XII. FEJEZET
Idegen abszolutizmus, nemzeti mozgalmak (1655—1683)
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
A) Elbeszélő íorrások
A fent (357.) és később (412.) felsorolt éa ide is vonatkozó általános,
valamint az alfejezetekben részletezett speciális magyar források mellett
I. Lipót egész korszakát.(1657—1705) felölelő, elsősorban a bécsi kormányzatra
vonatkozó, közel egykorú külföldi munkák és kiadványok :
G. Gualdo Priorato, História di Leopoldo Cesare (Bécs 1670—1674,
3 kötet ; udvaii történetíró, a Hofkriegsrat iratait használta és így a török
hadieseményekre különösen jólértesült ; sok magyar adat 1660-ig). A cenzura
által törölt részek utólag kiadva: Keyssler, Neueste Reisen, Hannover 1751,
II). Folytatása : Continuazione dell'História di Leopoldo Cesare, nella quale
si descrive la ribellione d'Ungheria,. . . sino all'anno 1676 (Bécs 1676).
Giovanni Battista Comazzi (a fentit kivonatolja), Istoria di Leopoldo
'primo imperadore de Romani (Bécs 1686—1688, 2 kötet) ; német változata :
Immer grünender Käyserlicher Lorbeer-Krantz (Augsburg 1690, 2 kötet).
E. G. Rinck, Leben und Tkaten Leopolds I. (Lipcäe 1708. bővebben
1713).
The Life oj Leopold (London 1706, németül : J. B., Meacken, Lipcse
1707—1710).
Const. Roncaglia, Vita dì Leopoldo I. imperatore (Lucca 1718).
F. Wagner (jezsuita). História Leopoldi Magni (2 kötet Augsburg
1719—1731).
Codex Austriacus. Eigentlicher Begriff . . . aller . . . unter der Regierung
, . . Leopoldi I. ausgegangenen . . . Generalien, Patente. Ordnungen . . . (Bécs
1704).
Az egész korszakra elszórt híreket tartalmaz a Theatrum Europaeum
(ld. 362. L).
B) Iratkiadások
A magyar iratanyagot (a nagyrészt a külföldit is) itt az alfejezetek
szerint elosztva adjuk. M. Dvorak, Briefe Kaiser Leopolds I an Wenzel. . .
Fürst v. Lobkowitz, 1657—1674 (AÖG 1894). A Bécsben állomásozó diplomaták jelentései közüi az egész korszakra igen érdekesek a velencei követjelen-
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tések : Fiedler, Die Relationen der Botschafter Venedigs über Deutschland und
Oesterreich im XVII. Jahrhundert (FRA, Dipi. 27. kötet Bécs 1867). Közülük
Molin Alajosét ismerteti Pauler Gy., Magyarország 1661-òe«, {Sz 1868, érdekes
a' feudális nagyurak jellemzése). Ugyancsak használható, de e korban már
korántsem oly fontos anyagot adnak a nunciusi jelentések : A. Levinson,
Nuntíal.urberichte vom Kaiseriwfe Leopolds I, 1657—1669 (AÖG 1913, 1918).
Vanyó T., A bécsi nunciusok jelentései Magyarországról, 1666—1683 (Pannonhalma 1935). A francia külpolitikai anyagra : F. Mignet, Négociations
relatives à la succession d'Espagne sûw-s Louis XIV (4 kötet. Paris 1835—
1842).
C) Irodalom
1. Politikai viszonyok
A kor elég vázlatos összefoglalását adja Acsádjj, I., Magyarország története I. Lipót és I. József korában (MNT 7, Bp 1898). A kútfők adatai és az
irodalom máig sincsenek olyan pragmatikus gonddal megrostálva, mint
amilyennel például Szilágyi S., Angyal D. és mások Erdély történetét rekonstruálták Bethlen és a Rákócziak korában. Világos összefoglaló vázlat :
Angyal D.. /. Lipót kormánya- (BpSz 1886. németül: URe 1886). Az osztrák
irodalmat ismerteti K. és M. Uhlirz. Handbuch der Geschichte Österreichs und
seiner Nachbarländer (1927). A legjobb osztrák összefoglalás : O. Redlich.
Österreichs Grossmachtstellung in der Zeit Kaiser Leopold 1. (Gotha 1921, mint
a.Huber-féle Geschichte Österreichs 6. kötete). Lipót király különböző jellemzéseinek vizsgálata : Th. Heigeí, Neue Beiträge zur Charakteristik Kaiser
Leopolds I. (München, Akad., 1890). Az általános európai politikai vonatkozásokra : M. Immich, Politische Geschichte des europäischen Staatensystems,
1660—17SÖ (1905). H. Uebersberger. Busslands Orientpolitik (I. Stuttgart
1913). C. Sax, Geschichte des Machtverfalls der Türkei (Bécs 1913). A vallásügyre általában : B. Obál, Die, Eeligionspolitik in Ungarn nach dem Westfälischen Frieden während der Regierung Leopold I. (Halle 1910). Fr. Krones,
Zur Geschichte des Jesuitenordens in Ungarn seit dem Linzer Frieden bis zum
Ergebnisse der ungarischen Magnatenverschwörung. 1645—1671 (AÖG 1893).
Fehér E., Művelődéstörténeti korkép I. Lipót törvényeiben (Szeged 1927 d).
2. Gazdasági viszonyok
A gazdasági és pénzügyi politikára : Mailáth J. gr, Geschichte des Österreichischen Kaiserstautes (IV. Hamburg 1848), és A. Wolf, Die Hofkammer
unter Kaiser Leopold (Akad. Sitzungsberichte, Bécs 1853, benne adatok gr. Sinzendorf Lajos, az udvari kamara sikkasztó és birtokelkebzó elnökének működésére, 1657—1679), valamint a továbbiakban (415. 1.) id. anyag. Az udvari
kamara tagjainak ezüstjáruiékára pár adatot hoz Takáts S. (MGSz 1903,
284). A kamara bécsi függésére Id. az előzőleg (367. 1.) id. anyagot, az általa
kezelt bányákra és pénzverdékre adalékok : a pozsonyi pénzverőház vizsgáiójának utasítása, 1660 (MGSz 1899, 323), ugyanazon pénzverőháznak I. Lipót
által szignált utasítása, 1674 (MGSz 1900, 81). Bélaváry Miklós, szepesi
kamarai tanácsos és nagybányai bányabiztos jegyzőkönyvéből (1664 jun.)
közöl Kárffy Ö. (MGSz 1905, 160); u. ő, Nagybányai bányászati és pénzverő
utaéítá-e, 1680 {MGSz 1903) : a nagybányai bányák állapotáról (1667) Vaidner
János jelentése a szepesi kamarának (MGSz 1899, 420),
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Az egykorú posta viszonyaira sok részletet hoz Munkás L,, A magyar
kir. posta a XVII. század 2. jelében, 1664—1680 (MGSz 1903).
A mezőgazdaság állapotára fényt vet Lippay János jezsuita egykorú
munkája (az első ilyen magyarnyelvű gazdasági könyv, naptárformájú útbaigazítás a földesurak számára) : Calendarium oeconomicum perpetuum (Pozsony 1661, Nagyszombat Ì662, további kiadásai : 1674, Kassa 1721, Győr
1753), és u, ő, Posoni kert (Nagyszombat 1664), Lippay György érseknek
ajánlott, s részben annak veteményes és virágos kertjét szem előtt tartó,
elterjedt kézikönyv, mely kiemeli ezt a célt is : ,.a régi magyar puszta sot és
vadságot szelídíteni és csinosítani" : ezt kiegészíti egy harmadik könyvvel
u. ő, Gyümölcsös kert (Bécs 1667). — Wesselényi Ferenc inspektorának működését iratokkal megvilágítja lia B., Az írásbeliség szerepe a XVII. századi
gazdasági igazgatásban (LK 1946) ; ld. előzőleg u. ő, A gömöri jobbágyság a
XVII—XVIII.
században az úrbérrendezésig (Bp 1938).
A nagybirtok üzemét és a jobbágyok szolgáltatásait megvilágító egykorú
földesúri utasítások s más iratok : Balassa Bálint honti főispán (és földesúr)
feltételei az elpusztult Balassagyarmat új telepesei számára, 1671 (MGSz 1897,
530), valamint Wesselényi Ferenc utasítása szendrői uradalom ud várbírójának, 1652 (MGSz 1901, 114), Az Eödönffy-javak udvarbírájának utasítása,
1657 (MGSz 1899, 37). Czobor Bálint utasítása holicsi majorosa részére,
1660 (MGSz 1897, 470). Nádasdy Ferenc sárvári uradalmi rendtartása (MGSz
1899, 234). Wesselényi utasítása a murányi udvarbírónak, 1662 (Dőry F.,
MGSz 1901, 267). Forgách Ádám utasításai galgóczi és gácsi tiszttartóinak,
1644, 1667 (Szádeczky. L., TT Ì891, 517, 697). Luzsénszky Sámuel utasítása
a hrussó-kistapolcsányi udvarbírónak a jobbágyok szolgáltatásairól, 1667
(MGSz 1898, 211). Széchy Mária utasítása dézsmásai részére, 1667 (MGSz
1898, 258). Esterházy Mária utasítása az ungvári számtartónak, 1668 (MGSz
1898, 146). I. Rákóczi Ferenc rendtartása felvidéki, ledniczei uradalmában,
1669 (MGSz 1900, 358), Hevenyessiné utasítása a pottendorfi és szarvaskői
uradalomnak, 1669 (Iványi B., MGSz 1905, 163). Alsólendva és Lenti várak
udvarbírájának utasítása, 1673 (MGSz 1898, 97). Gr. Esterházy Pál utasítása
dunántúli javainak prefektusához, 167S (Merényi L., MGSz 1904, 301). A fenti,
mindvégig magyarnyelvű utasítások mellett a Buccari melletti, novi (a ZrínyiFrangepán javak elkobzása után már kamarai) uradalom latin instrukciója.
1675 (MGSz 1899, 130). Kubinyi F., Eszterházy Sándor urbáriuma, Zólyom
1668 (Magyar Tudom. Értekező I I . 1862).
A tokaji kincstári szőlők terméséről (1670) kimutatást hoz Takáts S.
(MGSz 1904, 405). Adorján J., A szőlőművelés történetéhez, 1671 (TT 1896,
iratok). Kemény L., Szőlő gazdasági levelek, 1677—1678 (MGSz 1896, Kassa
város szőlőbirtoklását világítja meg). Kemény L., Mezei munkabérek, 1677
(MGSz 1899, Kassa megállapítja a szőlőmunkások és aratók járandóságát).
A nagyszombati szőíőművesek céhszabályai, 1673 (MGSz 1897, 479). A dévényi halászok I. Lipót által megerősített céhszabályai, 1679 (MGSz 1900,
177). Egy nyirbaktai erdőrendtartás, 1669 (MGSz 1900, 374). A szentmártoni
apát malomépítést engedélyez a jobbágyoknak, 1666, 1679 (MGSz 1906, 81).
Ugyancsak fényt vet a jobbágyszolgáltatásokra is a füleki alkapitány,
Iványi Fekete László birtokösszeírása (Jószágaimnak urbariumjai, 1668).
Közli Nagy I., Egy jó köztprendű nemesi úr birtokállaga a XVII. században
(TT 1898). A parasztok öltözködését szabályozza Ungmegye, 1666 (TT 1894,
555). A parasztok egykorú szervezetének, a parasztvármegyének egykorú
statútuma, 1667 : Salamon F.—Szilágyi S. (TMT I. 358). A földesurak Össze377

fognak a „szabad legények", stb. ellen : Kőszeghy S., Keszthelyi rendtartás,
1661 (MGSz 1895). A nagyszőlősi birtokosok megegyeznek a borárusítás sorrendjében, 1665 (Komáromy A., MGSz 1895, 125).
A céhiparra egykorú céhiratok : Kiss K., A szatmári csizmadia-céh régi
jegyzőkönyveiből, 1658, 1660 (TT 1878). Az Abaúj-, Zemplén-, Borsod-, Torna
és Gömör vármegyei molnárok közös céhszabályai, 1670 (MGSz 1897, 349).
Az alsó-meczenzéfi sörfőzők egyezsége, 1664 (MGSz 1897, 362), A városok
viszonyaira az ált. irodalom (371. 1.) és a nagyobb időszakaszt felölelő, helyi
források (359.1.) mellett, e korszakban : Podhraczky J., Kivonatok Miskolc városa
jegyzökönyvéből, 1655—1679 (MTT VI). Reikovié N., Városi élet Újbányán az
1664. évi török pusztítás után (BEkv 1912). Az egykorú kereskedő-polgárok életét egyéni példán át világítja meg Kerekes Gy., Polgári társadalmunk a XVII.
században, Schimmer János (1625—1674) kassai kereskedő üzleti könyve
alapján (Kassa 1940) ; a török területről felhuzódó görög kereskedők konkurrenciájára és a helyi polgárok tiltakozására adatokat hoz u. ő, Jövevény
alföldiek és görögök Kassán, 1660—1662 (Sz 1911), és előzőleg (röviden)
Kemény L., Görög kereskedők Kassán (MGSz 1902). Debrecenre az alább id.
elbeszélő források mellett : Zoltai L., Debrecen város számadásai, 1658—1682
(Debrecen 1917), u, ő, egyéb, a további korszakra vonatkozó, részletes adatait
ld. később (402. 1.). Réváy V., Pénzilzkt a XVII. században, 1677 (TT 1884).
A forgalmi árakra : Szilágyi S., A magyar árak történetéhez. 1651 (TT 1878).
Weber S., Szepességi árszabály, 1660 (TT 1890). Ungmegye árszabályzata,
1666 (TT 1894, 344).
A külkereskedelemben igen lényeges marhakivitelre a már ki. (372. 1.)
anyag mellett Takáts S., Az auspitzi (pusztapéc-si) magyar mariutvásárok régi
kiváltságlevelei (MGSz 1905), köztük I. Lipóté (1660), a német városok felé
történő kihajtás morvaországi állomására, mely azonban a bécsi és, délnyugatra, az itáliai vit mellett nem bírt különösebb előséggel ; Bécs közbelépésére ugyancsak Takáts S., A magyar tőzsérség pusztulása (BpSz 1926). A Zrínyiek
stb. szerepét (a Buccari-i útra ld. alább) és a bécsi appaldo-rendszer bevezetésével az udvar és a magyar nagybirtokosok konfliktusát politikai következményeiben Takáts S. adatait is felhasználva hangsúlyozza Mód A., Négyszáz
év küzdelem az önálló Magyarországért (Bp 1945). Rauch Dániel szlavóniai
főharmincados jelentése a vámokról, 1655 {MGSz 1898, 577) rámutat a Zrínyivonatkozások mellett a nemesek kereskedelmi tevékenységére, a gabona- és
marhakivitel terén. Takáts S., Gabonakivitelünk Bolognába és Modenába.
1648—1649 (MGSz 1904 ; a Zrínyiek közvetítésével szállítják Buccarin át
hajón Itáliába). Az Orientalische Compagnie szerepére (a magyar kereskedők
ellen) az alább (415. 1.) id. anyag mellett pá radatot hoz Takáts S., Marhakereskedésünk a keleti kompánia kezében, 1669—1670 (MGSz 1900, 479) ; u. ő,
Rothal a magyar kereskedelemről (MGSz 1905, 175), a felsőmagyarországi állapotokat vizsgáló udvari kiküldött (1669) jelentése alapján a lengyel kereskedelem megszűntéből származó bajokra. Zenggl Kristóf, a szepesi kamara
számvevőjének német jelentése a lengyelországi borkivitel kérdéséről. 1676
(MGSz 1899, 267).
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II. AZ UDVAR É8 FflfaEMESSÉG ELLENTÉTÉNEK KIÉLESEDÉSE
(1655—1664)
A) Elbeszélő források
1. Hazai források
a) Zrínyi Miklós munkái

(irodalommal)

Zrínyi Miklósnak (1620—1664) hosszú időn át elsősorban költői műveit
(kiadta Széchy K.—Badics F., Bp 1906 ; Négyesy L., Bp 1914), és különösen
Szigetvár ostromáról és hasonnevű ősének hősi haláláról 1647—48-ban írt
eposzát (Szigeti Veszedelem) vizsgálták éa értékelték. Thallóczy L., Adufok
Zrínyi M. a- költő irodalmi működéséhez (TT 1879), Kanyaró F., A Zrínyiász
kelte és költője (ITK 1893), és u. ő, A Zrínyiász keletkezésének története (Bp
Ì894). Vizsgáltak Tassóhoz (Arany János, Zrínyi és Taaso, Hátrahagyott.
prózai dolgozatai, Bp 1889 ; Imre S., Az olasz költészet hatása a magyarra.
BpSz 1878), Istvánffyhoz, sőt a török költészethez való viszonyát (Thury J.,
ITK 1894), valamint kapcsolatait a horvát irodalommal (Margalits E., Karnarutić éneke és a magyar Zrínyiász, Sz 1903 ; Hajnal M., Karnarutié és a
Zrínyiász, EPhK 1905 és kny.) ; minderre ld. Beöthy Zs., A Zrinyiász és
irodalomtörténetírásimk (IT 1915), az eposz „utóéletére" : Clauser M,, A Zrinyiász sorsa, 1651—1859 (Bp 1934). Zrínyi idüljeire : Weszely Ö. (Magyar
Szemle 1893), Hannos S. (EPhK 1904) "és Ferenczy G., Zrínyi idilljeinek és
életének kapcsolata (Bp 1929). Bármily hasznosak is azonban ezek az irodalomtörténeti vizsgálatok, Zrínyi szerepét elsősorban mégis kora társadalmi,
politikai (és katonai) küzdelmei szempontjából kell mérlegelnünk, innen nézve
pedig fontosabbak alább következő prózai munkái :
1. Tábori kis trakta (hadszervezési tanulmány, 1651 körül). 2. Vitéz
Hadnagy. 3. Mátyás király (történetpolitikai tanulmány, a nemzeti uralkodó
jelentőségéről, készült 1655—57-ben egy Habsburg-párti röpiratra válaszul).
4. A török áfium ellen való orvosság (a kor legjelentékenyebb politikai munkája,
készült 1660—61-ben ; felismeri, hogy a török minden látszat ellenére sem a
régi hatalom többé, kiűzésének eljött az ideje ; fejtegeti, a hadakozástól
húzódozó nemességgel szemben, hogy a magyaroknak saját hatalmi szervezetre
van szükségük, s hogy így, kezdeményező akció esetén, milyen külaő segítségre
számíthatnak).
E művek sokáig csak kéziratos másolatokban terjedtek, eredeti példányuk máig sem került elő. Az Áfiumot először Forgách Simon, Rákóczi
tábornoka adta ki : Nemo me impune lacessit (1705), utána : Zilai, Ne bántsd
a magyart (Marosvásárhely 1790). Utóbb : Kazinczy F., Zrínyi minden munkái
(1817), Székács J. (1847), Ferenczi Z. (1901), Spojařích (1920). A többi prózai
munkát is kiadta : Toldy F.—Kazinczy G., Zrínyi M. összes munkái (Pest
1853). Alaposabban : R. Horváth J., Zrinyi M. a költő és liadvezér hadtudományi munkái (Bp 1891). Szemelvények : Nógrády (Pozsony 1903), és Négyesy L., Zrínyi M. válogatott munkái (Bp 1904), u. ő egy teljes kiadás tervéről :
BpSz 1920. Legújabb kiadás, kritikai apparátussal és bevezetéssel : Markó Á.,
Zrinyi M. prózai munkái (Bp 1939).
Zrínyi írói felfogására (e művekkel kapcsolatban is) : Kanyaró F.,
Zrinyi a hadíró (Figyelő, 1886). R. Horváth J., Zrinyi M. hadtudományi elvei
(HK 1889). Thury J., Zrínyi M. hadüidományi elveinek forrása (HK 1890, egy
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török katonai munka hasonlóságaira utal, — viszont maga a török és magyar
hadviselés is hasonlított egymáshoz). Krajcsovics, A Zrínyiász valláserkölcsi
eszméi (EPhK 1895). Körösi S.: Zrínyi és Macchiavelli (ITK 1902). Pethő S.,
Zrínyi és Macchiavelli (BpSz 1910). Bíró B.. Zrínyi M. -prózai munkái (Bp 1917.
Széchyt kiiró, gyenge d). Ferenczi Z., Az Áfium forrásai {EPhK 1917) és u. ő,
Zrínyi és Busbequius {AKÉ 1917, 1918) rámutatott, hogy Zrínyi valószínűleg
felhasználta G. A. Busbequius, XVI. századi tudós és diplomata* a török ügyek
szakértó'jének (és a törökök elleni küzdelem hirdetőjének) művét : Exdamatio,
sive de re militari contra Turcam instituenda consilium. Ez valószínű, bár Körösi
S. további dolgozatai (Az Áfium vitás pontjai, AKÉ 1918 ; Az Áfium és
Busbe:uiu$, Magyar Figjelő 1918, Macchiavelli és Zrínyi, HK 1922—23)
szerint mind Busbequius, mind Zrínyi egyaránt Macchiavelliből merítettek. —
Sántay M., Zrínyi és Mariiio (Bp 1915), Ujabb, szellemtörténeti jellegű dolgozatok ; Király Gy.; Zrínyi és a renaissance (Nyugat 1920), Joó T., Zrínyi M.
történetszemléielete és a barokk (Sz 1932) és Kardos T., Zrínyi a XVII. század
világában (ITK 1932). Zrínyi olvasmányaira, Zágrábba került könyvtárára:
Majláth B., Zrínyi a költő könyvtára (AKÉ 1891), ld még u. ő, Zrínyi M. a
költő . , . ereklyéi Vöttauban (HK 1891). Kende Zs., Biblotheca Zrinyiana,
Die Bibliothek des Dichters Zrínyi (Bécs 1893). Tluiry J., Zrínyi könyvtára
(ITK 1894). Drasenovich ini., Zrínyi M, könyvjegyzetei (Pécs 1934, d). Markó Á.,
-4 magyar véderö eszméje gr. Zrínyi M. munkáiban (HK 1940). Klaniczay T..
A fátum és szerencse Zrínyi műveiben (Bp 1947).
Zrínyi és Montecueeoli (latin) -polémiáját (mely Nagyvárad veszte,
1660, és Kemény János bukása után indult a kellő segítséget nem nyújtó császári hadvezetés felelőssége körül) még a szövegek ismerete nélkül ismertette
Pauler Gy., Zrínyi M. és Montecueeoli Raymund (BpSz 1867), és előtte még az
egykorit Antler, aki az egész vitát olvasta volt (kéziratos munkája, Memoria
de bello Hungarico-Turcico, Kaprinai-gyűjt., 33. kötet, Egyet. Könyvtár).
Montecueeoli (az- I662-es országgyűlés felzúdulása miatt utóbb letagadott)
névtelen röpiratát : Respansio ad calumnias Hungarorum quae passim disseviinantur, Caesarea-nos milites farum aut nihil effecisse in Hungária, kihagyásokkal és átírva közölte (nem is tudván, milyen iratról van szó) egy meg nem
nevezett külföldi levéltár variánsából, Marczali H., Eegesták a külföldi levéltárakból, a török-magyar viszonyok történetéhez, 1660—1664 (TT 1880, 757 ;
és külön, Bp 1882, 221). A teljesebb szöveget közölte Kanyaró F., Montecueeoli és Zrínyi vitája (TT 1887), u, ott Zrínyi (névtelen) válaszát is. Kőszeghy
S., Montecueeoli röpirata Zrínyi ellen és utóbbinak válasza, 1662 (HK 1890) és
(R. Horváth J.), Zrínyi M felelete Montecueeoli röpiratára (HK 1890). Antler
fent id. kézirata Monteeuccolinak tulajdonítja (mint viszontválaszt) az 1664ben (Zrínyi sikertelen kanizsai vállalkozása után) Bécsben kiadott röpiratot :
Lucerna Caesaris discurrens cum comité Zrinio. — Mihóczi R., Zrínyi és Montecueeoli polémiája (Bp 1914, d. cf. HK 1914, 482). Montecueeoli egvéb iratait
ld
'
Zrínyi leveleiből mindmáig aránylag kevés került elő, és az is elszórtan
volt. kiadva: Ráth K., Zrínyi M. levelei (GyF 1863) és u. ő, Zrínyi M. bán
két levele, 1659, 1663 (MTT VII) ; az előbbiek méltatása : Salamon F., Zrínyi
M. a költő hat levele, 1658 (Kisebb tört. dolgozatai, Bp 1889). Szerémi. Gr. Zrínyi
M. egyességlevele gr. Draskovich Gáspárral, 1651 (TT 1879). Tbaly K., Zrínyi
Miklósnak egy ismeretlen levele (Sz 1868), u. ő. Zrínyi M. gr. emlékirata II. Rákóczi György fejedelemhez, 1653 (Sz 1868), u. ő, Zrínyi a költő levele Szepts
vármegyéhez a Széchy-pörben (Sz 1873), és u. ő, Adalékok Zrínyi a költő életéhez
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(Sz 1883, a pozsonyi Esterházy-levéltárból, 1663). Mercz P., Zrínyi a költőnek
öt levele (Sz 1872). Kanyaró F., Zrínyi a költő két levele (Sz 1886), és u. ő, ZrinUjvár építése okai (TT"1888). Szilágyi S., Zrínyi a költőnek két levele (Sz 1874,
II. Rákóczi Györgyhöz), u. ő, Rajzok és tanulmányok (Bp 1875 II), és u. ő,
Zrínyi M. kà levale II. Rákóczi Györgyhöz, 1654, 1655 (TT 1890). Az addig kiadottakat is egybegyűjti Széchy K., Gr. Zrínyi Miklós (IV. Bp 1900, a függelékben). Ehhez jöttek még : Margalits E., Zrínyi a költő eddig ismeretlen (horvát) levelei, 1649, 1661 (Sz 1898, magyar ford.). Lengyel J., Zrínyi M. olasz
levele egy bizalmas emberéhez, 1663 (TT 1899). Horváth S., Levelek a két Zrínyi
Miklóstól (TT 1907). Noszlopy T., Or. Nádasdy F. és gr. Zrínyi M. levele
(Ország-Világ 1914, 19). Több levelet közölt Takáts S., Zrínyi M. ismeretlen
levelei (BpSz 1915, 2 közi., ahol azonban az 1631 nov. 22-i levél nem Zrínyitől,
hanem Esterházy Miklóstól származik), valamint u. ő szines korrajzaiban :
Magyar küzdelmek (Bp é. n.), Szegény magyarok (Bp 1927) és : A magyar múlt
tarlójáról (Bp é. n.), az utóbbiban : A Zrínyi urfiak, fiatalkori levelekkel ;
mindezt nagyrészt a körmendi levéltár missilis-anyagaból, melyből azonban
várakozás ellenére jelentéktelen további anyagot bocsátott csak közre Iványi
B., A két Zrínyi M. körmendi levelei (Bp 1943). Néhány fontosabb, már ismert
levél mellett két újat is közöl : Markó A., Gr. Zrínyi. Miklós prózai munkái
(Bp 1939). Legújabban összegyűjtött kiadást nyújt (ahol kell : magyar fordítással) u. Ő, Zrínyi Miklós levelei (Bp 1950).
A legrészletesebb életrajz : Széchy K., Gr. Zrínyi Miklós (Bp 1896—
1902. 5 kötet ; részletes, de különösen a vége felé nem mindig alkalmaz kellő
kritikát adataival szemben). Andrássy Gy., Zrínyi M. a költő (Bp 1909, Olcsó
könyvtár 1521—1522). Markó Á. fent id. szövegkiadásában életrajzi vázlatot
is nyújt és kissé bővebbet külön (Bp 1942.), N. Masterman. Coimt N. Zrínyi
(Hung. Quart. 1940). A legújabb Önálló biográfia : Sík S.: Zrínyi Miklós (Bp
1940; főleg írói analízis). Egyéb ált. jellegű tanulmányok : Görög I, Zrínyi M.
a költő mint államférfi (Bp 1906). Nagy E., Esterházy M., Zrínyi M. és Esterházy
Pál nádor honvédelmi politikája (Bp 1934, d).
A Zrínyi-családot, humanista szokás szerint, az antik Sulpiciusoktól
származtatta Zrínyi papja és titkára, Forstall Márk, Stemmatographia Mavortiae familiae Comitum de Zrin (1664), a Subichoktól Ráttkay György zágrábi horvát kanonok egykorú műve : Memoria regum et banorum regnorum
Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae (Bécs 1652, 1772). A Brebiriektol való származásra újabban : FI. Banfi, L'origine della famiglia Zriny (kny, Archìvio
storico per la Dalmazia, Roma 1934). Régi, de használható tanulmányok :
Salamon F., Az első Zrínyiek (Pest, 1856, u. ő, Zrínyi M. ifjúsága (Kisebb
tört. dolgozatai, Bp 1889), és u. ő, Zrínyi a költő (Koszorú 1863). Népszerű
összefoglalás : Csuday J., Zrínyiek a magyar történelpmben, 1566—1704,
(Szombathely 1884). Lukinich I., Zrínyi M.-nak a költőnek születési éve (Sz
1919). Fraknói V., Zrínyi a költő tanulóévei (BpSz 1917), és u. ő, Zrínyi M.
a költő első irodalmi műve (MIC 1917 ; iskolai szónoklat, 1634). Takáts S.,
Zrínyi M. nevelőanyja (Bp Sz 1916, 4 közi. és külön, Bp 1917), «. ő, Zrínyi
M. gyámjai (BpSz 1917), és u. ő, A Zrínyiek magyarsága (a Magyar küzdelmek c. kötetében, a magyar-horvát kérdésre). Payr S., Zrínyi és a protestánsok
(Luther-naptár 1919. vallási türelmességére). Pais D., Zrínyi M. a költő Zala
vármegyében, 1637—1662 {HK 1913). A Zrínyiek gazdasági tevékenységére
(raarhakivitel, stb.) a fent (378. 1.) id. irodalom, főieg Takáta S. dolgozatai..
Zrínyi szerepére az 1663—64-es hadjáratokban és utolsó terveire az
irodalmat Id. alább (387.1.). Fraknói V., Zrínyi M. pályájának vége (TT 1894).
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Zrínyi halálára a szemtanú Bethlen Miklós önéletírását Id. az Apafi-kor
erdélyi forrásai között. Adalékok, egykorú gyászversek, stb. : Salamon F.,
Halotti beszéd gr. Zrínyi M. fölött 1664-ben (Bp Sz 1868 ; Andreas a S. Theresia
szavai), Dervarich K.., Gr. Zrínyi M. a költő halála (Szombathely 1881 ; tévesen beszél gyilkosságról). A Londonban megjelent Lacrymae Hungaricae
c. latin verset (1665) ism. Kropf L. (MK 1900, 285). Mencsik F. {TT 1903,
387 \Cantus funebris), Koncz J., Zrínyi M. haláláról tudósítások (HK 1910),
u. ő, Der Tod des Dichters Zrinyi {UR 1914), és u. ő, Sagredo Zrinyi M. fialátáról (Sz 1913). Lőcsey M. (ITK 1912), Bleyer J., Német siralmas énekek Zrínyi
M. haláláról (ITK 1900). Beitha S. az 1900-as párisi kongresszusi előadásában tévesen beszélt öngyilkosságról (ld. Sz. 1901, 512). Friedrich E., Egy
piarista krónikás Zrínyi M. haláláról, (IT 1913). Ld. még Harsányi I., Eddig
ismeretlen költemények Zrínyiről a költőről (ITK 1927).
b) Zrínyinek (tévesen) tulajdonított munkák
Siralmas panasz. Az 1655-i pozsonyi országgyűlés után, Pálfalvay
János névtelen röpiratára válaszként készült munka. Gondolatai (a bécsi
német elnyomás éles bírálata, a nemzeti önáliás óhajtása) sokban emlékeztetnek Zrínyire, viszont széteső szerkezete és dagályossága (egyéb jelek mellett) nyilvánvalóvá teszik, hogy ha Zrínyi köréből származhatott is, nem
ő írta. Kiadta Kanyaró F., Zrinyi ismeretlen munkája (TT 1890) és újabban
Vajthó L. (Magyar irodalmi ritkaságok XII).
Oktatás Magyarország romlott állapota segedelméről való elmélkedésre
(a Ráday Pál, I I . Rákóczi Ferenc kascelláriusa másolatában fennmaradt
ú. n. Báday-emlékirat). Kiadta gr. Ráday L. (Hon 1868). Vele szemben Pauler
Gy. (Sz 1868, 584) azt vitatta, hogy a szerző nem Ráday Pál, hanem valószínűleg Zrínyi. 'Bizonyosnak egyelőre csak annyi látszik, hogy egyik sem.
Mert az iratot, bár általában jellemző a XVII. század második felének Béccsel
szembenálló politikai nézeteire, a fentiekhez hasonló okokból nem tekinthetjük Zrínyi munkájának. Pauler Gy. új nézete, melyet Vért esy J. (Sz 1904)
is magáévá tett, az volt, hogy Nádasdy Ferenc elmélkedései maradtak ránk
e formában. (Ld. alább, 388. 1.)
c) 1663—1664 hazai forrásai
Auer János Ferdinánd (pozsonyi polgár) részletes német «opíója, 1663—
1674 (a hadi események pozsonyvidéki vonatkozásai, elfogatása, és esztergomi, budai majd konstantinápolyi fogsága). Kiadta Lukinich I. (Bp 1923,
FHR).
Esterházy Pál (a későbbi nádor, szemtanú, Zrínyi tisztelője), Mars
Hungaricus. Kivonatos magyar ismertetése : Bubics Zs. (Bp 1895). Vághó I.,
Mars Hungaricus (HK 1895). Életére : Merényi L.—Bubies Zs., Hg. Esterházy Pál (Bp 1895). Ld. még 415. 1.
Kéry János (pálos barát, 1678-tól csanádi püspök, ellenreformátor)
aulikus szellemű, de Zrínyit magasztaló, és Nagyvárad 1664-i megtámadását,
Rákóczi László szerepét is előadó irata : Martis Turcici ferocia (Pozsony
1672). Kéry egyéb irataira, így Zrínyi-emlékbeszédére és Szelepcsényi érsekről írt életrajzára : Bathó I., Kéry János élete és müvei (Bp 1911).
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Lipóczi Keezer Ambrus napló\it (1663—1669) kiadta Nagy Gy., Magyar
történelmi évkönyvek és naplók aXVI—XVIII.
századból (MHHS 33, Bp 1894).
Diarium anni 1664 (egy inkább Montecuccoli-párti szemtanú Zerinvár bevételérői). Kiadta Nagy L, Történeti apró emlékek (MTT XXII).
Egy névtelen jezsuita latin dicsőítő versét : Canťus in victoriosum N.
Zrínyi, 1664. Kiadta Mencsik F. (TT 1903, 387).
d) Helyi feljegyzések
Egyéb helyi feljegyzések (359. 1.) mellett a Habsburg-, erdélyi és török
erők ütközőpontjában, kereskedelmi szempontból előnyösen fekvő, de a
háromfelé-fizetés mellett is sokat zaklatott Debrecen egykorú viszonyairól
két forrásunk is van :
Fényes István, a városi tanács jegyzője, versben írta rneg a szatmári
német és a váradi török parancsnok sarcolásairól nevezetes 1664. évet. Kiadta Széli F., Debrecen város történetének egykorú verses leírása (TT 1894).
Űj kiadás ; Bp 1943. Fényes későbbi versét (1675) ld. 388. 1.
Bartha Boldizsár (debreceni főbíró), Rövid chronica (Debrecen 1666).
Saját korát mint szemtanú írta meg (1666-ig), az előzőidőkre (1564-től) „protocollumokból, registromokból, hiteles emberek memóriájából" merített.
Örvényi B., Bartha B. Rövid chronicájának művelődéstörténeti vonatkozásai
(Bp 1906,d). Zoltai L., Bárta B., Debrecen XVII. századbeli krónikása (Pap
K. Emlékkönyv, 1939).
2. Külföldi
források
Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus, vorstellend seinen LebensLauff . . . Nebenst. . . Beschreibung des . . . Ungerlands (1683). Ismeretlen
krónikás kalandos útleírása a Felvidékről, érdekes megfigyelésekkel Eperjes.
Késmárk, Bártfa, Kassa életéről, kb. 1656—1660 között. A Szepességre vonatkozó részét kiadta Wagner (Analecta Scepusii II) és Th. Possewitz (Késmárk
1900). Teljes kiadása : Seivert (Lipcse 1854). Egy, a török hódoltság területére vonatkozó folytatását is említik. — Turóczi-Trostler J., A magyar SimpHeissimus s a Török kalandor forrásai (kny, EPhK 191S).
Tollius Jakab (holland tudós utazó), Epistolae Itineraria*.. Kiadta H.
Chr. Hennin (Amsterdam 1700). Látogatást tett Zrínyinél, leírja csáktornyai
kastélyát. Részletek magyar fordításban : Szamota I., Régi utazások Magyarországon (Bp 1891). Második útjára ld. 414. 1.
The Conduci and Character of NicJiölas Serini (London 1664 ; Apponyi,
H. IV. 2082 ; Zrínyit magasztaló egykorú angol munka).
Az 1664-ből való egykorú német nyomtatványok közül érdekesebb :
Denkmal Serinischer Heldenthaten, valamint a Schauplatz Serinischer auch
anderer Teutschen Tapfern Helden Thaten c. iratot ismerteti Bleyer J., Adatok
Zrínyi Miklós és udvara jellemzéséhez és Zrínyi-újvár történetéhez (Sz 1900).
C. M., Neue und kurze Beschreibung des Königreichs Ungarn . . . vobei
vieler Belagerungen und dergleichen Denkwürdigkeiten, absonderlich . . . in den
jetzigen Türken-Krieg (Nürnberg 1664).
Joh. v. Stauffenberg, Gründliche . . , Relation des blutigen Treffens . . .
gehalten bet/ S. Gotthard (Regensburg 1665; Apponyi, H., IV. 2089).
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Ottendorf Henrik követsége (1663) útleírásának Magyarországra vonatkozó részeit ismerteti Hermann E., Budáról- Belgrádba 1663-ban (Péca 1943).
Ortelius Continuatus (!d. 362. 1.).
Mehmed Chalife, Tár ich c , 1665-ben készült török niunkájának (1625—
1664) a magyarországi hadjáratokra vonatkozó részeit magyar fordításban
ismerteti Fekete L. (HK 1925. 387). Ld. még 351. 1.
Evlia Cselebi {török utazó, aki a hódolt Magyarország nagyrészét bejárta)
részletes iitirajzokat hagyott az utókorra. Bennük nemcsak a hadjáratokra
van sok megfigyelés, melyeknek szemtanúja volt, hanem a beutazott vidékek
életére, viszonyaira is. Magyar fordításban kiadta Karácson I., Evlia Cselebi
török világutazó magyarországi utazásai, 1660—1664 (Bp 1904, a TMTE
sorozatában). Karácson I., Török követség Zrínyi Miklósnál (Sz 1900). Vám béry
Á., Evlia Cselebi török utazóról és munkájáról (AKÉ 1901). Szillaba S., A törökség
1660—1664-ben, Evlia Cselebi nyomán (Bp 1005, d). Vajticzky E., Evlia
Cselebi jeljegyzései a magyarok harcmodoráról és katonai jelleméről (HK 1914.
2 közi.). Ld. még 351. és 231. 1.
Montecuccoli Rajmund gr. (császári fővezér) fontoa irományai. Munkáinak olasz kiadása : Opere (kiadta Grassi, Milano 1831 ; a 2. kötetben : Aforismi riflessi alle pratiche della ultime guerre nella Ungheria, 1661—1664).
Francia kiadás : Mémoires de Montecuccoli (Strasburg 1740 ; benne : I. De
Vart militaire, IL De la guerre contre, le Turc, II. Relation de la campagne de
1664). — Ponto« és hozzáférhető kútfőkiadás : Ausgewählte Schriften des
Raimund Fürsten Montecuccoli. Kiadta A. Veltzé (Bées 1899, 4 kötet) ; ld. u. ő
előzetes ismertetését az anyagról : Der schriftliche Nachluss des Feldmarschais
Fürsten R. Montecuccoli (Mitth. des k. u. k. Kriegsarchivs 1898). Montecuccoli polémiáját Zrínyivel ld. fent (380. 1.). C. Campoii. Raimondo Honit cuccoli (Firenze 1876). Montecuccoli néhány, Esterházy János győri vicegenerálishoz írt levelét (1663, 1664) közli Thaly K., Montecuccoli Zrínyiről
(Sz 1883). A. Fuchs. Briefe an den Fddmarschall R. Grafen Montecuccoli,
1659—1664 (Sopron 1910).
Coligny-Savigny gr. (a szentgotthárdi csatában küzdő francia segélyhad
parancsnoka), Mémoires (Paris 1841).
Egy francia abbé (Duc de Brissac kisérője), Relation de voyages. Szemtanú feljegyzések a csatáról, majd Vitnyéclyvel és (Bécsben) Zrínyivei való
találkozásáról. Ism. Kropf L. (HK 1915). Közölte, feldolgozással, Kosáry D.,
Français en Hongrie, 1664 (RHC Ì946).
Louis du May (egykorú francia publicista), Sur les causes de la guerre,
1664 ; és u. ő, Discours politique sur le traité de paix du 21 octobre 1664 entre
Leopold Ier et les Turcs; a Recueil historique (Paris 1666) c. gyűjteményes
kötetben, egyéb egykorú francia feljegyzésekkel együtt.
Girolami Brusoni, Le campagne dell'Ungheria degl'anni 1663 e 1664
(Velence 1665 ; egykorú relációk alapján Összeállítva).
Giovanni Sagredo, Relation de la Cour Imperiale faite au Doge de Venise
{Paris 1670). Élesszemű velencei megfigyelő érdekes képe a kiéleződött németmagyar viszonyról, a bécsi udvar rosszakaratárói, ïrfnyi szerepéről, stb. —
A. Wolf, Relation des ven. Gesandten Giov. Sagredo, 1661—1664 (AÖG 1859).
Ricaut, Histoire des trois derniers Empereurs des Turcs, 1623—1677
(Paris 1682). közei egykorú munka a török viszonyokról, vasvári békéről, stb.
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Egy egykorú francia verses újság, főleg a szentgotthárdi csatáról, stb.
Eckhardt S., Une Gazette rimée du XVIIe siècle (De Sicambria à Sans-Souci,
Bp 1943) ; magyar változata : Magyar hírek egy régi francia újságban (Napkelet 1926).
B) Iratkiadások
Érdekesek a bécsi külföldi követek jelentései, így (a nunciusok fent id.
anyaga meilett) különösen a velenceieké : A. F. Pribram, Venetianische
Depeschen vom Kaiserhofe (Bécs 1901 ; 1657—1661, benne Battista Nani és
Aloise Molin több mint 200, hetenként küldött jelentése ; ism. Angyal D.,
BpSz 1902). — L. Olivi, Correspondance d'un représentant du Duc de Modène
à la Cour de Vienne, 1659—1660 (RIED 1868 ; Perelîio ügynök jelentései a
bécsi udvarról és a magyar ügyekről). — A török problémára : A portai
császári követ összefoglaló jelentését (1649—1666) kiadta A. Veitzé. Die
Hauptrelation des kaiserlichen Residenten in Konstantinopel Simon Reninger
(Mittheiiungen des K. u. K. Kriegsarchivs XII., Bécs 1900). Marczali H.,
Begesták külföldi levéltárakból a török-magyar viszonyok történetéhez, 1660—1664
(TŤ 1880—1881, és külön, Bp 1882). Fest A., Esztergomi török tisztek levelezése
Nagy Ferenc érsekujvári lovas hadnaggyal, 1651—1658 (TT 1895). — Komáromy A., Adatok Serényi György erdélyországi követjárása történetéhez, 1659
(TT 1905). — I. Lipót levelei : M. Dvorak. Briefe Kaiser Leopolds I. an
W. E. Fürsten zu L-obkoivitz, 1657—1674 (AÖG 1894). A. F. Pribram, —
M. Landwehr. Privatbriefe Kaiser Leopolds I. an den Grafen F. E, Pötting
(FRA Dipl. 56—57, Bécs 1903—1904 ; a madridi követhez, 1662—1673).
A. F. Pribram, Die Berichte des kaiserlichen Gesandten Fr. v. Lisola, 1655—
1660 (AÖG 1887 és kny.). — Komáromy A., Újhelyi Pál követutasítása az
]665-iki pozsonyi országgyűlésre (TT 1899). Kárffy Ö., A pozsonyi koronaőrség
utasítása, 1657 (TT 1903). Pettkó B., Az 1657 júl. 21-én Jolsván tartott részgyűlés irományai (TT 1884). Áldásy A., Pozsony vármegye jegyzökönyvei,
1665—1671 (TT 1905, 2 közi.). Nagy I., Királyi, nádori s némely más nevezetes
kvelek Nógrád vármegyéhez, 1663—1666 (MTTT X). Egy zempléni követ jelentését megyéjéhez, 1662 kiadta Komáromy A. (TT 1890, 394). — Fontosak és
érdekesek Vitnyédy István (soproni köznemes ügyvéd, Zrínyi protestáns bizalmasának) levelei, nagyrészt Zrínyihez intézve (sajnos Zrínyinek hozzá írt
levelei nem kerültek elő). Kiadta Fabó A., Vitnyédy István levelei, 1652—1664
(MTT XV., XVI). V. néhány egyéb magánlevelét kiadta u. ő (Sz 1870 és
1871). F. Krones, St. Witnyédy und seine Briefe in ihrer Bedeutung für die
Geschichte Ungarns (Oesterr. Wochenschrift, Bécs 1872). Szilágyi S., Egy
levél Vitnyédy Istvántól, 1651 (Rajzok és tanulmányok II, Bp 1875). Vitnyédy
szerepére a Wesselényi-mozgalomban ld. 393. 1. — Bethlen Miklós 1667-ben
Bécs és a magyarok ellentétéről levelekben informálta Ruvigny márkit ;
az utóbbinak ez értesülések tartalmát reprodukáló, Turenne-hez intézett
levelei ki vannak adva : Collection des Lettres de Mémoires trouvés dans les
Porte-Feuilles du Maréchal de Turenne (I. Paris 1782).
C) Irodalom

Az 1655 elején tartott, I. Lipótot még III. Ferdinánd életében megválasztó pozsonyi országgyűlésre és a nádorválasztás kérdésére (az utóbbiról Zrínyi előzetes emlékiratát közölte Thaly K., Sz 1868, és Széchy K., ». m)
csak erős kritikával használhatni I I . Rákóczi György követeinek haza kül25 Kvs:ir> : Hevnzetéa .1 magyar történelem forrásaiba
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dött, és Zrínyi meg az udvar politikai ellentétét hangsúlyozó jelentéseit ;
ezekből Mednyánszky Jónáséit kiadta Szilágyi S. (TL I), Klobusiczky Andráséit Pettkó B., Az 1655-iki pozsonyi országgyűlés történetéhez (TT 1891). A politikai ellentétekre fényt vet egy Pozsonyban terjesztett és a Habsburgok
örökös királyságát propagáló röpirat (Modus reparandi Hungáriáé, ism.
Kanyaró F., TT 1890, 4), melyet Pálfalvay János választott erdélyi püspöktől
származtat Baranyay B., Tanulmányok és közlemények a magyar jogalkotmány és köztörténet köréből (2. füzet, Karcag 1927, közli Pálfalvay discursusát)
és u. ő, Az örökös királyság eszméje, 1655—1687 (KEkv 1933). Valószínűleg e
röpiratra készült válaszul a Siralmas Panasz (mehret Baranyay Zrínyi művének tart), és talán Zrínyi Mátyás királya is, a nemzeti királyság védelmében. —
Paur I., Adalék a protestáns ilgy történetéhez az 1665-ki országgyűlésen (UMM
VI. 1856, I ; egy prot. napló adatai). A további politikai viszonyokra : Fabó
A., Az 1662-diki országgyűlés (Bp 1874). Thuránszky L., A német hadak beszállásolása Zemplénben, 1662 (Adalékok Zemplén vmegye tört.-hez 1913,
3 közi.).
Az Erdély után most nyugat felé zúduló török támadás és az 1663—
1664-es hadjáratok problémáira : A. Huber, Österreichs diplomatische Beziehungen zur Pforte, 1658—1664 (Bées 1899, kny. AÖG). Rintelen, Die Feldzüge Montecuccolis gegen die Türken, 1661—1664 (Österr. milit. Zeitschrift
1828 ; arra is rámutat, hogy Bées nem várta a háborút), XIV. Lajos segélynyújtása és a francia politika : Chéruel, La Ligue ou alliance du Rhin. Documents dans la guerre de Hongrie, 1664 (Conférence des scéances et travaux
de l'Académie des sciences morales et politiques, Paris 1885), és (az események, így a szentgotthárdi csata francia verziójával) C. Rousset, Histoire
de Louvois (I. Paris 1862). — A főbb események : Karácson I., Az 1663-ik
évi török hadjárat (HK 1896). Érsekújvár elestére : Balás G., Érsekújvár
várépítészeti rendszere és katonai szerepe (HK 1888), annak parancsnokára :
két levél Forgách Ádámról, 1663 (HK 1893, 719). Török és magyar iratok
Léva kapitulációjára : Illésy J., Adatok Léva 1663. évi ostromához (TT 1903) ;
u. ő, Tanúkihallgatások Nógrádvár meghódolása felől, 1663 (HK 1892) ; u.
erre adatok u. ő (HK 1893, 417). Follajtár J., Galgócz eleste 1663-ban (HK
1928.) — Zrínyi M. téli hadjáratáról (HK 1892.) — Berkeszi L, Gr, Zrínyi M.
horvát bán téli hadjárata 1663—4-ben (Sz 1886). Iilésy J., Kanizsa 1664. évi
ostromának felhagyásáról (HK 1893). R. Horváth J., Zrínyi M. Kanizsa előtt
(HK 1888), u. ő, A felsőmagyarországi hadjárat 1664-ben (HK 1894) és u. ő.
További adatok az 1664-i felsőmagyarországi hadjárathoz (HK 1894). Geöcze
J., Hadi élelmezés az 1664. hadjáratban (HK 1893).
A szentgotthárdi győzelemre a török hadak felett a fent id. számos
forrás mellett: H. Forst, Graf Walrad v. Nassau-Usingen bei den oberrheinischen Kreistruppen im Türkenkrieg 1664 (Annalen des Vereins für naasauische Geschichtsforschung, 1887), és u. ö, Die Reichstruppen im Türkenkrieg 1664 (MIÖG 1901). S. Schempp, Der Feldzug 1664 in Ungarn untet
besonderer Berücksichtigung der herzogl. württembergischen Allianz- una
schwäbischen Kreistruppen (Stuttgart 1909), W. Nottebohm, Montecuccoli
und die Legende von St. Gotthard (Berlin 1887 ; a német verziót adja : nem
is volt győzelem). Ennek kritikája és az osztrák verzió : Zwiedineck-Südenhorst, Die Schlacht von St. Gotthard (MIÖG 1889). Török verzió kettő is van :
egy szépítgető, hivatalos, mely Hasszán aga jelentése nyomán Rásidnak
a Történelem ékkövei c. munkájában maradt fenn (erre : Thury J., Az 1663—64.
hadjárat Rasid effendi nyomán, HK 1890) ; és egy őszintébb, a szemtanú
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Evlia Cselebi tollából ; erre : Karácson L, Evlia Cselebi magyarországi utazásai (II. Bp 1Ö08). A franciával egyező magyar verzió : R. Horváth J.,
Az 1664. évi Rába- és Muramelléki hadjárat és a szentgotthárdi csata (HK
1891). Sebestyén J., Adatok az 1664. év Mura- és Rábamettéki hadjárat és a
vasvári béke történetéhez {HK 1916). Montecuccoli jelentése a csatáról : HK
1891. Egyéb iratait Id. a források között.
Zrínyi és a francia tisztek kapcsolataira, bécsi találkozásaira : Kosáry
D., Français en Hongrie (RHC 1946), valamint Vitnyédy id. levelei (385. 1.).
Zrínyi e bizalmas hívének életére : Payr S., Witnyédi István (PSz 1901).
Hörk J., Muzsaji Vitnyédy István (Sz 1907, 3 közi.). — Pauler Gy. a Wesselényi-összeesküvésről írt. alább id. művében (és utána méginkább Széchy K.)
Vitnyédy utólagos iratai alapján alighanem túlozva beszél már ekkor kölcsönös magyar-francia szövetségi ajánlatokról. Bármily nyilvánvaló Zrínyi
szembefordulása Béccsel, azt, hogy korai haláia előtt milyen pozitív lépésekre határozta el magát, nem lehet még teljes bizonyossággal megállapítani.
B. Auerbach, La Diplomatie française et la Cour de Saxe, 1648—1860 (Paris
1887) kimutatja, hogy Zrínyi Péter már 1664 tavaszán Reiffenberg kanonok,
a mainzi választó bizalmasa útján kapcsolatot keresett XIV. Lajossal, és
ebben testvérére is hivatkozott. Mind Gremonville, 1664 nyarától bécsi
francia ügyvivő (alább id., Bogišić által kiadott irataiban), mind Sagredo
bécsi velencei követ (Relation de la Cour impériale, Paria 1670) Zrínyit tartották egyedül alkalmasnak a gyűlölséggé éleződött német-magyar viszony
miatt várható politikai akció vezetésére. Sobieski János utólagos kijelentései
a varsói francia követ előtt Zrínyi állítólagos felkelési terveiről : RHD 1893.
Említi ezt V. Jelavié szerbnyelvű tanulmánya is, Köprili Achmed nagyvezérről (Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovim, Sarajevo 1900 ; benne
adatok a magyarországi török hadjáratokra és Zrínyi Péterek 1670-es portai
próbálkozásaira is). FI. Banfi, L'Origine della famiglia Zriny (Roma 1934,
kny.) szerint Zrinyi Bécstől elfordulva családja régi velencei nemességének
elismerését kérte a signoriától. Markó Á., N. Zrinyi et la France (NRH 1937),
«s u. ő, Gr. Zrinyi M. és tervei Franciaországgal (M. Katonai Szemle 1938).
— A még 1664 őszén megalázó feltételekkel kötött vasvári békére az id.
források mellett : M. Angeli, Der Friede von Vasvár (Mittheilungen des K. u.
K. Kriegsarchiv, I I . 1877). A békeokmány : MTKK 658.
HI. A WESSELÉNYI-MOZGALOM, UDYARI REAKCIÓ (1664—1678)
A) Elbeszélő források
1.

A

Wesselényi-mozgalom

Az általános hazai és külföldi (főleg osztrák) források (Id. 375.1.) mellett
fontosabb, speciális emlékiratunk vagy más elbeszélő anyagunk a Wesselényi-mogalomrót nem maradt. Tekintetbe jönnek az alábbiak :
a) Hazai források
Nádasdy Ferenc (a kivégzett országbíró) magyarnyelvű Oraiiója, 1668.
Kiadta Veress E. (TT 1896). Tulajdonképpen a rendek számára készített,
de kéziratban maradt (s a vád anyagában is szereplő) beszéd fogalmazványa,
mely azonban igen jellemző és éles kifejezése a bécsi udvar elleni politikai
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tiltakozásnak. — Nagy I., Nádasdy Ferenc gr. két utasítása, 1646, 1651 (SK
1871 ; a feudális nagybirtokosra jellemzően szinte előírja, kit válassznak
Sopronban alispánnak ; másnak „törvényeit semmiben sem veszi"). Hollandiai bevásárlási utasítása, 1665 (MGSz 1895, 459). Vértesy J., Nádasdy Ferenc
mint író (Sz 1904 ; Pauler nyomán Nádasdy munkájának tartja, s mint ilyet
vizsgálja a fent (382. 1.) id., ú. n. Ráday-einlékiratot, helyesebben elmélkedéseket, a szerzőség kérdése azonban még nincs teljes bizonyossággal lezárva).
Műveltségpártolását hangsúlyozza : Sitte A., Gr. Nádasdy F. művei és könyvtára (MK 1902). Ö adatta ki a Mausoleum . . , regum et primorum militantis Ungariae đucum (Nürnberg 1664) c. díszművet. Komáromy A.. Nádasdy
F. rámái zarándoklata, 1665 (TT 1899). Végrendelete : Schönherr Gy. (TT
1883, 3 közi.). Mohi A., Adatok Nádasdy F. országbíró éleiéhez (Sz "l900).,
Elfogatásakor menekülni próbál : A. Sitte, Aus den Inventarien des Schlosses
Pottendorf (Bécs 1906).
A Nagykőrösi krónika (TE; ld. 246.1.) részletét a Wesselényi-mozgalomról (1671) közli Szilágyi S. (UMM V. 1855, I.)
Lipóczi Keczer Ambrus (Thököly István bizalmasának) napZója, 1663-—
1669. Kiadta Nagy I. (MHHS 33. Bp 1894). Pór A., A Lipóczi Keczerek (TT
1891).
Guzics János (Thököly István bizalmasa, árvamegyei alispán) napióját, 1641—1679 (fia folytatta 1685-ig) kiadta Rakovszky I. (TT 1889).
(Joli. Corneli), Fragmenta Ungaricae históriáé ad a. Chr. 1667 et sequentes,
Wesselianam conjurationem, conjuratorum supplicia, conjurationis instaurationem et religionis incrementa complectentis (Kassa 1741). Jezsuita kiadású
és szellemű részletes szöveg ; folytatását ld. a Thököly-mozgalom forrásai közt.
Szőnyi N. István (volt tornai prédikátor), Martyrok Coronája (Kolozsvár 1675). Üldöztetése történetét is leírja. Ism. Kemény J., Tört. és irodalmi
kalászatok (Pest1861, 226).
Tolnai (Szabó) Mihály, (volt szikszói lelkész, a mozgalom elnyomása
után keletre menekült bujdosók, így Wesselényi Pál tábori papja), Szent
had azaz lelki és testi szabadságokért fegyvert vont vitézek tüköré (Kolozsvár
1676 ; új kiadás : Incze G., Bp 1937). A bujdosók nézeteit, hadi életét érdekesen világítja meg.
Fényes István (Debrecen jegyzője és tanácsnoka) krónikaszerűen megírta, mint pusztították városát 17 napig a kurucok ellen vonult Strasslodo
zsoldosai (1675 dee). Kiadta Révész I., Debrecen városának és az odamenekült
magyaroknak a német császári hadak általi sanyargattatása és kiraboltatása
(M. Prot. Figyelmező, 1871, 575).
b) Külföldi források
Ausführliche und wahrhafftige Beschreibung, wie es mit denen CriminalProcessen und darauf erfolgten Executionen under die drey Grafen Nadasdy,
Zrin und Frangepan eigentlich hergangen (Prága 1671).
Vera et dedueta descriptio criminalium processuum et seculi supplicii
in très reos comités... (Bécs 1671).
Angellini (Bontempi, Gio. Andrea), História della ribellione d'Ungheria.
(Drezda 1672, Bologna 1678, cf. Apponyi S., H II. 149, 966). Részletes, de
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sok egykorú mendemondával, melyeket e munkán át a későbbi irodalom
is átvett.
Histoire des Troubles de Hongrie. Ld. a ThökÖly-kor forrásai közt.
Journal d'Antoine Galland pendant son séjour à Constantinople, 1672—
1673. Kiadta Ch. Schefer (Paris 1881, 2 kötet). Egy, a követség mellett tartózkodó francia orientalista jegyzetei a Wesselényi-mozgalommal kapcsolatban
szerepet játszó Panajotti tolmács és mások, így Kara Musztafa jeiiemzésével.
Sir Paul Ricaut (angol követaégi titkár, majd konzul Törökországban,
történész, Köprili táborában Magyarországon is megfordult), History of the
Turks (London 1680). Az 1660—1677 közötti memoárszerű részben elég
bizonytalan adatok az összeesküvők török kapcsolataira. Az adatok értékén
Kropf L. és Pauler Gy. vitáztak,{Sz 1897, 309, 562) ; más elég alapos munkákat is írt a török birodalom múltjáról és viszonyairól.
Esaias Pufendorf (bécsi svéd követ) naplója : Tagebuch am Kaiserhofe,
1671—1674. Kiadta : O. Redlich MIÖG 37 (Bécs 1917). Igen kedvezőtlen
képet ad Lipótról és udvaráról. — Ld. eló'zóleg : K. G. Heìbig, E. Pufendorf's . . . Bericht (Lipcse 1862).
Walter Leslie gr. (császári követ) beszámolója portai követségéről és
magyarországi útjáról, 1665—1666. Kiadta P. Taferner, Caesarea Legatio
(Bécs 1668). Francia kiadás : Partie seconde de l'Empire Ottoman (1672). Német
kiadás : Boroszló 1680, Lipcse 1700. G kötötte az új és a korábbinál nagyobb
forgalmat biztosító török kereskedelmi szerződést. Mint útleírás is érdekes
az Esztergomtól Belgrádig elterülő vidék viszonyaira.
Petrus Lambeccius (császári udvari könyvtáros) feljegyzése Mátyás
király könyvtárának megtekintése végett tett budai útjáról, Diarium itineris
Budensis (1666). Bécsi kéziratára : Csontosi J. (MK 1884, 242). Ism. Hammer—Purgstall, Geschichte des osmanischen Reiches (2. kiad. III. 582).
Edward Browne (az oxfordi egyetemen végzett angol orvos, hazatérése
után I I . Károly angol király doktora, aki a Royal Society megbízásából
főleg a bányakincsek felderítése céljából jött Magyarországra), Account of
Several Travels in Hungária, Servia. . . (London 1673, francia kiadása Paris
1674). Magyar részletek : Szamota L, Régi utazások Magyarországon (Bp
1891). Részletes és igen érdekes útirajz, benne Magyarország általános leírása
mellett megfigyelései 1669—1670-ben Bécsből Szerbiába Győr, Komárom,
Buda érintésével, valamint Komáromból a felvidéki bányavárosokba tett
útjairól, — az utóbbi alkalommal az egykorú bányászatot is ismerteti. Browne
és apja magyar vonatkozásaira fényt vet, levelek alapján, G. Keynes, The
Works of Sir Thomas Browne (6 kötet, 1928—1931). Róna É., Magyar vonatkozások a XVI—XVII.
századi angol irodalomban (Angol Fii. Tanúim. I.
Bp 1936).
2. Erőszakos ellenreformáció
a) Hazai források
Bársony György (c. váradi püspök, az erőszakos ellenreformáció egyik
vezetője), Veritas loti munđo declarata, argumenta triplici ostendens, sacrai.
Gaes. reg. majest. non obligari in Hungária sectas lutheranam et calvinam tolerare
(Kassa 1671. és a Falsitas-T& válasszal együtt : Nagyszombat 1681). Lob389

kowitzék vallási politikájának igazolása ; fejtegeti, hogy 1606 és 1647 vallási
törvényei nem érvényesek.
(Pósaházi János, Angliában tanult, cartesianus vitákban is szereplő
sárospataki tanár), Falsitas toti mundo declorata (Kolozsvár 1672). Ezt az
előbbi munkára írt névtelen választ sokáig Bethlen Miklósnak tulajdonították. Zoványi J., Bársony György cáfőlói (MK 1930). Kónya I., Pósaházi
János élete és működése (Sárospataki Lapok 1912). Makkai E., Pósaházi élete
és filozófiája (Kolozsvár 1942).
Komáromi Csipkés György (1628—1678) debreceni réf. coll. tanár,
Ames Angliai puritanizmusának (Debrecen 1662) fordítója írta valószínűleg
a Bársonnyal polemizáló Molimen Sisyphum c. vitairatot (Kolozsvár 1672).
Egyéb irataira : Bölöni S., Komáromi Csipkés Oy. munkáinak címjegyzéke-,
1651—1675 (Sz 1873). Kerékgyártó E., Komáromi Csipkés Gy. angol nyelvtana
(Angol Fil. Tanuîm. III. Bp 1938). Komáromi Csipkés Gy. 1675-ben készített
és posthumusan (1718) kiadott bibliafordítására Illésy J. (MK 1889), Széli
F. (MK 1890) mellett SzimonidesZ L., A debreceni biblia sorsa (MK 1940),
és u. ő, A debreceni biblia viszontagságai és elnyomása (E 1947).
Bethlen Miklós (Justus de Palma Florentinus álnéven), Austrìaca Austerito3, in qua ostenditur, quibus modis et quo iure . . . Hungáriáé Begnum a
1670 armis regiis infestatum est (Velence, a valóságban Kolozsvár, 1671.
RMK II. 1293 ; 1672), és u. ő, Austriae austeritatis et ejusdem continuationis
confirmatio (u. ott 1672). U. ő, Epistola ad ministros exules . . . ex Hungária
per hodiernam persecutionem ejectos (H. n. 1677. RMK III. 2938). U. ő, Apológia
ministrorum evangelicorum Hungáriáé (Kolozsvár 1677, Utrecht 1678). Bethlen
elítéli az üldözéseket, és tagadja a protestáns lelkészek elleni politikai vád
igazolásául a perben felhozott Vitnyédy-Ievelek valódiságát. A leveleket
egyébként Paaler Gy. és Angyal D. hiteiesnek tekintik. Bethlen M. egyéb
iratait és irodalmát ld. az Apafi-kor erdélyi forrásai között. Ld. még 385.1.
Tschány (Csányi) János (soproni prot. polgár) német feljegyzései :
Ungarische Chronik, 1670—1704. Kiadta Paur I. (MTT V). Sopron harcai
az ellenreakcióval.
Vock Tóbiás Frigyes (soproni prot. polgár) naplóját (1674—1683),
ugyanezen témáról {és az 1681-es országgyűlésről) említi Harmath K.,
A pozsonyi ev. lyceum kéziratgyüjteményének ismertetése (Lie. ért. 1878/79)
és Pukánszky B., A magyarországi német irodalom története (Bp 1926, 226).
Liebergott János (pozsonyi prot. polgár) német naplóját a protestánsok
üldöztetéséről (1672—1683) kiadta Lichner P., Annales evangelicorum in
Hungária (Pozsony 1861),
Egy szemtanú latin leírását a kőszegi prot. templom elfoglalásáról
(1671) jezsuita jegyzőkönyvből közli Garády, Kőszeg krónikája (Új Magy.
Múzeum 1857 I. 194).
A szepesi (kivonatos) német krónikát (készült a XVII. század elején,
régebbi iratok alapján) a szepesi ev. egyház és iskola múltjáról, kiadta Pékár
K. (TT 1904).
Hain Gáspár (1632—-1683, a lőcsei ev. iskola rektora, 1674-ben bíró)
igen részletes Lőcsei krónikáját kiadták : Bal J.—Förster J.—Kaufmann A.
(Lőcse 1910—1913). Demkó K., Hain G. és krónikája (Sz 1882). Szemtanúként
írja le a protestánsok üldözését.
390

A Lőcsei Krónika szövegét a protestáns üldözésről célzatos kihagyásokkal közölte C. Wagner (Analectu Scepusii II).
Kleseh Kristóf (száműzött szepesszombati pap), Succinola papisticae in
XIII Scepusiacis Hungáriáé oppidis a. 1674 institutae deformationis enarratio
(Jena 1679).
Pomarius Sámuel eperjesi feljegyzéseit 1673-ról : Acta tragica deformationis Eperiensis, kiadta (életrajzzal, jegyzetekkel) Frenyó L. (Miskolc
1936).
Buchholtz György (lomniei lelkész és tanító) családi krónikáját, Historisches Geschlechtsbericht, mely a szepességi eltenreformációról is bőven ír,
kiadta, Weber E. (Bp 1904). Ld. a Rákóczi-kor forrásai között.
Váradi Mihály igen rövid, családi vonatkozású, de a kassai vailásnldözéseket is említő feljegyzéseit (1667—1690) kiadta Révész K., Két napló
a XVII. századból (TT 1904).
Klein Mihály ev. lelkész folytatta apja feljegyzéseit (1674-ig) ]d. 361. 1.
(Labsánszky Jos. ; Szeìepcsényi érsek titkára, a pozsonyi iudicium
delegátům jegyzője), Extractus brevis et vents (Nagyszombat 1675, 1721,
németül 1675, 1683). A pozsonyi törvényszékek eljárásának egykorú, bécsi
és kat. hivatalos felfogás alapján készült igazolása. Azt bizonygatja, hogy
a prédikátorokat nem vallásuk és protestáns papi mivoltuk, hanem politikai
lázadásban való részvételük miatt ítélték el. Ezzel szemben az egykorú protestáns argumentum (pl. Bruyninx alább id. iratában) az volt, hogy a politikai
vád csak koholmány és ürügy a vallásüldözésre.
A Labsánszky ellen indult vitairodalomból : Lani György (korponai
lelkész) külföldön is nagyhatású röpiratai : Kurtzer und doch wahrhaftiger
historischer Extract (1675) és a Kurtze und wahrlmfte historische Erzehlung
der grausamen und fast unerhörten papistischen Gefängnisz (1676). Továbbá
a névtelenül megjelent Hungarische Prädicanten-Unschuld (1675) ; Funda
Davidis contra Goliath (Verona 1676), és a Labsánszky szövegét saját cáfolatával hasábosán, Krestianszky Jób álnevet használó szerző Kurtze Nachricht entgegengesetzet dem lügenhaften Bericht (1683). E vita és a száműzöttek
irodalmi tevékenységének részleteire adatok : Pukánszky B., A magyarországi protestáns exuláns irodalom a XVII. században (PSz 1925).
Kocsi Csergo Bálint (pápai protestáns lelkész és iskolaigazgató) leírta
saját és a pozsonyi törvényszéket megjárt lelkésztársai szenvedéseit : Narratio
brevis de oppressa libertate Hungaricarum ecclesiarum. Kiadta (Debreceni
Ember Pál egyháztörténeti munkájában) Lampe, História ecclesiae reformatae (Utrecht 1728). Ebből magyarra fordította, átdolgozta Bod Péter,
Kősziklán épült ház ostroma (kiadta Szilágyi S. Pest 1866). Az eredeti Narratio
ezekből hiányzó X—XII. fejesetét kiadta Balogh E. (MPE I. Bp 1902).
Életéről és kéziratairól (melyek számos levelet is tartalmaznak), valamint
fia (István) kéziratáról több ismertetés jelent meg a Sárospataki Ref. Lapokban, így : Kocsi Csergő B., Gályarabságról irott munkájának eredeti kézirata
(1910), Kocsi Csergő B. eddig ismeretlen levelei és munkája (1916—1917).
Kocsi Csergőnek az útközben s börtönben meghalt lelkészek élete végét névsorban elmondó szövegrészét Ama tizenkilenc vértanú kegyetlen és erőszakos
halála, magj'arra átdolgozva hozza Szimonidesz L., Magyar vértanuk nyomában
(Pápa 1944). Thaly K., Kocsi Csergő Bálint (& 1885). Révész K., Kocsi Csergő
Bálint életéhez (ITK 1891). Ld. még 412. !.
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Simonides János (breznóbányai prédikátor), Galleria omnium sanctorum
(a protestáns mártírokról). Német szövege : Magazin für Geschichte, Statistik . . . der österr. Monarchie. (Göttingen 1806 I. 146). Kiadta Fabó A.
(Monumenta III. Pest 1865).
Kaiinka Joachim (a Drábikkal való összeköttetés vádjával a pozsonyi
törvényszék elé idézett illavai szlovák superintendens) cseh nyelven írt diráriumának egy XVIII. sz. végi latin fordítását isin. Kvacsala J. (Sz 1889,756),
és u. Ő, Kalinka Joachim első vizsgálati fogsága Pozsonyban (PSz 1910).
Trusius Jób zólyomi ev. lelkész két latin versét a külföldre kényszerült
ev. lelkészcsaládok halottairól, közli Szimonidesz L.. Magyar vértanuk nyoma
ban (Pápa 1944).
Burius János (1697 után besztercebányai ev. lelkész és tanár) Micae
históriáé Evangelicorum in Hungária. 1673—1688. Kiadta Lichner P. (Pozsony
864).
A raboskodó vagy menekült protestáns lelkészekkel kapcsolatos műveket ld. RMK I I I . — Egykorú gályarab-énekeket közöl Thaly K., Adalékok
a Thököly-és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez (Pest 1872). Gulyás,!., Egyháztörténeti hátterű, ismeretlen énekek (Theológiai Szemle 1929).
b) Külföldi források
Az európai protestáns országok nagy visszhangját jellemző egykorú
irodalomra : Révész K., Adatok a magyar protestáns gályarabok számára
s az ide vonatkozó művekre nézve (Sz 1897) és Kropf L. kiegészítése : A magyar
gályarabok történetéhez (Sz 1988), A nevezetesebb iratok :
A Short Memorial of thè most Grievous Sufferings of the Ministers of the
Protestant Churches in Hungary (London 1676, magyar prot. források alapján).
Nagyrészt ennek alapján készült : A Brief Narrative of the State of the Protestáns in Hungary (London 1677; holland s abból fordított német változata:
Kurtzer und wahrhaftiger Bericht (h. n. 1683).
Hamel Bruininx Gellért (bécsi holland követ, aki I. Lipótnál közbenjárt az üldözött protestánsokért s memorandumot készített érdekükben),
Dissertatio historico-politica pro praedicantibus evangelici« in Hungária (Bécs.
1675).
Propositie van den Ambassadeur Oxenstern gedaen tot Weenen behelsende
de bedruckte Evangelische toestant in Hongaryen (Utrecht 1675). Oxenstierna
Benedek bécsi svéd követ 1675 elején I. Lipótnak átnyújtott emlékirata
a magyar evangélikusok érdekében ; holLand fordítás, a magyarok kérvényével. Erre válasz :
Hungáriáé
Regiae Majestatis
. . . . benigne intimandum
(1675).

. . . . Regis

Sveciae

Legato

extraordinario

B) Iratkiadäsok
A Weseelényi-féle összeesküvés alapvető aktáit kiadták : Fr. ítaőki,
Acla coniurationem báni Pétri a Zrinio et comitis Fr. Frangepani iüustrantia
(Zágráb, 1873 ; Zrínyi és Frangepán periratai a bécsi, és követjelentések
a velencei levéltárból, 1665—1671), valamint, ezt kiegészítve, V. Bogišić,
Acta coniurationem Petri a Zrinio et Fr, de Frankopan nec non Fr. Nádasdy
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illustrantîa, 1663—1671 (MSM 19, Zágráb 1888 ; benne Gremomdlle bécai
francia megbízott levelezése a francia udvarral és Bonsy Péter velencei,
majd lengyelországi francia követ jelentései, így már 1664 őszén Zrínyi Péter
kezdeményezésérői). A francia dolgokra ezt kiegészíti : Mignet, Négociations
relatives à la succesion d'Espagne sous Louis XIV (a 3. kötet), A Sorei, Recueil
des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France (I. Autriche.
Paria 1884), valamint általában a fent (376. 1.) id. követi és nunciusi jelentések. A mozgalom osztrák ágára : Fr. Krones. Aktenmässige Beiträge zur
Geschichte des Tattenbachsen Prozesses (Mitteil, des lüst. Vereins für Steiermark, Graz, 1863).
Egyéb adalékok : J. Chr. Lünig, Literat procerum Europae (Lipcse
1712, Zrínyit védelmezi). Ráth K., Adatok Nagy Ferenc életiratához (GyF
1863 ; nádori ítélőmester, elfogva az összeesküvők ellen vall), és u. ő, Zrínyi

Péter.

Frangepán

Ferenc...

es Nádasdy

Ferenc

elleni

tanuvallatás

(GyF

1863—1865). (Szilágyi S.), Thököly István levelező könyve, 1657—1666 (ŤT
1896). Fontosak Vitnyédv (részben utóbb a vád által felhasznált) iratai ;
ezekből néhány levelet (1668) kiadott Szádeczky L. (TT 1880. 206), és Koncz
J., Az 1667-ik év történetéhez {TT 1895). Egyházi és iskolai vonatkozású leveleit (1651—1669) közölte Payr S., Egyháztörténeti emlékek (I. Sopron 1910),
valamint (családi jellegű emlékiratával) u, ő, Adalékok a dunántúli protestantizmus történetéhez (MPE V. Bp 1906). Vitnyédv korábbi irataira Id. a
Zrínyi-kor anyagát. — Koncz J., A felsőmagyarországi mozgalmak történetéhez. 1669—1670 (TT 1896), u. ő, /. Rákóczy Ferencz és Zrínyi mozgalmaihoz
adalékok, 1670 (HK 1897), éa u. ő, A bujdosók levelezése 1670-ben (TT 1891)
— Zrínyi P. horvát vonatkozásaira okmányok : Kukuljevié (Árkiv jugoslavjanske povjestnice IX—X). — R. Knott, Ein zeitgenössischer Bericht
über die Hinrichtung der ungarischen Rebellen Frangepani, Zrínyi u. Nádasdy,
1671 (Teplitz-Schönau. gimn. ért., 1903). F. Firnhaber, Gutachten des Hofkanzlers Frh. v. Hocher an Kaiser Leopold über die Zrini-Nádasdische Verschvörung, 1872 (AÖG 1852) ; hogy ezt nem Hocher, hanem valószínűleg
Abele írta. kimutatta O. Redlich, Ein angebliches Gutachten des Hofkanzlers
Hocher über die ungarische Magnatenverschwörung (Beiträge zur neueren
Geschichte Österreichs 1909). Lopásié, Acta conftinii militaris (II. Zágráb
1891 ; a gráci haditanács Horvát- és Magyarország szétválasztására törekszik).
A bujdosók portai küldöttje, Apáczai Tamás jelentését (1671) kiadta
Szilágyi S., Naplók és emlékiratok a XVII. századból {TT 1890) : u. ott (46. 1)
kiadva egy másik egykorú irat : Confoederatio rebettium Hungarorum inter
se facta in Transylvania, 1672. — Pauler Gy., Az 1673, támadás történetéhez
(TT 1879) Esterházy Pál relatióját a császárhoz a véghelyek gyöngeségéről
(1674) kiadta Rakovszky I. (TT 1891). Koncz J., Bujdosó magyarok hadi
szabályzata, 1676—1678 (HK 1894). Wesselényi Pál (a bujdosók vezetője,
1674—1678) levelét (1677) kiadta Thaly K. (Sz 1872, 273). A bujdosók partiumi és erdélyi szervezésének, guerüla-harcainak, valamint lengyel és francia
kapcsolatainak aktáit Id. az Apafi-kor erdélyi anyagában.
Az üldözött protestáns lelkészek, gályarabok történetének máig is csak
részben kiaknázott anyagából több levelet közöl Debreceni Ember Pál (Lampe
neve alatt megjelent) egyháztörténeti művében (249.1.). Sok fontos (itt nem
részletezhető irat jelent meg a Sárospataki Füzetekben : így (az évfolyamok
sorrendjében) : a genfi lelkészi testület jegyzőkönyvébői, 1675—1676 (1862).
A pozsonyi ludicium Delegátům jegyzőkönyve : Causa Fisci Regìi contra
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verbi Divini
ministros ; Beiträge
befreiten in Zürich aufgenommenen

zur Geschichte der von Amiral Suyter
....
ung. Geistlichen;
(1863) k ü l ö n b ö z ő levelek ;

Lavater professzor emlékkönyve, melybe a gályarabok beírták szenvedésük
történetét ; az Instructio brevis et vera de statu afflictissimo Ecclesiarum Hungaricarum; stb. (1865). A gályára hurcoltak névsora (1865). Gályarabok
levelei (1866). A protestáns lelkészek Apológiája, stb. (1868), — Ruyter admirális levelét a magyar gályarabok megszabadításáról közli Kállay K. (PSz
1935). Miklós Ö., A magyar gályarab lelkészek levéltára (LK 1939).
C) Irodalom
1. A Wesselényi mozgalom

Pauler Gy., Wesselényi Ferenc nádor és társainak összeesküvése (Bp
1876, 2 kötet) máig az egyetlen magyar összefoglaló munka, mely az események azelőtt szinte áttekinthetetlen bonyodalmait pragmatikusan tisztázta,
a kivégzések (1671 ősz) után egészen az év végéig, mikor a bujdosók törekvései meghiúsultak a portán. A munka azonban, bár nagy (bécsi és hazai)
levéltári anyagon épült, már koránál fogva is régi, így pl. Gremonville iratait
még egy hiányos bécsi másolatban használta. Pauler e munkájával párhuzamos (részben alább id.) tanulmányai közül : A besztercebányai gyűlés, 1670
(Sz 1874). A korábbi összefoglalások közül a legtöbb anyagot Katona István
hozta (História eritica, 33, k.). Egyéb dolgozatok : Szilágyi S., Zrínyi P.
és társai ligája s a rendkívüli törvényszékek (Lipcse, 1867). Lieszkovszky J.,
Nádasdi, Zrínyi és Frangepán a vérpadon (Bp 1884). Ujabban E. Lüek,
Kritische Darstellung der ungarisch-kroatischen Verschwörung, 1663—1671 (Celje
1928—1930, 4 kötet).
A főbb szereplőkre : Deák F., Wesselényi F. nádor (kny. Sz. 1882),
u. ő, Wesselényi F, gyilkossági vád alatt (Sz 1876), és u. ő, A Wesselényi-család
[ őseiről (AÉt 1878 ; nógrádi köznemesek). Szendrei J., Régi magyar hadvezérek
arcképcsarnoka. Hadadi gr. Wesselényi Ferenc nádor, 1605—1667 (HK 1912).
Acsády I., Wesselényi F. gr. halála (Sz 1884), u. ő, A Széchyek Murányban
(Sz 1885). és u. ő, Széchy Mária (Bp 1885). Wesselényi (részben korábbi) leveleiből kiadtak : Rumy K. Gy. (MH I), Ráth K. (UMM 1854), Hanthó L.
(Sz 1869), Sziágyi S. (TL I. 1874, 30—40 sz. ; levelek Erdélybe, 1651—
1658). Mednyánszky D. (TT 1880, 209), Kemény L. (TT 1904, 473), és
Sebestyén J. (HK 1914, 158, 299). Pauler Gy., Zrínyi Péter (Sz 1876, 2 közi.),
ehhez Adalék u. ő, (Sz 1870), és u. ő, Zrínyi P. alkudozása a Portával (HK
1891). Margalits E., Zrínyi P. és Frangepán Katalin (kny. KSz 1897 ; Zrínyi
P. horvát mivoltára). Zrínyi P. lefoglalt ingóságainak jegyzéke : GyF 1865,
97. A. Vucotié, Un escursione di Pietro Zrínyi in Dalmazia (Novo Archivio
Veneto 1913). — Wenzel G., Tanulmányok a Frangepánok történetéhez (AÉt
1884). Pauler Gy., Frangepán Ferenc vallatása, 1671 (TT 1880). — Hörk J„
Vitnyédy István (Sz 1907, 3 közi. ; a legmozgékonyabb, még a megtorlás
előtt elhunyt résztvevő, magyar-román-horvát szövetséget, stb. tervez).
Botka T., Leszenyei Nagy Ferenc és a tállyai tartományi gyűlés (Sz 1869 ;
védeni próbálja). A mozgalom osztrák szereplőjére a Krones-féle, id. akták
mellett : Puff, Bericht einiger geschichtlicher Irrthümer die Verschwörung
des Grafen Tattenbach in der Steiermark betreffend (Oesterr. Blätter für Litteratur 1848, 29). Beiträge, zur Kenntniss des Verschwörungsprozesses der Grafen
Tattenbach, Zrinyi, Frangepani (Marburger Taschenbuch 1859, 168). Néhány,
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Wesselényire és mozgalmára vonatkozó adat mellett főleg a felvidéki birtokososztály egykorú életét világítja meg egykorú levelezés feldolgozásával,
Komáromy A., Révay Kata Szidónia levelei férjéhez, 1656—1702 (Sz 1888 ;
Ostrosics Mátyáshoz, Thököly unokatestvére, akit a Wesselényi ügyben
letartóztattak). Takáts S., Magyar műkincsek pusztulása a Wesselényi-féle
összeesküvés idején (AÉ 1900). Az udvarhoz álló birtokos főúr példája : Zichy I.,
Adatok egy XVII. századi katolikus főúri család történetéhez. Öregebbik Zichy
István gr, 1618—1693 (Bp 1943, kny. Re).
2, Az udvar reakciója
A Wesselényi-mozgalom elfojtása ürügyén Magyarországra erőszakolt
idegen abszolutista rendszer bécsi hátterére ld. az I. Lipót udvara és kormány
jellemzéséhez adott forrásokat és irodaimat (395.1.). A rendszer megalkotója,
magyarok ellensége, adóprés híve : A. Wolf, Fürst Wenzel Lobkowitz (Bées
1869, nagy bécsi levéltári anyag alapján, a többi főbb szereplő, így Hocher
udvari kancellár és Abele Kristóf titkár jellemzésével). Buonvisi bécsi nuncius
nézete, hogy Lobkowitzék a magyarországi birtokok elkobzásából profitálnak : IVaknói V., XI. Incze pápa és Magyarország felszabadítása (Bp 1886,
jelentések, iratok). M. Dvorak, Briefe Kaiser Leopolds an W. E
Lobkowitz (AÖG 1894, benne Lipót nyilatkozata Magyarország ellen, 1672).
Pufendorf svéd követ id. naplója (MIÖG 1916 ; benne Königsegg birodalmi
alkancellár a Verwirkungstheorie XVII. századi ősvariánsáról : a magyarok
fellázadtak, most már, mint armis sabjecti, jogaikat elvesztették). Ugyancsak
a megtorlás szelleme Montecuccoli emlékiratában : L'Ungheria nell'anno
1677 (Veltzé id. kiadása, Bécs 1899). Ugyanaz, németesítés programmjával
egybekötve a Firnhaber által (AÖG 1852) közölt Hocher, ül. Abele-féle,
az akták közt id. véleményező iratban. Az udvari reakció e szakaszát (1671—
1682) sok adattal ismerteti Katona István (Eistoria critica, 34, 21).
A német katonai megszállásra és a magyar végvári katonaság székiek
eresztésére fontos tanulmány : Takáts S., Kísérletek a magyar haderő feloszlatására, 1671—1702 (Sz 1904, 4 közi. ; új kiadása a Magyar küzdelmek
c. kötetében). A katonaság (porciók idegen hatóságok által történt kivetésén
alapuló) élelmezési rendszerének egy tervezete, 1673 : H K 1896, 359. Bors J.,
Az állandó hadsereg kérdése Magyarországon, 1593—1715 (HK 1895). Lehoczky
T., Szenvedéseink történetéhez, 1672—1677 (GyF 1865, gabonakövetelégek,
bujdosók üldözése, stb.). — Az aulikus magyar nagyurak „kompromisszumos"
javaslataira : Baranyai B., Tanulmányok és közlemények (Karcag 1Ô27, 2.
füzet és u. ő, Az örökös királyság eszméje, 1655—1687 (KEkv 1933), benne
Szelepcsényi érsek a nádorság feladásáról és (közölve) Esterházy Pál Dissertatiója (1672) a rebellisek lecsöndesítéséró'l, ahol az örökös királyságot törökellenes hadjárat fejében hajlandó elismerni. Pauler Gy., A bujdosók támadása, 1672 (Sz 1869). Az abszolutista politikai kísérletre : Károlyi Á., A magyar alkotmány fölfüggesztése 1673-ban (AEt 1883). U. erre Botka T., Jogtort, tanulmányok (BpSz, Űj f., IV).
Az udvar körében utóbb a visszafoglaló háborúkkal kapcsolatban is
jelentkező gazdasági alávetési, gyarmatosítási törekvésekre ld. az alább
(416. 1.) részletesen id. anyagot. A kameralista törekvések kezdeményezője,
Becher által (ld. u. ott) alapított, de Sinzendorf kamaraelnök vezetésével
harácsoló csempészvállalattá fejlődött Orientalische Kompagnie működésére
(1667—1683, bécsi-török kereskedelem kihasználása a Leslie-féle szerződés
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nyomán) : Takáts S., A dunai hajózás a XVI.
1900,. a 3. közi., részletes adatok).

és XVII.

században (MGSz

3. Erőszakos ellenreformáció
Übál B., Die Religionspolitik in Ungarn nach dem Westfälischen Frieden
wahrend der Regierung Leopold I. (Halle 1910, irodalommal). A városok
(királyi jogra hivatkozással végbemenő) erőszakos ellenreformációjára, iskolaelvételre Szelepcsényi érsek, Bársony és Kollonich Lipót püspökök (az utóbbi
magyar kamaraelnök) által : Kazy Ferenc (katolikus) közel egykorú műve :
História Regni Hungáriáé (Nagyszombat 1751) és Lányi K. Magyar Egyháztörténelme (átdolg. Knauz N.. I I . Esztergom 1869) mellett Bruekner Gy. :
A reformáció és ellenreformáció története a Szepességen (I. Bp 1922, részletes,
helyi adatok). Ugyancsak szepesi vonatkozások : Márki S., Az ellenreformáció történetéhez, 1677 (TT 1894). A császári katonaság 1674 elején szétkergeti a kassai tanárokat és diákokat : Révész K., A kassai ref. főiskola
(Sz 1908). Szabó I., Ellenreformáció a végvárakban. 1670—1671 (KEkv, Bp
1933). Fr. Krones, Zur Geschichte Ungarns 1671—1683 mit besonderer Rücksicht auf die Tätigkeit und die Geschichte des Jesuitenordens (AÖG 1894). A Szelepcsényi névleges, Kollonich valóságos irányításával végbement két (1673
őszi és 1674 tavaszi) pozsonyi törvényszék (iudicium delegátům) története
még nincs modern, és társadalmi erőket analizáló vizsgálatnak elávetve.
A legrészletesebb : Rácz K., A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben
(Sárospatak 1874, bővítve Lúgos 1889, a korábbi irodalmat is felsorolja).
A törvényszék elé idézettek közül (a fent id. feljegyzések íróin kívül) : Czeglédi István kassai pap (1620—1671) életére : Nagy I., Czeglédi István polemikus iró (Kolozsvár 1899). Életét megírta Samu J. (Bp ref. gimn. ért. 1902—3).
Krupecz I., Mascinius Tóbiás fogsága és kiszabadulása (Bp 1892 és u. ö,
Az illavai hitvalió (Pozsony 1893—4). Harsányi L, A gályarabok és a sárospataki főiskola (A főisk.-án a gályarabok kiszabadulása emlékünnepén tartott
előadások, Sárospatak 1926 ; rövid előadás, sok hasznos adattal). Szimonidesz L., A protestáns gályarabok könyvei (MK 1941). Használható adatok :
Thury E., Adutok a magyar protestáns gályarab-lelkészek történetéhez (TT
1909—1910, és külön, Bp 1912), és u. ő, Gályarabjaink kiszabadítása (PSz
1909—1910). A kiszabadító holland admirális élete : Grinnel-Milne, Life,
of Admirai Ruyter (London 1896). E. Sayous, Les pasteurs hongrois et les
Galères de Naples (Bull. hist. et littéraire, Société de l'hist. du protestantisme français, 1875). H. Geizer, Die evangelischen Märtyrer und Bekenner
Ungarns auf den neapolitanischen Galeeren (Barmen 1891). —• Asztalos M.,
A gályarab Nikléczi Boldizsár diplomáciai utazása (KEKkv, Bp 1933). A kiszabadultak utazásai és külföldi propagandamunkája (amire sok elszórt adat
van, főleg Anglia és a protestáns skandináv államok egykorú iratanyagában)
áltaí még növelt európai felháborodásra és ennek nyomán Ausztriával baráti
államok közbelépésére is Bécsben : Miklós Ö., Holland intervenció a magyar
protestantizmus érdekében (Pápa 1918, holland kiadás Amsterdam 1919, holland levéltári adatokkal, de néhol hibásan). O. Krauske, Der grosse Kurfürst
und die prot. Ungarn (Sybels Hist. Zeitschrift 1887). Schmertoseh, Kursachsen und Kurbrandenburg für die prot. Ungarn (Neues Archiv für sächsiche
Geschichte, 1897).
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IT. A KURUC MOZGALMAK KEZDETE, A THÖKÖLY-FELKELÉS
Thököly Imre (1657—1705) felkelése első, igazi szakaszában (1678—
1683) politikai, katonai, diplomáciai szempontból egyaránt erősen összefügg
az egykorú erdélyi történettel. Thököly szereplése 1683 után a visszafoglaló
háborúkkal esik egybe, míg 1690-ben vállalkozása ismét az erdélyi történethez kapcsolódik. Végül törökországi emigrációja (1705-ig) már a Rákócziszabadságharc első szakaszával esik egybe. így az alábbiakkal párhuzamosan mindig figyelembe kell venni az említett szakaszok forrásait és irodalmát is.
A) Elbeszélő források
1. Hazai

források

Thököly Imre nagy gonddal vezetett naplóinBík (egykorú feljegyzés,
szerint csak napló- és másolatkönyve volt 23) töredékei ki vannak adva,
némileg rendszertelenül, ahogy előkerültek, az MHHS köteteiben : 1676—
1678, a bujdosók Lipót elleni küzdelmére (Torma K., Pest 1866; MHHS 18),
e részt ismerteti Salamon F. Thököly naplója (Kisebb tört, dolgozatai, Bp 1889) ;
1685—1686 és 1689 (Thaly K., Késmárki Thököly Imre naplói, leveles könyvei
és egyéb emlékezetes írásai, Bp 1878, MHHS 2í ; benne a naplón kívül : javai
leltára, 1683—85 ; levelezőkönyve 1691—98 ; a törökországi menekültek
memoranduma az angol kormányhoz ; valamint adatok Zrínyi Ilonára és
Thököly halálára) ; 1689 {Thaly K., Késmárki Thököly Imre és némely főbb
híveinek naplói és emlékezetes írásai 1686—1705, Pest 1868, MHHS 23 ; benne
a naplón — és Thököly híveinek alább külön id. naplóin — kívül : a keresztényszigeti diéta végzései, 1690 ; Thököly levelezése, 1694 ; levelei II. Rákóczi
Ferenchez, 1704—1705 ; és végrendelete) ; a napló utolsó megmaradt szakaszát : 1693—1694, kiadta Nagy I. (Pest 1863, MHHS 15). Az e kötetekben kiadott Thököly-levelezést kiegészítik : Deák Ï1., Thököly Imre levelei
(Bp 1882) és Thaly K., Thököly Imre fejedelem 1691—92-Í leveles könyve
(MHHS 34, Bp 1896 ; 623 levél és levélkivonat, sok adattal a török háborúe szakaszára, a pozsonyi Jeszenák-gyűjteményből). Ld. még Veszély K.,
Thököly I. és Zrínyi Ilona levelei (M. Tudományos Értekező I. 1862). Thököly
pár levele, 1690 (TL I I I . 1876, 12—13. sz.). "
Két magyar (ú. n. Rhédey-fóle) napló az 1681-es országgyűlésről, az
egyik valószínűleg Dévényi Péter abauji, a másik Gyöngyösi István gömöri
követ tollából. A MNM kéziratából használta Zsilinszky M., Az 1681-ki soproni országgyűlés történetéhez (AÉt 1883).

Szirmay András (zempléni nemes, Thököly híve), Accurata Descriptio
Citadelláé Cassoviensis (rövid latin emlékirat a kassai vár bevételéről Thököly
hadai által, 1682), kiadta Kovachieh (SRM I. 306). Szirmay naplóját (1680—
1705) és egyéb iratait ld. a Rákóczi-kor forrásai között.
Lippóci Miklós (Thököly udvari prédikátora), Prédicatio . . . Kassa
városának megvéttetésekor (1682 ; RMK I I . 528 ; új kiadás : Incze G. sorozata 11. sz., ld. 252. ].).
Farkas Ádám (lévai vicekapitány) pár soros feljegyzését (1678—1684)
kiadta Szily K. (TT 1884).
Battik Gergely szűkszavú naplóját (Fülek ostromára, 1682) kiadta
Révész K., Két napló a XVII. századból (TT 1904).
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Egy késmárki névtelen nemes naplóját (1682—83) kiadta Szabó K.—
Szilágyi S. (TE).
Koháry István (a Thököly által 1682-ben elfogott füleki kapitány,
utóbb Rákóczi ellen harcol, grófságot kap, 1714-től országbíró), Keserves
rabságban, Munkács kővárában szerzett versei. Közel egykorú kiadása : H. n.
1720. Néhány rabéneke : Thaly K., Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez (Pest 1872) és : Figyelő 1879. Rövid naplójegyzeteit (1704—
1723) közölte Thaly K. (TT 1878). Leveleit Esterházy Pál nádorhoz (1670—
1682) kiadta Merényi L. (TT 1903). Életére és irodalmi működésére : Thaly
K., Koháry I. fogságának történetéhez (Sz 1870, 1872) és Illésy J., Or. Koháry
István élete és munkái (Karcag 1885).
Sámbokréty Mihály diáriuma (tulajdonképpen naplószerüen írt jelentése) a dunántúli és nyugatfelvidéki Thököly-féle és török harcokról, 1683.
Kiadta Thaly K. {TT 1885).
Babocsay Izsák (tarcali nótárius, protestáns hazafi, de elítéli a pusztító kuruc hadviselést), Fata Tarczaliensia azaz Tarczal városának főbb változásai, 1670—1700. Kiadta Rumy K. Gy. (MH I).
Debreceni diárium, 1680—1685.. Kiadta Csűrös F. (TT 1909—1911,
7. közi.).
(A többi helyi vonatkozósú naplót, így Hain G. lőcsei krónikáját, stb.
ld. az előző szakasz és a Rákóczi-kor anyagában).
Szelepcsényi

G y ö r g y érsek, Informatio

...

de periculoso

statu

religio-

nis catholicae (kuruc kilengéseket sorol fel a katolikusok ellen). Kiadva :
MSi 1868. Feldolgozta : Meszlényi A., Magyar katolikus vértanuk Thököly
felkelése.

Egykorú piaristák, így Bojár András (Breznóbánya) 1695-ig folytatott
feljegyzéseit, Moesch Lukács Anruües-eit (Privigye, 1687-től), Kraus Mihály
podoüni házfőnök kéziratát (História provinciáé Scholarum Piarum Polonae,
1642—1686), továbbá Hanacius Ferenc felvidéki ellenreformátor megbízhatatlan jegyzeteit dolgozta fel : Friedreieh E., A Thököly-kor az egykorú
piarista krónikákban (Sz 1934),
(Thököly 1690-es erdélyi vállalkozásának forrásait ld, az Apafi-kor
erdélyi anyagában).
Alrnády István {Thököly hívének, 1690—92) napfóját (1687—1694
idadta Thaly K,, Thököly I. és némely főbb hiveienk naplói és emlékezetes írásai
(Pest 1868, MHHS 23).
Bay Mihály, Inezédy Mihály, Sándor Gáspár (Thököly portai követeinek) naplói, 1692—1693. Kiadta Thaly K. (u. ott). Sándor Gáspár {Thököly
sógora, tábornok ; 1706-ban a bécsi udvar bárósítja !) néhány levelét külön
(1690) Károlyi Á. (TT 1878) és Soltész Á. (TT 1888).
Komáromy János (Thököly titkárának és kísérőjének) törökországi
diáriuma (a fejedelem utolsó éveire). Kiadta Nagy I. (Pest 1861). Szabó K.,
Komáromy J. életéhei (TT 1881.)
(Joh. Corneli), Fragmenta Ungaricae históriáé ad a, Chr. 1678 et sequentes,
prosecutionem belli civilis auspiciis Emerici Toekolii et alias res gestas cotn/plexa (Kassa 1743). Jezsuita szöveg ; előzményét ld. 388, 1.
Az egykorú verses anyagra ld, a kuruc költészetről a Rákóczi-fejezet398

ben alább (447. 1.) id. anyag idevonatkozó részeit, így Thaly K. kiadását :
Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez (Pest 1872). Kanyaró
F., Kuruc virágénekek Thökölyről (Sz 1907), és Angyal D. u. erroí (Sz 1908).
A kuruc költészet az idegen elnyomás ellen küzdő nemzeti mozgalmakkal
együtt fejlődik ; eló'hangjai a Wesselényi-mozgalom idején tűnnek fel (Petkó
Zsigmond : Bátorító ének; Gondolkodjál szegény magyar). 1671 után a protestáns énekekkel fűződik egybe, Thököly idején pedig a bujdosók harcaival.
A legérdekesebb verses forrás a Thököly hadi tanácsa (kiadta Thaly, Adalékok).
Megjelennek a labanc gúnydalok is (Szepessy Pálról). Ld. még Szeremley B.,
Egy labancvers az 1682-i országgyűlésről (MK 1893). Álig az igazi kurucdalok a
mozgalom népi szárnyát képviselő bujdosó szegénylegények hangját szólaltatják meg, a nagyurak függésében éiő poéta példáját Gyöngyösi István (Wesselényi Ferenc udvari szolgája, majd 1681-ben gömöri követ), aki ura (ld. 374. L),
majd Kemény János házassági regénye (Porából megéledett Phoenix) után
Thökölv fellépésére is megszólalt (Az ki régen fegyvert fogott hazájáért), éneket írt'Zrínyi Ilona és Thököly házasságáról (Id. Hahn A., EPhk 1884, 361),
de 1684-ben már az új nádor: Esterházj r Pál előtt hódolt (Prosopopeia).
Ld. Pauler Gy., Gyöngyösi István életéhez {Sz 1870) ; Badics F., Megoldott
'problémák Gyöngyösi I. életrajzában (Bp 1928) ; a verseket kiadta u. ő, Gyöngyösi I. összes költeményei (1—2, Bp 1914—1921) ; ld. újabban u. ő, Gyöngyösi István élete és költészete (Bp 1939).
2. Külföldi források
(Ld. a Rákóczi-kor forrásait is).
Kurze Lebensbeschreibung des Hungarischen Herrn Gr. von Tökély (H.
n. 1683 ; újságlap).
Wahrhafte eigentliche original Bildniss, nebst. . . Beschreibung des . . .
E. Tököly (H. n. 1683 ; újságlap). Magyarországi protetánsoktól kapott
közleményeket használ fel. Közel egykorú magyarnyelvű átdolgozásának
szövegét közölte Nagy I., Egykorú emlékirat Thököly Imréről (Sz 1876).
Das normale so mächtige . . . anjetzo aber . . . durch innerliche Unruhe
verwirrte Königreich Ungarn. (H. n. 1683 ; újsághírek felhasználásával,
részletes).
Boethius, Ruhmbeloberter Triumph, leuchtender Kriegshelm (Nürnberg
1687 ; Thököly harcaira 1683 után).
Histoire d'Emeric, Comte de Tekeli ou Mémoire pour servir à sa vie. (Köln
1693, stb.) ; német verziója : Merkwürdige Geschichte des Lebens des Gr.
E. v. Tököly (Potsdam 1793). Igen elterjedt, állítólag J. Leelerc tollából
származó és erős kirikára szoruló részletes elbeszélés.
Histoire des troubles de Hongrie (Paris 1685—86, 4 kötet, egyéb kiadásaira : MK 1925, 134). Szerzője, Pauler szerint, a Vanel néven író Sandrart de Gilles. A bécsi udvar szellemében, egykorú újsághírek felhasználásával
készült propagandamunka.
Chevalier de Beaujeu, Mémoires . . . contenant ses voyages . . . en Hongrie
avec les relations des guerres depuis 1679 (Paris 1698).
Marquis de Sèbeville (bécsi francia megbízott, 1681—1684) Lipót csá-
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szárra kedvezőtlen feljegyzéseit kiadta G. Guillot, L'Empereur Leopold Ier,
sa cour et sa politique (Revue des Quest. hist. 1907).
Les voyages du marquis de Nointel. Kiadta A. Vandal, L'Odyssée d'un
ambassadeur, Ì670—1680 (Paris 1900 ; az 1670-ben Toulonból Konstantinápolyba indult francia követség története, némi fényt vet a bujdosók
irányában követett francia politikára is).
Caprara Albert gr. (császári követ, aki 1682-ben hiába próbálta a törököt békére birni) úti beszámolóját egykorú kiadásban közölte G. Benaglia,
Relazione del Viaggio fatto a Constantinopoli e ritorno in Germania (3. kiad.,
Velence 1685 ; németül. Ausführliche Reiss-Beschreibung des Grafen A.C.,
Frankfurt 1687).
Marquis de Bonnac (konstantinápolyi francia követ), Mémoires historique sur l'ambassade de, France à Constantinople. Kiadta C. Schefer, Paris
1894 ; benne Chateauneuf és Ferriol követek Thököly-vonatkozásai). Ld.
a Rákóezi-kor forrásai közt is.
Lettre, de Monsieur S. L. seigneur polonais à M. le Marquis CL. h l'Assemblée des Etats de VEmpire à Ratisbonne sur les affaires présenter de la Hongrie
(Ratisbonne 1683). A latin variáns címe valamivel bővebb : Stanisìai Lysimachi Equitis Poloni Epistola ad Glaudium Lentulurn Nobilem Marchiacum . . .
A francia politikát a török pusztítás felidézésével vádoló. Habsburg-párti
röpirat : közli egyebek közt Thököly és Du Vernay azon (elfogott) leveleit
is. melyeket Zierowski, a varsói osztrák követ, Sobieskinek bemutatott,
tiltakozva a francia ágensek lengyelországi tevékenysége miatt. A kérdés
hátterére némi fényt vet az alábbi, közel egykorú munka is :
Türkischer Vagant oder umbschweifend Türkischer Handels-Mann (H. n.
1683).
Bas verwirrte Königreich Hungarn (1684 ; visszatekint a magyar ,,elégedetlenek' mozgalmaira 1665-ig).
Erasmus Francisei, Der blutig lang-gereitzte, endlich aber sieghaft entzündte Adler-Blitz wider den Glantz des barbarischen Sebels in historischer
Erzehhmg der Kriegsempörungen ungarischer Malcontanten (Nürnberg
1684).
G. Loekhard, Histoire secrète des Intrigues de la France en diverses Cours
de l'Europe (London 1713, III).
Conversation du Bouffon du Grand Vizir et de celuy de Tekeli sur les disgrâces de leurs Maistres . . . (Köln 1684).
Entretien politique du comte Tekeli et du Grand Mufti des Turcs sur les
affaires présentes (H. é. n.; ld. Apponyi, H. II. 134).
Aubry de la Motraye, Voyages en Europe, Asie et Afrique . . . (Hága
1727). Viíágvándor utazó, diplomata, utóbb svéd szolgálatban, leírja találkozásait Thökölyvel Törökországban.
Thököly mozgalmának külföldi (s különösen nagy francia) visszhangját
az egykorú sajtó {főleg a félhivatalos francia hetilap, a Gazette) híranyaga
mellett a regényes szépirodalomban is megtaláljuk : Kuncz A., Thököly a
francia irodalomban (Bp 1914). Kosáry I., Thököly a francia irodalomban
(Bp VT. ker. gimn. ért., 1913/14). Az angol belpolitikai életben jelentkező
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visszhangra : Kropf L„ Az angol Thökölisták (Sz 1906). Fest S., Régi angol
költemények Thöholyről (Sz 1912), és u. ő, Thököly in English Literatuře (Hungárián Spectator 1913).
E) Iratkiadások
Thökölynek fent (a naplóinál) id. levelei mellett : pátense Zemplénmegyéhez, 1684 (TT 1893). G. Biermann, TMlcölyana (AÖG 1861). Gömöry G.,
Ein Strafedikt E. Tököly's 1683 (Mitt. des k. u. k. Kriegearchivs 1883).
Thököly 1684-es, az ellenállás jogát kifejtő kiáltványát közölte, egyéb, bányavárosi vonatkozású iratokkal együtt, Prónay D., ThökÖli-ernlékek, 1678—
1684 (Magyar Evang. Egyháztört. Emlékek, Bp 1905, 133). Horváth S.,
Tanuvallatások a dunántúli evangélikusok állítólagos zavargásai tárgyában,
1680 (MPE III. 1904). Az 1681 után 3 esperességre szorult dunántúli ev. egyházkerület iratai : Payr S., Egyháztörténeti emlékek (Sopron 1910). — Az
1681-es országgyűlésre, stb. holland diplomáciai jelentések kivonatosan :
Antal G.—J. C. H. de Pater, Weensche Gezantschapsberichten, 1670—1720
(Hága 1929) ; (Szilágyi S.), A hódoltsági adózás történetéhez (TT 1895, török
levél Thökölyhez). Fontos és érdekes anyag : Deák F., Bujdosók levéltára
(Bp 1883). — S. V., Adatok a Thököly-féle mozgalmak történetéhez, 1677—
1694 (TT 1899). Iványi J., Oklevelek Thököly I. történetéhez, 1683—1684 (TT
1886—1887). Angyal D. ; Pótlékok a londoni okmánytárhoz (TT 1901, portai
angol jelentések), Marczali H., Regesták a külföldi levéltárakból a Tököli korszak . . . történetéhez (TT 1881). Jánoky Zsigmond (Thököly lengyelországi és
portai követének) iratait {1680—1721) ismerteti a (MNM-ból) Illósy J., Limbusdarabok (Sz 1904). Zrínyi Ilona (Thököly neje) leveleit (168}—1687) kiadta
Szilágyi S. (TT 1880—1881). Esterházy nádor 1682 augusztusi előterjesztését
Lipóthoz a hadi védelemről kiadta Zsuppanek J., (GyF II). Thaly K., Egykorú
jelentése a kassai citadella megvételéről, 1682 (Sz 1872). Majláth B., A felsőmagyarországi rendek kassai gyűlésének actái, 1683 (TT 1883). Angyal D.,
Az 1686-iki Thököly-féle mozgalmak történetéhez (TT 1898). — A törökországi
száműzetésre : Thallóczy L,—Krcsmárik J.,—Szekfű Gy., Török-magyar
oklevéltár (Bp 1914, Karácson I. konstantinápolyi gyűjtése, magyar fordításban).
C) Irodalom
Angyal D., Thököly Imre (Bp 1888, 2 kötet, alapos kútfőismereten nyugvó
világos életrajz), u. ő, Thököly Imre kora (Bp 1907, előadás kny.), és u. ő,
Késmárk és Eperjes vitája (Sz 1906 ; T. születési helyéről). Károlyi Á., Thököli
a legújabb világításban (BpSz 1883 ; O. Klopp osztrák történész Thököly-elleni
vádjait cáfolja). A 16. században nemesített, marha- és borkereskedőből lett
nagybirtokos grófi Thököly-család életére az előző nemzedékekben is : Brückner Gy., Késmárk és a Thököly-család {KSzM 1909), u. ő, Újabb adalék a Thökölyek mondakörében (KSzM 1913), u. ő, A Thököly-család késmárki magánföldesurasága (BZEkv 1925 és kny.), és u. ő, Gr. Thököly Imre késmárki udvartartása (kny., KSzM 1914). Székely J., Thököly I. udvartartása (Bp 1912 ;
adatok a pénzügyi, gazdasági problémákra is). Lehoczky T., Thököly I. mint
gazda (Sz 1870), u. ő, Gazdasági viszonyok Thököly I. fejedelem uradalmaiban,
1684 (MGSz 1894, 2 közi.). Thököly pálinkafőzési szerződése, 1678 (MGSz
1898, 216). Szádeczky L., Thököly I. s a bujdosók postái (MGSz 1898 ; 1682-es
postaszabályzatát ismerteti) ; ezzel kapcsolatban ld. még Munkás L., Az utolsó
26 Kosárr : Bevezetés a magyar történelem forrásaiba

magyarországi főpostamester és kora, 1680—1700 (MGSz 1903). Thallóczy L.,
Thököly Imre betegsége (Sz 1906, Győry T. reflexiója, u. ott 741). —HorváthM.,
Zrínyi Ilona életrajza (Pest 1869.). Thaly K., A B. Orlay és G. Berényi-család
(Sz 1898, Orlay Miklósra, aki Thököly főtisztje volt).
A felkelés eíső szakaszára és az Erdélybe menekült fiatal (1678-as bányavárosi győzelmei idején 22 éves) Thököly kiemelkedésére a bujdosók különböző csoportjainak vezetőjeként : Décsónyi Gy., Thököly Imre és Wesselényi
Pál mint vetélytársak (Sz 1885, 2 közi., a Deák Varkas-féle Bujdosók levéltára
alapján). Koncz J., Adatok a bujdosó magyarok küzdelmeihez, 1672—-1682
(HK 1893), és u. ő, Adalék a bujdosók küzdelmeinek történetéhez, 1669—1686
(HK 1896). Az udvar Thököly elleni erőfeszítéseire : Lengyel A., Győr vármegye és 1. Lipót önkényuralma (Győri Szemle 1940). Ld. még az előző szakasznak a bujdosókra vonatkozó anyagát is (393.1.). Az erdélyi, francia, lengyel
kapcsolatokra Gergely S. (fent id.) aktakiadása mellett ld. az Apafi-korszak
erdélyi anyagát. A bujdosók nem mindig barátságos viszonya Debrecennel :
Zoltai L., Debrecen a török uralom végén (MGSz 1903, 2. közi). Grünhut T.,
Debrecen és a Thököly-felkelés (Debrecen 1932).
Az 168l-es, az alkotmányt (nagyrészt a Thököly-mozgalom eredményeként) visszaállító, soproni országgyűlésre : Zsilinszky M., Az 1681-ki soproni
országgyűlés történetéhez (AÉt 1883 a fent id. naplók, valamint Kovachich
gyűjteménye (Acta Dietae Soproniensis, 1681) és a protestáns egyháztörténeti
anyag felhasználásával megvilágítja a felvidéki megyék egyeztető törekvését
(Thökölyvel), a kegyetlenségek listáival kölcsönösen egymás ellen operáló
katolikusok és protestánsok vitáit, s a frissen megválasztott Esterházy Pál
nádor tehetetlenségét. Közli a meghívottak névsorát is, A vallási tárgyalásokra külön u. ő, A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai (III., Bp
1896., benne a prédikátorok visszafogadása és az articuláris helyek kérdése).
A holland követ közvetítő szerepére emellett : Tóth E., Hamel Bruinincx a
soproni országgyűlésen (Debrecen 1926, kny. Theol. Szemle). Sébeville A. alatt
id. jelentései és ennek alapján G. Guillot. Leopold I, les Hongrois, les Turcs
(RHD 1911). A vallási dolgokra ezen kívül : Bod Péter, História Hungarorum
ecclesiastica (Lugduni Batavorum 1890). Németh S., Az 1681. országgyűlésről
(Bp 1914). Németh S., Serpilius János, Sopron városbírája és országgyűlési
követe 1681-ben (Soproni Szemle 1943). A törvényekre : Angyal D., MTKK
342. Az 1682-es eseményekre adatok : C. Rousset, Histoire de Louvois (III.
Paris 1863).
Az 1683-as, Bécs elleni török hadjáratra és Thököly ezzel kapcselatos előnyomulására : Karácson I., A török sereg átvonulása Magyarországon, 1683
(HK 1896). Thaly K., Az 1683-iki táborozás történetéhez (AÉt 1883 ; benne
Esterházy nádor védelmi intézkedései, seregjegyzéke, hadi szabályzata, kismartoni iratokból, valamint a ThÖkölynek behódolt dunántúli urak jegyzéke)
Az utóbbiak közül az egyetlen őszinte átpártoló : Draskovich Miklós országbíró (Nádasdy veje) levelét Thököly dunántúli biztosaihoz kiadta Thaly K
(Sz 1872, 484), gr. Batthyány Ádám és Kristóf dunántúli (Habsburg-párti'
tábornokok levelezését u. ő (TT 1887). Récsey V., Thököly Kis-Bómábari
(Sz 1882 ; Nagyszombat viszontagságai, 1683). Thökölynek Bécs felmentést
utáni szerepére ld. a visszafoglaló háborúk anyagát, valamint Károlyi A. mů
vének (Buda és Pest visszavívása 1686-ban, Bp 1886, 1936) megfelelő részét
mely Porval francia ügynök jelentéseit is felhasználja Thököly 1684-es francií
próbálkozásaira. Orel G., Thököly diplomáciája, 1681—1686 (Bp 1906, d
Závodazky L,, Sobieski litvánjai a kuruc Trencsén megyében, 1683 (HK 1915)
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Szabó K., Thököly Imre hűtlenségi pere Erdélyben, 1685 {Sz 1869). Komáromy
A., Thököly erdélyi vállalata, 1686 (HK 1890). Az 1690-es vállalkozásra :
Szádeczky L., Thököly erdélyi fejedelemsége (Sz 1898, 6 közi.) valamintaz Apafikor erdélyi anyaga. Az emigrációra az id. források (különösen Komáromi
János naplója) mellett : Thaly K., Még valami Thököly és a bujdosók sírjairól
Izmidben és Izmid táján (Sz 1890), Szádeczky L., A bujdosó kurucok emlékei
Törökországban (Sz 1904). Thököly végrendelete : MHHS 23 : a pótvégrendeletet közli Thaly K., Thököly I. codiciüusa (Sz 1874).
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