kisfaludy 
Sándor regéi. 5. Milyen költői arányok egyesülnek Vörös-
marty költészetében ? 6. A népköltés hatása irodalmunk-
ban. 7. Jókai regényírói jellemzése. 8. Csiky Gergely mint 
szinmúiró. 

2. Az érettségi Írásbeli vizsgálatnál. 
Magyarból  a) Népköltészetünk és jellemző sajátos-

ságainak ismertetése, b) A gőz és villamosság, mint a mű-
velődés terjedésének eszközei, c) Az indulat és szenvedély 
hatása az erkölcsi életre. 

Németből:  Mátyás és a török követ. (Galleotti 
Mazzio után). 

Latinból:  Vergilius Aeneise X. ének 755—780. vers. 
Görögből:  A hellének meglátják a tengert. Xenophon 

Anab. IV. 7. 19—27. (30 nyomtatott sor) 
Mennyiségtanból:  a) Algebra. Valamely 20 tagból 

álló arithraédkai haladványban a két középső tag szorzata 
725, a 3-ik és 12-ik tag összege 30; mekkora a haladvány 
első tagja és külömbsége? b) Mértan. Valamely húrhárom-
szög egyik oldala 1434, a másik 9'5G és a kör sugara 8'4 
méter; mekkora a húrháromszög területe és az ismeretlen 
harmadik oldal által kimetszett körszelet területe? 



V 

Tanszerek gyarapodása. 
I Könyvtarak. 

A) A tanári könyvtár  az 1902—190«}. iskolai évben 
a következő müvekkel gyarapodott: 

a) Ajándékozás utján Fejes István Összes költemé-
nyei, 2 k. Császár Dénes ajándéka. — Dolinay Gyula: Tör-
ténelmi Arezképcsarnok. A szerző ajándéka. — Balogh Pál: 
A népfajok  Magyarországon. Csikmegyc alispáni hivatalától. 
— T. Nagy Imre: A gazdasági alsóbbfoku  közoktatás. 
T. Nagy Imre: Csikmegye közgazdasági leirása. A szerzó 
ajándéka. — Buday Barna : A székely kongressus tárgya-
lásai és határozatai. Az Orsz. Gazdasági Egyesület aján-
déka. — Dr. Márki Sándor: Mátyás király Emlékkönyv. 
Mikó Bálint főispán  ajándéka. — Szemere Miklós Négy ország-
gyűlési beszéd. A szerzó ajándéka. — Almanach 1903-ra 
A Tud. Akad. ajándéka. — Szemere Miklós : A főrendiház  át-
alakításáról. A szerző ajándéka. — G. Nagy Lajos: Jelen-
tés a kolozsvári Mátyás király szoborról. A szobor bizottság 
ajándéka. — Magyarország közoktatásügye 1901. A vall. és köz-
okt. ügyi miniszter ajándéka. Pal István: Egyházi és Iskolai 
állapotok Székelyföldön.  A szerző ajándéka. — Dr. Cervinus : 
Tudomány és Humanismus. Székhelyi Majláth G. Károly gróf 
püspök ur ajándéka. — 11. drb. régi tankönyv az 50 es évek-
ből. Kertész Gábor ajándéka. Az erd. r. k. státus Igazgató-
tanácsa évi jelentése 1902. — Az erd. róni. kath. alapok és 
uradalmak 1901. évi zárszámadása, 1903. évi költségvetése. 
Az erd. r. kath. "status igazgatótanácsától.. — Csikmegyei 
Gazdasági Értesítő I—XIII. évf.  — Csiki Gazda XIV—XVI. 
évf.  — Igazság I—III. évf.  — Csiki Lapok I—XIV. évf.  — 
Magyar állam XXXIX—XLIII. évf.  — Szépirodalmi Kert. 
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1898—1902. — Katholikus Tanügy 1900-1902. — XiS 
XXIII. évf.  — Herko Pater I—VII. évf.  Imets Fülöp Jákó 
apátkanonók ajándéka. 

b.) Vétel  utján. Diccy A. V.: Bevezetés az angol 
alkotmányjogba, ford.  Tarnai J. — Fried jung H. K. 
Harcz a német hegemóniáért, ford.  Junius — Némethy 
Géza: Vergilius élete és müvei. — Southey Róbert : Nel-
son életrajza, ford.  Reményi Antal. — Szentírási szakaszok. 
Kg és föld,  irt:i Prohászka Viktor. Katschtaller V.: Katholi-
kus ágazatoa hittan, ford.  Kiss János dr. — Debreczeni 
Márton: Kióvi csata. — Pótkötetek a Pallas Lexikonhoz 
I. II. — Petz Vilmos: Okozi Lexikon 6 füzet.  Hermaun 
Ottó : A magyar nép arcza és jelleme. — Remekírók Képes 
Könytára I—XIV. K. - Zietel A. K. Handbuch d. Palaeon-
tologie. — Brelim Alfréd:  Az állatok Világa IV. és V. K. 
— Dr. Fináczy Ernő : A magyarországi közoktatásügy tör-
ténete Mária Terézia korában. — Fraknói Vilmos: Magyar-
ország egyházi és politikai összeköttetései a római szent-
székkel. — Dr. Gombos Ferencz A.: Paulus Diakomus, A 
langobardok története. — Wagner János, Hoffman  J.: 
Magyarország virágos növényei. — Budapesti Szemle 1887. 
— Egyetemes Philologiai Közlöny V. évf.  — Magyar Nyel-
vöi I. K. -- Természettudományi közlöny I. K. — Nyelv-
tudományi közlemények I. — XVII. K. — Orsz. Tanáregy. 
Közlöny IX. XVIII. XIX. évf. 

c.) Folyóiratok.  Archeológiai Értesitó, XXII. K. — 
Akadémiai Értesitó, 1902. — Magyar Nyelvőr, XXXI. évf.  — 
Matliematikai és Physikai Lapok, XI. évf.  — Mathematikai 
és Természettudományi -Értesitó XX. évf.  Nyelvtudományi 
közlöny, 1902. — Történelmi Tár, 1902.'— Századok, XXXVI. 
évf.  — Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, 
XXXV. évf.  — Bölcseleti Folyóirat XVII. évf.  — Földrajzi 
közlemények, XXX. évf.  — Szent Gellért, 1902. Budapesti 
Szemle, 1902. — Egyetemes Philologiai Közlöny, XXVI. évf. 
— Erdélyi Muzeum, 1902. középiskolai Mathematikai lapok, 
IX. évf.  Katholikus Szemle 1902. 

B) Ifjúsági  könyvtár.  V é t e l : Jósika Miklós Utolsó 
Báthori, Két királynő. Benedek Elek A honfoglalás  mon-
dái, Madármesék, Pásztormesék, Vidám mesék, Csoda-mesék, 
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Virágmesék, Mesék és mondák, Krisztus-legendák, Hetedhét 
ország ellen, Apró mesék, Katona-mesék. Mondák és legen-
dák, Kalandos mesék, Székelyföldi  mondák és mesék, Allat-
mésék, Bohókás mesék, Világszép mesék, Tündérmesék, 
Óriások és törpék, A tatárjárás mondái, Cox György, Görög 
regék. Gaál Mózes : Hűn és magyar mondák, Magyar király-
inondák. Hoffmann  Ferencz : Ötven kis mese, Czike Imre, 
Felhómesék. Prónai Antal: Kis barátaimnak, Kincs István, 
Testvérek, Anhi, Falusi gyermekek könyve, Petőfi  Sándor 
Családi versei 6 drb, Haza és szabadság 6 drb, Kisebb el-
beszélő költeményei 6 drb, Románczok 6 drb, G. Blittuer 
Julia: Az éves mostoha, B. Büttner Lina : Testvérek va-
gyunk, Ifjúság  könyve, Ifjúsági  olvasmányok, Szabó Imre 
A falu  őrangyala, Tanulságos olvasmányok, Gaál Mózes 
Szondi két apródja, Zoárd jóslata, Vitézi becsület, A fur-
fangos  diák, Szerelemhegyi Tivadar A fekete  sereg pusz-
tulása, Solymosi János A hós varga, Bánfi  János, Pribék 
László, Solymossy Sándor: Az áruló, Gaál Mózes : Daczó 
uram szamara, Az utolsó próba, Hanusz István Déleurópá-
ból, Morvay Győző Egy eltemetett város. Hanusz István 
Középeurópából, Bonnél J. Jáva pálmás partvidékein, Az 
elefántvadászok,  A vadonban, A marinoestraati ültetvényes, 
A sziklás hegyvidék gyarmatosai, Sasszárnyakon, Benedek 
Elek : Székely mesemondó II. r., Nieritz G. A pásztorfiú  és 
kutyája, A kis bányász, Columbus Kristóf.  A vak fiú,  Marryat, 
Derék Jakab, Hoffmann  Ferencz 150 új erkölcsi elbeszélés, 
Kis elbeszélések, Pósa Lajos: Dalok, regék, Hoffmann  F. 
A tengeren tul, Vidor Ferkó, A milyen az úr, olyan a szolga, 
A szokás hatalma, Tiszteld atyádat és anyádat, A becsület-
szó, A hú sziv, A jótett meghozza kamatjait, A két hű 
barát, A magas északon, A megtért, A munka jutalma, A 
szenvedések iskolája, A testvérek, Anyai szeretet, Az igazság 
napfényre  jó, Az Inka kincse, Egy levél a szentírásból, 
Királyfi,  Mylord Cat. Próbák, A szegény és gazdag, Az ár-
vák, A látszat csal, Az igazság győz, Négerélet, Külső fény 
és belső érték, A ki mer, az nyer, Testvéri szeretet, Áldás 
a jó tetten, Gyermeki szeretet, Petőfi  S. Családi versei 5 
drb, Vegyes költeményei 5 drb, Berzsenyi Válogatott versei 
5 drb, Kölcsey válogatott versei 5 drb, Gvadányi A peleskei 
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nótárius 5 drb, Kisfaludy  S. Válogatott regéi 5 drb, Kis-
faludy  K. Válog. Vig elbeszélések 5 drb, Jókai Népvilág 5 
drb, Szemelvények müveiből 5 drb, Hasznos Olvasmányok, 
Ifjúság  könyvei, Hasznos mulattató (István Társ.) Dr. Kará-
cson Imre: Szent Imre herczeg, Kincs István: A vadon gyer-
meke, Szabó Imre: A falu  őrangyala, Sziklay Kincs István: 
A torony története, Gonosz idők, Sziklay János: Tisztító 
tűzön át, Gaal Mózes: Vitézség és haza, Becsület és hüeég, 
Kujak Andris keleti utazása, Cortéz, Mexico meghódítója, 
Prónai Antal: Kis barátaimnak, Kincs István, A testvérek, 
Thomas Lajos, (ford.  Fésűs) Felfedezések  könyve, Gaal 
Mózes: Peru elfoglalása,  Kisfaludy  K.: Szilágyi M. szabadu-
lása, Hűség próbája 5 drb, Berzsenyi Válogatott versei 
5 drb. Kölcsey Válogatott versei 5 drb, Virág Válogatott 
költeményei 5 drb, Heltai G. Válogatott meséi 5 drb, Mikes 
K. válogatott levelei 5 drb, Faludi F. Három elbeszélés a 
Téli éjszakákból 5 drb. Latkóczy Mihály: Magyar szent-
egyházak regéi, Dr. Lórincz Gyula: A magyar történet 
századai, Gaal Mózes: Siralmas Erdély, A kompánisták viselt 
dolgai, Donászy Ferencz : Szigetvár és Eger hősei, P. Szath-
máry Károly: Török világ Magyarországon, A kurucz király, 
Fényes Elek : Szigetvár ostroma, Jakab Ödön : A két imposz-
tor, Tinódi válogatott históriás énekei 3 drb, Faludi F. 
Három elbeszélés a téli éjszakákból 3 drb, Széchenyi: Hitel 
5 drb, Deák 1861 -i elsó felirati  beszéde 5 drb, Arany Toldi 
estéje 5 drb, Jókai, Az új földesúr  5 drb, Gyulai Pál: Arany 
János (Emlékbeszéd) 5 drb, Salamon Ferencz: Irodalmi 
tanulmányok, Kemény Zsigmond Élet és irodalom 5 drb, 
Marczaly: Képes Világtörténet X. k., Zrínyi Miklós: Szigeti 
veszedelem 5 drb, Vörösmarty M. Cserhalom 5 drb, A két 
szomszédvár 5 drb, Arany J. Válogatott kisebb költemé-
nyeiből szemelvények 5 darab, Kisfaludy  K. A kérők 10 drb, 
Shakespeare: Machbet 5 drb, Balassa Bálint: Válogatott 
költeményei 10 drb, Csokonai: Dorottya 5 drb, Lilla 5 drb, 
Ódák 5 darab, Tompa népregéi 5 darab. Regéi 5 darab, 
Baksay Sándorj Dáma, Deli, Bácsy Jakab, Szitnyai Elek, 
Levelek egy tanuló ifjúhoz,  Gyöngyössy István: Murányi 
Vénus 3 drb, Kemény János 3 drb, — A kurucz világ köl-
tészete (Szemelv. Kardos) 6 drb, Kazinczy F.: Pályám emlé-
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kezete 6 drb, Mikes K. Válogatott levelei 5 darab, Balassa 
Bálint válogatott költeményei G drb, Pázmány P. Válogatott 
egyházi beszédei 5 drb, Kalauzának I. és II. könyve 5 drb, 
Zrinyi M: Az török áfium  ellen való orvosság 3 drb, Besse-
nyei György: A természet világa, Agis tragédiája 2 drb, 
Lais 2 drb, Erdélyi János, Taoulmánj'ok, Br. Eötvös József  : 
A falu  jegyzője, Kemény Zsigmond, Zord idő 2 drb, Madách 
Imre: Az ember tragédiája 5 drb, Gyulay Pál: Vörösmarty 
életrajza, Szitnyai Elek: Esz és sziv, Gyöngyösy László 
Arany János 3 drb, Széchényi I. Hitel 5 drb, Petőfi  Sándor 
összes költeményei 6 drb, Székely Sándor: A székelyek Er-
délyben 2 drb, Salamon Ferencz Irodalmi tanulmányok 2 
köt., Greguss Ágost, A balladáról és egyéb tanulmányok, 
Arany János, írói arczképek 2 drb, Széchenyi I. müveiből 
szemelvények 3 drb, Gyulai Pál Emlékbeszédek, Ifjúság 
könyve, Kemény Zsigmond Élet és irodalom 5 drb, Miha-
lovicn Béla: Egy év Perzsiában 3 drb. Összesen 450 drb. 
455 korona 80 fillér  értékben. 

A j á n d é k : Szemere Miklós: Négy országyülési be-
széd (szerzó ajándéka), 2 drb, az Önképzőkörtől a Vasárnapi 
Újság 19'Jl. és 1902., s a Magyar Szemle 1900., 1901, 1902. 
és a Tanulók Lapja 1899/900., 1900/901. évfolyamai,  Fe 
rencz Sándor V. o. tanulótól: Szamota István, Régi utazások, 
Miklós Antal V. o. tanulótól: Verne Gy. Három orosz és 
három angol kalandjai, Dolinay Gyulától: Magyar királyok 
és hősök arczképcsarnoka, T. Nagy Imrétől Csikmegye köz-
gazdasági leírása és A gazdasági alsóbb fokú  közoktatás, 
Pál Gábor igazgatótól: Demosthenes Philippikái for.  Borsos 
Church A római élet Cicero korában, ford.  Szilasi, König 
Dénes: Mathematikai mulatságok, Lajos Ferencz I. o. ta-
nulótól Mosdossy Imre : ut az ingoványon, Szántó József  vár-
megyei aljegyzőtől Szemere Miklós röpirata (A főrendiház 
re formál  ás a tárgyában), Szlávik Ferencz tanártól Kisfaludy 
Károly : Szilágyi Mihály szabadulása, Mátyás diák, Húség 
próbája. Az ajándékozott könyvek száma 20 drb, értéke 
120 korona 30 fill. 

A könyvtár osztályok szerint újra rendeztetett; min-
den osztály részére sorszámos és betüsoros jegyzék készült. 
Használatáról az alábbi táblázat nyújt felvilágositást. 



189 

Osztály A tanulók száma A kivett könyvek Osztály 
szama 

I. 68 212 
II. 67 590 

III. 59 347 
IV. 43 336 
V. 47 420 

VI. 28 186 
VII. 17 168 

VIII. 19 ! 192 

Összesen 348 2451 

Dr. Balló István, 
a könyvtár 8re. 

C) Kölcsön  könyvtárban  van 1500 drb tan- és segéd-
könyv, ebből e tanévi szaporulat 50 drb. 

A köcsön-könyvtár pénzvagyona 37G0 k., a mely ösz-
szeg részint takarékpénztárban, részint kötvényekben gyü-
mölcsözik. 

Biszner Ödön, 
a könyvtár kezelője. 

2. Szertárak. 
A) Természettani  szertán. 

A természettani szertár gyarapodott a következő esz-
közökkel : 1. Szabadtengely a praecessio és nutatio szem-
szemléltetésére. 2. Fluorescentiát mutató anyagok (egy so-
rozat). 3. Phosphorescentiát mutató anyagok (egy sorozat). 
4. Stroboskop, képekkel. 5. pótlószinü utóképek bemutatá-
sára szolgáló eszköz. 6. Rutherford-féle  inax.-min. hőmérő 
(Ahermometrograph). 7. Norinálhöméró 100® C.-ig, 1 / i 0 fok 
léptekkel. 8. Gay—Lussac mindkét törvényének igazolására 
szolgáló Regnault-féle  eszköz. 9. Lavoisier-féle  Kulorimater. 
10. Lausserre féle  hajszálnedvességmérő. 11. Pacinossi gyürü. 
12. Kienmayer-féle  foncsor. 

B) Érem- és régiségtár. 
Az érem- és régiségtani gyűjteményhez adakoztak 

Györffy Ignácz 1 drb 10 forintos  Kossuth bankó. — Prihoda 
81 
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János III. o. t. 4 drb papír pénzt: „Ein Gulden" 1858. 2 
drb „Zehn Kreuzer" 1860. 1 drb 30 pengő krajczáros Kos-
suth bankó. Sípos Bálint II. o. t egy krajczár 1812. (réz.) 
— Botár Domokos II. o. t. Ferdinánd-féle  ezüst dénár 1557-
ból. — Bálint Ferencz II. o. t. Kossuth Lajos-emlékérem 
1802—1902. (bron). — Laczina Béla II. o. t. egy krajczár 
1760. (réz.) — Ferencz Bálint II. o. t. milleniumi emlékérem 
(réz.) — Zakariás Pál II. o. t. egy drb 2 paras rézpénz 
1773. — Dobos Mihály II. o. t. 2 drb ezüst 20 krajczáros 
1868, 1869 1 drb egy krajczáros (réz.) Uher Vilmos II. o. t. 
egy drb 3 krajczáros 1812 (réz.) — Orbai Lajos II. o. t. 
egy drb 5 centesimi, olasz, 1867. (réz.) — Prihoda István 
II. o. t. egy drb 10 krajczáros ezüst, 1772-ből. — Bálint 
Ferencz II. o. t. egy drb milleniumi emlék érem (vörösréz.) 
— Veres Ádám II. o. t. egy drb 3 krajczáros (réz.) Ifj. Gál 
István II. o. t. egy drb 2 bani. 1882. (réz.) — Laczina Béla 
II. o. t. Mátyás király szobor-emlékérem (réz.) — Varga 
János II. o. t. egy drb 3 krajczáros. 1800. (réz.) — Rancz 
Gábor II. o. t. egy drb 6 krajczáros, 1800. (réz.) — Gábosi 
Dénes II. o. t. egy drb 10 centesimi (réz); egy drb 1 kraj-
czáros 1854. (réz) ; egy drb keresztelési emlék érem (réz.) 
— Székely Lajos IV. oszt. t. egy drb papír pénz „Zehn 
Kreuzer. — Janky Vilmos IV. o. t. egy drb 1 krajczáros, 
1800. (réz.) — Lacziria Jenő I. osztályos t. egy drb Mátyás 
király szobor-emlékérem, (réz) — Búzás Beniám 1. o. t. 
egy drb. 1 krajczáros 1812. (réz) — Id. Gál István II. o. t. 
egy drb 4 krajczáros, 1861. (réz) — Herink József II. o. t. 
egy drb osztrák 6 krajczáros, ezüst, 1849. — Antal Gyula 
II. o. t. egy drb németországi 5 pfennig  (nikel) egy drb 1 
krajczáros 1800. (réz.) — Sipos Richárd II. o. t. egy drb 2 
krajczáros (réz), egy drb '/» krajczáros. réz, 1851,—Id. Gá| 
István II. o. t. egy drb krajczáros 1851. (réz.) Apponyi Lajos 
II. o. t. egy drb krajczáros 1816. (réz.) — Szántó József 
II. o. t. egy drb. 1 krajczáros 1812. (réz.( — Miklós Károly 
II. o. t. egy drb. 1 krajczáros 1861 (réz.) — Bogos István 
II. o. t. II. Mátyás-féle  ezüst dénár 1607. egy drb (ezüst.) 
egy darab ezüst 3 krajczáros. — Rancz Gábor II. o. t. egy 
drb. Ferencz-féle  ezüst húszas. — Id. Gál István II. o. t. egy 
drb. 1 bani (réz.) — Dobos András II. o. t. egy drb. 2 bani 
(réz.) Laczina Béla II. o. t. 1760-beli lengyel réz garas. 
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Császár  Dénes, kulluszminiszteri segéd hivatali fő-
igazgató ajándéka : három drb. Mária Terézia-féle  „Ein kreut" 
zer" (réz) egy drb. Ein kreutzer 1780. (réz) két drb. II. József-
féle  V» kreutzer 1881. (réz) három drb. I. Ferenez-féle  Ein 
kreutzer 1812. (réz) négy di«b. I. Ferencz-féle  Ein kreutzer 
1816. (réz) hat drb. I. Ferencz-féle  1 krajczáros 1800. (réz) 
három drb. I. Ferencz-féle  3 krajczáros 1800. (réz) egy 
drb. I. Ferencz-féle  6 krajczáros 1800. (réz) két drb. I. 
Ferencz-féle  30 krajczáros (réz) négy drb. 1 kreutzer 1851. 
(réz) egy drb. egy krajczáros 1848. (réz) egy drb. ,/a kreut-
zer 1851. (réz) egy drb. 20 krajczár 1869. (ezüst), két drb. 
két filléres  (egyik magyar, másik osztrák) 1893, 1894. (bronz) 
egy drb. az 1867-iki koronázás érme (léz) egy drb. a ko-
ronázás 25-ik év fordulójának  érme (nickel), egy drb. kisebb 
török rézpénz, egy drb. nagyobb török rézpénz, egy drb. 
kisebb török ezüstpénz, egy drb. Victoria angol királynő 
érme (nagyobb) (réz), egy drb. Victoria képével játszó pénz 
(réz), egy drb. Szard (Károly Félix) 5 centesimi 1826 (réz), 
egy drb. keleti vallásos érem (réz), tizenöt pengő krajczá-
ros 1849., harmincz pengő krajczáros 1849., két forintos 
1848., öt forintos  1848., tiz forintos  1848. Ein gulden 1858., 
zehn kreutzer 1860., egy drb. Gusztáv Adolf  svéd király 
Mou. Nova. Civ. 24. számmal (ezüst) két drb., III. Zsigmond 
lengyel király-féle  ezüstpénz (24. számmal), egy drb. Beth-
len Gábor-féle  ezüst húszas 1625. egy drb. Miksa József-
féle  ezüst húszas 1777., egy drb. I. Ferencz-féle  30 kreut-
zer (réz). 

Erőse Jóesef, 
az érem és segiségtár őre. 

13* 



VI. 

Adatok a tanév történetéhez. 
1. A tanév lefolyása. 

A tanári testület szervezkedő tanácskozását augusztus 
27-én tartotta, melyen a főtanhatóságtól  az előző tanév óta 
jött rendelkezések tudomásul vételén, a tantárgyak, osztály-
lönökségek, egyéb tisztségek és szerepek beosztásán kivül 
megállapitatott a javitó és felvételi  vizsgák ideje és rendje ; 
megválasztattak az igazgató és tanárok esetleges fegyelmi 
ügyeiben Ítélkező I. fokú  fegyelmi  tanácsba az erd. r. k. 
status gimnáziumi tanárainak szolgálati és fegyelmi  szabálya-
ival előirt tagok, valamint a tandij és egyéb illetékek száma-
dásainak ellenjegyzésére a testületből két rendes tanár. 
Ezen kivül tartott a testület a tanév folyamán  11 rendes és 
2 rendkívüli értekezletet. Az előbbiek tárgyát képezte : a 
tanulók erkölcsi viseletének és tanulmánybeli előmenetelé-
nek számbavétele, a dicséretet, intést vagy megrovást érdem-
lők kijelölése, az időszakok végén az érdemjegyek meg-
állapítása, tandíjmentességre ajánlottak kijelölése, költség-
vetés és a jövő tanévben használandó tankönyvek jegyzékének 
összeállítása, a főigazgatói  látogatás alkalmából felmerült 
észrevételek tudomásul vétele és megbeszélése. A két rendk. 
értekezleten betegség okából szabadságolt két tanártárs 
helyettesítésének módozatai állapíttattak meg. 

A javitó vizsgálatok augusztus 30-án és szept. 3-án 
ejtettek meg, minthogy egy napon velők végezni nem lehe-
tett. Vizsgálatra jelentkezett összesen 63, kik közül javítani 
sikerült 45-nek, nem sikerült 18-nak. Felvételi vizsgálatra, 
mely augusztus 31-én tartatot, összesen négyen jelentkeztek ; 
egy a II., kettő III. és egy az V. osztályra. A vizsgálatot 
mind a négyen sikerrel állották ki. A felsőbb  tanhatóság 
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engedélye alapjáu a tanév elején magánvizsgát tett egy, 
még pedig a négy osztályról sikeres eredménnyel. A be-
iratkozások szept 1—3. napjain folytak  le, 347 nyilvános 
és 1 magántanuló felvételével.  Szept. 4-én az ünnepélyes 
„Veni Sancte" megtartása után igazgató az ifjúsághoz 
intézett beszéddel és a fegyelmi  szabályok felolvasásával  a 
tanévet megnyitotta és az előadások a szabályszerű szün-
napok kivételével minden megszakítás nélkül folytak  junius 
13-ig bezárólag. 

A fennálló  szabályoknak megfelelvén  junius második 
felében  az osztályvizsgák tartattak meg a következő csopor-
tosítással és beosztással 

d. e. I., Ii., VI. és VII. osztály a vallástaiiból. 
d. u. V., IV. és III. Junius 15-én 

Junius 16—17-én szóbeli érettségi vizsgálatok, 

d. e. 
I. oszt. magyar és latin nyelv. 

földrajz  ós természetrajz. 
Junius 18-án 

Junius 19-én 

Junius 20-án 

Junius 22-én 

Junius 23-án 

Junius 24-én 

d. u. 

d. e. 

d. u. 

d. e. 

mennyiség, rajz. gcoin. ós földrujz 
magyar nyelv és történelem, 
német, latin és görög nyelv. 

magyar nyelv,tört.,gör. pótló irod 
német, latin és görög nyelv, 
számtau és rajz. geometria, 
magyar és latin nyelv, 
német és latiu nyelv. 
mennyiség, rajz. gcoin. term.-rajz. 
magyar ny., történél., gör. p. irod. 

d. u. torna vizsga I—VII. osztálynak verse nynyel 

\ V L 
d. e. vil. 

német, latin és görög nyelv, 
mennyiségt, term.-tun ésegészstan 

d. u. I—VII. oszt. az ének, zene és franczia  nyelvből. 

Í I V . n é n i é t é s l a t i n n y e l v . 

V. természetrajz, mennyiségtan. 

Î V I . m e n n y i s é g , t e r m é s z e t r a j z . 

VII. magyar ny., történet, g. p. irod. 

!

I. földrajr,  természetrujz. 

II. számtan, rajz. geometria. 
III. magyar nyelv, történelem. 

D. u. az órdemaorozat végleges megállapítása. 
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bizonyítványok kiállítása, ifjúsági  és kölcsön-
könyvtári könyvek beszedése. 

Junius 27-én záró értekezlet. 

!

| 8 órakor hálundó istenitisztelet, az érdem-
d. e. < sorozat felolvasása,  jutalmak és bizonyilvá-

I nyok kiosztása. 
A VIII-ik osztály tanulóival az osztály vizsga május 15-én 

tartatott meg az érdemsorozat rendjén látható eredmény-
nyel. Az érettségi Írásbeli vizsgák május 18— 20. és 22—23. 
napjain folytak  le. A vallástani érettségi vizsga 26-án tar-
tatott meg, Murányi Kálmáu felcsiki  fóesperes,  püspöki 
biztos elnöklete alatt, a ki a többi osztályok vallástani vizs-
gáján is az elnöki tisztet szives volt betölteni. 

A szóbeli érettségi vizsgálat, melyen az erd. r. k. 
statust Mikó Bálint főispán,  igazgató tanácsos képviselte, 
Kuncz Elek tanker. kir. főigazgató  elnöklete alatt junius 
16. és 17. napján tartatott meg a következő eredménnyel 
A vizsgálatra állott 19 közül, jeles eredményt tanúsított 1, 
jót 5, egyszerűen érett 8; egy-egy tárgyból javitó vizsgálatra 
utasíttatott 5. 

2. Hivatalos látogatások. 
Püspök úr ó mltga okt. 27-én a Sepsi-Szentgyörgyön 

végzett templomszentelés után, d. u. 3 órakor ide érkezett 
és intézetünket magas látogatásával szerencséltette. Az 
ifjúság  az előadások végzése után templomba vonult, részt-
vett a d. utáni istentiszteleten és Püspök úr ő mltga a 
szószékről szent beszédet intézett hozzájuk. A következő 
napon megjelent az előadási órákon, meghallgatta több ta-
nár előadását, az ifjakhoz  kérdéseket intézett s a kettős 
fiuevelő  intézetben étkezés és tanulás közben is megláto-
gatta őket, sőt estve, lefekvés  után hálótermekben is kö-
rül nézett közöttük. 

Május 4 — 6. napján vallás-és közoktatásügyi miniszter 
úr megbizásából a tankerületi főigazgató  helyett Szamosi 
János dr. egyetemi tanár úr végzett hivatalos látogatást, 
mely alkalommal meglátogatta az egyes tanárokat külöm-
böző tantárgyának előadási óráin, meghallgatta a tanulók 
feleleteit,  megvizsgálta a könyvtárakat és szertárakat és 
ellátogatott a kettős fine  velő intézetben elhelyezett ifjak 

Jun. 25—26. 
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tanuló-, háló-, éá étkezőterraébe. Észrevételeit a 6-án d. u. 
tartott értekezleten közölte, s ezeknek során kifejezésre 
juttatta, hogy az intézetnél rendet, pontosságot, tisztaságot 
é6 tanulmányi tekintetben is kielégítő állapotot talált. 

Püspök úr ó mltga junius 6 7. és 8-ik napjain is-
mételve meglátogatta az intézetet, hogy az újra szervezett 
Mária-Társulatba lépni kivánó ifjakat  a társulat tagjaivá 
avassa. Ez alkalommal szombaton d. e. 10 órakor Püspök 
úr ó mltga szent beszédet intézett az ifjúsághoz  a töredel-
mes gyónásról, d. u. sokakat a felnőttebb  ifjak  közül meg-
gyóntatott és másnap mindnyájokat áldoztatta. 7-én (va-
sárnap) d. u. a Mária-Társulatba lépó tagokat a zárda temp-
lomában, nagy közönség jelenlétében felavatta  és hozzájuk 
megható és lelkesítő, szép beszédet intézett. Ezt a felava-
tás alkalmából az ifjúság  által rendezett ünnepély követte. 
Ennek, valamint a felavatás  ünuepélyének részletesebb 
leirása : „Mária-Társulat" ezim alatt hátrább olvasható. 

3. Változások a tanári karban 

Wasylkievicz Viktor dr. rendes tanár innen a brassói 
r. k. főgimnáziumhoz  és helyébe Eróss József  rendes tanár 
a latin nyelv és történelmi tanszékre a gyulafehérvári  fő 
gimnáziumtól ide, áthelyeztettek. 

Sipos Sándor rajztanár helyébe, aki 30 évi szolgá-
lat után nyugalomba vonult s aki a nyugalmat a fáradsá-
gos, kitartó és sikeres működés után méltán kiérdemelte, 
helyettes tanári minőségben Nagy Dénes okleveles rajzta-
nár és oki. középiskolai tornatanár neveztetett ki. 

Ráduly Simon itteni és Szlávik Ferencz sz. udvarhelyi 
r. k. főgironáziúmi  helyettes tanárok szeptember hó végén 
a szolgálat érdekében kölcsönösen áthelyeztettek. Azóta 
Szlávik F. a tanári vizsgálatát befejezvén,  a fótanhatóság 
a magyar és latin nyelv-tanszékre folyó  évi február  elejétől 
kezdódóleg a szabályszerű illetmények kiutalása mellett 
rendes tanárrá nevezte ki. 

A zenetanitással a tanév elejétől kezdve Dományáncz 
Péter tanitóképzó-intézeti tanár, mint szakeró, megbízatott. 

Szász Károly kartársunkat, aki 26 évig szolgálta az 
erd. r. k. status tanügyét buzgósággal, kötelességtudással, 
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lelkesedéssel és nemzeti történelmük iránt az ifjúságot 
hasonló lelkesedésre inditó sikerrel, a folyó  év elejétől 
kezdve súlyos betegség lepte meg, mely márczius 23-án 
sirba döntötte a még csak ötvennégy éves munkatársunkat. A 
tanári kar és az ifjúság  koszorút helyezett koporsójára és 
nagy közönség részvétele mellett kisértük örök nyugalomra 
intézetünknek azt a munkását, aki a tanárt kar kiadott 
gyászjelentése szerint: „Nemeslelkesedéssel, puritán egysze-
rűségével és kötelességeinek buzgó teljesítésével szerezte 
meg a kartársai szeretetét és tanítványai háláját." Nyugod-
jék békeségben ! 

Petres Andrást márczius közepe óta betegség aka-
dályozta tanári teendői teljesítésében ; miért is, a fótanha-
tóságtól a tanév végéig szabadságot kért és egyben beje-
lentette, hogy egészségét annyira megrongáltnak érzi, hogy 
tanítani tovább nem képes és nyugalomba helyezése iránt 
a tanév végén megteszi a szükséges lépéseket. 

Ilyen körülmények között a testületnek márczius 
közepe óta két tanerőt, sőt rövidebb ideig még négyet is 
kellett helyettesíteni, minthogy más tagtársaknál is jelent-
kezett hosszab-rövidebb ideig tartó betegség. Az 1902/3. 
tanévet a a nehéz esztendők közé méltán sorozhatjuk. 

Az állandó helyettesítések következőleg osztattak be: 
Szász Károly óráiból kapott: Balló István dr. a III. és 

IV. osztályban történelmet heti 6 órában és átvette tőle a 
VIII. osztátyban a bölcsészetet Riszner Ödön 3 órában. Erőss 
József  kapta a történelmet a VI. és VII. osztályban, heti 6 
órában, Szlávik F. görögpótlót az V. osztályban heti 3 órában. 

Petres óráiból kapott: 
Bálinth György görögöt a VIII. osztályban, heti 4 órá-

ban. Balló István görögöt az V. osztályban, heti 5 órában. 
Szlávik Ferencz latint a VI. osztályban, heti 6 órában. 
Szlávik F'erencz görögpótlót a VI. osztályban, heti 3 órában. 

Ez a magyarázata annak, hogy a „Tanári kar" czim 
alatt némelyeknek oly rendkívüli heti óraszám mutatkozik. 

4. Vallás-erkölcsi állapot. 

Az ifjúság,  a téli hónapok kivételével, mindennap tes-
tületileg vett részt a szent misén a tanárok kíséretében. 
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Vasárnapokon isteni tisztelet előtt a négy alsó és a négy 
felső  osztály külön-külön csoportban exhortatiót hallgatott 
más ünnepnapokon pedig az áhítatos közönséggel együtt, 
jelent meg a nagy misén és ott hallgatott szent beszédet. 
A kettós fineveló  intézet ifjúsága  vasár- és ünnepnapokon 
a délutáni isteni tiszteleten is mindenkor résztvett. 

A tanév kezdetén, Mária szeplőtelen fogantatásának 
ünnepén, a húsvéti ünnepek alkalmából és a tanév végén 
(junius 6-án) Püspök úr ó mltga jelenléte és áhitatosságra 
hangoló közreműködése alatt az összes r. kath. vallású ifjú-
ság gyónt és áldozott. Ezen kivül minden vasárnap az úgy 
nevezett diákmisén számosan járultak az Úr asztalához szent-
áldozásra azok, akik előző napon vagy azon nap reggelén 
elvégezték gyónásukat. 

A húsvéti ünnepeket megelőzőleg püspök úr ó mltga 
gondoskodása folytán  ftdó  P. Biró Gyula Jézus-társasági atya 
tartott a III—VIII. osztálybeli tanulóknak nagy figyelemmel 
hallgatott, igen hatásos szent beszédeket márczius 11—14-ik 
napjain. Ugyanekkor az I. és II. osztály növendékeinek szent-
gyakorlatait Balog József  vallástanár vezette és végezetül az 
összes résztvevő ifjúság  tanáraival egyetemben gyónt és 
15-én reggel áldozott. 

Úgy a vallási kötelmek teljesítése, valamint erkölcsi 
viselet tekintetében az ifjúságnál  általában örvendetes javulás 
észlelhető, mely véleményt a fegyelmi  ügyek kevesbedése 
és a durvább kihágások kimaradása határozottan támogatni 
látszanak. 

5. Egészségi állapot. 

A lefoly  tanév alatt az ifjúság  egészségi állapotát ked-
vezőnek lehet mondani, a mennyiben járványos betegség 
a tanitás menetét nem zavarta. Az ifjúság  zöme a kettős 
fineveló  intézetben (seminárium és internátus) lévén elszál-
lásolva, ott minden nap reggelén Kolonics Dénes dr., inté-
zeti orvos a gyengélkedőket vizsgálat alá vette, a beteg-
szobában helyezte el és szükség esetén rendkívüli időben 
is ezeket, valamint a hozzáforduló  künnlakókat is orvosi 
segélyben részesítette. Ily módon az ifjúság  egészségi álla-
pota kelló ellenőrzésben részesült. Ezenkívül különösen a 
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szembajok ellenőrzése tekintetében a tanév kezdetén az 
összes ifjúságra  kiterjedő szemvizsgálatot is teljesített. 

Az idei kemény tél elég alkalmat szolgáltatott arra, 
hogy téli tornacsarnokot nélkülöző iskolánk ifjúsága  magát 
ezen időszakban a kocsolyázás gyakorlásával edze. Erre 
úgy az iskola udvarán készített kisebb korcsolyapályát, 
valamint a közelben folyó  patak mentén kínálkozó jégpályá-
kat élénken fel  is használták. Az őszi és tavaszi időszak-
ban pedig nag,y kedvvel folyt  a hivatalos és még inkább a 
nem hivatalos játékok sorozata, melyek közül a testet, lel-
ket egyaránt üdítő labdajátékok örvendenek különösebb 
közkedveltségnek. 

Az egészségi állapot kedvező megítélése mellé — fáj-
dalom — szomorú jelenséget is kell az évi krónikába fel-
jegyezni. Iskolánk két szorgalmas és jóreményü tanulója, 
Szakálli Manó V. osztályos, aki a kiválóbb elómenetelüek 
közé tartozott, ápril 26-án Csik-Csicsóban és Imre Kálmán 
VIII-ik osztályos, aki egy ideig rendes tanuló volt, de 
súlyos és hosszas betegsége miatt év közben magántanuló-
nak iratkozott be, május 27-én Csik-Taploczán elhalálozott. 
Előbbit jóltevője, nevelő atyja, utóbbit szerető szülői karjai 
közül ragadta el a kérlelhetlen halál. Mindkettőnek végtisz-
tességén tanulótársai egy-egy tanár vezetése alatt jelen 
voltak és a koporsóra fájdalmuk  és a szülők bánatának 
részvéte jeléül koszorút helyeztek. 

6. Irányadó rendeletek és más nevezetesebb 
mozzanatok. 

1. Javitó vagy rendkívüli érettségi vizsgára állók kellő 
időben leendő bejelentése és jelentkezése tárgyában intéz-
kedés 2788-1903. püsp. sz. 

2. Tankönyv-változtatások esetén lehetőleg a Szent-
István-Társulat kiadásában megjelent s miniszteri engedély-
lyel ellátott könyvek hozandók be. 2854—1902. püsp. sz. 

3. Elemi iskolai tanulók „Értesitő-Könyvecskéi" a fel-
vételnél bizonyítvány gyanánt elfogadandók.  32055—1901. 
miniszt. sz. 

4. Vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 18 ezer. K. 
fenntartási  államsegélyt az 1902. évre kiutalt és az a tanul-
mányi alapba bevételeztetett. 1091—1902. ig. tan. sz. 



199 

5. Az iskolaszolgák számára megállapított szabályzatot 
a fótanliatóság  megküldi. 3175 — 1902. püsp. sz. 

6. Wasylkiewicz Viktor dr. rendes tanár a brassói róni. 
kath. főgimnáziumhoz  áthelyeztetik és helyébe Eróss József 
rendes tanár Gyulafehérvárról  a latin és történelmi tan-
szakra és a fineveló-intézet  első aligazgatójává kineveztetik. 
3561—1902. püsp. sz. 

7. Nagy Dénes a nyugalomba vonult Sipos Sándor 
helyébe rnjztanárrá helyettes minőségben kineveztetik. 
3561—1902. püsp. sz. 

8. Az ifjúság  felmentetik  a vasárnapok és ünnepek 
délutánjain tartatni szokott templomi áhitatosságokon való 
testületi részvétel kötelezettsége alól. 1168—1902. püsp. sz. 

9. Csikvármegye magán javai igazgató-tanácsa a zene 
és franczia  nyelv tanítására 400—400, és az internátus szük-
ségleteinek fedezésére  740 koronát az 1902/3 tanévre meg-
szavazott és ezeket a megyei nevelési pénztárnál kiutalvá-
nyozta. 822—1902. raj. sz. 

10. A Magyar Minerva 1901/2-ik évi folyamát  vallás-
és közoktatásügyi miniszter úr a tanári és ifjúsági  köny v-
tárba való beszerzésre ajánlja. 758 — 1902. főig.  sz. 

11. Jövőre az erd. r. k. status gimnáziumaiban hasz-
nálandó könyveknek a miniszteri engedélyt nyert tankönyvek 
közül való kiválasztása és megállapítása a status gimnasiumi 
tanárainak ţongressusâra ruháztatott. 3416—1902, püsp. sz. 

12. A Mária-Társulat újjá szervezése tárgyában Püs-
pök úr ó mltga utasításokat ad. 3888—1902. püsp. sz. 

13. Ráduly Simon itteni és Szlávik Ferencz székely-
udvarhelyi r. k. főgimnáziumi  helyettes tanárok a szolgálat 
érdekében évközben kölcsönösen áthelyeztetnek. 4013—902. 
püsp. sz. 

14. Nagy Dénes mint okleveles tornatanár három cso-
port tornatanitásával megbizatik. 4058—1902. püsp. sz. 

15. Ipari szükségletek árlejtési hirdetménye a „Magyar 
gyáriparosok szövetségé"-nek esetról-esetre megküldendő. 
4318—1902. püsp. sz. 

16. Bálás István első és Sándor István második iskola-
szolga állásaikban véglegesittetnek és az erd. r. k. status 
tisztviselői nyugdij-alapjába felvétettek.  1773—1902. ig. t. sz. 
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17. A gimnáziumi épület és telek becsértéke megálla-
pittatván, a statisztikai kimutatásokban ezen becsérték sze-
repeltetendő. 4628—1902. püsp. sz. 

18. Az 1901/2. tanévről szóló igazgatói jelentést vallás-
és közoktatásügyi miniszter úr tudomásul vette és a főtan-
hatóság az igazgatónak az intézet vezetése körül tanúsított 
gondos fáradozásaiért  elismerését fejezte  ki. 372—1903. 
püspöki szám. 

19. Püspök úr ó mltga az ifjúság  lelki gyakorlatainak 
idejét márcz. 11—14. napjaira kitűzi és jelzi, hogy azok 
megtartására P. Biró Gyula Jézus-társasági atya fog  meg-
jelenni. 

20. A négy felső  osztály növendékei által osztályaik-
ból választott és ezek közül a tanári kar által első sorban 
ajánlott egyik tanulóját intézetünknek Püspök úr ő mltga 
saját költségén a húsvéti szünnapok alatt induló zarándok-
lattal Rómába küldi. 1120—1903. püsp. sz. 

(A választottak közül a tanári kar Pap Béla VIII. osz-
tályos tanulót ajánlotta első sorban, aki római útjáról Püspök 
úr ő mltgának május 6—8-iki látogatása és a Mária-Tár-
sulati tagok felavatása  alkalmával tartott Ünnepélyen szá-
molt be.) 

21. Az 1902/3. tanévre szóló költség-előirányzatot a 
főtanhatóság  helybenhagyja. 2406—1902. ig. tan. sz. 

22. A vármegyék, törvényhatósági joggal. felruházott 
és rendezett tanácsú városok neveinek hivatalos jegyzéke 
közöltetik. 563—1903. püsp. sz. 

23. Szlávik Ferencz a magyar-latin tanszékre rendes 
tanárrá neveztetik ki. 837—1903. püsp. sz. 

24. Vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak a tanulók 
osztályozásánál követendő elveket megállapító rendelete 
közöltetik. 1372—1903. püsp. sz. 

25. A fótanhatóság  Petres András r. tanárnak orvosi 
bizonyitványnyal igazolt azon jelentését, hogy betegsége 
miatt tovább tanitani nem tud, tudomásul vette és nyug-
díjazása iránt kérvényének beadására utasította. 705—1903-ig 
tan. szám. 

26. Igazgató utasittatik, hogy az intézetbe a tanker. 
főigazgatón  kivíil hivatalos látogatásra senkit el ne fogadjon, 
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akire nézve előbb a fótanhatóságtól  utasítást nem kapott. 
1840—1903. püsp. sz. 

27. A zólyombrezói m. kir. csóhengermúgyár készít-
ményeinek minden mással szemben elsőbbség adandó és 
szerződésileg biztosítandó az intézet részére esetleg szük-
séges kovácsolt vagy folyt  vasból való csőkészítmények 
beszerzésénél. 1851—1903. püsp. sz. 

28. A Székely-Egyesület az intézet két székely szár-
mazású, jó viseletű és jó elómenetelü tanulója részére 
40—40 kor. jutalmat ad és a testület által a jutalomra érde-
mesnek itélt tanulók neveinek jelentését kéri. (Lásd .Ju-
talmak" czim alatt.) 

29. A csíkszeredai Takarékpénztár-Részvénytársaság a 
fógiinn.  ifjúsági  kiránduló egyesület alapja javára 100 ko-
ronát adományoz és tudatja, hogy e czélra már 733 kor. 
63 fillért  tőkésített évi adományaiból. (Lásd 120—1903. 
ikt. sz a.) 

30. Balog Pál „Népfajok  Magyarországon" cz. müve 
a tanári könyvtár számára beszerzésre ajáultatik. 1771—903. 
püsp. sz. (Csikmegye alispánja ezen művet a hozzátartozó 
térképekkel együtt intézetünknek szives volt már előbb meg-
küldeni. Lásd „Tanári könyvtár" cz. alatt). 

31. 18 ezer korona fentartási  államsegélyt vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr az 1903. évre utalványozott és 
ez a tanulmányi alapba bevétetett. 816—1903. ig. tan. sz. 

32. Vallás- és közoktatásügyi miniszter úr az alkoho-
lizmus meggátlása érdekében az iskolák tantestületeit közre-
működésre hivja fel.  1125. ein. és 360—1903. főig.  sz. 

33. Püspök úr ó mltga a tanév folyamán  az 1902. évi 
V—X. és a folyó  év alatt kibocsátott I—VI. számú kör-
leveleit intézetünknek is megküldeni méltóztatik. 

34. Imets Fülöp Jákó apátkanonok úr 500 koronás 
alapítványt tesz, melynek kamataiból egy vagy két jóvise-
letü és szorgalmas törzsökös székely tanulónak a tanulmányi 
kirándulásokkal járó költségei fedezendók.  (Az alapítólevél 
teljes szövegét lásd „Jótékonyság" cz. alatt hátrább !) 

7. Iskolai ünnepélyek. 
Iskolánk védőszentjének, Szt. Imre herczegnek ünne-

pét november 5-én az intézet és annak tanulóifjúsága  iránt 
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érdeklődő elég tekintélyes számú közönség jelenlétében a 
következő miisor szerint tartott ünnepéllyel ültük meg: 

1. D. e. 10 órakor szentmise, alkalmi szent beszéddel. 
Tartja Erőss József  főgimn.  tanár. 

Délután 3 órakor a gymn. nagytermében : 
2. Szent Imre hymnusz, énekli a vegyeskar. 
3. Ünnepi beszéd ; tartja Herberger Béla főgimn.  tanár. 
4. Cavatina a „Kunok'-ból. Császártól; előadja az 

ifjúsági  zenekar. 
5. „Szent Imre herczeg", irta Garay Alajos, szavalja 

Bálint Vilmos V. oszt. tanuló. 
6. „A magyar nép a Te néped", énekli a vegyeskar. 
7. Hegedű kettős (Andantino és Allegretto), Danclatól; 

előadja Dományácz András V. o. tan., kiséri * 
8. „Rachel siralma", irta Arany János, szavalja Csergő 

Gábor VIII. oszt. tanuló. 
ÍJ. „Népdal induló" ; előadja az ifjúsági  zenekar. 
November 19-én Erzsébet magyar királyné emlékét és 

az 1848-iki átalakító törvények hozatalának és szentesítésé-
nek emlékét ápril 11-ike helyett, mely a húsvéti szünidőbe 
esett, 16-án isteni tiszteleten való megjelenéssel és iskolai 
szünettel ünnepelte az ifjúság  és tanári kar. 

Részt vett az ifjúság  és tanári kar Kossuth Lajos szü-
letésének századik évfordulóján,  f.  évi szeptember 19-én 
Csikvármegye törvényhatósága nevében Csíkszeredán a vár-
megyeház nagytermében nagy közönség részvétele mellett 
tartott ünnepélyen, melynek programmja nagyobb részt a 
főgimnáziumi  és tanitóképző-intézeti ifjúság  és tanárok 
közreműködésével nyert szépsikerü kivitelt, a következő 
műsor szerint: 

D. e. 9 órakor isteni tisztelet a róm. kath. és ev. ref. 
templomokban. 

10 és 7s órakor a vármegyeház dísztermében 
1. „Hymnus", Erkel Ferencztól; előadja a csik-somlyói 

főgimnázium  ifjúságának  énekkara, 
2. Elnöki megnyitó; tartja Fejér Antal dr. országgyű-

lési képviselő. 
3. „A szabad sajtó", férfikar,  Dománfitól;  eióadja a 

csik-somlyói tanitóképző intézet ifjúsága. 
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4. Ünnepi beszéd; tartja Pál Gábor főgimn.  igazgató. 
5. Alkalmi óda, irta Bálint György finöveldei  igazgató, 

szavalja Csergő Gábor VIII. oszt. tanuló. 
6. „Dal a hazáról", szabadon átdolgozta Doiuánfi,  elő-

adja a csíkszeredai dalkör. 
7. „Fohász", irta Rákosi Viktor, előadja Nagy Mariska k. a. 
8. „Szózat", Egressy Bénitől, előadja a főgimn.  és ta-

nítóképezde ifjúsága  és a csíkszeredai dalkör ; vezeti Riszner 
Ödön főgimn  tanár. 

Az ifjúság  ezen kivül önképzóköri ünnnepélyen külön 
is megünnepelte Kossuth Lajos születésének századik évfor-
dulóját. szept. hó folyamán,  továbbá márcz. 15-ét é.s II. Rá-
kóczi Ferencz vezérlő fejedelmünk  dicső szabadságharczának 
200 éves emlékét, mely alkalommal önkéntes adakozás útján 
az ifjúságtól  és közönségtől 72 K. 54 f.  összeg gyűlt be a 
Kassán felállítandó  lovas szobrára. Ezen ünnepélyek rész-
letesebb leírása „Önképzőkör" cz. a. hátrább olvasható. 

8. A gimnázium áthelyezőnek ügye. 
A millenáris esztendőben keletkezett áthelyezés ügye 

a jelen év folyaman  zátonyra jutott. 
A mult évi Értesítőben ezen czim alatt Csikvármegye 

egyik ide vonatkozó határozatának ismertetésével kapcsolat-
ban kifejezés  adatott annak az aggodalomnak, hogy az át-
helyezés s vele az új iskola és nevelő intézetek építésének 
ügye kérdésessé vált. Az aggodalom alaposnak bizonyult, 
mert a miniszteriura levette a napirendről ezt az ügyet, 
mikor az eredeti terv redukálásával a status ig. tanácsának 
azt hozta javaslatba, hogy mivel az erd. r. k. status 95 ezer 
koronánál többel nem tud-, a vármegye pedig a már meg-
ajánlott 150 koronánál többel nem akar járulni a közel 
800 ezer koronát kivánó épitési költségekhez, a gimnázium-
mal kapcsolatos két finevelő-intézet  közül az internátus épí-
tése ejtessék ki a tervből és maradjon ez Csik-Somlyón, a 
mostani helyén és intézzen az ig. tanács Csikmegyéhez át-
iratot, kérve a gimnázium és seminarium épitési költségeihez 
200 ezer koronával való hozzájárulását. Vagyis a redukált 
tervhez járuljon többel, mint a mennyivel az eredetihez já-
rulni hajlandó volt. 
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A várraegye f.  évi május 28-án tartott közgyűlésében 
válaszképen hozott határozatát, melyben a hozzájárulást 
megtagadta, elég alaposan megindokolta annak kimutatásával, 
hogy az internátus Csik-Somlyón hagyása, annak üresen 
maradására vezetne. Mert a szülök nem fogják  gyermekeiket 
az iskolától 25 percznyi távolságra fekvő  internátusba adni, 
hogy ezt az útat naponkint négyszer nyilt mezőn, épületek 
által nem védett vonalon, különösen az itteni zord téli idő-
szakban mindennap a meghűlés bajának kitéve, végigjárják. 
Ez a nehezen létesített és a gyermekeiket iskoláztató szülők 
gondjai és terhei könnyítésében jó szolgálatokat tett inter-
nátus intézményének megszüntetésére s vele a gimnázium 
elnéptelenedésére vezetne. Utal a határozat a székelységnek 
a közel múltban lefolyt  székely congressus által feltárt  hely-
zetére és appellál az erd. r. k. status és különösen a/ állam 
nagyobb áldozatkészségére, mely más, nem magyarajkuak 
lakta vidékeken nem egy helyen készséggel megnyilatkozott. 

A vármegye álláspontja szerint a halogatás és vajúdás 
oka az erd. r. k. státus és az állam áldozatkészségének a 
hiánya; de most már világosan kitűnik, hogy maga a vár-
megye is hibát követett el, midőn a mult 1902. évben a 
vallás- és közoktatásügyi kormány és az erd. r. k. status 
ig. tanácsa által kért 200 ezer koronát meg nem szavazta. 
Mert az 50 ezer korona emeléssel — a mint ezt a főgim-
názium igazgatója a közgyűlésen kifejtette  — a más két 
közreműködő tényezőt az erkölcsi kötelezettség helyzetébe 
hozhatta és a terv megvalósítását szorgalmazhatta volna. 

Igy most már ott állunk, hogy bizonytalan időre az 
ügy elodázottnak tekinthető. S minthogy a jelenlegi in-
tézet a külön rajztermet, tornatermet és egy pár szertárhelyi-
séget égetően nélkölözi, ezen hiányoknak a meglévő gim-
náziumi épület kitoldása által való pótlásával a főtanható-
ságnak már halaszthatatlanul gondoskodnia kell; minek meg-
történtével az áthelyezés ügye valószínűleg hosszú időre 
eltemettetik. 
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Egyesületek. 
1. Máriatársulat. 

Intézetünkben a Sarlós Boldogasszonyról nevezett Mária-
társulat, mint az 1898—94. és 1895—96. tanévről kiadott 
Értesítőkben egész terjedelmében olvasható, már 1730-ban 
létesült a szentferencrendi  atyák buzgólkodásából s fenáll 
a mai napig. A társulatot a feljegyzések  szerint XII. Kelemen 
pápa erősítette meg, az alapító bullát Zorger György, erdélyi 
püspök hirdette ki. 

Ismeretes az, hogy a Máritársulat bölcsője Szirakuza, 
hol Kabarassi Sebestyén, Jézus-társasági atya, 1560-ban 
mint gimnáziumi tanár előadások után tanítványait össze-
gyűjtötte s a Boldogs. Szűz Mária tiszteletére és követésére 
ragadta. Az ó eszméjét a belga származású P. Leon János 
Kómába ültette át 1564-ben és hova-tovább jobban kifejlesz-
tette, mig Aquaviva Kolos, a nápolyi herczeg legifjabbik  fia, 
V. szent Pius egykori kamarása, később Jézustársasági atya, 
XIII. Gergely pápától kieszközölte 1577-ben az apostoli 
megerősítő brévét és ezzel a társulat számára számos búcsút. 

Rómából a Máriatársulat Európa minden országába el-
terjedt, azonban az általános cél és ennek elérésére használt 
eszközökön kivül egyéb kapocs a számtalan társulat között 
nem létezett. Csak kevesen szerezték meg a fótársulat  sza-
bályait, csak kevesen eszközöltek ki búcsúkat maguknak 
a pápai követ, vagy megyés püspök útján; a többi nélkü-
lözte a pápától adott kiváltságokat. E búcsúk hiányának 
pótlására akkor a szabályok közé felvétetett,  hogy minden 
Mária-levente legyen előbb a rózsafűzértársulatnak  tagja. 
Ez az elszigeteltség nem felelt  meg a kongregáció magasztos 
céljának. Épen ezért Aquaviva, midőn a rend általános fó-

14 



206 

nőkének megválasztották, XIII. Gergely pápánál kivitte, 
hogy az 1584-ben „Omnipotentis Dei" kezdetű bullájával a 
„Gyümölcsoltó Boldogasszonyról* nevezett római társulatot 
anyatársulattá emelte és ezzel a többinek, ha ebbe magát 
bekebelezteti, a kánoni megerősítést és egyéb előjogokat 
megadta. Ez idő óta a római kongregáció a Príma Primaria 
címet vette fel. 

Ez a cím olvasható most is a Jézustársaságiaknak a 
Gyümölcsoltó Boldogasszonyról nevezett temploma homlok-
zatán „Príma primaria congregatio, omnium congregatio-
uum toto orbe diffusarum  mater et caput." 

Hogy a csiksomlyói szentferenczrendi  atyáktól ala-
pított Máriatársulat összeköttetésben volt-e a római anya 
társulattal, csak sejtjük, de nem tudjuk, mert a megerősítő 
bullának sem eredetijét, sem másolatát teljes szövegében 
nem ismerjük. 

Azt azonban tudjuk, hogy idő folytán  sok lényeges 
változtatás történt a társulat szervezetén és szabályain; 
innen van az, hogy a jelen időkig is érő csiksomlyói Mária-
társulat nemcsak a Jézustársasági atyáktól alapított és 
fentartott  Mária kongregációktól külömbözik, hanem nagyon 
eltért ama régi 1730-ban alakúit Máriatársulattól szabályai-
ban és vallásos gyakorlataiban ; XIII. Gergelynek 1577-ben 
kiadott okirata végén ez az emlékezetes záradék van ; 
„Mi pedig akarjuk és elrendeljük, hogy a társulatnak oly 
tagjai, kik négy héten át fontos  ok nélkül elmulasztják, a 
mit a társulat az imára, gyónásra és áldozásra vonatkozólag 
elreudel, a búcsúkból és egyéb kedvezményekből mindaddig 
kizárva legyenek, mig a társulat elnöke ezt a hanyagságot 
meg nem bocsátja." 

Ennek alapján az intézetünkben létező régi társulatba 
a Rómában levő anyatársulat szabályait és vallási gyakor-
latait kellett bevinni, hogy a hozzá kötött búcsúknak és ki-
váltságoknak a tagok részesei lehessenek. 

Örökre nevezetes esemény marad az intézet történe-
tében a régi társulatnak felújítása.  A kegyes főpásztor  ren-
delete szeriut csak a felsőbb  osztályúak lehetnek tagjai a 
társulatnak. Ezeket a szükséges felvilágosítás  után a gyakori 
gyónás és szent áldozásra buzdították. Kik hajlandóságot 
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éreztek és jámborságuk ismeretes volt, azokat jelentkezés után 
a jelöltek sorába felvették.  Január 18-án a magistratus meg-
alakult s azután két hetenkint a rendes gyűléseket is meg-
tartották, várva a nagy napot, melyen főpásztoruk  Mária 
igazi leventéinek avatja föl.  Ez is elérkezett. Dicsőén ural-
kodó XIII. Leó pápánk az új szervezettel a társulatot meg-
erősítette s ezt a mi kegyes föpásztorunk  székhelyi Majláth 
Gusztáv Károly gróf,  erdélyi püspök úr ö méltósága f.  évi 
junius 7-én d. u. ki is hirdette; az ünnepélyes felvétel  alkal-
mával 50 ifjú  vétetett fel.  A Főpásztor már jun. 5-én eljött 
nagys. Kovács Lajos kanonok és Kopacz Gergely gyula-
fehérvári  káplán úrak kíséretében szeretett fiaihoz  és három 
napon át velük volt. 6-án délelőtt 10 órakor a templomba 
gyűjtötte a gimnázium ifjúságát,  beszédet tartott hozzájuk, a 
jó gyónásra buzdította őket, szívből beszélt és szívhez 
szólott. 0, az ifjúságnak  legjobb barátja, már ekkor figyel-
meztette a Mária-kongregációba felveendőket  a fölvétel 
jelentőségére; d. u. 2 órától kezdve a kegyes Főpásztor 
az esti órákig gyóntatta szeretett gyermekeit. 

Szombaton d. u. kedves vendégeink érkeztek : a gyula-
fehérvári  Mária-kongregáció tizenkét tagja, úgymint: Borza 
Sándor VII. o. t., Duducz Zoltán VI. o. t., Jancsó István 
VI. o. t., Orbán Elemér VI. o. t., Török István VI. o. t., 
Keserű András V. o. t., Teleki Gábor V. o. t., Donhoffer 
József  IV. o. t., Floznik György IV. o. t., Nagy Albert IV. 
o. t., SzentmiklÓ8sy Ödön IV. o. t., Szpornyi Sándor IV. 
o. t., ftdó.  dr. Fejér Geró szem. regen6 és hittanár vezetése mel-
lett ; még ugyanazou napon érkezett a kézdivásárhelyi fó 
gimn. tíz tanulója és pedig: Loveczky László VII. o. t., 
Vattai János VII. o. t., Elekes Béla VI. o. t., Sípos Jó-
zsef  V. o. t., Elekes Dezső IV, o. t., Molnár József  IV. o. t., 
Zentai Ernő IV. o. t., Marczi Ágoston III. o. t. ftdó.  Asbóth 
Viktor és Koch tanár urakkal. 

A brassai róm. kath. főgimnázium  tanári karát képvi-
selte : ftdó  Bándi Vazul igazgató, cz. fóesperes  és Albert 
Ferencz vallástanár urak. 

Ezen kedves vendégeinknek ezúttal is köszönetünket 
fejezzük  ki, hogy ünnepélyünket emelni szíveskedtek. 

Vasárnap reggel az egész gimn. ifjúság  és a gyula-
14* 
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fehérvári  kongreganisták szent áldozáshoz járultak, mely 
után a kegyes Főpásztor többeknek kiosztotta a bérmálás 
szentségét. 

Délután 3 órakor kezdődött a felvételi  ünnepség. A 
meghivottok közül a környékből is igen sokan eljöttek, 
mintegy 3000-en vettek részt. 

Az ifjúság  az internátus épületéből vonult fel  a tem-
plomba zászlókkal, két-két kongreganista jelölt vitte a Szűz 
Anya szobrát s a régi társulat értékes könyvét, melyben a 
tagok és jóltevók nevei vannak feljegyezve,  az ifjúság  sorai 
között mentek a facigerek,  ott volt a laborum is. A faci-
gerek és a laborifer  a régi piros mente és koszorú helyett, 
a kegyes Főpásztor bőkezűsége folytán,  csinos kék mentében 
kék koszorúkkal ékesítve jelentek meg most először, mely 
körülmény még inkább rájuk terelte az hivők figyelmét.  Az 
ifjakat  a szentélyben várta a Főpásztor, kit a nagyszámban 
jelenlevő csiki papság környezett. A „Tota pulchra" elének-
lése után Rancz János karczfalvi  alesperes-plébános mon-
dotta az ünnepi szentbeszédet, melyben felemlítvén  a csik-
somlyói kegyhely jelentőségét, a Máriai-kongregációk s köz-
tük a csiksomlyói Mária-társulat történetét vázolta s lelkes 
szavakkal buzdította az ifjakat  Szűz Mária erényeinek kö-
vetésére. Kzután a szabályszerű felvétel  történt meg ; a föl-
vételi szertartások sokban megegyeznek a régi társulat fel-
vételi szertartásaival. Felvétel közben Riszner Ödön tanár 
vezetésével a főgimn,  ifjúság  válogatott Mária énekeket adott 
elő szép sikerrel. 

A felvétel  után a kegyes Főpásztor szólott az új kongre-
ganistákhoz nagyjában ekképen: 

Megvallom, aggodalommal fogadtam  a hittanárnak azon 
jelentését, hogy ilyen sokan akartok tagjai lenni a Mária-
társulatnak, mert jól tudom, hogy milyen fontos  lépésre ha-
tároztátok el magatokat. E nap boldogságtok vagy boldog-
talanságtoknak lesz a forrása  s ha tudnám, hogy hűtelenek 
lesztek fogadalmatokhoz,  jobb volt volna, ha el sem jöttem 
volna hozzátok. Azonban tudom, hogy a székely ifjü  nyilt 
és őszinte, az ősi hithez ragaszkodó, s ez a tudat némi 
vigasztalással tölti el fópásztori  szivemet. Ma, midőn szegény 
hazánkat annyi baj éri, szükséges, hogy épen ti, kik a Szűz 
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Mária zászlaja alá csoportosultatok imádságotokkal és pél-
dátokkal különösen a székelysék e klasszikus földén  Istennek 
kegyelmét kiérdemeljétek. Midőn a székely nép káromkodó 
szavával magára vonja Isten haragját, mely nyomorral és 
látogatásokkal sújtja őt: a Mária gyermekének kell a ha-
ragvó Isten kiengesztelnie s e népre áldást és jóllétet kö-
nyörögnie. Midőn ma a mértékletlenség diadalát üli s e nép-
nek szegénységét s elfajulását  eszközli: Mária gyermekének 
öninegtagadásával kell példát adnia s szervezetének épségben 
tartásával mint egy tölgynek úgy kell állania, hogy a rom-
lást megakadályozza. 

Midőn a tisztátalanság annyira eláradt s az érzéki él-
veztekbe annyira belemerültek, hogy oly kiváló kevesen 
találtatnak, kik a gyermeki ártatlanságot, a szűzi liliomot, 
megőrizték : Mária gyermekének minden erejéből a tisztaság 
és alázatosság erényeivel kell ékeskednie, nehogy az Isten 
kegyelméből kiesve gonoszságba merüljön s édes anyját, a 
Boldogságos Szűz Máriát megbántva, saját Egyháza ellen 
forduljon.  Corruptio optiini pessima. 

Tartsátok meg tehát, kedves Fiaim, fogadalmatokat, 
mert ha visszaéltek ezen jósággal és kegy elemmel, a Boldogs 
Szűz Máriát taszítjátok el magatoktól s ezzel a jó Istent is 
megbántjátok, ki büntető kezét szigorúan sújtja reátok. Őriz-
zen meg titeket ezen szerencsétlenségtől a Csodatevő Szűz 
Mária! 

Örömmel láttuk az 50 székely ifjút  a Főpásztor előtt, 
szemükben apáik hite tündökölt, szivökben pedig azon el-
határozás, hogy a szentséges Szűz Mária iránti hódolatos 
tiszteletet meg foják  tartani haláluk órájá:g. 

A fölvétel  magasztos szertartása után az új congre-
gáció ünnepélyt is tartott; a kedvezőtlen idő miatt a zárda-
temploma szolgált alkalmas helyéül az ünnepélynek. Műsor 
a következő volt: 

1. Ünnepi nyitány, előadja a gimn. zenekar. 
2. Megnyitó, tartja Balog József  praeses. 
3. „Hozzád jövünk" énekli a vegyeskar. 
4. „Zengő szobor", irta Mindszenty Gedeon, szavalja 

Pál Gyula secretarius. 
5. Ima Verditől, előadja a zenekar. 
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6. Felolvas Pap Béla praefectus. 
7. „Üdvözlégy Mária" Beleznay Antaltól, énekli Jánki 

Vilmos IV. o. t., hegedűn kiséri Gábor László VI. o. t. 
lector, hnrmoniumon Friedrich Alajos VI. o. t. 1. assistens. 

8. „A szentek unokáihoz" irta Mindszenty, szavalja 
Gidró Ferencz III. o. t. 

9. „Ave Mária" Riszner Józseftől,  énekli a vegyeskar. 
10. „Isten a viharban" Schuberttól, előadja a zenekar. 
Még Duducz Zoltán gyulafehérvári  kongreganista üd-

vözölte rövid, de meleg szavakkal társai nevében új kon-
greganista testvéreit, mely után a Főpásztor szólott az ün-
nepélyen megjelentekhez. Szavait különösön a szülőkhöz 
intézte. A kongregácio nagy hasznáról beszélt, nyomatékosan 
magyarázta a szülőknek, hogy kongreganista fiaik  nem lesz-
nek kárukra és soha keserűséget nem fognak  nekik okozni, 
hanem forrásai  lesznek azon bőséges kegyelmeknek, melyek 
a szülőket érik; a gyönge közélet pedig vezérférfiakat  fog 
nyerni a kongreganistákban. 

Másnap Pap Béla kongregációnk nevében, megköszönte 
a nagy kitüntetést és kegyet, hogy hozzánk fáradott  a Fő-
pásztor. Mindnyájunkat szép emlékkel ajándékozott meg. 

A kegyes Főpásztor kedden reggel indult kocsin Szé-
kelyudvarhely felé  áldást hintve a messze távolból a csiki 
székely vidékre. 

A hála és köszönet érzelmeivel kiséri kongregációnk 
is minden útjában a jó atyát, kiben társulatunk Fővédnökét 
tiszteli. 

A társulat hivatalnokai: 
Praeses: Balog József. 
Praefectus:  Pap Béla VIII. o. t. 
I. Assistens: Friedrich Alajos VI. o. t. 
11. Assistens Botár Gáspár VIII. o. t. 
Secratius : Pál Gyula VIII. o. t. 
Consultorok: Fekete János VIII. o. t., Albert Vilmos 

VII. o. t., Kölönte Géza VII. o. t., Csáki Mihály, Fekete 
József,  Fodor Nándor VI. o. t. 

Lector : Gábor László VI. o. t. Ajtóőr : Kádár Ferencz 
V. o. t. 
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A magistratus köszönetet mond e helyen is ftő.  Soly-
mos Oszkár budapesti Máriakongregácio igazgatónak útba-
igazításaiért és fáradalmaiért. 

Ciliksomlyó, 1903. szent Alajos napján. 
Balog József, 

paesea. 

2. Önképzőkör. 
Az alakuló gyűlés szeptember 6-án volt, elnök lett 

Pap Béla VIII. o. t , fójegyzó  Elekes Márton VIII. o. t. 
titkár Kovács Miklós VIII. o. t., bíráló bizottsági tagok 
Dávid László, Pál Gyula VIII., Albert Vilmos és Dénes 
Imre VII. o. tanulók, pénztáros Incze Gábor VII. o. t., al-
jegyzők Búzás József  és Kölönte Géza VII. o. tanulók. Az 
alakuló gyűlésen kivül volt 12 rendes, 3 nyilvános, 2 rend-
kívüli. 3 diszgyülés és 3 ünnepély. 

A tagok száma 98 volt, még pedig 59 rendes és 39 
rendkívüli. Összesen beérkezett 182 mű, melyek közül 
eredeti 164, fordítás  18, német, latin, görög, próza 102, 
költemény 62. A prózai müvek legnagyobb része értekezés, 
a többi tanulmány, alkalmi beszéd, hasonlat, leirás, jellem-
rajz, humoreszk. A költemenyek nagy része dal, a többi 
epigramma, idyll, románcz. zenésített dal, színdarab, szatira, 
Első fokot  nyert és a Haladásba beíratott 10 próza és 21 
vers, összesen 31 mű, II. fokú  52, a többi harmad és 
negyedfoku. 

A Haladásba beirt müvek és szerzőik: a) próza: 1. 
Petőfi  költészetének jellemzése, Fekete József  VI. o. t., 
2. A költészet helye a művészetek sorában, Kölönte Géza 
VII. o t., 3- Az erény utja, Botár Gáspár VIII. o. t., 4., A 
hargitai fürdőtől  Szeredáig, Pap Béla VIII. o. t., 5. Kemény 
„Zord idők" cz. regénye, Fekete János VIII. o. t., 6. Tavasz 
és az ifjúság,  Kovács Gábor VI. o. t., 7. Vörösmarty lyrája, 
Kovács István VIII. o. t., 8. II. Rákóczy Ferencz és a buj-
dosók sorsa Mikes levelei alapján, Bodó József  VII. o. t., 
9. Akaratszabadság, Kovács András VII. o. t., 10. Munka 
az élet alapja, Kovács Lajos VII. o. t., b) versek : 1. Dal, 
Szabó Dénes VIII. o. t., 2. Az emberiséghez, György Gábor 
VI. o. t., 3. Dal, Szabó Dénes VII. o. t., 4. Szájhóshöz, 
Gábor László VI. o. t., 5. Sírfelirat,  Zöldy Béla VI, o. t., 
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6. A szerencse forgandó,  Szabó Dénes VIII. o. t., 7. A 
kaczér nő, Fischer Aladár VI. o. t., 8. Balga régiek. Szabó 
Dénes VIII. o. t., 9. Epigramma, Ábrahám József  VI. o. t., 
10. Nálad valék, Szabó Dénes VIII. o. t., 11. Az ibolyát 
szeretem, Szabó Dénes VIII. o. t 12. Tavasz, Szabó Dénes 
VIII. o. t. 13. Tavasz, Zöldy Béla VI. o. t., 14. Az ima 
(színdarab), Csergő Gábor VIII. o. t, c, fordítás  : Horatius-
után, Szabó Dénes VIII. o. t. 2. Latinból, Zöldy Béla VI. 
o. t. 3. A halál, hírnökei, Záreczky Jenő, VI. o. t. 4. Ho-
gyan lettek ? Friedrich Alajos VI. o. t. 5. A derék férfiú, 
Gábor László VI. o. t., 6. Mesék, Zöldy Béla VI. o. t., 
7. Szent Erzsébet, Fekete József  VI. o. t. A kör a haladás 
lapjaira méltóknak találta Pap Béla elnöknek a Kossuth 
Lajos századik évfordulóján,  október 6-án és márczius 15-én 
tartott diszgyüléseken elmondott beszédeit és Albert Vilmos 
VII. o. tanulónak a márczius 15-i diszgyülésen tartott fel-
olvasását. 

A gyűléseken elhangzott összesen 72 szavalat, melyek 
közül első fokot  nyert 17, II. fokot  18, a többi harmadik 
és negyedik fokot.  Első fokú  szavalataikkal kitűntek Botár 
Gáspár, Csergő Gábor, Kotta Salamon, Kugler Vilmos, Pál 
Gyula VIII., Kölöute Géza VII., Záreczky Jenő VI., Bálint 
Vilmos,GidróLászló ésKádár Ferencz V. o. tanulók. A sza-
való versenyen 5 kor pályadijat nyert Csergő Gábor VIII. o. t. 
Szabad előadást tartottak László Kálmán VIII. o. t. „ A franczia 
forradalom  és hatása Magyarországra', Pap Béla VIII. o. t. 
a fiumei  kirándulásról, Elekes Márton „A magyar nép jel-
leme az Árpádok alatt" és Pál Gyula VIII. o. t. „Mátyás 
király udvarának műveltsége" czim alatt. Az előadók közül 
László Kálmán jegyzőkönyvi dicséretet nyert, Pap Béla az 
Önképzőkörnek a fiumei  kirándulásról szóló szabad előadás 
pályadíját (5 kor.) kapta meg, Elekes Márton és Pál Gyula 
az Erőss József  tanártól kitűzött 5 kor. pályadíjért verse-
nyeztek, melyet „A magyar nemzet jelleme az Árpádházi 
királyok uralkodása alatt" vagy más szabadon választandó 
tételre tűzött ki. Nyertes lett Elekes Márton, jegyzőkönyvi 
dicséretben részesült Pál Gyula. A rendes gyűléseken a zene-
kar Dományáncz András V o. t. vezetése mellett többször 
igen sikerült darabokat adott elő. 



213 

A kör ünnepélyekkel ülte meg Kossuth Lajos szüle-
tésének századik évfordulóját,  október 6-ának és II. Rákóczy 
Ferencznek emlékét Diszgyülést tarlott márczius 15-én. A 
Kossuth-ünnep műsora 1. Szózat, énekelte a férfikar.  2. 
Ünnepi beszéd, tartotta Pap Béla elnök. 3. Kurucz-nóták, 
énekelte a férfikar.  4. Fohász, irta Rákosi Viktor, szavalta 
Pál Gyula VIII. o. t. Tavasz elmúlt, énekelte a férfikar.  6. 
A vak, irta Szabó Jenő, szavalta Csergő Gábor VIII. o. t. 
7. Kossuth Lajos azt izente. Unisono. — Az október 6-i 
diszgyúlés műsora : 1. Szentelt hantok, énekelte a férfikar. 
2. Felolvasást tartott Pap Béla elnök. 3. Hegedü-solot adott 
elő Dományáncz András V. o. t., harmoniumon kisérte Do-
mányáncz Péter tanár. 4. Tizenhárom, irta Ábrányi Emil, 
szavalta Kölönte Géza VII. o. t. 5. Hegedü-duett, előadták 
Csergő Gábor VIII. és Gábor László VI. o. tanulók. 6. Aradi 
vérnap, irta Rákosi Jenő (dialog), előadták Kugler Vilmos 
és Pál Gyula VIII. o. tanulók. 7. Adjon Isten, énekelte a 
férfikar.  A márczius 15-i ünnepély műsora : 1. Nyitány, irta 
Dománfi  (Dományáncz Péter tanár), előadta a zenekar. 2. 
Ünnepi beszéd, tartotta Pap Béla elnök. 3. Székelyföldön, 
előadta a férfikar.  4. Nemzeti dal, irta Petőfi  Sándor, sza-
valta Kölönte Géza VII. o. t. 5 Kurucznóták, előadta a 
zenekar. 6. Székelyek a szabadságharczban, felolvasás,  tar-
totta Albert Vilmos VII. o. t. 7. Viharban, irta Dürner, éne-
kelte a férfikar.  8. Petőfi  visszatér, irta Várady Antal, sza-
valta Pál Gyula VIII. o. t. 9. Zengje keblünk, irta Zsass-
kovszky, énekelte a férfikar.  10. Honvágy, irta Rudnyánszky 
Gyula, szavalta Csergő Gábor VIII. o. t. 11. Hunyadi-induló, 
irta Erkel Ferencz, előadta a zenekar. 12. Kossut-nóta, uni-
sono. A inájus 17-én tartott Rákóczy-ünnep műsora :1. Rákóczy-
nyitány, irta Kéler Béla, előadta a zenekar. 2. Felolvasás 
II. Rákóczy Ferenczről, tartotta Dr. Balló István tanár. 3. 
Kurucztanya, énekelte a férfikar.  4. II. Rákóczy Ferencz 
éneke, szavalta Bálinth Vilmos V. o. t. 5. A puszták fia, 
hegedü-solo, zenekisérettel, irta Kéler Béla, előadta Domá-
nyáncz András V. o. t. 6. Rákóczy Rodostón, irta Várady 
Antal, szavalta Csergő Gábor VIII. o. t. 7. Gyenge violának, 
dongó karkisérettel énekelte Fekete József  VI. o. t. 8. Czinka 
Panna, irta Farkas Imre, szavalta Kölönte Géza VII. o. t. 
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9. Kurucz-nóták Káldy Gyulától, előadta zenekar. 10. Rá-
kóczy kesergöje, zenekisérettel énekelte a férfikar.  11. Rá-
kóczy-induló, elóadta a zenekar. A Rákóczy-ünnepen a szép 
számban egybegyűlt közönség önkénytes adakozásából he-
gyült 72 kor. 74 fillér,  mely összeg II. Rákóczy Ferencznek 
Kassán felállítandó  szobrára küldetett a kassai országos 
Rákóczy-bizottsághoz. Az említett ünnepélyeken és disz-
gyülésen a szülők és tanügybarátok nagy számban vettek 
részt s a sikerben főrészük  van Riszner Ödön ének- és 
Dományáncz Péter zenetanárok, kik az ének és zenedarabok 
szabatos előadására fordított  nagy fáradságáukért  megérdem-
lik az Önképzőkör háláját és köszönetét. 

Vezető tanár a kör részéről a munkásság fokozására 
pályatételeket tűzött ki. Az eredmény a következő: 1. A 
mágnes szerepe a civilisatio történetében, jutalma 10 korona; 
pályadíjat nyert Pap Béla VIII. o. t., megdicsértetett Zöldy 
Béla VI. o. t. 2. II. Rákóczy Ferencz szabadságharcba, ju-
talma 10 korona; pályadijat nyert Dávid László VIII. o. t. 
3. A kurucz költészet, jutalma 10 korona; pályadíjat nyert 
Albert Vilmos VII. o. t. 4. Horatius elvei, jutalma 5 korona, 
pályadíjat nyert Pál Gyula VIII. o. t. Vezető tanár továbbá 
a maga részéről „Báró Kemény Zsigmond történeti regényei" 
cz. tételre 10 korona pályadíjat tűzött ki. Egy mű érkezett, 
melynek szerzője Kovács István VIII. o. t. 5 korona szor-
galmi díjat kapott. Erőss József  tanár szintén pályadíjakat 
tűzött ki „Fabiola jellemzése Wisemann hasoncziinü regé-
nyében" és „A székely kérdés mai állása" czimü tételekre. 
Az első tételre két dolgozat érkezett, melyek szerzői Kugler 
Vilmos VIII. és Dénes Imre VII. o. tanulók 5—5 korona 
pályadíjat kaptak. A székely kérdéssel foglalkozó  pálya-
munka szerzője Kovács István VIII. o. t. szintén 5 korona 
pályadijat nyert. Fogadja nevezett tanár nagy jótékonysá-
gáért a kör köszönetét. 

A Kör Pap Béla elnököt 10, Elekes Márton főjegyzőt 
és Kovács Miklós pénztárost 5—5 korona jutalomban ré-
szesítette buzgó működésűkért, azonkívül az egész tiszti 
karnak jegyzőkönyvi köszönetét fejezte  ki. Jegyzőkönyvi 
köszönetet kapott Pap Béla elnök, ki márczius 15. és az 
aradi 13-at ábrázoló képeket adta a körnek és Fekete Jó-



215 

zsef  VI. o. t., ki II. Rákóczy Ferenczet rajzolta le sikerül-
ten a kör számára. A gyűléseken megjelentek Pál Gábor 
igazgató, Csató János, Eróss József  és Szlávik Ferencz 
tanárok. Fogadják érdeklődésükért a kör köszönetét. 

A kör járatta januárig a Vasárnapi Újságot, azután 
a Képes Folyóiratot, Magyar, Szemlét, Tanulók Lapját, 
Zászlónkat és Egyetemi Lapokat (utóbbit csak negyed évig.) 

A pénztár állása. 

a) Bevétel 
1. A mult évről maradt 222 kor . 6 fillér. 
2. Begyült liátrálék 31 — 

3. Ez évi bevétel 62 „ 30 „ 
Összesen : 315 kor. 36 fillér. 

b) Kiadás 
1. Vasárnapi Tjság 8 kor. 20 fillér. 
2. Képes Folyóirat 7 40 
3. Magyar Szemle 12 30 
4. Tanilók Lapja 9 90 
5. Zászlónk 2 — 

6. Egyetemi Lapok 1 60 
7. Vasárnapi Újság, Magyar Szemle, Tan -

ulók Lapja kötése 16 40 
8. Kossuth-ünnep költségei 11 — 

9. Márczius 15. és az aradi 13 képének 
iámázása 16 — 

10. Karácsony (Vasárnapi Újság melléklete) 1 60 
11. Márczius 15-i ünnep költségei 26 — 

12. Rákóczy-ünnep költségei. 23 30 
13. Jutalmakra . 60 „ n 

Összesen : 175 kor. 70 fillér. 
Marad készpénzben 139 kor. 66 fillér. 

Dr. Balló István, 
át .önképiAkBr* veietfije 

3. Kiránduló egyesület. 
A tanulmányi kirándulások rendezése czéljából 1896-

ban alakult ifjúsági  kiránduló egyesületnek van 15 tisztelet-
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beli tagja (a tanári kar), 13 alapító, 30 rendes és 9 pártoló 
tagja. Elnökét a tanári kar választja a testület kebeléből, 
titkárt pénztárnokot és ellenőrt a rendes tagok Elnök : Csató 
János tanár, titkár: Albert Vilmos VII., pénztárnok Barts 
Jenő VIL, ellenőr Gábor László VI. oszt. tanuló. 

A rault évben 11 — 12 napra tervezett ta-iulmányút, 
mely Arad, Szeged, Budapest és Fiums nevezetességeinek 
megtekintésére volt irányozva, junius 30-tól, julius ll-ig 
tartó idő alatt megtörtént és min hu izében pompásan si-
került E sikerhez nagyban hozzájárult Csik-vármegye tör-
vényhatóságának áldozatkészsége, továbbá azon férfiaknak 
fáradozása,  kik az egyes városokban fáradtságot  nem ismerő 
buzgósággal kalauzoltak, nevezetesen: Aradon Kovács Vincze 
polg. isk. tanár és Czobor Ottó tanító urak ; Szegeden Per-
jéssy polg. isk. igazgetó és Balló Lajos csendőrfőhadnagy 
urak; Budapesten Császár Dénes kultuszminiszteriumi segéd-
hivatali főigazgató,  dr Sándor László és Botár Béla rendőr-
fogalmazó  urak; Fiumében Gál János hazánkfia,  dr. Csap-
kay István tanár, Róggendorf  Ferdinánd és Stcger Ottó 
urak, kik mindannyian fogadják  ajegyzókönyi köszönet mel-
lett ez uton is az egyesület hálás köszönetét. Végül köszö-
nettel adózik az egyesület Pál Gábor főgimnasiumunk  igaz-
gatójának, ki a vármegyei segélyt kieszközölte s azon tanár 
uraknak, kik a kirándulásban résztvettek, mint Jakab Antal, 
dr. Balló István és Herberger Béla tanár uraknak, kik vala-
mennyien tevékenyen közreműködtek a kirándulás sikerében. 

Álljanak itt a következők rövid beszámolás gyanánt 
a kirándulásról Az indulás 30-án történt Csíkszeredából, 
innen kezdve egészen Aradig a legnagyobb érdeklődés tár-
gyát az útba eső történeti nevezetességű helyek képezték, 
mint a Sepsiszentgyörgyön alul fekvő  szemerjai dombok, 
melyeket a honvédek hős csatája, alább a kökösi híd, me-
lyet Gábor Áron halála tett nevezetessé. Majd a Maros 
mentén Lépes György erdélyi püspöknek a törökkel való 
csatájáról nevezetes maros-szeutimrei csatatér; a Fráter 
György meggyilkolásáról ismeretes Alvincz; a hős Kinizsi 
kenyérmezei győzelméről híres Alkenyér; az osztroleukai 
hősnek, Bem apónak s vörös sipkás székelyei oroszlán-
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bátorságának halhatatlan tauuja: a piski hid ; majd Déva 
vára, később a szabadságharcz sírja Világos. Világos után 
Arad következett. Aradon megkoszorúztuk a remek szabad-
ság-szobrot, azután megnéztük az Ereklye Muzeumot; ebben 
láttuk a sok becses ereklye között Damjanich mankóját, 
sipkáját, a mely 24 csatát látott, a szekeret, melyen öt a 
vesztőhelyre vitték; Kiss Ernő ingét és mellényét, melyben 
kivégezték, Lázár Vilmos kendőjét, melylyel a föbelövéskor 
széniét bekötötték s még számos drága emléket, melyek 
mindannyian az ősök lángoló hazaszeretetéről tesznek tanú-
ságot. Az Ereklye Muzeum után megnéztük a gyászos em-
lékű vesztóhelyet, az aradi várat s a vársáncznak azt a 
részét, hol a négy tábornokot fóbelötték.  Bátran kijelent-
hetjük, hogy az egész tanulmányút bői Arad tett ránk a leg-
mélyebb és legmaradandóbb benyomást. Szomorú, de a haza-
szeretetben annál inkább megszilárdult szivvel távoztunk 
Aradról, mígnem megérkeztünk Szegedre. 

Szegeden megnéztük a közművelődés palotáját, mely-
nek híres könyv- és képtára a legértékesebb. Majd meglá-
togattuk az első regényírónak, Dugonics Andrásnak szobrát, 
azután a kenderfonó  és gyufagyárakat 

Szegedtől búcsútvéve, Budapest felé  indultunk. Útköz-
ben is volt elég nézni valónk: a legelésző gulyák, méne-
sek, a csillag módjára elszórt, bogárhátú kis tanyák. Este 
7 órakor Budapesten voltunk. Mindössze két napot töltöt-
tünk Pesten. Ezalatt a főváros  következő nevezetességeit 
tekintettük meg: a lánczhidat, a budai Mátyás temlomot, 
ebben III. Béla királyunknak és feleségének  antiochiai Anná-
nak a sirját, a honvéd-szobrot, a királyi palotát, melynek 
bemenetelénél a Szt. Zsigmond kápolnát s ebben Szent 
István király jobbját. Majd Pestre átjővén, ellátogattunk az 
Akadémia gazdag képtárába, az országházba, a Curia lép-
csőcsarnokába. Délután elmentünk az állatkertbe, innen pe-
dig a cirkuszba, hol a lovaglást .magas művészete mellett 
különösen a bámulatos lóidomitás bilincselte le figyelmün-
ket. Másnap julius 5-én a Kerepesi-temtóbe mentünk, mely-
ben [legelőször Kossuth apánk sirját néztük meg. A sirt 
„Tavasz elmúlt" kezdetű honfidal  hangjai mellett megkoszo-
rúztuk. Majd megtekintettük Deák é'i  gr. Batthyány mau-
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zoleumait és sok más nevezetes férfi  sirját. A temetóból a 
a Mezőgazdasági Muzeumba mentünk, innen pedig a Nem-
zeti Muzeumha, melynek gazdag kép-, állat-, ásvány- és 
régiségtára drága kincsével egyaránt nagy érdeklődést kel-
tett benünk s maradandó hatást gyakorolt ránk. Délután a 
Margitszigetet látogattuk meg. Itt meg fürödtünk  s azután 
megnéztük a kolostor romjait, melyben IV. Béla királyunk 
szentéletü leánya Margit tartózkodott s különösen nem győz-
tük eléggé csodálni a kertészet művészetét. 

A Margitszigetről a városligeti színházba mentünk, mely-
nek derék igazgatója Feld Zsigmond négy első emeleti pá 
holyt bocsátott ingyen rendelkezésünkre. Ezzel budapesti 
tanulmányütunk véget ért. Julius 6-án reggel 8 órakor 
Fiumébe indultunk, a hová 7-én reggel érkeztünk meg. 
Megérkezésünk után meg fürödtünk  a tengerben, azután 
áthajóztunk Abbáziába; itt csodáltuk a dús. déli növényze-
tet s bámultuk a végtelen tengert. Másnap julius 8-án fel-
mentünk 405 lépcsőn a Fiumével szemben lévő Tersattora. 
Itt megnéztük a szép templomot, a Frangepánok régi várát, 
a mely most a gr. Nugent család birtoka. A Tersattoról 
lejőve, megtekintettük a város védószentjeinek, Szent Vitus-
nak és Modestusnak, azután a szent Ágoston rendieknek 
és a kapuczinusoknak templomait, melyek belől valameny-
nyten csupa márványból vannak épitve. A szent Vitus és 
Medestus templomának falában  van egy, még a francziák-
tól 1813-ban belőtt ágyúgolyó, melynek egyik fele  most is 
látszik. A templomoktól a tengerparta mentünk, a hová 
épen akkor érkezett meg egy rizsszállitó angol kereskedelmi 
hajó Chinából s igy alkalmunk volt lerakodását látni. Innen 
a legszebb déli növényekkel díszelgő népkertbe mentünk, 
hol különösen az élő virágokból készített czimerek és feli-
ratok ragadták meg figyelmünket.  A délutánt pihenésre for-
dítottuk. Este 7 órakor elbucsuztunk kalauzainktól és haza 
felé  indultunk. Visszautazásunk csak Brassóban szakadt 
meg néhány órára, a hová julius 11-én reggel érkeztünk 
meg. Mindjárt délelőtt felmentünk  a Czenk tetejére, ott 
megtekintetük az Árpád-szobrot. Miután a hegyről lejöttünk, 
a város néhány nevezetességét néztük meg, azután pedig 
tanulmányütunk sikerének örömére áldomást tartottunk. 
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Délután negyed négykor indultunk hazafelé.  Útunkat semmi 
sem zavarta meg, hanem Málnáson szereucsés meglepetés-
ben részesültünk. Ugyanis özv. Sántha Józsefné  urnó pom-
pás készülettel várt ránk az állomáson. Volt is kelete az 
enni és iuni valónak. Páratlan székely vendég szeretetéért 
fogadja  az egyesület köszönetét. 

Este negyed kilenczkor érkeztünk meg Csíkszeredába 
s ezzel a 3597 km.-nyi út véget ért 

Ez rövid vázlata annak a tanulmányútnak, mely részt-
vevőinek ismereteit, tapasztalatait nagy mértékben gazda-
gította s a mely kiránduló egyesületünket oda sorakoztatta 
az ország első kiránduló egyesületeinek sorába. 

Az idén is tervezett az egyesület kirándulást, melynek 
czélja Háromszék megyének megtekintése volt, még pedig 
ilyformán:  Sepsiszentgyörgyön a dohány- és fonógyár  meg-
nézése, azután a kovásznai gyógyfürdő  és gyárak megtekin-
tése, innen indulás Kézdi-Vásárhelyre, melynek nevezetes-
ségei megtekintése után visszatérés Csik.Somlyóra. A kirán-
dulás május 18., 19. és 20-ára volt kitűzve, de az idő 
kellemetlensége miatt elmaradt. 

Az egyesület vagyoni állapota a következő: 
1. Postatakarékpénztárban elhelyezve volt 

a mult tanév végéu 1149 kor. 84 fill. 
2. Gyarapodás a lefolyt  tanév alatt: 

a) Csikvármegyének a fennebb  leirt ki-
rándulás vasúti költségeire adomá-
nyozott 600 koronás adományából 
fenmaradt 

b) Tagsági dijakból, 30 tag után 
c) A székely egyleti naptárok árából 

feninaradtés  Csikvármegye alispánja 
által a kiránduló egyesület alapjának 
gyarapítására adományozott 

3. A csíkszeredai Takarékpénztár Rész-
vénytársaság évi nyereményeinek jó-
tékony czélra eső összegéből a jelen 
és az előzó években adományozott 
100— lOOkoronás adományai, melyek 
kamataikkal együttjelenleg kitesznek 773 kor. 63 1111. 

84 kor. 30 fill. 
30 — 

20 kor. — fill. 
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4. Tusnádi Imets Fülöp Jákó, rudinai apát, 
erdélyi éneklő kanonok „Imets ka-
nonok-féle  jutaimi alapítvány" czi-
men külön kezelendő új alapítványa 500 kor. — fill. 
(Az alapítványi oklevél teljes szövege 
„Jótékonyság" cz. alatt hátrább ol-
vasható.) 

Az egyesület összes vagyona: 2559 kor. 77 fill. 
Az 1. és 2. pont alatti összegek postatakarékpénztár-

ban, a 3-ik alatti az adományozó takarékpénztárban és a 
4-ik alatti a csik-somlyói r. k. iskolák pénztárában kezel-
tetnek. 

Csató János tauúr, 
ai egyesület elnöke. 



VIII. 
Az ifjúság  érdemsorozata. 

Az érdemaorozatban előforduló  számjegyek jelentése : 

1. Erkölcsi  magaviselet. 
1 = jó; 2 = szabályszerű: 3 =-• kevésbé szabályszerű. 

2. Előmenetele  az egyes tárgyakban  : 
1 = jeles ; 2 = jó; 3 = elégséges ; 4 = elégtelen; 

fra.  = felmentve. 

I. Osztály. 

16 
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osztály-



223 

I osztály. 

Vizsgálatlan maradt: Biró Gábor. 
Kimaradt: Zöldy Lajos. 

Összesen: G8 

15* 



. osztály. 



II. 

225 

osztály 

Kimaradtak Balog Vendel, Bogos István, Hozó Ilyés 
és Kertész Gábor. 

összesen : 67. 



226 

I . osztály. 
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I . osztály. 

Vizsgálatlan maradtak : Bogács Imre, Sándor József, 
Szántó Albert, Zöld János. 

Kimaradt: Csiszér Káról}'. 
Meghalt: Jakabos József. 

összesen: 59. 



IV. osztály. 

Kimaradtak: Botár Domokos, Lengyel József,  Tamás Simon, 
Pfeiffer  István. összesen 43. 
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V. osztály-
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V. osztály. 

Kimaradt: Gál Károly. 
Vizsgálatlan maradt: András Ferencz, Becze Gábor, Hankó 

Zoltán, Hajnód József  Lórincz Flóris. 
Meghalt: Szakálli Manó. 
Magántanuló: Schvoj Kálmán. 

Összesen 47. 
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VI. osztály 

Kimaradtak: Geczó Dénes, Karácsony Antal, Szopos 
Dávid. 

Vizsgálatlan maradt: Molnár Lajos. 
Összesen 38. 
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V I . osztály. 

Vizsgálatlan maradt: Lórincz Károly. 
Összesen 17. 
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VHI. osztály. 

Önkéntes ismétlő: Mihály Lajos. 
Meghalt: Imre Kálmán. 

Összesen : 19. 



IX. 
Statisztikai táblázatok. 

1 . A tanulás eredményének tárgy- és osztályonként való áttekintése. 



1. A tanulás eredményének tárgy- és osztályonként való áttakintese. 



236 

2. Tanulmányi és erkölcsi tekintetben általában. 
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4. A tanulók általános áttekintése*) 

5. Életkor és lakás szerinti áttekintés 

*) Mindkét táblázatbuu csak a vizsgát állott (nyilvános és magántanulók) 
vannal; számításba véve. 17 



6. Az érettségi vizsgálatok statisztikája. 

to co 00 



X 

J ó t é k o n y s á g 
1. Tandíjmentesség. 

Egész tandíjmentességben részesültek Jakab József, 
Nedelka Gyula Pál Andor III., Kádár Ferencz, Mániás Fer, 
Párján Lajos és Szakálli Manó V. o. t. 

Féltandijmentességet kaptak Petres Kálmán 1., Fe-
renczy Sándor II., Gergely Gábor, Lajos István, Veres 
András U,, Ambrus László, Bajkó Sándor, Bartalis Márton, 
Csató József,  Fazakas Ferencz, Fóris Pál, Lukács András, 
Rancz Antal, Rusz József.  Ráduly Árpád, Spleisz Mihály, 
Vaszi Sándor III Kristó József,  Kritsa Viktor, Lajos Albert, 
Péter Sándor, Szopos András, Zöld József  .IV., Angi 
Dénes, Balog Ignácz, Bögözi József,  Balázs Lajos, Dobos 
Imre, Ferencz Sándor Kéinenes Antal, Kovács András, Szabó 
Károly, Székely János V., Ábrahám József,  Bajna Árpád, 
Csáki Mihály, Fekete József,  Fodor Nándor, Gábor László, 
Fodor László, Zöldi Béla VI., Kovács Lajos, Kölönte Géza 
VII., és Dávid László, Kugler Vilmos, Pál Gyula o. t. 

Tanulmánybeli hanyatlás miatt a tanév második felére 
ezen kedvezményt elvesztették: Bajkó Sándor, Lukács 
András III., Bögözi József,  Szabó Károly, Székely János V., 
Bajna Árpád VI. o. t. 

A négy alsó osztályban a tandij 10 kor., a felső  négy 
osztályban 20 korona lévén, az. elengedett összes tandij 
összege 435 kor., a mi a bevárható összes tandíjnak 
9'44°/0-át teszi. 

2. Segélyezések. 
A gimnáziummal kapcsolatos internátus (együttlakás) 

növendékei közül az internátus segitő alapjából az évi koszt-
pénz fedezésére  segítséget kaptak a következők 
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Éltes András, Miklós Domokos I., Varga János II., Fóris 
Pál, Mihály Gergely III., Boga Ödön V. osztályosok 13—13 
koronát, Ferencz József,  Kádár Árpád I., Prihoda István, Sán-
dor Albert II., Dézsi Árpád, Prihoda János, Rácz József, 
Ráduly Árpád III., Kémenes Antal V., Kölönte Géza VII. osz-
tályosok 26—26 koronát, Angi Dénes V. osztályos 32 koronát, 
Zöld Domokos I. és Orbai Lajos II. 39—39 koronát és Csi-
szér Károly, Ill.osztályos 32 koronát, 

Összesen tehát húszan részesültek 500 korona segélyben. 
Mint ösztöndijasok segélyben részesültek 
a) A Csikmegyei lóbeszerzési alapból Balázs Lajos 

V. o. 100 kor., Balog Ignácz V. o. 80 kor., Gegö Dávid V. o. 
60 kor., Búzás Imre VI. o. 70 kor., György Gábor VI. o. 60 
korona. 

b) A fogarassy  Mihály-féle  alapítványból Péter 
Sándor V. o. 100 kor. 

c) A Szabó Lajos-féle  alapítványból Csergő Tamás 
I. o. 100 kor. 

d) Az orsz tanitó-egyleti alapból Tódor László VI. o 
100 kor. 

e) A Románczai alapból: Compeanu Livius III. o. 
126 kor. 

f)  Csikmegye Madár Imre nyug. megyei főjegyző  nevére 
tett alapítványából kézi ösztöndíj képen Petres Antal III. o. 
200 koronát. 

g) A jövedéki birsági alapból Sipos Bálint és Sipos 
Richárd II. o. 200—200 koron át és Wéger Lajos V. o. 300 
koronát. 

3. Jutalmok. 
a) Álljon itt legelőször is Imets Fülöp Jákó apát-kana-

nok úr legújabb alapítványának oklevele szó szerint: 
„Imets kanonok-féle  jutaimi alapítványi oklevél. 

Én Tusnádi Imets Fülöp Jákó, rudinai apát, erdélyi 
éneklő kanonok, 1870/i—1890% években a csiksomlyói 
főgymnasium  és finövelde  igazgatója, stb. ezennel „Imets 
kanonok-féle jutaimi alapítvány" czim alatt 500 korona 
összeget teszek le a .csiksomlyói r. k. fógymnasiumi 
ifjúság  kivándorlási egylete" vagyonához, önálló alapit 
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vány képen, azon szándékkal, hogy annak évenkinti 
kamatja adassék ki egy vagy két jóviseletü és szorgal-
mas törzsökös székely tanulónak, kinek vagy kiknek 
szülei a tanári testület jegjobb tudomása szerint legke-
vésbé hordozhatják az egyleti tagsággal és esetleg a 
tanulmányi kirándulásokkal is járó költségeket. 

Kikötöm, hogy, ha a kirándulási egylet felosz-
lása esetén annak vagyona a csiksomlyói fógimnasium 
mellett fennálló  internátus segélyalapjához megy át, 
azon esetben is az Imets-féle  jutaimi alapítvány kezel-
tessék külön s évenkinti jövedelmét élvezze elsősor-
ban egy az alapitóval vérrokon, ilyen nem létében egy 
csikmegyei tiszta székely vérből származott jó igyeke-
zetü internatusi szegény tanuló.' 

Kelt Gyulafehérvárt,  1903. május hó 1-én. 
Imets Fülöp Jákó .s k. 

mint fennt 

Az alapító nemes áldozatkészségét és élénk fajszerete-
tét fennen  hirdető ezen szép alapítvány összege, mely a kö-
zelebbi napokban a főgimnázium  igazgatója kezéhez kifizet-
tetett, csik-somlyói r. k. iskolák alapjánál a többi magán ala-
pítványok módjára fog  kezeltetni és befolyó  kamatai már a 
következő évben az alapító-levélben kijelölt czélra fordittatik. 

b) A Székely Egyesület két jó elómenetelü és jó maga-
viseletű, székely származású tanuló részére évenkint adomá-
nyozni szokott 40—40 korona jutalmát a tanári kar ajánlata 
alapján Pál Gyula VIII. és Petres Kálmán I. oszt. tanulók 
kapták. 

c) Az Adorján-féle  120 koronás jutaimi alap ez idei 8 
korona kamatját Pap Béla VIII. oszt. kapta, mint a ki a ma-
gyarból a legjobb dolgozatokat készítette. 

d)  A Béldi-féle  jutaimi alap 12 korona kamatja, mely 
a VII. osztály jeles rendű legjobb tanulóját illeti, az idén 
nem volt kiadható. 

é) Az Imets-féle  jutaimi alap 12 korona kamatját Pál 
Gyula VIII. osztályosnak Ítélte oda a testület, mint olyan 
székely tanulónak, aki a n^met nyelvből legjobb előmene-
telt tanúsított. 
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f)  Koncz István csik-tusnádi plébános úr évenkint 
adni szokott 10 koronás jutalma Pál Gyulát illette, mint 
olyant, aki az érettségi vizsgát legjobb sikerrel tette. 

g) Bálint György tanár, finöveldei  igazgató 10 korona 
jutalmat adott Kádár Ferencz V osztályosnak, mint leg-
szorgalmasabb és legjobb viseletű tanulónak. 

h) Csató János tanár, internatusi felügyelő  a mete-
orologiai megfigyeléseknél  teljesített segédkezéseikért 10—10 
korona jutalomban részesítette Mániás Ferencz V., Ambrus 
László és Petres Antal III osztályosokat. 

í) Az erd. r. k. tanulmányi alapból évenkint járó 80 kor. 
jutaimi átalányból vásárolt könyveket következő jóviseletü és 
jeles előmenetelt feltüntetett  tanulók kapták 

I.  osztályból:  Ambrus András, Mikszáth A jó palóczok, 
Bányász Sándor, Hártwig István és Kádár Árpád, Szent Imre 
herczeg, irta dr. Karácson Imre 1—1 példány, Lajos Ftrencz, 
Magyar Szentegyházak regéi, irta Lakóczy M., Márkos Albert: 
Twist Olivér, Petres Kálmán Magy. Szentegyházak regéi. 
Miklós Domokos: Twist Olivér, Zöld Domokos : A jó palóczok. 

II.  osztályból:  Jerzsák Béla és László Antal Schmidt 
Latin zsebszótár, Uher Vilmos, Bulwer Pompéji utolsó napjai. 

III.  osztályból:  Campeanu Livius, Csató István és Pál 
Andor : Tom Tit, Rancz Antal: Petőfi  összes költ., Spleisz Mi-
hály, latin- és Vaszi Sándor német zsebszótár. 

IV.  osztályból:  Bitay Dezső Petőfi  össz. költ. 
V.  osztályból:  Kádár Ferencz : Katona Bánk bánja 

és Pompéji utolsó napjai. 
VI.  osztályból:  Friedrich Alajos és Zöldi Béla: Mű-

vészet történeti korrajzok, GáborL ászló és Ábrahám József, 
németzsebszótár, Tódor László, Madács : Az ember tragédiája. 

j) Á tornavizsgán rendezfttt  versenyeken Erőss József 
tanár 10 korona és Balog József  5 korona jutalmából szer-
zett könyvekkel és elismerő oklevéllel jutalmaztattak az 
első sorban győztesek : 

Sándor Albert II., Zakariás Dénes IV., Dénes Imre VII., 
osztályosok a futásból.  Dobos Mihály U. o. a rúdmászásból, 
Solnay Dénes V. o. a távolugrásból, Berecz János VII. o. a 
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magas ugrásból, Szabó Károly V. o. a diszkoszvetésból, 
Dénes Imre VII. o. a sulydohásból. 

A másodsorban győztesek: Ambrus Elek I., Ferenczy 
Zoltán IV., Mániás Ferencz V. o. a futásból,  Madár Imre I., 
Fazakas Ferencz III. o. a rúdmászásból, Kádár Ferencz V. 
o. a távolugrásból, Liptai Lajos VI. o. a magas ugrásból, 
Anda József  IV. o. a diszkoszvetésból és Balázs Lázár a 
sulydobásból elismerő oklevelet nyertek. 



XI. 

Fineveló intézet és együtt lakás. 
A csik-somlyói róin katli. fógimnasium  mellett fenálló 

fineveló  intézetnek szt. Mihályról nevezett részében ez is-
kolai év folyamán  teljes ellátásban részesült 60 alapitványos. 
36 fizető  és 7 szolgálattevő növendék. Összesen : 103. Az 
alapitványosok évi 200, a fizetők  évi 250 koronáért, a szol-
gálattevők pedig az asztalnál való felszolgálásért  teljes el-
látást élveztek. 

Az ifjúság  házi nevelését és az intézet felügyeletét 
Bálinth György intézeti igazgató, Eróss József  és Fazakas 
Gáspár aligazgatók vezették. 

Nyilvános  Alapítványt  élveztek 
Közalapítványt: 1. Veress Adám 

Gál Ferencz 
Szántó Ábrahám 
Ferenczi Zoltán 

II. o. t. 

Biró-félét 
Bors Bálint-félét: 

10. Gábor László 
Kölönte Géza 
Kovács Miklós 
Pap Béla 
Pál Gyula 

15. Bögözi József 
Beke József 

5. Ferencz Sándor 
Kovács András 
Párján Lajos 
Ábrahám József 
Fekete József 

III. 
III. 
IV. 
V. 
V. 
V. 

VI. 
VI. 
VI. 

VII. 
VIII. 
VIII. 
VIII. 

V 
II. 

Bors Barabás-félét 
Csomortáni Ignácz VI. 
Fodor László VI. 
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Csomortáni-félét: Splaisz Mihály III. 
Tusnádi Darvas János-félét : 20. Vaszi Sándor III. 

Kovács Lajos VII. 
Szabó Dénes VIII. 

Gyó-ujfalvi,  (szentsimuni) Dar-
vas János-félét: Incze Gábor VII. 

Dénes-félét: Székely János V. 
Fogarasy-félét: 25. Péter Sándor III. 
Fülöp Alajos-félét Dobos Imre V. 
Kedves Zsuzsánna-félét  : Ambrus Lábzló III. 
Keresztes-félét: Kritsa Viktor IV. 
Kovács Miklós-félét: Székely Lajos IV. 
Kovács Péter-félét: 30. Potyó Antal VII. 
Lukács Mihály-félét: Balázs Lajos V 

Bodó József VII. 
Molnár József-félét: Csató István III. 

Szabó Károly V. 
35. Lakatos Izra V. 

Kádár Ferencz V. 
Sánta-félét: Boga István V. 
Tankó-félét: Albert Vilmos VII. 
Salamon András-félét: Zöld József IV. 
Orosz Mihály-félét: 40. Orosz Vilmos III. 
Erőss Elek-félét: Orbán Gábor III. 

Magán  alapítványt  élveztek: 
Bocskor Elek-félét: Puskás Gergely IV. o. t 
Bálint Bors-félét.: Csiszér Vilmos IV. 
Búzás Mihály-félét: Kristó József IV. 
Ferenczi Péter-félét 45- Ferenczy Sándor II. 

Fazakas Ferencz III. 
Lórincz Flóris V. „ 
Bajna Árpád VI. 
Berecz János VII. 

50. Kugler Vilmos VIII. 
Haller Mária-félét: Balázs Dénes IV. 
Kedves Bara-félét: Búzás József VII. 
Molnár Bálázs-félét: Kovács József II. 

Bányász Sándor I. 
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55. Elekes Mártán 
Nagy István-félét:  Hozó Ilyés 
Péterffy-félét:  Virág Móricz 

Márton Imre 
Dombi János 

Fizetők 
60. Czikó Gábor 

Fodor Gergely 
Jánosi Béla 
Madár Imre 
Simon Jenő 

65. Simon Lajos 
Antal Gyula 
Deák Ferencz 
Gál István 
Jerzsák Béla 

70. Katinszky Antal 
Katinszky József 
László Antal 
Szász Jenő 
Tompos Albert 

75. László Károly 
Ferenczy Kálmán 
Gidró Ferencz 
Kovács Dezső 
Hancz Antal 

80. Zakariás István 
Zakariás Pál 
Angi István 
Fejér György 
Lengyel József 

85. Zakariás Dénes 
Zakariás Lajos 
Gidró László 
Hankó Zoltán 
Mániás Ferencz 

90. Minier Gábor 
Pap Géza 

VI 

V 

I. o. t. 
I. 
I. 
I. 
I. 
1. 
II. 
II. 
II. 
II. 
II. 
II. 
II. 
II. „ 
II. 
II. 
III. 
III. 
III 
III. 
III. 
III. 
IV. 
IV. 
IV. 
IV. 
IV. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
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Friedrich Alajos 
Zakariás Kristóf 
Bene Gyula 

VI. 
VI. 
V. 

VIII. 1)5. Kovács István 
Szolgálattevők-

Nagy Tamás 
Bocskor Mihály 
Nedelka Gyula 

100. Nedelka Gergely 

I. 
II. 

III. 
III. 
V. 
V. 

VI. 

Balog Ignácz 
Fodor Gábor 

103. Kakasi Jenő r 
A fineveló  intézet az épület alsórészén van elhelyezve ; 

van 4 tanulóterme, 10 hálószobája, honyha, étkező hélyiségei 
és betegszobája. Fűtés, tisztogatás, világítás és szellőztetés 
az adott viszonyokhoz mérten megfelelő.  A bútorzat és fel-
szerelés még használható Az egészségi állapot Kolonics 
Dénes intézett orvos felügyelete  mellett kielégítő volt. Er-
kölcsi viselet tekintetében súlyosabb eset, mely a növendék 
eltávolítását vonta volna maga után nem fordult  elő. 

A finevelőintézetre  vonatkozólag megjegyzendő, hogy 
azon fizető  tanulók, kik az alapitványos ifjakkal  kívánnak 
lakni és kosztozni az egész tanévre 250 koronáért lakást 
és teljes ellátást nyernek, mely összeget előleges  havi rész-
letekben  Bálint  György  igazgatónál tartoznak lefizetni  akár 
személyesen, akár posta utján. Miután csak korlátozott szám-
mal vétetnek föl  kosztosok, azért a felvétetni  akarók jó előre, 
lehetőleg  aug. elején legalább  levél  által  jelentkezzenek 
a fineveló  intézeti igazgatóságnál. Ágyneműről, szükséges 
ruházatról és fehérneműről,  úgyszintén a mosatásról mindenki 
maga gondoskodik. Minden növendék hozzon magával asztal-
kendőt és ivópoharat is. 

Előforduló  rongálások helyreigazítására minden növen-
dék egy iskolai évre három koronát tartozik fizetni  az iskolai 
év elején, beíráskor a fineve'ő  intézeti aligazgatónál.  Azon 
kivül az intézeti orvosságtár fentartására  egész tanévre szin-
tén 1 kor. fizetendő. 

2. Felvétel a finevelő  intézetbe. 
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Az érdekelt szülőknek éber figyelmébe  ajánlja az in-
tézet igazgatósága, hogy a fineveló  intézetbe a fótanhatóság 
ez évi 2260 számú rendelete: szerint jövő tanévre csak sza-
bályszerű kötelezvény mellett vehetők fel  fizető  növendékek. 
Miért is a szülők, illetőleg gyámok személyesen, vagy jogi 
megbizott kíséretében hozzák ide fizetésre  behelyezendő 
gyermekeiket. Mely alkalommal a fiu  születési bizonyiiványa 
bemutatandó, és az igazgató előtt kiállított kötelezvény alá-
írandó lesz, arról, hogy a szülő vagy gyám a kosztpénz havi 
előleges  részletekben pontosan fogja  fizetni. 

Az együttlakásban az iskolai évfolyamán  82 növendék 
és 6 felszolgáló  tanuló nyert teljes ellátást Bálinth György 
igazgató és Csató János felügyelő-tanár  vezetése alatt. Az 
internátus a kettős nevelő-intézet emeleti részén van elhe-
lyezve 1 tanulóteremben és 11 hálószobában. A betegszoba, 
konyha és étkező helyiség a fineveló-intézettel  közös. 

Az együttlakó ifjúság  erkölcsi magaviselete általában 
kielégítő, egészségi állapota jó volt, Súlyosabb természetű 
fegyelmi  eset, mely a vétkes növendék eltávolítását vonta 
maga után, egyetlen esetben fordult  eló. 

Az intézet kiadásait fedezte  Csikvármegyének 740 ko-
ronát tevő évi adománya és az egyes növendékektől lakás, 
fűtés,  világítás czimen befizetett  évi 16 kor. A felszolgáló  nö-
vendékük e czimen 10 koronát fizettek. 

A növendékek egyenkint havi 13 kor. kosztpénzt fizet-
tek. A szülök azonban terményekben is szállíthatták az élelmi 
szereket. Az elöljáróság gondosan felügyelt,  hogy az élelme-
zés úgy minőség, mint mennyiség tekintetében a szerződésnek 
megfelelő  legyen. 

Az együttlakó növendékek névsora. 

3. Együtt-lakás. 

Antal Tamás 
Asztalos István 
Börs Dezső 
Campeanu János 

I. Osstély. Ferencz József 
Kádár Árpád 
Kállay András 
Miklós Domokos 
Ifj.  Mihály Gergely 

Eróss Péter 
Élthes Endre 
Élthes János 

Sándor Ignácz 
Szántó László 
Zöld Domokos 
Rusz Sánta JánoB 
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II. Osztály 
Becze Elek 
Boldizsár Antul 
Csutak Lajos 

Dobos Mihály 
Ferencz Bálint 
Gál István 
Jakab Ferencz 
Kis Péter 
Márton Tamás 
Prihoda István 
Potoczky Kristóf 
Sándor Albert 
Sárpátky János 
Szántó József 
Varga János 
Sóbert Frigyes 

III. Osztály 
Albert Domokos 
Bajkó Sándor 
Baky Ferencz 
Bara Ignácz 
Campeanu Livius 
Csata Károly 
Csibi Tamás 
Ferencz Lajos 
Dánéi Ágoston 
Fóris Pál 
Jakab Lajos 
Kozma Márton 
Kömény István 
Lukács András 
Prihoda János 
Rácz József 
Ráduly Árpád 
Sándor József  ifj. 
Sándor Kornél 
Schlett Olivér 
Schreiber Árpád 
Tamás József 

IV. osztály. 
Hajnód Gábor 

Jánky Vilmos 
Kiss János 
Nagy Géza 
Pfeiffer  István 
Sebók Emil 

V. osztály. 

Balog Lajos 
Angi Dénes 
András Ferencz 
Antal Károly 
Dobos Ferencz 
Kémenes Antal 
Miklós Antal 
Sándor József 
Solnay Dénes 
Szántó Árpád 
Vass Jenő 

VI. osztály. 
Búzás Imre 
Fischer Aladár 
Fodor Nándor 
György Gábor 
Liptai Lajos 
Molnár Lajos 
Plutz József 
Zsögön Géza 

VII. osztály. 

Balázs Lázár 
Lórincz Károly 

VIII. osztály. 

Kotta Salamon. 
Szolgálattevők. 

Kovács György I. o t. 
Orbai Lajos II. o. t. 
Dézsi Árpád III. o. t. 
Mihály Gergely III. o.t. 
Boga Ödön IV. o. t. 
Jánky Ferencz IV. o. t. 

4. Felvétel az együttlakásba. 
A kik nem Csik-Somlyón. vagy a tőszomszéd falvakban 

laknak, azok a társas bennlakásban, a fineveló  intézetben 
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vagy együttlakásban helyeztetnek el. Az együttlakásban az 
ifjak  kényelmes lakást, fűtést,  világítást, kiszolgálást, élelme-
zést és felügyeletet  nyernek. Óvadék czimen az ifjak  évi 2 
koronát, fűtés  és világításért 16 koronát, a szolgálattevők 
10 koronát, az intézeti gyógyszertár fentartására  pedig 
mindnyájan 1 koronát fizetnek  beiratáskor a f e l ü g y e l ő 
t a n á r n á l . Az élelmezési illeték havonként 13 kor. A kik 
az élelmezéshez szükségeseket természetben akarják szállí-
tani, azok kenyér-illeték czimén havonkint még 4 koronát, 
vagy megfelelő  értékű gabonát, az élelmi szerek főzéséért 
pedig egy évre 12 koronát fizetnek.  Ágyneműről, szükséges 
ruházatról és fehérneműről,  úgyszintén a mosatásról minden 
növendék maga gondoskodik. Asztalkendőt, ivópoharat is 
szükségképen hozniok kell. A befizetések  havi előleges  rész-
letekben  teljesitendők  akár személyesen, akár posta utján 
Csató  János  felügyelő  tanárnál. 

A „Fölvétel a fineveló  intézetbe" czimü szakasz végére 
iktatott figyelmeztetést,  mely a főtanhatóság  2260— i903.'sz 
rendelete értelmében kiállítandó kötelezvényre  vonatkozik 
e helyen is a szülők és gyámok figyelmébe  ajánljuk. 

Bálinth György, 
a flnevelfl  intézel éa egyUtllakáb 

Igazgatója. 



XII. 
A jövő tanévben használandó tankönyvek 

jegyzéke. 
I. osztály. 

1. Kis katekizmus: Kiadja a Szt. István-Társulat. Bu-
dapest. 1902. 

2. Szinnyei J.: Iskolai magyar nyelvtan, mondattani ala-
pon (Hornyánszky) I. k. á. 1 kor. 20 fill. 

3. Szinynyei J. Magyar olvasókönyv, I. k. á. 1 kor. 80 fill. 
4. Szamosi J. Latin nyelvtan, á. 2 kor. 40 fill.  I. k. 
5. Szamosi J Latin olvasókönyv, á. 2 korona. 
6. Körösi Albin: Földrajz, I. k., III. kiadás, á. 1 kor. 80 fill. 
7. Lange--Cherven: Uj iskolai atlasz, á. 1 kor. 60 fill. 
8. Mocknik—Sclunidt: Számtan, á. 2 kor. 40 fill. 
9. Fodor—Wagner Rajzoló Planimetria, á. 1 kor. 20 fill. 

10. Ormándy M.: Term.-rajz elemei, I. k., á. 2 kor. 40 fill. 
II. osztály. 

1. Kis katekizmus : Kiadja a Szt. István-Társulat, Bu-
dapest, 1902. 

2. Pokorny Emánuel: O szövetség. 
3. Szinnyei J. Iskolai magyar nyelvtan, mondattani ala-

pon. II. k., á. 80 fill. 
4. Szinnyei J. Magyar olvasókönyv, II. k., á. 1 kor. 80 fill. 
5. Szamosi J. Latin uyelvtan, á. 2 kor., I kötet. 
6. Szamosi J.: Latin olvasókönyv, á. 2 kor. 
7. Körösi Albin Földrajz, II. k., III. kiadás. 

Lange Cherven; Új iskolai atlasz, á. 2 kor. 40 fillér. 
8. Mocknik—Schmidt: Számtan, á. 2 kor. 40 fill. 
9. Fodor—Wagner : Rajzoló stereometria, á. 1 kor. 20 fill. 

10. Ormándy M. Term.-rajz elemei, II. k., á. 2 kor. 80 fill. 
III. osztály. 

1. Kis katekizmus Kiadja a Szt. István-Társulat, Buda-
pest, 1902. 
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2. Pokorny Emmánuel: Új-szövetség. 
3. Szinnyei J. : Rendszeres magyar nyelvtan, ÍV. 2 kor. 40 fill. 
4. Szinnyei J.: Magyar olvasókönyv, III. k., á. 2 kor. 40 fill' 
5. Endrey Ákos: Rendszeres német nyelvtan I. k\, á. 2 

kör. 40 fillér. 
6. Endrey Ákos : Német nyelvkönyv, I. köt., á. 2 kor. 40 fill. 
7. Szamosi J. Latin nyelvtan, II. k., á. 2 kor. 40 fill. 
8. Elischer J. Latin olvasókönyv, á. 2 korona. 
9. Pirchala I. Latin gyakorló könyv, á. 1 kor. 00 fill. 

10. Újházi: A ra.ijjyar nőinket története, I. k.,á. 1 kor. 83 fill. 
11. Körösi Albin: Földrajz, II. k., III. kiadás. 
12. Langc—Cherven Új iskolai atlasz á. 1 kor. 60 fill. 
13. Seholz—Rátli A math. és phis. földrajz  elemei á. 1 kor. 
14. Mocknik—Schmidt: Számtan, á. 2 kor. 40 fillér. 
15. Fodor—Wagner: Construktiv planimetria, á. 2 korona 

40 fillér. 
IV. osztály. 

1. Kis katekizmus: Kiadja a Szt. István-Társulat. Buda-
pest, 1902. 

2. Pokorny Emánuel: Szertartástan. 
3. Névy L. Stilisztika, I. rész. Irálytan, á. 2 kor. 40 fill. 
4. Arany J.: Toldi. (Magy. Lehr A.), á. 1 kor. 
5. Endrey Ákos : Rendszeres német nyelvtan, I. k. á. 2 

kor. 40 fillér. 
6. Endrey Ákos : Német nyelvkönyv, I. k., á. 2 kor. 40 fill. 
7. Szamosi J.: Latin nyelvtan, II. k., á. 2 kor. 40 fill. 
8. Pirchala I. Latin gyakorlókönjv, á. 1 kor. 60 fillér. 
9. Hittrieh Ödön dr.: Szemelv. Julius Caesar-ból, Buda-

pest, Franklin-Társulat, á 2 kor. 
10. Újházi: A magyar nemzet története. II. k., á. 1 kor. 80 fill. 
11. Fodor—Wagner : Construktiv planimetria, á. 2 kor. 

40 fillér. 
12. Mócknik—Klamarik—Wagner  Algebra, á. 4 korona. 
13. Pintér Pál Növénytan. 

V. osztály. 

1. Wappler A. dr.: A kath. Egélytan könyve. Eger Ly-
ceumi könyvnyomda kiadása I. k. 

2. Névy L.: Stilisztika. II. rész. Szerkezötta-.i á. 2 k. 40 fill. 
3. Rhetorika á. 2 kor. 40 fill. 
4. Olv. :i rhet.-hoz, á. 2 kor. 80 fill. 



5. Endrei Ákos : Német nyelvtan II. k. á. 3 kor. 20 fill. 
6. Cserép J. dr. Szemelv. Publ. 0. Naso-ból, Budapest, 

Lampel Róbert kiad. á. 1 kor. 60 fill. 
7. Wappler—Horváth: Római régiségek és a római iro-

dalomtörténet vázlata. Segédkönyv á 3 kor. 20 fillér. 
8. Szamosi J.: Görögnyelvtan, I. k. á. 2 kor. 
0. , Olvasókönyv, á. 2 kor. 

10. Csengeri J. dr.: Homeros Iliásza, á. 3 korona 80 fill. 
11. Gyomlai Gy. Homeros Odysseája, á. 2 kor. 40 fill. 
12 Jancsó Benedek Magyar olvasmányok a görögpótló-

hoz, I. k., á. 2 kor. 
Jeles irók iskolai tára 72. sz. 

13. Szemelv. Herodotosból, ford.  Geréb József. 
14. Vaszary K. Világtörténelem, I. k. á. 3 kor. 
'5. Mocknik—Klamarik—Wagner:  Algebra á 4 kor. 
16. „ , „ Geometria á. 4 k. 60 fill. 
17. Krisch Állattan á. 3 kor. 20 fill. 

VI. osztály. 

1. Wappler A. dr. A kath. Egélytan könyve Eger. 
Lyceumi könyvnyomda kiadása, II. k. 

2. Névy L. Poétika, á. 2 kor. 
3. „ „ Olv. a poétikához, á. 2 kor. 80 fill. 
4. Endrei Ákos Német nyelvtan II. k., 3 kor. 20 fill. 
5. Stephauus Dávid. T. Livii ab urbe condita libri I. 

líber, á. 1 kor. 60 fill. 
6. Gejza Némethi: Vergilii M. Aeneis, á. 1 kor. 60 fill. 
7. Wagner-Horváth Római rég. és a róm. irod. tört. 

vázlata, segédkönyv, á. 3 kor. 20 fill. 
8. Szamosi J.: Görög nyelvtan II. k. á. 2 kor. 
9. » „ Görög olvasó á. 2 kor. 

10. Schempl—Horváth : Xenophon Chaest. á. 3 kor. 20 fill. 
11. Sophokles Autigone-ja, ford.  Csiky. 
12. Jancsó B. : Magyar irod. olv. a görp. II. k. á. 2 k. 80f. 
13. Kincs Gy.: Szemelv, a görög lyra s a vele kapcsola-

tos magy. klassikus költészet termékeiből á. 1 kor. 10 fill. 
14. Vaszary K. Világtörténelem, II. k., ára 3 korona. 
15. Mocknik-Klamarik-Wagner Algebra á. 4 kor. 

„ Geometria á. 4 k. 60. fill. 
17 
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VII. osztály. 
1. Wappler A. dr.: A kath. egélytan könyve. Rşer, Lyceum 

könyvnyomda kiad. II. k. 
2. Szinnyei J.: A magy. nyelv rendszere. 
3. Beöthy Zsolt: A magy. nemzet irod. tört. vázlata, 

I. és II. k. á. 9 kor. 
4. Heinrich G. : Deutscheslehr und Lesebuch III. k. á. 2 

korona 80 fillér. 
5. Véber R. Geöthe : Hermán u. Dorothea á. 60 fillér. 
6. Salustius ed. Scheinder, Budapest, Lamp. R. á. 1 kor. 

32 fillér. 
7. Gejza Némety: Vergilii M. Aeneis, á. 1 kor. 60 fill. 
8. Wagner—Horváth : Római régiségek és róm. irod. tör. 

vázlata, á. 3 kor. 20 fill. 
9. Stephanus Dávid : M. T. Ciceronis orationes selectae . 

á. 1 kor. 60 fill. 
10. Csengeri J.: Homeros Iliásza, á. 2 kor. 80 fill. 
11. Stephonus Dávid Herodoti Epitomae, á. 1. k. 40 f. 
12. Elischer—Fröhlich Szótár Hemoros két eposzához, 

á. 2 kor. 40 fill. 
13. Jancsó B.: Magyar irod. olv. a görögpótló hoz, á. 2 

kor. 80 fill. 
14. Szemelv. Thukydidesból, ford.  Szilasy Mór dr. 

II. kiadás, á. 2 kor. 80 fill. 
15. Schiller S. Görög irod. történet, á. 2 kor. 80 fill. 
16. Vaszary K. Világtörténelem II. k. á. 3 kor. 
17. Mocknik—Klamarik,—Wagner  : Algebra, á. 4 kor. 

u n 1, Geometria 4 k. 60 f. 
18. Fehér Ipoly : Kisérleti természettan á. 5 K. 60 f. 
19. Fodor József:  Egészségtan. 

Vitt osztály. 
1. Titz Antal: A kath. egyház története, á. 2 korona. 
2. Beöth y Zs.: A magy. nemzet irod. történetének ismer-

tetése I., és II. k., ára 9 kor. 
3. Heinrich G. Deutscheslehr u. Lesebuch III. k., ára 

2 korona 80 fillér. 
4. Schiller F.: Wilhelm Teli, ára 1 kor. 20 fill. 
5. D. Posder: Horatii Carmina ára 1 kor. 60 fill. 
6. D. Posder: Tacitus miiv. szemelv, ára 2 korona. 
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7. Csengeri J. Homeros Odysseája, ára 2 kor. 80 fill. 
8. Szamosi J. Szemelv. PJaton műveiből, á. 1 kor. 20 fill. 
9. Elischer Fröhlich Szótár Homeros 2. eposzához. 

10. Wagner—Horváth Hóm. rég. és róm. irod. tört. váz-
lata. Segédkönyv á. 3 kor. 20 fill. 

11. Jancsó B.: Magyar irod. olv. a gör. p. II. k. á. 2 K. 80 f. 
12. Alexander Bernát: Platón és Aristoteles 3 K. 
13. Schiller S. Görög irodalom történet á. 2 K. 80 f. 
14. Komárik István: Magyarország oknyomozó története 

II. kiadás. Kalocsa 1900. 
10. Mocknik—Klamarik—Wagner:  Algebra á. 4 korona. 

Geometria á. 4 K. 00 f. 
10. Fehér Ipoly: Kísérleti természettan á. 5 K. 60 f. 
17. Szitnyai Elek: Lélektan és Logika á. 2 K. 40 f. 



XIII. 

Szükséges tudnivalók. 
1. Figyelmeztetés. 

A tanulók, szülők és gyámok figyelmeztetnek,  hogy 
iiz iskolai bizonyítványokat őrizzék meg, minthogy ezek 
másolata az eredeti elvesztését bizonyító kérelemmel és 
kivált az érettségi okmányé sok nehézséggel állitható ki. 
Figyelmeztetnek továbbá a szülők és gyámok, hogy az év-
harmadi „Értesítőket" szorgalmasan vegyék át iskolázottjaik-
tól és azokat jól betekintve, irják alá, vagy maguknak meg-
magyaráztatva, más hiteles ember, jelesen a plébános ur ál-
tal írassák alá, hogy ne csupán az évvégi bizonyítványból és 
igy későn ébredjenek arra, hogy a fiók  vagy gyámoltjuk el-
vesztegette a drága tanidőt és iskolai évet. 

2. Felvétel a gimnásiumba. 
1. A kővetkező tanévre a tanulók szabályszerű felvétele 

és beírása szeptember három első napján történik. Minden ta-
nuló atyja, anyja vagy ezek megbízottja kíséretében tartozik 
a beírásra megjelenni a gimnásium igazgatójánál és az illető 
osztályfőnöknél. 

2. Az első osztályba csak oly tanulók vehetők fel,  kik 
életük 9-ik évét már betöltötték, de 12 életévüket tul nem ha-
ladták s vagy arról, hogy a népiskola négy alsó osztályát jó 
sikerrel végezték, nyilvános népiskolától nyert bizonyítványt 
mutatnak elő, vagy felvételi  vizsgálaton igazolják, hogy ha-
sonló mértékű képzettséggel bírnak. A tizenkét évesnél idősebb 
jelentkező felvétele  felett  a tanári testület határoz. 

Minthogy az I. osztályban néhány év óta többen jelent-
keznek, mint a hány törvény szerint fevehető,  parallel osztály 
felállitására  pedig sem hely, sem költségfedezet  nincsen: a 
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felvételre  nézve a jogosultaágot osztályozni kellett. Első he-
lyen jogosultak a felvételre  acsikraegyei katholikusok, másod-
sorban a háromszékmegyei róm. katholikusok, harmadsorban 
a csikmegyei más vallásúak. Ezen sorozatban is először jogo-
sultak az elemi iskolát jeles ereredménnyel, azután a jó ered-
ménnyel végzett növendékek. 

3. Minden tanuló a felvételnél  az előző évről szóló isko-
lai bizonyítványt és keresztlevelét vagy születési bizonyítványát 
tartozik az igazgatónak bemutatni és az osztályfőnöknél  be-
adni. Az V-ik osztályba lépő pedig, ha szülője meg nem jele-
nik, nyilatkozatot mutatni fel  arról, hogy a görög nyelvet, 
vagy pedig az e helyett választható tantárgyakat togja-e ta-
nulni. Az intézetbe először lépő a fennebbieken  kivül ujraoltási 
bizonyítványt is tartozik felmutatni.  Ezek nélkül felvétel  nem 
eszközölhető. 

4. A javító, és pótló vizsgálatok augusztus 31-én, felvé-
teli vizsgák a felvétel  napján tartatnak meg. Azon tanulónak, 
ki egy tárgyból knpott elégtelen osztályzatot, a tanári testület 
engedheti meg, hogy az elégtelen osztályzat kijavítása végett 
javitóvizsgálatot tehessen ; de ha az egy tárgyból bukott tanu-
lónak a magaviseletéből „kevésbé szabályszerű" avagy „rósz" 
osztályzata van, a főhatósághoz  kell engedélyért folyamodnia. 
Hasonlóképpen a fótanhatósághoz  tartozik folyamodni  a ja-
vitóvizsgálat engedélyezéseért az is, a ki két tantárgyból ka-
pott elégtelen osztályzatot. A kellően felszerelt  folyamodvá-
nyok 1902. jul. 6-ig kivétel nélkül mind a gimnasiumi igaz-
gatósághoz adandók be. A ki kettőnél több tárgyból kapott 
elégtelen osztályzatot, javitóvizsgálatra semmi esetre nem 
bocsáttatik. A javitó, nemkülönben a pótvizsgálatot is azon 
iskolában kell a tanulónak letennie, melyben az elégtelen 
érdemjegyeket kapta, illetőleg a hol a rendes vizsgálatot el-
mulasztotta. Megokolt esetekben az iskola főhatósága  megen-
gedi, hogy a tanuló a vizsgálatot más tanintézetben tehesse le. 
Pótlóvizsgálatra csak az a tanuló bocsátható, ki a rendes vizs-
gálatról való elmaradását betegség vagy egyéb fontos  okkal 
igazolja. A betegség igazolására hatósági vagy hatóságilag 
megerősített orvosi bizonyítványt kell mellékelni. 

A reál és polgári iskolából jövő tanulók a megfelelő  osz-
tály tárgykülöinbözetéból felvételi  vizsgát tesznek. A felvételi 
vizsga dija 20 korona. 
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A beiratásnál fizetendő  dijak a következők : 
a) 2 kor. beiratási dij. 
b) 6 kor. az országos tanári nyugdíj alap javára. 
c) 1 kor. a tanévvégi értesítő nyomtatása költségeire. 
d) 1 kor. az ifjusági  könyvtárra. 
e) A tulajdonképeni tandij a négy alsó osztályosoknak 

10 kor„ a négy felső  osztálybelieknek 20 kor., nem katholi-
kus tanulók ezen tandij kétszeresét fizeti'c. 

f)  Az esetleges károk megtérítése czimén minden tanuló 
tartozik 2 kor. óvadékot az osztályfőnök  kezéhez lefizetni. 

Az e) pontban megállapított dij lefizetése  alul felmen-
tés is nyerhető, a többi pont tételei fizetése  alul felmentésnek 
nincs helye. 

Ezen dijak beiratáskor fizetendők  ; az e) pont alatti tan-
díjfizetését,  a tandijmentessegért folyamodók  halaszthatják 
addig, mig kérvényükre a fótanhatóság  válasza megérkezik. 
Első osztályos tandíj-elengedésben nem részesül. 

3. Tandij mentességi szabályzat. 

1. §. Az erd. róm. kath. státus gimnasiumaiban a sta-
tusgyüléstől megállapított tandij fizetendő,  mely alól rend-
szerint senki sem mentetik fel. 

2. §. Kivételképen azonban a fótanhatóság  elengedheti 
az egész vagy a féltandij  fizetését  jó erkölcsi magaviseletű 
és egyúttal jó igyekezetü, tehetséges tanulóknak, ha 

a) a szülők vagyontalanságát az illető politikai ható-
ságtól kiállított, (és a róm. kath. lelkésztől is aláirt) bizo-
nyítvány igazolja; 

b) az előző tanévről szóló gimnasiumi bizonyitv ány 
szerint erkölcsi magaviselete legalább szabályszerű volt s az 
egyes tantárgyakból legfeljebb  csakis két elégséges osztály-
zatot bir, a többi jeles és jó lévén. 

3. §. A tandíjmentesség mindig csak egy évre adatik. 
4. §. Olyan tanulók kérvényét, a kiknek bizonyítványa 

kevésbé szabályszerű magaviseletet, avagy kettőnél több elég-
séges érdemjegyet tartalmaz, az igazgatók el nem fogad-
hatják, hanem a jelen szabályzatra való hivatkozással vissza-
utasítják, s a tandíjfizetésre  határidőt tűznek ki. 

5. §. A tandíjmentességet illetőleg a a fősuly  a téltan-
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dijmentességre helyeztetik; egész tandíjmentesség csakis 
kiváló síorgalom és elómen3tel molett valóban szegények-
nek adatik. 

6. §. A ki igazolja, ho^y egy időben három fia  jár 
közép-, vagy felsöiskolába,  s ha az illeló tanuló előmeuetele 
megfelel  e szabályzat b) pontjának, a tandij felének  fizetésé-
től felmenthető  egyszerű kérelemre, még ha nem is egészen 
szegény. 

7. §. A tandijmentességi kérvények minden tanév elején 
legkésőbb szeptember 15-éig az illető gimnasium igazgató-
ságánál adandók be. A tanártestület tartozik a kérvényeket 
még a szept. hóban tartandó ülésen lelkiismeretesen tárgyalni, 
a véleményét minden egyes folyamodóra  nézve jegyző-
könyvbe venni. Az összes iratokat az igazgatók okt 1-éig 
a fötanhatósághoz  felterjesztik,  hogy az igazgatótanács ok-
tóberi rendes közgyűlésén végleg határozhasson. Fel nem 
szerelt vagy késóbb beadott kérvények figyelembe  nem 
vétetnek. 

8. §. A tandij fele  a beiratáskor, a más fele  január 
15-ig befizetendő.  A kik jelzett határidóig a tandijt be nem 
fizették,  sem az igazgató-tanácstól fel  nem mentettek, a ta-
nulók sorából kitorlendók. 

9. §. A tandij beszedéséről az illető igazgatók felelősök. 
10. §. A jelen szabályzat a gimnásiumi Értesítőben 

közzéteendő. 
Csik-Somlyó, 1903. junius 28. 

Pál Gábor, 
fÖRimoAziuml  IgnignM. 



XIV 
Meteorologiai észleletek. 

AB 1B02. évi észleletek hivatalos eredményét a következő táblázat mutatja: 

A csik-somlyói állomás tídr. hossz.: 43*32'; fldr.  szél. -ki*22': tengersziu feletti  magasság 707 m. 
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