Xin. FEJEZET
Visszafoglaló háborúk, gyarmatosító kísérlet (1683—1703)
I. A VISSZAFOGLALÓ HÍB0BÜK (1683—1699)
A) Elbeszélő források
Khunitz (osztrák residens Kara Musztafa táborában) DiáriumÁt (1683,
magyar vonatkozásokat is tartalmazó iratokkal) kiadta F. Firnhaber (AÖG
IV).
Buda első (sikertelen) ostromára egy ott raboskodó magyar feljegyzései.
Kiadta Szádeczky L., Budavár 1684-iki ostroma {TT 1890).
Wahrhaftige und ausführliche Relation (1684). Buda 1684-es ostromára.
Angol kiadására (London 1685) Id. MK 1939, 103.
Lamberg gr. (utóbb Lotharingiai Károly hadsegéde) levelei a Buda alatti
táborból, 1684. Kiadta Gr. E. Lamberg, Briefe des Grafen Karl Adam Lamberg
aus dem Lager von Ofen (Beiträge zur neueren Geschichte Österreichs, Bécs
1906).
Szüahtár török munkáját : Tárichi (kiadása : Isztambul 1928, 2 kötet)
magyar fordításban ismerteti Fekete L., Budavár 1684-i ostroma (HK 1938,
2 közi.).
Marquis de Lassay, Recueil de différentes choses (H. é. n. ; Apponyi, H.
IV. 2428 ; itt járt francia levelei 1685 harcairól).
Cornaro Frigyes velencei követ jelentéseit 1684-ből kiadta Bubics Zs.,
Buda kétszázados ostromának történetéhez (Sz 1884) ; 1686-ból (gyenge másolat
alapján) u. ő, Cornaro F. velencei követ jelentései Buda várának 1686-ban történi
ostromáról és visszavívásáról (Bp 1891, bevezetésssel és magyar fordítással ;
u. ekkor német és olasz kiadás is) ; u. ő, Kik vettek részt Budavár ostromában
(HK 1891).
Buonvisi bíboros, pápai nuncius fontos Jelentéseit 1686-ból kiadta
Fraknói V., Relationes Cardinalis Buonvisi (Bp 1886, MVH II. 2). A jelentések
egy részét már előzőleg kiadta Trenta, Memorie per servire alla storia politica
del cardinale Fr. Buonvisi (Lucca 1818, 2 kötet).
Azon névtelen, de megbízható jelentéseket, melyeket Brandenburg bécsi
követe, Schmettau kapott a budai táborból, s mellékeit a porosz udvarnak
küldött jelentéseihez, közölte Károlyi Á., Jelentések a Budát vívó táborból,
1686 (TT 1886).
Lotharingiai Károly hg. fővezér fontos feljegyzéseit kiadta Ph. Röder,
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Des Markgrafen Ludimg Wilhelm v. Baden Feldzüge wider die Türken (Karlsruhe 1839—1842, 2 kötet).
Károly Gusztáv baden-durlachi őrgróf jelentéseit kiadta (az eredeti
német szövegben, de a lelőhely megnevezése nélkül) Götz K, (TT 1887—
188S), u. ő (külön) : Berichte Karl Gustav's Markgrafen von Baden-Durlach
von dem Feldzuge in Ungarn, 1685—6. (Bp 1888).
Henrik szász herceg brandenburgi ezredes (titkárával Íratott) pontos feljegyzéseit közli Károlyi A., Henrik szász hg. és brandenburgi lovasezredei naplója
Buda 1686-iU ostromáról (TT 1886, 2 közi.).
Dietz mester, brandenburgi udvari felcser igen érdekes, de öregkori
emlékeit kissé talán túl kalandosán színező önéletrajzát kiadta E. Consentiue,
Meister Johann Dietz, des Grossen Kurfürsten Feldscher (Ebenhausen bei
München 1915).
Richards Jakab (a Budát vívó sereg angol mérnökkari tisztjének)
egykorú angol kiadásban (1687) is megjelent napló]á,t a British Museum kéziratából kiadta Simonyi E., 1 Magyar történelmi okmánytár londoni könyv- ée
levéltárakból (MHHD 5, Pest 1869). Egy másik kézirati variáns (u. ott) eltéréseit közli Kropf L., A Budavára 1686. ostrománál jélenvolt angol Önkéntesek
(TT 1894). Egy másik angol szemtanú leírását magyar fordításban kiadta
Deák F., Budavár visszavetek (Bp 1886).
Berwick hg. (James Fitz) utóbb írt emlékirataiban csak röviden emlékezik meg 16 éves korában, Buda alatt szerzett benyomásairól. Mémoires du
maréchal de Berwick (Amsterdam 1739, angol kiadás : London 1779) és újabban : Mémoires pour servir à l'histoire de France, 3. Série VIII. kötet). Magyar
ism.: Kropf L. (TT 1894, 135).
Schulhof Izsák (budai zsidó kereskedő) érdekes elbeszélését (hiányos
közlési módszerrel) kiadta D. Kaufmann, Die Erstürmung. Ofens und ihre
Vorgeschichte (Trier 1895). Ld. Fürst A., Buda visszafoglalásának zsidó irodalmi
emlékei (Kny. IMIT ÉVk. 1936).
Egy Gábor nevű örménynek Bécsbe, Diodatqhoz az ostromlott Buda
bérviszonyait megvilágító leveleit közli Molnár A., Örmények Buda visszafoglalásánál (Armenia, 1877).
A több magyar vonatkozású munkát kiadó C. Freschot emlékirat formájában írt egykorú munkája francia szövegének magyar fordítását kiadta
Gyurits A., Buda visszafoglalása, 1686 (Szatmár 1886).
Apafi fejedelem egy küldöttje rövid memóriáiét írt Lotharingiai Károly
táborában jártáról (1686 júl.). Kiadta Veress E., Zsarnóczi naplója Budavár
ostromáról (EK 1911).
Egy sienai szemtanúnak Buda ostromáról írt naplója. Várady I. (Tanulmányok Bp múltjából V. 1936).
Marsili (Marsigli) Alajos gr. különböző kéziratai és művei Buda bevételén túl a visszafoglaló háborúk egész korszakára, sőt a puszta hadieseményeken túl földrajzi, történeti, stb. problémáira is kiterjednek, A bolognai,
olasz származású Marsili (1658—1730) törökországi út után a császári sereg
hadmérnöke lett. Mint műszaki tábornok résztvett Buda ostromában, majd
a hadjáratokban s a karlócai békekötésben, s közben anyagot gyűjtött.
Munkái : Breve Storia in cui si narrato le cagioni delia passata guerra
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tra lo Imperadore e la casa ottomana (Bologna 1709), u. ő, Stato militare delVimperio Ottomano (Amsterdam 1732, 2 kötet, térképekkel, többször említi a
magyarországi hadieseményeket). A Dunáról írt (földrajzi, növény- és állattani) művének tervezete : Danubialis operis prodromus (H. n. 1700), maga a
mű : Danubius Pannonico-Mysicus . . . (Hága és Amsterdam 1726, 6 kötet,
további kiadások : 1741, 1744 ; benne történeti érdekű megjegyzések is, így
pl. a törökök szerb telepítésére). E műből a térképek külön kiadva : La
Hongrie et le Danube (Hága 1741). — Buda ostromáról készült feljegyzéseit
i kiadta Veress E., Gr. Marsigli Alajos olasz hadmérnök jelentései és térképei
• (Bp 1907) ; u. ő, A bolognai Marsi gli-iratok magyar vonatkozásai (Bp 1906). —
E. Ricotti, Sulla Biblioiheca Corvina spigolature, (Torino 1879 ; füzet, benne
Marsili egy állítólagos iratának töredéke a budai könyvtár roncsairól). —
Marsili (kéziratban már előbb is használt) önéletrajzát kiadta E. Lovarini,
Autobiografia di Luigi Ferdinando Marsili (Bologna 1930, benne sok magyar
vonatkozás). M. E, Arnaldi, La Transylvania attraverso i documenti del conte
L. F. Marsili (L'Europa Orientale 1928—1929 ; az 1699 utáni határrendezés
közben gyűjtött anyag és történeti feljegyzések). — Irodalom : G. Fantuzzi,
Notìzia degli scrittori bolognesi (Bologna 1781—1794, 5 kötet, az utolsó vág ide).
Beliczay J., Marsigli élete és munkái (AÉt 1881 ; gyenge, az előbbit kiírja).
A. Veress, II conte L. F. Marsüi e gli Ungheresi (Imola 1929, kny.). A bolognai
Marsili-bizottság által kiadott jubiláris gyűjteményes munka : Memorie intorno a L. F. Marsili (Bologna 1930 ; benne tanulmány Buda ostromáról és a
visszafoglaló háborúkról és bibliográfia). Scritti inediti di L. F. Marsili (Bologna 1930 ; benne egybek közt egy török jelentés fordítása Bécs 1683-as
ostromáról, Thökölyt is említi). Veress E., A Marsili-centenáriumi kiadványok
magyar vonatkozásai (MK 1930).
Gr. Veterani Frigyes (a magyarországi harcokban elesett császári tábornok) szavahihető feljegyzései : Des Grafen Veterani Kaiserlichen Feldmarschalls Feldzü'ge in Ungarn und den angrenzenden Provinzen, 1683—1694
(Drezda 1788 ; olaszul : Memorie, Bécs 1771).
Claude-Louis Hector Villars hg. (mint francia tiszt résztvett a visszafoglaló háborúkban, főleg a mohácsi csatára szemtanú ; utóbb bécsi francia
követ) emlékiratait : Mémoires du Maréchal de Villars (1672—1734) kiadta
E. de Vogüé (Paris 1884, 1—6). Villars egy amolyan gascognei vitézből lett
udvaronc szellemességével és éles szemével rajzolja meg a hadjáratokban
szereplő osztrák hadvezérek portréját. De Vogüé, Villars d'après sa correspondance et des documents inédits (Paris 1888). Ld. a Rákóczi-kor forrásai
között is.
Egy közelebbről nem ismert felderítő ágens-féle kusza jegyzeteit hozza
Gömöry G., Sutoris János naplója a XVII. század legvégéről (HK 1896).
A visszafoglaló háborúkkal, de főleg Buda külföldön is igen nagy visszhangot keltett visszavételével kapcsolatos egykorú nyomtatványok, röplapok,
megemlékezések, versek és egyéb irodalmi termékek nagy tömegét itt részletesen lehetetlen felsorolni, de nagy többségében csekély vagy annál is kevesebb forrásértéke miatt nem is érdemes. Jegyzéküket előbb Majláth B.,
A történeti kiállítás kalauza (Bp 1886, a kétszázéves forduló ünnepére), majd
Ballagi A., Buda és Pest a világirodalomban (II. Bp 1925) próbálta összeállítani ;
újabban : Buda és Pest 1686. évi visszafoglalásának egykorú irodalma (Bp
1936, kny.i Fővárosi Könyvtár Évkönyve). További adalékokat nyújtanak :
Szabó M., XI. Ince pápa üdvözlése Buda visszafoglalása alkalmából és a gyö406

zelem olasz irodalmi visszhangja (Bp 1937). Kelényi B. O., A török Buda és
keresztény nyugat közvéleményében, és Molnár E., Buda visszafoglalása a korabeli olasz költészetben (mindkettő : Tanulmányok Bp történetéhez, V. 1936).
Kari K. L., Budavára visszafoglalásának visszhangja a spanyol félszigeten
(kny. Városi Szemle 1938). Ugyancsak elég bő, egykorú híranyagból táplálkozó irodalma van a visszafoglaló háborúk további eseményeinek is. Ennek
sorából az alábbiakban csak néhány érdekesebb iratot sorolunk fel :
Biondi, Pasquale, Diario del correnti guerre d'Ungheria del 1686 (Velence
1686).
G. P. ZenaroUa, Relations sopra le operationi fatte dopo l'Assedio di Buda
(Bécs 1687) ; ii. ő, Effetti di guerra e trattati di Leopoldo I (Bécs 1688).
Happelius, Der ungarische Kriegsroman, oder ausführliche Beschreibung
des jüngster Türkenkrieges (5 kötet, Ulm 1685—1689).
Simpliciano Bizozeri, La Sagra Lega contro la potenza ottomana (Milano
1690, 1700 ; az első kötet az 1683—1689, a másik az 1689—1698 közti magyarországi török háborúkat mondja el. Összesen majdnem ezer lapon). U. ő,
Notizia particolare dello stato passato e presente di regni d'Ungheria (Bologna
J687).
Girolamo Albrizzi, Ragvaglìo ristretto ma distino e fedele di quanto e occorso
nella campagna dell'anno 1688 (Velence 1689, Belgrád ostromára).
J. Const, Feigius, Wunderbarer Adlerschwung, oder fernere GeschichtsFortsetzung Ortelii redividi et continuati, 1664—1691 (Bécs 1694 ; a második
részben elég bőven ír a visszafoglaló háborúkról).
C. Contarini, Istoria della guerra di Leopoldo I contra il Turco, 1683—
1690 (Velence 1710, 2 kötet).
B) Iraík i adások

Az elbeszélő jeilegű levelezéseket !d. az előző A. szakaszban. A lengyel
szövetségre az Acta*historica res gestas Poloniae iüustrantia sorozat idevágó
része : F. Kluczycki—K. Waliszevszki, Acta regis Johannis III ad res anni
1683, imprimis in expedatione Viennensi gestas pertinentia (Krakkó 1883, benne
Thökölyre is adatok). — Lettres du roi. . , Jean Sobieski à la reine Marie
Casimire pendant la campagne de Vienne. Kiadta N. Salvandy (Paris 1826,
francia fordításban ; németül Fr. Oechsle, Heilbronn 1827) ; a győzelem utáni
levelének egykorú magyar fordítását közölte Lénárt I. (TT 1881, 204). Gr. Kéry
Ferenc Esterházyhoz küldött jelentéseit Bécs -szorongatásáról (1683 aug.
27. szept. 3.) kiadta Merénj'i L., Harctéri tudósítások Bécs 1683. évi ostromáról
(TT 1902). Egyéb magyar iratokra ld. még a Thököly-fejezet anyagát is.
— V. Renner, Türkische Urkunden den Krieg des Jahres 1683 betreffend nach
den Aufzeichnungen des Marc'Antonio della Torre (Bécs 1888, Leopoldstadti
gimn. ért.). —• J. J. Berthier, Innocenta jxipae XI. epistolae ad principes,
1678—1689 (Roma 1890—1895, 2 kötet).
Bécs és Brandenburg között a visszafoglaló háborúk előkészítése körül
folytatott tárgyalások anyaga megtalálható az Urkunden und Aktenstücke zur
Geschichte des Kurfüsten Friedrich Wilhelm v. Brandenburg c. (20 kötetes)
sorozatban, ahol A. F. Pribram Frydag berlini osztrák követ (14. kötet,
Auswärtige Acten III/2), F. Fehling pedig (20/2. kötet, Auswärtige Acten IV)
Róbénac berlini francia követ levelezését adta ki (Berlin 1890, 1891). —
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V. Renner, Vertrauliche Briefe des Grafen Ernst Rüdiger ». Starhemberg,
1682—1699 (Bécs 1890—1891, 2 kötet), főleg 1684—85-re, érdekes megjegyzésekkel a bécsi miniszterek és generálisok mulasztásairól és üzehneiről. Buda
ostromára (az id. anyag mellett) : Fontana és Juvigny ostromterveit kiadta
Némedy (Bayer) J., kiegészítésül munkájához, Die Belagerungen der Festung
Ofen (Pest 1853). Esterházy nádor rendeletét az insurgens hadakhoz (1686)
kiadta Szendrei J. (HK 1916). Veress E., Gr. Malvezzi Róbert budai jelentései
(Tanulmányok Bp múltjából, V. 1936). Török hódoltság-korabeli okmányok
a magyar kir. Hadilevéltárban (Bp 1936), benne : Timon B., Adatok
Budavár 1686. évi visszavételéhez; és Gero L., Budavár ostromával foglalkozó
térképek és látképek. — Borbély A., Kéziratos ábrázolások Buda visszafoglalásáról (Tanulmányok Bp múltjából V) ; egy újabban felfedezett képről Jajczay J.
Budapest Régiségei 1937). Az 1687-es harcokra és Belgrád elfoglalására (1690)
rövid egykorú feljegyzéseket adott ki Gergely S., A 200 év előtti török háborúk
történetéhez (TT 1886, a kötet tartalomjegyzékéből hiányzik). Savoyai Jenő
katonai iratait kiadta F. Heller, Militärische Korrespondenz des Prinzen
E. v. Savoyen, 1694—1705 (Bécs 1848, 2 kötet). — A. Arneth, Bericht des
Kurfürsten Friedrich August v. Sachsen an Kaiser Leopold I. über den Feldzug
des Jahres 1696 gegen die Türken (AÖG XII).
A visszafoglaló háborúk idején először készültek Magyarország különböző területeiről alaposabb térképfelvételek. Az anyag Bécsben található,
nagyobb részére : Eperjessy K., Kézirati térképek Magyarországról a bécsi
levéltárakban (Szeged 1928), és u. ő, A bécsi hadilevéltár magyar vonatkozású
térképeinek jegyzéke (Szeged 1929). A Badeni Lajos irataival Karlsruheba
került térképek jegyzéke: Glaser L., A karlsruhei gyűjtemények magyar vonatkozású térképanyaga (Bp 1933).
C) Irodalom
Bécs ostromára és felmentésére a kahlenbergi csatában (1683 szept. 12)
Sobieski János lengyel király éa Lotharingiai Károly által, a kétszázéves forduló
jubiláris irodalmának eredményeit összefoglalja Szalay J., Az 1683-iki hadviselés és irodalma (Sz 1884, 4 közi.). Az ekkor megjelent fontosabb munkák :
O. Klopp, Das Jahr 1683 und der folgende grosse Türkenkrieg bis zum Friede
von Cartowitz (Graz 1882 ; levéltári anyagon épült és az európai külpolitikát
is figyelembevevő, de teljesen osztrák szempontból írt szöveg, benne a magyar
felkelők egyszerű rebellisek ; ld. Károlyi Á.; BpSz 1883). V. Renner, Wien im
Jahre 1683 (Bécs 1883 ; benne adatok Alsó-Ausztria részvételére a török elleni
védelemben). J. Newald, Beiträge zur Geschichte der Belagerung von Wien (Bécs
1883—84, 2 kötet). Valószínűleg Angeli tollából származik a bécsi hadilevéltár
kiadványa : Das Kriegsjahr 1683 (Bécs 1883, Mittheilungen des K. u. K. Kriegsarchivs 1883). R. Lorenz, Türkenjahr 1683. Das Reich im Kampf um den Ostraum (Bécs és Lipcse 1934 ; tulajdonképeni tárgyán túlmenően a visszafoglaló
háborúkra is kiterjed, de azokat, nagynémet nacionalista szempontok visszavetítésével, a németség Ostraum-törekvéséből próbálja levezetni). Bécs védelmezőjére : A. Gr. Türheim, Feldmarschall Ernst Rüdiger Gr. Stahremberg (Bécs
1882). A Bécs felmentésével, a visszafoglaló hadjáratok külpolitikai előkészítésével, így az osztrák-Iengyel-veleneei török elleni liga megkötésével (1684),
stb. kapcsolatos nemzetközi problémák irodalmából : Konopczynski, Polska a
Turcja, 1683—1792 (Varsó 1936) ; I. Mirwinski, Wyprawa vňedeňska krata
Jana III na tle ówczesnej polityki (Sobieski J . bécsi hadjárata az egykorú
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politika hátterében; Varsó 1936), A török elleni védelmet majd támadást
szorgalmazó pápai politikára A. Sauer, Rom und Wien im Jahre 1683 (Bécs 1883)
római levéltári anyaggal). Ch. Gérin, Le pape Innocent XI et le siège de Vienne
en 1683 (Revue d. quest. hist. 1886, a pápa és XVI. Lajos közti tárgyalásokra is).
M. Immich Papst Innocent XI (Berlin 1900). Fraknói V., XI. Incze, pápa és Magyarország felszabadítása a török uralom alól (Bp 1886). Szemző L., XI. Ince pápa
és a török hatalom megtörése Magyarországon (Bp 1913) ; Róma és Bécs viszonyára a háború későbbi szakaszában : Scheffler J., VIII. Sándor pápa és a bécsi
udvar, 1689—1691 (Ungvár 1914, siker nélkül igyekszik a pápa negatív magatartását menteni). — Fraknói V., Buonvisi bibornok és Buda felmentése (Bp
1886). E. Sayous, Le cardinal Buonvisi, nonce à Vienne et la croisade de Bude,
1684—86 (Seéances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques, 1889). Az utóbb, Buda ostrománál tűzszerész-találmányaival is szereplő, Tüzes Gábor néven ismert Márkus barát politikai kezdeményező szerepét a Klopp id. levélközlése óta felduzzadt, rávonatkozó irodalom általában túlbecsüli. Némethy L., Adatok Tüzes Gáborról (Sz 1882). Kisfaludy
Za., Egy adat Tüzes G. életéhez (Sz 1883). N. Stock, P. Marcus v. Aviano
(Brixen 1899). M. Heyret, P. Markus v. Aviano {Bécs 1933). Kelényi B. O.,
Marco à"Aviano és a barokk állammisztika (Re 1936). Röss B., Avianói Márk
pápai követsége és a török félhold alkonya Magyarországon (Bp 1936). Gazdasági
vonatkozásait érdekesen világítja meg Takáts S., Külkereskedelmi mozgalmak
hazánkban I. Lipót alatt (MGSz 1899), további adatokkal (MGSz 1902, 93).
Ld. még 000. 1. A francia-török viszonyra : K. Köhler, Die orientalische
Politik Ludwigs XIV und ihr Verhältnis zu dem Türkenkriege von 1683 (Lipcse
1907 d). M. Vachon, La France et VAutriche au siège de Vienne en 1683 (La
Nouvelle Revue, t, 23 ; párisi külügyi aktákat használ). Nagyrészt (de nem
meggyőzően) XIV. Lajos önzetlen békevágyából magyarázza a francia politika
komplex szövevényét a visszafoglaló háborúk küszöbén : G. Guillot, Leopold
/«•„ les Hongrois et les Turcs (RHD 1911). W. Platzhoff, Ludwig XIV, das
Kaisertum und die europäische Krisis von 1683 (HZ 1920). A porosz „nagy
választófejedelem" megnyerésére (150 ezer tallér fejében) a török elleni hadjáratban való részvételre Frydag osztrák követ által (és Rébénac francia
követ ellenében) : A. F. Pribram, Oesterreich und Brandenburg, 1685—86
(Innsbruck 1884). Schultz, Die Beziehungen des grossen Kurfürsten zum
Kaiser Leopold I (Kiel 1897). G. Pages, Le Grand Électeur et Louis XIV, 1660—
1688 (Paris 1905). C. Sax, Geschichte des Machtverfalls der Türkei (Bécs 1913).
P. Török, Les antécédents diplomatiques de la reprise de Bude, 1686 (NRH
1936). Az egykorú európai hatalmi viszonyokra általában : M. Immich,
Geschichte des europäischen Staatensystems, 1660—1789 (München és Berlin
1905).
Buda visszafoglalására, de annak diplomáciai és katonai előkészítésére
is adataiban máig alapvető, az addig megjelent (és a források közt id.) anyag
mellett számos külföldi levéltár aktáit (így Vauguyon bécsi és Girardin portai
francia követ jelentéseit) is kiaknázó munka : Károlyi Á., Buda és Pest visszavívása 2656-ban (Bp 1886, új kiadás Wellmann I. átdolgozásában : Bp 1936).
Károlyi kéziratban használta a fent id. kiadványokat kiegészítő forrásokat :
1. Egy föjelenUs az 1686-i hadjáratról, Lotharingiai Károly egyik főhadsegéde,
talán gr. Lamberg tollából (Bécs, Staatsarchiv). 2. Journaux des Campagnes
de Charles V de Lorraine, a főhadiszálláson vezetett napló-féle, mely a hivatalos hadi bulletinek szerepét játszotta (u. ott). 3. A bajor főhadiszállás
naplója, (másolata : Bécs, Hadilevéltár). 4. Grimani Ferenc velencei tiszt
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jelentései Velence bécsi követéhez (Bécs, Staatsarchiv, a Dispacci di Germania
1686-os kötetéhez mellékelve). 5. Két savoyai tiszt, Doria di Cirié és Vittorio
Tarini di Consombrato jelentései {Torinói levéltár). 6. Du Héron és Cormaillon
bajor szolgálatában álló francia tisztek jelentései (Paris, Külügymin, levéltár,
Autriche-sorozat). 7. Rabattá és Dünewald tábornokok, stb. levelei Dietrichstein Ferdinánd császári főudvarmesterhez (Dietrichstein-levéltár}. — Károlyi
munkájával egyidőben, a kétszázéves fordulóra megjelent, de kevésbbé
pontos és széleskörű munkák : F. Zieglauer, Die Befreiung Ofens von der
Türkenherrschaft (Innsbruck 1886). (Angeli), Die Eroberung von Ofen und
der Feldzug gegen die Türken in Ungarn, 1686 (Bécs ]886, a Kriegsarchiv
kiadása). A jubileumi irodalom ismertetései : Sz 1886 ; Ángyai D. (BpSz
1886).
A régebbi irodalom adalékai Buda visszafoglalására és annak előzményeire : Deák F., Részlet Buda 1684-iki ostroma idejéből (Sz 1884). Fejérpataky L., Érsekújvár ágyúi 1685-ben (Sz 1877). Karl. L,, Conti hg. Érsekújvár ostrománál (TT 1908). Csillag Gy., Buda 1686-iki visszavételéről (Sz
1867). Thaly K., Érdekes episod Buda 1686-iki vívásának történetéből (Sz 1884),
és u. ö, Buda ostromához (Sz 1886) ; Thaly a magyarok, főleg a volt kurucok
szerepét igyekezett a győzelemben megvilágítani. Németky L., Tábori lelkészek
Budavár bevételénél (Sz 1884). u. ő, Kik voltak az elsők Budavárában? (Sz 1886),
és u. ő, Az 1686. évi visszafoglalás után Budán maradt törökök (Sz 1877) ;
az utóbbiak jegyzékét kiadta újabban Herczog J. (HK 1916, 434). Harmos
G., Adatok Budavár visszavételéhez Nógrádmegyéböl (Sz 1886). Bubics Zs.,
Kik vettek részt Buda ostromában? (HK 1891). Majláth B., Tanulmányok a
történelmi kiállításból (Sz 1887).
Az újabb irodalomból : L. A. Maggiorotti—FI. Banfi, Le fortificazioni
di Buda e di Pest e gli architetti italiani (Roma 1934, kny., az erődítések előzményeire és 1686 olasz résztvevőire is). FI. Bánfi, Buda és Pest erődítményei
1686-ban (Tanulmányok Bp múltjából, V. 1936), u. ott : Asztalos M., A magyarság Buda visszafoglalásában vitt szerepének jelentősége. Miskolczy Gy., TheRecapture of Buda (Hung. Quart. 1936). Wellmann I., La délivrance de Bude (NRH
1936). Buda és Pest grafikus ábrázolásai a visszafoglalás korában, 168*}—1718
(kny., Fővárosi Könyvtár Évkönyve, 1936): Mesterházy J., Budavár visszafoglalása és a török emlékek fővárosunkban (Bp 1936). Markó Á., Angol katonák
Budavár visszafoglalásánál (Magyar Katonai Szemle 1937). A visszafoglalás helyrajzára, stb. részletes és pontos adatok : Fekete L., Budapest
a törökkorban (Bp 1944). A visszafoglalást követő viszonyokra Id. a következő
alfejezet anyagát.
A Buda visszafoglalását követő, s még több mint egy évtizeden át
tartó magyarországi hadjáratokra, melyek a másfélszázados török uralmat
megdöntve az ország régi területének túlnyomó részét (a Temesvidék kivételével) a Habsburg-királyság alatt egyesítették, Hammer—Purgatali és Zinkeisen, valamint az elég világos összefoglalást nyújtó 0. Redlich (376. 1.)
munkái mellett : Acsády I., Der Befreiungskrieg oder Ungarns Befreiung
von der Türkenherrschaft, 1683—1699 (Bp 1909, elég vázlatos ; fordításos
részlet a MNT-ből), és újabban D. Bánlaky J., A magyar nemzet hadtörténelme,
(17. rész, Bp 1940, nagy adattömeget összehordó kompiláció). A kérdésről
nincs olyan speciális monográfiánk, mely a visszafoglaló háborúk lefolyása
mellett megvizsgálná e nagy hadi vállalkozásnak a t>écsi udvar gazdaságpolitikai, közelebbről gyarmatosító törekvéseivel való összefüggéseit ; ezzel
szemben a korábbi irodalom e harcoknak kizárólag felszabadító jelleget adott,
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őket ugyancsak majdnem kizárólag ideális indokokból magyarázta, és ha
elő is adta a nyomukba lépő elnyomás és fosztogatás bizonyos tényeit, azokat
elsősorban a háború és egyéni kapzsiság és rosszakarat velejáróinak tekintette, mintha mindez egymással pusztán és csakis véletlenül járt volna együtt ;
ezzel szemben az összefüggéseket illetően ld. e fejezet I I . részének anyagát.
Osztrák részről hadilevéltári anyagon épülő, a szereplő hadvezérek életrajzait, stb. is nyújtó, adataiban használható, Feldzüge des Prinzen E. v.
Savoyen e. nagy sorozat 1—2, kötete szól a magyarországi harcokról (Bécs
1876—1878). Savoyai Jenőre máig használható : A. Arneth, Prinz Eugen
v. Savoyen {3 kötet, Bécs 1858, majd 1864, irodalommal). A korábbi irodalomból : G. Ferrarius, De rebus gestis Eugenii principio Sabaudiae (Hága 1749,
Nagyszombat 1750 stb.). Ujabban : 0. Redìich, Savoyai J. hg. (Sz 1925,
vázlatos megemlékezés). P. Frischauer, Prinz Eugen {Berlin 1933), I. Jori,
Eugenio di Savoia (Torino 1934, 2 kötet). M, Braubach, Prinz Eugen v. Savoyen
(HZ 1936). A többi hadvezér működésére : Ph. Rôder, Des Markgrafen
Ludwig Wilhelm v. Baden Feldzüge under die Türken (2 kötet, Karlsruhe
1839—1842, jó iratanyag alapján). Ld. még előzőleg Prince de Ligne, Feldzüge
des Prinzen Ludwig von Baden in Ungarn (1—2, Drezda 1799, franciául is).
Neff, L. W. Markgraf v. Baden und Gubernátor von Raab (Berlin 1892). Baróti
L., Frigyes Ágost szász választó magyarországi hadjáratai (kny., Délmagyarországi tört. és rég. Értesítő, 1911—1912). Gömöry G., A bécsi cs. udv. haditanács viszonya a hadvezérekhez, 1683—-1693 (HK 1890). Staudinger, Das
königliche bayerische Infanterie-Regiment Nr. 2. Kronprinz (I—2, 1682—1704,
München 1888). Ld. ruég : Die freiwillige Theilnahme der Serben und Kroaten
an den vier letzten österreichisch-türkischen Kriegen {Bécs 1854).
A főbb eseményekre (időrendben) : Balássy F., Az egri vár 1567-i
feladásának pontjai és a törökök maradékai Egerben (AÉt 1876). Kárffy Ö.,
Eger 1690-i tüzérsége {HK 1915), és a. ő, Székesfehérvár kapitulációja, 1688
(HK 1910). Hal P., Szigetvár 1688 és 1689-ben (Szigetvár 1939). Götz K.,
Az 1688-iki hadjárat és Belgrád ostroma (TT 1890). A Belgrád elfoglalásáról
szóló tudósítás (TT 1895, 32). Bubics Zs., Hivatalos jelentés Belgrád 1690-iki
elvesztéséről (TT 1888). K. J., Kanizsa hadi felszerelése a törököktől való visszavétele után, 1690 (HK 1891). L. Brock, Brandenburger bei Szlankemen und
im Türkenkrieg, 1691—1697 (1891). Schulte, Über die Schlacht von Slankamen,
1691 (Breslau 1897). R. Horváth J., Várad visszafoglalása, 1692 (HK 1892),
és u. ő, Nagyvárad kapitulációja (HK 1896). Kropf L., Nagyvárad capitulatiója
1692 (HK 1895). Fraknói V., Várad felszabadítása és XII. Incze pápa (Róma
1892). Ványi F., Nagyvárad visszafoglalása a töröktől (HK 1912, 2 köz!.,
Schwegler Henrik tolmács egykorú és a Várad körüli hódoltság adózási, stb.
viszonyait is megvilágító feljegyzései alapján). — Gömöry G., Pétervárad
ostroma. 1694 {HK 1890). Karácsonyi J., Gyula visszafoglalása, 1694 (Békés
Emlékkönyv 1895) ; a gyulai törökök kapitulációs okmányát közli Markó Á.
(HK 1929, 213). Repiezky J. 5 A zentai ütközet török források után (UMM
1851—1852). Dudás Gy., A zentai csata, 1697 (Zenta 1885). — A karlócai
béke (1699) szövege : Katona I., História eritica (36. k., 106). M. Popovié,
Der Friede von Karlowitz (Lipcse 1893). Hodinka A., Ami a karlócai békekötésből kimaradt és következményei (HK 1935).
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H. A GTARMATOSrrÁSI KLSÉRLET (1683—1703)
A) Elbeszélő források
1. Hazai

források

A főleg a hazai társadalom és a császári kormányzat viszonyának megvilágítására idézett alábbi források mellett figyelembe veendő itt a Thököly kor (397. 1.) és a Rákóczi-kor anyaga, mely politikai jellegű elbeszélő forrásokon kívül sok helyi vonatkozású anyagot is tartalmaz (szepességi városi
krónikák, debreceni diárium, stb.).
Rezik János (eperjesi ev. tanár), Theatrum Eperiense, sive laniena
Eperiensis, 1687. Részletes és szemtanú feljegyzés Carafa eperjesi vértörvényszékéről. Német ford. : Die Schlctchtbank zu Ěperies (Magazin für Geschichte,
Statistik und Staatsrecht der österr. Monarchie, I I . Göttingen 1808 ; ugyanott
egyéb, mások által írt, idevágó feljegyzések is találhatók). Ujabb kiadása,
latin és magyar szöveggel, Gömöry J.—Pogány G. (Liptószentmiklós 1931).
Radvánszky János {1666—1738 ; az Eperjesen kivégzett R. György
fia, Thököly híve, majd Rákóczi tanácsosa) kéziratos naplójegyzeteiből (ld.
Szinnyei, Magyar írók) az eperjesi vértörvényszékre vonatkozó részt kiadta
Pap D. (Magyar Polgár Naptára 1870). Ld. még 423. 1.
Tatai János (hányatott életű ref. lelkész) szűkszavú, de az esztergomi
ínségre és Carafa zsarolására jellemző följegyzéseit (1669—1725) kiadta Mokos
Gy. (TT 1903).
Kocsi Csergő Bálint följegyzései Lepsény szenvedéseiről (ITK 1892).
Egyéb munkáit, irodalmát ld. 391. 1.
Névtelen 'Szerző debreceni naplóját (1696—1700) hozza Zoltai L., A sz.
Jc. városi rangra emelt Debrecen első esztendeiből (ROLT 1905).

A budai jezsuita collégium házi története : História Societatis Jesu
Budae gloriose recuperatele (M. Nemz. Múz. kézirata, Fot. Lat. 3440).
Kray Jakab (ld. a Rákóczi-kor anyagában, 457. 1.) naplóit (1690—-1694,
1701 ; a késmárki Thököly-birtok elkobzása és új eladományozása körüli
tárgyalásokra és a késmárkiak küzdelmére) említi Bruckner Gy., Kray J.
(Bp 1927).
Késmárki névtelen nemes napló]®,, 1682—1697. Kiadta Szabó K.—
Szilágyi S. (TE II).
A Pálóczi-Horvát családnak az egymást követő nemzedékek nemesi
életére jellemző naplója, 1622—1790. (MHHS 31, Bp 1881).
Losonczi Gyürky István egvszerű családi följegyzéseit kiadta Csorna J.
(TT 1903, 446).
A hegyaljai zendülés (1697) forrásai közül Rákóczi (435. 1.) és Károlyi
Sándor (437. 1.) munkái mellett :
Babocsay Izsák, Foia Tarczaliensia, azaz Tarczal városának főbb változásai, 1670—1700. Kiadta Rumy K. Gy. (HM I), újabban Hubay K. (Adalékok Zemplén vm. tört.-hez 1900—1902). Helyi képet ad a XVII. századvégi
szenvedésekről és különösen a császáriak 1696-os zsarolásairól.
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A sárospataki jezsuiták naplói : História domestica 8. N. Patakiensis
S. J., 1663—1753 (Egyet, könyvtár) és egy névtelen jezsuita feljegyzései
(M, Nemz. Múz.) ; mindkettőt latinul és magyar fordításban kiadta Visegrádi
J., Az 1697-i parasztmozgalom lefolyása Sárospatakon {Adalékok Zemplén vm
tört.-hez 1910—1911).
Ének a tokaji veszedelemről. Protestáns énekszerző siratja a császári
csapatok pusztításait a zendülés leverése után. Kiadta Thaíy K., Adalékok
a Thököly-és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez {I. Pest 1872; u. ott egy másik,
katolikus szempontból gúnydallá átdolgozott, töredékes változat is).
Zilahi János (tállyai ref. iskolamester), Phaeton tüze (kiadva ITK 1917),
a császári katonák pusztításai mellett azt panaszolja, hogy a felkelés, mint
Phaeton, többet akart, mint amennyit el tudott érni.
Szirmay András egy századdal később írt, de sok tekintetben forrásértékű, és számos gazdasági- és társadalomtörténeti adalékot tartalmazó
munkája : Notitia historica comitatus Zempléniensis (Buda 1804). Magyar
ford .: D. Gyárfás G. (Adalékok Zemplén vm. tört.-hez 1895—1905).
2. Külföldi források
Comazzi, Notitie historické successi, avvenimenti, capitoli, deliberazioni,
e ceremoniali decretati nella Dieta generale de Regno dell'Ungaria (Velence
1688), és u. ő, Coronazione del re deWUngaria Guiseppe arciduca d'Austria,
celebrata in Posonia, 1687 (Bécs 1688). Az 1687/88-as országgyűlésre, udvari
szempontból.
Johann Nikolaus Flämitzer (osztrák hadbíró, a bécsi udvar publicistája),
Das, durch die Oesterrèichische Clemenz wiederum erquickte Königreich Ungarn...
Durch sonderbare Anmerckungen über die Diaetal-Proposition (1687) ; a
császári kormányzat törekvéseinek és nézeteinek ad jellemző kifejezést egyéb
munkáiban is : Ewige Vermählung des glorwürdigsten Erzhauses Österreich
mit der ungarischen Königs-Cron {Nürnberg 1688), és u. ő, Der in Böhmische
Hosen ausgekleidete ungarische Libertiner, oder des glorwürdigsten Erzhauses
Oesterreich festgesetztes Souverain- und Erb-Recht in Königreich Ungarn
(Würzburg 1688). E jellemző iratokban Hocherék 1671 körül abszolutista
jogeljátszási elméletét második melegítésben nyújtva és az 1681-ea törvényeket félretéve kijelenti, hogy Magyarország rebeüió útján jogait elvesztette,
a császár vele, a török kiűzése után, iure belli rendelkezik, a féktelen magyar
libertinust pedig cseh nadrágba kell öltöztetni, —- értsd : Csehország mintájára
alávetni.
P. W. v. H(ornigk), Österreich über alles wenn es nur will (Nürnberg
1684, Regensburg 1721, stb.). Osztrák kameralista gazdasági írónak az udvar
gyarmatosító törekvéseit megvilágító munkája, mely Ausztria gazdasági
autarkiájának kiépítését javasolja, a meglévő stájer, sziléziai és cseh ipar
francia mintára való továbbfejlesztését, Magyarországot viszont, meglévő
kevés iparáról sem véve tudomást, a mezőgazdasági terménybőség idillikus
képeivel „valóságos kenyér-, zsír- és húsbányának" tekinti.
Paul Conrad Han, Alt und neu Pannónia (1686, Budáról is ír).
Schreyvogl Ehrenbert kremsmünsteri apát házvétel céljából 1687-ben
Budára tett útjának elég színes leírását hagyta ránk kísérője, Schröder György,
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Kiadta T. Lehner, Reisebilder aus dem XVII. Jahrhundert (Salzburg 1900).
Magyar ism. : Bleyer J., Utazás a Dunán (Sz 1901, 69).
Tscherning, Theodor, Das von den Türeken lang-gequälte, nun durch
die Christen Neubeseelte Königreich Hungarn (Nürnberg 1687 ; városok,
várak, stb.}.
Das ehemals gedrückte, vom Türken berückte, nun tre flieh erquickte Königreich Hungarn samt dessen Ströme-Fürsten, der weltberühmten Donau, ausführlich vorgestellt. . . (Frankfurt és Lipcse 1688 ; benne az 1687/88-as országgyűlésről is leírás).
Tollius Jakab (holland tudós és utazó) 1687-ben Budát és a bányavárosokat látogatta meg. Magyar ford. részleteket hoz Szamota L, Régi
utazások Magyarországon (Bp 1891). Ld. még előzőleg, 383. 1.
Egy angoi szemtanú leírását I. József pozsonyi koronázásáról (1687)
a Monthly Review egykorú számából közli R. Bright, Travels through Loiver
Hungary (Edinburg 1818 ; a függelékben).
Chishull Edmund (anglikán pap, az angol Turkey Company szmirnai
telepének káplánja) utazási naplója : Travels in Turkey and back to England
(1747). 1702 tavaszán utazott át, Paget konstantinápolyi angol követ kíséretében, Erdélyen és Mag3rarországon, Nagyenyed, Debrecen, Buda, stb. érintésével, s a magyar protestánsokkal való beszélgetéseit is feljegyezte. Ism.
Kropf L., Chishull utazása hazánkban (Sz 1903).
(Timon S.), Celebriorv.m Hungáriáé urbium et oppidorum topographia
(Nagyszombat 1702).
B) Iratkiadások

Magyarországnak a visszafoglaló háborúk utáni, új berendezésére
vonatkozó tervek közül Tüzes Gábor barát (Fra Angelo Gabriele de Nizza)
javaslatát : II governo delVOngaria, kivonatosan ism. Szalay L., Magyarország tört. (VI. 22) ; kiadva : TT 1900. A fontos Kollonics-féle Einrichtungswerk bő szövegének csak rövid compendiuniát hozza Th. Mayer, Verwaltungsreform in Ungarn nach der Türkenzeit (Bécs 1911). Egy kéziratos péidány
a M. Tud. Akadémia könyvtárában, a Fontes-sorozat számára Baranyai B.
által sajtó alá rendezett szöveg kefelevonata pedig a Történelmi Társulatnál
található. — A kamarai deputáció jegyzőkönyvi irataira (1699, 1705, 1708,
stb.) : O. H. Stowasser, Inventar des Schlossarchivs Jaidhof (Hist. Blätter
1931, melléklet). — Schrödl J., Pozsony sz. k. város tisztújító közgyűléseinek
jegyzőkönyvei, 1687—1692 (MPE IV., Bp 1905, evangélikusok és katolikusok
küzdelmei). Révész K., A kacsai ref. egyház gondnokságának számadásai,
1682—1688 (TT 1894, 2 közi.), és u. ő, A kassai ref. egyház javai és alapítványai, 1683, 1694 (TT 1896). Nagy I., Levelek Gömör vármegye múltjából,
1667—1704 (TT 1884), u. ő, Lipótvár története, 1665—1722 (TT 1884), és
u. ő, Levelek a krasznahorkai Andrássyakhoz, 1670—1712 (TT 1885, 2 közi.).
Szendrei J., Borsodmegyei számadások, 1697 (TT 1885). Ráth K., Őskori levelek
(GyF 1861 ; Széchenyi érsek levelezése, 1665—1689). Bártfai Szabó L.,
Széchenyi György levelei br. Ebergényi Lászlóhoz (Bp 1929) PetrŐczy István
és Révay Erzsébet leveleit (1690—1699) kiadta Kovács S., Magyar prot.
történelmi emlékek {Bp 1916). A gazdasági vonatkozású közléseket ld. alább
az irodalomba osztva.
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C) Irodalom
1. Az udvar és Magyarország
A visszafoglaló háborúk sikeres megindulásával és a Thököly-mozgalom
bukásává! létrejött új erőviszonyokat kifejező 1687/88-as országgyűlés főbb
problémáira (örökös királyság, ellenállási jog eltörlése, új berendezkedés,
stb.) : Barabás K,. A trónörökösödés kérdése az 1687/88-i országgyűlésen
{Bp 1914. vázlatos d). Az örökösödési törvény kommentálása osztrák részről:
G. Turba. Die Grundlagen der Pragmatischen Sanktion, I. Ungarn (Bécs 1911).
Magyar részről az egész régebbi közjogi irodalmat felsoroló, részletes (és
az ú. n. revíziós klauzula kérdését is megvilágító) munka : Csekey I., A magyar
trónöröklési jog (Bp 1917). Fraknói V., A Habsburg-ház trónöröklési jogának
•megalapítása az 1687j8-iíc országgyűlésen (Bp 1922). Újabban Baranyai B.,
Hogyan történt az 1687j88. évi 1—4. te. szerinti törvényszöveg becikkelyezése
(BÉ 1933 és .kny. Bp. 1934), Patachich Boldizsár (Horvátország követe),
a protestáns Okolicsányi Pál és az esztergomi káptalan követeinek feljegyzéseit
használva nyomozza, miképpen szentesített a király más szöveget, mint
amit a rendek jóváhagytak ; ld. még u. ő, Az örökös királyság eszméje, 1655—
1687 (KEkv, 1933). Esterházy Pál nádor (előzményeit ld. 382.1.) ezzel kapcsolatos szerepét, de egyéb vonatkozásait sem vizsgálja elmélyedéssel Bubics
Zs.—Merényi L., Hg. Esterházy Pál (Bp 1895). A nádor tervezetét Magyarország új berendezésére a bécsi Staatsarchiv példányából ismerteti Szekfű
Gy., Magyar történet (IV. 6.) Az első bécsi kísérlet). Az Opiniones et Litterae
pr. palatini P. Esterházy c. iratgyüjteményt Kovachich másolatában (M.
Nemz. Múz.) használták Horváth M., Szalay L. és mások. Csatkai E., Emlékesés Esterházy P. nádorra (Sopron 1935, kny.). Angyal A., Fürst Paul Esterházy, 1635—1713 (Südostdeutsche Forschungen 1939). Podhradczky J.,
Széchenyi György esztergomi érsek élete (UMM VII. 1857,1.). A vallásügyi törvényekkel (közli : MTKK 551) kapcsolatos problémákra : Zsilinszky M.,
A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai (IV. Bp 1897).
Az udvar politikai törekvéseit (Id. Flämitzer munkáit a források közt)
főleg közjogi szempontból kezdettől figyelemmel kisérte éa bírálta történetírásunk, az ezek mögött jelentkező gyarmatosítási kísérlet gazdasági vonatkozásaira azonban csak Takáts S. hozta alább id. tanulmányaiban az első
világos, bár összefüggő, teljes képet még nem nyújtó adalékokat. A bécsi
kormányzat pénzügyi viszonyaira (háborús kiadások, államadósság, stb.)
az id. velencei követjelentések mellett Károlyi Á., Buda visszafoglalása
1686-ban (Bp 1886, módosított új kiadás : Bp 1936), és 0. Thorsch, Materialien
zu einer Geschichte der österreichischen Staatsschulden vor dem XVIII. Jahrhundert (Berlin 1891). A hazai adózásra : Szilágyi S., Adalék Magyarország
kapuszám szerinti adózása ismeretéhez, 1696 (MTT XIII). Lehoczky T., XVII.
századi megyei utasítás az adókivetésről (MGSz 1895). Az udvar gazdaságpolitikájára és a Colbert Franciaországa mögött bár elmaradó, de mégis
jelentkező merkantilista törekvéseire ; Th. Schonborn, Die Wirtschaftspolitik Österreichs im XVII. und Anfang des XVIII. Jahrhunderts (Conrads
Jahrbuch, 43. k) és F. M. Mayer, Die Anfänge des Handels und der Industrie
in Österreich und die Orientalische Compagnie (Innsbruck 1882). A keleti
kompánia magyar vonatkozású működésére ld. a már (378, 395.1.) id. anyagot
is. H. Srbik, Der staatliche Exporthandel Österreichs von Leopold I bis Maris
Theresia (1907), jó adatai mögött sem veszi észre, hogy itt nem pusztán az
egész birodalmat egységesen, központilag fejlesztő, hanem Magyarországot
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az osztrák tőkefelhalmozás érdekében nyersanyagtermelő gyarmattá süllyeszteni akaró gazdaságpolitikáról van szó, amely szándék világosan kiolvasható
a források közt id. Hornigk munkájából is ; az utóbbi mellett egyéb osztrák
kameralista szerzők : J . J. Becher (az Orientalische Compagnie alapítója),
Politischer Discours . . . (Frankfurt 16883, benne éles kritika a császári kormány tudatlan, tétlen, és saját céljaikra harácsoló feudális nagyúri tagjairól),
és u. 6, Närrische Weisheit und weise Narrheit (Pranfurt 1682). Ennek néhány
magyar gazdasági vonatkozású adatát ism. J. (Tudományos Gyűjtemény 1882,
XI. 75—93). H. Srbik, Wilhelm v. Schröder (Akad. Sitzungsberichte, Bécs 1910),
és általában : L. Sommer, Die österreichischen Kameralisten (Bécs 1920—1925,
2 kötet.) A Bécsben központosuló, magyar vonatkozású külkereskedelmi tervek
és törekvések igen érdekes rajzát adta Takáts S., Külkereskedelmi mozgalmak
hazánkban I. Lipót alatt {MGSz 1899, 3 közi.), benne : 1. Bechler J. Joakim eszméi. 2. Sedgewick Zakariás vállalata. 3. Tüzes Gábor barát közgazdasági működése. 4. Ferner Ferenc Jakab vállalata. 5. Hazsi Kristóf és az örmény keresk.
társulat. 6. Transito-kereskedésünk Törökország felé. 7. Giuseppe Maria
Vecelli tervei. 8. Vecelli alkudozásai Londonban. — I. Lipót szabadalomlevelét Sedgewick angol-perzsa kereskedőtársaságának, 1699 közli K. (MGSz
1897, 305, Brassóban telepet állíthat fel, stb,), I. Lipót oklevelét pedig a
magyar réz és az erdélyi higany elzálogosításáról Hollandiának, Ö. (MGSz
1897, 521). A császári magántulajdonként kezelt réz és higany mind jelentősebb
kivitelére (Angliába, Hollandiába, stb.) : Takáts S., Kél világkereskedelmi
cikkünk a 18. században (MGSz 1903) ; u. ő, A dohány elterjedése és az első
dohánymonopólium hazánkban (MGSz 1898 ; appaldo kiterjesztése Magyarországra 1702, hazai városok panaszai), és'u. ő, Az első magyar dohánymonopólium bajai (MGSz 1902). A háborúk alatt tönkrement marhakivitelről,
s előzőleg az appaldók szerepéről is összefoglaló képet ad u. ő. A magyar
tőzsérség pusztulása {BpSz 1926). Ld. még alább (422. L). A pénzügyi bajokra
u. ő, A rézpénz mint országos csapás 1703-ban {MGSz 1903) ; u. ő, Gyarmatszerzési tervek kétszáz év előtt (MGSz 1900, 43 ; szerinte Ausztria nem is érdeklődött tengerentúli gyarmatok iránt). I. Lipót engedélye a magyar bor Angliába
exportálására : Wenzel G., Okmányi kalászát (MTT II). I. Lipót „szabad
habérként" adja a magyarországi postát : Szádeczky L., A Paar-család
postaszabadabna (MGSz 1898).
Az új berendezéssel kapcsolatos elképzelésekre, az ország belső viszonyaira, a katonai kizsákmányolásra stb. sok adat az iratok közt idézett
tervekben, főleg a Kollonics Lipót kamaraelnök, majd prímás (korábbi szerepére ld, 396. 1.)-vezetésével készült Einrichtungswerk-hen, melyet kissé
túlzott jóindulattal kommentál Th. Mayer, Verwaltungsreform in Ungarn
nach der Türkenzeit (Bécs 1911). J. Maurer, Kardinal Leopold Graf Kollonitsch,
Primas von Ungarn (Innsbruck 1887, benne levéltári adatok a fentebb említett
pénzügyi problémákra, államadósságokra is). Iványi J., Kollonics L. bibornok
országszervező munkája (Szabadka 1888).
A mindjárt 1686-ban felállított és a bécsi kamarának alárendelt budai
kamarai jószágkormányzóság jövedelmére és kiadásaira (1686—1700) adatokat
hoz Tagányi K. (MGSz 1897, 285) ; u. ő, A budai kamarai jószágkormányzóság
hivatalai, 1686—1698 (MGSz 1897, 411). Kárffy Ö., Herdegen János B. budai
provisor utasítása, 1687 (MGSz 1905). Pálfy I., A kamarai igazgatás bevezetése
a törököktől visszafoglalt területen (DEkv 1937). A visszafoglalt területek (neoacquistica) I. Lipót pátense (1690 aug. 16) által szabályozott kezelésére :
Mezősi K., A fegyverjog megváltása a töröktől visszafoglalt területen (Sz 1942,
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a ius armorum-ot az igazolási eljáráson átesett régi birtokosoknak kellett
lefizetniük, hogy földjükhöz jussanak). A kincstári kezelésbe jutott roppant
kiterjedésű földek elkótyavetyélésére és az udvar emberei meg hitelezői
közt szétosztására adatokat hoz Illésy J., A Jászkunság eladása a német
lovagrendnek (Sz 1905, benne ism. a jövedelmi összeírást, parasztok szolgáltatásait is), és u. ő, Passardi János az első selyemtenyésztő hazánkban (MGSz
1898, bécsi nagykereskedő kísérlete az udvartól kölcsöne fejében kapott
birtokon : benne baranyai összeírási adatok). Továbbá Marczali H., Magyar
birtokviszonyok 1711—1740 (BpSz 1897, és u. az, MNT VIII. 9—27), valamint
az egész, a Rákóczi szabadságharc bukása után is tartó folyamatra és az új
nagybirtokososztály kialakulására a XVIII. század anyaga. Tagányi K..
A neo-acquistica javak becsü tarifája, 1696 (MGSz 1897. 317). Taba I., A XVII.
század végének telepítéspolitikája (Tört. írás 1938). A birtok-szétosztás, és
már előzőleg is az ellenreformáció, a biijdosásba kényszerítés, stb. mozzanatait
marxista analízissel állítja a fejlődés vonalába újabban P. Zsigmond P.,
Szempontok az eredeti tőkefelhalmozás vizsgálatához Magyarországon {fiz 1948) ;
ki. erre Mód A. elvi kritikai megjegyzéseit (TáSz 1950).
2. Helyi viszonyok
A hazai népesség számáról, a társadalom életérői, s arról, hogy az
amugyis erősen pusztult és széles területeken elnéptelenedett ország e társadalmának, s különösen a parasztságnak a visszafoglaló háborúk korában
milyen újabb szenvedéseken és a császári hadak minő erőszakosságain és
zsarolásain kellett átesnie, képet ad Aesády L, Magyarország Budavár visszafoglalása korában (Bp 1886, egyes részek előzőleg : Sz 1885, 1886), továbbá
az itt részleteiben nem idézhető helytörténeti anyag, egyes megyék, városok,
helységek monográfiái, megfelelő fejezetükben. Ld. a Rákóczi-kor anyagában felsorolt helytörténeti anyagot is. — A frissen visszafoglalt Pest-Buda
első éveire az általános jellegű, régebbi irodalom, így Bél M., Notifia (III.,
ld. a XVIII. század forrásai közt), Palugyai L, Magyarország történeti, földimti és állami legújabb leírása (Pest 1852) mellett (időrendben) Takáts S.
kis adalékai : A budai sáncmunkák, 1687 (MGSz 1900, 330), a budai orvos
utasítása, 1691 (u. ott 373), a kövezetadó behozatala, 1696 (u. ott 93), továbbá
Áldásy A., Polgármesterválasztás Budán, 1705 (Sz 1906). Gárdonyi A., Buda
város közigazgatása és közgazdasági viszonyai a XVII. század végén (Sz 1916),
és u. ő, Pest város újratelepítése a hódoltság után (Föld és Ember 1926). Madzsar
I., Az elemi oktatás fővárosunkban a török kiűzése után (Sz 1925). Baüagi A.,
Császári kormányzat Budán és Pesten, 1686—1711 (kny. AKÉ 1926). Minden
részletre kiterjedő, hasznos adattömeget hoz újabban Pásztor M., Buda és
Pest a török uralom után (Bp 1935, Statiszt. Közi, 73. k.). Ezt kiegészítik
azóta : Bánrévy Gy., Az első hivatalos intézkedések a visszafoglalt Budán
(Bp 1936, Tanulmányok Bp múltjából V.). Br. Voellick, Namensverzeichnis
der Ofener Bürgersfamilien, 1686—1789 (Lipcse 1938, kny. Südostd. Forsch.).
Kovács L., Telekkönyvi rendtartás Budán a kamarai adminisztráció idejében
(kny. SzEkv 1938), és u. ő, A kamarai adminisztráció és a budai polgárok
1694. évi viszálya (Bp 1940, Tanulmányok Bp múltjából Vili.). A főváros
környékére : Knauz N., Buda ostromához {Bp 1886, a pusztulásra). Dvihally
A. M., A budai szőllöművelés története {Bp 1932, a háborúk alatt a törökkori
művelés is aláha^atlik). Belitzky J., Száz év a pesti határ életéből (1663—1756,
Tanulmányok Bp múltjából IV.).
A Dunántúl felé továbbhaladva : Villányi Sz., Három évtized Estergom27
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megye és város múltjából, 1684—1714 (Esztergom 1892, részletes) és Tatai
János id. naplója. Csizmadia A., Győr közigazgatása a sz. kir. városi rangra
emelés előtt (kny. Győri Szemle 1940). Földváry L., Elpusztult helységek (TT
1896). Mohi A., Török világ Kismarton vidékén, 1683—1699 (Sopron 1901,
egyházi jegyzőkönyveket használ). Juhász K., A pápai főesperesség a török
uralom után (Sz 1920, 1698-as vizitációs jegyzőkönyv alapján). Farkas J.,
Csepreg mezőváros története (Bp 1887, részletes ; a mezőváros igyekszik magát
a kamarától megváltani). Lukcaics J.—Peiffer J., A veszprémi püspöki vár
a kat. restauráció korában (Veszprém 1933 ; a lakosság 1696-os dicális összeírása alapján). B. Kozmutza L,, Nemesek Veszprém vármegye 1696. évi katonai
összeírásában (M. Családtört. Szemle 1941). Székesfehérvár rendtartása
1689 (MGSz 1898, 35). Károly J., Fejér vármegye története (II 1898), és Kocsi
Csergő Bálint A. alatt id. feljegyzései Lepsényről. Holub J., Szekszárd a török
kiűzése utáni első évtizedekben (Szekszárd 1936, kny., jobbágy viszonyokra
is). Babits A., Adalékok Pécs város küzdelméhez a sz. kir. városi rangért (Pécs
1931), és u. ő, A kamarai igazgatás Pécs városában, 1686—1703 (Pécs 1937 ;
az 1687-es összeírásra is). Hodinka A.. Adalékok Pécs város történetéhez,
1686—1701 (Pécs 1942).
A Felvidéken nyugatról keletre haladva : Magyary Sz., Rév-Komárom
törekvései a sz. k. városi jog elnyeréséért, 1692—1745 (Komáromi rk. gimn.
ért. 1882). Corner Fi., Komárom városi árszabályok, 1696 (GyF III., 1865).
Matunák M„ Érsekújvár a török uralom alatt, 1663—1685 (Nyitra 1901).
Relkovié N., Bakabánya hadi költségei, 1683—1696 (HK 1914), és u. ő, Felvidéki hét alsó bányavárosunk sérelmei, 1696 (Sz 1923, adóztatás, kifosztás).
Mikulik J., Rozsnyó város 1703. évi számadása (TT 1886, 2 közi.). Lukinieh
I., Késmárk városának vagyoni kimutatása, 1687 (MGSz 1903, 465). Késmárk
statútuma, 1691 (KSzM 1913, 250). — A Carafa Antal császári tábornagy
által Eperjesen rendezett, harácsolással és kínzásokkal egybekötött vértörvényszékre (főleg a módosabb polgárok ellen, a Thököly-hű munkácsiakkal
való kapcsolat vádjával) a források közt id. Rezik-féle mú és egyéb feljegyzések mellett : K. Papp M., Caraffa és az eperjesi vértörvényszék (Pest 1863) ;
a kivégzett Keczer Gábor és Weber Dániel ingóságainak jegyzéke (Sz 1874).
Szeremlei S., Az eperjesi mészárszék (Magy. Prot. Egyháztört, monographiák,
Bp 1881, elég részletes). Grexa Gy., Carafa és az eperjesi vértörvényszék (Rozsnyó
1913). Binder Á., Az eperjesi vértörvényszék (Bp 1941), — anélkül azonban,
hogy e tanulmányok ennek a rendkívül jellemző „incidensnek41 pontos, főleg
gazdasági és társadalmi összefüggéseit világosan felfedték volna. A Carafacsalád megbízásából író Joannes Vicus közel egykorú munkája : De rebus
gestis Antonii Caraphaei (Nápoly 1716) koholt iratokkal hamisítja meg a
történteket. De nem meggyőző Fr. Krones óvatosabb mosdatási kísérlete
sem : Zur Geschichte Ungarns im Zeitalter F. Rákóczi II (AÖG 42. k.) ; Id.
még alább Debrecennél. ~ Kassára (a kereskedelemnél alább idézettek
mellett) Kemény L. kisebb közlései : a fertályos tisztek (rendtartási) utasításai (MGSz 1905, 299), Kassa város az 1696. évben (u. ott 1905, 381 ; a házak
kimutatása). Kerekes Gy., Kassa város gazdasági viszonyai aX VII. században
(Bp 1912). Wick B.. Kassa története és műemlékei (Kassa 1941 ; benne a
nemesi adófizetők névsora ; 1691-es limitáció).
A borsod-hevesi vidékre: Szendrey Á., Miskolc története (II.). Nyiry
D., Miskolc város régi számadáskanyvei (Tört. Közi. Miskolc v. és Borsodvármegye múltjából, 1926—1927). Szederkényi N., Heves vármegye története
(IV., 1687-től, Eger 1893) ; Hevesben a művelés alatt álló terület a század
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közepétől (57 ezer hold) a század végére felénél is kevesebbre csökken (22
ezer hold). Kandra K., Városi állapotok Egerben 1697 icörOX (Eger c. lap, 1886,
16. sz.). Nagy B., Transactio Fennessyana, 1695 (TT 1911, Fenesay püspök
mint földesúr és Eger városa közti megállapodás). Ld. még i alább a hegyaljai
zendülés anyagát. — Pestről az Alföld felé haladva : Galgóczy K., PestPilis és Solt törvényesen egyesült vármegyék monographiája (Bp 1876). Thury
J., Pestmegyei községek panaszai 1696-ból (TT 1901, iratok). Hornyik J.,
Kecskemét város története (II. Kecskemét 1862). Nagy-Szeder I., Adatok KisknnJialas város történetéhez (Kiskunhalas 1924; 1699-es összeírás). Galgóczy K.,
Nagykőrös város monographiája (Bp 1896). Majláth J.—Márkus I., Nagykörös beilleszkedése a rendi társadalomba (Sz 1943 ; a város küzdelme visszatért földesuraival).
Debrecen egykorú viszonyait részietekbe menően rekonstruálni tudjuk
az id. egykorú feljegyzések és a rendelkezésre álló tanulmányok alapján
(ld. a ThÖköly-kor anyagát is). Szűcs I., Szab. kir. Debrecen város történelme
(II. Debrecen 1871, benne gazdasági és társadalmi adatok is). Carafa zsarolására a fent (Eperjesnél) id. anyag mellett Zsilinszky M., Caraffa Debrecenben
(Sz 1876). Thallóczy L., Caraffa levelezése Dietrichstein herczeggel, 1686—1688
(TT 1895—1896, 2 közi.) ; a kínzások listája : Diplomatarium Alvinczianum
(IH. 38). A város beadványa, 1696 (Magazin für Geschichte, Statistik und
Staatsrecht der österr. Monarchie, Göttingen 1808). Balogh I., Pósalaki
János és emlékirata a Karaffa-járásról (Sőregi J. ; szerk., A debreceni Déri
Múzeum évk. 1939—1940). Sok hasznos adatot hozott napvilágra különböző,
részben előbb (402. 1.) is id. tanulmányaiban Zoltai L., Debrecen 200 év előtt
(MGSz 1902), u. ő, Debrecen város felülvizsgált számadásai, 1676—1684 (MGSz
1903 ; az utiszámlákról adalék u. ott, 1902, 406); u. Ő, Debrecen a török
uralom végén. A város háztartása 1662—1692 (MGSz 1903—1904, 5 közi.),
képet ad a török, erdélyi, német terheket viseiő kereskedó'vagyonróí
(a válság éveiben is 100 ezer ft-ot meghaladó bevétellel), és a vároa
századvégi megpróbáltatásairól (1685-ben több mint 2000, a Carafaévek után alig ezer lakott ház). Koncz A.—Herpay G., Debrecen sz. kir.
városi rangra emelésének története (Debrecen 1915). Újabban Szabó I., Debrecen
sz. és kir. városi rangra emelése, 1693 (DSz 1938). Ld. még alább a kereskedelem
anyagában is. — Lukács Ö., Nyíregyháza szabad kiváltságos város története
(Nyíregyháza 1886 ; a századvégi pusztulás idején „csak a szél fújdogálná
helyeit").
Dél felé tovább haladva : Scherer F., Békés vármegye társadalma, 1695—
1848 (Gyula 1941). Bunyitay B., A mai Nagyvárad megalapítása (AÉt 1886 ;
főleg Benkovics püspök szerepére 1692 után). Igen hasznos, részletes anyagot
hoz újabban Mezősi K.. Biluir vármegye a török uralom megszűnése idejében
(Bp 1943). Zsilinszky M., Csongrád vármegye története (I. 1896).
A Délvidék viszonyaira, a szerb telepítésre (a megjelenés időrendjében) : Szalay L., A magyarországi szerb telepek jogviszonya az államhoz (Pest
1861). Iványi I., A tiszai határőrvidék, 1686—1750 (Bp 1885). J. Schwicker,
Politische Geschichte der Serben in Ungarn (1880). Dudás Gy., A tiszai koronái
terület története (H 1887), és u. ő, A bácskai és bánsági szerbek története, 1526—
1711 (Zombor 1896). Iványi I., Szabadka város története (2 kötet, 1894—1895,
a bunyeváeok letelepedésére). Szentkíáray J., Közállapotok Csanád vármegyében a török uralom után (Sz 1892). K. Subotić, O ideji srpske vojvodine i narodno
crkvene autonomi je na koncu XVII. veka (A szerb vajdaság és a szerb nemzeti
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egyház autonómiájának eszméje a XVII. században, Letopis Mat. Srpske,
1898 ; Id. Thim J., Sz 1898). A Lipót-féle kiváltságlevél vitás kérdéseit megvilágítja Jánossy D., Die Territorialfrage der serbischen Woitvodschaft in
Ungarn {BÉ 1933). VI. Pandurović, Zbirka istoriskih dokumenata (Belgrád
1936, tört. dokumentumok a baranyai szerbek XVII. és XVIII. századi
tört.-hez). Hodinka A., Az ipeki szerb pátriárka Magyarországon való állandó
letelepedésre adománylevelet kér I. Lipót királytól (Pécs 1943). Hadrovics L.,
A magyarországi szerb települések újabb szerb irodalma (Sz 1938), u. ő adta
legújabban a kérdés összefüggéseinek jó összefoglalását : A magyarországi
szerb kérdés balkáni gyökerei (Bp 1942), és u. ő, Le peuple serbe sous la domination turque (Paris 1947, irodalommal).
3. A hegyaljai zendülés
A sanyargatott parasztok, kisnemesek, zsokínélküli katonák Thököly
nevével, Tokaji Ferenc (volt Thököly-hadnagy) vezetésével indult, Patakot
és Tokajt elfoglaló, majd Vaudemont császári tábornok által vérbefojtott
hegyaljai zendülésére (1697), mely a Rákóczi-mozgalom előjátékának tekinthető, a fent id. források mellett : Takáts S., A hegyaljai zendülés (A szegény
magyarok c. kötetben, Bp é. n.), levéltári adatok alapján korrigálja Thalyt.
Árday P., Borsodmegye szerepe a hegyaljai zendülés idején (Sz 1925). KárpáthyKravjánszky M., Az 1697-i kuruc felkelés (HK 1935 ; néhány velencei, stb.
okmány a mozgalom külföldi visszhangjára). A bécsi angol követ egykorú
nyilatkozata a magyarok végső elkeseredéséről, s hogy meg fogják kísérelni
az iga lerázását : Sutton, Account oj the Courts at London and Vienna at
the Conclusion oj thè 17A Century (London 1851). Legújabban, a korábbi
irodalom reális kritikájával : Esze T.. Kabai Márton (E 1943 ; a mozgalomban résztvevő, volt ref. pap szerepére).
4. Mezőgazdaság. Jobbágyviszonyok
A hazai birtokosok egykorú gazdálkodását megvilágítja br. Paloesay
György (utóbb kuruc tábornok) verses munkája : Egész esztendőn által való
gazdaság praktikálásának leírása (1701). Kiadta Thaly K. (MGSz 1898, 204).
A mezőgazdasági üzem termelését, életét megismertető írásos forrásaink :
az urbáriumok, összeírások, inventáriumok, számadások (bár részletes számadások csak a XVIII. század közepétől maradtak ránk), gazdasági utasítások,
udvarbírók levelei, jelentései és a birtoktérképek. Sok, falvak szerint készült,
a jobbágyszolgáltatásokat megállapító, olykor az uradalmi tiszteknek szóló,
bevezető utasítással ellátott (s nagyrészt máig kihasználatlan) összeírás
található az Orsz. Levéltárban (Urbana et consciïptiones). Néhány, a mezőgazdasági termelés módjára (pl. a többszöri szántásra) vonatkozó megjegyzés
mellett főleg az ilyen urbáriumok és uradalmi leltárak készítéséhez nyújt
útbaigazítást Lyczei János (esztergommegyei pap) egykorú munkája : Iter
Oeconomicwm ac ad urbaria et inventaria diversissirna dominioruni formando,
directum (Nagyszombat 1707, 1713). Egykorú gabonaárakat közöl (Mosón,
1688-tól) Roditzky J. (MGSz 1894, 175).
A kiadott anyagból az Esterházy uradalmak viszonyait világítják
meg Merényi L. adalékai (a közlés rendjében) : Esterházy hg. utasítása
csobánci és keszthelyi tiszttartójához, 1710 {MGSz 1897, 31&), az alsólendvai
uradalmi személyzet járandósága, 1705 (MGSz 1900, 369), a kapuvári uradalom
számvitele, 1686 (MGSz 1902, 419), ugyanannak személyzeti kiadásai, 1690
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(MGSz 1902, 470), Esterházy Pál nádor utasítása kőszegi kulcsárjaihoz
(MGSz 1902, 467), ugyanő ált. utasítása tiszttartóihoz, 1688 (MGSz 1902,
473), a sentei majorság rövid inventáriuma (MGSz 1903, 467), az ozorai
uradalom urbáriuma, 1702 (MGSz 1904, 304, benne a siralmas viszonyok
rajza mellett az örökös jobbágy és szabadlegény megkülönböztetése). —
Thököly Imre igen részletes gazdasági instrukcióját közli Lehoezky T., Gazdasági viszonyok Thököly I. fejedelem uradalmaiban, 1684 (MGSz 1894. 2 közi.),
Id. 401. ].; a munkácsi és szentmiklósi Rákóczi-uradalmak viszonyait ismerteti
u. ö, Beregmegye monographiája (I. 415). A szentmiklósi udvarbíró utasítását
(1698) közii Virág E. (MGSz 1895, 303). Kemény L., A munkácsi uradalom
haszonbérleti szerződései, 1707—1708 (TT 1907). Ld. még a Rákóczi-kor anyagát
(463.1.). Károlyi Sándor egy gazdasági utasítását (1701) kiadta Horváth S. (MGSz
1901. 304), ránézve ld. még a Rákóczi-kor (437.1.) és a XVIII. század anyagát.
Sok urbariális adat található a különböző, s itt részletesen nem idézhető helytörténeti monográfiákban. A Jászság 1699/1700-as összeírását
részletesen ismerteti Gyárfás I., A jászkunság történetéhez a XVI. és X VII.
században (Gyí* IV). Szentkláray J., A Csanád-egyházmegyei plébániák története
(I. Temesvár 1898, betűrendes felsorolás, adatok a falvak visazonyaira a
a török kiűzése után). Bártfai Szabó L., A földesurak befolyása Gyöngyös
életére és gazdasági fejlődésére (Gyöngyösi Kalendárium 1938). Miskolczi
gazdasági utasítás, 1686 (MGSz 1899, 83). Békefi R., A pásztói apátság története
(I. 658 : Lipót rendelete megemlékszik a mezővárosokat is sújtó, nehéz
terhekről). Kemény L., Kassa város utasítása dézsmaszedói részére, 1697 (MGSz
1898), u. ő, Kassa külső jószágai tiszttartójának utasítása, 1694 (MGSz 1905,
302), és u. ő, Szántói jobbágyok panasza (TKA 1912). Jedlicska P., Adatok
Szomolány vára s uradalmának történetéhez (TT 1879). Nagymajtényi J.,
Szőgyén (Esztergom 1943, d). (Szilágyi S.). À muraközön lévő Zrinyi-javak
összeírása, 1694 (TT 1896).
Az egykorú szőlőművelésre a szőlőtermelő „hegyközségek'" szabályzatai
(hegytörvények), így pl. Szőlős-Ardó szabályzata, 1694 (MGSz 1894, 170) ;
Rákóczi Ferenc hegyaljai szőlőművelési szabályzatai : (TT 1879, 582, és
Szamota L, MGSz 18Ö4, 78). Tokaji bortizedelési utasítás, 1700 (MGSz 1897,
525). Kemény L., A szőlőművelés történetéhez Abaúj vármegyében (MGSz 1895,
benne kassai vincellérszámadás, 1702). Illésy J., A kincstár hegyaljai szőlőgazdálkodása a X VII. század 2. felében (MGSz 1900). A hegyaljai szőlőművelésre, a konvenciós szőlőmunkásokra, stb. tájékozást nyújt Szirmay Antal
munkája, Notitia historica, politica, oeconomica montium et locorum viniferorum
comitatus Zempleniensis (Kassa 1798).
5. Ipar, bányászat, kereskedelem
A mezőgazdasági termelés mellett az ipar és kereskedelem egykorú
viszonyaira is sok adatot hoz Hildenstab Gy., Közgazdasági viszonyaink
II. Rákóczi F. korában {Székelyudvarhely 1910 ; a függelékben a királyi
könyvekben 1686—1711 közt található 75 céhszabály-megerősítésből az
utolsó hetet közli). Horváth M. régi, de használható munkája ; Az ipar és
kereskedés története Magyarországon (Pest 1872). Jó anyagot hoz Tóth L.,
Adalékok az ipar s kereskedelem történetéhez Kassán (A kassai prem. főgimn.
ért. 1887), benne 32 céh ismertetése a városi levéltár alapján. Kemény L.,
Az ipar történetéhez, 1693—1699 {TT 1893, iratok), és u. ő, A kassai fegyvergyártó céhekről (AÉ 1901) ; a kassai céhek árszabályaiból kiadott u. ő {TT
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1891, 335 ; MGSz 1901, 25). Mihalik J., Egy kassai rézöntő a XVII. századból
(AÉ 1895). Kisebb adalékok : Pór A., A nagyszombati csizmadia meslerlegények
rendtartása, 1674, 1705 (TT 1885). Lukinich L, Adatok a felsőmagyarországi
céhek történetéhez (MGSz 1903 ; Késmárk 1699, 701). Gregorics G., A komáromi
magyar és német szabó-céh szabadalma, 1686 (Komárommegyei Közi. 1888,
6. sz.), A komáromi szíjgyártó, nyerges és csiszár-céh alapszabályai, 1692 (u.
ott 36. sz.). Brósz K., Adalékok Miskolcz XVII. és XVIII. századi ipartörténetéhez (Miskolci iparisk. ért. 1885). A csepregi szabócéhről adatok, 1672
(Munkás L., MGSz 1904, 299). Magyar timárok szerepére Franciaországban :
Kropf L. (MGSz 1900, 187), Pór A. (u. ott 378). J . F., Vasmegyei malmos
gazdák kartélje, 1698 (MGSz 1895, 128 árszabályozás). Több áriimitációt
közöl e korszakból Demkó K. (TT 1887—1888) és Jászai R. (TT 1898). Az
uradalmi üzemek közül : T(agányi) K., A Rákáczyak regéczi üveghutája,
1698 (MGSz 1900; 142).
A bányászatra Wenzel G. régi összefoglalása : Magyarország bányászatának kritikai története (Bp 1880), és az előzőkben (243. 1.) id., az egyes bányák
helyi történetét végigkísérő anyag mellett az egykorú bécsi szabályrendeletek :
Summarischer Extraci und Inhalt aus der Berg-Ordnung der sieben Hung.
Bergstädten (Breslau 1694). Berg-Ordnung des Königreichs Ungarn (Bécs
1703) és : Continuatio Corporis Iuris et Systematis rerum metallicurum, oder
Vermehrung des neu-verfasten Berg-Buch, mit der Berg-Ordnung der Cron
Ungarn (Bécs 1703). A körmöcbányai aranytermelés mérlegének számadatai,
1676—1698 : MGSz 1898, 45. Szölősy Gábor ötvösmester egykorú leírása
az aranyolvasztási eljárásról, 1705 (MGSz 1897. 528).
A kereskedelemre Hildenstab Gy. és Horváth M. fent id. munkái mellett
az egyes fontosabb központokra vonatkozó irodalom. Egykorú debreceni
kalmárok neveit sorolja fel Köleséri Sámuel prédikátor, Józsua szent eltökélése
(1682) c. munkájának előszava. Debrecen viszonyairól egyébként részletekbe
menő, érdekes' képet ad Zoltai L. különböző tanulmányaiban (ld. fent is
419. 1.), így Debreceni kalmárok a kurucvilágban (MGSz 1905, benne névsor
is, 1707), u. ő, ugyanazon címmel (DSz 1912), és u. ő, Debrecen város küzdelme
a görög kereskedőkkel (Debrecen 1935). Szimics M,, A debreceni országos vásárok
története (Bp 1938, d). A kassai kereskedelemre Kemény L., A kassai vásárok
történetéhez (TT 1891, két irat), valamint Kerekes Gy. adalékai : A hitel
állapota Kassán a XVII. században (Sz 1911), Kassa árumegállító jogának
félújítása és kihirdetése, 1672—1688 (Sz 1912), és u. ő, Kassa árumegállító
jogának utolsó felújítása, 1688—1694 (Sz 1916) ; u. ő, Görögök Kassán a
II11. században (Sz 1911), helyi kereskedők itt is küzdenek a török földről
feíhúzódó görög kereskedők konkurreneiája ellen ; — ez utóbbiak kiváltságos
helyzetére a karlócai (1699) és paszarovici (1718) béke után ld. Takáts S.,
A török alattvalók kereskedése Magyarországon (MGSz 1905), valamint a
XVIII. század anyagát. Szendrei J., Egy megbukott görög kereskedő a XVII.
században (Sz 1888 ; az áruraktár jegyzékét is hozza). Tagányi K., Országos
felügyelőség a görög kereskedők felett (MGSz 1895). A kassai kereskedők magyar
céhszabályai, bennük panasz a külföldi (így a görög mellett pl. sziléziai)
kereskedőkre, kik „az ország indigenáit teljességgel nadálý képen szívják" :
MGSz 1897. 35. Egyéb kereskedő-céhszabályzatok : Lőcséről, 1686 (MGSz
1899, 273), Szatmárból, 1705 (MGSz 1898, 79), Sopronból, 1690 (MGSz 1899,
318. német). Thallóczy L., Egy eperjesi kereskedő a XVII. században (Sz 1881,
kiránd. 62) ; Zimmermann egykorú (1670—1686), egyszerű könyvvitelt
használó számadásait és passzív mérlegét ismerteti.
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6. SzeUemi élet. Egyházak
Az egykorú irodalomból a főúri osztály életének sok mozzanatát mutatja
be, a «zemtanú hűségével, Kőszeghy Pál, Bercsényi Miklós titkárának uráról
írt epikus trilógiája, melynek megmaradt harmadik részét : Bercsényi házassága, kiadta Thaly K. (TT 1894 és kny., a függelékben az 1678 körül írt,
egy dunántúli nagybirtokos udvarát s benne egy protestáns kisnemes tréfáit
előadó Aetio Curiosa). Angyal D., Bercsényi házassága (ITK 1894). Gombkötő
A., Kőszeghy P . . művének irodalomtörténeti ismertetése (Lúgos 1907). Schöner
F., Kőszeghy Pál (Bp 1912 ; Gyöngyösinél is magasabbra értékeli) ; emellett
Vay Ádámnak bécsújhelyi fogságában (1701) verses önéletrajza ifjúságáról,
neveltetéséről (ld. a Rákóczi-kor forrásait). Felvinczy György (ld. u. ott)
drámai kísérletére : Comko-Tragoedia (1693) : Ferenczi Z., Az erdélyi magyar
játékszín kezdete (Kolozsvár 1892), és u. ő, Adatok az iskolai színjáték és Felvinczi Gy. életéhez (ITK. 1897) éa Kastner J., Az első magyar opera (KLEkv
1925). A kuruc költészet irodalmát ld. a Rákóczi-kor anyagában. Radvánszky
János (naplóját ld. 412. 1. és Győri Közlöny 1868, 25. sz. ; levelei : Arcivum
Sákóczianum) szerelmes verseit kiadta Radvánszky B. (Bp 1904). Antalffy
E., Petrőczy Kata Szidónia élete és munkái, 1664—1708 (Bp 1904). Esterházy
Pál nádor mint vallásos énekszerző (Harmonia Coelestis, Bées 1711) és a
zenei éíet egy főúri udvarban : Bartalus I., Adalékok a magyar zene történetéhez. Bakfark Bálint és Esterházy Pál egyházi zenekölteményei (Bp 1882). Thaly
K., Lengyel képíró Magyarországon a kuruevilágban és gr. Bercsényi László
zenemestere (Sz 1869), a festészetre u. ö, Adalék Mányoki Ádám híres magyar képíró életéhez és Rákóczi mint műbíráló (Sz 1874). Nyáry A., Der
Portraitmaler Johann Kupeczky (Bécs 1889) A protestáns iskolákra ld. az
előzőkben (265. 1.), a katolikusokra a XVIII. századnál felsorolt anyagot.
Friedreich E., A podoliní piarista kollégium a XVII. században (KSzM 1909).
A század végén alapított katolikus iskolák egy példája : Szabó M., A szentfyörgyi piarista kollégium története (Szeged 1910 ; 1687-től). Az egyházi, vallási
problémára, a Habsburg-hatalom előretörésével párhuzamosan járó katolikus
restaurációra az ált. protestáns anyag (248. L), a Rákóczi-kor és a XVIII.
század mellett : Pados J., Széchenyi Pál kalocsai érsek életrajza (Pest 1862),
Lánczy Gy., Széchenyi P. kalocsai érsek és a magyar nemzeti politika {Sz 1882),
ld. erre még a Rákóczi-kor anyagát. Nagy I., Berkes András váci nagyprépost és kora (MSi 1869 ; benne Dvornikovits váci püspök jelentése Kollonieh érsekhez az egyházi javak visszavételének lehetőségéről, 1700),
Láncz K., Dvornikovits Mihály püspöksége (Vác 1943. Vácegyházmegye
múltjából II). Vanyó T. A katolikus restauráció Nyugatniagyarorszagon I.
Sopronmegye kat. egyházi és tanügyi viszonyai a XVII. század második
felében (Pannonhalma 1928). Babics A., Radanay Mátyás pécsi püspök kinevezése, 1687 (Re 1937). Galambos F., A pécsi jezsuiták működése, 1687—1728
(Bp 1942, egykorú feljegyzések alapján). Fr. Weiser, Die Marianischen
Congregationen in Ungarn und die Rettung Ungarns, 1686—1699 (Regensburg 1891). A kor legtemékenyebb, katolikus nyomdájának kiadványait felsorolja A. Zelliger. Pantheon Tyrnaviense (Nagyszombat 1931). A külföldi prot.
kapcsolatokra : Miklós Ö., Hop Jakab bécsi holland követ intervenciója, 1698
—1700 (Bp 1922) ; személyére Id. Den Tex ; N. J. Jacob Hob, Gezant der
Vereenigde Nederlanden (Amsterdam 1861).
A XVII. századvégi szláv és román görögkatolikus unióra az Apafikor erdélyi anyagában felsorolt művek. így Nilles alapvető iratkiadása mellett ; J. Fiedler, Beiträge zur Geschichte der Union der Ruthenen in Nordungarn.
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(Akad. Sitzungsberichte, Bécs 1862) ; részletes feldolgozás : Hodinka A.,
A munkácsi görögkatolikus püspökség története (Bp 1909), ehhez külön okmánytár {Ungvár 1911). Papp Gy., A munkácsi püspökség eredete (Miskolc 1940.
kny.). Zaatkovics K., De Camelis József munkácsi püspök naplója, 1690—-1694
(TT 1895). Papp Gy., Adalékok de Camiüis J. munkácsi püspök működéséhez
{Miskolc 1941, kny.). Lehoczky T., Kolonich-alapítvány (Sz 1896, erre Zsatkovics K. megjegyzése, u. ott 562), és u. ő, A beregmegyei görög szertartásit
kath. lelkészségek története a XIX. század végéig (Munkács 1904). Az előzményekre és első uniós kísérletre (a papság és nép ellenében) : Kaszinecz
I., Taraszovics Bazil munkácsi püspök és a Rámával való unió, 1640—1642
{Debrecen 1943). Ld. még J. Pelesz, Geschichte der Union der ruthenischen
Kirche mit Rom. (1—2. Bécs 1878—1880). A románokra: Jancsó B., A román
nemzetiségi törekvések története (I. Bp 1896), Cziple S.. A mármarosi román
püspökség kérdése (Bp 1910). A délszláv kísérletre : Lukics D., A magyarországi szerbek viszonya az egyházi unióhoz (Bp 1889, d). J. Fiedler, Beiträge
zur Union der Waïachen in Slavonien und Syrmien (AÖG 1867). J. Schwicker,
Zur Geschichte der kirchlichen Union in der croatischen Militärgrenze (AÖG
1874 és kny.).
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