
XI. FEJEZET

A Habsburg-királyság és az ellenreformáció (1606—1655)

A) Elbeszélő források

1. Hazai írok

a) Politikai források

Istvánffy Miklós művének (ld. a XVI. század forrásai között) Ketteler
J . J. által vázlatosan 1718-ig bővített kiadása : Regni Hungarici história
(Köln 1724).

Kazy Ferenc (jezsuita) História Regni Hungáriáé, 1601-—1680 {3 kötet.
Nagyszombat 1737—1749).

Pethő Gergely (1570—-1629, horvátországi birtokos nemes, a horvát
rendek országgyűlési követe), Rövid magyar krónika (1629-ig, katolikus Habs-
burg-párti). Első kiadása, Zrínyi Miklós segítségével, aki talán tompított
is a szöveg politikai elfogultságán : Bécs 1664. Folytatásait, későbbi kiadá-
sait ld. a XVIII. század forrásai között. — Morvái I., Ger sei Pethő G. élete
és krónikája {Bp 1912). Szász B., Pethő G. Krónikájának kiadója (MK 1912).

Révay Péter (1568—1622, protestáns, de Habsburg-párti koronaőr),
De Monarchia et Sacra Corona Regni Ungariae. (Frankfurt 1659). Használ-
ható kiadás : Schwandtner (SRH II). Forrásértékű adatok, de bécsi udvari
interpretációban, Bocskai és Bethlen G. korára. U. ő, De Saerae Coronai,
Regni Hungáriáé fortuna (Augsburg 1613, Bécs 1652, Nagyszombat 1732,
stb.). Használható kiadás : Schwandtner (SRH II). — Szereplésére Bethlen
G. első hadjárata idején : Szilágyi S., Révay P. és a $zt. korona (AËt V., ira-
tokkal).

Keglevich P.éter {horvát-magyar birtokos nemes) rövid, családi jellegű
na<pló\kt (1599—1661) kiadta Deák F. (MTT XIII).

Révay László (fiatalon Bethlen G., majd hosszú időn át Esterházy
Miklós embere) rövid «apróját (1600—1655) kiadta Dualszky J. {MTT III.).

A XVII. század első felének országgyűléseiről, melyekre az 1606-nál
félbenmaradt MOE sorozata már nem terjed ki, elég nagyszámú, részben
máig kéziratos naplónk éa feljegyzésünk maradt. Jónéhányat felsorol Ko-
vachich M. Gy., Séries ehronologica diariorum (SM I). Alább csak a következő-
ket említjük :

Egy soproni protestáns követ naplóját az 1608-as soproni országgyűlés-
ről közölte Kovachich M. Gy. (SM I).
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Egy névtelen kéziratos naplója, az 1622-i országgyűlésről (M. Nemz
Múzeum, Quart. Lat. 370).

Berényi György br. (1601—1677, nyitrai követ, Esterházy Miklós
híve) naplóját, főleg az 1634/5-i soproni és az 1637/8-i pozsonyi országgyűlés-
ről kiadta Komáromy A. (TT 1885 és kny.) ; u. ő, Berényi Gy. élete és poli-
tikai működése (Sz 1885). ,

Hléaházy Gáspár (trencséni főispán) részben az 163 7/3 8-as ország-
gyűlésre vonatkozó emlékiratát kiadta Sziiágyi S. (ÏT 1891).

Matheides Dániel bártfai követnek a Kaprinaj'-gyűjteményben talál-
ható diáriumkl az 1637/8-i országgyűlésről, ugyanarról a szintén bártfai
követ Glatz Jakab és Zódor Tóbiás feljegyzéseit (Acta Diaetalia) vázlato-
san felhasználta, más kéziratos anyag mellett, Zsilinszky M., Az 1637j8-iki
országgyűlés történetéhez (AÉt 1885).

Szemere Pál (nyolc országgyűlésen át volt abauji követ, s ezekről sok
iratot, feljegyzést hagyott hátra), naplóját az 1642-es országgyűlésről kiadta
Hajnal I., Az 1642. évi meghiúsult országgyűlés időszaka (Bp 1930).

Dallos Miklós (győri püspök, II . Ferdinánd királyi biztosának) naplóját
a haimburgi (1621) és a besztercebányai (1623) tárgyalásokról, egyéb, ugyan-
csak a Habsburg-királyság és Bethlen G. viszonyát megvilágító irataival
együtt kiadták Franki V.—Ráth K., Dallos Miklós győri püspöknek politikai
és diplomatiai iratai, 1618—1626 (Esztergom 1867),

Rimay János (költő és diplomata) följegyzéseit, jelentéseit (így 1609-i
budai török követségéről, stb.), íd. Bethlen G. korának erdélyi forrásai között.

Esterházy Miklós (1583—1645, protestáns köznemesi családból szár-
mazó katolikus nagybirtokos, 1625-től nádor, az erdélyi politika ellenfele,
a Habsburg-királyság kormányzatában Pázmány vetélytársa) nagyobb-
szabású, önálló munkát nem hagyott ránk, de különböző emlékiratai, memo-
randumai, stb. több változatban tükrözik politikai és hadszervezési törek-
véseit. Iratait kiadta Toldy F., Galántai gr. Esterházy Miklós munkái (Pest
1852, életrajzi bevezetéssel), benne a Consideratiqnes et media circa commu-
nem defensionem Regni (1635), ugyanazon címmel egy későbbi szöveg (1638),
továbbá az Opinio sen discursus... circa conservationem Regni et conjinio-
rum eiusdem (1641 és még egy változatban), valamint (egyéb iratok mel-
lett) egykorú (latin és magyar) kiadásban szinte politikai röpiratként meg-
jelent Intő levelei I. Rákóczi Györgyhöz (Pozsony 1644, Győr 1756) meg
Lónyai Zsigmondhoz és némely vármegyékhez (Bécs 1645), Rákóczi had-
járatának idejéből. Egy, az 1637/8-as országgyűlés küszöbén, a diéta reform-
ját célzó iratát kiadta Salamon F., Rendi országgyűléseink jellemzéséhez (AÉt
1869, és Kisebb tört. dolgozatai, Bp 1889). Pettkó B., Esterházy M. emlékirata
az 1631. tavaszi hadjáratról (TT 1884). Ujabban szép anyagot közölt, a kis-
martoni levéltárból gondos kiadásban, Hajnal L, Az 1642. évi meghiúsult
országgyűlés időszaka (Bp 1930). Leveleit kiadták : Toldy F., Esterházy M.
nádor levelei, 1626—1645 (Pest 18ŐI). Ráth K., Esterházy M. nádor levelei,
1625—1645 (MTT VIII). Beké A., Pázmány, Lippay és Esterházy levelezése
1. Rákóczi Györggyel, 1629—1644 (TT 1881—1882, 3 közi. és kny.). Ezt kiegé-
szíti (a gyulafehérvári lymbusból) u. ő, Esterházy M. nádor leveleiből, 1630—-
1640 (TT 1886). Varjú E., Esterházy M. nádor egy levele, 1642 (TT 1891).
Geöcze I., Esterházy M. és Pázmány P. levélváltása, 1632—1633 (HK 1894),
és u. Ő, Eszterházy M. nádor articulus levele, 1631 (HK 1894). Merényi L.,
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Esterházy M. Uveiti Nyári Krisztinához, 1624—1630 (TT 1900—1901 ; fele-
ségéhez), u. iö, Esterházy M. nádor levelei István fiához, 1639—1641 (TT 1907).
Takáts S., Esterházy M. nádor ismeretlen levelei (A magyar múlt tarlójáról,
Bp é. n.). Hasznos, de csak 1629-ig érő s magyar fordításban hozott oklevél-
szövegek sorozatát adja Szalay L. és Salamon F. névtelenül megjelent gyűj-
teménye : Galántai gr. Esterházy Miklós, Magyarország nádora (3 kötet, Pest
1863—1870). A nádor ifjúkorát is megvilágítja az Esterházy családi napló
{TT 1888). Esterházy udvari rendtartása (MGSz VIII. 224"), kincstárának
leltára (TT 1883, 755) mellett gazd. természetű iratait, utasításait, stb. !d.
alább (369. 1.). Mások hozzá intézett leveleit id. 365. 1.

A vele kapcsolatos, nem nagyon bő irodalomból Toldy F. fent id. mun-
kájának bevezetése mellett: Podhraczky J., Esterházy M. (Űj Magyar Múzeum
1857.) Márki S., Esterházy M. nádor (Pozsony 1884). Ipolyi A., Bedegi Nyári
Krisztina (Bp 1887, MTÉ). Esterházy J., Az Esterházy-család és oldalágainak
leírása (2 kötet, Bp 1901, benne oklevéltár ; a nádor fiatal éveire, stb.).
Szendrei J., Régi magyar hadvezérek arcképcsarnoka. Gr. Esterházy M. (HK
1912). A legjobb adalékokat eddig Hajnai I. hozta fent id. iratkiadásában,
és u. ő, Esterházy M. nádor lemondása (Bp 1929), ahol az Esterházy—Páz-
mány konfliktust is megvilágítja. A legújabb életrajz : Osapodi Cs., Ester-
házy M. (Bp 1942).

b) Helyi {eljegyzések

A helyi feljegyzések közül egy felvidéki város viszonyait érdekesen
világítja meg Hain Gáspár Lőcsei krónikája, melynek szövege a XVII. szá-
zadban már részletesebbé válik. Kiadták Bal J.—Förster J., Kaufmann A.
(3 kötet, Lőcse 1911—1913).

Buchholt z György (késmárki ev. tanár, majd kakaslomnici lelkész)
később írt, de visszatekintő, németnyelvű családi krónikáját kiadta Weber R.,
Historisches Geschlechtsbericht (Bp 1904). Ld. a Rákóczi-kor forrásai között.

Farkas Pál (nógrádi kapitány) családjára, birtokaira és jobbágyaira
vonatkozó rövid föl jegyzéseit (1638^-1660) kiadta Szily K. (TT 1884).

A Pozsony, Nyitra, Trencsén vidékének nagybirtokain letelepülő,
menekült morva (iparoa) anabaptisták krónikákat vezettek, melyekben
egyebek közt a földesurakkal való küzdelmeiket is följegyezték. Ezeket kiadta
J. Beck, Die Geschichtsbücher der Wiedertaeufer in Oesterreich-Ungam (FRA
Dipl. 43, Bées 1883). —• Áldásy A., Az anabaptisták Magyarországon a XVI.
és XVII. században (KSz 1893). Szimonidesz L., A magyarországi anabaptis-
ták irodalma és könyveik (MK 1944).

Szepsi Csombor Márton (1549—1622, ev. lelkes?., kassai tanító), az
európai országok nagyrészét bekalandozva, tapasztalatairól útleírásban szá-
molt be (e műfajban az első magyar munka) : Europica varietas (1620).Üjra
kiadta Szamota I., Régi magyar utazók Európában (Nagybecskerek 1892);
legújabban Gyom a 1943. Kemény L., Szepsi Csombor M. (Foldr. Közi. 1916).
N. Masterman—S. Maller, Szepsi Csombor M.. Description of England (Angol
Filol. Tanúim., Bp 1938).

c) Az ellenreformáció írói

Pázmány Péter (1570—1637, esztergomi érsek) egybegyüjtött munkáit
kiadta az általa alapított budapesti egyetem teológiai kara két, egymással
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párhuzamos sorozatban, melyek közül az egyik a magyar, a másik a latin
nyelven írt szövegeket tartalmazza ;

— Összes munkái (magyar sorozat, 7 kötet, Bp 1894—1905). A köte-
tek tartalma : I. Felelet az Magyari István sárvári prédikátornak az ország
romlása okairul irt könyvére (első kiadás : Nagyszombat 1603 ; a protes-
tánsok ellen fordítja vissza Magyari vádjait; ld. 313. 1.). Az új tudományok
hamisságának Hz bizonysága (1605). II . Imádságos könyv. Keresztény felelet
a szentek tiszteletirül. Alvinczi Péterhez (hitvitázó kassai ref. prédikátor, ld.
338.1.) iratottöt szép levél. III—IV: Hodoegus, Igazságra vezérlő Kalauz (1613.
az ellenreformáció legnagyobb hatású vitairata). V. Csepregi mesterség. Kál-
vinista tükör (polemikus iratok a protestánsok ellen, VI—VII. Prédikációk.

— Opera Omnia {latin sorozat, 5 kötet, Bp 1894—1904). Benne : I :
Dialectica. II : Physica. I I I : De coelo. De generatione. De corruptione. IV—VI.
Theologia xcholastica. A VI. kötetben találhatók a jezsuiták védelmében,
valamint Bethlen G-. 1619-es hadjáratával kapcsolatban írt egyéb szövegei,
így válasza, ezek : Vindiciae ecclesiasticae (1620), valamint az Alvinczi Péter-
féle Querela Hungariae-va magyarul és latinul írt válasza : A magyarországi
támadásoknak hamisan költött eredetének rövid, velős hamisítása, ili. latin címén :
Falsae originis motuum Hungaricorum succineta refutatio (Pozsony 1620).
A vitára ld. egyébként 338. 1. Pázmány írásaiból szemelvényeket közöltek :
Beilaagh A. (Bp é. n.) és Fraknói V. (Bp 1904). Pázmány római követjelen-
tését : Relatio legationis Romanae, (1632) kiadta Kovachieh M. Gy. (SM I)
és Mednyánszky A. (Pest 1830). Az utóbbihoz adalék (P. egy beszéde):
Szilágyi I. (UJÍM V. 1855, I. 370.)

Pázmány levelezése : Miller J. F., Epistolae quae haberi poterant Petri
Pázmány (Buda 1822. 2 kötet). 1618—1627 közti leveleiből többet kiadott
Ráth K. {GyF 1861). valamint, I. Rákóczi Györggyel folytatott levelezé-
sébőltöbb darabot. Ötvös Á. (Hazánk I—II . 1858—1859.) Franki ( = Fraknói)
V., Codex epistolari«, Pázmány P. levelezése, 1605—1625 (MHHD 19. Bp 1873),
és u. ő, Pázmány P. egy ismeretlen levele Bethlen G.-hoz, 1629 (MK 1882).
A legfontosabb gyűjtemény : Hanuy F., Epistolae collectât, Pázmány P. össze-
gyűjtött levelei (2 kötet, Bp 1910—1911). Egyéb közlések : Szilágyi S., Rákóczi
és Pázmány, a két államférfi levelezésével és okmánytárral (Pest 1876). Beké A.,
Pázmány, Lippay és Esterházy levelezése I. Rákóczi Györggyel, 1629, 1649 (TT
1881—1882 és kny.). Geöeze J., Esterházy M. és Pázmány P. levélváltása,
1632—1633 (HK ~1894. honvédelmi kérdések). Bunyitay V., Pázmány első
magyar levele, 1605 (Sz 1887). Ujabban előkerült anyagot közölt Galla F.
Harminckilenc kiadatlan Pázmány-levél (Vác 1936) és Iványi B.. Pázmány P.
kiadatlan levelei (Körmendi füzetek 3, 1942).

A fontosabb irodalom : Podhraczkv .T.. Pázmány P. élete (Buda 1836).
Franki ( = Fraknói) V.. Pázmány P. és kora (3 kötet, Bp 1868—1872, nagy
auyaggai), u. ő. Pázmány P. pénzügyi és gazdasági viszonyai (MSi 1869), és
u. ő, Pázmány Péter (Bp 1886. MTÉ). Kőhalmi—Klimstein, Pázmány P.
(Pozsony 1885). Pulszky Á., Pázmány P. (Bp 1887, Olcsó Könyvtár 587.).
A legújabb életrajzi monográfia : Sik S., Pázmány az ember és az író (Bp 1939).

A részletirodalom (a megjelenés időrendjében) : Franki V., Pázmány
P. diplomatičtí küldetése Rómába, 1632 (Uj MSi 1871). Kiss I., Pázmány nyelve
(NyK 1879). A. Breznay. Anecdotorum P. card. Pázmány libri duo (Bp 1883).
Szlávik M., Képek Pázmány és elleneinek polémiájából (PSz 1893). Mihálovics
E., A kath. prédikáció története Magyarországon (II. Bp 1901). Payr S., Páz-
mány és Lamormain titkos tanácsos (PSz 1903). Patay J., Pázmány P. egye-
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ternes történelmi felfogása (Kolozsvár 1909, nézetei a huszitizmusról, a refor-
mációról, a harmincéves háborúról, stb., valamint tört. tárgyú olvasmányai)
Szirmay E., Pázmány P. politikai pályája (Bp 1912, d). Timon Ä., Pázmány
P. a jog és igazság védelmében (Bp 1921, vallási és politikai vitairatainak
magasztalása) .Horváth J., Barokk ízlés irodalmunkban (Napkelet 1924,
Pázmány nagyerejű és színes írói stílusára). Petró J.. Pázmány P. theológiája
(Bp 1932, előadás). Kastner J., Pázmány P. grád évei (KSz 1935. fejlődége,
tanulmányai). Galla F., A Pázmáneum alapítása és a Szentszék (Vác 1935 ;
a papnevelő intézet alapítására, Bécs 1623). Vayer L.. Pázmány P. ikono-
gráfiája (Sz 1935 és kny., d). Rónay Gy., Pázmány P. (Theologia 1936).
Clauser M., A patrióta Pázmány (Re 1937). Félegyházi J., Bécsi és római
határok a fejlődő Pázmányra (KSz 1937). Gerencsér I., A filozófus Pázmány
(Bp 1937). Zimándi P., Pázmány P. a társadalmi kérdésekről (Theologia
1939). Danczi V., Pázmány P. hatása a szlovák irodalomra (Pannonhalmi
Szemle 1941). Erdős M., Pázmánys Hodoegus. Methode und Bedeutung (Eszter-
gom 1941). Frideczky J.. Pázmány P. (Bp 1942 ; jezsuita). Iványi B., Páz-
mány P. kilépése a Jézus-társaságból (Körmend 1943. néhány irattal, 1614—
1616).

Balásfi Tamás (1580—1625 : győri kanonok, majd pécsi püspök,
Pázmány bizalmasa és szenvedélyes természetű segítőtársa a protestánsok
elleni polémiákban). E hitvitázó iratok (Levele Ahinczi Péterhez, 1614 ;
Csepregi iskola, 1616) mellett politikai szempontból érdekes a Bethlen Gábor
hadjárata alkalmából írt munkája : Magyarországnak mostani állapotjáról
egy hazája szerető, igaz magyar embernek tanácslása (1621, lehet, hogy ez
csak antedatálás 1625 helyett ; újabb kiadása : Pozsony 1838). valamint :
Đe fidelitate subditorum erga principes (Bécs 1620) c, az uralkodói abszolu-
tizmust magyar katolikus részről igazoló munkája. — Szabó I., Balár.fi
Tamás pöspök élete és művei (MSi 1897).

Veresmarti Mihály (1572—1564 ; 1610-ben katolizált prot. lelkész-
ből lett pozsonyi kanonok) a korszakra igen jellemző önigazolása és vita-
irata : Megtérése históriája. Kiadta, bevezetéssel, Ipolyi A., Veresmarti
M. XVII. századi magyar író élete és munkái (Bp 1875, mint a Corpus Scrip-
tor-um Ecclesiasticorum Hungarorum I. kötete). A munka eredeti kéziratá-
ról : Jakab E. (MK 1891). Veresmarti másik, Pázmánynak ajánlott mun-
kája : Intő és tanító levél (1639) a bátai apátság jobbágyait igyekszik népies
nyelven lebeszélni ragaszkodásukról a protestáns paphoz.

d) Protestáns feljegyz&sek

Kanizsai Pálfi (Paulides) János (dunántúli ref. lelkész) följegyzései
a körmendi (1613), a kom jati (1617) zsinatról és számos más egyházi vonat-
kozású ügyről egyéb iratokkal ki vannak adva a MPE VII. kötetében (Bp
1908). Levelezése Pathay Istvánnal (1607—1636) u. ott, IV. kötet (Bp 1905).
Egyéb Sevelei (mások, így Alvinczi Péter, stb. iratai társaságában), u.
ott III . kötet (Bp 1904). Rövid, egyéb feljegyzéseit (magánügyek, tanul-
mányút, 1600—1634) kiadta Kisfaludy Zs. (TT 1880, 1909). Ld. még alább
az iratkiadásokat.

Klein Kelemen (szepesszombati ev. lelkész) naplójából (1622—1644 ;
folytatását ld. 391. 1.) részleteket hoz J. S. Klein, Nachrichten von den Lebens-
umständen und Schriften ev. Prediger (Buda 1799, 2 kötet).
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Pergner János (pozsonyi ev. német polgár) feljegyzései a pozsonyi ev.
templomnak felsőbb akadályok ellenére, városi jogon történt felépítésére :
Verzeichnis über den Bau der ev. Kirche in Pressburg, 1636—1638. Kiadta
Lichner P. (Pozsony 1861).

2. Külföldi források

A magyarországi események külföldi visszhangjára ld. az ezzel pár-
huzamos erdélyi fejezet (,332. 1.) és a korszak újság- és röpiratirodalmára
vonatkozó ált. anyag (229. Î.) mellett: Turóezi-Trostler J., Ungarische Stoffe
in der deutschen Dichtung des XVII. Jahrhunderts (URd 1915), u. 6, Német
kalandorok Magyarországon a XVII. században (Magy. Figyelő 1913), Ungarns
Eintritt in das literarhistorische Bewusstsein Deutschlands (Deutsch-ung.
Heimatsblätter, 1930—1933). Bíró J., La Hongrie et les Hongrois vus par
les Français du XVIIe siècle (Pécs 1939, d; az anyagot ügyetlenül csopor-
tosítva, do az egykorú kiadványok hasznos felsorolásával). Polgár V., Magyar-
ország és a magyarok a XVII. századi olasz közvéleményben (Pannonhalma
1942, d ; ugyancsak irodalommal). Az egykorú újságok kozüi két német
hetilap teljes évfolyamát ismerjük, az egyik : az Aviso (1609-ből), a másik
a Strassburger Relation. Üj kiadásukat (Lipcse 1939, 1940) ism. Hubay I.,
Az Aviso, 1609 (MK 1940). Állandóan hozott híreket a Le Mercure françois
is (II—XXV, 1615—1648).

a) Gyűjtemények, hír kötetek

A XVII. század egyik jellegzetes forráscsoportját alkotják az egy-
korú vagy közel egykorú külföldi ..publicisták", történészek gyűjteményes
munkái és hírkötetei. Ezekből kielemezhetek olyan részletek, melyekről
nem maradt fenn elegendő hivatalos akta, de éppen sokfelől összehordott,
emésztetlen kompiláció mivoltuk miatt nehezen kezelhetőek és kritikai
megszűrést igényelnek. Ez fokozottan áll persze magyar vonatkozásaikra,
anélkül azonban, hogy e megszűrés már megtörtént volna. Ilyen gyűjte-
mények :

Theatrum Europaeum (Matthaeus Merian, Frankfurt), Különböző
eg3'korú hírlapok anyagából összeállított, I. kötetében 1618-nál kezdődő,
majd sorozatosan, 19 kötetben, 1711-ig folytatott közlés.

Ortelius Continuatus (Martin Meyern, Frankfurt 1665, 2 kötet). 1664-ig
haladó közleményeinek magyar, főleg a hadi eseményekre vonatkozó érte-
sülései bécsi hivatalos körökből származnak.

Franz Christian Khevenhiîler (a bécsi udvar embere, fi650), Annales
Ferdinándéi, 1578—1626 (9 kötet, Bécs 1640—1646) ; folytatással 1637-ig
(12 kötet, Lipcse 1716—1726). Főleg a török-magyar viszonyról hoz hasz-
nálható értesüléseket. — U. ő, Conterfet Kupferstich der regierenden grossen
Herren zur Zeit Ferdinand II (3 kötet, Lipcse 1721), és u. ő, Konterfei Kupfer-
stich der . . . Minister und hohen Offiziere (Lipcse ] 722) ; bennük II. Fer-
dinánd kora katonai és politikai vezetőinek jellemzése.

Michael Caspar Lundorp (Londorp), Acta Publica-, dass ist der Hämischen
Kayserlichen, auch zu Hungern und Böhmen königlicher Mayestät . . . Matthiae
. . . und . . . Ferdinandi II . . . Reichshandlungen und Schriften (Frank-
furt a. M. 1621). Folytatása, hasonló címmel és a harmincéves háború
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első szakaszára is kiterjedően : u. ott 1627. További főbb kiadásai : 1630»
és (4 kötetben) 1668—1719.;. u. ő, Österreichischer Lorber-Krantz, 1617—
1627 (Frankfurt 1627) és latinul : Laurea Austriaca, hoc est commentariorum
de statu reipublicae nostri temporis . . . libri XII (Frankfurt 1627). E kort
megelőzően (1609-ig) u. ö, Continuaiio Sleidani (Frankfurt 1619).

Carlo Carafa (püspök). Commentar ia de Germania sacra restaurata (Köln
1637 ; 1641-ig folytatva : Frankfurt 1641), és u. ő, Relazione dello Stato
dell'Imperio e della Germania, 1628. Kiadta Müller (AÖG 1860). Jellemző
adatok az osztrák hivatalszervezet nehézkességére, megbízhatatlanságára,
Pázmány udvari kapcsolataira, stb.

J. P. Lotichius, Rerum Germanicaruvi sub Mathia, Ferdinandů II et
III imperat-oribus gestarum libri IV, 1617—1643 {Frankfurt 1646, 1650).
Adatok a harmincéves háború magyar és erdélyi vonatkozásaira.

A. Brachelius, História sui temporis . . . 1618—1652 (Köln 1652).
G. Gualdo Priorato, História di Ferdinando Terzo Imperatore (Bécs

1672). Egyéb munkáit ld. 375. 1.
Caspar Ens, Fama Austriaca das ist eigentliche Verzeichnis denck-

würdiger Geschichten, 1614—1627 (Köln 1627).

b) Útirajzok, leírások

Merin, John Baptist (a felvidéki bányákat izgalmas hírük miatt 1615-ben
meglátogató angol orvos), A Journey . . . to the Mines of Hungary. Kiadva :
A Collection of Voyages and Travels (London 1732).

Lithgow (skót utazó ; 1616-ban Magyarországon járva a síkvidék
termékenységét figyeli meg) : The Totall Discourse of thè Rare Adventures
and Painefull Pérégrinations (1632). Magyar ism. : Fest S., Lithgow Magyar-
országon (Sz 1913).

Wenner, Adam, Ein ganz neu Reysebuch (Nürnberg 1622 : Apponyi,
IV. 2012; útja: (1616—1618, Czernin első török követségéről, úti benyo-
mások Budáról is).

Sydnam Poyntz (egy, Mansfeld seregével 1626-ban Magyarországra,
majd török szolgaságba is került angol katona) feljegyzése kalandjairól.
Kiadta A. T. S. Goodrich, The Relation of Sydnam Poyntz, 1624—1636 (Lon-
don 1908). Magyar ism. : Fest S. (TSz 1914, 100).

Muridy, Peter, Travels in Europe (I. Cambridge 1907 ; 1620-ban járt
Magyarországon).

NeitzBchitz, Kristóf, Siebenjährige Weltbeschauung. (Császári követ-
séghez csatlakozva utazott Magyarországon át Győr, Esztergom, Buda
érintésével török földre, 1634). Kivonatos magyar ismertetése : Szamota I.,
Régi utazók Magyarországon (Bp 1891).

Czernin, Hermann gr. (császári követ), Zweite Gesandtschuf tsreise . . .
nach Konstantinopel (Neuhaus 1879 ; második útjáról, 1644).

Zeiller, Martin, Beschreibung des Königreichs Ungarn (Ulm 1644 és
bővítve 1664 ; ismertető munka).

Le Laboureur, Jean, Relation du Voyage de la Royne de Pologne et du
Retour de Madame . . . de Gvébriant . . . par h, Hongrie . . . (Paris 1647 ;
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Lengyelországból hazatérő francia küldöttek átutaznak Felső-Magyarorszá-
gon, megismerkednek Wesselényi Ferenccel, stb.).

B) Iratkiadások

Néhány fontosabb, válogatott iratot (szerződést, törvénycikket) bevezető
jegyzetekkel kiadott Angyal D.. Az alkotmányos és vallásos harcok kora,
1606—1711 (MTK).

A Habsburg-kiráíyság és Erdély politikai viszonyát megvilágító X. feje-
zet, és különösen Dallos Miklós (358. 1.) és Rimay János (331. 1.) iratai
mellett a török problémára vonatkozó, alábbi publikációk : Relatio Andreáé
Nigroni (császári követ Konstantinápolyban, 1612 : kiadta Kovachich,
SM I). Nagy I., Ldptay Imre török követsége, 1619 (MTT I, hozzá igazítás :
MTT XII. 287 ; az 1618-as országgyűlés küldte békét biztosítani Bethlen
hadjárata előtt). Salamon F., Két magyar diplomata a XVII. században
(Pest 1867 ; benne Tassi Gáspár jelentése Esterházy Miklóshoz budai követ-
ségéről, 1627 ; a függelékben az 1606—1627 közti török békeszerződések
szövege). Gévay A., Az 1627-iki gyarmati békekötés czikkelyei deákul, magyarul
és törökül (Bécs 1837), és u. ő, Az 1627. évi september 13-dikán költ szőnyi
békekötés czikkelyei deákul, magyarul és törökül (Bécs Î837), Stessei J., Adatok
az 1628. évi szécsényi alkudozás történetéhez (TT 1902. 2 közi., Koháry Péter
és társai jelentései Esterházy nádorhoz). Majláth B., A szőnyi béke okmány-
tára, 1642 (Bp 1885).

Az egykorú török hódoltatásra, adóztatásra : K. G., Adalékok a török-
magyarkori beltörténeihez (MTT VI ; hivatalos vizsgálat borsodi jegyző-
könyvei, parasztok vallomásai a török erőszakos adóztatásról, komor ada-
tokkal, 1641). Ráth K., Győr vármegyéknek 1642-ben összeírt sérelmi jegyző-
könyve a török ellen (MTT VII).

Komáromy A., A kanizsai tarok rablásai, 1630—1640 (HK 1885). Merényi L.
sok kisebb adaléka : A váci hódoltság történetéhez, 1642 (TT 1896), Kalló és Szatmár
őrségeinek panasza, 1631 (HK 1894), Nádori óvás a török békeszegései ellen, 1639—1640
(TT 1895), A török végek történetéhez, 1631 (HK 1896), Heves vármegye panasza a török
ellen, 1629 (HK 1897), A kanizsai végek történetéhez, 1629—1634 (HK 1897), Bors,
Hont és Nógrád töröktől eredő sérelmei, 1630 (HK 1897), Az esztergomi hódoltság tör-
ténetéhez, 1639 (HK 1911), Ibrahim pasa levele a kassai főkapitányhoz, 1632 (HK 1916),
és u. ő, A zalai hódoltság adója, 1629 (MGSz 1904, 363). Sörös P., A hódoltsági terület
adózásáról (Sz 1899 ; felsőmagyarországi kimutatás, consignatio portarum, 1618—
1619). Jedlicska P.f Adatok a török hódoltság történetéhez, 1627 (HK 1910). Ld. még
alább az Esterházy-Ievéltár török anyagát.

Levelezések, különböző iratok : Fejérpataky L.. A köpcsényi levél-
tárból, 1606—1608 {TT 1879, benne Illésházy beszéde. 1608). Szilágyi S.,
Illésházy István török levelezése, 1607—1609 (TT 1879). Jedlicska P., Eredeti
részletek a gr. Páljfy-család okmánytárához, 1401—1651 (Bp 1910, több mint
ezer különféle levél, főleg a XVII. század első feléből). Ila B., A Thurzó-
család levéltára (LK 1932). A Thurzó anyagból részletek : Zichy E., Or,
Thurzó György levelei nejéhez, Gzobor Erzsébethez, 1590—1616 (Bp 1876, 2
kötet ; hatszáz magyar levél, mely elsősorban nem a politikai eseményeket,
hanem egy főúri család és nagybirtok egykorú életét világítja meg ; beveze-
tésül Thurzó életrajzi vázlatát adja Kubinyi M.). Szerémi, Emlékek Bars
vármegye hajdanából (TT 1891, 2 közi. ; benne Thurzó nádor és mások levelei
a megyéhez). Komáromy A., Koháry Péter érsekujvári kapitány levelei Thurzó
Gy. nádorhoz, 1611—1616 (HK 1911). Barabás S., A Thurzók hviUárcájából
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1606—1625 (TT 1881). Nagy Gy., Batthyány Ferenc levelei Thurzó György-
höz és Thurzó Imréhez, 1606—1620 {TT 1879). Sváby Fr., Jakab angol király
levele Thurzó Gy. nádorhoz (Sz 1870). Szilágyi S., Okmányok és levelek az
16134k év történetéhez (TL I. 1874, 50—52 ; II . 1875, 1—4. sz. ; egyebek
közt Forgách Zsigmond és Thurzó Gy. néhány levele). X. Y., A Fejér-
pataki-család leveles ládájából, 162]—Í626 (TT 1900, Thurzó özvegyének
levelei a letavai várnagj'hoz). Lichner P.. Lippay György esztergomi érsek
magyar levelei, 1644—1649 (GyF 1863. 2 közi.). Lippay egyéb leveleit ld.
358. 1. Horváth M., Kismartoni regesiák (MTT X ; benne Lippay meg-
jegyzései Esterházyhoz a becsi kormányzatról).

Esterházynak A. alatt iti. levelezését kiegészítik Merényi L. sorozatos közlései :
Wesselényi Ferenc levelei füleki kapitánysága idejéből, 1639—1644 (HK 1893), Csáky
István és László levelei Esterházy M'. nádorhoz, 1631—1645 (TT 1904), Lónyay Zsigmond
levelei Esterházy M. nádorhoz, 1633—1644 (TT 1905), Forgách Zsigmond négy levele,
1642—1645 (TT 1904), Esterházy Pál újvári kapitány levelei Esterházy M. nádorhoz,
1641—1644 (TT 1907), Forgách Ádám, levelei, 1642—1645 (TT 1908) és Révai László
levelei Esterházy M. nádorhoz, 1644 (TT 1909) ; Esterházy török levelezéséből adalé-
kokat közölt u. ő, Mehetned budai pasa levelei Esterházyhoz, 1625—1626 (HK 1897 ;
kiegészítés : HK 1917, 348), és u. ö, Musza budai pasa levlezésee Esterházy M. nádorral,
1641—1642 (TT 1901). Velica A., Török levelek a kismartoni levéltárból, 1607—1643
TT 1885).

Az országgyűlési dolgokra a törvények (CIH) mellett : Acta corona-
tionis Mathiae IIin regem Hungáriát, 1608 (H, n. 1784). (Hajnóczy J.), Acta
diaetalia Posoniensia a. 1618 (Pest-Kassa 1790). Nemcsak jogtörténeti, hanem
gazdasági és társadalmi adatok is találhatók a M. Tud. Akadémia által kiadott
Monumenta Hungáriáé juridico-historica {Magyar jogtörténeti emlékek) c,
sorozat Kolozsvári S.—Óvári K. által szerk., A magyar törvényhatóságok
jogszabályainak gyűjteménye c. alatt megjelent és az ország külöböző terü-
letei szerint csoportosított köteteiben (idevonatkozik a 2—5. kötet, a 2.,
4. és 5. mindegyik két részben kiadva, Bp 1890—1904). Az egykorú gazd.
iratokat, egyébként ld. alább. 369. L — Egy zempléni követutasítást az 1617-es
országgyűlésre kiadott Nagy I. (TT 1881, egy beregit pedig 1634-re Lehoczky
T. (TT 1897). Hatos G., Hanvay Péter és Pászthóy Máté követségi tudósítása,
1640 (TT 1878 : a felsőmagyarországi vármegyék küldöttei az udvarhoz
a vallási, atb. sérelmek dolgában).

Protestáns egyháztörténeti vonatkozású anyag elég bőven található e
korszakra a MPE különböző köteteiben (ld. még Kanizsai Pálfi János leve-
lezését is a források között) : Révész M,, Kassai ref. egyházi számadások,
1650—1655 (TT 1899). Okolicsányi J., A nógrádi ev. esperesség Balassowitz-
féle protocolluma (III. Bp 1904). Schrödl J., Rotarides Mihály kézirataiból
(III. Bp 1904). Payr S., Adalékok a dunántúli protestanizmus történetéhez
(V. Bp 1906). Thury E., Kis Bertalan és Musay Gergely dunántúli ág. h. ev.
püspökök egyházlátogatási jegyzőkönyve, 1632-—1654 (VI. Bp 1907), u, ő,
Adatok a dunántúli ref. egyházkerület történetéhez (VIII. és IX. Bp 1910 ;
1615—1628, Pathay István püspök, Kanizsai Pálfi János, stb. iratai). Ujab-
ban : Ila B., A Thurzó-levéltár protestáns egyháztörténeti iratai (MPE XIV,
Bp 1934 ; benne adatok arra, hogy a protestáns földesúr megkérdezi a jobbá-
gyokat, milyen papot akarnak).

Rudolf és II. Mátyás korának német birodalmi politikai problémáira a
Briefe und Akten zur Geschichte des dreissi g jährigen Krieges c. sorozat (11 kötet,
1870—1909) 1. és 10. kötete : Ritter, Die Gründung der Union, és Chroust,
Der Ausgang der Regierung Rudolfs II und die Anfänge des Kaisers Mathias.
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A külföldi anyagból igen érdekesek az egykorú velencei követek (So-
anzo, Erizzo, Contarmi, Veiner, Zeno, Giastiniani) jelentései : J. Fiedler,

Die Relationen der Botschafter Venedigs über Deutschkind und Österreich im
XVII. Jahrhundert, i. Kaiser Mathias bis Kaiser Ferdinand III. (FRA
Dipl. 26). — Zwiedineck—Südenhorst, Venetianische Botschaftsberichte über
die böhmische Rebellion (Graz 1880). Ezt kiegészítik a pápai nunciusi jelentések
a római porosz intézet kiadásában : Nuntiaturberichte aus Deutschland,
TV. Abt., H. Kiewning, Nuntiatur des Paleotto, 1628—1630 (Berlin 1897).
F. Firnhaber, Actenstncke zur Aufhellung der ungarischen Geschichte des
XVII. und XVIII. Jahrhunderts {AÖG 1852 és Akad. Sitzungsberichte.
Bécs 1858, 1860). B. Dudik, Korrespondenz Kaiser Ferdinands II und seiner
Familie mit Martins Becanus und Wilhelm Lamormarini, kaiserlichen
Beichtvätern (AÖG 1877 és kny.).

Az udvar ellenreformációs törekvéseire Ausztriában jó anyaggyűjtés :
J . Loserth, Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenreformation irt
Innerösterrich unter Ferdinand II (FRA II, 58—59, Bécs 1906—1907).

C) Irodalom

Az általános irodalomból mint adatközlés ma is figyelembe veendő :
Katona I. (História eritica) mellett jó kútfőkritikára épített, pozitivista jellegű
politikai történetet nyújt a MNT 6. kötetében Angyal D., Magyarország
története II. Mátyástól III. Ferdinánd haláláig (Bp 1898), Szekfű Gy., Az új
nemesi alkotmány (Magyar tört. IV) a rendi kormányzat tehetetlen és elavult
voltát hangsúlyozza ki, vele szemben az addigi felfogást védi bírálatában
Domanovszky S. (Sz 1929—-30, 891). A korabeli osztrák történetre A. Huber
pozitivista, adataiban használható előadása mellett Krones és Uhlirz iro-
dalmat is nyújtó művei (22. L). A belső zavarai következtében hanyatló
török birodalom- viszonyaira és az évtizedes (bár természetesen relatív)
békére nem mindig világos előadást nyújt N. Jorga, Geschichte des osmanischen
Reiches (III. Gotha 1910).

A bécsi udvar politikájára e korban : F. Hurter, Geschichte Kaiser
Ferdinands II und seiner Eltern bis zur dessen Krönung (2 kötet, Schaffhauseii
1850—1869). M. Koch, Geschickte des Deutschen Reiches unter der Regierung
Ferdinands III (2 kötet, Bécs 1865). A fejedelmi abszolutizmus előretörésére :
W. H. Loebl, Der Sieg der Fürstenrechts vor dem dreissigjährigen Kriege
(Schmoller's Staats- und Sozialwissenschaftliche Forschungen, 1916 ; iro-
dalommal). Az osztrák ellenreformációra a Loserth által közölt, fent id. akták ;
az általa kiprovokált osztrák parasztmozgaíomra (1626) : F. Stieve, Der
oberösterreichische Bauernaufstand (2 kötet, Linz 1905). Szabó-I., Az ellen-
reformatio és a Habsburgok (Temesvár 1911, önállótlan d). A cseh felkelés és a
harmincéves háború magyar vonatkozású anyagára Id. a fenti osztrák kézi-
könyvek mellett az erdélyi fejezet (1606—1662) anyagát, valamint a cseh
történet ált. anyagát (22. 1.) és Zíbrt cseh bibliográfiáját (10. ].).

1. Udvar, kormányzat, hadszervezet

Az udvar magyarországi politikájára jellemző adatok találhatók a bécsi
kormányzat II. Mátyás-kori vezető alakjának biográfiájában : Hammer-
Purgstail, KhUsls des Gardinais, Directors des geheimen Cabinets . . . Leben
(4 kötet, Bées 1847—1851 ; okiratokkal, s az abszolutizmus ez előharcosának
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számos magyarellenes nyilatkozatával). A. Kerschbaumer, Cardinal Kiesel,
Minister-Präsident unter K. Matthias (Bécs 1865). A dinasztia törekvéseire
az örökösödés állandósítása körül : G. Turba, Die Grundlagen der Pragma-
tischen Sanktion. I. Ungarn (Bécs 1911 ; benne kiadva II . Ferdinánd 1621-i
végrendelete, mel}7 „házi" törvényként először „rendezi" az egész birodalom,
s benne — Pázmány közreműködésével — Magyarország trónjának fiúágon
való öröklődését).

Az osztrák központi hivatalokra és a hazai felső közigazgatásra az elő-
zőkben (283.1.) id. irodalom, így T. Fellner—H. Kretschmayr. Die österreichische
Zentralverwaltung (2 kötet, Bécs 1907 ; benne kiadva : Status particularis
regiminis Ferdinandi II, 1637), valamint főleg Ember Gy. részletes összefog-
lalása : Az újkori magyar közigazgatás története Mohácstól a török kiűzéséig
(Bp 1946). Az elvben független magyar kamara tényleges alárendeltségére :
Th. Mayer. Das Verhältnis der Hofkammer zur ungarischen Kammer bis zur
Regierung Maria Theresias (MIÖG Erg. bd. 9). R. E., Történelmi adalékok a
közös pénzügyi levéltárból, 1601—1657 (TT 1894). Illésházy István utasítása,
Mátyás főiig, nevében, a szepesi kamarához, 1608 (MGSz 1897. 79). Takáts S.,
A magyar kamara állapota, 1627—1628 (MGSz 1903 ; számadások, pénzügy-
igazgatási adatok). Herzog J., A szepesi kamara levéltárnokának 1622. évi
utasítása (LK 1923). Baráth T., A magyar állam, adóügye, 1605—1648 (Sz
1929/30 és kny. ; számszerű adatok a dikális és egyéb adóhozamra ; ugyan-
akkor viszont az udvari abszolutizmus dicsérete ; az Orsz. Levéltárban a
kancelláriai osztály és az országgyűlések iratainak felhasználása nélkül) ;
u. ő, A harmincadjövedelmek közigazgatási költségei Felsőmagyarországon a
XVII. század elején (BÉ 1931). Az osztrák kormányzat pénzügyi bajaira :
K. Oberleitner, Materialien zu einer Geschichte der österreichischen Staats-
schulden vor dem XVIII. Jahrhundert (Berlin 1891).

A magyar és az osztrák tartományi posta viszonyára, Bornemisza István
pozsonyi postaprefektus működésére, adatokat hoz Miavecz L., Húsz év a
magyar posta történetéből, 1622—1642 (MGSz 1897, 2 közi.). Munkás L., A kir.
magyar posta története, 1528—1715 (Bp 1911).

A hadszervezetre, katonaságra az előzőkben (287. 1,) id., az egész török-
korra vonatkozó irodalom, így {számszerű adatokkal) Takáts S., A magyar
gyalogság története (Bp 1908). Nagy L., Magyar fegyverek, 1630—1662 (Te-
mesvár 1911).

Kisebb adalékok : Illésy J., Gr. Forgách Ádám katonai rendtartása, 1648 (HK
1892), u. ő, Nádori küldöttség jelentése a végvárak ügyében, 1612 (HK 1894), és u. 6,
Bányavidéki végvárak folyamodása Thurzóhoz, 1609 (u, ott).

G. G., A bányavidéki várak és végvárak költségei, 1607 (HK 1894). Komáromy A.,
A bányavidéki véghelyek 1610-ben (HK 1893). Érsekújvár erődítési költségei, 1639—1644
{HK 1894). Merényi L., A semptei vár felszerelése, 1639 (TT 1905), és u. ő, Kassa tüzérségi
felszerelése, 1640 (HK 1916). B. J., A nagytapolcsányi vár leltára (MGSz 1907). Kárffy Ö.,
Az északnyugati végvárak megvizsgálására kiküldött bizottság jelentése, 1612 (HK 1919—
1021). Sebestyén J., Magyaróvár felszerelése, 1621 (HK 1922—1923).

2. A politikai események

Mivel a MOE sorozata 1606-nál megszakad, e korszak országgyűlési tör-
ténetére többfelé közölt iratokkal és egyes speciális tanulmányokkal kell
beérnünk, így mindjárt 1608 eseményeire : a bécsi béke megerősítését meg-
tagadó, elmebeteg Rudolf lemondatására utódja, Mátyás főhercegé s az osztrák-
cseh rendekkel szövetséges magyar rendek által. Az 1606-os rendi szövetség-
levél : MTKK 495. A rendi alkotmánynak az 1608-as helyzetből adódó formai
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megerősödésére, a II . Mátyás által (a bécsi béke kiegészített szövegével)
kiadott koronázás előtti törvényekre (MTKK 498), a különböző választási
hitlevelekre {1608, 1618, 1625, stb.), melyek azonban a nemesi (és protestáns)
befolyás e papiron messzemenő érvényesülése ellenére sem változtattak a
gyakorlatban Bécs és Magyarország viszonyán, a királyi hatalom és az ellen-
reformáció növekedésén : Fraknói V., A magyar királyválasztások története
(Bp 1921). Károlyi A., Az ellenreformáció kezdetei és Thurzó György nádorrá
választása (Sz 1919/20). Forgách érseknek már a protestáns nádorválasztáskor
folytatott küzdelmeire az egyházi birtokok visszaszerzése stb. érdekében
egykorú, éa 1608 ellen tiltakozó memorandumait használja a vatikáni levél-
tárból Sörös P., Forgách Ferenc a bíboros (Sz 1901) ; tevékenységét újabb rész-
letekkel világítja meg Ackermann K,, Forgách F. bíboros, esztergomi érsek
(Bp 1818: mint Pázmány előkészítőjét tárgyalja), és ujabban: Kárpáthy-
Kravjánszky M., Forgách F. bíbornok-érsek történetéhez (R 1938—1939).
Az országgyűlés szervezetét, a két tábla tagjait, stb. törvényesen először
megállapító 1608 (koronázás utáni) I. te. : MTKK 498. A diéta szervezetének
működésére : Kérészy Z., Rendi országgyűléseink tanácskozási módja (Kassa
1906). A továbbiakban a törvények felhasznásával nyújt általános korrajzot
Metzner K., A török dulás békeévei. II. Mátyás kora (Szeged 1928, d). Főleg az
egyházi tized, stb. problémáit tárgyalja Zsilinszky M,, Az 1609-iki pozsonyi
országgyűlés történetéhez (AÉt Î882), valamint u. ő, a valláspolitikai kérdés
fejlődését áttekintő, összefogialó munkájában. A magyar országgyűlések vallás-
ügyi tárgyalásai (II. Bp 1891).

A Khlesl bíboros által képviselt abszolutista törekvésekkel szemben a
Thurzó György vezette magyar rendekkel szövetséges cseh és osztrák rendi
ellenzék vezetőire : P. Chlumecky, Carl von Zierotin und seine Zeit, 1564—
1615 (Bi'ünn 1862—1879, a 2. kötet iratai közt a morva tartományfőnök
levelei Thurzóhoz és Illésházy Istvánhoz). O. Odložilik. Karel starsi ze Zerotina
(1936). J. Stiilz,-Zur Charakteristik des Freiherrn G. E. v. Tschernembl (AÖGIX) ;
az osztrák rendi ellenzék e vezérének a bécsi udvar Erdéllyel kapcsolatos
tervei ellensúlyozására 1614 körül írt. Erdély Bethlen alatti különállását
helyeslő, s a visszacsatolási kísérletet veszélyeire reámutató történetpolitikai
kéziratát kiadta Lukinich I., Geschichte Siebenbürgens, von Baron Erasmus
Tschernembl (BÉ 1931), Khlesl tervét (állandó hadsereg a törökre hivatkozás-
sal, a valóságban a központi hatalom alátámasztására) a birodaimi rendek
meghiúsítják : A. Gindely, Der erste österreichische Reichstag zu Linz im Jahre
1614 (Akad. Sitzungsberichte, Bécs, XL. kötet ; a magyar rendi politikában
puszta ellenzékieskedést lát). J. Krauter, Der Linzer Generallandtag im Jahre
1614 (Jahresbericht der niederösterr. Landesoberrealschule in Waidhofen.
1909/10). Ujabban, a Thurzó-levéltár iratait is használva : Ila B., Az 1614-i
linzi egyetemes gyűlés (BÉ 1934). A háborús párt alulmaradása után Bethlen
Gáborral kötött nagyszombati béke (1615) : R. Gooss, Österreichische Staats-
verträge. Fürstentum Siebenbürgen (Bécs 1911, 52. sz.), A zsitvatoroki béke
megújítására és Khlesl további Erdély elleni és a magyar haderő (főleg a
hajdúk eliminálására vonatkozó terveire : Angyal D., Az 1615-iki bécsi
török békének titkos pontjai (KLEkv 1925).

A Bethlen Gábor hadjárataival és felvidéki uralmával kapcsolatos anya-
got ld. az ezzel párhuzamos erdélyi fejezet megfelelő részeinél. Az országgyűlés
török békepróbálkozására Bethlen küszöbön álló első támadása előtt, az id.
iratok mellett : Botka T., Kisfaludi Lipthay Imre, Bars és Hont megyék alis-
pánjának és országos törökügyi követnek emlékezete (Pest 1867) ; az utóbbira
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és Dóczy András barsi főispánra ld t még Botka T., Országos gyűlölet, orszá-
gos tisztelet {Magyar Tudományos Értekező II. 1862). Nagy Gy., Adalékok
az 1619. évi pozsonyi országgyűlés történetéhez (TT 1880—-1881, 4 közi .; ira-
tok). A Bethlen-pártiak ifjú nagybirtokos vezetőjére : Kubinyi M, Gr.
Thurzó Imre (Bp 1887, MTÉ). Hajnik I., Az 1621-iki nagyszombati gyűlés
és Pozsony meghódolása Ferdinándnak (AKÉ 1864). II. Ferdinánd hitlevele a
nikolsburgi béke után (1622 : II. te.) : MTKK 514. Az állandóan újra kötött
török békeszerződésekre Salamon F., Két magyar diplomata a XVII. században
(Pest 1867 ; Id az iratok közt is), a szőnyi békekötést (1627) leírta u. ő,
Magyarország a török hódítás korában (Bp 1888). Jászay P., A gyarmati béke,
1625 (Tudománytár II. 1837). Az országgyűlési dolgokra az id. naplók mellett :
Demkó K., Az 1637—38-iki pozsonyi országgyűlés történetéhez (Sz 1881).
Zsilinszky M., Az 1637j8-iki pozsonyi országgyűlés történetéhez (AÉt 1886).
Ötvös L., Az 1637—38.' évi országgyűlés (Bp 1914). Üj és Esterházy Miklós
nádor működésére is érdekes anyagot hoz Hajnal I., Az 1642. évi meghiúsult
országgyűlés időszaka (Bp 1930). Az ezzel egyidejű ujabb török tárgyalásokra,
III. Ferdinánd igyekezetére a törökkel mindenáron békét tartani : Majláth B.,
Az 1642-ik évi szőnyi békekötés története (AÉt 1885 és ugyanazon címmel,
de okmánytárral külön : Bp 1S85 ; az utóbbiban az Esterházy Miklós javas-
latára portai követségbe küldött Izdenczy András jelentése. Esterházy
Dániel kir. biztos conceptusa és egyéb iratok). Az I. Rákóczi György hadjára-
tával kapcsolatos események anyagát ismét a megfelelő erdélyi szakasznál
soroljuk fel. Takáts S. : A magyar kamara jutása Pozsonyból, 1645 (MGSz
1900, 42 ; a svédek eíől). A jobbágy vallásszabadságának előtérbe hozása
(némi fentartással) protestáns részről a linzi békekötésnél, midőn a katolizáló
nagybirtokossal szemben kellett a parasztokat a protestantizmusnak meg-
tartani : Zsilinszky M., A linczi békekötés és az 16i7-iki vallásügyi törvénycikkek
története (Bp 1890), valamint, Lippay érsek, Pázmány utódának és Rákóczi
intranzigens ellenségének törekvéseiről a linzi béke végrehajtásáról folyó
tárgyalások meghiúsítására (pl, Kassát akarta csellel eífogíaltatni) : u. ő,
Lippay György és a tokaji tanácskozmány, 1646 (Sz 1886) ; u. ő, Az eperjesi
tanácskozmány 1647/8-ban (AÉt 1887). Az 1647-es vallási törvények ; MTKK
251.

3. Nagybirtok : parasztmozgalmak

A XVII. századi nagybirtok gazdálkodására és a jobbágyság viszonyaira
az előzőkben (237. 1.) id., a törökkorra általában, s így e korra is vonatkozó
általános irodalom mellett adatokat hoznak a különböző birtoktörténetek :
Tholt J., A sárvári uradalom majorsági gazdálkodása a XVII. század első
felében (Bp 1934, d). Berlász J., A Thurzó-birtokok a XVII. század első har-
madában, különös tekintettel a jobbágyság gazdasági helyzetére (Bp 1936, d).
A Thurzó-háztartásra Id. egyébként az iratok közt id. leveleket is. Hárich J.,
A veszprémvölgyi apácakolostor birtokainak története, 1526—1773 {Pécs 1928 ;
részletesebb urbárium : 1646).

Az egykorú urbáriumok, összeírások, inventáriumok, tiszttartói utasítá-
sok, stb közül néhány érdekesebb, bár a levéltári anyag egészéhez mérten igen
kevés, és eléggé elszórtan megjelent irat nyomtatásban is rendelkezésre áll.
így Esterházy Miklós nádornak több utasítása : munkácsi tiszttartójához,
1613 (Merényi L., MGSz 1903, 153) ; lánzséri tiszttartójához, 1615 (u. ő, MGSz
1903, 456) ; Aszalay Miklós munkácsi udvarbíróhoz, igen részletes, 1616
{MGSz 1897, 510). Virágh E., A rozgonyi uradalom, 1636 (MGSz 1894, 264 ;
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urbárium, inventárium, rövid instrukció), és u. ő, A csicsvavári udvarbíráknak
Esterházy és Homonnai részéről adott utasítása, 1636 (MGSz 1897, 331). Ester-
házy utasítása a semptei várnagynak, 1640 (Merényi L., TT 1903), és a semptei
tiszttartóhoz, 1641 (MGSz 1904, 141). Esterházynak a jászkunoktól és a
bujáki jószágról befoiyó jövedelmei kimutatását (1637) kiadta Merényi L.
(MGSz 1905, 292). •— Egyéb ilyen természetű iratok, keltjük időrendjében :
A galgóci dézsmás utasítása, 1606 (MGSz 1897, 124, tizedbéríet). Dávid-
Czenk {Sopronmegye) jobbágy szolgáltatásai, 1608 (MGSz 1899, 276). Thurzó
Szaniszló utasítása bajmóci udvarbírájához, 1614 (MGSz 1897, 476), u. ö
utasítása galgóczi vámosa részére, 1614 (MGSz 1898, 87). Kőszeghy S., Kapy
Zsigmond gazdasági utasításai, 1620 (MGSz 1895, 196, kétyi és fancsali tiszt-
tartóihoz, igen kemény jobbágyellenes hangon, „fejetek vesztése alatt").
Kárffy Ö., A szécsi kerület gabona-tizedszedőinek utasítása, 1621 (MGSz 1905,
156 ; Kassa vidékére). Srs., Mezőgazdasági birtokviszonyokra vonatkozó ok-
mányok a hédervári levéltárból (MGSz 1905, 273; turóci urbárium, 1624).
Merényi L., Vizsgálat a Homonnay-árvák gazdatisztjei ellen, 1627 (MGSz 1896,
328 ; utasítás az uradalmat felülvizsgálók számára). Kárffy Ö., Egervári
gazdasági utasítás, 1629 (MGSz 1905, 341 ; Nádasdy Pál). Iványi B., A kapu-
vári uradalom utasítása 1633-óóZ (MGSz 1905, 281 ; Révai Judit). Kárffy Ö.,
Rákóczy Pál és a módi jobbágyok szerződése (MGSz 1903, 463). Dory F., Lózs
város úrbéri szerződése, 1635 (MGSz 1901, 163 ; Vic2ay Ádám földesúrral).
Merényi L., A szempczi és cseklészi tizedszedők instructiója, 1636 (MGSz 1903,
160 ; Thurzó Mihály). Kárffy Ö., Sztrecsény vár udvarbírájának utasítása,
1640 körül (MGSz 1901, 219). Nagy-Tapolcsány vár és uradalom (elég részletes)
urbáriuma a XVII. sz. közepéről (MGSz 1906, 85). Utasítás a szendrői uradalmi
kulcsár részére, 1652 (MGSz 1900, 274). Merényi L., Homonnay György hűtlen
gazdatisztjének reverzálisa, 1655 (MGSz 1900). Kemény L., XVII. századbeli
napszámbérek (MGSz 1897, 482). Az Oisz. levéltárban található, és a végvárak
ellátására rendelt dézsma elszámolásától készült, de a termelésről is képet adó
jegyzékeket ismerteti Ila B., A dézsma adminisztrációja (LK 1940—1941).

Ezeket kiegészítik még a szőlőmívelést illetően : Kemény L, adalékai
a tállyai szőlőhegy vámról, 1609 (MGSz 1901, 413) és az aszalai szőlők után
Kassának járó tartozásokról, 1610 (MGSz 1904, 296). Birtokos utasítása a mádi
kocsmáról, 1635 (MGSz 1899, 47). Récsey V., A szentgyörgyi és guari hegy-
község törvényei, 1643 (MGSz 1899). Pettkó B., Egy XVII. századi magyar
hegyközség törvényei (MGSz 1894 ; Vanyarcs, 1653) ; az állattenyésztésre :
Némethy K., Nádasdy Ferenc utasítása a mezei pásztorok számára, 1649 (TT
1884, 558), valamint (orosz jobbágyok hegyi pásztorkodására a Kárpátokban)
Homonnai Drugeth György utasítása a sztrongás juhok és bárányok tizede-
léséről (MGSz 1899, 229). Végül pedig birtokok közti rendtartások, így Szatmár
és Németi egyezsége, 1617 (MGSz 1899, 317), és Beczkó birtokosainak közös
rendtartása, 1634 (MGSz 1898, 269). — Mednyánszky D., Régi magyar kertészet,
1632—1647 (TT 1880). Takáts S., Kertjeink a XVII. század első felében (BpSz
1915).

Az egykorú parasztmozgaimak közül bővebb (ha nem is kimerítő)
adataink egyelőre csak arra a megmozdulásra vannak, mely a hét keleti vár-
megyének a Habsburg-királysághoz való visszacsatolása (1631) nyomán,
Császár Péter vezetése alatt indult, majd annak tőrbecsalása (1632 tavasz)
után Abaúj, Bereg, Borsod Sáros, Ung, Zemplén, stb. területén újra fellángolt,
míg végül az erdélyi hadak közbelépésével Nyírbátornál leverték. Erre, az ált.
elbeszélő művekben található rövid említések és Szalárdi János (III. könyv
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3. rész, Id. 348.1.) valamivel bővebb szövege mellett egykorú iratokat közölt :
Thaly K., Adalék az 1632-iki nyírségi és kassatáji pórlázadás történetéhez
(Sz 1871 ; Forgách Miklós barsi főispán kondíciók fejében kegyelmet ígér).
Szilágyi S., Históriai forgácsok (TT 1884 ; benne, 105. 1., Császár Péter val-
lomása, stb.). Reizner J., A Császár-féle felsőmagyarországi 1631—1632-ik évi
pórlázadás okmánytára {TT 1887—1888). Kemény L., A Császár-féle pórlázadás-
történetéhez, 1631 {TT 1892). Szabolcs lefegyverezteti a parasztokat, 1632 :
Kolozsvári S-—óvári K., A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjte-
ménye (III. 66). Czobor A., Az 1631-iki parasztlázadás történetéhez (TKA
1913). A szepességi paraszt mozgalomra : Fr. Krones, Oberungarns Bauern-
aufstände (Zeitschrift für Realschulen und Gymnasien 8—9. füzet, Bécs
1862). Mindezen mozgalmak részletes, modern feldolgozása még várat, magára.

Egy birtokos köznemes (vasmegyei alispán) jellemző életpályája,
vagyongyüjtési módszerei, jobbágyadatokkal : Sörös P., MeszUny Benedek
(Sz 1908, 2 közi.)-

A nagybirtokos-osztály életére, várkastélyaira, ingóságaira, stb. az
előzőkben (241.1.) ld, ált. irodalom mellett néhány jellemző példát nyújtanak :
Tagányi M., Thurzó Szaniszló háztartásáról (Sz 1880). Radvánszky B. u. erről
(Sz 1893). Dőry F., Gr. Esterházy M. nádor udvari rendtartása (MGSz 1901r
224). Hárich J., Esterházy M. és Pál nádor kismartoni udvari zenekara (Magyar
muzsika 1935). Merényi L., Or. Nyáry Krisztina öröklött aranyművei (MGSz
1902, 369 ; a nádor felesége). Propper N. J., Magyar szokások és erkölcsök a
XVII. században (Debrecen 1877), Aa, Magyar főrangúak temetkezési szertar-
tása a XVII. században (TT 1894, rövid iratközlés). Weichhart G., Keresztelő,
házasság és temetés Magyarországon, 1600—1630 (Bp 1911, d ; néhány adat a
házassági vagj'onjogi mozzanatokról is). Buttkay G., Wesselényi'a Brautwer-
bung oder die Belagerung und Bestürmung der Neste M vrány, 1644 (Buda.
1829).

4. A városok, ipar, kereskedelem
A városok viszonyaira e korban a VI. fejezet anyagában id. ált. irodalom

mellett : Jásaay P., A sz. kir. városok szavazati joga az országgyűlésen (Pest
1843 ; a nemesség Bocskai sikereit a városokkal szembeni 'előretörésre is
kihasználja). Lasztókay L., Eperjes városa levéltárából, 1594—1669 {TT 1880,
1885 ; 3 közi.) Borovszky S., Egy régi városi protocollum (Sz 1900 ; Németújvár
1612—I7I1). Lengyel A., XVII. századbeli magyarnyelvű levelek Győr sz. kir.
város levéltárában (Győr 1940). Abai I., Szombathely város igazságszolgáltatása a
XVII. század elején (Dunántúli Szemle 1940). Felhői., Asz. kir. városok és a
magyar kamara a XVII. században (LK 1946).

Az ipar, céhek viszonyaira az id. (242.1.) ált. irodalom mellett speciálisan
e korra vonatkozó adalékok : Könyöki A., ///. Ferdinánd céhszabályzata és
címeres levele a magyarországi posztónyírók részére, 1650 körül (MGSz 1899,
231). A semptei molnárok céhszabályzata, 1646 (MGSz 1900, 123). Thury E.T
A győri kovács-céh szabályai, 1611 (TT 1907). Szendrei J., A céhek történetéhez
(TT 1891, 682; a séllyei magyar mesterek előírásai, 1626). Lukinich I.,
Adatok a felsőmagyarországi céhek történetéhez (MGSz 1903, 156 ; késmárki
takáesoéh, 1632). Kassára Kemény L. adalékai : Kőmívesek árszabása,
1627 (TT 1896, 18Í), A kassai céhek árszabása, 1635 (MGSz 1901, 472), A kassai
csiszárok árszabásai (MGsz 1900, 276 ; a megyei, városi árszabások az ilyen
listák felhasználásával és ellenőrzésével készültek) ; u. ő, Kassai csizmadiák
pörirata, 1642 (MGSz 1901, 424); A malomipar történetéhez, 1642 (TT 1891),
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u. o, A kassai papírmalom, 1639—1640 (TT 1892), u. ő, A kassai nyomda
történetéhez, 1610 (TT 1889), Kassa XVII. századbeli könyvnyomtalói (MK
1889), Compacter Bálint (Sz 1889, egy kassai nyomdász és könyvkötő a XVII.
század közepén). Sárospataki céhlevelek, 1607. 1608 (Zoványi J. TT 1891,
148, 1893, 373). Szepességi árszabály, 1610 (Weber S., TT 1890, 773). A már-
marosi városok (Sziget, Huszt, stb.)'árszabása, 1629 (MGSz 1899. 222) ; u. arra
ld. még Lugossy J., Egy érdekes adalék a magyar ipartörténethez (UMM VII,
1857, I.).

Az egykorú bányászatra Pech A. nagy tömeg részletadatot nyújtó
müvei, stb. (243. 1.) mellett Divald J., Adalékok a szepesi bányászat történetéhez
a XVII. század elején (TT 1878 és kny.), u. ő, A rozsnyai bányászat a XVII.
század közepén (TT 1882). Takáts S. kis közleményei : Francia vízemdögép
Selmecbányán, 1633 (MGSz 1899, 337), Paul Leonidi de Bono találmánya
(MGSz 1903, 45 ; a kamara Körmöcön vízemelőgéppel próbálkozik, 1635,
1655). Kárffy Ö., A sóvári sóbánya megvizsgálása, 1643 (MGSz 1899. 118 ; íeltár
a bányászok fizetésével), u. ő, A sóvári sóbánya leltára, 1643—1654 (MGSz
1901, '418), és u. ő, Adatok a bányászat történetéhez, 1600—1614 (TT 1901).
Iványi B., Szomolnokhuta bányafelszerelésének leltára 1634 {MGSz 1905, 343).
Förster J., A szomolnoki bányák bérbeadása, 1654 (KSzM 1912).

A kereskedelemre ismét a már (243.1.) id. ált. anyag mellett veendők figye-
lembe az egykorú adalékok, főleg a helyi elbeszélő forrásokkal is (359.1.) rendel-
kező Felvidék városaiból : Kerekes Gy., Egy lőcsei kereskedő adósok-könyve
(Keresk. Szakoktatás, 1915, 167 ; Schuìdt-Regieter, 1640—1641). Az eperjesi
kereskedők német céhszabályai, 1615 (MGSz 1899, 133). Keiffel János eper-
jesi kereskedő-polgár könyveire : Iványi B. (MK 1907. 380). — Kerekes Gy.,
Kassa küzdelme a szepesi kamarával, 1652—-1653 (MGSz 1900, 428), vt. ő,
Nemes Almássy István kassai kereskedő és bt ró (MGSz 1902. 324 : részletes
adatok) ; u. ő„, Kassa város jegyzőkönyveiből, 1620—1631 (TT 1908) ; ugyan-
onnan további adalékok, 1610—1626 (MK 1913). Pettkó B.f Kassa^'város
kincstára, 1634—1644 (TT 1883). Ld. még Bethlen Gábor korának erdélyi
anyagát.

A kivitelre Takáts S. rövid tájékoztatása : Kereskedelmi utak Magyar-
ország és az örökös tartományok között a XVII. században (MGSz 1900, 380),
és számszerű adatai : A magyaróvári harmincad bevételei és kiadásai, 1631
{MGSz 1900, 380), és számszerű adatai : A magyaróvári harmincad bevételei
és kiadásai, 1631 (MGSz 1899. 89). Az egykorú krakkói árakra a magyar
történetkutatáat a lengyel bor- és állatkivitel miatt érdeklő táblázatokat
közöl E. Tomasewski, Geny w Krakowie w latách 160I—1795 (Lwów 1934).
A lengyelországi borkivitelre kamarai kimutatások alapján számszerű, de
eltérő adatokat közölt Tagányi K., Borkivitelünk Lengyelországba, 1637—
1641 (MGSz 1898, 113), u. ö, Az IGlO-iki lengyelországi borkivitel történetéhez
(MGSz 1899, 240), valamint Takáts S., Borkivitelünk Lengyelországba, 1610—
1611 (MGSz 1899, 85), egy kis adalékkal, 1633 {MGSz 1900, 93). Kerekes Gy.,
Két magyar borkereskedótelep' Lengyelországban a XVII. században, 1616—
1634 (MGSz 1901, 181). Divéky A., Thurzó György pere egy krakói kereskedővel
(KSzM 1911). — Mint a bor, úgy az igen fontos állatkivitelnél is az id. ált.
irodalomhoz kell az ezen időszakra vonatkozó adalékokat hozzávetnünk :
Győr város éa a kamara egyezségét az alföldi marhakereskedők ügyében,
1647 {MGSz 1898, 256) és Takáts S. kis adatait a marha- és lókvitelről (MGSz
1900, 42, 43-, 93). Egy marhahaj tassai és pénzértékkel kapcsolatos kamarai
levél (MGSz 1900, 190). Egyéb cikkek kiviteléről ezidőben ugyancsak Takáts
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S.-hoz néhány adatot: Méz- és viaszkivitelünk a XV—XVII. században
{MGSz 1900, 473), néhány számadat a réz- és vaskivitelre, 1607—1611
(MGSz 1898, 603) és a higanykivitelre, 1632 (MGSz 1900, 93). Ugyanő nyújt
adatokat a lőcsei, eperjesi, kassai, stb. kereskedők által külföldről (Bécs,
Morvaország) behozott árukról, posztó, kasza, stb. (MGSz 1899, 185, 284,
287), valamint a hazai iparosok védekezésével szemben térthódító osztrák
fazekas-iparcikkekről (MGSz 1904, 159).

5. Ellenreformáció. Vallás, iskola, irodalom
Az ellenreformáció megindulására és előretörésére ld. Forgách Ferenc

érsek (368.1.) majd pedig főleg Pázmány irodalmát (360.1.). A nemesi földesúri
jog és Verbőczi kihangsúlyozása Pázmánynál (a rekatolizált nagyurakon át a
parasztság vallási hovatartozásának eldöntésére) egyéb művei mellett különö-
sen a Falsae originis motuum Hung. succinctu refutatio-ban (Opera Omnia VI).
Révész K., A földesúri jog szerepe a magyarországi ellenreformáció szolgálatá-
ban (Theol. Szaklap, 1912). A középkori magánkegyúri jog újrafelvételére :
Timon Á., A párbér Magyarországon (Bp 1885), és u. ő, A városi kegyuraság
Magyarországon (Bp 1889). A földesúri jogok érvényesülésének példái (az
1608-as törvények ellenére) a dunántúli nagybirtokosok rekatolizálásakor :
Payr S.. A dunántúli evang, egyházkerület története (I. Sopron 1924). Egy
katolikus püspökség viszonyai egykorú római jelentés alapján : Vanyó T.,
A győri püspökség 1629-ben (Pannonhalmi Szemle 1931). Az udvar egyes
intézkedéseire : Kollányi F., A magyar kath. főpapság végrendelkezési jogának
története (Bp 1896 ; III, Ferdinánd Pázmány közbenjárására megengedi a
végrendelkezést az ingó vagyon feléről). SalaczG., A cassa parochorum törté-
nete (BË 1933 ; III . Ferdinánd 1647 és 1650-i rendeletei, a plébánosok támo-
gatására), és u. ő, A vallásalap kezdeteinek története (BÉ 1932, III. Ferdinánd
alapokmánya). A jezsuiták e korban igen jelentős szerepére B. Duhr nagy
kötetei (Geschichte der Jesuiten) és az Annuae S. J. sorozata mellett : Fr. Kro-
nes, Der Jesuitenorden und seine Rolle im Geschichtsleben Ungarns (Oest.-ung.
Revue 1891—i 892). és u. ő, Zur Geschichte des Jesuitenordens in Ungarn seit
dem Linzer Frieden bis zum Ergebnisse der ungarischen Magnatenverschivörung
1645—1671 Bécs 1893, kny. AÖG). Magyar részről elég hézagos : Velios L.,
Vázlatok a magyar jezusiták múltjából (Bp 1913). Jedlicska P., Adatok a soproni
jezsuiták történetéhez, 1555—1704 (TT 1885, iratok). R. Schwartz, Die Geschichte
des Kollegs der Gesellschaft Jesu in der kön. Freistadt Sopron, 1636—1773 (Vesz-
prém 1933). A jezsuita hitvitázók közül a bibliafordításában Bethlen G. által
is támogatott Káldi György (1572—1634) működésére : Podhraczky J.,
Káldi Gy. (Tudománytár 1S38). Kiss I., Káldi Gy. nyelve (Bp 1883). Révai S.,
Káldi mint polemikus író (KSz 1905), és u. ő, Káldi Gy. életrajza (Pécs 1900). —
Horváth L., Sámbár Mátyás élete és művei (Bp 1918). Zoványi J., Sámbár
Mátyás és Kis Imre hitvitái s az ezekkel egyidejű hitvitázó művek (Theol.
Szemle 1925). A szervitákra : A. M. Rosner, Servitus Mariana auspiciis
Austriacis in Germaniae, Hungáriáé et Boemiae regna reparata- (Bécs 1677).
Hlésy J., Loásy Imre beiktatása az egri püspökségbe, 1634 (Sz 1900).

A Pázmány által alapított nagyszombati (később budai) és a teológiai
és filozófiai fakultása mellé 1667-ben jogi karral bővült egyetemre régi mun-
kák, íg3' (Tolvai Imre), Ortus et progressus ahnae archi-episcopialis S. J. Uni-
versitatis Tyrnaviensis a primis illius initiis ad a. usque 1660 (Nagyszombat
1725) mellett : Pauler T., A budapesti magyar k. tudományegyetem története
(I. Bp 1880). P. Thewrewk E., Egyetemünk külső története (Bp 1900), valamint
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a. XVIII. század anyagában adott újabb irodalom, ahol az egykorú katolikus
középiskolázásra, stb. vonatkozó tanulmányokat is idézzük, miután az igazi'
kifejlődését, korábbi kezdetek után, a XVIII. században érte el. Az egyetemi
téziskönyvek, promóciós kiadványok ; Kelecsényi A., Adalékok a nagyszom-
bati egyetem barokk szellemiségéhez, 1635—1665 (kny.Re 1944—1946). Speciáli-
san e korra vonatkozik : Gulyás J., A ípodolini piarista kollégium története,
1642—1710 (Bp 1933, d), Visegrádi J., A podolini piarista rendház története,
1642—1702 (Bp 1909, d). A protestáns iskolázásra az előzőleg (265.1.) és a pár-
huzamos erdélyi fejezetben id. főbb anyag meliett : Ka B., Az első magyar
evang. főiskola tervei (KEKv 1933 ; Thurzó György akarta Lőcsén).

A protestáns egyházak egykorú viszonyaira a korábban (248. I.) id, ált.
irodalom és a fenti politikai történeti szakasznál id. valláspolitikái ügyek
{linzi béke, stb.) mellett Kanizsai Pálfi János stb. iratai 361. és 365. Ì). Thury E.
Kanizsai Pálfi János püspökké választása (PSz 1903). Bruckner Gy., A szepes-
váraljai zsinat, 1614 (Nyíregyháza 1914), és u. ő, A reformáció és ellenrefor-
máció története a Szepességen (Bp 1921). A protestáns egyházak unióján dol-
gozó és így a skolasztikus ortodoxiától bizonyos fokig eltérő irémkus irányzat
képviselői közül Alvinczi Péter kassai prédikátor (Bethlen Gábor bizalmasa),
Pázmány hitvitázó ellenfele irataiból szemelvényeket adott ki Incze G. (soro-
zatát Id. 252. 1.) ; működésére : Révész K., Százéves küzdelem a kassai ref.
egyház megalakításáért, 1550—1660 (Bp 1894), u. ő, Alvinci és a kassai vér-
tanuk (PSz 1899) és u. ő, Alvinczi P. könyvtárából (PSz 1900). Lasztókay L.,
Alvinczi P. halála, 1634 (TT 1880). Kemény L., Alvinczi P. életéhez (TT 1890
és 1897). Imre S., Alvinczi P. kassai magyar pap élete (Hódmezővásárhely
1898). Patay P., Magyar protestáns unió {Bp 1918). — Bothár D., Lethenyei
István (Theol. Szaklap 1912 és kny., csepregi ev. lelkész, az ugyancsak irénikua
Samarjai János dunamelléki ref. püspök ellenfele).

Az irodalomra (és nyomdászatra is) a korábban id. ált. jellegű anyag
mellett : Horváth C, A régi magyar irodalom története (Bp 1899). Négyesy L.,
A XVII. század vallásos irodalma (Beöthy Zs.—Badics F., Magyar irodalom-
tört. I. Bp 1906). Zoltvány I., A magyarországi bencés irodalom (Pannonhalmi
Rendtörténet IV. Bp 1906). Gajtkó L., A XVII. század katolikus imádságiro-
daima (Bp 1936). Zrínyi Miklós költészetét Id. a következő fejezetben ; Gyön-
gyösi István (Wesselényi Ferenc komornyikja, majd gömöri orazággyűlési
követ) később (399.1.) id. versei közül e korra vonatkozik a Wesselényi házas-
ságáról szóló Murányi Vénus (a történet megegyezik Le Laboureur A. alatt
id. francia leírásával).
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