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Könyvekből nagy fzorgalmatofsággal egybe ízedettetett és
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PETTHÓ GERGELYTŐL.
Sicut Gentes, quas delevit Dominus in introitu
tuo: ita vos peribitis, fi inobedientes fueiitis
voci Domini Dbi veftri. Dent. 8. cap.
Non fűit, qui infultaret populo ifti, nifi quando
receffit á cultu Domini Dbi fűi. Judith,
cap.
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Servia.

Rafcia.

Bofzna.
Rácz Őriz ág.
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Gallitia.

Major Valachia Havas al-földe.

Lodomeria,

Rufcia.

Orofz Orfzág.
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EG YNEHANY
EMLEKEZETRE MÉLTÓ,
Hatalmas Világ biró Fejedelmeknek > és Jeles
fzemélyek idejének, fői- jedzéie.
ANNO
A mundo condito
277 z.
Ebben az efztendóben vefzett, ésrontatott-elTrója.
3ZIZ.
Roma, Romulufíul, és Remuftul építtetett.
3334Nabuchodonozor Királysága, és Monarchiája.
3434.
Cirtis Királysága és Monárchiája.
3478.
Xerxes Király birodalma,
3628»
Alexander Királysága, és Monarchiája.
3677.
Pirns Király ez iidőben volt.
3747'
Hannibal, és Scipio ez üdében hadakoztak,
385*
Marcus Tullius Cicero ez üdében Ízületet*.

386f.
Julius Csálzár fzuletett, és Birodalma vólt 3902«
3893.
Virgilius fzuletett.
392*4
Augußus Csáfzár lén Római Monárcha»
A

PRI*

PRIVILEGIUM
ALEXANDRI MAGNI,
REGIS MACEDONUM.
Seiлуп у & eorum Ungut concejjum > ex quodam Graco Uhrо vetufijjftno de veri* ad verbum translatum, & in latinum redacíum» apud Cmftautino•
palim repertum tenore fub bujufmodi.

Nos ALEXANDER Philippi Regis Macedonian Hircus Monar
chiáé figuratus, Graecorum Imperii Inchoator, Magni Jovis Fili
us , per Anechtanabum Regem Aigypti annunciatus, & ele&orum Graecorum, & Arabum, Solis,& Lunae Conculcator, Períarum,& Medorum Regnator, & Dominus mundi ab Ortu úfque
ad Occafum, & meridie, úfque Septentrionem.
/Rufiri

Pro/apia Sclavorum» & eorum Ungut »gratiam» & рас ent»
dt/^/alutema nebis, atj? Succejjbribus nofiris /uccedcntibus» ingu.
bcrntioncm mundi. Quoniam nobis fimper affiuftis in fide ve races» in
armisflrenui» Nofiri coadjutores bellicofi» & robufii; Damus» & confertmus V'obis libcre, in perpetuum totam plagam terra, ab Aquilone»u/^ fints Italia Mendionalis» utnuÜus valeaty/euaudeat ibi ma*
nerc у /ей refidere» aut filocare niß Veflrates. Etfi quis alius inven
tus fueritibi manens» fit V'efierfervus, &pofién eorum, fint pofier um
Jervi Veßrorum. Datum in Ctvicate Nova» noßra fundatioms Ale
xandria , fundata fiipcr magno fluvio Hilu Anno Regnorum Noftrorum duodecimo arridcntibus magnis Dtjs <Jove» Marte» & maxima
Dea Minerva.
Tettes hujns rei funt Athlcta noftcr Illuftris, & Locatcta , ac duode«
«Ixa Principes Noftri, quos Nobis fine prole decedentibus conftituiraus ha>
redes , & totius Orbis
Dominos.
ANNO

ANNO

CHRISTI.

373. Első ki-jővetelek a’ Magyaroknak Scitiából Pannóniába.
401.
411.
630.
744.

Atila első Magyarok Királlyá.
Buda épéttetett.
Mahumet feítájának eredeti.
Máíbdik ki-jővetelek a’ Magyaroknak Scitiából Pannóniába.

A’MAGYAR ORSZÁGI
Kerefztyén Királyoknak Nevek, ízámok, és idejek.
Kegi minis,
983.
1038.
1041.
1047.
1059,

Szent isTVaN, Geisának fia Coronáztatik,

Póter Szent litván Húga fia Német.
аба, a’ kinél Szent litvánnak Húga vala-

ANDRás, a’Kopafz Láfzló Herczegnek fia,
BétA, az André Királynak Eocfe.
1062. Salamon, az André Királynak fia.
1073. Geisa, Béla Királynak őregbik fia.
1076. Szent Lásztó, Béla Királynak fia, Geisának ötcíé,
1096. KátMáN, Geifa Királynak őregbik fia.
II14, István II. Kálmán Királynak fia.
1131. Vak Bé la II. az Almus Herczegnek fia,
1141. Geisa II. Vak Béla Királynak őregbik fia.
1161. IsTváN III. Máíbdik Geysának őregbik fia.
1172. LászLÓ II. Vak Béla Királynak fia.
1173. IsTváN IV, Vak Béla Királynak fia.
1173. Bé L a III. Máíbdik Geifa Királynak fia,
1196, Imre, a’ Harmadik Béla Királynak őregbik fia,
1200. Lászró III. az Imre Királynak fia.
1201- ANDRás II. a’ Harmadik Béla Királynak fia. Himjifywtá*
nus dtftus.
1235. Bé la IV. a’ Máíbdik André Királynak fia.
1275. IsTváN V. a’ negyedik Béla Királynak fia,
1277. Kun Lás z ló IV. az ötödik litván Királynak fia.
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1290.

1290. An DR ás III. a* máfodik Andié Királynak Unokája.
Fenettts diffus»
1301. L á s z L ó V. Cseh.
1305. Ottó, Kavarni Herczeg Német,
1310. Kíroly Király Olafz.
1342. L a j о s, Károly Királynak fia.
1382. Maria, Lajos Királynak őregbik leánya.
1385. Károly II. Olafz.
1386. SiGMOND Német, azután Római Csáfzár,
1438. Albert, Bécsi Herczeg a’Sigmond Csálzárnak Veje, azu.
tán Csáfzár.
1440. L ász ló VI. Lengyel.
1444, I®0 László VII. az Albert Csáízárnak fia. Poßhumus diffus.
1458. Mátyás, a’jó Hunyadi Jánofnak jó fia.
1490. László VIII. Cseh Orízági Király, Cazimir Lengyel Ki
rály fia. Debfe diffus.
1508. La jós, ennek a* Láfzló Királynak fia,
1526. János Zapolyai.
1527. Ferdinand, Bécsi Herczeg, a’Károly Csálzárnak Eocse,
kinél Anna Aízízony, Lajos Királynak Nénnye vala, Janos
Király ellen Coronáztaték Székes Fejér-Várba, azután Romai
Csáfzárá.
1563. Maximi lián, Ferdinándnak őregbik fia Apjának éltében
léfzen Király, azután Római Csáfzár.
1572. Rudo lp hús, Maximiliánnak őregbik fia, Apjának éltében
léfzen Király, azután Római Csáfzár.
1608. M á T Y á s, Máximiliánnak fia, és Rudolphufnak
Öcsé, Kártyának éltébe lélze Király, azután Római Csálzár.
1618. Ferdinand II. a’Gréczi Károly Herczeg nek fia (ki az el
ső Ferdinánd Csálzárnak fia volt ) Mátyáihák éltében Coro
náztaték Kiralyá, azutan Róm i Csáfzár léfzen,
162$. Ferdinand. III. a*máfodik Ferdinánd Csáízárnak fia, Arijá
nak éltében Coronáztaték Magyar Orízági Királlyá So
pronban,
EMA-

EMAGYAR

KRÓNIKÁNAK,
ELSŐ RÉSZE,
Melly magában foglallya, a’ Magyaroknak Első, és Máfodik Sei.
tiából - való ki-íőveteleket Pannóniába, A Királyoknak egy násután-való kővétkezését, a’ Harmadik András Királyig, kit Velen»
czei Andráfnak hinak. Úgymint kiben a’ régi Sz*. Királyoknak
magvok ízakadott, és azoknak idejekben történt fő dolgokat,

A* MAGYAROKNAK ELSŐ
KI-JŐVETELEK PANNÓNIÁBA.
ANNO 373.
Magyarok ez cfztendőben jővének Hunniából, avagy Scitiából bé Pannóniába Válens Csáfzárnak, és Dainaíus Pápá«
nak idejekben, Tifzcr-való fzázezeren, és nyólezván ezerenj
kik előtt valának Hadnagyok Béla , Kéva , és Kadika,
ezek a Chela fiai, Szemen nemzetéből valók voltak. Annak főőtte Atila két EocsévclKémenne1, és Budával a’ Vén Ben
degúz fiai; ezek, a'Kádár nemzetéből valók vólrak. Ezek
nek Kádár vala ítélő Mederek, kik véres Tőrt hordoztak kőztők, és azЛ3
zal

zal hirdették őket egy bizonyos helyre hadba i A kik engedetlenek voltak,
azokat kegyetlen halallal őlték-meg, és minden marhátokban zákmínyt tettek.
Halván azért ezeknek jöveteleket Martinus , Római Tifztartó, azontói ellenek maga erejéhez, tőb fegétséget kére. Azért ennek fegetségére el
jőve a’ Veróuából-való Detre nevő Kapitány, és nagy Tábort járánaka’Potentiana kőrnyül nem mefzfze Száfz- halomhoz.
Kik mikoron a* Magyarok meg-hallották volna, éjjel a’ tömlőkön
által-kelénck a* Dunán, Szent Gellérd hegye alatt, mclly helyt az által- kelés,
ről, mind ez mái napig kellen földének hívunk, és azonéjjel véletlenül megiiték a*Római Tábort Potentiánál, és meg-verék őket, holott cl-hullának
a’ Rómaják kőzzül két fzáz tiz ezerén: a* Magyarok közül fzáz hufzon őt
ezerena* Kéva Capitánnyal együtt, kit el-temeténeka'Magyarok nagy Tifzteséggel egy nagy járt út mellet, kit kéve házának, másképpen pedig keáfzón, к hívunk.
Azután nem fok udő múlván, a’Rómajak ifmég meg-gyulének fölső
Pannóniában,nem melzfze Becshez,Tulnánil; mellyet mikor meg hallotrak
volna a* Magyarok, ifmét rcájok ménének, és mindeneitől fogva el-verék
őket,holott el-csékMartinus,Detrépedig a’nyil vafathomlokában( mellyet
a’Magyarok oda lőttek vala) bé-vivé Romaba, erről nevezék őtetHaliltalan
Detrének, hogy olly hofzfzú úton , annyi ideig a’ vafat el-fzenvedhette hom
lokában. A* Magyarok kőzúl pedig ott negyven ezercn hullának-cl, há
rom Nemes Capitányal együtt, Bélával, Ke'mennel, és Kadikával, kiknek
tetteket kéveházára hozák , és cl-remeték nagy Tifztefséggel a’ Tárnok völ
gyénél , holott annak előtte azutkőzet lett vala. Azért illyen nagy vérontáflál fogtalak-el a’ Magyarok Pannóniát a’ Németektől. Mivel hogy pe
dig az elöttök Járó Capitányok a’ két útközeiben el-vefztck vala, és a*
Römyőlők-való fok idegen nemzet kőzett, nem lehetnek vala fejedelem nél
kül, azért minnyajan egyen lőképpen.

ANNO 40I.

TILAT, avagy Ethclét, a* Bendegúz fiát, válafzták Királyokká;
mivel-hogy ez igen bölcs, és okos hadvifelő Vitéz ember vala.
Atila azért el - foglalván Pannóniát, és a* Magyarokat belé helyheztetvén, es le-telepétvén, magának Sicambriában válafztot vala lakó helyét.
Az ö Záslóján, egy aranyas Koronás kefellyő vala irya, és ezt a’czimert
viíclték a* Magyrok a’ hadakban , mind aGeifa Herczcgnek idejéig.

A

ATILANAK

A

HADAI.

Zután nem fok üdő múlva Atila tiz fzáz ezer Magyarral fői-kde, és
meg- hódóltatá Trácját, Misiát, Akáját, és Macedóniát, ezzel megtéré

téréSicámbriába;kinekalájaadákmagokat, Valemira* Góttufoknak Királya;
és az Aldarik a* Gepidáknak Királya, ennek főlőtte a’ Marchománufok, Svévnfok, esErulufok.
Atila a* Veroniai Detrik Capitánáyt fok adományával, és maga ajánlá
sával magához hajú, és Kapcsol!, ki azután mindenütt mellette hadakozott,
Német, 01afz,és Franczia Országokban
Azután Atila ifmét Táborát indétá, és meg-vévé Thót Orfzágojt. ho
lott a* Szifzeki Várad:, Sibenyikot, Szényt, Zádort, és Pólát mind földig
lc-rontatá: Német Orfzágot mind el-járá, Sigmond Királyt meg-veré, Ar
gentínát meg-vévé, és mind főidigle-rontata.TovábbmenvénGalliabanmegvévé Luxuniomot, Bizanciomot, Chalomot, Moftihont, Lygónt Burgund
iát, és Lugdunomot. Végre juta a* Cathalon nevű mezőre, és ott Eccius Patrí
ciussal meg-víva, holott népében fzáz hatván őt ezer embere yefzct, de mind
azonáltal az ellenség el-ménc előtte. Itt anyira meg-ijedet vala Atila, hogy
egy nagy rakás Nyerget horda rótt vala ólzve, és arra fől-üle, és meg-parancsolá, hogy ha az ellenség meg-verné őket, a’ rakás Nyerget alatta föl-gyujtanák, hogy az ő elleníiginek elevenen kezébe nekerullyön. Honnan Táborát
indétván jőve Tráháfnak Várasára,mellybe Szent Farkas bi-bocsátá ötét, és ke
gyelmet nyeretőle a’ Várainak. Azutánnméne Tolofnára, az-is hamar fejet
hajta néki. Továbbá méné Ramifeíre, és azt meg-vévén^ népet mind le vá
gata. VégreColóniára, holott, meg-őlék SzentOrfoláta1 tizenegy ezer Szü
zekkel a* Rén vézén. Azutánnhogy mind a* Gadiát,mind a* Flandriát,el-rontá jő
ve Turingiábá, Végre a* Dánufokra,és Normannufokra, és Litvanufokra,ki
ket mikor mind meg- hódoltatott volna, meg-téré Sicambriába.
ANNO 4. ti.
Tt Atila igen meg-haragúvék maga Attyaffiára Budára ( ezt némellyel
Blédának irják)hogy Sicambriát,mellyet moftanBudának hivunkfaz ő hao yá*
sából épétett) nem nevezte valaAtilá nevéről Atilának, hanem a’ maga'ne
véről Budának, kiért meg fogata,és maga kezével meg ölé őtet.
Máfik okát, mcllyért meg-Ölte ezt Írjak Mivel hogy e'két Attyafiak főlőt
te igen kulőmbóző erkölcsiek voltak. Mert Buda fzelid békeség Szerető, igen
ember bócsullő, bév - kezű, és adakozó vala, Senki marháját hamisan nem
kívánta. Atilá pedig ellenkező-képpen, igen kemény terméfzetü, hadako
zó, kegyetlen, és Vér fzomjuhozó fősvény, és telhetetlen ember, még a*
Magyaroktúl-is ragadoz vala. Buda azért gyakorta intette, hogy a’ fok hadakozaftól immár meg-fz&nnék, és meg-elégednék ennyi fok és gazda* Orszá
goknak birodalmával, mellyeket magok birodalmok alá hódoltattak. A*
Magyar nemzetnek nagy dicsőségére, és jó hírére 's nevére elégséges volna
az
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az hogy a’Romaiakat, ki ez fzelés világon leg hirefseb hadakozó nemzet
ség volt, ifyen hatalmas Országokból ki verték , és őket meg.győzik vólna. Azért ezekben az Orfzágokban mcllycket a’ Magyarok Számtalan fokvérontáíokkal magok birodalmok alá hajtottak, meg kőllene immár nyugta
tni mind magát, mind a’ maga népét. Atilá Budának illyen fzép intéíit néni
turheté, és Semmiképpen nem fzen-vedheté, hanem haragjában, érette meg.
tiiwBudát, ésa’ teiletazDunábavetteté,hogyazhóltteflétfcláthafsa fcnki.

ANNO 457.
Nnak utánna,megemlekezék Atilá aző népének Vefzedelmcról, melíy
történt vala az Cathalonnak mezején, és ifmét erejét odafelé indétá, és mentében a* Tenger mellet fok Várainkat el-ronta, Végre Aquileját
az erős várait meg-fzállá, kit három efztcdőre vehetet-meg. Azután méné,
Ravénárá. Továb menvén Pádvát, Julius Vírását, Veronát, Vincenciát,
Brixiát, Cremónát, Mántuát, Pergamot, Fcráriát,és fok egyéb keretet várasokat megyévé. Az után mene Lyguriába. Ofztán jőve Mcdiolánomba, holott
minden vára Sokat főidig le-rontatott. Mcdiolánomban midőn a1 Római Csá(zárokat aranyas Királyi Székekben ülve, a* Scitakat pedig lábokhoz borul
va, az képpen le-feftve látta vólnak: Mágat irata le-iilve a’fzép Királyi ízé
ben , és előtte a’Romai Csáfzárokat,kikvállokonSákokathordozván,azok
ból Iá bai eleiben aranyat tőltnek yala. S-mint hogy foga vásék Romára,oda is
el-indúla,kinek Leo Papa nagy Proccfsióval eleibe méné addig az hélyig, a’ hói
Mineius Vize Pádusvizébefzakád, könyörögvén néki,hogy el-tcrétenc hadát
Romitól. Kitt Szavával annyira meg-fzoréta, hogy azontúl oda való menetelét
ti hagya, és békeséget ígérvén a* Pápának, lova Száját más felé térété-Kitül
mikor aző vitézi kérdenék miért fzokáfa főlőtt engedet a’ Pápának ? azt fele
ié hogy a* Pápa feje felett látót egy nagy embert papi ruhában fenlőt, az ki
ha Hálál, mezételen fegyverrel fenegette őter, ha meg nem térne, és a* Pápa
könyörgésének helyt nem adna, és el nem hadná Romará váló menését. Hihe
tő,hogy ez a’ ki Acilát el- ijefzté,és Romárul el-térété Szent Péter Apóitól volt,
kivel cgy&tt-bogy Szent Pál Apoftolrs a’Pápa feje főlőtt Atilának meg jelent
légyen-, némeiíy Hiíloriát. írók fől-jedzik; azért ezzel Atilá Sicambriába téré
békével.
Haza Szilván Sicambriába, Kéretni kezdéaz Valcntiniinus Csáfzár Hugát felrúgni magának. De mivel hogy Pogány vala, nem adá Valentiniánu»
jitkí, kin meg haraguván, ifmét Olalz Orlzágra igyekezik vala menni, és ha
tovább élhetett volna, végjhez к vitte volna Szándékát.

A

Végre

ANNO 44).
Égre ofzran, hozati magának feleségül, a‘ Baétriabéli Király leányát,
kinek Mikocz vala neve , ennek öröméért a' Menyegzőjekor, mikor főlöttéb erőltette volna magát a’ Szereiéin dolgában ,és fok bort-is ivott volna,
éjjel ágyában mikor el alntt volna,vér indula az orrából, melly mind lzáját,
torkát, hogy hanyattá fekfzik vala.meg-tőlté, és a’ miatt meg-fullada Atilá;
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mának negyven négy , a'Magyarok Scitiából való ki jővéfeknek utánna het
ven hét, életének pedig fzáz hufzon négy esztendejében. Kinek halálakor
Valentiniánus Csáfzár álmában azt látta vala, hogy aa Atilának kézija-meg
fzegett volna.

az

atilanak

titvlvssa.

Gy irattya vala pedig magát Atila : En vagyok az Atilá, írtén akarattyából az Bendcguznak fia , a’ nagy Nemrothnak onokája ,ki fől-neveltettem
Engádiában , Magyaroknak, Medufoknak , Gottulbknak, Gepidáknak Kirá
lya ,e’ világnak fejedelme, és IftennekOltóra.
Az Atilának két fia, Chába, és Aladárius a’verónából-való Detre Ka
pitánynak álnok Meftérségéből(hogy a’Magyarokat meg-fzaggathafsa, és így
könnyebben femmivé tehefse, éseí-íogyathafsa a’ Magyar nemzetséget J egy
be háborodának az birodalomért; azért Sicambriánál meg-vivának egy-másfal, holott tizen ötöd napig tarta az viadal koztok. О Ily nagy yérontáft té
vének, hogy a‘ Duna vize véreiben foly vala alá. Az első ütközet Chábának
álla, ki az Görög Csáfzár leányától való vala, e* mellé állottak vala nagy.
óbb rélzre a’Magyarok. Az máfodik ütközet álla az Aladáriufnak a’ Német
alzfzontul való gyermeknek, ki mellé állottak vala a* Veróniai Detre Kapi
tány, a'Németek, ésegyeb féle nemzetek, kiket Atilá birodalma alá hajtott
vala; deel-velze Aladárius. Chába pedig látván hogy a’Magyarok inkáb mind
cl-velztek volna, nem mere ennyi-fok idegen nemzetség között, i-Ilyen kevés
néppel meg-maradni, hanem fol-kele ,és tizen ötezer Magyarral, és a* több
Eoccfeivel, kik hatvanan valának, bc-méne Görög Orfzágba Honórius Csáfzárhoz az Annya rokonságához, holott tizen három efztendeig lakozék. An
nyira el-velztek vala a* Magyarok ebben a’ Viadalban, hogy a’ fok,és meg.
fzáinlálbntatlan Atilá népe közül ötven ezeren alég maradtak-meg. Azután
fól-kelvén l é-méne Scitiába, és ott az 6 őísét az vén Bendeguzt elévenen
találá, kinek tárnicsából ott meg házafodék , és lén két-gyermeké Edemon, és
Ed De. Mig Chába e’ világon éle mindaddég mcg-emlekezék a’Pannóniának
В
kövér
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kuyér földéről, és inti vala az 6 fiait, hogy jövendőre ifmét mennének rcája.
Az tőb.Magyarok pedig,kik az ütközetni!,és Chábítul meg-marattanak
vala , egyetemben föl-kelének, és meg-Szállánák Erdélynek a’ Moldva felőlvaló réfzében, kik mind e’ napiglan ott lakoznak, és Székelyeknek hivattatnak. Ofztva vadnak pedig hét Vármegyékbe, avagy a* mint ók nevezik fzékekbe,mellyeknek ez nevek. i.Csik, Gyergyó,Káfzon.2.Kézdi.3.Szepti. 4 Orbaj.
5. Aranyos Szék. 6. Maros Szék. 7. Udvarhclyfzék.Az elüttök járókat,
kiktől igazgattatnak, és minden dolgokban függenek Kapitányoknak hják.
ANNO 462.
Elcnczét ez efztendőben Fundálák az Aquiléjabéliek, az Adriaticum
nevű Tengernek Szigetében, hová Atila előtt futtottak válás
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AULA HÁLÁL a VTAN PANNÓNIÁNAK
Fejedelmi ezek voltak.
ANNO 469.
Duzio Pannóniának Királya.
ANNO 493.
Hennacus Pannóniának Királya.
ANNO 535Zeliorbos Pannóniának KirályaANNO 577. ^
Aváres Pannóniának Királya.
ANNO бобCajánus Pannóniának! Királya.
A N N O 912.
A’ Thótok,és Horvátok meg-fzállák Illyriát,és Dalmatiát, kik mind éz
napiglan rajta laknak.

ANNO 627.

Mahomet kezdé Arabiában a’Tőrőktévelgéíl, és azt cgySergyius nevű
ki-fzőköt Barát Alcoiánba irá.

ANNO 642.
Csehek egy réfzét Német Orfzágnak meg-vévék, mellyet örökségül ma
goknak fogtálának,és rajta le-telepedének*
e
Ezek Vandal nemzetek valának; de aző Capitányokról a* Csehrol, Cse
heknek Neveztetének.
Krakó névű fejedelem ezen üdőben fzállá-meg Lengyel Orfzágot, az
Van-
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Vandal nemzette], kinek nevéről a’ fő Várad a’ Vifzla Vize melptt,
Krakónak Nevezték. A’ Lengyel nevet pedig vévék más Kapitányiul,Ki
nek Leh vala neye. Az Deák nyelven pedig a* Polufról hívattatnak Polónufoknak.
ANNO 654.
Krakó ez fidőbenFondáltaték Lengyel Oifzágban.
Ugyan azon efztendőben az Férfialaknak fejedelme, feleségével és negy
ven ezer emberrel együtt Condánti lápolyba jőve ,és ott miüdnyijan meg-kcrefztelkedvén , a’ CHRISTUS Evangeliomät vévék.

ANNO 656.
Prága fundáltatott Cseh Orfzágban.

ANNO 687.
AVelenczéfek ez ödőben emelőnek magoknak Herczeget avagy poteftád.
ANNO 713.
A Németek ez udőben lének Kerefztyénekké a’ Bonifácius barát által,

ANNO 718.
Seit* Pannóniának Királya.

a magyaroknak második

Ki-jővetelek Pannóniába.
ANNO 744.
Magyarok Scitiába-való bé-menetelek utann, Pannóniában kulomb
külömb-féle változálok lettek, miglen ez efztendőben, két dolgok
éul lel indétarván,a'Magyarok ifmét ki-indulának Scitiából. Első a* Chábának az Atila fiánakTcdamentoma,ki mikor meg-halna,a’ Damafes Idénre kénfzerété őket, hogyha meg-fokaíodnának, ifmét Pannóniának főidét el-fogla!»
nák,és azó Attyának Átilának ellenségin bofzfzút allanának. Máfodik, indétá őket az Alom látás,a'mcllyet látót vala ugyan ott Hunniában az Eleudnak
felesége Enodbila afzfzony, terhes volta korában. Ki álmában ezt látta va
la : hogy egy igenfzép Saskesellő a’fejét az ő kebelébe hajtotta, kinek nyugovásának gyönyörűségéből az ő méhéből egy nagy ízép folyó Patak folyamékki,és nagy bévséggel egy idegen földrealá folya, holott meg.gyűlvén, mind el
lepő az főidet. Ez álom felöl az Scitiabéli jövendő mondók ezt magyátázák,
hogy az ő magzattyából támadna oly fejedelem, ki Hunniából nagy néppel ki
menne, és az Pannóniának kövér főidét ifmét el-fóglálná. Kitilt midőn üdő
bc-telven,egy fzcp férjhgyermekízületet volna, az- ő Attyaazt, feleségének
Látásárul, és Almáról, Álmodlak nevező. De hogy ez nyilvibban légyen,illik az
Aulának eleitűi íögvá-yaló nemzetséget elő-ízámlálnúnk.
Bz
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ATILA KIRÁLYNAK
Genelógiája
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Nóé
Iáfet.
Hám.
Chus.
Nimróth,
Hunor.
Bor.
Dama.
Keleed.
Keve.
Keár.
Bellér.
Kádár.
Othmár.
Farkas.
Bondosárd.
Buken.
Czanád.
Rudii.
Belztur.
Mike.
Miske.
Ompud.
Kulcze.

#

e
e
#

e
о
#

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Levénte.
Lehel.
Zámir.
Zambur.
Bólug.
Bóczu.
Zoltán.
Berénd.
Chadicza.
Opos.
Ethei.
Szemein.
Turda.
Bendegúz.
Atila.
Chába.
Ed.
Ugek.
Eleud.
Almos.
Árpád.
Zoltán.
Toxus.
Geiczá.

Ip/c mutat tempóra, & atates > & trasnfert 7(fgna, attjue confli-

tűit. Dán. .2 Cap.
Rpádnak idejében azért, ki indulának a* Magyarok Hunniából, és ál.
tal-jővén fok Orfzágokon, és tartományokon, áltál-kelek a’ Tanais
Vizét, és jovének Mufzka Orfzágba, azután Orofz Orfzigba. A’ Székelyek
azért az Atilá Királynak maradéki, kik immár Erdélyben le-telepedtek vala,
ha'-
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halván a’ Magyaroknak jő vételit, eleikbe menénekOrofz Orslgba, és bé hoz
zák őket Erdélységbe. Holott hét főldt Varat csinálának,mellyekbeu egy ideiig
meg-nyugovának. Erről a* hét főid Várról immár mind é napiglan az Erdély
neveztetik hét halomnak, deákul leptem Caftrának, Németül pedig Szibenburgnak.
A Székelyeknek pedig akkor adák a* Nemefséget, és fzabadságot, mint
Atilá maradékinak, és az Magyarok régi híveinek. Mert Atilának halálaiul
fogva, mig a' Magyarok efméc máfzfzor ki-jőyének ez Orfzágba, ebnemfcletkezénekaz ő elejékről.
Továbbá, emelének ugyan ottan Erdéllyben bét Kapitányt,cs mindenik
alá adánakharmincz ezer embereket,hadra alkal matofokat.Ennek fő.'őtte fzerzének fzáfzadofokat, és Tizedefeket minden féregben. Valinak azért mindeneftöl-fogva fzólgáknak, gyermekeknek, és Afzfzony embereknekkiyüle,kvt
lzáz tiz ezeren.
Vala pedig e* hét Kapitány kőzzul egy Árpád nevű, ez a’ tőbinél gaz
dagabb, és Nemefebb vala,ki-az Atila nemzetéből való vala.Ennek az Apja Al
mos meg-hala Erdélyben, és nem láthatta Pannóniának főidét, mint Áron az
ígéretnek földét, hogy nem láthatta.
Ennek uránná bocsátának-cl egy kémet , kinek neve vala Kufzid , ez a*
Kundnak fia vah, hogy a’ Pannóniának földét minémű volna, és miefoda né
pek lakoznának rajta, meg-látná. Azért a* Kúfzid el-járáa’ földét mind a’ Du
náig, ésmeg-tértében yin a’ Kapitányoknak egypalaczk Duna vizet, egy ma
rok füvet, és egy marok fekete földet. Kiket mikor az Kapitányok meg-lát
tak volna, igen jónak ítélek azokból lenni a* Pannóniának főidét. Árpád
pedig azon helyt Scitiának módgya fzerént, egy aranyas hadi kürtőt meg
telte a'Duna vizével, és fol-emelvén azt, monda nagy fői fzóval: mi Artyánk
Márs, és Hercules,nágy hálákat adunk néktek, hogy minket a*ti jó-vóltotokból ide vezéreltetek, és hoztatok. Ennek okáért Kőnyőrgíinknéktek, hogy e*
Pannóniának földén minket meg-fzállicsatok, és őrök birodalmúi minékünk
adgyátok. Az Dunának 1 (lenét minékünk engefztcllyétek, és vifellyetek oly
gondot reánk, hogy a* kőrnyülünk való ellenségünk miátt ei ne vefzfzünk.
Az Magyarok erre nagy fői fzóval haromfzor Deuft kiáltának, melly helyet,
erről mind ez mái nap:g, az Deusról Défnek hívunk, holott tnoftan egy vá
zas vagyon közel Szamos vizéhez.
Az üdőben bírja vala Pannóniának Orfzágát egy Suatapolug névü feje
delem. Maróbbnak fia, kinek küldének a’Kufzid által egy fejér Lovát aranyas
fékkel, és Nyereggel, és kőnyórgének néki földért, hón lakozhatnának.Sua
tapolug nagy víg kedvel el-vévé az Lovat, és igére nékik lakó he'yet az Orfzágban, gondolván azt, hogy valami, munkás, és fzántó emberek volnának.
В3
A’ Ku-

A’ Kufsid meg-térvén meg-mondä nekik a5 válafzt, mellyen a’ Magyarok igen
erűiének, és a’ ICufzit mindjaráít vifza-kűldék, és meg-izenék a’ Suatapolug
fejedelemnek, hogy el- menne az főidről; mert az főid övi к volna, mellyce
ők áron vették volna meg-töle; a’ fejér lovon a‘ földét, a* fiken a' füvet ,a*
Nyergen pedig a'vizet. Halván ezt Suatapolug igen meg-búsdia rajta , és
monda: ha ez így vagyon,én a* lovat agyon veretem,a* féket a’ rétbe vettetem,
a* Nyerget pedig a* vízbe haítatem. Erre Kufzid így felele: ha azt n>íveled-is,
abban a’ Magyarok íemmi kárt nem vallanak. Mert az Ebek meg-efzika* lo
vat, a‘ kafzálok meg- talállyák a’féket: a' haláfzok pedig a’ Nyerget.
Azonban a’Magy árok mindTáboroűól meg-indiilánik;mellyet halvánSnatapclvg ki-fzálla eleikben, és meg-ütkőzvén vélek, meg-vereték az Magyarokrdl, Suatapolug pedig el-futamodván bé-fzöktet Vácznál a’,Dunaba, és
beléhala a* vízben, mellyen az Magyarok lének nagy őrömben, és azon helt
Pannóniában le-telcpedének, mellyben mind ez napiglan,a* mint láttyátok la
koznak. Ez lén Conftantinus Csálzárnak az Leo fiának, és Zakariás Pápának
idejekben.

az kapitányoknak nevek.
1. Aurán az első Kapitány, fzékes-fejér-várnál fzálla-meg.
2. Szabolcz a’máfodik. Ettúl Származott a1 Cháki família, ez a* Tiízfza
mellet telepedik-meg, és népével az égé íz Nyírséget bé-tőlté, kinek az ő
főid váramoft.is főn-vagyon a’Tifzfza mellet Rakoma-zon főllyúl.
g. Khnd az harmadik Kapitány: A' Kendi família innen Származott.
4. Gyúr a a’negyedik Kapitány, Ez Erdélyben telepédek-meg, kiről moft-ís
az hely Gyula-fejér-várnak neveztetik. Az Gyulaffi família innen való,
5. Berbulcz az ötödik Kapitány. Ez a’Balaton mellet fzálla-meg,
6 Leh az hatodik Kapitány. Ez Galgocz táján fzálli-meg népével7. Urs az hetédik Kapitány , ki az Sajó vize mellet fzálla-meg.

az

magyaroknak

hadai.

/V 2 Magyarok hogy tneg-fzállák Pannóniát, hat efztendeig meg-nyff-r
govának. Az hetedik elztendöben Cseh Órízágot, és Morvát megrablák,ésmeg térének Pannóniába, mellyben egy efztendeig meg-nyugovának,
2. Azután menenek Carinthiára, holott meg-iitkőzének az Carinthiai,
Carnioli, Stíriai, és Moraniai Herczegekkel, kik ellen az Magyarok diadalmafok lének, és az ő főidőket mind el-rabolyán, meg-téréaek Pannóniába, és
velZ-teg valanák három efztendeig.
Ifmét

g. Ifmét el- indulának az Magyarok,cs azegéfz BolgárOrfzágot el-rablák,éségetek, cs nagy prédával békével vifzfza-térének,
4. Annak ittánna ménének Lombardiára, és meg-vévék Pádvát, és azt
meg-égeték; Hetruriát, Alfatiát, és Lotaringiát mind el-rabolván, és el.éget
vén, nagy gazdagsággal hazajőyének Magyar Orfzágba,és meg-nyugovának
tiz efztendeig.
5. Ez után ifmét föl-kelének az Magyarok, és ménének Német Orfzágra , és mikoron meg-rablotrák yólna, Saxóniát, Turingiát,Svéviát, Franciát,
és Burgundiát, őrömmel térének-vilzfza Magyar Qrfzágba, és nieg-nyugová*
nak tiz efztendeig.
6. Conrád Csálzár idejében az Magyarok ifmét Német Orfzigra méné
nek , holott nagy fok rablás-után feregiket ket-feléofzták, kinek a’ felé Auguftát meg-fzállá: a’ felepedig rablani méné. A’kik Auguíta-alatt valának,
azok meg-verettetének az Cséfzártul, és ott két Nemes Kapitányok el-fogattaték Lehel, ésBolcsu. Kiket mikor az Csálzár eleibe vittek volna, monda
nékik az Csálzár: Miért kegyetlenkedtek ti olyigen a* kerefzryének ellen?
Mondának amazok: Mi vagyunk az Mennek bofzfzu-álló О (tori. Azért, ha mi
még fzünunk titeket háborgatni, minket búntet-meg Men. Mondá ifmét az
Csálzár nékik: válafzfzatok halált magatoknak; mert meg-kől halnotok. Mon
da erre Lehel: Adgyák énnékem az én hadi kürtőmet, had kürtőllyck véle
meg egy-fzer halálom előtt. Es mikor elő-hozták volna a* kiirtott, kerengeni
kezde véle, es fúni, ésfől-huzván azt, úgy utea’Csáízárt agyon véle, hogy
mindjáráít meg-hala a’ Csálzár, és mondá: Menny-elelőttem, és az más Világon-is fzólgály nékem; kiért a* Németek Ratisbónában,mellyet mi Rezem
nek hívunk, mind,a’ kétCapitányt,Lehelt, ésBolczut fől-akafztaták. A* más
Sereg pedig a’ ki rablani ment vala, meg-téröben meg-veré a* Csáfzár fereget,
és fokát rabolván nagy nyereséggel meg-térének Magyar Őriz,ágba.
7. Nem lók üdö múlva a* Magyarok ifmét nagy lokasággal el-indnlának,
bofzfzut akarván állani az Németeken. Es el-rablák,’s el-pufztiták Lotarin
giát, és meg ütközvén az Németekkel meg-fogák a’ Lotaringiai Herczeget, és
a’ Brabancziai Herczeget a’ viadalban Strozpurg-alatt, és mind a* két Herczegnek fejét vevék. Bcllyeb indulvánFrancz Orfzágra ménének, holott nagy
pufztaságot miveiének. Tovább menyén el-rablák a’ Mecz, Trier, és Aquisgrana tartományokat. Annak uránná meg-vévék, Segula, és Taurina vára
tokat. Végre fegyverrel utat nyitván magoknak, egy-fzer, mind el-pufztiták,
egefz Lombardiát, és mondhatatlan nagy prédával jővének-vifzfza Magyar
Orfzágba.
A’ Nagy Káról Csáfzár nem akarván fzenyedni a’ Magyaroknak illyen fok
kegyetlen hadait, mellyekkel íok Orfzágokat meg-nyomoritottak vala. An
nak

nak okiért nagy haddal reájok jőve, és nyólcz egéfz efztendeig rettenetes nagy
vcr-ontiffal, és fzámtala fok embereknékvefzedelmével hadakozékellennek.
Sicambríita1 Chábára a’ Magyarok fejedelmére meg-fzállá, meg-vévé, és a'
Chabit-is benne meg-öle. Végre az gyakran való ütközetekben ( mert a' Magya
rok nem badgyák vala magokat, hanem mindenkor vitézül támadnak valaellene: i mind el-vefzénck a' Magyarok között való Nemeíek. A’ köfzég-is igen
meg-fogyatkozék. Es a’ nagy fok gazdagság, mellyel ennyi fok Orfzágoknak
el kóborlásával, és rablásával egyben takartak vala,mind el- vefze tőlök- Azért
kénfzeretetének a* Magyarok Káról Csálzárnak meg-hódulni, és néki fejét
hajtani.
Ezenközben a’ Saxóniaiakel-hagyáka’ kerefztyén hitet, mellyre az előtt
a* Csálzár fegyverrel hajtotta vala őket. Ezt halván Káröl Csáfzár iímét rcájok
méné, és meg-veré őket, az ott, való népet föl-vévé, és Magyar Orfzágban
Erdélyben helyhezteté a’ Magyarok köziben. Ezeket híják Erdélyben Szádok
nak . Ezek építek Erdélyben Szebent, Kolosvárat, Száfzváraft, Szálzlebeft,
Besztreczét, Régem , Megyéit, Segesvárat > Kőhalmot, és Brafsót.
NB. Iftváuffi in fűis Hifloriis lib\ rj. föl. 220. Azt írja , hogy foha femmi
bizonyos Hütorikufokbóla* nyilván ki-nem teczik, hogy valaha Káról Csálzár
a’ Magyarokra hadakozott volna; hanem az első Geifza Király a* Szent Láfzlónak Bátya hozta-bé Erdélybe a* Szádokat, mellyről való privilegiomokac
ízemével latta ő maga Iftvánffi.
ANNO 8 32.
Gemiítula’ Thót Orfzági Király ez (időben volt.
ANNO 880.
Sveropilos Dalmatiának,és Thót Orfzágnak Királya, ezudőbe vette-fől
a* kerefztyén hitet, mind az ő Orfzágával együtt.
Lindeu тот a' Nagy Karol Csálzár halála után válafzták az Magya
rok Herczegnek. Ez mindjáráft el-fzakada a* Római birodalomtula’ Dalmatiabeliekkel, Aultriáiakkal.
8. Halván ezt Lajos Csálzár, nagy néppel reájok Indulá, ésmeg-ütkőzvén Lindeuttal diadalmas lén ellene. Lindem mikor az ütközetből el-lzaladott volna, Kőnyőrgéfre vévé a’ dolgot, és kegyelme; nyere a’ Csálzártul.
Ez igy lévén, a* Magyarok ifméc Franczuzoknak birodalma alatt lének.
9. Meg hala Lajos Csálzár,és egyben háborodánaka’ fiai a’ birodalom
ért. Mellyel látván a* Magyarok ifmét et-fzákadának a* Római birodalomtűi; és nagy féreggel el-indulának , és el kezdvén az Németeken, lókat rab
iának a’Csáfzári birodalomban,nagy kegyetlenséget mutatának minden em
berek ellen, és minden helyek ellen.
lo. Annak utánna a* Frencuzokra ménének, hogy azokon bofzfzut ál
lana—
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nak; mivel hogy a* Nagy Káról Csifzir onnan jótt vala reáfok, és 6 áltatok
oly igen meg nyomorította, és meg-alázta vala a’ Magyarokat; nagy pufztaságot miveiének azért tűzzel fegyverrel Franczia Orfzágban, valakit elő ta
lálnak vala mind le-vágyák vala , annak utánira haza térének Magyar Orfzágba nagy prédával, és gazdagsággal.
и Málodrk elztendöben kikelettel indulának a* Görögökre Conftantinus Csáfzár idejében, és a' fölső Mifiat, lllyriát, Traciát, és Macedóniát
mind el-rabiák, és égetek, és ez Orlzágoknak minden kincsében zakmányttévének. mellyel kinlzuéittiék az Görögöket adó-fizetéfre.
12. Annak uránná ménének Bolgár Orfzágra , holott mikoron meg-ürköztenck volna vé:ck, a’ Magyarok Diadalmafok lének,és ezeket-isadó-fizctéíre kiulzeréték.
13. Továbbá ménének ifinét Olafz Orfzágra, kinek akkor Királyok
Berengér vala; válinak pedig a* Magyarok nagy lereggel, kiktul az Olafzok-ct
jedének, és .mikoron meg-utkőztenek volna cgymálsal, a* Magyaroké lén a*
gyöződelem. Azután el-rablák az egclz Olafz Orlzágot,kiktől az ülafzok nagy
pénzen vévének békefséget, és adó-fizetéfre kötelezek magokat. Úgy jövé
nek vilzfza Olafz;Orfzágból.
14.. Ezután ilmét a’ Németekre indéták hadokat, és Alhaczot, és Saxóniát mind el-rablák, és valamit elő-találának, azt mind lé-vágák. Lön pe*
dig ez Henrik Csáfzár idejében; népet győjt azért Henrik Csálzár, és eleik
ben ízálla a' Magyaroknak Merlpurg váras alatt, és ott meg-veré a’ Magya
rokat, és minden predájokat eí-vévé tólok.
15. Salírdot válafzták a* MagyarokHerczegnek azLindout halála
ntán. Ezilmct bé-méne Olafz Orfzágba, és ott uionnan nagy pufztétáft tévé
nek, predálálokkal, tűzzel, és fegyverrel, azTicium nagy vára is a! egyetemben.
16 Annak uránná ilmét Morvára,és Cseh Orfzágra indulának nagy nép
pel, és azt-is mind el-dullák, és táblák, nagy prédával jövének vilzfza Magyar
Orizágba.
17. Eg- néhány efztendő múlva ilmét Olafz Orfzágra ménének. De
Henrik az Bavariai Hetczcg ellenek támada, és két ütközetben meg-győzé
őket, és vilzfza fzaladának Magyar Orizágba.
ANNO 931.
Az Csehek ez iidőben bé-v.ttéka’ Christus Evangeliomát«
'l oxvs a’Zoltán ilc rezegnek fii, lén Magyaroknak Hcrczege.
t8. To X 11 s azért ilmét ki-indétá a1 Magyarokat OlafzO fzágra, hogy
bofzfzút állanán <k rajtok, ez előtt-való rajtok tett bolzlzúságétt. Kit hal
ván az Oialzok igen meg-tedének, a* Berengár Királynak fiát Albertét Toxüs
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cicibe kíildék; ki-is fokkőnyörgéfck utána békefcéget nycre Toxuftul, tíz
kőből pénzt adván a* Magyaroknak; és ezzel meg-cérének a* Magyarok.
19. Ezután ifmét indulának a’ Németekre; lén pedig ez Ottó Csálzátliak idejében , ki hamar nagy néppel a* Magyarok eleibe fzálla, és mcg-űtközék vélek. A’ Magyarok pedig nagy emberséggel, és álhatattofsiggal vinak
vala ellene annyira,hogy egynéhány napig tarra a’viadal kőztők; de a’fokáig
való vívásban maid mind el-fogytak vala a’ Magyarok. Végre Ottó lén győ
zedelmes ellenek; hollott három Capitánny ok esek fogva) kiket Ottó Csálzár
mind fől-akafztata.
30. Egynéhány efztendővel ezután, indulának ifmét Fránczia Orfzágта, ég mikor mind el tabletták volna őket, nagy prédával vilzfza jővének , és
a* Rénvizén által-kelvén három részre о íziának, kiknek az eggyik réfzével
meg útközének a* Saxoniaiak, és ott mind cl-vefzének a’ Magyarok. Mikor
a’ két réfz értette volna a’ harmadiknak vefzedelmét, a* Rabokat mind lé-vágván,az predát-is mind el-hagyván egybe-utték magokat, és igy jővének haza.
ANNO <,58.
E Y s a á* Toxus Hcrczegnek fia, lett Magyaroknak Herczege. Ez igém
jámbor ember vala, csendes erkölcsű, éshékeség Szerető, lilén félő,
és Szent életű. Ez lífe-ni jelenésből,melly almában Ion, igyekezik vala azon,
hogy a* Magyarokat kerefctyénekké tegye, és a’ fene hadakozásokból jifzfza
▼onnya.
ANNO 969.

G

Szent íftván az Geifa Herczegnek fía, Szülétek Eszter
gámban a’Sarólta Afzfzonytól ,a’Gyula leányától, kitt
meg-Kerefztele Szent Albert a’ Prágai Pufpők.

D E P’S judicium tuum Regi da: & juftmam tuam fill 0 Regis t <Judicare populum mum in jußitia: &pauperes tuos injudicio«Piai.71.

KÖVETKEZNEK A’ MAGYAR
Orfzági kereízcyén Királyok.
Et nunc Reges inteüigite: Servile Domino in timere: Et apprebendite
di/ctplmam. Piai 6.
ANNO 983.
Confertare^ & eßo rohußus ( ait Dominus lofuae ) & cußodiasat% fatins
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cUs отпет legem* quam precept tik Moyfisßrvtts mcus.^oC I* с ар.
Ent I st V a N a’’ Gcifa Herczegnek fia első Magyar Orfzágí kercfztyén Ki
rály ez ftdőben válafztaték Királya. Ennek a’hetedik BencdekPápa küldc
Angyali jelenésből egy Coronát, mellyet mind c’ napiglan Angyali Cofonának hívunk. Ezzel azért meg-Coronáztákőtet a’ Királyságra. loot eszten
dőben.
A N N О 990.
Ent I st г £h Király az egéfz Magyár Orfzágot a* régi ScitiaiPogánságból a’Római Kercfztyén bitre tétetette. Geifa Herczeg meg-hólt Anna
997»
ANNO 1003.
A* Törökök Hierusálemet meg-vévék.
ANNO 1031.
Ent Imre Herczeg» Szent litván Királynak eggyetlen-egy fia meg-hafa:
mellyen az Attyának, és véle eggyetemben az egéfz Orfzágnak lén nagy
bánattya.
Mivel hogy pedig Szent litván meg-betegedet vala, és meg-efmérte va
ja magán» hogy abból ki-nem gyógyulna, és fői-nem kelne. Es mivel hogy
gyermeki nem valának,gondolkodott azért, hogy aző Vér-lzerént-való rokon
sági közziil hadná vala-mellyikét a’ birodalomban halála után. Ennek okáért
hamar el kiddé Szolgáját a* Szakállos Budát Egrudnak fiát Nitrára» hogy
onnan Vazult az ő rokonságát hamar alá-hozná, hogy minek-clötte meg
halna, ötét Királyá tétetné. Vata pedig a’ Vázul igen ízép ifm-legény, kit
Szent litván Király aző váfotságáért,furcsaságáért,és furfántságáért,Nitrán
fogságban tartat vala. Melly dolgot Buda meg-jelentet a’ Királyné Afzízonynak Geislának ( Keislának is írják) ki a’ máfodik Henricus Csáfzárnak Húga
vala. Ez azon belt Buda előtt Schuft Nitrára bocsátá, és a* Király Szavával
a’ Vázulnak mind az két Szemét ki-tolatá, és a’ füleit ónnal bé- önteté. Ezt
pedig azért cselekedé rajta, hogy Pétert tétetné Magyar Orfzág Királyává,Szent
litván Királynak halála után, Azonban Buda-is oda juta, és látván c’ dolgot
meg-rettenerajta; de mind az által Vazulra’ Királyhoz vivé. Kit mikor az
Király meg-látot volna, igen síra rajta, és azonhelt a’ Kopafz Láfzló fiait
Andráft, Belát, és Leventét magúhoz hivatá, ésmeg-hagya nékik, hogy mindjáraft azOrízágból ki fufsanak, é;, magokat a* Királyné Afzfzontúl meg-óltaln azzák. Azok pedig ezt halván azonhélt nagy Keferuséggel Cseh Orfzágba
fután«k
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ANNO 1038Ent I ft van Király meg-bala Nagy Boldog Afzfzony napján, kit cl-reme
tének a' Magyarok Ízékes-Fejér-Varban nagy (italommal. és bánattal; ki
nek ha ála után három efztendeig Magyar Orízágban minden vigasság tévő
Musika meg Ízűnek. Ez igen jámbor, és Itten félő Szent életű fejedelem vala. Nagy fok gazdag Templomokat, és Calaftromokat címáltatot Magyar
Orízágban, Pufpőkőket, és egyéb fzerzetefeket fzerze, kiket mind ez napiglan ízem mikéi látunk.
Ennek fölötte az Orfzágot Vármegyékre ofztámellyekben fő Ifpánokat, Vice-llpánokat, és bírákat fzerze, hogy azoknak vigyázáfok áltál a' kerefztycn hit jobban gyarapodnék, az igafság-ís az Orízágban jobb móddal
fzólgáltatnék.
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A’MAGYAR ORSZÁGI
Vármegyéknek Nevek, és Számok.

tubditi igUur eßote omni Ьитапл treaturt propter Dtum: jive 'Regi quafi praeeVenti,
five Ducibus, tmquam ah to mKfu> ad vindiäam malefe&orum, laudtm verb bo
norum. I. Petr. 2. cap.
Admo-ne illos, Urimipibus, & poteflatibus fubjeStos (Je* diMo obedire, ad wtneopus
bonum parates ejft, Ad Titum cap. 3. V* I.
I.
2.
34.
5.
6.
7.
89.
io.
II.
12.
lg
14.

Szerem.
Val ко.
Poiga.
Verocze.
Thólna.
Baranya.
Somogy.
Befzprim.
Fejérvár.
Szál а.
Val vár.
Sopron.
Mólón,
Győr.

Vármegye.
Várm,
Várm.
Várm.
Várm.
Várm.
Várm,
Várm.
Várm.
Várm.
Várm.
Várm.
Várm.
Várm.

#
0
$

e
0

и16.
1718,
19
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Ко maróm.
Efztergam.
Pilis.
Pofon.
Nyitra.
Bars.
Hont.
Nógrád.
Pelt.
Bács,
Bodrog.
Zólyom.
Liptó.
Árva

Várm,
Várm.
V ártn.
Várm.
V árm.
Várm.
Várm.
Várm.
Várm,
Várm.
Várm.
V árm.
V árm.
Várm.
29.

X

29- Thurócz.

47. Zaránd.
48. Csanád.
49. Tborontál.
90. Thőmős.
51. Szőrén.
V árm.
52. Zemplin.
53. Trenchén.
54. Solch.
55. Kis-Heves.
56. Nagy-Heves.
Várm. ^ 57. Sáros.
Várm. $ 58» Csongrád.
59« Haron.
60. Macsó,
6[. Orbacs.
62. Kralzó.
63. Arad.
64. Kővény.
65. Ztebernik.

go. Szepes,
gi. Thorna.
g2. Vjvár.
33- Borsod
34- Gőmőr.
3)" Ungh.
36. Beregh.
37. tigólosa.
38. M áram áros.
39- Szathmár.
43. Szabolcz.
41. Közép. Szólnol
42. Külső. Szolnok
43' Bihar.
44. Kralzna.
45. Bérén.
46. Békés.

AZ

THOT

I. Várasd Várm.

AZ ERDELÍ
1.
2.
g.
4.

Kolos.
Doboka.
Belső Szolnok.
Thorda

ORSZÁGI
gyeknek Nevek.
2. Zábrág Várm.

VaRME.
g. Kórós

Várm.

VARMEGYÉKNEK NEVEK.
Várm.
# 5. Kukőllő.
Várm.
ф 6. Feyervár.
Várm.
# 7. Hunnyad.
Várm. ®

A1 SZÉKELYEK
I. Maros.fzék
%. Csik'fzék.

Várm.
Várm.
Várm.
Várm.
Várm.
Várm.
Várm,
Várm,
Várm.
Várm.
Várm.
Várm.
Várm.
Várm,
Várm.
Várm.
Várm.
Várm.
Várm.

SZÉKÉI,

Vármegyéi ezek.
® 3, Szepsi Izék.
jg* 4. Kézdi-fzékС3

V árm.
—
Várm.
Várm.

AVAGY

5. Or*

5. Orbai-fzék.
6. Aranyas-fzék.
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7. Udvarhely-izék , és e leg
főb a’ többi kozott.

SENT ISTVÁN KIRALI HADAI.
Lső hada lén a’ Kupán ellen,kí-Zirind fia vala; ez Somogyságnak Herczege vala; Es igen bánnya vala, hogy Szent litván Király a’ kerefztyénhitet
bé-hozta vala Magyar Orízágba. Annakokáért, hogy jobalkolmatofsága le
hetet volna a* kerefztyén hitnek Magyar Orízágból-való kigyomlálására, és
az elébbi Pogány hitnek helyre-való átlátására, az litván Annyát, Sarolta Afzfzonyt akarja vala magának feleségül venni, hogy я több pártotoknak fegétségekből utánna Királya lehetne. Ejtvén ezt Szent litván Király, igen-meg
háborodik rajta, és mindjáráit minden erejét az Kupán ellen indétá, Venczelt az egéiz had előtt válafztá fő Capitánynak. Venczel után valának Hunt,
ésPáznán, mind a* hárman Németek, feles, okos hadvifelő férfiak, és igen ér
teketek-,kik-is a* Király mellett nagy emberül,és vitézül vifelték magokat.Ezek
nek erejekkel, hatalmokkal, és okofságokkal,kénfzerétettcGeiía Herczeg, és
Szent litván Király a* Magyarokat a’ kerefztyén hitnek fel-vételére. Ezekkel
tehát a'hadi Vezerekkelmoit-is fzeméllye fzerént réa indúla az Király Ku
pán Herczegrc, és ar Garan Vize mellet a’Kupán hadát igen meg.véré, és
a' pártolókat mind el-vefzté, a' Kupánt pedig a’ Venczel Capitány maga kézé»
velle-vágá; kit azután a’Király néggyé vágata, és annak minden jófzágác az
Győri Szent Marton Kaíaftromához adá.
ANNO iooz.
Aiodik hada lén az Gyula Capitány ellen, ki ő néki Annyiról Eőfsi va
la ' oka pedig az hadnak ez vala, hogy a* Gyula Erdélyben, igen kegyetlenfeedik vala. Továbbá , igen ellenzi yala , hogy Szent litván Király az K.eieiztyén hitet bé-hozta vala Magyar Orízágba. Azért Szent litván meg-fogá
etet mind fiával, és feleségével eggyütt, és hozá őket Magyar Orízágba.
Ugyan azon urában kénfzerété fegyverrévei az Erdélyiekét-is a* Kriítus Evan
géliumának bé-vételére.
Harmadik hada lén Kein ellen, az Bolgárok Herczege ellen; de azt-is
meg-veré.• és meg-őlvén Kéánt, hagyá azOrízágban az vén Zoltánt az 0 Annyának Attya-fiát.
ANNO 1038'
*L TjÉTER, az Bilhclmnfnak , az Burgundiái Sigmond Herczeg Báttyának
JL fia, válaízratótr az Szent Király halála után Magyar Orizági Királya ,
és meg-coronáztaték Székes Fejér-Várban. Ez Német vala,és Szent litván Ki
rály
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tály Húgának fia vala: a1 Magyar Nemzetet-is ige gyűlöli vala, és rajtok igen
kegyctlenkedik vala. További, az Orfzágnak kincsét mind Német Orfzágba takarja vala. Ennek fölötte minden Tifzteket a‘ Németeknek, és Olafzok
nak о ízet vala. Mcllyeket a’Magyarok tovább nem türheténck; azért kénfzeréretének fzábadságok mellet Péter Királyra íheg-koronázásának uránná harma
dik efztendöben támadni; kik előtt három fő Magyar Urtámada-fel, tudniil
lik Vifcó, Toislán, és Pezli. Ezek Péter Királyt ki-íizék azOrfzágból: á’ lzakállos Budát az Egruthnak fiát, ki-által Pétert az Királyné Afzfzony, Magyar
Orfzágba hozatá Német Orfzágbol, mind konczról konczra vagdalák lőtt
a’ két fiáinak-is mind az két fzemeiket ki-tolaták. Az Sebufnak pedig, ki az
Vázulnak Izéméit ki-tolta vala, mind kezeit, lábait meg-tőrék., és fzőrnyu
halálai meg-ölck ötét, mind azokkal eggyütt kik ezekhez, pártolók valánakt
ANNO

III.

104.1.

Ba válafztaték, és Coronázraték Péter helyében Magyar Orfigi
Királyi. Ez-is Német vala, és Szent litván Királynak Húga vala
nála. Ez csináltatot Gonczőnfőllyul az Hernád mentében egy föld várat, m
lárul mindé napiglan azott való vármegyét Aba Ujvármegyének híják. Ez
fölötte kegyetlen, és hamis fejedelem vala , és méltábban neveztetett volna
gyilkofnak,hogy fém Királynak. Mert az parafzrságból válafztott vala tanácso
kat magának , és azokat emelé tifztcfséges méltóságokra; az hafznos Til'zteket-is azokra bízá. A’ Magyar Urakra pedigduhősködék, és egy nap öt ven
Urat egy házban bé-rckefztvén, lé-vágata, oly kegyetlenül, hogy meg fém ha
gy a gyónni nékik, Urat fém engede venni magokhoz. Kin a* Magyarok fölöt
te igen meg-búsúlának, és el hagyván ötét, küldenek ifmét Péter Királyért,
ki-Henrik Csáfzárnál vala. Mellyel a’ Csálzárt föl-is inditák , hogy Péter Ki
rályt ifmét fzékiben ültefse. Halván é dolgot Aba Király,azonhelt Auftriát ,
Bavariát, és Carinthiát el-rablá, és el-égeté. De azután cl-jöve nagy haddal
Henrik Csálzár, kinek Aba Király, eleibe ízál la, és meg-útközék véle; de
meg-vereték az őgonofzságáért, és el-fzaladván a’ Tifza Vize táján meg-öleték a* maga fzólgaitul, és eí-temetteték az Sári Kalaftrombán. Hívattatik pe
dig az ütközetnek hele Ferliorom pajernek, Magyarul pedig vcfzet Német
nek; mert ott fzámtalan fok Német velzet vala el.
ANNO 1044.
étert azért ifmét Királyi fzékiben űlteték : de Péter ifmét úgy cselckedék^
és duhöskődék a* Magyarokra, mint annak előtte; mert nem bizhatik va
la a’ Magyarodhoz. Azért az 6 kegyetlenségéért ujobban ki-veték birodalmá
ból,
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tói, és fzemeit ki-tolik. Végre meg.hala, és eltemettetek Pécset a* Szent
Péter egyházában, mellyető csmáltatot valav

ANNO

F04.7-

IV. A Ndras avagy Endre, a' Kopafz Láfzlónak fia Coronáztaték fzc£jL kés Fejér-Várban Magyar Orfzági Királyi. Ezt, és ennek az Eőcsét Leventét bé-hozák a’ birodalomba kivált képpen ezek az Urak, tudni
illik Vilcó, Bua,és Buna, kik az több Magyar Urak kózőt értékkel, és gazdagsággal főbbek, és nagyobbak valáoak. De külőmben nem állának az Magya
rok Endre Király, és Levente mellé, hanem meg-kclletek nékik engedni az
Scittai Pogány hitet; mert azt mondgyák vala, hogy artiíl fogva jó lzerencséjtk el-bajlott volna tolok, miólta kerclztyéi ekké lettek.. Azért Varba»
és János ennek fia lének elsők az urak közzül,kik a* régi Sc.tisi Pogány Szer
tárráfi eló-vévék. Továbbá, azt-is meg-kölletek engedni nekik, hogy az
Púfpőkőket, és Szerzeteteket meg-őlnék. Annak fi, ötté az Németeket, és
Olaízokat, kiket Péter Király bé-hozott vaia azOrfzágba. Azért áz Pufpőkökre, és egyéb fzerzetefekre támadának,. és kegyétlenu! ölik vala őket lzegényeket. Az Templomokat, ésKalallromokat ronttyák, dullyák, éslöl-kóborollyák vala. Sz: Gellérdet az Csanádi Píifpőket ezudoben ölték meg kit lébocsátának, és le-fafzitának az Magyarok egy taligán az nagy magas kőlzikiáról
Budánál; melly hegyet erről, mind e napígtán Szent Gellérd hegyenek hínak.
Véle egyetemben Bezterus, és Buldtis Púfpőkőket meg-őlék. Zonuchuft az Albániai Herczeget ar Németekkel, és Olafzokkal,a’kiket meg kaphat£nak,hafonlókcppen mind meg-őlék*
A’ Péter, és Aha Királyok,és a* Herezegek Laza jövetele miatt igen megoyomorodék,és ugyan el-fzégényedék Magyar Orfzág.
Ennek uránná, hogy az Endre Király meg-erőfsődött volna a* biroda
lomban, míndjáráftfő velztés alatt való parancsolatra! meg-kiáltará,hogy min
den ember azt a’ hitet kővefse, mellyet Szent Kivan Király hagyott,és az Fogánságot cl-hadgya.Tovabbá,hogy minden Varas,és falu az el rontott, báryott
Egyházakat meg épécse, az Púfpőkőket,ésPapokat Tifztefségben tarosa. Anna к főlőtte,,hogy valaki az Egyházi marhákban el kóborlóit, azt míndjáráft
Eefyre állafsa, és azon Egyházaknak meg-térécse. Azért igy kénfzerité if i,ét
Endre Király az Magyarokat az kerefzryéi: hitre.Ez pedig az Levente He rezeg
nek holta után lén; mert annak idejében írjiráfií az hit dolgában nem tehetet
Endre Király; mivet hogy Levente igen hajlandó vala a’ bálvanyozáfra,
Azonkőzben nem feküdő múlva Leventemegrhala, ezokácrt Andris Ki
rály ki-hivaii az máfodik Attyafiác Béla Herczeget Lengyel Orfzagból,hogy
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az6 halála után, az Orfzíg reá ízállana. Es adá azOrfzágnak harmadréfzét
Béla Herczegnek, hogy azt addig Herczegségül bírná. Ezzel az Orfzágnak
meg ofzlásával, fok háborúságok, vifzfza-vonyáfok, pártutéfek, fzámtalan vérontáfok, Orfzágbéli romiatok, és pufztuláfok követkézének az Fejedelmek
között, és az Orfzágban, a' mint ide elöl béységgel meg-irtam. ^
ANDRÁS

KIRÁLY

HADAI.

Ndrás Királyra az HarmadikHenrik Csáfzár nagy haddal jőve,hogy 6 raj
ta, és a* Magyarokon, az Péter Király haláláért bofzlzút állana. Es
Posont meg-fzállá, mellyet-is két holnapig vítata. De mivel az Magyarok ko
zott a’ Várasban egy Zotmund nevű búár találkozék, ki éjjel az Duna vizé
ben bú van, az Csáfzár hajóit mind által fúrá, úgy hogy az hajók reggelig mind
el-merűlének, el-kölleték az Csáfzárnak fzállani Pofony alól.
II. Máfodik efztendőben Henrik Csáfzár nagyobb hadat gyöjtyén ifiúét
eb jőve Magyar Orfzágba. Ki előtt Andre Király, és Béla Herczeg, az főid
népét, és az barmot mind az all főidre ízálléták, és tákaréták. Az gabonát
pedig, és azfzénát, a* melly útában vala, mind el-égctteték, és azzal a'Néroe.
tek között nagy éhséget fzerzénck. A* Csáfzár azonbaminda’ halókat várja
vala , mcllycken bévséges eléd hoznak vala utánira a’ Dunán. Háttá vala pe
dig a' hajók előtt a' Csálzár Gibartoc a' Prizing! Púfpőkőt, maga Báttyát: ki-is
mikor az cicisei Győrié érkezet volna, onnan a* Csáfzárhoz küldött
vala levelet, mellyben tvdakozá tele, hová parancsolná vinni az éléit;
de az André király vitézi, történet Izerént a* követet a* levéléi el- fogákaz
utón, és a’Királyhoz vi\ék. Az Király azért mindjáráft egy áll levelet irata
a* Csáfzár nevével az hajók előtt való Capitánynak Gibártnak, hogy nem vólna immár fzukségcs az élés; mert ő az Magyarokkal meg békélvén, immár meg
térőben volna; hanem mennyen vifzfza azélélsel,és azt utábm adgya-el. Ki is
hin a’ levélnek , és az Izerént cselekedék. A’ Németek pedig mind meg-halnak vala a* nagy éhség miatt. Mert másfelől a‘ Magyarok gyakorta meg ütik
vala Táborokat, és untalan harczolnak vala vélek; és ezzel igen fogyátak
őket.
Látván azért a' Csáfzár, minémü nagy nyavalyában, és vefzedelemben
volna, kénfzeréteték kőveteket küldeni Andre Királyhoz ; kik által meg-békélének a’ Fejedelmekillyen formán: hogy a’Csáfzárt minden népével bocsáfsa
békével vifzlza Andre Király,és éléft-is küldgyen néki,mellyért a’ Csáfzár megeskuvék néki, minden Herczegivel eggyütt, hogy ők foha Magyar Orfzágra
nem tőrnek,s nem hadakoznak,fcfzóval, fe tselekedettcl ellene nem léiknek, ha
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pedig ők azt meg-nem ülanák, tehát az Iltennek haragja fzállyon reájok. En
nek nagyobb bizottságára, és erösétésére adi a* Csifzára' maga leányát Sófiát
Salamonnak, az Andre Király fiának feleségül. Azért igy jára Henrik Csálzár
a* Magyarokkal. Innen immár hivattatik az a’hegy, holott a’Németek vajá
nak Táborban, vértednek-, mivel hogy a* Németek ott igen meg-vercutetének.
Azonban meg-házafodotr vala Endre Király, és hozta vala magának há
zas társul az Admundát az Orofzok Herczegének leányát, és lén néki két fia
Salamon, és Dávid; azért meg nem tattá fogadásit a’ Király Béla Herczegnek,
mert Salamont éltében meg-Coronáztata az Királyságra öt eíztendös korában*
A* Béla pedig látván hogy Salamont Coronizta-meg a’ Báttya , félvén fejének
cl.méné Lengyel Orfzágba Meskó Királyhoz az ő felesége Apjához, ki Beának
az 6 vitézségéért, még ennek előtte atta vala az ö leányát feleségül. Mert ez
a" Béla Herczeg a’ Meskó Király belet vívott volt meg halálig a’ Pomeránufok Fejedelmével, kiknek a* Királyságiért magoknak ketten köllőt volna megvinniók, és meg ölé Béla Herczeg a’ Pomeránufok Fejedelmét, kinek birodal
mát azután békefséggel birta a’ Meskó Király.
III. Azért Béla Herczeg nagy hadat kére Meskótúl, és Magyar Orfzág
ba , bé-jővén, meg-véré András Királyt, ki futtában fogva esék, és a* fogság
ba® meg-hala fzegény Kőfzvényes jámbor vén Király. Es el- temettetek a’
Ba laton mellet a'Tihani Calaftromban,mellyet ő csináltatot vala Szent Aniánus
nevére.
ANNO io%t.
S ánoK a* Törököknek első Hadnagyok ez udőben volt.
ANNO 1059.
V* T3éL a Herczeg a1 Kopafz Láfzlónak harmadik fia, és az András KiráJD lynak Eöccsc, mikoron diadalmas lett volna, és az András Király az
ő Báttya meg-hólt volna, Székes Fejér-várba méné, és ott meg-Coronáztati
magát. Ez igen jámbor, és békefség fzerető fejedelem lén, áz Szomfzéd feje
delmekkel fzép békefséget tarra. Továbbá,törvényeketfzaba. A' Vá adás
ban módot rendele, hogy az áruban, cl-adásban , és vételben csalárdság ne
lenne. Ez kezde Magyar ©rfzágban elsőben Ezuft pénzt veretni. Az Orfzignaknagy adóit, és Várnait meg-engedé, és fok fzép fzertartáfokat fzerze az
Orfzigban. Ekképpen kevés üdéig igen meg-gazdagúla ifmétaz Orfzág.
Ennekidejébe a’Magyarokifmét a’Scitiai Pogány bá vinyozáfra akarnak vala
hajlani: de Béla Király ennek indétóit, Székes-Fcjérvár alatt mind lé-vágata;
azért annak uránná foha nem merék cmléteniaz Scitiai Pogány fzertartáft.Béla
Király meg-hala esés miat a* Kanifa viz mellet, és el-temettctéka’Szekfzárdi
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diKa latromban mcllyct о rakatot vala. Vala pedig Béla Király feketcfzeg feétm , Kopaíz, és Sánta , Kiről ofztán a’ Várait nevezték Szekfzárdnak.
Három fia marada, Gcifa, Láfzló,és Lampert He rezegek.
ANNO 1062«
L а и о N az Andre Királynak fia, mikor meg-hallotta volna, hogy
k) az Béla Király meg-bóit volna, a* negyedik Henrik Csáfzárral nagy
haddal bé-jőve Magyar Orfzágba, és Székcs-Fejér-várban Gyuléít tétete, ho
lott a’ Magyarokat a’ Csálzár igen meg-feddé álhatatlanságokért, ésigySala
mont fzékibe ülteté. Ez a* Henrik Csálzár, a’Salamon feleségének Báttya
vala.
Gejza pedig, és Láfzló a’Béla Király fiai Lengyel Orfzágba ménének fegetségért •, de végre ofztán az Urak által meg-békéllénck Győrött a' Salamon
Királlyal illy ok alatt: hogy Salamon maradgyona*Királyságban, Gejza pcdig,és Láfzló meg-elégedgyeneka’ Hcrczegséggel,mellyet azApjok birtEndre Ki
rály idejében, tudni illik az Orfzágnak harmad réfzével. Annak főllőtte, hogy
a* Salamonnak mint tőrvény fzerént való Magyar Orfzági Királynak engedgyenek.
A’Király a1 Herczegekkel Gyórrfil Pécsre méné Hufvétinnepére, Az
Attha NádoriIpán, Pécs tartományában Szalodfagban Szent Jakab Kalaltromát épétette vala,mcllynek meg-fzentelésére el-hiváaz Királyt a* Herczegekkel»

SALAMON KIRÁLY HADAI.
* L'Lso hada lén Dalmátiára a* Coröntályok ellen, kik a* DalmátiaíFcje-L/ delemre Zolomirre mentek vala haddal, kinél, a* Gejza, és Láfzló
Herczcgeknek Húga vala feleségül. Azért Salamon a’ Herczegekkel el-méné
Dalmátiába Zolomirnek legétscgére, holott meg.verék az Carinchiaiakat és
Dalmátiiból ki-uzék őket.
11, Hada Lén a' Cseh Orfzági Bratilz^ó Herczeg ellen, ki az Orfzágot Tríncsinig el-rabli, és tűzzel el-pufztétá. De Salamon és a'Herczegek
mindjiríít nyomában lének, és Cseh Orlzágba br-menének, és mikor a’ Cse
hek nem akarnak yala viadalt állani, mind el-dúlák, és rabiák az Orfzágot,
és nagy nycrefséggel haza jő vének.
Hl. Hada lén О filial, a* fejér Kunok fejedelmek ellen, ki bé-jővé Má
ra Maros felől az Orfzágba, és el-rabli aJ főidet egéfz я Nyírségig, Biharig,
és Tifzáig; kinek elcir aliá Salamon a’ Herczegekkel Dobóka várainál, és megtértekben a’ hegyekben mellycketCser-halomnak hinnak,meg-vcrék a’kunokat
minden erejckkel. Itt Kázkődék-meg Láfzló Herczeg egy Kunnal, ki háta
D%
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megct egy fzep leányt vifzen vala a* ló farán, kit a* Herczeg el-ére, és a* Halabárdal le véré a* lóról, a1 Kun azért gyalog újjab harczot kezde a’Herczcggel, de ott.is mcg győzcttcték, és feje vetetek a’ kunnak.
IV. Hada lén a* Görögökkel, Bolgárokkal, és Ráczokkal, kiknek fejedelinek Kazár vala, ezek által-jöttek vala a’ Dunán az Orlzágba, és fokát rablottak vala. Azért réájok méné Salamon a’Herczegekke!, és Níndor-Fejér-várnál meg véré a* Ráczokat, kik a* várainak fehérségére jöttek vala. Az
Görögök pedig, és a’Bolgárok,kik a’Várban valának, a’meg ízálláfnak urán
ná harmadik holnapra meg-adák Salamonnak, és a’ Hcrczegeknek a* várat.
AzértNándor Fejér-vár,ez üdöbenkele a’Magyarok kezébe,meílyet annak előt
te a’ Görögök bírnak vala, és innen hiták-is Álba Grecának., Ebben a' had
ban Opos,és Bors igen vitézkedtek az fejedelmek mellet.
V. Hada lén az két Herczeg ellen, kiknek előmenteket, és jó híreket,
Neveket, Tiztefségeket Salamon igen irégyli vala. Végre a’ Vid hadnágynak rofz tanácsából mind a* két Herczeget meg akarja vala Sietni. Kit mikor
a* Herczegek meg-értétték vplna, Gejza nagy hamar el-kiildé Láízló Hercze
get, a’ Cseh Orfzági Herczeghcz fegétségért: de míg oda jára Láízló Herczeg,
addig Gejza meg-veretteték Salamoniul árultátas miátt. Kémeiben, a’főárulók pedig ezek valának: Pertud, Szúnyog, és Bika, kik az ütközetben
mind el-vefzének, maga Gejza el-fzaladvin a’ Duna mellett fői igazodék
Cseh Orfzág felé, és ahol moftan Vácz vagyon,ott elő talalá Láízló Hercze
get az OttóHerczeggel,az ő Sógorokkal eggyütt,hogy alá jönek vala nagy nép
pel. Ezeknek eleikbe fiete Salamon Király, és meg-ütkőzvén vélek, meg-vereték tőlőka’ Nyomorod hegye alátt, az Iftentelen áruló-is a’Vid Hadnagy ott
cl-esék, Salamon Pofonba fzalada a* Herczegek előtt. Azért igy jára Sa.
Iámon a* két Herczeggel a* gonofz tanácsok miatt. Meg-hala későre,és ellemcttcték Pólnában^ Iftriában,maga Orfzágán kívül való budosásában.
ANNO 1073.
EjzA, és Láízló Herczegek, mikor Salamon Királyon gyöződelmcfek lettek volna, és ötét a* birodalomból ki-üzték volna, SzékesFcjér-várba ménének , és oda az Orfzignak , gyuláit hir'dctének, holott Gejaát Magyar Orlzági Királya meg-Coronázák; Láízló Herczeg pedig a* Herczegséget magának foglali.
Ez igen jámbor, csígafsig ízerető fejedelem vala, de rövid ideig vala
a* birodalomban. Végre meg hala, és eltemettetek a* Váczi egyházban, kit
ó maga épéttetettvala mind a* Várafsal egyetemben, a* Vácz nevű Remete ne
vére. Két fia marada Kálmán,és Almus. Ezt hittak Nagy Gejza Királynak.
ANVII.
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ANNO 1076.
VIII.
A s z L ó Hcrczcg a* Béla Királynak fia, és a’ Gejza Királynak Eöc
cse, Salamon Királynak éltében váláfztaték Magyar Orfzági Királyá. Ki mind addig fém háttá magát meg- Coronázni, míg az ő Attyafiával
lamonnal meg nem békéllett.
LÁSZLÓ KIRÁLY HADAI.
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*• T A fzló Király meg-békéllék az Urak által Salamonnal; de vifzfza von^ás-

Д—< nak,és háborúságoknak cl-távoztatásáért az Or ízág nem hagyá őrét
bé-jőnni Magyar Orfzágba. Azért Salamon ifimét ellene kezde igyekezni, kit
meg értvén Láfzló Király, meg-fogatá Salamont, és Visegrádba tartá fogva
egy Bőd nevű Úrral, de ifmét cl-bocsátá.
II. Azután hogy el-bocsáta, méné a’ Kunok fejedelméhez a*
Cuthcfchez fegétségért, és ennek Erdélyt ígérte vala, ha bé-vinné a' Király
ságba Láfzló ellen; ki mikoron mellété fölült volna, és az Orfzágban fokát
el-rablot volna, Láfzló Király reájok méné, és igen meg-veré őket, holott tiz
ezer Kunnál tób vefzet-el de az Cuthefe fejedelem mind Salamonnal el,fzalada. Ez után Salamon nem vágyódék töbfzör a’Királyságra, Láfzló pedig nagy
prédával vifza téré Budára.
III. Ez üdében mikoron a’ZoIomir a’ Dalmátiának,Horvát, ée^Hrót
Orfzágoknak Királyi, kinél Láfzló Király Húga vala, magtalanul meg hóit vol
na, Láfzló Király bé-ménea' Húgához, kinek a" Húga minden jufsát, és igafságát adá. Láfzló Király azért mind a’ három Orfzágot Magyar Orfzági Coronához foglalá; mert ők-isörömeit,ésfzabad akarattyok fzerént engedének néki.
Azért azóltától-fogvaDalmátia,Horvát,ésThótOrfzágok mind eggyet tartottak
Magyar Orfzággal, és egy fejedelmek volt, egy törvénnyel-iséltek.
IV. Hada lén az Kunok ellen, kik ifmét Ki. jővének, és az Erdélyt mind
el-rablák, és éget ék. Továb menvén, Magyar Orfzágba jővének, és Bihar, Szabólez vármegyét, Tokai tartománnyát, és a’ Tifzfza partot mind a* két felöl
el-rablák, és tűzzel cl-pufztéták. Kiket Láfzló Király az Tömös viz mellet el
érvén, meg-útkőzék vélek,és igen meg-veré őket, mindenpredájokat él-nyervén tülök , Kapulcz-is a1 Kunoknak fejedelme az ütközetben el-csék fok fő
néppel egyut. Azért az Király nagy nyereséggel ,fok fő Kun rabot hozván
magával, meg-tére Magyar Orfzágba.
V. Hada lén a’ Kunokkal, kik az ő fejedelmeknek, és fok nemzetsé
geknek vefzedelméért a’Magyarokon bofzfzút akarván állani, újjóbban béjővének Magyar Orfzágba: de a1 Királya' Magyarokkal eleikben illa, és megűtkőzék vélek; az ütközetben a' Király nagy föl fzóval ki fzóllétá az Kunok
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fejedelmet, kinek Acus yala neve. Azért mikor б-is ele állott volna, a* két
fejedelmek egyben csapdosának; de Lifzló Király úgy úté a* Szekereiével az
Acufnak fejét, hogy mindjáráft lé-esék lováról,és így által vervén meg-őléa*
Kunok fejedelmét. Látván a’ több Kunok, hogy fejedelmek el-vefzet volna,
azonheltel futamodának, kiket a* Magyarok kéméletlen ölnek, és vágnak vala.
VI. Annak titánná méné Láfzló Király a* Orofzokra, kik ellene fegétséget attak vala a' Kunoknak; de ezek meg.alázák magokat a’ Király előtt, és
meg-hódulának néki.
VII« Hada lén az Lengyelyek ellen, kiket meg-vervén meg-fzállá Krak
kót, és midőn immár azt három holnapig vitatta volna, nagy éhség támada
mind a’ Várasban, mind pedig a* Táborban. Azért Láfzló Király mint Okos,
és ravafz had vifelö fejedelem, egy éjjel az váras előtt nagy föld halmot tölte
tett,n el ley et foil ju 1 lilztel vékonyó meg-hintetett, látván ezt a’várasbéliekazt
vélik vala , hogy mind lifzt volna az a* nagy halom. Azért mivel hogy nagy éh
ség vala koztok, mondák, hogy ok a* várait addig nem tarthatnák, míg az a*
nagy rákás lifzt elfogyna az Magyarok Táborában, és így meg-adákaz várait
a’Királynak. Kinek örök emlekezetire mod. is, az Váras előtt áll az a’ nagy
föld halom.
VIII. Lengyel Orfzágbó! méné Cseh Orfzágba , és ott meg-buntetvén
azőellenségit, felette fok rabokkal, és fzámtalan gazdagsággal őrömmel jő
ve Magyar Orfzágba.
Továbbá, mikoron az máfodik Orbán Pápa az egéfzkerefztyén fejedel
meket az Törökökre föl indétotta volna, hogy Hjerusálemct, és azKriítus
Urunk Koporsóját meg-fzabaditanákaz Pogáriyoktúl; követeket külde a’Pá
pa, és a’kerefztyén fejedelmek Láfzló Királyhoz , és kerék ötét, hogy
az egéfz had előtt való fejedelemséget, és fö Capitánságot fel venné. Meliy
Tifztet és méltóságot, mint Itten féllő vitéz, és hadakozó fejedelem nagy áhitatofsággal fel-vévé;de nem vihetc jó, és Iftenes igyekezem véghez. Mert azon
közben meg-betegedek,és meg-hala magtalanul; mivel felesége íóha nem vala.
Kit az Magyarok el remetének nagy bánattal az Várad! Egyházban , mellyet ő
épéttetett vala : holott moft-is;egy érczből öntetett,és aranyazott nagy lovon
ülvén, egéfz ízen főn áll igen ízép aranyafon a’ képe. Ez tőb embereket ma
gas termetiben a’vállával főllyül halad vala.
Ez igen jámbor, Klen féllő, Szent Elérti,és igafság fzerető, Vitéz feje
delem vala. Fzt hiák Szent Láfzfó Királynak, kinek fzentségét fek jelek, és
csudák bizonyétetták-meg holta után. Énnek a’képét vetik a' Magyar Orízági arany forintokra mind e mái napig való Királyok.
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A* Zábrági fzép Egyházat.is ő fondáll, és rakatá-fől: holott az cggyik
óltaron moftán-is cgéfzlzen főn-áll igen fzéparanyafsana' képe.
ANNO 1096.
IX*
lm ín az Gejza királynak fia Székes-Fejér-varat Coronlztaték Ma-lX gyarOrfzági Királyi. Ez Váradi Pufpők lévén, mikor Láfzló Királymagtalanul hóit vólna-meg , a’ máfodik Orbán Pápa engedeln-ébcl hagyáel a’ Pufpőkséget, hogy Királyi lehetne ; és erről híják az Magyarok kőnyvesKilmánnak mind é máj napig. Vala pedig a’ Kálmán Király igen rutt ter
metű, és undok tekéntetu, fzúrős, és bojtos teftü ember, mint egy Efau, ke
zei, és lábai horgafok, pelyp nyelvű, görbe, és csomós hátú, az méllyé bchorpadot, ennek fölötte fánta-is vala, úgy hogy termetével hafonlóvala az
E(opushoz. De nem csak termetében, hanem erkőlcsében-is minden képpen
kölömbőzet Szent Láfzló. Király túl. Mert igen ravafz, álnok, kegyetlen, és
Iítentclen vala, ki-némelly Uraknak, tudni illik: Márknak a’ Simon fiának,
és Achileínek az Jakabfiának tanácsokból, a* maga Eöccsének Almos Hcrczegnek izéméit ki-tolatá. Ennek az Almufnak egy fzép kis fiacskája vala Béla ne
vű, és ennek-is,az ártatlan gyermeknek ki-tolatá izéméit, és meg-hagyá, hogy
meg-hcrélnék ízegént: de az hóhér félvén az lítent, Kegyelmesb vala hozzá
a’ Báttyánál Kálmánnál, és nem herélé-meg a’ gyermeket, hanem egy kőiket
heréié meg.helette, és annak a’ két golyóbifsát vívéa’ Királynak, és azt mutatá-bé néki. Kiket olztán a’ Demeíi Kalaítropiba kíilde, hogy ott tartanák
őker. Végre halála óráján, egy Bott Benedek nevú lator fzólgáját el-kuldé
hogy meg-ölné a* fzegény vak Almuít, és Bélátaz ő fiát a’Kalaftromban,de a*
Botrot az utón iízonyú képpen meg-fzaggaták és meg-évék az ebek, és nem
viheté azt véghez. Ezt pedig mind azért miyelivala rajtok, hogy holta után
a* Királyság réajok ne Izálana azö fiaitól.
Ezt-is meg kinálák a’ Pápa,és a’ fejedelmek azzal a’jnagy méltósággal,
mellyel Láfzló Királyt meg-kinálták vala,hogy a' Szent Hadba fő Capitány len
ne, de a’ rofz Kálmán Király meg-veté azt a* méltóságos tiiztet ( mert ncm-is
vala méltó, hogy ollyan Szent Hadba, illyenIítentclen, Attyaffi Vérfzopó,ke
gyetlen ember lett volna fő Vezér. Sőt meg-is tiltá, hogy a’ kerefztyén feje
delmek Magyar Orfzágon által ne mennének, és ellenek őrzőket vetea*hatá
rokon: de a’ kereíztyén fejedelmek el- vervén az őrzőket az határokról, akaiattya ellen által ménének Magyar Orfzágon.
KÁLMÁN KIRÁLY HADAI.
Lső hada lén az Orofzokra, kik meg-alázáván magokat, békcíségert
kőnyörgénck néki; de Kálmán Király nem akara engedelmes lenni ho.
zajok
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zajok,hanem reájok méne.Kik azért egyben gy ülvén,éjjel meg-uték a* Király Táborát, és ott Igen meg-verék a* Magyarokat. Oda marada a’ Királynak minden,
hadakozó fzerfzáma,és hadi ékefsége,ó maga-is nehezen jóhete.el közölök.
II, Zádor egéfz Dalmátiával Kálmán Királyhoz hajla a* Velenczéfekt&l; de a* Vclenczéfek ifaiét vifzfza vévék Zádort a' Magyaroktól, Dalmátiátis meg-hódultaták, az ott való Urakat, ésNemefseketfogva vivék bé Velenezébe,és kózziilók fokát nagy kegyetlenül meg-6lénck. Kikre Kálmán Ki
rály nagy haddal méné, és Zádort meg-fzállá. Ennekfegétségéreel-jővenagy
haddal az Vclenczéfek Herczege Ordefalus Faledrus, és ott meg-utkozék a*
Királlyal. Végré erős,és nagy viadal után igen meg-reré Kálmán Király a*
Velenczéfeket, melly ütközetben Ordefalus halva esek. £’győzedelemutáii
a* Király Zádort egéfz Dalmátiával Magyar Orfzághozfoglaláa’ Vclenczéfektül. Annak utánna-is fok hadai voltak Kálmán Királynak a* Velenczéfekkel,
kik Dalmátiát el-akarják vala foglalni tőle. de a' Király nagy diadalommal
meg-fzábadétá tőlőkDalmátiár. Végre meg-hala birodalmának tize nyólcz adik
efztendejében,és el-temetteték Székcs-Fejér-Várban. Két fia marada Láfzló
és iílyán, de Láfzló igen idején meg-hala.

ANNO

is 14,

X« TsrváN mafodik, a* Kálmán Királynak Kifsebbik fia igen iffiu korában
JL Coronáztaték Magyar Orízági Királyá, ki-nyólez efztendeig Gubernáitatott máfoktúl. Ez-is, mint az Attya, igen nagy akaratú, és igen kegyetlen
fejedelem vala;sőtt ezzel pótolá meg-Apjának kegyetlenségét, hogy az ártat
lan Báttyát a’ Vak AlmusHerczegetki-üzé azOrfzágból. Ki a’ GörőgCfsáfzárhoz menyén, tőle nagy tifztefséggel fogadtaték, és holtig való tifztleséges lakafsal tiíztclteték. Annak felette ez a’ Király,az embereket láboknál fog
va fől-fügeztetvén, az égő fzővétnekeket az alfelekbe csőpegettcti vala, és úgy
őlcti vala meg-őket. A’Ráczoknál, és Görögöknél olly rettenetes vala a*
neve-is, hogy mikor a’ fivó révó gyermekek előtt emlétik vala.is etet, féltek
ben mindjáráft meg-cfendefednek vala.
Egykorban a’ Király igen nagy betegségbe esék, úgy hogy immár két
ségbe ellenek vala élete felől; fői indulának azért ketten, eggyk a’ Borfus
Ifpán, máfikaz Ivánkó,és pártot ütvén, némelly pártolókkal Királya tétélék magokat; mert azt vélik vala, hogy a’ Király meg-halna abban a’ beteg
ségben. De azonban a’ Király meg-gyógyúla, és meg-bűn tété, az Ivánt ha
lálos büntetéfsel. Borfuft pedig ki-üze azOrfzágból, és lén Görög Orfzágban fzámkivetésben,
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HADAI.

I IG'Lso hada lén a’ Lengyelekre, kiknek nagy főidőket cl-rabolvánés tuzJLu zel el-pufztétván vifzlza tere.
II. Meg útkőzék a* Csehekkel az Orofnya viz mellet a’ Sóit nevű em
bernek árultatisából, és ott a’ Palatinos-Janóinak a’ Brófa fiának vitézsége
által diadalmas lén a’ Csehekén.
III. Hada lén az Orofzok ellen a* Bezen Herczeg mellet, kit az ónnőn
Attyafia ki űzött valaa’ birodalomból Ezt a’Bezent lftyánKirály ifmétvifzfza akarja vala vinni fzékibe, de nem lehetett; mert Orofz Orfzágban megőlék a* Bezent egy vár alatt. Kit a’ Magyar Urak meg értvén mindnyáján
meg-térének a* Király akaratrya ellen a’ hadból.
IV. Hada Léna' Görögök ellen, mellybenőtet a’ Görög Csálzár Igen
meg-veré a* Krafsó vize mellett; mivel minden ok nélkül badákozék ellene.
Végre meg-hala verhasba magtalanul, birodálmának tizen nyólczadik
efztendejébé, és el tcmetterék a’ Váradi Templomba.
Vak Béla Herczeget pedig az Urak titkon föl-tartákaz Orfzágban, ki
nek a' Macedóniai Uros Herczegnek leányát Ilona Afzfzont hozák feleségül.
ANNO 1131.
X T А к В é l a Herczeg, ezen névén máfbdik az Afmus Herczegnek
V fia, Coronáztaték Székes-Fejér-várban Magyar Orfzági Királya,
kit Kálmán Király meg-vakéttatott vala. Ez igen jámbor, Iften félő békeíség,
és ig;z-,ág fzerető, fejedelem vala, az Orfzágban igazságot Izólgáitatott
mind jzegényeknek,mind boldogoknak egy-aránt.
Ez a’ jámbor Király mindenkoron a* Szent Dávidnak ülyen fzép mon
dásár, mint egy köz befzédét forgartya vala: A% Ur, a kf meg-viiágoséttja a
Dake^at. Ifinét: Az Ur lett az ő oltalma , ővifelre ötét aző nagy trgalmafsága fzerént: 6 adott magzatokat néki, és azok kőzzűl ültek aző Királyiízékiben. Továbbá az ófiának gyakorta mondgya vah: tanullyatok Izenvedni,
és e’világiakat meg utálni. Azt-ís: a' jókban nem tud az gyönyörködni, a' ki
íoha nyomorúságban réízes nem voltBéla Király Aradon' Gyuíéft tétere, és mikor mind az egéíz Orfzág eggyur vólna , a* Király a* Királyné Afzízonyal, és a" fiaival az Orfzág közibe
méné ; és mikor le-ült volna, a* Királyné Afzfzony így kezde fzóllani. Ti le
telendő Uraim. A’ termvfzet mindeneknek két ízemet adót, hogy azok vezé«
Milyenek minket e’ nyavalyás életben. Mondgyátok-meg tehát ennékem
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Ш12z oka annak, hogy a’Király nak egy íze me fincsen, jóüehrt azIdén adót néki
négy Ízemet ( mutatván a* négy fiát) maga a’ fzukség azt kíváná,hogy ő más em
bereknél többet látna. Ez okáért azt akarom, hogy mindjáráít meg jelenesetek
e’Gyülekezetben az ö vakságának okait, és kik mérélzlciték az ő kezeket a* Ki
rályra bocsátani, hogy ugya itt e' helye b^fzlzút állyatok érretteazokon^ hogy
cgyebek-is példát vég, е к őrólok. A* Király ezt hal in gyakorta meg-ízóléttya vala az Aízlzonyt, ca kéri vala , hogy el felejtené haragját. De azomban az
orfzág fel-rohana,és ki kezdek kerefni az bűnösöket,és ki-tagadván őket,m indjárift hatvan nyolez Urakat lc-vágának, nemellyeket konezonként hányának, némellyeket horogra veiének, némellyéket őrök tőmlőczrc, nemellyeket pedig
őrok hitienségbe vetének és feleségiker, gyermekiket fzámki-vetéíre kergéié
nek. Ezek között pedig fők valának Lampert Ifpán két fiával Miklófsal, és
Noinótral» ( ettul Származott a* Maiiitt família ) ki Acus Nemzetségéből va
ló vala. Ezeket az önnőn Artyafia ki- vonyá a* Király lábai kőzzul, a* hová
fzáladtak vala, és Lampert Hpánt egy izékkel agyon véré, Miklóíi pedig, és
a’ Noinótot a’ Gyiiléfben le-vágatá.
Hada Béla Királynak csak egy lén Bóriczal a’ Kálmán Király fattyú fiá
val, kit az Sajó mellet minden népével el-vere. Ezta’Bóriczot a* pártos Urak,
kiknek ronkoságit meg ölette, és az Oilzágból ki-uzerte vala ( a* mint oda
föl meg-mondám) a* Király, hozták vala bé ellene. Ebben az ütközetben
ölték vala mega' fő pártos Urakat, tudni illik, Fö lött, Titud, és Samlont.
A* Király mellett pedig nagy hivséggel forgolódnak vala ebben az ütközet
ben Miksa , Gáb, és Bátthur.
Ennek uránná mind holtáig békével regnálaaz Orfzágbm. Végre-meghala birodalmának tizedik efztendejében Vízi betegségben. Négy fia maradi
Gejza, Láízló, litván, és Almus Herczegek.
ANNO 114.I.
A^EjzA második a'Vak Béla Királynak őregbik fia Coronáztaték SzcvJ kes-Fejér-Várban M gyár Orfzági Királlyá, Szent Cecillé Afzlzony
napján • Ez-is igen jó erkölcsű fejedelem volt.
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I"

KIRÁLI

HADAI.

E j z a Királynak, első efztendéjében, Henrik az Becs Orízági fejedeVJ lem meg-lopáa* Poloni Várad. Azért Geiza hadat indéta , és a' ha
tárban meg-utkőzék az Németekkel; kiket nagy erős viadal ivín meg gvöze,
és meg-vere; Rapoluít-is a’ki-Pofonc meg lopta vala, meg-fogván. Ebben az
utkő-

•И® X з; X ем»
ütközetben hét ezer Német veizet-cl, kiknek Táborokat, és minden hadako
zó fzerfzámikat el-nyerck a’ Magyarok. Azért nagy nyereséggel, és őrömmel
tere-meg az Király Magyar Orfzágba.
Továbbá Ladomir a' Kunok fejedelme , az Orofzok Fejedelme ellen tá
rnádé, kinek léanyát vette vala Gejza magának feleségül; azért nagy féreggel
fegétségére méné az ő Ipájának, és Lodomért igen meg-veré, és nagy nyere
séggel jőve haza.
Végre mi koron Tifzteíségefsen bírt volna az Orfzágnak épségével,tneghala birodalmának húfzadik esztendejében, kit az fiai Székes-Fejér-Várban
nagy tiíztefséggel el-temetének. Négy fiamarada, litván, Béla, Árpád,és Gejza.
ANNO 1161.
VIII- Tstv 5n harmadik, a* m'afodik Gejza Királynakőregbik fia, CoronázJL taték Magyar Orfzági Királlyá, Székes-Fejér-Várban.
Ez mindeneket fzép rendel, és jó tanácfal cfelekedik vala; három efztendeig való fzabadságot ada mind az egélz Orfzágnak. Ez fok fzerzéfeketlzerez vala az Orfzágnak kedvére, és békefségben igyekezik vala meg-tartani az
Orfzágot.
A‘ Görög Csáfzárral köréit tén, kivel egyetemben fok vcfzélt tett a'Ve.
lenezéfeken, kik Dalmátiában ifmét bé-ütötték vala körmöket.
Végre Láfzló Hcrczeg az Vak Béla Királynak fia el-lopá az Coronát, és
némelly pártos Uraknak fegétségekbcl méltatlanul ki-üzéaz Orfzágból biro
dalmának tizen eggyedik elztendejében. Hólt-meg Zemlinben maga Orfzágán
kivul 1173» efztcndöben-

ANNO 1172.
Xszló máfodik, az Vak Béla Királynak máfodik fia, a’ harmadik
litván Királynak éltében el-lopá a' Coronát, és egy néhány pártos
Uraknak fegéiségekkel Királlyá Coronáztaték. Ki birodalmának hatodik h
napjában meg halván temetteték Székes Fejér-Várban.
XIV.

L

ANNO 1172.
XV" Ts г V á N ezen néven negyedik, a’ Vak Béla Királynak harmadik fia,EnJL nek a’máfodik Láfzló Királyink Eöcse, a* harmadik litván Király
nak éltében Coronáztaték Királlyá. Ki birodalmának hatodik holnapjában
meg-hala 1175. efztcndöhen. Mind ezen a’kettőn , a' harmadik litván Ki
rály , I(tennék igaz ítéletiből lett nagy bofzfzu-áiásátlátá,'s meg-érténéki Ki
rályságából méltatlanul való ki-üzetéséért.
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Kalium ytolentum duralniс.
ANNO 1173.
T^É l a harmadik a* mafodik Gejza Királynak máfodHs fia, és a* barma*
XJ dik litván Királynak Eőccfe • mikoron a’ vifzfza vonnó Királyok
meg holtak volna, és a’ Magyar pártos Urak egymáfsal meg-békéllettek, és
meg-egyenefedtek volna, Coronáztáték Székes-Fcjcr-Várban Magyar Orfzági
Királlyá. Ez igen jámbor, és fő Fejedelem vala, a' latrokat, és tolvajokat
igen bunteté; mert az előbeni Királyok alatt való pártoláfokban, igen meg
tolt vala az Orfzág orvokkal, tolvajokkal, és minden féle latrokkal; kiket ha
valaki meg-akart vólna-is büntetni, ottan a’ más párthoz futottak, és eképpen
meg menekedtek.
Továbbá, olly fzertartáft-is rendele, hogy ha valakinek valami igye, avagy
dolga volna a* Királynál, azt fupplicatióban bé-irná, és úgy adná-bé a* Kirá
lynak. Mert ennek előtte, ha kinek valami igye, avagy dolga volt, azt ő ma
ga belzéllette-meg a’ Királynak. Melly igen nehéz, és alkalmatlan dolog va
ja. Ennek felette, a* törvények folyását-is e* hozta-béazOrfzágba: Több fok
fzép rendeket, és fzertartáfokat is fzerze az Orfzágban , és minden felől jó
módgyáva 1 bírta, és oltalmazta az Orfzágot. Ez Zádort, és Dalmáciát Ujjobban Magyar Orfzághoz el foglalá a’ Velenczéfektul; és éppen éltéig birra s*
harálmafon oltalmazta ellenek. Végre birodalmának hulzon harmadik efztendejében meg-ha la, és el-temetteték Székes-Fejér-Várban. Két fia vala Imre,
cs András*

ANNO П96.
Тм к E a’ harmadik Béla Királynak őregbik fia, Coronáztáték Szikes*

JL

Fejér-Várban Magyar Orfzági Királlyá. Énnek idejében vifzfzavévék a* Velenczéfek Zádort Dalmáciában az Magyaroktól, de igen nagy vérontáísal.
Ennek idejében némclly pártolkodó Magyar Uraknak őfztőkéléfekből
András Herczeg az Imre Királynak Eőccfe, a* Bátrya ellen tániada : kit midőn
Imre Király fém levelei, fém kőveti által lenem cfendefithetet volna, kétclen hadat indéta András ellen, és ízemben fzálla véle. Mikor pedig, mind a*
két féreg egymás-előtt alván,azütközetet kéfzé várná,halhatatla dolgot esi lekedék Imre Király. Mert le-vetvén fegyverét, a’ Királyi Cotonát fejébe tévé,
a* Királyi Iítápoc kezébe vévé, és maga egyedül az EŐccse féregébe menvéa
igv fzólla. Vitézlő férfiak, imhol vagyok én, kicsoda kozzüílettek az, a’ki
a’ Király vérében kezét merné félteni ? kiakarná ti kőzzüUetek azt bántani,
kit a* Szent litvánnak fzentsege e* méltóságba hozott? ki akarná közzuHetek
a* Ki-
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a* Király fölségét mcg-fortőzcetni? Ti végezetekből, és I(lennek akarartyából vágyókén Magyar Orfzigi Király; ki-ellen fogtatok azért fegyvert ? At*
tyámfiai hadgyátok cl л ti gonofz fzándéktokat, és l'oha meg nem emlékezem
a* ti indulatotokról. Litván ezt a* Magyarok, mmdjiráft nagy engedelmes
séggel le-yeték fegyvereket, és fejet haltának Királlyoknak. Kikntk-is mind
az András Herczegget az ő Lőcsével eggyűtt mcg-kegyelmeze a* Király, és
igy meg-csendefsedék mind a* két felől a* had.
Ez csendes, és békefséges Király vala, fzeléd erkölcsű, és mindenben
az Attya példáját követi vila.
Végre meg-hala birodalmának negyedik efztendejében, és el-temetteték
Székes-Fejér-Vár ban. Ennek egy fia marada Láfzló.

ANNO 1200*
Ász’ló harmadik, az Imre Királynak fia, Coronlztaték SzékcsFcjér-Várban Magyar Orfzagi Királyi. Ki-birodalmának hato
dik holnapjában meg-hala magtalanul. Él-temettcték nagy tilztelségge
András Hcrczegtul Székes-Fejér-Várban.
XVIIL
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ANNO 1201.
Ndrís ezen néven mafodik, a’ harmadik Béla Királynak máfodik
fia, és az Imre Királynak Eöcse, yálalztaték, és Coronáztarék Ma
gyar Orfzági Királyi Székes-Fejér-Várban. E%t hitták ennek utánna And
Jerofoliinitánufnak.
Ez vén feleséget magának a’ Német Nemzetből Gedrndát, kitul fok mag
zatokat nemze, tudoi-iliik, Bélát, Kálmánt, Andráít, és a* Szent Ersébet Alzfzonyt.
ANDRÁS KIRÁLY HADAI.

XIX

A

ANNO

1222.

időn Honorius Pápa azcgéfz kerefztycn Fejedelmeket a* Törökökre,
avagy Saracenufokrafel-indétotta,hogy Jeri-isálemet,és Krttns Urunk
koporsóját meg-fzabadétanák ; azon Pápa, és az egéíz kerefzryén Fejedelmek,
ezt az André Királyt válafzták az egéíz had előtt való Fejedelemségre, és Capitánságra; melly méltóságot az András Király örömeit is fel.vévé, és elméné a’ haddal Jernsálrm felé.
Fiatra vala pedig a’ Király helytartóul az Orfzágban Jánofl az Bánk Bánt,
hogy addig,míg ő oda hadokoznék azcgéfz Orlzágragondotvilelnc. Ennek
hivsége alá ajánla a’ Királyné Afzfzont-is,
Mi-
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Mikor azért egykoron a’ Bánk Bán az Orfzág gondvifelésében kin vol
na; maga feleségét,ki igen fzép, és jámbor Afzfzony vala, Budán a* Királyné
Alzfzony mellet hagyá. Azonkőzben juta Német Orfzágból az Királyné Afzfzony hoz az ö Eőccse, hogy vigafztalná Mennyét; mivel hogy az Ura távul va
la tőle. Ez igen meg-íze rété a’ Bánk Bán feleségét, és a’ Királyné Alzfzony
fcgétségébol trőfzakot-is tén rajta. El-jővén azért a’ Bánk Bán, a* felesége ele
iben efsék, és nagy íiráfsal meg-panafzlá jámbor Urának a* gyalázatot, mel'yet
a* Kirá yné Afzlzony, és aző Eőccse addig rajta tettek vala. Latuán Bánk Bán
é dó got, igen meg-haborodék, és más nap bé-méac a’Királyné afzfzony hoz,
és bufzlzúságában a’ hegyes-tőrrel által-veré őtet.

Magyar gyomra volt am ennek
Z dolog után mindjáiáft fel kelvén méné a’ Király után, kit Conftantinápolyban talála, és a’ Király eleiben mcnvcn monda a’ Királynak. Fel
séges Uram, te vágy nékem mind biráni, mind fel-perefem; te hozzád jöt
tem, mert tudom igaz bíró vagy* nem akartam futáfra venni dolgomat ^mi
vel a1 .te igaz Ítéletedből akarok mind élni, s-mind halni Imhól felséges
Uram a* véres-tőr, mellyel meg-őltem Gédrudot: ha méltatlan cselekedtem,
ugyan ezzel (les meg mindjáráfi; de ha méltán őhe-meg etet, kőnyőrgők fölswt onek, hogy példa légyek mindeneknek; mencs-meg-is engemet, hogy tessék-ki minden ember előtt, hogy nem hiában hozta fejemet a’ te igaz ítéle
ted eleibe. Az után elő-ízalálá a’ Király előtt a* dolgot mindenképpen, a*
mint történt vala.
A* Király nagy álhatatofsággal mind el-halgatá a' Bánk Bán befzédét’,
és monda néki: Bánk Bán, bizom a' te hévségedben, azért ha a* dolog úgy va
gyon , a’ mint élőmbe attad, térj hamar viizíza az Orfzágba , és jár-el híven
a’ te tifztedben, me,!yct teád bíztam, mikor vifzfza-térek Magyar Orfzágba,
akkor tőr vént téízek felőle; azért ezt mondván vifzfza-bocsátá őtet.
. András Király azért Conftántinápolyból által-vivé az hadat Afiába, és
ott a* tőb Orfzágok, és fejedelmek hadával egybe gyűlvén, az több kerefztyén fejedelmeknek egyenlő akarattyokból, és végezéfekből Damiatát, egy
igen erős, és fő Várait, mcllyet az Nílus vize kőrnyűl-foly, meg-fzállá. Ebben
a’ varasban hetven ezer Tőrök rekefzkedet vala hé, kiknek éléfek, és hadakozó
fzerfzámok, oly bévségelén meg vala, hogy erő(séggel, Népnek, és éléfnek
foka<ágival Damiata győzhetetlennek láttatnék lenni. Mikor azért fo
káig, és közel efztcndeig vitatná André Király Damiatát, látván hogy azt
feni erővel, fém éhséggel meg nem vehetné; a' jóiftenhez folyatnék 6,
és az egefz had, imádsággal, és bőjtőlélsel az iflennck Könyörgvén ,és efe-
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dezvén a’ győződeletnért. Meg-halgatván a' jó lilén híveinek alázatos Konyórgéfikct, hcrtelen való, ifzonyu nagy dög halált bocsira a’Várasbdiekre,
úgy annyira, hogy a* hetven ezer Török kozzui, több három ezernei eleve
nen nem maradna. De ebben a* kerefztyének lemn.it nem tubának, migleti
cgykorban a’ Tiborból némellyek a1 Várainak kapujához, és vártáihoz nem
ménének látni, és halgatni, mi álhpatban volnának ottben; mivel hogy nagy
csendelségben valáuak* Kik bellyebb bellyebb meuvén, jutának fzintén föl a*
fokra ; és mikoron lohol sénkitnem látnának ottben a* Várasban,hamar vifzíza-térének, és a* Táborban hirt tévének, hogy lenkit a’ Várasban nem látná
nak. Mellyct halván a' Király ( noha elsőben valami nagy csalárdságtúl tart
vala ^hertelen lajtorjákon meg hág«tá a Várait, és leuki ellenek nem á.la. Lá
tván azért hogy a* Várasban a' házak, és uczák, rakva volnának ízámtalao
hóit teltekkel, mindnyájan el-ijedének, és csudilkozának rajta; és az litcnnek iilyen csodálatos nagy irgalmalságáért, és hozzájuk való jó voltáért aZ
cgéfz had a’ Fejedelmekkel eggyetemben nagy hálákat adának. Hlyen csuda
latos képpen jutottak azért ehez a’győzhetetlen helyhez a’ kerelztycnek, a'
jneg-izállálnak uránná tizen két holnappal.
Damiatát meg-vévén, az ott való allapatnak a* Királyiul lett helyes el
rendelése miátt fok ideig kölleték a’ Várálnál kélni a* hadnak, Ошпп azután
az egéfz kerelztyén Fejedelmeknek végezélekböl,és akarartyokból Cair, és
Babilónia alá indulának, tudván azt, hogy ha ezt a’két helyt meg-vehetik,
cgéfz Aliiból könyé ki-verhetik a" Törököket. A'Tőr ők fzulta- is fzámtaláTörök
ókkel és éléisel meg-raká mind az két helyt. Meg-fzállá azért a* Király Babilóni
át, melly mellet a* Nílus vize foly vala. Az Török Szultán-is Babilónián alól a*
Milus vize mellet fzilla táborban,és ott erőísen bé-íánczolá táborát, kit a’ Ki
rály foha femmi meíterséggel harezra, és ütközetre ki nem hozhata a tábor lánczából. Azonközbca’Tőrők Szultán iilyen nagy álnokságot gondola, hogy á*
Nílus vizét által-tőlté nagy magjfsa, és temérdeken, és annak folyását а К raly
Táborára fordétá, ugy annyira, hogy az ejgéfz mezőt el fogván az őzön viz,
egy hngnytre a’ főiden föllvul lohol Izáraz helyt nem találhatnak vala magok
nak. Melly dolognak a* Király, és a’több Fejedelmek femmiképpen ellene
nam tnd-ínak álláni; mert a* töltés mellet vala a'tőreik fáncz, nvllybena*
tábor frkfzik vala. A* viz miátt azért az egéfz hadnak éléle,és partékéji clazék,és el- velze. Innét olly nagy ínségre jutáa' kerelztyén had, hogy immárfein magoknak, fém lovoknak élélek nem vala, hanem éhei bálnán ak-meg
az emberek, és lovak: ki fe jöhetnének femmi úttal onnan. Lárván azért
a* Király a* több Fejedelmekkel a* hadnak iilyen nagy el- rávozrathararhn vefzcdeimct,az egéfz kcrefztycn Fejedelmeknek akarattyaból, kéízerétteték V
Tő-
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Torok Szultántól nagy gyalázatos irigyet kérni. Azért ilíyen mádon alkovék- meg a* szultán a’ Királlyá! hogy Damiatát mind az több varakkal, méllyékét tőle el-vettt к vala, minden benne való fzerfzámmal eggyurt éppen a’ Szul
tánnak adnák,a’ Rabokat mind a’ két felől el-bocsátanák. Ezzel azért a’ Király
az c gélz haddal vifzfza-tcte. Hlyen vége lén Andre Király hadakozasanak
Jtriválemért Áfában.
Mikor André Király a’Jerusálemi hadakozásból meg-tért válna Budára,
nagy fzép csendefségben, és béketségben találá az Orlzágot.
Málod (lapon azért mindjáráft törvényfzékbe ule; és mivel Bánk Bán meg
fcizonyétá a* Királyné Afzízony vétkét, a’ Király ollyán Sententziát monda-ki>
hogy a’ Királyné Alzlzony méltán öletett vólna meg, Bánk Bán pedig ment
ts a’ büntetőire méltatlan volna.
Hozott vala pedig a’Király magával fok Ereklyéket, tudni ülik Szent
litván Mártyrnak fejét, Szent Margit Aízfzonnak fejét, Szent Thamáínak jobb
kezét, Szent Bertalamnak-is jobb kezét, az Áron Pap veízizejének eggyik
ágár, és az eggyik nagy kő-vődrőt, melyben Kriltus Urunk a’vizet borrá vál
toztatta vala, és több lók Ereklyéket.
Ez л boldogságos emlékezetű András Király a’ meg. ne vezet hadbólha
za jővén, az egéfz Orfzágbeli Urakat, és Nemeteket, mellette tört nagy vi
tézségekért, lók fzép, és erős fzabadságokkal őrök privilégiomúl meg-bóU
dogétá , ekesété, és ajándékozá. Mellytknek meg-tartására eskufznek meg
minden Magyar Orfzági Királyok Coronáza try oknak idején móítan-is.
Mivel pedig, a* mint mondám, Bánk Bán meg. öl te vala feleségét, hozá magának feleségül a’ Héftyeni Fejedelem leányát, kitől egy fia lön litván,
ki a* harmadik András Királynak Apja vala.
Azután nem fok iidő múlva meg-hala, és a’ Magyarokéul nagy bánattal
és óhájtálsal el- temettetek az őrök emlékezetre méltó Király Eggrcfsen*

ANNO

1235.

13étA negyedik, a’ máfodik André Királynakőregbik fia, Apjának йз-

A ß lála után válafztaték, és Coronáztaték Székes-Fcjér-Várban Magyar
Orfzági Királlyá.
Kutten a’ Kunoknak Fejedelme, az egéfz Kunokkal ki-futa Orfzágából a* Tatárok előtt, és folyamék az alatta valókkal Béla Királyhoz, kőnyo*
rőgvén néki azon, hogy fogadná-bé ötét Orlzagába, fzállétaná, és telepete
ké bé Magyar Örfzágba. Es azzal ajánlá magát a* Kirá ynak, hogy ő mind az 4atta-való Kunokkal meg kerefztclkedik,csa* Kriftus Evangeliomához ragaízkodik Továbbá, hogy néki mindenben engedelmesek,és hivek léfznek fzinién
mint a’ Magyarok, A aért Béla Király ezen igen kapa x elsőben, ts kiváltkép
pen,

, ■N«X4iXíW*
pen, bogy a” Pogányságból, ennyi fok ezer lélek a’ kerefztyén hitre térne. Azu
tán hogy ollyan hatalmas Fefedelem, ki hatalommal ö hozzá hafonló , ésfogk
ható vala, az ő birtokába adgya magát.
ANNO 124.2»
L jőve azért Kutten a’Kunoknak Fejedelme feleségével, gyermekivel,
és Attyafiaival Magyar Orfzágba, negyven ezer Kúnnokat Afzfzony em
ber, és gyermek nélkül, hozván magával,kiknek Béla Király nagy haddal a"
határba eleikbe méné, és őket nagy örömmel , ’s becsülettel bé-fogadá az
Orizágba. ígérete fzerént meg-kerel'ztelkedék Kút then (kinek az Király léd
kom ja” és kcrefzt Attya ) feleségével, gyermekivel, és Attyafiaival együtt; az
egéfz Kunság, is fejenként meg-kcrefztelkedék. Ez meg-lévén • a’ Király őket
Magyar Orfzágba bé-fzállétá,és fzéllyeí »’Vármegyékben el oíztá a’végié, hogy
így el ofzolván erőtlenbek lennének, és ha a’ fzükség azt kívánná, könnyebbet*
bírhatnának a Magyarok vélek; mert igen félnek vala tölök,és Semmiképpen,
nerii'is hihetnek vala nékik; mivel a' Kunok elekül fogva nagy ellenség! vol
tak a’ Magyaroknak , és fokfror, fok , és nagy károkat-is tettek Orfzágokoam
De nem fok üdővel ezután a’ Kunok , úgy mint vád, és goromba nemzetsé
gek nagy hatalmaskodásokat, és csintalanságokat csélekefznek vala a’ Magyarrokon, nem csak marhajókban, és jólzágokban károfitván, hanem felesége
ken , és leányokon-is erőfzakot tévén , még a’ Nemes renden valók on-is. Eze
ket pedig a’Király mind el-fzenvedi vala nékik, és a’ Magyaroknak panafzízokat meg-lem halgattya vala;sőt ha valamelly Kun. a ’Magyarra panafzlot,bátor"
büntelen vólt-is a* Magyar, azt a’ Király mindjáráít, minden kegyelem nél
kül , kegyetlenál meg-biintette. Mellyért a’ Magyarok Béla Királyt igen megetálak', és gyulölék, ső-c cl-is idegenettek vala tőle ; mivel a’ Kunokat inkab>
fzereti, és- böcsulli vala 3? Magyaroknál. Ennek fölötte, azért-is bofzonkodnak vala igen a’ Királyrahogy ennek előtte a* Dienes Nadorlfpánt mindet*
méltó ok nélkül, mind a’ két ízemét ki-tollyatván, meg. vakétotta valar An
nak fölötte egynéhány fö Urak, és Nemes emberek közül,kit le. vágatot, kié
Orízágából ki-uzőt vala. Víelly elő fzím ált dolgaiért a’ Királynak, csak hamar
ezutáii n így romlása, és feörnyü vefzedclmc kővetközék Magyar Orlzágnak#
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I У ti L a királynak hetedik efztcndejében, a’ Kunoknak pedig Magyar OrJT# f/ágba való bé jövetelének niindjáráft mafodik efzrendeiében, a* Ta
tárok őri fzá'z ezeren 'égövének Magyar Orfzágba, kiknek fö Fejedelmek
Bauhusy ennek viezéft Bochcior vala. Valinak tőbbenü-is ezek utányaló FcF
jjedeí
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fed elmek, úgy mint C ad In, Coaäon, Fejein, Peeta, Hermeus,Cheb, ésOcaídir, Mellyet halván Béla Királya* Nádor lfplnt haddal a’batárbahűidé tleikfee; ki-is mcg-ütkőzyén vélek, igen n eg-vereték,de meg-is ő maga a’ Király
hoz jővén , és fzaladváiv, meg-befzéllé néki mint torrent a* viadal a’Tatárok
kal, Azt-is meg-jelenté az Királynak, hogy íietséggel minden erejével elle
nek kélzüllyőn; mert hatalmas nagy erővel jenek reá a’ Tatárok. Ezen a*
Magyarok felette igen meg-indúlának a’Kunok ellen, azt rebezgetvén, hogy
a1 Kunok a’ Tatárokkal egy értelemben vadnakxs azért jortek-bé Magyar Orízágba a1 Kunok a’ Tatárok előtt barátságnak fzini alatt, hogy egy refzét az
Orfzágnak bírván, a’főidnek, és Magyaroknak állapattyokat-ismeg-kémlelvén,vélek egyetemben könnyebben el-foglalhafsák Magyar Orízágot tolok. Es
végre a’ Király-is a’ fok kiáltások miá ugyan azon vélekedésben,és gyanóságban esek a* Kunok fellel. Noha Kutthcn mind a’ több Kunokkal együtt eb
ben bunteleuck valának. Azért a’ Király meg-parancsolá hogy Kutthent,a*
Kunok Fejedelmét, egynéhány fő Kunnal meg-fogják , és őrizet alatt tárcsák.
De a* Magyarok a* Kutthcn Fejedelmet fok több Kunokkal eggyetemben nagy
méltatlanul meg-őlék, A'.falukbann is fzéllyelfokat le-vágánaka* Magyarok a*
Kunokban. Értvén azért a' Kunok az 6 Fejedelmeknek Kutthennek halálát,
egybe gyCUekczének, és mindnyájan a* Tatárok mellé adák magokat"; kikkel
együtt Magyar Orízágot fzőrnyűképpen égették, dúlták, és rablották. Ebben
a1 yefzélyben és valamikor Magyarhoz vágót valamelly Kun, ezt fzokta volt
mondani néki; ezt az csapált izenyved jó kedvel a* Kutthen haláláért
Béla Király azért minden erejét egybe-gyujté, és a’ Sajó , mellet Mohi
nál meg-utkőzék a' Tatárokkal; de nem birá vélek; mert igen zokan valának.
Azon fellyul a* Magyarok fém fogtak fzuveklzerént a* dólogho,z a* Király mel
lett ; mivel hogy igen el-idegenettek vala ő tőlle a’ fő Ily eb meg irt okokért,
mondván! Am hadakozzék moftan a’mi Királlyunk, ki a’Kunokat a* mi gyalazatunkra, bé- hozta az Orízágba, Némellyek pedig azt mondogatryák va
ja: Hadakozzék moftan a‘ Király azokkal, kiknek a’mi jófzágunkat, és örök
ségünket oiztogatta. Azért noha a* Király femmit hátra nem hagya dolgá
ban; hanem igen emberül vitézkedett a* harezon ; mind-azáltal végre a’ foka.
slgtúl, és a* Magyaroknak tunyaságoktól, és hozzá-való kedvetlcn-ségektül
megrgyőzettetvén^'gen meg-veretteték BélaKirály a* Tatároktú!,holott-is Ma
gyar Orfzágnak minden ereje ifzfzonnyúképpen le-vágattaték. Itt vefzet-el
Mártyás az EfztergamiErfck; Ugolinusa’ Kalácsai Erfek: Györgyi a' Győri
Pufpők i Rajna Idus az Erdélyi Pöfpők, a’ Nyitrai Püfpők. Miklós a'Sibeniczi Püfpők, és Cancellárius- Berthalan a'Pécsi Pftípők: Benedek a* Varad!
Ptilpők .-Bulzo a* Csanádi Püfpők, és többen fokán az Egyházi rendről valók.
A’ Vi.
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Ar Világi rendből való Uraknak, és Nemeíseknek pedig fzámát agyán lene'-'
tétlen lett volna meg-írni,és meg-fzámláioi az mennyen ott el-veíztek, Jól
lehet ebben az ütközetben a’ Tarárokbann is harmincz ott ezeren cl-vefzcek.
Ennek utánni-ís egynéhányfzor meg-fitközőt a’ Tatárokkal a’ Király, de min
denkor fzerencsétlenül. Végre minden népét el-vcíztvén, ő maga.is a* Király
a’ Tenger mellé fzálada. Azonkőzben a' Tatárok az egéfz Orfzágorel-rablák, pufzréták, és magoknak foglalák, Tovább menvén Orofz Orízágor,
Lengyel Orfzágot, Slefiát, Morvát, és Auftriát cl-rabták, és tűzzel el-pufztéták. Magyar Orfzágot három efztendeig bírák,mell'yben fohol femmi erős
ség meg-ncm maradhata előttük több, hanem a’fölső Magyar Orfzágban Szepesben egy Kalaftrom , mellyben Néma Barátok laktak; racllyet innen moftan
Folyamat kővének hínak. Dunán innen pedig Győri Szent Márton, Székes.
Fejér-Vára , és Efztcrgam maradott-meg tolok, Efztcrgamot Grófi-Simon
Spanyol, az alatta való vitézekkel, oltalmazta vala meg-tőlők
Végre mikor immár a’ Tatárok három efztendőnél tovább dühőskődtek
volna fzéliyel Magyar Orfzágban, és azt mindeneitől eí-pufztétották volna,
a" Ródai kcrcfztes vitézek , és a* Frangepán Urak nagy haddal a* Királynak fe
hérségére (övének, és ötét Magyar Orfzágba bé-hozák, és Királyi fzékibe is
mét bé-ülteték, melly jótéteményért a’ Királya’ Ródai kerefztefeknek az Or
fzágban fok, és nagy Uraságot, és jófzágot ada. Ezeket híják mind ez mát
napig Auránál Perjeleknek, Deákul, Priores Auránr, Az Frangepán Uráknak
pedig az egéfz Tenger mellyéket adá. Es egy czipó kenyeret vévén a’Király
meg-fzegé azt, és meg-eskuvék nékik, hogy vala-meddigegy czipó kenyere
léfzen , loha el nem hádgya őket, sőt azt is vélek akarja közieni. Ennek bizonságára ada nékik ez! merül két Orofzlánt, kik első lábokban két czipó ke
nyeret tártnak. Kiknek mind é napiglan ez a’ czimerek,
A* Tatárokban, fokán maradanak Tót Orfzágban, és ött-meg házalód
ban, fófzágos fö emberek valának r úgy mint, a* Bradáczfamilia,Berzei, kiknek
nem régen mi üdünakben fzakadot magvok; Záboki familiinak-is Misiin Ta
tár vata gyökere. Továbbá, Mirkóczi,és Pohákóczi (ezmíndegy fámilia )Kadarkauz Tatártól valók, Budor família , e’Burdúr Tatártól való, és többenis fokán,
A’ Tatárok rablála után Magyar Of Íz ágban halhatatlan nagy éhség va
ja r mert a* Tatárok miátt femmi-féle veteményr nem vethettek vala az em
berek.
Dog halál-is ifzonyu nagy valaaz Orfzágban; mert a* íz ám tálán hóit fe
liektől az ég meg döglehetett vala. Azért a' ki a’Tatárcktúl nagy nehezem
meg-maradhatot-is, a’ nagy é hség, és dőghalá! miatt kellőit néki meg-halni,
E*
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Hlyen rettenetes ínségben vala akkor fzegény Magyar Orízágnak állapattya.
Nincsen e’ világon olly elme, és nyelv, a’ ki elő tudná fzámJálni, és
meg mondani azokat a* fzámtalan, és halhatatlan ifzonyú nyomorúságokat,
és puíztuláfokat, mcllyeket azon üdében Magyar Orfzág a’ Tatárok miatt fzenyedett.
H. Mifodik hada lén ugyan azon kerefztes haddal, Fríderikkel az Auflriai Herczeggel; kire Német lljhejt meg ízállá, és benne meg-ölé a’ He reze.
get; Auftriát is mind el raboltatá, és égetteté. Melly dolog innen támadót
vala: hogy minek-eiőtte a* Tatárok bé-jőttek vala az Orfzágba , Béla Király
nagy haddal bé-méne Auftríába, holott nagy dúláft, és égeréit tén: magat a*
Herczeget-ís nagy Somma pénzben meg facrzoltatá. Erre-nézve az után mikor
a’ Tatárok előtt Auftriába futót , és fzaladot vólna Béla Király , elsőben a*
Tlerczeg jó kedvet mutata hozzá, és nagy tifztefséggelbé-fogadván Orízágába, egy néhány napig jó gazdálkodók néki. Azután pedig reá emlekezteté
Béla Királyt, miképpen minden ok nélkül el-pufztétötta vala Orízigát, és
melly nagy Somma pénzt vett vala rajta. Azért cl nem bocsátá a’ Királyt, míg
az ö pénzét, és minden kárát meg nem Ezeré néki; melly oly nagy lommá
pénzt tén, hogy a’ Hcrczeget kéfz pénzel meg nem elégethetné, hanem ízép
drága arany mivel fizetne-meg néki: főt még ahoz az határban, három vármegyét-is adna néki. Azon fellyul látván ez a' Herezeg, hogy a* Magyaroka' Та.
tároktól ill yen igen meg-nyomoréttattanak vólna, föl-kele, és a* Dnnáninnen
való Magyar Orfzágot Győrig mind-el-rablá, és el égeré. Holott még aza*
-főid a’ Tatároktól éppen meg-maradót. Ahoz a* fzéllyel futó,és bujdosó Ma
gyarokat valahol talállya valá, mind meg-öieti vala. Azért Béla Király,eze
kért yalóbpfzfzuságában ment vala moítanaz AuítriajHe.rczegre haddal, hogy
jbofzúc állyon rajta.
III. Hada lén Ottokárufsal a'Cseh Királlyal 1260. kivel jóllehet erős
viadált, és hárezot tarta; de végre hadának kevés voltáért ( mert a* Magya
lokat a’ Tatárok igen el- fogyatták vala ) meg verettetek a* Király. Ebben az
ütközetben három ezer Magyart fogtak-el elevenen, két ezeret, és hét fzázat
őítekmeg* a’Csehekben pedig őt ezeret, és két fzázát vágtak Ica’ Magyarok.
E1 jámbor Fejedelem vala, és igazság fzerctö, mindenben az Apjának ererkőlcsét kőveti vala; de a’ hadakozásban ígenfzerencsétlen vala. A* Zábrag.
ki váraft-is ez épétette vala.
Végre meg-hala Budán, birodalmának negyvenedik cfztendejében: eltemettetek Efzrergamban a’ Cseri Barátok Boldog Afzfzony Kalaftromiban,
mellyet ő épettetett vala, feleségével Maria Aízfzonnyal, a’ Gőrős C>álzár
leányával, és fiával Bélával. Ennek kit fia vala, litván, és Béla, ki Apjának éltéTő
ben hala-meg
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Továbbá, az több ieányi-kőzzül egy Margit Afzfzony nevű vala : ez az
Apácza Afzfzonyok Ka 1 a ft rom a ba méné; к it-is az ö csodálatos, izcnt, és fa
nyara életiért az ízen te к közibe fzámlaltak. Ennek az Af>ja Béla Király Bu
dánál a’ Duna Szigetiben egy Kalaftromot rakatot vala Boldog Alzízony ne
vére, mellyben mind hókig a’több Apácza Afzfzonyokkal lakék vés bnen azt
a’ Szigetet mind ez mái napig Szent Margit Aizlzony Szigetinek híják, е.шек
előtte pedig azt, Nyulak Szigeténekvhíták.

ANNO 1275.
TSг VáN ötödik a’ negyedik Béla Királynak fia, következek az Apja
-1- halála után a* birodalomban, és Székes-Fejér-Várbán Cőronáztaték Magyar Orfzági Királlyá. Ez fzerencsés vala a’hadakozásban, és rpeg.veré az Áuftriaiakac, Cseheket, és a’ Bolgárokat. Ki ha tovább.élhetetvólna,
kétség nélkül jéles Fejedelem lett volna.

ISTVÁN

KIRÁLI

HADAI.

Lső hada lén az Ottokárnfsal a’ Cseh Orfzági Fejedelemmel. Ki mikor
az Auftriaiákkal, és Brandeburgiakkal bé-jött volna Magyar Grfzágba.,
nagy kárt tén az határban. litván Király azért eleiben méné,és a* Rábcza viz
mellet nreg-utkőzék véle, és ott Ottokárul! igen meg-veréMáfodik hada lén a’Bolgárokra, kik nem akarnak vala engedelmesek len
ni néki. Azért el-rablá minden földöket , azután Bedönt az о várafokat meg
yévé, és igy azott való Fejedelmet mind Orfzágáva leggy űrt zóldofsá tévé.
Meg-hala birodalmának harmadik eíztendejében,és el-temetteték Budán.
Ennek egy fiamarada Láfzíó, és egy leánya Maria, ki Siciliai Sánta Ka
rol Királynak hazaíéttatott vala, kitúla’ Karolus Marcellus ízülete tt.

E

ANNO 1277.
XXII. T y^ szló negyedik, az ötödik litván Királynak fia. Coronáztaték
JLa Apjának halála után, Magyar Orizági Királlyá.
Ezt bírták Kun Láízló Királynak. Ez igen mord , és kegyetlen terméízetü ember vala; Es mindeneket miveit vala az ö kivánsági fzerént.

LÁSZLÓ

KIRÁLY

HADAI.

Lső hada lén az Ottokárus ellen, a’Cseh Király ellen, kit a* Morva vi
ze mellet meg-veré, és magát-is meg-őlé Ottokárul!.
F3
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ANNO 1282»
ЛГ A födik hada lén Oldamírral a* Kunoknak Fejedelmével1, ki az OrJAJl fzágba nagy haddal bé.jött vala; Láfzló Király azért ar Hód álló
viz mellet mfg-i.tkő etek véle,és fok erős üiközetek után meg-véré etet,és mindenTáboríefzkőzében zákmányt tén.
A N N О 1285Y Ta da lért i fin ét a* Kunokkal, és a* Tatárokkal, kik egybe adván mai 1 gokat, egéfz Dunáig mind el-rablák, és égetek az Orfzágot. Azu
tán minden viadal nélkül meg-térénck, nagy prédát vivén magokkal.
ANNO 1290,
T_XAda lén iíméta’Kunokkal Kőrőfztfzegnél, kiktől ugyanott megX X verettetek, és maga-is meg-öletteték birodalmának 14. elztendejében. Ez magtalanul hala-meg,temettetet Csanádon.
Ezt fölötte igen gyűlölték mind az Urak, ’s mind a’kerefztyén Fejedel
mek az ő nagy paráznaságáért;mert az ő feleségét a’Siciliai Károly Király leá
nyát rocg-utálvánv fok kulömbb kűlőmbb Kun Afzfzonyokat tart vala j kik
közül kiváltképpen való Agyafi, valának, Aidva, Kupefek, és Mandula Kun
Afzfzonyok;és ugyan erről nevezték volt Kun Láfzló Királynak, Kiért vé
gre a’ Pap a-is megátkozta vala; deő azzal kévéiét gondol vala.
Ennek idejében a’1 fok rablás, és az Urak kőzőt való vifzfza vonyás miatt,
annyira meg-nyomorodot vala Magyar Orfzág, hogy fohol fekeret fém láthat
nak vala, hanem Taligán hordnak vala fzűkségekre valót j azt.is az emberek
magok vonnyák; vala, Melly dolognál a' Taligát moflan-is Kun Láfzló Király
szekerének híják.
ANNO 1290*
XXIIL flL Nd к ás harmadik, az Iflván Herczegnek, ar máfodik AndreKixV rály fiánakf kit a’ Héflieni Herczeg leányától nemzet vala ) fia,
Coronázraték Magyar Or ízági Királlyá Székes-Fejér-Várban, Ezt Velenezei
András Királynak nevezték vala.
ANDRÁS KIRÁLY HADAI.
L "ETLsÖ hada lén az Aufirfaiak ellen-, mert meg-fzegték vala a* MagyaroKJl_> Kral való к ötéit. Kiknek Orfzágokban rabláfokkal, és égetéfekkel nagy
Kárt tén Andre Király,
11. Máfodik hada lén a’ Karol nevű gyermek ellen, kit egy-nefiány pár
tos Urak ( kik kőzőt ezek yaláeak János * és Henrik Bán, Pocht Ugrin, és az
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Vjlakíak ) a’Pápátúl meg-kérvén András Király ellen, hé-lmztak vala az Or*
fzágba. Ez a1 Káról a’ Siciliai Király fia vala, kit a’ Mária Afzfzontúl az ötö
dik lllvín Király leányátúi nemzet vala, a* mint oda föl meg-mondám.
Meg-hólt magtalanúl, és el-temettetet Budán a’ Szent János Ka la Aro
mában birodalmának tizedik efztendejében.
Ebben fzakadott a’ Magyar Szent Királyoknak magnók a’ férfi Ágból.
ANNO 1300.
Т matt Ortogúl polgár fia, lén Jeg-első Királyok a* Törököknek, kiről
mind e* mái napig való Törők Csáfzárok Otománoknakhivattyák , és
irattyák magokat; mivel hogy ö tőle vettek mind méltóságot, mind eredetet,
és birodalmat magoknak. Ez Bittiniát, és a* Pontus mellet való Orfzágokar,
és tartományokat el-foglalá,és Natoliában (ennek Torokul, Anadol, Deákul
Afia neve ) valafzta lakó helt magának.
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KÖVETKEZIK A* MAGYAR
Szent Királyoknak, Toxus Herczegtül
kezdetvén, igaz
genelogiajok

Toxus.
(Gejza
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Szent Imre.
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Vazul.

Kopafz Láfzló.

"Béla.

András.
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Salamon,

Dávid.

Gejza.

Szent Láfzló.

Almus.
" Vák

Iftván.
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Iftván.
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Láfzló.

IAván.

Alimis,

Gejza.

András, Jerufalemi.

Imre.
Láfefó.

Lampert.
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Kálmán.
Láfzló.

Levente#
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Kálmán.

András.

Iftván. Sz: orsébet.

András Velenczei: Ebben Szakadot.
Iflván Béla.
^
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magvok az régi Királyoknak Jiérfi
Kun láfzló. Maria. Ez a*
AgbóL
Siciliai sánta Káról királytól
Karolns Martellufl, az első Karol Királynak Apját nemzé#
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EMAGYAR
KRÓNIKÁNAK,
MÁSODIK RÉSZE.
Metiy magában fogja Ilya a’ fcűlómb kiilő-mb- féle idegen. Nemzet
ből való Magyar Orfzági Királyokat, mind az Auítriai avagy Becs
Orizági Herczegekből lett Királyokig. Es Azoknak idejekben tör
tént emlékezetre méltó dolgokat.
lásj E N C Z E L, mel íy et a’ Magyarok Cseh Láfzló király—nak hittak, a- Cseh Orfzági Venczeízlaus király—
XXIV.
nak fia, mikor a’Magyar Szent Királyoknak a’fér
fi ágból tellyefséggel magvok fzakadöt volna, és mi
kor a' Magyar Urak a* Király válaíz fásban a* Káról
% gyermek ellen, meg-hafcnlottak volna, CoronáztaVcU Székes-Fí jer-Várban Magyar Orfzági Királlyá. Mert az Orfzágnak nagyob
réfze fémmi-képpen nem akará Károlt, Urallani,.mivel hogy őtet a’ Pápa,kül
dötte vak hé a* Királyságba, ók pedig fzabad népek lé-vén a* Pápa hire és
aka ratty a nélkul-isízábadon Királyt válafzthatnak vala magoknak, és ezzel
azólzábadságJokat,ugy mint a* Szábad Király vá!afztáfi,nemakarák el-véfztehi»Ez Annyiról Magyar vala-mert az Ottokaros ennek Eofsi vette vala fe
leségül a’ negyedik Béla Király leányát, Anna Afzfzonr, ki túl ízületet a* Venezefzlaus a'f Cseh Király,annak a’ Kis Venczelnek Apja * kiről-moftan- emleKezűik.
^

ANNO

A

1303.

Cseh Orfzági Venczeízlaus Király, értvén minéítiQ nagy Vifzfza-vonyísban volnának a’ Magyarok, igen félti vala fiit, azért nagy hadat gyój66
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te, és Magyar Orfzágba jóve, és Peftbe bé fzálla, a hová áltál hivatá
fiát Budáról, a* Budai bíróval Vertier Láfzlóval eggyutt, kiket mind а* Соrónával eggyutt fel-vévén Cseh Orfzágba vivé magával,
ANNO 1305.
wtr ГЛТТО Bavaríai Herczeg a' Magyar Uraknak pártolkodáfokл v*v-/ ból a Pápa ellenéi a’ Káról Királyfi ellen, bé-hozattaték
Magyar Orfzágba, és azon Coronával mellyet a* Cseh Láfzló Király el
vitt vala magával, Székes-Fejér-Várban, Coronáztaték Magyar Orfzági
Királlyá. Mert ez. az Otto vifzíba ízérzetté vala a’ Coronát Láfzló Ki
rályiul.
A’ Coronázás után, Budán minden uczákon alá s- föl sétál vala Ot
to Király, a* Coronát fcién vifelvén, hogy mindeneknek futtára lenné,
hogy ó a* Magyar Orfzág Királlyá volna.
Budáról Erdélybe méné, hogy ott-is minden Várasokban hasonló
képpen fársíngolna a’Coronában j de ott az Érdéit Láfzló Vaida meg.fo
ga ótet és a’ Coronát él vévén tőle, a’ tőmlőczbe létété. A’honnan ki fém
bocsátá, még a’ Királyságnak ellene nem monda. Minek uránná pedig elbocsátá, haza vakarodék Bavariába.
Bonifácius Pápa azonban meg átkozá a’ Magyarokat, és minden
Szentségekt&l, és remetédül el-tiltá őket, mind addig, még-len a’ Ká
rolt meg (koronáznák. Látván azért a’ Magyarok, hogy az Itteni fzólgálat mindenüt meg-fzúnt vólna, és hogy minden Egyházak, és tzinteremek , rakva volnának hóit tettekkel, mivel hogy a* temetéft-is mindenüt
meg tiltották vala, kénfzeritteténck bé-venni,és meg coronázni a’Károlt.
ANNO 1310.
jfXVi, T^Arol , a' Károlus Mártellufnak fia, ki Károlus RubcrtufnaJc
"жх- hívattatut,Coronáztaték Székes-Fejér-VárbanMagyar Orfzági
Királlyá.
Éz igen jámbor, és aítatos Király vala: épétet te a* Székes-FejérVári Monofiort, mell у a’ fok gyuladáfok miátt mind el-piifztult vala , és
azt meg-hejaztatá ón peléhekkel; de mivel nem foküdő múlva ifmét mégége,máfvd'fzor-is meg cfináltatá nagy költséggel.
Annak fölötte igen vitéz Fejedelem vala , az Orfzágnak határit min
den feilől kilíyeb térjeztette, és meg őregbittette: Bolznát, Rácz Orfz£got, Havafal főidét, Módyat, Bolgár Orfzigot, és az Orofzokat adó fi*
zetéfre hajtotta,
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KÁRÓL KIRÁLY HADAI.
* T_JAda lén az Erdélí Száfzok ellen, kik pártot ütének, és nem akaXJL rának néki engedni, de nagy hamar őket meg-haitá, és az engedelmefségre kénfzerité.
II. Máfodik hada lén Kafsánál a’ Trincfíni Máthéval a’ Péter Pala
tínus fiával» kit-is nagy erős harczal és népének nagy vefzedelmével az
Hérnát mentében meg-vere. Itt fok Urak, és Vitézek hullának el, az Otnode-is két fiával eggy&tt, kik engedni, és fejet hajtani nem akarának Karol
Királynak. Ezeknek lakó helyeket Gőncznek aránta a* hegyekben, a* Ki
rály mind főidig le-ronttatáj melly mind ez napiglan Omode várának hí*
vattatik.
ANNO 1329.
Árol Király, mikor feleségével, és gyermekivel eggyuttHufvét Innepiben Vifegrádban volna,fzintén ebéd felet az ebédlő palotába bé ju
ta egy Felicián nevű fzólgaja, Zaacs nemzetből való; ki Kardgyát ki
rántván a* Királyhoz vága. De mivel a’ Király meg-vonyá magát, csak
az jób kezét sérheté-meg egy kevefsé néki. Azután a’ Királyné a (bizony
hoz vága, és annak jób kezén, négy uiját vágá el. A’ Király fiaihoz-is
hozajok kezdet vala; de azoknak Mefteri ellene állának, és még véle ellenkedének a’ Király fiai ki fzaladának a’ házból. Látván ezt a5 Királyné
Afzfzonnak Pohárnokja Patoczi János, azon beit a’ kéít torkában iité Fe
liciánnak , és meg ölé véle; Azutánn konczrólkonczrá apréták, és fzéllyel az Várafokban kfildözék teilet, sőt még az eggyik leányának ( kinek
Klára vala neve) az orrát ajakaftul el meczék, azután nyólez uiját el-vágák, és ló farkon hurtzoltaták-meg. A’máfik leányának pedig (kinek Se
be vala neye) Léván vévék leiét. Eggyetlen egy fiát is mind ízólgájávai
eggyiirt nagy kegyetlen halállal őlék-meg.
A’ Felicián dűhőskődésének, e* vala oka tudnillik : igen fzep felesé
ge vala Feliciának, kit a* Királyné Afzfzonnak Eőcse eí-csal tőle, ésazal
éle_r.
III. Harmadik hada lén, a* Tatárokkal, kik ellen győzöződelmes,
és diadalmas lén.
____
ANNO 1330.
Ada lén Havafal főidében a* Bazarád Vajdával; de ott nem jól
IV.
jára; mert oda vefzté minden népét, és ő maga-is csak alég
fzaladhata-el, mivel minden méltó ok nélkül ment vala réa,
An-
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Annak utánna meg.hala birodalmának barmincz ketedik efztendejében, kit el-temetének a* Magyarok nagy bánattal Székes-Fejér Vár
ban—».
Négy fia vala az Ersébeth Afzfzontula’ Cafimir Lengyel Király Ieanyálul: Káról, Láfzló, Lajos, és András.
ANNO 1328.
R chan , az Otomannak fia, lén Apjának halála után a’ Törökök
Királlyá, ki fok tartományokat, és Várafokat hajra maga birodalma
alá. A’ Tatárokkal is nagy erővel meg vívót; de azoktól meg-veretteték,
és ő maga-is meg-öleték fzámtalan Törökökkel eggyütt, birodalmának
hufzadik efztendejében—».
ANNO 1342.
XXVII.
AJ OS , a'jó Káról Királynak jó fia , kővetkezék, és CoroA-i náztaték az Apja halála után Magyar Orfzági királlyá Szé
kes-Fejér-Várban—».
Ez fölötte igen jámbor, Ifién félő, fő hadakozó, igen bölcs, és tudós
Fejedelem volt. Az Égi cfillagoknakforgáfit, és járáfit igen tudta,és azért
minden hadakozáíit, a'cfillagok forgáfinak ítéletiből indétotta. Mivel
pedig minden hadakozáfiban fölötte jó fzerencsés, és diadalmas volt, erről
a* Magyarok Eordőngős Lajos Királynak Nevezték. Az Apjától reá ma
radót Orfzágot erőífen, és jó tanacfal bírta, hatalmaiul oltalmazta, és
őregbétette, úgy hogy, az ő előtte való Magyar Orfzági Királyokat mind
föllyül haliadta vala.
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LAJOS KIRÁLY HADAI.
L TTLső hada lén az ErdéliSzáfzok ellen, kik el-hailottak vala tőle;
JTi mivel hogy az előbbeni Királyoknak Tifzttartoi nagj törvényte
lenséget cfelekedtek rajtok. Ezekre azért reájok méné és erővel ifin ét a*
Magyar Coronának engedelmére hajrá őket.
11. Hada lén a* Sándorral a’ Havafal földi Vajdával, és azt is uijonnan a* Magyar Orfzági Corona alá haitá.
ANNO 1345.
NDRásT, a' Lajos Királynak Eocsét ki Neápolíconfirmált Király va
la, meg-utálá Joánna az ő felesége, és málokkal paráználkodván
maga latraival (Donnáddal, és a’ Czcnfa Vitézzel, Avers Várasában meg
fojt atá ötét.
ANG2
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ANNO 1346.
HI. T-XArmadik hada lén az Joánna ellen, kire minden hadival NeáJL JL polisba méné, és ott meg-őleté mind azokat, kik az ő Attjafiinak halálában réfzeíTek ralinak. Onnét, el-végezvén dolgát, meg tere
Budára. Neápolisban, maga képében hagyáLaCzkffi litvánt, ésa* Wolfc
gángus Kapitánt.
1 V. Hada lén a’ Cseh Orfzági János Király ellen, ki a’ Cafimirus
Lengyel Királyra Krakkót meg-fzállotta vala- Ennek leánya Margit Aízfzony Lajos Királynál feleségül vala; azért Szécfi Miklóft, és Pohárnok
Pétert fzép haddal el-kűldé, és meg-fegéte maga Ipát Cafimirt a’ Cseh Ki.
rály cllcn_s.
V. Hada lén a* Tatárok ellen, kik Erdélyben a* Székelyföldet igen
rabollyák vala. Ezek ellen küldd Laczkffi Andráít azErdéli Vaidát; ki is
meg-utkőzvén vélek, igen meg-yeré ókét. Az Atlámnak, a* Tatárok
Fejedelmének fejét vévé , és azt a* Királynak hozá fok Záfzlókkal_»
eggyütt.
VI. Hada lén az Horvátok ellen, ngy mint Luriánczi Gergelly és
Mellepeczi Iván ellen, kik engedetlenek valának néki. Ezekre Horvát Or
szágba méné fzintén Bihacfíg, ésKlokocíig, és ott Táborba fzállván hadá
val, azokat-is meg-haitá.
VII. Hadaién ifmét Neápolisban Laczkffi litván által a* Joánna
Urával LajoíTal; kit Laczkffi meg vere, és fok Váraüt Lajos Magyar Ki
rály birodalma alá halta.
Vili. Hada lén fzemélyc fzerént, ifmét azon Lajos ellen Neápo
lisban. Ebben a’hadban ezek az Urak kesérték őtet: Gi let hi Miklós a'
Palatínus, Gilethi János, Thót Miklós, Lőlkős Bertalan, Bebék litván,
Bebék György, Szécfi Miklós, Laczkffi András, Kanifai Lörincz, és egye
bek nagyfokán, kikkel Oláfz Orfzágnak fok Várafit megyévé. Végre
ofztán Romába bé-uiéne, és a* Siciliának birodalmát a* hatodik Innocenti.
us Pápának ajánlá. Mert tőb kárt hogy fém hafznot ifimére belőle len
ni. Azután nagy békével minden népével háza jőve Magyar Orfzágba.
IX, Hadaién egynéhány úttal a" Velenczéfekre Dálmátziáért, és
végre arra hozzá a’ dolgot, hogy a* Velenczéfek adót adnak vala a’ Ki
rálynak. Ebben a* hadban fok fő Magyar Ur, és fő válogatót Vitézek
vefztek-el, és fzántatan vérontáífal méné véghez ez a’ hadakozás.
Laczkffi litvánnak hiv fzólgálattyáért adá ajándékul Strigót, és Csák
tornyát egéfz Muraközzel,
X. Ha-
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X. Hada lén a* Lityik ellen, kiknek Orfzágokat el-fabolv&n vfízfza-tére Budára. Az Fejcdelmeket-is elevenen el- fogá, és el-hozá.
XI. Hada lén az Órofzoknak cllenségivel; mert akkor az Orofzok
Magyar Orfzághoz tartoztak vala; azért azokat-is meg-veryén yifzfza-tére Magyar Orfzágba.
XII. Hada lén a’ Pápa mellet Laczkffi Miklós által; de ott is jó lécrcncsével cl jára.
XIII. Hada lén, a* BécG Herczeg ellen, és ott-is nyertes lén Laczkffi
Pál által.
XIV. Hada lén a' Bofznai Urak ellen, Cont Miklós Palatínus, és
Miklós Ériek által; kikkel hamar fejet haitata.
XV. Hada lén, a’ Bolgárok ellen, kik nem akarják vala adójokat
bé adni Lajos Királynak. Azért reájok méné, és meg vévé Bodont, és
Stramezőt, az ő Királlyokat Strahmért meg foga és Budára hozá. Kit a*
Zábrághi Ptifpők Várában Ghőmnécsbe kaidé, és ott tartatá fogságbanXVI. Hadaién, a’Káról Csáfzár ellen, de meg békéitek véle.
XVII. Az hadával,egéfz Morva Orfzágot mindéi dullatáés pufztitatá Láfzló Herczeg, és Péter Bán által.
XVIII. Hadaién, a* Havafal földi Vajda ellen, kinek Layk vala
neve, kit a’ Magyar Coronának cngcdelmefségére hajra. Szőrént és Tárcz
Várát meg épitteté, hogy el ne fzakadhafTanak a* Magyar Coronától;cb.
béna’ hadban fok fő Urak vefzénck el, tudnia illik az Érdél! Miklós Vaj
da Péterrel, az ő Vice-Vajdajával, Dcső, és Vörös Péteréi és többékkel
eggyütt. Az Győződelem pedig Gara Miklós Bán vitézségének tulajdanitatott-».
Moldvát ez (időben fzállák meg az Oláhok, mely a’ Tatárok miatt mind
el pufztult vala , és lenki ottan nem mér vala lakozni.
XIX. Ha da lén, a’ Moldvai Bogdán Vajda ellen, kit a* Magyar
Coronának engedelmefségére meg hajra, úgy hogy a* Magyar Királyoknak
minden elérendőben adót adna, azOftffi Damankos és Gara Miklós Sanuk
által, és Szemere Vice-bán által.
Lajos Király ki tízé a’Zfídókat Magyar Orfzágból.
ANNO 1382.
A jós Király meg hala Septembernek 11. napján, birodalmának negy
ven elérendőiében, kit el temeténck a' Magyarok nagy Grálommal
Székes-Fejér Várban.
Ennek fin magzattya nem vala, hanem az Eorsébet Afzfzontul а’ Воlzv-
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»állítván Bán leányaiul nemze három leant: Katalint, ki gyermek Korá
ba meg hala. Mariit, kit még kicßn korában ada Sigmondnak, a* Brandeburghi Herczegnek, ki Csáfzár Nemből való yala, ezt fiává, fogadá és
étet rendelő az Orfzág őrőköfsenek. Advigát pedig adá a' Litvániái Herczegnek_5.
Az Remete Szent Pál ízérzetté ennek a’ Királynak idejében kezde,
ki-váltképpen virágzani és foka födni Magyár Orfzágban, noha elsőben en
nek az Apja Káról Király hozta yala bé őket,kiknek egynéhány Calaftromat rakata, és azokat fok jövedelmekkel meg ayándékoza. Ennek idejé
ben hoztákbé Velenczéból Magyar Orfzágban a* Remete Szent Pál te
ilet, és azt helyhefzteték Szent Lőrincz Calaítromában közel Budához,
kinél fok csodák történtének.
Továbbá, Német Orfzágban Stiriában ar Czeli Calafiromot Illeni je
lenésből ő fundálá és építtető a* Boldog Afzfzony neve tifztefségére, a’
Királynak a' Kardgya és Sarkanttyuja mind eddigis ott-vagyon, a’ Király
né Afzfzony fzoknyájával egyetemben. Melly Calaftromnál- moíl-is nagy
bu-lcsujjáras vagyon, és fzámtalan csudákkal fémlik ez mai. napig-is.
ANNO 1349.
URÁT, Orchánnak a* fiá, Apjának halála után foglalá el a’ Tőrök
birodalmat. Ez jőve elsőbben a* Tengeren által Európában, hatvan
ezer Tőrökkel, és minden Tőröktől két arany foréntot ada a’ hajós meder
nek, hogy által hozta hadát Európában. Ezt Paleologus a’ Görög Csá
fzár hitta vala fegétségére az Eőcse ellen, a* kivel a* Görög Csálzárságért
vefzekedik vala,de rövid udő múlva meg ofzták kőfztők a’ Törökök a’ bi
rodalmat.. Mert 1350. cfztendöben Murát Fejedelem barátságnak fzinc
alatt Drcnápolt el foglalá, és Magának ott-válafzta lakó helyt, azután
Lazár Defpottal a’Rigó mezéjén meg ütközők, kit igen meg vere, és ma.
gat-is elevenen meg fogá, és ifzónyu kegyetlen halállal meg őleté. Ezt
látván Milos Kobilics Lazár Defpotnak fzolgája egy jeles Rácz fő vitéz
ember, meg bofzonkodék Urának halálán, azért, Murát az Fejedelemtől
Audientziát kére magának, mint ha ő néki valami jéles dolgot akarna igen
titkon meg jelenteni, kit mikor az Sátorba maga elejében bé bocsátott
volna, által véré a* Murát Fejedelmet Milos Kobilics, és meg ölé ötét az
Ura halálájért. De ötét-is meg ölék érette a* Törökök, ez történek 1372.
efztcndőben. Ennek utánaa immár foha egy kerelztény embert fém botsáé
nak az Törők Csáfzárnak eleiben Audientziára külőmben, hanem előbb a*
Törökök mind meg kercfik kőrnyüllette, ha valami fegyver a* vágy bátor
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csak kés vólna-ís nála, s-még ugy-is ketten fogják két felől, és úgy vifzik
bé a* Csáfzárok elejébe őket*
ANNO 1373.'
Aiazet, a’ Muráinak fia, következek az Apja keljében a* TőrőkKirályságban. Ez az ő Attyafiát Szulimánt meg öleté. Ez Bulgáriát
és Szeremséget el foglalá, Marko Krályeviczet az ott való Fejedelmet az
cgéfz Nemefséggel meg őleté, Bofznának és Görög Orfzágnak nagyob
réfzét meg hoditá. Conftantinápolt meg ízállá, de meg nem veheté még
ezúttal. Ezt a* Törökök, meny-utő kőnek hitták, az ő nagy meréfségéért és fzerencsés voltájert.
ANNO 1380.
Sibaris nevű Barát találá elsőben a* Puska port, és a' lövő fzerfzámot
ANNO 1382.
XXVIII. MAR*A» az RaÍ0S Királynak leánya, az ő Attyához való
-LtJL Szeretetekből az egéfzÓrfzágtúl válafztaték, és nem csak
Királyné Afzfzonnyá, de ugyan Királlyá CoronáztatékSzékes-Fejér-Várba.
Ez az Apjától Lajos Királytól, igen (időtlen Korában jegyezreték Sigmondnak a’ Brándenburghi Herczegnek, a* negyedik Káról Csáfzár fiának, ki
udőtlen vala, illy okkal, hogy az ő halála után, Sigmond lenne Magyar
Orfzági Király ( mert férfi magzattya nem vala Lajos Királynak) mellyre az
egéfz Orfzág reá álla, és meg cskuvének néki.
Mert fölötte igen (zereték vala mindnyájan Lajos Királyt, mivelhogy
fokakat emelt vala föl alacson rendből nagy és Úri méltóságokra, mind
Egyházi, s mind Világi állapotra, ahoz nagy bocsuletben-is,és fzabadságokban-is meg tarttya vala őket. Ez confirmálámeg-ujobban, sőt meg.
is jobbitáa* máfodik Andi ás Király privilegiomát, kit a’ Szabadságról adót
vala az Orfzágnak.
Ugyan akkor válafzták Mária és Ersébet Királyné Afzfzony mellé
Gubernátorul a’ Gara Miklóft, ki Lajos Királynak Nádori Ispinnya vala.
Es mivel hogy Gara Miklós jámbor és igen efzes ember vala, mindene
ket ennek tanácsából cfclekeíznek vala mind az Annya, ’s mind a’ leánya
Mária. De mivel hogy az ő tanácfa az Urak kozzál nem vala mindennek
hafznos, mert láttyavala, hogy a’ hatalmasb, és maga bíró Urak bízván
nagy értekekben és erejekben, meg vetették volna a’ Királyné A (bizonyok
birodalmát, és nem gondolván femmit parancfolattyokkal, ellenek rugódoznak vala. Azért Gara Miklós tanácsából, a’ Királyné Aízfzonyok, egy.
nehá.
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ясЬ&пу engedetlen nyakas Uraknak Tifztcket, Méltóságokat, és Uraságokat, el vc'vék tolok, hogy ezzel az Urakat hamaréb engedelmefségre haithafsik, mely dologért az Urak kőzziil nemellyek, nem csak a’ Gara Mi
kiéit, de a* Királyné Afzízonyokat-is meggyülőlék, és pártot ütvén elle
nek azon kezdenek tanácskozni, miképpen más Királyt hozhatnának be
az Orfzágba az Királyné Afzlzonyok ellen. Az fő pártoló Urak pedigezek
valának, A’ Pál Zábrághi Püfpők, egy Olálz kit Lajos Király tett vala
Püfpőkké, Laczkffi litván az Erdélyi Vaida, és András ennek Attyafia,
Simontornai litván, Horvát János a’ Horvát Orfzági Bán, KerclzcesJá
nos, és az Auranaj Perjel. Maga ezeket mind alacfon rendből emelte va
la fel Lajos Király, ollyan nagy méltóságokra. Ezek azért bé kozák a*
Ki ályné Afzlzonyok ellen
ANNO 138?.
Vvíy 1<"ÁROLT, az Apuliai Királyt, Andráfnak fiát, kitkisKárol*J\. nak neveztek vala, Székes-Fejér-Várban , a’ Mária Király el
len , a’ Királyné Afzfzonyok bérnek láttára Magyar Orfzági Királlyá Coronáztak Melly méltatlan dolgon a* Királyné Afzfzonyok igen firnakés
búslakodnak vala, kiket Gara Miklós igeit meg fzána, és tanácfot tarra a'
Királyné Afzfzonyókkal hogy meg ölnék a* Káról Királyt. Azért mikora'
Gyűlésből el Ofzlott volna a* Sokaság, Gara Miklós mindenfzólgaivalbé
méné a’ Budai Várban, A* Királyné Afzfzony hiveinck-is meg hagy a, hogy
fegyveres kézzel kében lennének a’ Vár kórul, mikor a1 fzükség kívánna.
A’ Királyné Afzfzonyok azért bé hivák az ő házokba Káról Királyt, hogy
ott tráétálninak véle a’ Sigmond Herczegról. Holott Forgács Balás úgy
vágá agyon a* Királyt, hogy ketté haséra a’ fejét. Az okra nézve az ltfiu
Királyné Afzfzony adá néki czimerül a* maga képét, és ennek a* famíliá
nak mind e’ mái napig ez az-ő czimerek. E* meg lévén; Gara Miklós a Ki
rályné Abfony híveivel az Olahokat ki vágá a* Várból, és azt el fog Iá
ig a' Királyné Afzfzonyok barnára. Ki-lén Gyerttya fzentelő Boldogb
Afzfzony napján.

Nullum ’tiolentum durable.

ANNO 1386.
Zután maid fél efztendő múlva, mikoron immár a'Királyné Afz_rfzonyok feftkitiil nem félnének, és múlatni ménének az OrfzágbanGdra Mifcíófsaí, Forgácz Baláfal, és csak az udvari népével, Déáko felé,
holott Szent Jakab napján Horvát János а' Ногу át Orfzági Bán, ki a’ Ká
tól
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rol Királynak fő párttya vala > reájok ütc, és a' Gara Mikiéit, és Forgács
Báláit a’ Királyné Afzfzonyok láttára lé vágatá, az Eorsébet Királyné Afzfzont az Bofzuta avagy Varhas vizébe vetceté, Máriát pedig Krupa vá
rában viteté, és ott tartatá fogva.
Halván e’ dolgot Sigmond Herczeg, nagy haddal Magyar Orfzágban hete, és Budán bé ízál la. Kit mikor Horvác János meghallott vol
na, és Sigmond Herczegnek Budá-való bé j& vételét értette volna, igen
meg báborodék rajta. Azért Mária Királynét eleiben hivatván, reá felel
tére, sőt ugyan meg esküdteié őtet, hogy az Uránál kegyelmet nyér né
ki , és foha bofzfzut rajta nem állat vél le. Azért a* Horvát Orfzági Urák
ban mellé adván , nagy tifztcfséggel el bocsátáaz 5 Urához Sigmond Herczeghez, kinek eleibe menvén Sigmond az Urakkal, és az Udvari népével,
nagy őrömmel Budába bé vivé őtet.
ANNO I 386.
XXX. V Igm оно, azBrandeburghi Herczeg,a*negyedik Káról Csáfzárw3 nak fia, kinek Lajos Király az ő óregbik leányát Máriát atta va
la házas-cáriul э Coronáztaték Székes-Fejér-Várait Magyar Orfzági Királ
lyá™».
Ezt Lajos Király mindenüt maga mellett tartotta és nevelte, hogy
a’Magyar nyelvet és fzokáft, meg tanulván, annyival jobban tudná annak
uránná az Orfzágnak gondgyát vifelni.
Ez igen ízép termetű Fejedelem vala. Annak főlőtte igen fő, Okos,
Nyájas, és bővkezfl, de az hadakozásban főlőtte fzerencsétlen. Ennek
idejében kezdettek leg elsőben a’ Törökök Magyar Orfzágra törni és ha
dakozni.
Ez előfzőr Magyar Orfzági Király lén, azután Cseh Orfzági Király,'
Végre Romai Csáfzár, azért egyzer-fmind ennyi Orfzágoknak yala Feje
delme™».
SIGMOND KIRÁLY HADAI.
Llső Hada lén Horvát János ellen, úgy mint ki az ő feleségét meg

M—j fogatta vala, és annak az Annyát a* Vizbe őlette vala. Továbbá
a’ Bofznai Urak ellen, kik magok között pártot ütöttek vala. Azért Tá
borával bé méné a" Bolznaságba, és azt a’ tartomántmeg bódóltatván Hor
vát Jánoft és a* több pártolókat meg foga. Horvát Jánoít Pécsen előfzőr
tüzes fogókkal meg ízaggattatá, azután Uczánként ló farkon hordoztatá, végre néggyé vágatá, és a’ tagjait a’ Kapuk eleibe fíiggefzteté; igy vé
vé jutalmát latorságának Horvát János; a’ több pártolóknak fejeket fzedeH
té.
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A’Zábrágbí Pufpököt, az 6 méltóságáért meg nem mere Sietni, ha
nem orok fogságra vctteté, és minden marháját el vévé.
ANNO 1390.
Х-ЛГAda lén a’ Moldvai litván Vaida ellen, ki pártot ütvén, nem akar
X X vala engedni, az régi Vaidáknak módgyok Izerént, kivel mint
engedetlennel, nagy erős ütkezet után fejet haitata.

ANNO 1392.
Ada lén a’ Havas-al-főldi Vaida ellen, ki magát az Törökökhöz
adta yala , és femmiképpen nem akar vala Sigmond Királynak
engedni. Azért réáméne és mind a* Törökökkel igen meg véré ötét, azu
tán meg véyé kis Nikapolt a* Duna parttyán, és abban Magyarokat hagya.
Ugyan ezen eíztendőben meg hala az-ő felesége Mária Királyné Afz>
ízony magtalanul, ki után lén nagy bánatban, temettetet Váradon.
Ezen fidö Korba a* Hedervári Cont litván harmincz kettőd magával
mind fö-renden való Nemefekkel, nem akarván Sigmond Királyt Urallani az Orfzágban fzéllyel buydoíik vala, kitől a‘ Király igen tart vala, hogy
az Orfzágban valami háborúságot indítana. Azért reájok küldé a’ Vaidafi Györgyöt, kiket egy éijel meg kerülvén, mind meg fogdosá őket, és
kötpzve fzekerekre rakván Budára a’ Királyhoz küldé. De Korpádi Já
nos nem vala akkor véllek, mert azon eijel el ment vala tőllók. azért mi
kor a’ Király elejében vittek volna őket, plly nagy vakmerő Keménység
be tárták magokat, hogy a* Királynak fém nem köfzőnének, feni térdet
nem haltának, feni süveget nem vetének. Kiknek kemény voltokat látván
a’ Király a" Szent György piaczán mind fejeket fzedeté. A’ Hedervárinak
az Inafsa, kinek Csóka vala neve, látván Urának halálát igen fir vaja raj
ta, látván a* Király az ablakról az Inainak Sírását, monda néki: Ne íiry
fzegény, én teneked jobb Urad Léfzek annál. Felele az Inas a’ Királynak,
nem léiben foha ennekem illyen Cseh Difznó Uram, mint te vagy ; hal
ván ezt a* Király azonhelt néki-ís fejét véteté. Melly dologért igen meggyfilölék a* Királyt a' Magyarok.
ANNO 1396.
JLjrAda lén a' nagy Nikapolly alatt, kit mikor a’ Király meg fzálX X lot volna, és ott hadit meg muftrálta vólna, látván a’ fokaságot, fel fnvalkodék, és monda a* Király: ez a’ Sereg, nem hogy a* Tö
rők ellen nem volna elégséges, de ha az ég le fzakadna-is meg tartaná aztott a’ Kópia hegyeken. Azért a’ Pajazet Király nagy erővel, reá jőve,
V
hogy

III.

H

•se&x S9 )f*M»

hogy a1 Varas álól a* Királyt el űzné, kit értvén A* Király, mindgy árait el
lene feregeket iendele, és az első ütközetet a* Franciák meg kérék a* Ki
rály túl. Kik mihelen a* Tőröknek elejében jutának, azon belt az ó rofz
módgyok fzerént lovokról lé Ugrándozának, és gyalog a* Tőfőkkel igen
vivának. Kiknek vifzfza futó lovukat látván a’ Magyarok, vélvén aztot
hogy a* Franciák mind oda vefztenek , azon beit meg futamának, és igen
meg verettetének, a’ Király.is csak élig fzalada egy kis hajon Conftánti«
nápolybán a* Görög Csáfzárhoz, oda vefztvén hufz ezer embert, mind
Táborával és hadi Izerfzámával eggyütt, annak fölötte az egéfz Magyar
Orfzágnak fzinét. A* Törökökben. 32. ezer vefzet el akkor. Jóllehet-^
Bonfinius Dec. 3. lib• 2. hatvan ezer Törököt ir hogy ott vefzet volna el.
Evvel a* veszedelemmel nagy okot vévének a‘ Magyarok a' Király el
len való támadáfra«
A NN О 1 397.
AMERLAN, avagy Tamburlán, némellyek Demerhánnak-is névézik V Tatárok Fejedelme. ( Ez Ménes pásztorból hatalmás Feje
delemmé, és TatárChámmá lett vala) Azért tizen Kilencz-fzer való Száz
ezer Tatárral ki jőve, és a* Török Fejedelemmel Pajazettcl, ki nyólezfzor való Száz ezer Törökökkel vala, meg viva, kit Tamerlán rettenetes
fen meg vere, önnön magát Pajazetet, feleségét, és két fiát elevenen el
fogá. Pajazetet vas kalitkában, Arany lánczon mindenüt magával hordoz
vala, és meg mondhatatlan gyalázatot és nagy kifsebséget télzen vala raita. Végre bánattyában meg hála- Ez az ütközet lén Galíciában a’ Csil
lag hegye alatt, holott kétlzerte való Száz ezer Tőrök vefze el, mind Fe
jedelmekkel eggyütt, a' Tatárok kőzzül pedig Száz negyven ezeren vefzének el_í.
ANNO 1398.
EHEMET , a* Pajazetnek fia, a* főllyül meg írt ütközetből el
fzahdván, a* több Attyafiait, kik a’ biradalomért hadakoznak és
VeSzekednck vala vélle, meg ölelvén foglalá el az Apja vefzedelme után,
a’ Török birodalmat és Királyságot.
ANNO 1401.
Nik’polinál lett nagy vefzedelem után mikor Sigmond Király bé jött
volna Budára» a’ pártos llrík, kik n.indgyiráft a‘ vefzedelem után
Sigmond ellen pártot ütőtrek vala , úgy mint kinek immár a’ Magyar Соtonához, mivel hogy Mária Királyné AfzfZony magtalanul meg hók
volna, Semmi köze nem volna, mivel hogy ó utánna bírta volna a* Magyar
Ha
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órfzági Királyságot. Toyábbá, az 6 kegyetlenségét fofgattyák va!a,hogy
Horvát János Bánt, és Hedervári Cont litvánt, annyi fok Urakkal és Nc->
mefekkel meg őlctte volna. Végre hogy a’ nagy gondvifeletlenség miatt
olly nagy hadat, és az egéfz Orfzágnak fzinét Nikápolinálel vefztette vol
na, azért 1401. efztendöben, a* pártolok, kik kőzót fők valának Laczkffi
litván, és Simontornyai litván, melléyek vévén a* több pártos Urakat Bu
dán a’ Királyt meg tógák, és adák őtet kezekben a* Gara Miklós két fiá
nak, Gara Miklófnak és Jánofnak, hogy őrzenék őtet, kik az ő Várókban
Siklyós Várában vivék őtet, és ott nagy erős fogságban tárták a’ Királyt.
Azonkőzben küldenek a’ pártolok a* Neápoli Láfzló Királyért a' Ká
ról Király fiáért kit Forgácz Balás meg olt vala, és kerék őtet hogy a*
Magyar Orfzági Királyságot yenné fel, és fietne bé jünni kőzikbe, kiZádórig el-is jőve és ott várja vala végét a’ dolognak.
A’ két Garának az Annyok azért igen bánnya vala» hogy a* fiai a’Ki
rályt kezekhez vették vala, és Siklyós Várában tarttyák vala fogva, kiért
őket igen meg léddé és pirongatá. Azért a* Királyhoz menyén kegyelmet
talála a’ fiainak, hiúságokról, és tudatlanságokról mentvén őket. A* Ki
rály az Afzfzont Annyává fogadá és a’ fiait Eőcsévé, és meg-is esküvék né
kik hogy ez dolgot foha fzemekre nem veti. Azért a’ Királyt ki hozván
a’ tőmiőczből bé vivék Morvában.
Et fie : Ludit in human!s divina potentia rebut,
Láfzló Király hogy meg értette vala Sigmond Királynak fzabadulását, efzében juta az Apja mint járt vala Magyar Orfzagban, láttya vala
Sigmondal-is mint bánnának a’ Magyarok, Zádorról vilzfza pironkodék
Neápolisba__$.
A* pártolok is igen meg ijedének a* Sigmond Király fzabadulásán.
Sigmond Király pedig nagy fok Németekkel, Csehekkel, és a' fel
földi Magyarokkal *s a’ Morva felől való Vármegyékkel, kik mind az о
hivségében maradtak volt meg, Budára jüve, a* pártolok pedig ide ’s tova
fzaladoznak és lappanganak vala előttem.
Annak utánna mikoron Sigmond Király úgy cselekedet volna , Gyfi
iéit hirdete Thót Orfzágba körös Udvarhelyre, hová Laczkffi Iítván-is fok
Katonáival el jfitt vala, és mikor a* tanácsba bé jött volna, a* Nemelek a*
jel-tétel után le kapák ötét, és fe у ét Vétetek néki, kit értvén az ő fzólgai mindgyaráft fel zendíilének , és a* Gyűlés házat Kőrnyfil vévék, de
mihcllyen az Utóknak fejét az ablakon alá vetették vala kőzikben, azon
beit lé csendesedének. Azután a* több pártolókat-is elő fogá, és mind fe
jeket fzedeté érdemek fzerént. Némellyeket fzámkivetésben kulde né-
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mellyekre Summa fTizctcft vete, rövideden fenkit büntetés nélkül nem
hagya. Meg büntetvén így a’ pártos Urakat érdemek fzerént a’ Király, az
után foha fenki nem mere ellene femmit próbálni, hanem mind holtáig bé
kével bírja vala Magyar Orfzágot.
Ez a* Laczkffi, о Ily nagy latorságot akart indítani, hogy Pajazetnek a’ Törők Fejedelemnek irt, és vélle illyen praktikában akart indulni,
hogy az ő léányát adná féleségül Láfzlonak a’ Néápoli Királynak, és ötét
óltolmazná meg a" Magyar Orfzági Királyságban Sigmond Király ellen, a*
kinek levele jutott vala Sigmond Királynak kezéhez.
V. Hada lén őalambocz alatt a* Duna mentében, egy magas Kőfziklán Rácz Orfzágban, kit mikor Sigmond Király meg fzállott volna, réá
jőve a' Tőrök Fejedelem, és el véré alóllá ötét. Ennek főlöttte, az egélz
Szeremséget el rablá, kin annak előtte foha Tőrök nem járt vala. Azért
ettől fogván kezdek a’ Törökök a' Magyar birodalmat lafsan kezek aláhaitani_».
ANNO 1410.
Sigmond Királyt válafztík Német Orfzágban Romai Csáfzárrá.
ANNO 1415.
U íz J&noft eretnekségéjért meg égetteté Sigmond Csálzár idejében a*
Concilium , kin a’ Csehek igen meg buíulának, és annak hellyében
egy fél Szemű embert, kinek Ziska János vala neve, válafztának magok-,
nak Fejedelmed Sigmond ellen.
VI. Hada lén ugyan azon efztendőben a’ Bofznyai Hervoja Herczeg ellen, kit Spaletrai, Horvátul Szpliteri Herczegnek hinak vala- ez a'
Sigmond hivségétöl el fzakadvan a* Törökökhöz haila, és véllek Sigmond
Király birodalmában nagy rabláfokat télzen vala. Azért a* Király reá kai
dé Gara Jánoft a* Nador-Ifpánt, Maróthi Jánoft a* Horvát Orfzági Bánt,
és Czupor Pált, kik meg vivának a’ Hervoja Herczeggel, de a’ Herczeg
meg véré őket, holott mind a* három Hadnagy fogságban esék, a’ két Jánolt meg Sarczdltatá nagy lumma pénzben, de a’ Czupor Pált egy ökör
bőrbe varratván a’ vízbe őleté. Mely dolgát azért mivele rajta. Mert ez
a’ Hervoja Herczeg igen goromba és paraízt módon fzólló ember vala , és
azért mikor Sigmond Csálzár Udvarában jött volna. Czupor Pál vélle tré
fálni akarván Eokőr módon bőgvén ízóllittya és tréfál vala vélle. Azért
a* Hervoji Herczeg midőn fogságába elett volna azt monda, mivel hogy
éltében ő engemet Eokőr módon fzólitott, hallyon 6 is Eokőr módon meg.
itt Horvát és Magyar Orfzágnak fok nevezetes vitézi veikének el.
Щ
VII.
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VII. Hada lén Havaíal-főldében Lofonczi litván által a’ Dán Vajda
ellen, Ki a* Törökökhöz háilctt valaha’ Mircze pedig a’ Vajda Eocfe
Sigmondtúl kére fegitséget a’ Bittya ellen. De az ütközetnek Kőzepin
meg ölék az Oláhok Loionczi litvánt és meg verek a’ Magyarokat, Mir
cze Vajdával eggyátt; ott Magyar Orfzágnak fok válogatott vitézi hul
lának el__#.
VIII. Hada lén a* Macedóniai Péterfi Miklós által a* fölsö Bolztiaságba az Ikács ellen» kit a’ Mehemet Törők Fejedelem, biradalma alá
hajtván azt a* főidet, ott Fejedelemmé emelt vala. Azért Ikács nagy táb
látokat téfzen vala Sigmond Király birodalmában. Kire reá menvén Pé
terfi Miklós igen meg véré ötét, és ó magát is meg ölé lkácsot.
IX. Hada lén Bolgár Orízágban ugyan azon Macedónjai Péterfi
Mikós által, ki keveíed magával a' rabló Törökökkel meg ütkőzék, és
meg yeré őket, és nagy gazdagsággál vifzlza téré földében.

ANNO 1419.
Xfödik Mutat, a1 Mehémetnek fia, következek Apja hegyében a*
Törők Királyságban. Ez verte meg Lengyel Lájzió Királyt Vár
nánál.
X. Hada lén Ziska Jánofsal, ki a* mint fellycbb megírtam a’ Cse
hekkel a' Hüfz János haláláért Sigmond Csáfzárra támadott vala. Ez va
lahol Papot, Barátot talál vala, mindenüt Ifzonyúképperí öli vala őketCseh Orízágban a" ízép gazdag Calaftromokat és egyházakat mind el égettetc és pufztittatá, kik moftann-is pnfztán állanak, az fzerzetefeket mind
ki ölvén belőllök. Azután Morváés Silefiaellen menvén, ott-is hafonlóképpen cfelekedék. Végre Cseh Orfzágra tere , és Prágát Sigmond Csáízát ellen meg tattá, ki alóli el kellc menni a’ Csáfzárnak.
Azonban az Ifién néni fzenvedvén tovább az ő lflentelenségét, mir«
gyet erefzte reá. És meg hala az Iftentelen ember. Ez a’ rofz lator ha*
ládának idején Tefiamentomában azthagyá, hogy holta után meg nyúz
nák teliét, és azt á‘ Vadaknak és madaroknak vetnék. A* bőréből pedig
dobot cfiuálnáuak , Kivel valimelly hadban dobolni fognának, azcn_*
helyt az ellenség meg futamodnék előtte. El Temettetek Csáízló Váraljá
ban Cseh Orízágban,
,
Defzpot György Sigmond Csáfzarhoz jőve Budára és Nandor*Fejér*
Várát ölökké való hivségének jelentésére ajándékon Sigmond Csáfzárnak
ádi- A‘ Oáfzár-is látván Defzpotnak illyen emberségét Szalankement,
Pécset j Kelpent, Viíágosvárát, Tokait, Munkácfot,Tállyár, Regéczetj
Szath-
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Szathmárt, Befzermént, Dőbroczőnt, Túrt, Varsánt és Budán egy ízép
házat Dcfzpot Györgynek fiúról fiúra ajándékoza.
XI. Hada lén a’ Blaskó ellen, ki tölle Nagy Szombatot meg vette,
a* benne lakazó népet mind lé vágata és a’ Dunáig mindent tűzzel meg
cméfztett, kinek Szarvát a* Sigmond Király Kapitánnyá hamar le tőré.
XII, Hada lén a* Biró Antal ellen, kit a’ parafztság, Erdéliyben
Királlyá emelt vala. Es a* Nemeíekct nagy kegyetlenül dullya és öli vala.
Továbbá, Bíró Márton ellen, kit hafonlóképpen a* parafztság Nyír
ségben, és a’ Szamos közében Királlyá emeltek vala; ez-is igen kegyetlen,
kedik vala a* Nemefeken, kiknek az ö erejeketigen nehezen verék meg az
Urak Sigmond Csáfzár erejével, az támadókat pedig eröfscn meg büntetek.
ANNO 1432.
Sigmond, Király Coronáztaték Romai Csáfzárrá az Eugenius Pápától.
ANNO 1436.
Igmond Csáfzár és Király Morvában a’ Znoymai Várasban meg hala,
Bóldogh Afzfzony fogantatáfa napján, idejének hetven efztendőjében, Magyar Orfzági birodalmának pedig őtven eggyedik efztendőjében,
Temetteték Váradon.
Ennek fiú magzattya nem vala, hanem a* Ciliéi Hermán Grófléányátúl Borbála Afzlzontúl ( ki igen gonofz életű Afzfzony vala) egy leá
nya vala Eorsébet Afzfzony, kit éltében az Albertnak a* Bécfi Herczegnek házaikor vala.
ANNO 1438.
XXXI. /X LBERT, az Auftriai Herczeg, kinek Sigmond Csáfzár és Ki*
/Т. rály az ő utolsó feleségéiül való egygyetlen egy léányát Eor
sébet Afzfzont házafitotta vala, Coronáztaték Székes-Fejér Várban—»
Magyar Orfzági Királlyá kis Karácfon napján. Azután csak hamar Cseh
Orfzági Királlyá. Végre Romai Csáfzárrá válafzták, úgy hogy egy efztendőben birodalommal egyenlő lén Sigmondal.
Ez jó és jámbor Fejedelem vala, de a’ birodalom igen későn jutott
vala kezéhez , és kevés ideig birhata a’ nagy Fejedelemséggel.
Érnek idejében Budán a’ Magyarok a* Németekre támattak vala,
kik kőzzül fok a kát meg-is ölének és marha jókban sákmánt tévének Mert
az Eötvös Jánoft a’Budai polgárt éijela’ Dunába vetették vala a* Néme
tek-».
ALs
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ALBERT KIRÁLY HADAI.
Lső hada lén a* Hufziták ellen, és Cseh Orfzágban Tábor nevű Varasokot meg ízállá, de femmit nem árthata nekiek, azért három hol
nap múlva el méné alólla hadával.
Máfodik hada lén Muránál a* Törők Fejedelemmel, ki halván Siginond Csáfzárnak halálát nagy haddal Szeremsrgre jőve, és Vég Széndrót meg fzállá. Kit értvén Albert Csálzár, cfak a' maga népével alá mé
né Murat Fejedelem ellen, és a’ TifzaDuna közben Táborban fzállá, és
n cg ott több legitséget Vár vala , addig Murat'meg vévé Szendrö-Várat
1439. cfztcndőbcn Auguftusban, a’benne valókat mind.lé vágatá, a* Deízpot fiának ízeméit ki tolyatá, és annak a’ húgát magának tattá. A’ Várat
meg erősítvén, népével vifzfza méné.
Albert Király a’ Táborban, a* Dinnye ételtől Vérhasban esék, ki
miatt Becs felé indúía, és azúrban meg hala Szent Simon Apóitól napján,
mikor még két elztendeigfzintén nem Uralkodót volna, Temettetert Szé
kes- Várban—».
Az Albert Csálzár és Király hogy meg hala, egy gyermeke fém та
га da , de a* felesége Ersébet afzizony terhben marada tolle, ki mikor gon
dolkodnék mint jártak annak előtte Mária, és Ersébet Királyné Alzízonyok
a’ Magyarok miátt, egybe híva az Urakat, és meg jelenté nékik hogy 6
terhes volna, és mivel hogy Afzfzony állat lévén, elégtelen volna ollyan
nagy Orfzágnak gond vifelésére, fzabadtságot adott nekiek, hogy Királyt
válafztanának magoknak, mert nem tudgya vala fiat fzíilne e’avagy leant.
Kin az Orfzág gondolkodék és válafzták Láfzlót a' Cázimir Lengyel Ki
rálynak Attyafiát a’ Litvai Herczeget, és azon belt követeket küldenek éret
te, tudni illik a’ Tinini Píifpőköt, Matkó Bánt, Marczali Imrét, és Palóczi L áfzlót, kinek eleiben a’ követek még nem jutottak vala, hogy azon
ban Ersébet Királyné Afzfzonnak egy fzép fia lén kit Láfzlónak kerefztclének. A’ követek Lengyel Orfzágban azon közben ugyanéi járának dol
gokban. Értvén ezt a* Királyné Afzfzony, fiát Láfzlót, három holnapi
korában az Uraknak egy réfzével Székes Fejér-Várban meg Coronáztatá,
kinek képében a* régi fzokás fzerént, az ö Báttya a’ Ciliéi Ulrik Gróf es
küit meg az Orfzágnak. Végre méné Vifegrádba hogy a* Coronát ifmét
bellyere tegyék, de a’Coronát el lopá a’Királyné Afzfzony, és annak
csak az üres tokját tévé az Várban bé pecsételvén azt-’s az Urakkal-is bépecsételteté, de azt fenki eízben nem vévé hogy a* Coronát helyre nem
tette vala, ki lön az Orfzágnak főlőtte igen nagy romlására. Vifegrá-
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dot pedig akkor a* Ga га Láfzló Bán bírja vala. Annak ntánna fel vévé*
a’ gyermeket mind a’ Coronával edgyutt Becsbe méné, cs az ő Attyafiának a’ harmadik Fridcrik Gsáízárnak ajánlá az ő fiát a’ Coronával. Es e%
lén az oka, hogy a’ Magyar OrfzágiKirályság az Auftriai Fejedelmekre
fzállott legyen.
Azon közben a’ Lengyel Láfzló Herczeg bé juye Magyar Orfzágban,
kinek Hedervári Lőrinci a* Nádor-Ispán Buda Várát kezében adi, és be
íilteté őtet a* Királyi Székben.
ANNO 1440.
XXXII.
Xszlót a’Litvániai Herczeget, mikor Székes-Fejér-Várat
-I—* fzokás fzerént Coronázni akarnák, a’ Coronát kit Erse
het Királyné Aízfzony cl lopot vala, hellyén nem találák. Ezen az Urak
igen meg bululának, de mind az által Szent litván Király Koporsóját fel
nyirák,és a* Coronát kit vélle temettek yala fejéről le vévék, és aval Magyar
Orfzági Királlyá Coronázák.
E’ Coronázás miatt Magyar Orfzágnak nagy fok vifzfza vonyáfi, nya
valyái, háborúság!, és romláfi következének, mert az Urak egy más kö
zött mindgyáráft meg hafonlának. Egy réfze a1 Lengyel Láfzló Király mel
lé álla. Más réfze pedig a1 gyermek Láfzló Királyhoz. Kikegymáft ker
getik, dúllyák, rabollyák, és kóborollyák vala kíméletlenül. A’ Király
né pedig Magyar Orfzágban minden Várakat és Váratokat kik az őpártytát
fogják vala , nagyon kezdé néppel erősíteni és biztatni.

T

LÁSZLÓ KIRÁLY HADAT.
I* T7 kő hada lén Székfzárdnál a* Királyné híveivel, tudni-illik, Gara Láл izlóBánnal, FilepcfiJánoflal, Both Andráfial, és Thömőfi Andrásfal a* Vajda fiával , kik ellen küldé Láizló Király Hunyadi Janóit, és
Újlaki Miklóft , kik meg verek a* Királyné híveit, holott Both András el
yeízc. Azután az Al földre ménének és ott mind meg hódoltaták a* népet.
II. Hada lén az Ffztergami Dienes Cardinal ellen, kinek az ő Attyafia Szécfí Tamás , Efztcrgamból és Kontáromból ( mert ö bírja vala a*
Királyné után Komáromot) nagy prsdálifokat és égereteket télzen va
ll , a’ Budai hoítatot a* Király láttára meg égeré. Azért meg bufulván ezen
a' Király, Eftergamor meg ízállá Dienes Cardinál ellen, kin ő meg ijedvén
Kegyelmet nyere a* Királytól, és magát neki ajánlá. Azután méné a* Ki
rály Szala Vármegyében, és meg vévéna* Németektől Patkánt és Kígyóit,
vifzfza tere Budára.
I
Azon-
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Azonközben a* Királyné Alzfzony adá ajándékul a* Zólyomi Varat
minden tártománnyával és Vidékivel az Cukrának, egy jeles Lator Vitéz
Cseh Urnák, Ezen kívül reá bizá a’ Kaíüi Várait mind a’fölső Bányákkai edgyfut, kinek mellé állának, Liptai Porfgrácz, Komoróczki Péter,
Agzonics, Telefus, Ribald, Kercski, Uzrik, és Szlovacskó, kik mindenütt
a’ Templomokból Kaftéllyokat és Várakat kezdének cíinálni, és azokból
ifzfzonyú képpen praedálni és Koborlani, kiknek az ö gonofzságok a’ Sze
gény emberekhez, Alzfzony állattokhoz, és léanyzókhoz minémü lett_s
légyen, az emberi Nyelv azt meg nem mondhattya, Kiknek nagy praedáláfokat és rabláfokat fém a* Király, lem az Urak lé nem cfendéfitherték mind
Mátyás Király ideéig. Tarra pedig a' Cseh járás, és égetés majd hufzon
egy efztendeig az Orfzágban.
Azonkőzben Murát a* Torok Fejedelem, tudván a* Magyaroknak—»
vefzekedéfeket fel jüve, és el foglalá az egéfz Rácz Orfzágot Defzpottúl.
Es Nandor-Fejér-Várat meg fzállá. Kit a' Fejér Vári-Bán Ragufai János
ellen, ki Auránál Petjei >ala,bétt egéfz holnapig erőlsen viatá. Végre lá
tván hogy meg nem veheti, Népének nagy vefzedelmével el méné alólla,
a’ Vár vívásban hufzon ott ezer Törököt vefztvén.
NB. Ez a* Raguli-János, Tolovccz Matkó Bán » Frankó Bán, és
Perkó Bán, egy ember gyermeki voltak Raguimból valók. Ezeket Sigmond Csáfoár tette vala fzegény rendből Urakká, azokáért hogy ezeknek
az Apjok hozta vala a’ Nikapoíi vefzedeiemkor egy kis hajón Sigmondot
által a’ Tengeren az ellenség előtt, kik mind jeles emberek valának, és
sninnyájan jeles fő Tifzteket dicséreteiben vifelnek vala.
Láfzló Király látván Hunyadi Janóinak nagy vitézi voltát, ki ak
kor Erdélyi Vajda vala, adá néki ahoz a’ Nandor-Fejér-Vári Bánságot,
és a’ I Őmös Vári lípánságot, hogy azzal azal földet a Törökök ellen ol
talmazná.
III. Hada lén Hunyadi János által Nandor-Fejér-Várbol a* Csálzár
halmánál, az Iízák Vajdával a’Szenderöi Tifztartóval, ki mikor meghal
lotta volna, hogy a* Fejér-Vári Bánságot attak volna Hunyadi Janóinak,
meg akará próbálni az usj Bánnak Bátorságát és fzerencséjér. Azért nagy
hadat rámafztván rablanikezdé Fejér-Vár vidékét, Kire János Vajda reá mé
né , és igen m<g véré őrét, népét mind Szendöröig vágván.
IV. Hada lén ifmét János Vajda által Erdélyben, a* Mezirh Basá
val, ki nagy erővel által jüven Havafal-földen nagy rabláft tén Erdélyben,
kinek meg tértében, eleiben méné János Vajda nem mefzfze Gjúla Fejer"V ártól a’ Fejér-Vári Püspökkel Lépen Györgyei, de nem birhata annyi fok
Po-
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Pogánnya!, azért hátat adván, el jüve harczolva előttük, a* F&fpőkőt
oda vefztvén. Ez azon beit több népet támafzta, és ifmét utinnok mé
né a* Törököknek, kikkel még ütkőzék, és igen meg véré a’Basát; ott
Mezit Bafa mind fiával edgyutt el vefze, hufz ezer Törőkkel gyetemben, a*
Magyarok kőzzfil három ezeren vefzének el, halván ezt a' Moldvai ésHavafal-főldi Vajdák, meg éjedének rajta: ( mert immár azok Török partok
valának: ) és fzabad akarattyok fzcrént Láfzló Királyhoz esküvénck.
Azonkőzbcna" Romai Pápa Külde Láfzló Királyhoz egy Juliánná
nevű Cardinal:, és ez egyben békélteté Láfzló Királyt a' Királynéval^
Győrött, de a’ békefségnek utánna a* Királyné meg betegedék és harmad
napra meg hala. Es ifmét egyben Zavaroda a’ két párt, ki miatt naov
kár lén az Orfzágban.
.
°
V. Hada lén János Vajda által Erdéllybcn a" Vaskapunál, a’ Mufztafa Basával, ki nyólczvan ezer Tőrökkel által kele a* Dunán Kis Nikapolinái, és el rabolván Havafal-főldét, bé jfive Erdéllybe, kinek fok rablála után eleit vévén János Vajda, és el érvén ötét, a* Vaskap mái me»
utközék vélle, és igen meg véré ötét. E* g^özedelmefsegéért léi őneki
mindenütt nagy híre neve. Ebből a’ prédából János Vajda hada igen meg,
gazdagodot vala, kiből külde Láfzló Királynak ízép ajándékokat? és két
fzáz Záfzlót.
Ezenközben a* Pápa juliánus Cardinál által békefséget ízerze a* Fri*
derik Csáfzár és Láfzló Király között.
VI. Hada lén fzeméllye fzerént Rácz Orfzágba a* Tőrök ellen,ki»
mikor bé jött volna Rácz Orfzágba, a’ Király Hunjad! Jánoft, hadának
téfzével előtte bocsátá, 6 maga pedig lafsan titánná megyen vala. János
Vajda pedig mind Kalipolig rabollya és égeti vala a’ földet. Ebben aTab.
fásban őtfzőr lén ütközete a’ Törökökkel, és mindenkor meg vdré őket.
Végre, hogy a’télnek erőfs ideje miatt, onnan kénfzeritctnék vifzfza tér?
ni, Murát, a' Törők Fejedelem , nagy erővel uránná bocsátá a* Natoliaí
avagy Anadoli, azaz Afiai Basát, kirül jóllehet meg éjedet vala János_s
Vajda, f mert a'Király egy napi Járó föld mefzfzire vala tölle,) de mind
azon által ízemben méné vélle, és igen meg véré ötét, magát is a’ Basát
elevenen cl fogak, kit egy gyalog legénytől negyven arany forénton vén
meg, és azután Defzpot Györgynek negyven ezer arany forénton adót va
la cl. Ebben az barezban harmincz ezer Törököt vágtak lé, és négy ezerct
fograk eleven; n; azért illyen nagy g-őzedelmefen a* Királyhozlüvc Hu
nyadi, kivel edgvivt Nándor.Fejér-Várra, azután nagy diadalmason és_#
győzedelmefen Budára jőve.
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ANNO 1443.
A STR I ОТ György, Jánofnak a* fia, ki Albániái Hcrczeg vala, kit
Murat Fejedelem Törőkké tett , és Szkender Bégnek ncvezctt__s
vala, ez &dőben el fzalada Marattál, és reá támadván Albániát, az ő örö
kös Orízágát nagy mefterséggel Vifzíza foglali Murat Fejedelemtúl.
Ez fölötte igen Jeles hadakozó, vitéz ember vala. Ezt, az Apja
Caftriot János két Battyával edgyütt kénízeriteték Murainak Zállogban ad
ni a’ Frigy fzerzésben. Végre Jánofnak halála után, a* két öregbik fiát
Hie|» oleté Murat, és az Orízágot-is magának foglalá. Ezt pedig a Györ
gyöt, mivel hogy gyors és (erény gyermek vala, Tőrökké tévé, és Szken
der Bégnek nevezé, kit igen fzeret vala, és mindenütt maga mellett tart
vala. Mikor ofztán fel nevclkedet volna, nagy hadakat biza reá, kikben
nundenut okofsan és Vitézül vifelte magát, azután Orfzágában jutván Mu
lattal fokát hadakozék, kinek hadát íökfzor igen meg verte kevefed magá
val. Azt írják felőlié, hogy maga kezével három ezer Törököt vágót lé.
Ha evei az emberrel tudtak volna bánni a* Kerefzttyén Fejedelmek, és fő
képpen a* Magyarok, nagy haíznát vehették volna a* Törők ellen
Murát Fejedelem, látván Láfzló Királynak és Hunyadi Jánofnak IIlyen jó fzerencséjét, meg rémüle rajta., és mivel hogy a* Tengeren túl va
ló Orfzágiban , nagy ellenség! támadtak vala , nem étkezhetik vala két fe
lé hadakozni, azért Láfzló Királytól tiz efztendeig való frigyet kére. kit,
a* Király meg engede neki, mert az Orfzágban való pártoláft, és vifzíza
vonáft, igyekezik vala ő-is le csendeíiteni, de Hlyen okkal, hogy Rácz Or
szágot, Szendcrővel edgyütt adgya yifzlza Ráez Defzpotuak, ó is pedig
el bocsáttya a* Natoliai Basát. Kit meg-is miveleMurat; e* pedig lén kö
zöttük igen nagy erős hit alatt.
ANNO 1444.
Vll.1" Áfzló Király, az Eugenius Pápának, Juliánus Cardinál által való
JLu fok untatására Murat tál a’ Törők Fejedelemmel való erős hittel
Szerzet frigyet fel bontá, és hiti ellen hadával fzeméllye fzerént a* Törők
ellen indula, és mikor Várnához jutott volna, azonban Murat Fejedelem
hatvan ezer Törőkkel el érkezék, cs Láfzló Királlyal meg ütkőzék, de
Láfzló Király minden erejével meg veretek Szent Márton napján, és maga-is a' Király odavefze, fölette igen vitéz módon harczolván, ki azu
tán fern elevenen fem halva, íoha lenkitul nem láttatott, birodalmának
negyedik, idejének pedig hufzon edgyt-dik efzrcndöjében Oda ve íze a*
Királlyal edgyütt Juliánus Cardinál, Rozgoni Simon az Egri Púípők, cs
a Vá-
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a* Várad! PufpSk, Lábatlan Gergclly , Bátthori litván, és Henrik a* Thőmőfi Vajda fia. Oda vefzének Magyar Orfzágnak fok vállogatott vitézi,
Nevezetes Urai és Ncmeíi fzim fzerént tizen hatt ezeren, a’ Táborral és
minden hadakozó fzerfzátnmal edgyütt. De a* Tőrökben fokkal több vefzett el, kik ehez a’ Nyereséghez ugyan nagy áron jutottak yala. Mert
harmincz ezer Torok vefzett ott el.
Hunyadi János pedig Havafal-főidében fzalada el az ütközetből, kic
a’ Dragula Vajda meg foga, de nem fok üdő múlva el bocsáta, és megaján
dékozván ötét Erdélybe késérreté.
Ez igen jeles dicséretes erkölcsű, és Vitéz fzivu Fejedelem vala, nagy
Kárára lén, az egéfz Kerefzttésenységnek illyen idején való halála.
ANNO 1445.
XXXIII.
A s z L ó Királyt, az Albert Csálzár és Király fiát, a’ Lengyel
JLj Láfzló vefzedelme után, a* Ráköti mezőn ujjobban, és egyen
lő akaratból válafzták Magyar Orfzági Királlyá Pünkösd napján. Ezt hit
ták Ifiu Láfzló Királynak.
Ennek Gubernátorává válafzták a* jó Hunyadi Janóit, hogy még a*
Király fel nevelkednék, és a* birodalomra alkalmatos lenne, ővifelné gondgyát az Orfzágnak, mert a* Király az udőben cfak ott efztendös gyermek
vala.
/

T

HUNYADI JANOS NEMZETségéről és Eredetéről.
ikoron ittak vcjlna 1392. efztendőben, a* Havafal-főldi Dán Vajda,
a* Törökökhöz hajlott vala Sigmond Király túl, és Sigmond Király
a* Vajdára haddal ment volna Havalal-földére, Erdélíyben Dévánál a’Ki
rály meg fzálla Táborával, Várván oda magához a‘ több hadat. Az üdő
közben a’ Király fel gerjede, és magához hozatá egy Boénnk igen fzép
leányát, de a' leány nem akara addig engedni a* Király kívánságának, még
reá nem állana a* Király, hogy ha terhben élnék tőlle, mind magára’s
mind gyermekére gondot vifelne, kinek erős fogadására engedvén terhben
esek a* Királyiul. Végre Havafal-főldéből diadalmaífan meg tervén a’Ki
rály , ifmér ngyán ottan meg fzálla, cs a’ leant magához hozatá, ki meg
jelenté a* Királynak hogy tolle terhben elet volna. Ezt halván , a’ Király
igen akarja vala, és ada a' kánnak jelull egy gyűrűt, mondván néki, ha
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fiat fzfilne, hozná fel Budára azt, aval a’ gyűrűvel* és о tlrri téfzi af gyer
meket, ehez bőv költséget ada néki, és el bocsátá az leant.
Azonkőzbcn az tidő bé tellyefedvén, a’ Boér leány fzüleegy fzép fiát,
Üt kerefztségében neveztete Jánófnak. Udő múlván meg jelenté az Afzfzony minden dolgát az 6 maga Báttyának Morzinai Gálpárnak mint járt
Volna a’ Királlyal, és kérni kezdd hogy őtet a* gyermekkel edgyutt fel vinné
Budára a* Királyhoz, halván ezt a* Báttya, jóllehet cfudá’kozéke’ dolgon,
de igére magát bugának, hogy el menne Budára vélle. Egynéhány nap
múlva azért fel vévé a* gyermeket, és el indulának mind kerten Búdá felé.
tgykörban az Afzfzony az útban valami ruhákat mosván , a’ gyermeket
le tévé, és ada néki a’ Király gyűrűjét, hogy addig a’ gyermek jidezana
Vélle, és vefzteg halgatna. Egy Holló azért meg látá a’ gyermek kezében
a’ fényes gyűrűt, és oda repülvén, ki ragadáa* gyermek kezéből a* gyűrűt,
és fel vivé azt egy fara. A’ gyermek bertelcn ríni kezde, kit halfán az
Armya, el hagyván a’ mosáft a’ gyermekhez futamék, de a’gyűrűt Ott
nem talilá, fel tekéntvén azért a' fára holott hallya vala károgni a’Hol
lót! , Iára hogy a’ Holló orrában fémlik a’ gyűrű, és ott jádezik vélle,
ezen el éjede az Afzfzony, és mindgyáráíl a* Báttyát fzóllitá, kinek nagy
Slráfsal meg beízéllé, mint iárt volna a’jegy gyűrűvel, mondván nagy_e
óHytáffal, hogy ha a* Holló el vefztené a* gyűrűt, nem mérne a* Király
elviben menni, az Jankó dóigát fém mérné előtte említeni.
Halván e' dolgot Morzinai Gáfpár, ragadá a* kéziját és tegzét, és
oda futamedék, 's a’ Holló még-is azon fán jádezik va!aa’ gyűrűvé!, hoz
zá lőve azért egy nyillall, de hertelenségében nem találá a’ Hollóit, más
nyillall-is hozzá lőve , kivel úgy találi melyben lőni á’ Hollót, hogy
mii d gyűrűdül le esek a' fáról. Fel vévén azért a’ gyűrűt nagy örömmel
■ti indulának , és jutának nem fok üdő múlva Budára. Egy napon mikor
a* Király ebéd titán a* külső Palotában sétálna, az Afzfzony a' Jankóval oda
jirula, és a’Királynak nyujtá a’ gyűrűt, és monda. Felséges Uram, lásd
meg ezt,kérlek meg emlékezzél a‘ tefogadáfodról, és ne utáld meg fzegény
fejemet és fiadat. Kőnyőrnlly Uram ezen fzegény Nemzetségen is. Sig*
mond Király ezen egy kevéisé meg pirula, de mindgyáráíl á* gyermeknek
kezde mofolygani, azután a* gyűrűt vifzfza adá néki, és monda, jól cfeiekedted hogy fel hoztad a’gyermeket, gondodat yifelcm; Úrrá téfzcm
Jankót, Nemzetségedről fém felejtkezem el. Ezek után bizá őketBáa
Ferenczre, és fzáláft rendeltére nékik, és oda küldé őket.
Egynéhány nap múlva* a’Király meg ajándékoz* Jankót Hunyad_i
Vkrával* Kire pecsétes levelet ada néki * és az Erdélyi Vajdanak meg pa<
M ей
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ranesolá, hogy bé irta fsa Hunyad Varában, és mindenek ellen meg oltal
mazza benne. Erről hivattatot azután Hunyadinak, a* Hollót pedig, ki
nek egy arany gyűrű vala az Orrában, adi czimerül néki, a’ Morzinai Nem
zetnek is Szép jóSzágot ada. Az Aízfzonnak pedig jó Summa arany foréntot, hatt lovat fzekereftöl, Úti költséggel egyetemben. így bocsátá őket
magátul el Hunyad Várában Sigmond K.tály.
Minek utanna a’ Jankó fel sőrdült volna , és immár fzép ifiu legény
vőlna, előfzfzőr a* Csákiakhoz ada magát és azokat fzólgálra, ezeknél
kezdette elsőbenn-is a* maga emberségét jelenteni, azután el menvéu a’_»
Csanádi Pufpőkőt fzólgálá. Végre méné a* Zábrághi Dömötör PufpőkT
hoz, kit tizenkét lóval fzólgálá. kitol i fiúét jőve Magyar Orfzágba, ki
hirdetődék , az ő neve, és az ő Vitézségéért a’ Királynak is kedvébe
jura_s.
Annak titánná Sigmond Király bé méné Olafz Orfzágba , Hunyadi Jánosis bé méné vélte , és ott álla a’ Mediolánomi Fulep Herczeghez és azt egy
néhány eíztendeig nagy becsül lettel fzólgálá. Azután vifzlza júvé Magyar
Orfzágba, és az al-földi végekben vitézkedik a’ Törökök ellen.
Sigmond Király Német Orfzágba menvén oda-is el méné vélle,igen
fzépen fel ékesítvén magát ott jeles, és emberséges cselekedetekkel, hires
és dicséretes névvel jüve vifzfza Magyar Orfzágba. Azután hadi Tisztek
ben , fzépen, ékeiben , és jámborul kezdé magát vifelni, úgy hogy minde
neknél igen jó hire neve kezde lenni.
Tudom hogy erről a’ Hunyadi János Hiíloriájáról és Genelogiájá
rói, a’ hires neves Hiftoricus Bonfinius Antal Dec. 3. lib. 9. Sokkál ke
lőmben ir, ki hízelkedni és-kedveskédni akarván Mátyás Királynak, aző
Genelógiáját Szintén a’ Romai Corvinufra igyekezik hozni. De én ezret
egynéhány jeles Erdélyi Hiftoricufokból így Olvallani, melly dolgot, hi
hető hogy az Erdélyiek, Bonfiniusnál jobban túrtak.

HUNYADI JÁNOS GUBERNÁTOR
Hadairól.
ANNO 1445.
* 'LYső hada lén, a* Havaf al-főldi Dragula Vajda ellen, kit ugyan ot-I—* tan О Szágiban, két fiával edgyutt meg foga, és az őregbik fiá
val edgyüte fejét véteté, a* kiísebbik fiánakpedig mind a* két ízeméit ki to-
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ANNO 1416.
Ada lén a* Fridericus Csáfzár ellen a’ Coron&ért, és a* gyermek
Láfzló Királyért 1 Német Orfzágbanel rablá, Auftriát, Simát,
Carinthiát és Carnioli-át, de Friderik Csáfzárt aval meg nem hajthatá.
ANNO 1448.
III. T_T Ada lén Murát ellen a*Tőrok Fejedelem ellen, kire hufzon két
XTj. ezer emberrel indula, hogy a’ Várnai Vefzcdelemért, és Vitéz
Fejedelmének haláláért bofzfzut állana rajta. De nem tebeté fzerét, mert
még az frigynek efztendei ki nem töltek vala. Altál kele azért Szőrénnél
ez Dunán, és juta a* Rigó Mezejére. Murát Fejedelem azért Defzpot_j
György tanácsából nyolczvan ezer Tőrökkel reá jüve, és meg útközének,
két nap mind e [ívéiig tarra kő ízt ők a' Viadal, harmad napon, ki Szent
Lukács, napja vala, meg vcrcttetének a’ Magyarok az fellyfill meg irt iri
gynek meg Szedéseiért. Hunyadi János pedig el fzaladván, esek két Tol
vajnak kezébe,ezek fofzrogatni kezdek etet, kik Úri fzép hadi fzerfzámáért,
és nyakán függő Kcrefztyejért egybe háboradának, és őfzve cfapkodának.
Látván ezt a’ Gubernátor, gyorfan meg futamtatá az edgyikét, és annak
Szablyiját teile elrántván, véllc le vágá, a* maiik ezt látván el fzalada.
Tovább indula , és találkozik egy Ráczra, ki jóllehet azt fogadá néki,
hogy Nandor-Fejér-Várra bé vifzi, de meg cfalá, mert a* Rácz Deízpot лак végh Szenderő Várába bé vivé, kitől meg fogaték, és azután az eggyik fiát Láfzlót zállogban adá. itt vefze cl a- Magyar Uraknak és Neme
seknek fzine. A’ többi kőzőt Palóczi Imre az Erdélyi Vajda, és Palóczi
Láfzló ennek Attyafia, Székely János, Marczali Imre, Bánfii litván, Fran
kó Bán, Szédít Láfzló és Thamás, Lofonczi Benedek, Csáki György,
és ezeken kívüli nyólez ezeren; a’ Törökőrben pedig harminczezer vefzet
cl. Úgy hogy, Murat Fejedelem azt mondaná »hogy ó ollyan diadalmat
fokfzor nem kívánna magának.
ANNO 1449»
IV. T T Ada lén, a* Rácz Defzpot György ellen, hogy a* rajta tett bofzJl JL fzuságot meg tromfolná, és a‘ fiát Láfzlót tőllc meg fzabaditan£, kin Defzpot Igen meg rettene, és Hunyadinak eleibe kulde a’ fiát_e
nagy tifztefséggel, és frigyet kére tőlle. Azért Hunyadinak erős hittel
meg eskuvtk, hogy Magyar Orízágnak holtig hivséggel fzólgálna.
ANNO 1449.
V. T T Ada lén Fcricz Béggel, Krusócz avagy Chrifon Váránál a* Mura
JL X vize mellet, kit Murat Fejedelem nagy erővel oda bocsira, hogy
az
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űz cl romlott Krüsócz Várát meg építené, kiből ofztán Ricz Orfzágotpufztitaná (mert Murat Defzpotra igen bofzonkodík vala,hogy Hunyadi Janóit
néki nem küldötte volna fogva. J Azért Hunyadi Defzpotnak könyörgésé
re, kéfcdelem nélkül néki fehérségére íiete, és a’ Törökökkel ízembe fzálla, látván jövetelit az Törökök, azon heltel futamodának, kiket a’ Magya
rok sötét éltig vágának, a’ Béget-ís meg fogak. Végre meg tervén , Bodint Bolgár Orfzágban meg vévé, és azt el égeré.
ANHO 1451.
Vl.T-jAda lén, a’ Cseh Ifzkra-János ellen, ki pradálisnak okájért Sok
JL JL Kaííélyokatcfínáltvala az Orfzágban,kik közzul Sokakat el ronttata, és a’ benne valókat le vágatá, és azon eíztendöbcn mind ki gyom
lálta volna őket az Orfzágból, ha a’ Magyar Urak ötét irigységből Ifzkra
Janóinak el nem árulták volna. De mikor jutót volna Lofoncznál, az
Sz. Miklós Cataítromához, kiből a* Csehek Káliéit csináltak vala,, meg
ízállá azr-is,és igen kezdé oítromlani, azomban réá júve Ifzkra János az Urak
nak bifztatáfokból, és azon beit az Urak népe cl fura a’ Gubernátor mel
lől. Látván ezt a* Gubernátor ő-is minden népével el méné előtte, de az
árulók nagyobb réfzre mind ott veikének,
VII. Hada lén azon Csehek ellen ; ki az al földi kőfséget vévé mel
léje, és azokkal meg fzállá, és meg vévé Sá°ot szipoly melier, azután
Galcz hegyén való Káliéit el rontájorner júve Rósnó-bányai Kaítélyra,
Vtgre Szepefségben-való Kaftélyokra, Thovábba, Decrecsénre. Vala
pedig ez egy igen mélly völgyben, kinek az 6 óldalát égy folyó viz moífa
vala. Azért a1 Gubernátor reá gátoltatá a'vizet, és ki uzé őket belőlle
mint az ürgéket. Onnan méné Zólyomra, holott Ifzkra lakik vala , és en
nek alatta egy Káliéit cíínáltata, kivel minden békeségnek fzerzésére kénfzerité Ifzkra Jánoll,
Valának ennek kívülié Migyar Orfzágban több pr$dálók-is, kikről
ennek előtte-is fzólánk, úgymint Komoróczki Péter, ái Liptai Királlyá lett
vala, Liptói Pongrácz, Turócz Vármegyei Király, ki О várír, Berencfer",
és Stréncsét meg vette vala, és azoknak tartományit kegyetlenül bírja
vala_».
Támadtak vala több pra?dálok*ís köz Vitézló népekből, kik a* mit
kaphatnak vala, mind közönségeién bírnak vala, ezek-is fok erőségeket
vettek vala meg, és cfináltak vala is, kikből fz&ntelen való duláfokat, és
Kóborláfokat tefznek vala, ezek cgymáft Btatuknak azaz Attyafiaknak
híják vala.
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ANNO 1450.
Nagy M EHE M ET, a* Mutatnak őregbik fia, következek Apja ha
lála után a’ Tőrök birodalomban.
ANNO 1452.
’ Magyarok a’ Ciliéi Gróffal és a* Cseh Orfzági, és Auftriai Urakkal
Friderik Csálzárt reá kénfzeriték hogy az Ifin Láfzló Királyt Becs
be a’maga Orfzáginak birodalmára el bocsátaná, hová minden Orfzágiból az Urak fel ménének, magokat Láfzló Királynak bé mutatni. Azért
János Gubernátor-is fel méné Bécsbe, és ott a’ Király előtt nagy engeddmefséggel le tévé a* Gubcrnátorságot, de el nem vévé tőlle a’ Király, ha
nem nagyobb hatalommal néki hagyá a’ Gubcrnátorságot.
Annak főlőtte, meg ajándékozó ótet a’ Király k&lőmb kulőmb féle
drága ajándékokkal. Továbbá, adá nékia’ Befzterczeilfpánságot fiúról fiú
ra, ahoz adá nékiCzimerul, azon Holló képét a’ kit az ő paifsára fc(lék
kel irattatott vala,ki fzájában egy gyűrűt tart vala. Melly mellé ada né
ki egy Vőrhőnyéges Orofzlánt, ki körmeiben egy el tagadót Coronát tart
vala. Evei jelenté hogy a’ Magyar Orfzági Corona el vcfzet volna, de a*
Serény Oroízlány Hunyadi János azt viízfza nyeré és megoltalmazó.
Ebben a* Gjűlésben azt végezek az Urak, mivel hogy a* Király igen
Ifiu volna, Három Ur lenne, kiK az Orfzágokra gondot vifelnének. Válafzták azért Magyar Orfzágban Hunyadi Jánoft» Cseh Orfzágban Pogicbradi Györgyöt, Auftriában Ulrikot az Ciliéi Grófot, és hogy e' forgolód
nék mint Attyafia az Király körüli.
Azon udőben pedig a* Capiftránus János Barát, kit a* Magyarok
Szent Atyának hittak, Bécsbe jött vala, azt a* Miklós Pápa azért küldöt
te vala az Kercfztyén Országokban, hogy a* Törők ellen, Kerefztes ha
dat támafztana. Kiknek a* Pápa Vörös Kerefztet engede a’ bal felöl való
mcllyeken vifelni. Ennek okáért Capiftránus Jánoft Becsből alá hozá Hu
nyadi János magával a' Kerefztes hadnak támafztására, ki az Orfzágot cl
jkrá, cs a* mint a’ Pipa hatra vala néki, úgy csclekedék.
ANNO 1452.
Gy-koron a’ Ciliéi Gróf Ultik, igen kezde irigykedni és bofzfzonkodni Hunyadi Jánofra, azért a* Királynál Hlyen álnoksággal kezdé ötét
vádolni. Hogy nem ő volna Magyar Orfzági Király, hanem Hunyadi Já
nos, mert az ő teczéíc és akarattya fzerént ofzttya a’ Tifztekct, ö rójja_s
az Orfzágot, és aztot az Orfzágnak minden jövedelmével,, magának kaporittya, tőlle függenek mind a’ hadakozó Vitézek, az ő kívánsága és
aka-

A

E

•H®)( 75

)(Ш>

akarattya fzerént lefznek mindenek , azért cfak a’ Corona, és a’ Királyi
név volna óvé, a* többi mind Hunyadi Jánosé volna, de azt-is végre ma
gának kezdi foglalni, kit ha a* Kerefztyének Segítségével véghez nem vi
hetne , a’ Törökhöz hajol, és ugy-is magáévá téfzi. Továbbá, a’ Várnai
és Rigó mezei vefzedelmet elő hozá. Végre hogy moílan azért hinni a'
Királyt alá Magyar Orfzágba hogy ott el vefzefle ötét, ez okáért inti hogy
gondot vifellyen magára, és az ő halálával vegye eleit dolgának. A’ Ki
rály mint gyermekei bivé fzavát a’ Grófnak és fel hivatá Hunyadit Bécsbe. Két ízben indula azért fel, de Hunyadinak baráti c’ dolgot tuttlra
adák néki, és mind a’ két ízben olly kefzulettel méné, hogy femmit nem féle
tőllek, nem-is mégyen vala Keritet Varasban bé. Végre egy korban Bécsen innét egy faluba juta, hová a‘ Gróf negyven lóval hozzá juve, és
bé híjjá vala a’ Királyhoz ötét Pécsbe, hogy ott el vefzteíTc ötét, kinek
álnokságát látván Hunyadi, a’ Grófhoz fordula, és így fzólla néki. Eképpen kell e’ cselekedned te Gróf; Eképpen kell e’ a’ jámborokat el vefztcned,
álnoksággal te én ellenem tőrfzj de ihon kezemben volnál moílan te hit
vány lator, és ezennel rólla tehetnék, ha a’Királynak méltóságát, és ma
gam emberségét nem nézném, mindgyáráft bofzfzumat állanám rajtad, és
Senki kezemből meg nem menthetne, hanem érdemed fzerént meg büntet
nélek. Máfzfzor azért élőmben ne kerölly, mert akkor meg kélletík hal
nod. Evei azért Hunyadi vifzfza téré. Látván a’ Király, hogy ki nyilatkozotvólna álnokságok,igenfzégyenlivala,hogy illyen jeles hires nevezetes
fó Ur, így járt volna. Azért az Urak által kedvét kezdé Hunyadinak Kerefni, és meg békéllék véllc.
Egy Fauítus nevű ember, ez fidőben találá az Könyvek nyomtatásit
Mogunciában.
ANNO 245?.
Fiű Láfzló Király Becsből alá juve Budára, és ott fzékiben file,
Ezen eíztendóben, Szultán Mehmet minden frigyet hátra vetvén,
mind vizen fzirazon 9. napján Aprilifnek meg ízállá Conftántinápolt,
kit 29. napján Májúinak, fzintén Pünkösd kedden erővel meg vévé, a
Görög Czáfzárt Conftantinus Paleologtifi mind az Urakkal, és mind a* Vi
tézlő renddekkel edgyütt meg őlété. Továbbá, a’ Csáfzárnét meg foga,
és a* KőLéget mind cl adata. Ennek fölötte meg dulák a' Várait, kiben
minden leint és Afzfzony népet meg fzeplófitéuek. A’ Szent Sófia Tem
plomát az ő áldozatokra válafztá, és 6 magának ott fő lakó helyt rendele.
További, az egéfz Görög Orfzágot, mind a’ Tengerben való Szigetek
kel edgyütt meg vévé. Azért Conftantinápoly, ki ez világnak feje, és
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hatalmas Csáfzáróknak lakó hellye vala, igy kerute a* Tőrokok kezébe»
Ez után kezdetének immár Csáfzáróknak hivattam! a* Tőrök Fejedelmek,
ANNO 1456.
EHMET Csáfzár hogy meg vévé Conftántinápolt, nagy kéfzulettel négy fzáz ezer emberrel mind vizen és fzarazon Juniuínak 12.
napján meg ízállá Nándor-Fejér-Várat, kit halván Budán Ifiu Láfzló Ki«
rály a* Ciliéi Gróf Ultiknak tanácsából, azon éijel ki fzőkék Budáról és
Bécsbe futa, Budit pufztán hagyván, annyira, hogy Budának Vára két
hétig minden őrzés nélkül pufztán álla, mint egy cforda délellő helly,
femmit a’ Király, feni az Orfzágnak oltalmáról, fém Felér-Várnak fegitségéről nem gondolkodván
Ezt látván Hunyadi János noha a* Gubernátorságot le tette vala,
de mind az által hazája mellet mind halálig akara fzólgálni. Azért gyor
sasággal Szilágyi Mihállyal, Kanifai Láfzlóval, Rozgoni Sebeítyénnel, és
a* több Urakkal népet támafzta, kihez jhve Capidranus János az ö_s
kerefzteffivel. Es nagy fok Náfzfzádokon és Sajkákon alá ereízkedék a'
Dunán, és a* Törököknek minden vízi erejeket el verek, és meg égeték
az ellenségnek hájóit, Fejér-Várra bé ménének, és a* meg rémült népet
meg Bátoriták, kin meg bufulván a’ Csáfzár 6, napján Auguftufnak minden
népét Vég Odromnak inditá, és mind eftig tarra az Odromnak Viadallya,
úgy hogy egynéhány úttal, mind a’ Varas piaczáig bé vágták a* Magya
rokat a* Törökök, és a’ Csáfzár Záfzlóit a’ Kúfokra fel emelték , Vifzóntag ifinét a’ Magyarok mind a’ Táborig ki Vágták a’ Törököket. Végre
edve felé meg rolyák a* Magyarok a' Törököket, és meg futamodának,
annyira , hogy minden Agyujokat el nyerék , annak fölötte ö magát-is a'
Csáfzárt egy nyíllal melybe Lóvék, ki mikor a’ íeb miatt el bádgyadot és
cl ájult volna, meg éjedének azon a‘ Törökök és éjjel el furának Fejér Vár
alóli, és Sarnó alatt meg fzállának, ott a* Csáfzár efzében vévén magát,
monda a* Basáknak: Hol vagyunk mod, és mint vagyunk, mondának
azok, Sarnóban, a’ Magyarok meg vérének bennünket, monda ifmét: Az
Agyuk hói vadnak , mondák azok, mind oda vefztek. Ezt halván a* Csá
fzár, annyira megbúsúla rajta hogy ha a* Basák hatták volna, talán ő ma.
ga meg ölte volna magát. Ebben a’ Viadalban vefzett negyven ezer Tőfők, véllek egyetemben, az Altai Bafa és a* Kurkut Jancsár Aga.
ANNO 1456.
Dicséretes emlékezetű Vitéz Hunyadi János, ugyan Ottan FejérVárattmeg betegük, honnan ki hozatá magát Zcmlinbe, 10. na
pjáé
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pján Septemberhek és ott meg hala, és el tcmctteték Gyula-Fejér-Váratt,
kit az egéfz Magyar Orfzig igen (irata. Kinek két ízép vitéz fia maradi
Láfzló, és Mátyás.
Vala pedig Hunyadi János közép ember, temérdek nyakú, geiztenyefzinü,fodor hajú, nagy ízemu, kegyelmes tekintettel, piros Orczáju,
és mindenben fejedelemhez illendő erkölcsű.
Ennek utanna nem fok üdővcl, meg hala a* Jámbor Capiftránus J&nos-is, kit a’Magyarok Szent Atyának hittak, és eltemetteték Szerem-Uj.
Jakban a’ Cseribarátok Caíafiromában.
ANNO 1457.
Fiú Láfzló Király az Ultikkal az Ciliéi Gróffal az ő Attyafiával alá ju
ve nagy féreggel Budáról Nandor-Fejér Vára, hogy meg látná FejérVárnak romlását és a’ Csáfzár Táborának hellyét, de ott meg ölé Hunya
di Láfzló a1 Ciliéi Grófot Szent Márton napján, az okáért, hogy ez igen
irigyli és ellenzi vala, a* Hunyadi János fiainak előmenteket, ki a’ Királyt
arra inti vala , hogy mind tifztektíil, ’s mind életektől meg fofztaná a*
Hunyadi János fiait, melly dolgok inditák Hunyadi Láfzlót az Ulricus
ellen. Értvén e’ dolgot a* Király, meg éjedé rajta, és el méné TőmösVira, és ott Szilagyi Eorsébet Afzfzony a’ Hunyadi Jánofné az Urakkal
kegyelmet nyere Hunyadi Láfzlónak, kinek bizonságára és erődítésére, a'
Király a’Sacramentotnon meg eskúvék néki, hogy íoha azért ö bolzfzutt
rajta nem állana, fém meg nem emlékeznék rólía, sőt Hunyadi Láízlót,
és Matyiit hites Attyafiává fogadá, Eorsébet Afzfzont pedig hites Annyi
vá, azért mind a’ két Hunyadi fel kifirék a’ Királyt Budára, de ott az
Uraknak, és főképpen Gara Lálzló Nádor Ifpánnak ( kinek a’léányaHu
nyadi Láízlónál vala jegyben) ingerléLkből,el felejtkezvén erőfs eskuvéséról és fogadásáról a* Király,Mártiufnak 13. napján 1458. eztendőben meg
fogatá Hunyadi Láfzlót, ésMátyáíl, véllek egyetemben a’több Urakatis,kik nékik és az Atty knak-is hív baráti Valának, Úgy mint Vitézi Janóit
a* Varadi Pftfpőkőt, Rozgonyi Sebcítjénr, Kanifai Láfzlót, Bodó Gáfpárt*
Madraiczi Györgyöt, Horvát Pált, és Fradnohár Pált, ( ez Német vala,
de Hunyadi János maga mellet nevelte vala fel, és igen fő Vitéz ember
vala) harmad nap múlva azért ki hozák Hunyadi Láízlót, ésa’fris Palo
ta előtt való piaczon fejét véréré a’Király. Hunyadi Mátyáft pedig az litván
Ur tornyába vettetté, kin a* Magyarok igen meg haborodának, és nagy
fokán a* Királytól el idegenedének.
Nem íok udő múlva,a* Rab Urak fel tőrék a* Tőmlőezöt, és el fza-
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ládának. De Hunyadi Mátyás más Toronyban vala kölőncs fogságba.
A* Király azért igen el éjede rajta, és nagy fereget gyüjtvén mindyáráft
Bécsben méné, Hunyadi Mátyáft-is el vivé magával, és ott a* várban ke
mény fogságba veié.

ANNO 1458.
Fiú Láfzló Király Becsből Prágában méné, és ott a* Mennyegzőjéhez való
kéfzűletíben Láfzló Király hertelen meg betegedek, és meg hala Bol
dog Afzfzony fogantatáfa napján, idejének tizen njólezadik efztendőjében.
Lén pedig Láfzló Királynak halála fzintén azon napon, mikor elérendő
vel az előtt Sacramentomon meg eskütt vala Tómős Várat Hunyadi Jánofnénák, Hunyadi Láfzlónak, Mátyáfnak, hogy ő Attyokfia akarna len
ni, és hogy foha Hunyadi Láfzlónak vétkéjért bolz ízűt nem akarna állani, hanem azt őröké cl akarná felejteni. így bunteté meg az igaz Itten
az jó Hunyadi Jánoshoz való háládatlanságát, és az hitnek meg fzegését 6 benne.
£’ felette igen fzép , ékes ábrázatú, és térmétu Ifiu Fejedelem va
la, kiről közönségeden e* Világ -ékcfségénck és ígyönyörűségének hitták
az emberek.
Mikor pedig meg hóit volna, Pogiebrádi György, napiglan el tit
kold halálát, ki voná azért a* gyűrűt az Ujjából, és nevével leyelet ira
a’ Bécli Tifztartónak, kiben meg hagyá néki, hogy nagy hamarsággal_s
küldené fel Hunyadi Mátyáft, Pogiebrádi György kezébe Prágába ,- ki lát
ván a' Király pecsétit a* fzerént cfelekedék. Mert a* Király Bécsből ki
indulván, ki vonta vala Ujjából az gyűrűt, és meg mutatta vala az pecsé
tet a* Tifztartónak mondván, mikor e* pecsét alatt írok te néked, akkor
kulgyed utánnam Hunyadi Mátyáft, kulőmben ne higdy lenkinek.
Azon elérendőben a’ Moldvai litván Vajdát elevenen meg nyúzák a*
Törökök.
ANNO 1459.
OGIEBRÁDI Györgyöt válafztáka* Csehek, Cseh Orfzági Ki
rállyá Prágában.
ANNO 14$$,
Ara Láfzló a’ Nadof-Ifpán, tifzti fzerént Gyuléft hirdeíe, égéfz Magyar
Orfzágnak a* Rákod mezőre, hogy a* Király válafztáfról tanácskoz
nának, hová Szilágyi Mihály, ki az Ersehet A lé Izomnak, Hunyadi Jánosnénak báttya vala, Hunyadi Jánosnak fok fő barátival büfé ezer emberrel
iuvé, Hólott,
AN
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ANNO 1459.
ATY AS, az jó Hunyadi Janóinak jó fia, válalztaték Magyar Orfzági Királlyá 10. Fcbr. Ennek jóllehet igen ellene vala GaraLáfzló a* Nador-Ifpán, és az Újlaki Miklós, kik akkor Budával bírnak vala,
mert ezeknek tanácsából olette vala Hunyadi Láfzlót meg Láfzló Király;
de Szilágyi Mihály mihclt meg eskíivék nékik, hogy foka arról Hunyadi
Mátyás bofzfzut nem állana rajtok, azontúl Buda Várát kezéhez erefztck,
és ök-is engedének a* válafztáfnak. Kin mind az egéfz Orfzág lén nagy
őrömben, sőt még az gyermekek-is alá ’s fel járván az uczákon, örömök
ben éneket mondanak vala néki. Bonf. Dec. 3. lib. 9.
Vala pedig Hunyadi Mátyás cfak tizen hét efztcndős mikor Királlyá
válafztották vala. Azért a’ Királynak ifiu voltáért, és az Orfzágnak nagy
gondgyáért, ugyan azon gyűlésben válafzták melléje Szilágyi Mihályt
Gubernátornak.
Mihellyen a’ Cseh Király meg halottá, hogy Hunyadi Mjítyáft válafz
tották volna Magyar Orfzági Királlyá, azon helyt egy hajadon iéányát
kinek Kata vala neve néki adá, azután fzerencsés Orfzágláft a’ Magyar
Biradaíomban kivána nékie.
A’ Magyarok azért Sztrafnicza nevű Várasba az Morva határára j&.
vének elejibe, és ott a* Cseh Király a’ Magyaroknak az-& KiráIlyokat_*
meg adá, kit a* Magyarok nagy őrömmel Budára kiíirének.j 1. dit Martij
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Bonf. Dte. 3. lib. p.

MÁTYÁS KIRÁLY HADAI.
ÁTYÁS Királyt mihelyt bé hozák Budára a* Királyságra , mindjáráft három rendbeli nehéz hada támada, az ketteje ez Világ bí
ró kétCsáfzárral, a* harmadik a’ Cseh Izkra Jánoflal.
Első hada támada a’ Fridcrik Csáfzárral, mert hogy'Mátyás Királyt
bé hozák Budára, azon helyt Gara Láfzló a’ Nador-Ifpán, Újlaki Miklós,
Bánfii Pál, és a' Szent Györgyi Gróf Sigmond, Friderik Csáfzár mellé ál
lának, és ötét fel inditák , hogy Mátyás Király ellen hadar támafztana,
mellyel ők Mátyáft a* Királyságból ki űzzék, és ötét f mivel hogy még a'
Corona Frideriknél vala) Magyar Orfzági Királlyá tegyék, mellyet a’ Csáfzar igen kíván vala. Azért Mátyás Király a* Csáfzár ellen Nagy Simont
Valafztá. Mifodik hada lén a* Cseh Izkra János ellen és a* több Kóbor
lók ellen, kiket az Eorsébet Királyné Afzízony, az Albert Király fele
sége
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sége hozott vala bé az Orfzágba, az mint fclly&l meg írtam. Azért ezek
ellen Válafztá Rozgoni Sebeftyént. Harmadik Hada lén, a* terméfzet fzcrént való ellenség ellen, a’ Torok Csáfzár ellen, kire jó Szilágyi Mi
hályt a* Gubernátort válafztá.
I. Első Hada lén azért a’ Friderik Csáfzár ellen, ki mellet Újlaki
Miklós a* több pártotokkal vala , és a* Duna innenső félén a Király pártyán valókat igen dullyák és égetik vala. Kikre nagy Simon hertelenséggel réájok méné és Körmendnél meg utkőzék véllek. De mivel hogy_s
Nagy Simon ő ellenek igen keyés néppel vala , meg verettetek tellek, ’s
Táborától-is meg fofztaték.
II. Máfodik Hada lén azon Friderik Csáfzár ellen, mert Mátyás Ki
rály az fő pártos Urakat meg engesztelte vala. Ujláki Miklófnak a Bofznai Királyság Titulufsát, GrófSigmondnak pedig a’ felső Magyar Orfzágnak Capitányságátatta vala. Meg Sokofítá ezért hadát, és Gróf Sigmondot Nagy Simonnal ifmét Friderik Csáfzár ellen bocsátá, kik a* Német
Tábort, éjjel nagy emberid megverék, és ott a’ Németeket le vágák, Tá
borokat is fel dulák. Azért ez után a* Csáfzár fzelideb kezde lenni Má
tyás Királyhoz.
Harmadik és negyedik.Háda lén,egy üdőbea’Csehek és Lengyelek el
lenekét felé, eggyik Sáros patak felé, a’ maiik Szepefség,Liptóság, és Trincsén felé , kik Albert Király halálánál fogvaVárakból és Kaftélyokból az
Orfzágot égetik és rabollyák vala, kiknek latorságokat Mátyás Király két
Hadával mind Semmivé tévé, és erőfségeket mind meg vévé, ekeppen fzabaditá meg mind az egéfz fel földet a* Csehek Tólvajláfoktul, ki immár
hufzon egy efztendeig tartott vala az Orfzágban.
V. Hada lén Rácz Orfzágba a’ Törökök ellen. Mert értvén Ali
Bégh, hogy a’ Király az Urakkal illyen nagy egyenetlenségben és vifzfza
vonásban volna, a'Száván által kele, és fokakat el rabla , ’s égetési
nek utánna menvén Szilágyi Mihály és Szokolyi Péter, meg vivának vélle
és őtet igen meg verek, a’ nyert praedát-is el vévék tölle.

ANNO 1461.
Amáft a* Bofzynai Királyt, a* Báttya, és faját fia, meg ólék, ki lén
fő oka Horvát Orfzág veízedelmének.
Szilágyi Mihályt némelly irigy és álnok Urak az Királynak hamifsan
bé vádolák, és el árulák, kit a’ Király meg fogata, és világos-Várban fog
va tartaná, és meg-is ölette vólná, de egy jámbor és hív fzakácsa, ki fog
ságában melette forgolódot, módot találván dolgában, Urát meg fzabaditá,
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dita, azután pedig ifin ét bé vévé kegyelmébe a* Király, és a’ Végeknek
mint annak előtte-is főttig vele fzorgalraátos gondgyát vifelte.
VL Hada lén azon Ali Bégh ellen, ki Erdélybe ifmét bé méné rab
iam, de az Erdélyi Pongrácz Vajdától Ali Bégh igen még vereték.
ANNO 1463.
VII. Í-J Ada lén a> Bofzynai Törökök ellen, holott Jaiczát, és egyéb
* -1- JL Várakat meg vévé tőllők , és az egéfz Bofznyaságot az Orfzághoz foglalá.
ANNO 1463.
A’ Törökök meg vévék Vég Szendrőt ez efztendőben.
ANNO 1464.
VIII. XJÍAda lén a* Mehmet Csáfzár ellen, ki-Jaieza Várát ifmét meg
1 JL fzállotta valá. De Mátyás Király Szapolyai Imrét ( mcllyetlmre Déáknak hittak ) ellene bocsátá. Vélvén azért a* Csáfzár, hogy,
a* Király fzeméllye lzerént jönne reá, cl éjede, és el hagyá-Jaicza vívá
sát, ott hagyván Táborát és minden Agyúit.
Mátyás Király a* Coronit Friderik Csáfzártúl ( ki immár hu(zon_*
négy efztendeig vala birodalmában ) meg váltá hatvan ezer forinton,és
annak felette olly kötél! Izei zenek cgymáísal, hogy ha Mátyás Király
magtalanul meg halna , Magyar Orfzág azután mindgyáráft Friderik
Csáfzárra és az ő maradékjára fzállyon. Ez a’ kötés len oka, hogy az
után Mátyás Király, a* Csáfzár ellen annyi fokát hadakozol, és Béclct-is
mind Orízágával cdgy&tt tölle meg vette legyen.
ANNO 1464.
ÁTYÁS Király az ujjonnan meg váltott Coronával, Székes-Fejér.
Váratt, Nagy őrömmel, meg Coronáztatá magát a* Magyar Orfzági Királyságra.
IV. Hada lén ugyan ezen efztendőben mindgyáráft a* Coronázás
után a* Törökök ellen. Alá méné azért a’Király Bofznyára, és Sztebcrnikot, 's Zvonnikot meg ízállá > kinek fegitségére Mehmet Csáfzár mikor
kőzelgetnc, a* Király minden hadakozó lzerfzámát oda hagyá, és eljüve
alól la_®.
X. Hada lén egy Suehla nevű Cseh Ur ellen , mert mikor a* Király Horvát Orfzágba, a* Frangepán Utak és több engedetlenek ellen in
dult volna > ez Magyar Orfzágba több fok Cseh Kóborló latrokat magaL
hoz
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hoz gyujtc , és egy Kofztolyin nevű Kaftélt el foglala, azt meg erőíité,
kiből nagy kóborláfokat és duláfokat téfzcnvala; ezt a* Király meg ért
vén, Zábrágból minden hadival meg téré, cs Kofztolyánt meg ízállá.
Látván azért Suehla a* dolgot, meg éjede rajta, és éjjel a’Kaftélyból kifzőkék, de uránná kulde a’ Király, cs harmadfél fzázad magával vifzfza
hozák, kiket mind fel akafztata , Suehlát pedig közepeitek egy nagy ma
gas akafztó fára kőtteté.
ANNO 14 66.
XI t^Zilsigyi Mihály, Ali Béggel, Szkánder Béggel és Pofáimnál meg
kJ utkőzék , de tellek meg verettetek, ő magát Szilágyi Mihályt,
és Lábatlan Gergelt elevenen cl fogák, és a’ Tőrök Csáfzárnak Conítántinápolyban elevenen vivek,Szilágyinak a' Oáfzár parancfolattyából fejét
vévék, és Lábatlant egy Tőröknek fiáért adák.
XII. Hada lén ugyan azon elérendőben az Erdélyiek eUen« mert
az akkorbéli Erdélyi Vajdát, Szent Györgyi Gróf Jánoft, a’ Király ellen
Fejedelemmé válafztották , és ő ellene pártot utőtetek yala, kiknek az 6
pártoláfokat nem nagy munkával le csendeíité a’ Király.
XIII. Hada lén ugyan onnan Erdélyből az Moldvai litván Vajda
ellen, és mikor Moldva Bányára bé fzállot volna , litván Vajda reá mé
né, és éijfel meg véré a’ Király hadát, és ott nagy erős ütközetet és barezot tarta mind a’ két fél, de végre meg győzéa* Vajdát Mátyás Király,
és mind Orfcágával edgyritt meg hódóltatá. Ott a’ Vajda népében hét
ezer ember, a’ Király népében ezer, két fzázon vefztek, őmaga-isa’ Király
Sebben eséka* harczan, mert egy nyíllal hátban lőtték vata ötét, és a' nyíl
nak vafa a* hátában maradót vala , Kit az után négy eférendő múlva vet
tek ki. A* Királlyal ezek az Urak valanak ott, Orféág Mihálly a" NadorIfpán, Czupor Miklós, Pongrácz János, Bátthori litván , Bánffi Miklós,
és többen fokán.
ANNO 1466.
Aftriót György, Janóinak fia, kit a* Törökök Szkánder Bégnek hit
tak, meg hala, idejének hatvan három elérendőiében. Ez lókat hadakozék, fzerencséíen pedig két Törők Csáfzárral, Murattal, és Mehemettel. Ez három ezer Törököt vágót maga kezével le, Számtalankor
vivőt meg az Törökökkel, de ötét foha meg nem verhették, hanem minden
kor ő vólt győzedelmes ellenek* Ennek egy fia vala János.
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ANNO 1468.
XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX, és XX,

Hada lén Mor
vába,

он»
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vába, és Cseh Orfzigba a* Hufzitak ellen, úgy mint a* Cseh Király Pogyebrádi György ellen, kikben mindenkor győzedelmes lett: Végre Morvát,
Slefiat, és Lusátiát maga birodalma alá hajrá. A* Királlyal ezek az Urak
voltak a’ Nador-lfpán Orízág Mihály, Zápolya Imre, és litván, Czupor
Mihály , Magyar Balás, Kinifí Pál, Dcfzpot Farkas, Bánifi Miklós és töb
ben fokán.
ANNO 1471.
XXL T—T Ada lén a’Lengyel Cázimir Királly ellen. Mert a* Magyar OrXTJL fzági fő Urak, az Efztergami Ériekkel Vitéz Jánoífal, pártot
ütöttek vala Mátyás Király ellen, és a1 Cázimir Lengyel Orfzági Király
fiát, az lfiú Cázimirt, hozták vala bé a’Királyságba Nytrára. Mellynek
oka e‘ vala, hogy el unták vala az Urak a’ fzúntelen való hadakozáft, és
fzámtalan Sok adózáft. de Mátyás Király az Érieket egynéhány fő Urak
kal megengefztelé, és Cázimir ellen Nytrát meg ízállá, kit végre Sok kö
nyörgésére el bocsáta vifzfza Lengyel Orfzágba.
NB. Ezek mikor az NadoMfpánt Orízág Mihályt, magok pártyákra akarták volna hajtani, ezt mondgya vala nékik: Di&a Micbailis OrfzJg
Palatini ad ißos Conjuratores: Qvtzmcuh# Sacra Corona Coronatum viderisi etiamfi bős fuerit, adorato, é* pro Sacrojando Rfge ducito , & obfervato. Bonf. Dec. 4,

lib. 3. föl. 589.
^
Mátyás Király lé csendesítvén az Orfzágban való Vifzfza vonáít és
támadift , az Efztergami Érieket a’ pártolóknak fejét Budán meg fogatá,
azután Vifcgrádba fogva kiddé. Végre üdő múlva Efztcrgamba kuldé, cs
ott őrizet alatt tattá, de ott nem Sok üdö múlva meg hala bánattyában.
E’ Tbót Orfzágból való Nemzet vala, kinek Nemzetiből vadnak
moftann-is Thót Orfzágban, de igen Vékony és cfekélly értékkel és állapattal. Ez igen jeles, ókos,és tudós ember vala,kit az ő nagy okofságáért Hunyadi János Gubernátor emelt vala Pufpőkségre. Annak felette ezt
Prófétának-is mondhattyuk hogy volt. Mert az Efztergami Várban, egy
nagy ízép drága Palotát cfínáltatott vala, nagy költséggel, Kiben a’ Magyar
Orlzági Királyoknak képeit drága fzép fe (fékekkel ki íratta vala mind
Mátyás Kirallyig. Azután négy Királyi képnek való hellyt hagya. Az
első hellyen, ki mindgyáráft Mátyás Király után vala, irattá egy Király ké
pét, ki az Izékben ülvén ott fzunnyadoz vala. Evei Láfzló Királyt jöven
dölte. A’ maiik hellyen is egy Királynak képét iratá. Ennek a’ lábai előtt
tüzet, melly körül embereket sütnek vala. Evei Lájos Királyt jelentet
te , hogy az ő idejében túz cméfzti meg Magyar Orízágot, az mint ugyLa
is
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i$ lén Szolimán Csifz'ar. és a* Kcrefztes had miatt. A’ harmadik bel
ly en két mezítelen embert irata , kik Magyar Orfzágért kusdödnekvala egymäflal. Ezeknek lábok alatt vala a* Corona. Evei azt jelentette ,
hogy Ferdinand és Janos Király addig verekednek az Királyságért, hogy
azOrfzág mezítelen marad kőztok, az mint úgy is lén. A’ Negyedik heílyen íratott vala egy haragos Oroízlánt,ki a’ két első lábaival, tart vala
egy Coronás patyolatot. Ével nyilván azt jövendölte, hogy a’ Törők Csáfzár Magyar Orfzágot magának foglallya el. Ezek bizonnyára mind igaz
jővendőlcfck valának. Atta volna líten hogy foha bé ne tellycfedtek vólna _a,
ANNO 1473.
XXII.Í-jAda lén a’ Cázimirral a’ Lengyel Királlyal, és annak fiával LáЛ Л fzlóval, kit a‘Csehek Pogyebrádi Györgynek halála után Cseh
Orfzági Királlyá tettek vala. EzckBrafzlót Sleíiában Mátyás Király bofzfzuságára hatvan ezer emberrel meg ízállották vala, kikkel Mátyás Király
igen kévésed magával ízembe fzálla, és azoknak eleieket annyira el fogta
vala, hogy Táborokban femmi féle éléit íohonann nem vihetnek vala. To
vábbá, a’ Táborból Zapolyi litvánt, és Kiniíi Pált Lengyel Orfzágba bocsátá, kik mefzfze főidre fokát rabiának és égetenek. Ennek felette Tá
borát Brafzló álatt a’ gyakorta való cíatázáífal, és harczokkal, annyira meg
kevefité és fogyatá a* Király, hogy Cázimir kcnfzeriteték frigyet kérni
tőlle. Végre az Urak által meg békédének a’ Királyok, illy okkal, hogy
Mátyás Király Cseh Orfzágot engedgyc Láfzló Királynak; de mind azon
által a’ Cseh Orfzági Király titulufsával Mátyás Király-is éllyen. Mátyás
Királynak pedig Morva, Sléfia, és Lusátia, maradgyon Zállogul, négy
ízer való fzáz ezer forintban, és éltéig azt hogy ki ne válthafsák tőlle. Ez
után drága kéfzülcttel meg vendéglé a1 Király Cázimir Királyt, és Láfzló
Királyt, és így о íziának el a* Királyok. Itt lén azért vége a’ Csehekkel
való hadakozáfnak.
XXIII. Hada lén Sabaczra, kit a' Törőkők a* Száva parton cfináltak vala méglen a‘ Király a’Csehekre hadakozott,kire a‘Király reá méné,
és a* meg fzálláfnak utánna harminczadik napra Sabaczot meg vévé , és a’
maga népét hagyá benne. Azon haddal a* Király Szendőrő alá fzálla, és
kőrnyülle fából és föld töltésből három erős Kaftélyt clináltata , és azok
ban népet bőv hagya, mellyel a’ Király a’ Törököket ki akarja vala éjefztcni
Szcndőrőből. Ezt el végezvén vifzfza téré Budára.
ANr
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ANNO 1476«
XXIV.T-jAda len Ali Béggel, és Szkánder Béggel, kik mikor a* ThőЛ JL mös-Vári mezöt el rablották volna, Vak Defpot ésJakfich,
Pozazinnál meg útközének véllek, hollott a* Törököket igen meg verék,
Szkánder Béget meg ölék, a* praedát-is vifzfza nyerek töllök. Kikkel ezek
az Urak és Capitinyok Valinak: Nagy Albert, Nagy Ambrus, Arifti
Ferencz, Dóczi Péter, Imre, és Láfzló, Péczei Mihály, Abrahám Sebeítyen, Adéi János, Henyei Márk, és Láfzló, és többen fokait.
ANNO 1476.
Ehmet Csálzár tudván hogy Mátyás Király a* maga mennycgzőjéhez való kélziiletben volna foglalatos, Hórvát Orlzágot és Dalmátiát ifzonyu képpen el rabóltatá, és égetteté, fzintén mikor immár a’ Bea
trix Afzfzony Mátyás Király Mátkája útban volna.
ANNO 1476.
ÁTYÁS Király hozá magának feleségül a* Beatrix Afzfzont ez efztendőben.
Tudván a* Törökök hogy Mátyás Király az Urakat minden felőli
fel hivatta és egyben gyűjtene volna Budára, a’ lakodalmára , azért mindgyárált nagy erővel egyben gyülének, és a’ Szendőrő Környül való Ka
stélyokat , kiket a* Király c(ináltatott vala mind meg véyék, azon úttal a*
Dunán által kelének, cs egéfz Erdélységet el rabiák és el égeték, honnan
negyven ezer embert vivének el.
ANNO 1477.
XXV.TJAda lén a’ Fridcrik Csáfzár ellen, némünémü nagy okokból.
X Л Reá méné azért Mátyás Király Aultriára, és meg vévé a’ Duna
mellet Bécfen fellyül Kliefzternoiburgot, Kornoiburgot, Tulnát, Krembzet, és Staint> edczersmind Bednek élését a’ Dunáról cl foga. De a’ kö
vetek addig járának a’ Csáfzár és a* Király Közt, hogy végre bizonyos
Cikkelyek fzerént meg békéltették őket, azért a’ Király vifzfza adá a* meg
nevezet várafokat a' Csálzárnak, és meg téré Budára. Ezek az Urak vol
tak akkor a* Királlyal, Zapoliai litván, Kiniíi Pál, Bánfii Miklós, Zelemeri, Jakfics, Doczi Péter és Imre, Defzpot Farkas, Dragffi Berthold,
Lőrincz Herczcg , és többen fokán,
ANNO 1478.
Li Bégh egéfz Dalrnátiát el rabli, kiből hufz ezer rabot yivecl.
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ANNO 1478.
* Törökök tudván hogy Mátyás Király az Olmuczi nagy Gyűlésben
volna, bé jfivének Magyar Orfzágbaés Vas-vármegyét egéfz Re
gedéig el rabiák, és el egetek, kiből harmincz ezer rabot vivének cl ma
gokkal.
XXVI. Hada lén ezen Törökök ellen, mert a’ Király meg bufulván ezen a* Rabláfon, ntánnok indula Bolnába, ésjaiczátúl utánnok bo
rsára tizen hart ezer lovaidkor, kik Verbofzénig mind el rabiák, és égetek
a* főidet, Verbofzent megvévék, kiben fok Törököt vagának lé, azután
vifzfza jüttőkben a’Bafa réájok üte , kivel meg vivának és a’Basát igen
meg verék , és nagy nyereséggel juvének vifzfza. Azért így állá bolzízuját a’ Király a’ Törökökön.
ANNO 1480.
XXVII. I -1 Ada lén ifmét a* Friderik Csálzár ellen,ki meg nem álotta vala
Д. JL a’ köréit és frigyet, mellyet ennek előtte tért vala Mátyás
Királlyal, hanem fel bontáa* békefséget. Azért Styiiára reá kiddé Mátyás
Király Székelly Jakabot, kr cfalárdsággal, avagy inkább álnoksággal Potolit és Regedét a* Király fzámára foglalá; ezt halván a* Firften földiek,
egy néhány várafokkal edgyütt meg rettenének, és a* Királyhoz hodoláпак_л.
ANNO 1480.
XXVIII. t-JAda lén Ali Béggel, ki fel kcfzulvén hatvan ezer Tőrökkel
ж. JL Erdélybe jüve, és azt tűzzel vafsal mindenut a' hová érkezhetet Ifzonyu képpen rabláés pufztitá. Kire az Erdélyi Vajda Báthori litván, és Kiniíi Pál réá ménének, és a’ Kenyér mezején veile meg út
közének, holott nagy és erős viadallal meg verék a’ Törököket, de ő ma
ga Ali Bégh el fzalada. Ebben a’ harezban vefzett harmincz ezer Török,
kerefzttyén pedig nyólez ezer. Báthori Iftván-is febben esek.
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ANNO 1481.
AZÉT, ezen néven máfodik, a* nagy Mehmet Csálzárnak fia,
В AJ
Apjának halála után foglalá el a* Törők birodalmot. Zizimuít a*
maga Eocsét ki űzvén a* birodalomból,kivel azután háromfzorütközőt meg,
ANNO 1481.
XXIX. 'ХД'АТУАз Király ebből a* Törököknek vifzfza vonyásokból
JLYjL alkolmatofságat vévén, minden erejét inditá a* Frider*
Csá-
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Csáfzár eilen Auftriára, és ez efztendöben a’ Hamburgh! várait várával
edgyíitt meg vévé.
NB. Oka ennek a* hadnak e* vala, mert Mátyás Király fölötte igen
nehezteli! vala azt a'kőtéít, mellyet a’ Császárral a" Coronáérttett vala,
mivel hogy láttya vala, hogy ő néki gyermeki nem volnának, és mind
azon mefterkedik vala, miképpen Hunyadi János Herczegetf egy ágyassátúl való fiát) hadhatná maga után a’ Királyságban. Azért mikor a’
Csálzárt, ioha, fém fzep fzavával, fém maga jó ajánlásával, fém kőveti
által arra nem vehette volna, hogy annak a’ köztők való kőtélnek enge
dne, Úgy kezde réá hadakozni, gondolván aztat, hogy, ha nem kelőm
ben, de haddal-is erővel reá kénfzeriti a’ Csáfzárc, hogy a’ kötés levelet
vifzfza kuldgye néki, és engedgyenannak a* köréinek, de úgy fém teheté
ízerec a’ Király.
XXX. Ugyan azon efztendöben a’ Törökök ilmét Magyar Orfzágra rablani mentek vala, de Kinti! Pál, Dóczi Péterrel elejeket vévék,és
meg útközének véllek , kiket igen meg vérének, és három ezeret lé yágának bennek, a* Magyarokbann-is őt lzázan veikének el.
ANNO 1482.
XXXI, A Zután a* Király ifmét meg vévé Aultriában Prukot, KornoiJLjL burgot, Klolzternoiburgot, és több fö Váratokat.
ANNO 1484.
A* Törökök meg vévék Ncfztor-Fejér.Várat, és Killyét Moldvában.
ANNO 1484.
XXXII. A Törökök tizen hat ezeren Horvát Orfzágra ménének raГХ blani Szintén Krányecz Orfzágig, kik midőn tiz ezer rabot
hozván, meg tértenek volna, Vók Defzpot, Bernardin Frangepán, és
Geréb Bán, az Vn vizénél meg útközének véllek, és igen meg verék őket,
a’ praedát-is vifzfza nyerék tőlíek.
ANNO 1485.
XXXIII. és XXXIV. Hadával Mátyás Király Bécfet a’ fő Vá
rait, azután Német Ujhelt meg vévé, és az egéiz Auftriát a* Romai Friderik Csálzárnak őrökké való gyalázíttyára birodalma alá hódoltatá, és
foglalá, kit mind holtáig békességeden bira.
ANNO 1490.
Nagy emlékezetű Mátyás Király, kitul mind a* két Csálzár fél és ret
teg vala, meg hala Becsben Aprilifnek 5. napján Szintén nagy ked
den
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den, idejének negyven hét efzcendójében. Sok fő Urak vóltak akkorban
Becsben a’ Királynál, úgy mint a* ifiu Hunyadi János, Gercb Péter éi Má
tyás, ezek a’Király Húga fiai valának: Orbán Pufpők, Thamás Bakocz
a’ Pufpők, Zapollai litván a’ Bécíi Capitán, Bánffi litván, az Erdélyi Vaj
da, és többen fokán,
Temettetek Székes Fejér-Váratt az egéfzOrfzágnak nagy Uralmával
és őrökké való óhajtásával: mert nem cfak ő magát Mátyás Királyt, ha
nem vélle egyetemben a’ Magyar Nemzetségnek régi jó híreket, neveket,
erejeket, hatalmokat, és minden )ó fzerencséjeket, végezetre Orfzágokatis el temetek. Mert az ő halála után kczde roindgyáráft laífan laífan fogy
ni és vefzni Orfzagok.
Ez feleségéiül magtalan vala; de egy ágyafsátúl vala egy jeles fia
János Herczeg , kit az okért nem akarának Királlyá tenni a* Magyarok,
magoknak és Orfzágoknak nagy rondátokkal.
Mátyás Királynak halála után a’Nador-ífpány a’ régi fzokás ízerént
az egéfz Magyar Orfzági Urakat, Nemeteket, Vármegyéket, és fzabad
Várafokat a* Rákófi mezőre Gyűlésre híva, hogy a’ Király válafztálsáról
gondolkodnának és tanácskoznának. Hová mikor az Urak , és Nemetek
minden felől egyben Gyülekeztek volna, a* Király választásban kőfztők
nagy vifzfza-vonyás és egyenetlenség támada. Mert Némellyek az Alber
tet a' Lengyel Cázimir Király fiát akrják vala Királlyá válafztani, kit a’
tanács-ház kivid a’ köz nép kőzzul Némellyek immár fel-is kiáltották vala,
de azt az Urak hamar le csendeíiték. Némellyek akarják vala a* Láfzlót
a* Cseh Orfzági Királyt. Némellyek pedig János Herczegct, a* Mátyás
Király fiát, és ezt minnyájon kéfzck lettek volna eggyenlő akaratból Ki
rállyá válafztani, ha tőrvény fzerént való fia lett volna Mátyás Királynak.
Azért végre addig vefzekcdének, hogy mindnyájon a’ Láfzlót a’ Cseh Ki
rályt válafzták Magyar Orfzági Királlyá, illy ok és fogadás alatt, hogy a’
Mátyás Király feleségét a’ Beatrix Királyné Afzfzont feleségül végye ma
gának, kire jól lehet akkor Láfzló Király reá felele, de a’Coronázat után
azt meg nem állá, azért azután kénfzeriteték Beatrix vifzlza menni Ncápolyban az Apjához.
ANNO 1490.
XXZV
a> Cseh Orfzági Király, a* Lengyel Cázimir Királynak
*
fia, Coronáztaték Székes-Fejér-Váratt Magyar Orlzigi Ki
rállyá is* napján Juliufnak.
Ennek idejében hajla meg Magyar Orfzágnak Coröníja, az Orfzágis
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is főlőtte igen meg romlott vala. Mert a* mit az ennek előtte Való Királyok kereftek vala, ez ЫГап ládán mind el-kezdé vefzteni > kinek mikor
valami nagy vefzedelmec meg.jelentettek az Urak, ezt fzokta vala mon
dani, (Dobié) erről ofztan a" Magyarok mind ez napiglan, Dobié Láfzló
Királynak hitták.
Ugyan akkor adák Hunyadi János Hertzegnek a’Horvát Orfzági és
Thót Orfzági Bánságot, úgy hogy ezeket mint tulajdonát úgy birná, tfak
hogy a’ Magyar Orfzági Királytól függene.
Láfzló Királynak mindgyáráft Koronáztatása után, fok rendbeli és ne
héz hadai tárnádénak,

LÁSZLÓ KIRÁLY HADAI.
ÜLső hada lén a* Maximilian Királlyal , a’ F iderik Csáfzár fiával, Mert
JW mindgyá-áft t hogy Láfzlót Magyar O.fzági Királlyá válafztották va
la , a' Auítriai Németek el-hajlának a' Magyaroktól, nem (zenvedhetvén
t väbb terhes igájukat, és Maximilian Királyt elsőben Bécsben, azután
Német Uyhelbe , Prukba , és a' több Várafokba bé bocsáták. A' Bécfí
Várait bízta vala Mátyás Király Zápolya litvánra a'Nádor-Ifpáura, De
Zápolya értvén, hogy a' VárasbéliekMaximilián Királyt akarják bé hozni ,
ki vaka-odék Becsből, és Trincfinbe a* maga Várába lépék, a’ helyt tfak imigy
amúgy hagyván. Azonban a’ Bécfi Biró iberman János, titkon bé botsátá Maximilián Királyt a' Várasba. Azután a* Király a* Várat mindgyáráft
meg ízállá a’ Magyarok ellen, és azt érődén lőteté, végre nagy és erős citro
mokkal vévé meg-a' Várat tőllők, egy о (ttomon magát.is Maximiliántmegfebefitették vala. Eképpen Mátyás Királynak, és a* Magyar Uraknak» és fok
jeles Vfó Vitézlő népeknek, nagy fok fáradságok, nyughatatlanságok, és
fzámtalan Vér ontáfok, egyfzerfmind Magyar Orfzágnak meg - fzámlálhatatlan ’•emérdek kintié és pénze, illyen hertelenséggel femmivé lén, és mind
í&ítbe méné.
Mátyás Király halála után, Székelly Jakab el-áruiá Magyar Orfzágot
О “mosd és Boriin Váráért, és Mátyás Királynak nálla való ki ntséjért, mellyérc az első Maximiliánnak Regedot és Potolit oda adá , és az Németek
hez álla, de bé telék rolla az fiten fzava: hogy a* hamiíTan való kercfeten,
harmad Ízen való Maradékja nem őrül embernek > az 6 maradéki ezeket
mind fel jádtzák, és Sipolák, és annyira jutának, hogy végre csak jó Ne
mes ember módgyára fém élhetnek vala,
Midőn Hunyadi János Hertzeg a* Mátyás Király Kintiével Budáról,
M
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a' HorvJt Orfzági, és Thóc Orfzági Bánságba költöznék * meg-lesé őtet
Székelly Jakab, és fel véré fzekereit , és minden Kincsében Sákmánt tén,
a* nagy temérdek Királyi Kintiét mind magának foglalás lóból en-is láttam
olly drága Nyakba vétót, kit Velenczében hetven eztr forintra bótsMtek,
így háláié meg-azért Mátyás Királynak vélle való nagy jó téteménnyét az
ó fiához.
NB. Továbbá Székelly-Jakab , Szécíi Mikiós,, Kanifai Láfz!ó,Bánffi,
Ederboh, Frangépán Kriítóf, Haiapsyck János, kit kis Horvátnak-is hit
tak , a' Horvát Orfzági Bán (a* ki Hunyadi János eiót vök) a’ Z brági
Pőfpók, az Auránai Perjel Bcrizló Bertalan, a’ kereüztcs Urak, és cóbbenis az Urak közöl az egéfz Thóc Őriz ággal, Sopronnál, Sopron, ésVafvármegyével el partalának a’ Királyiul, és Maximilian Királyhoz hajlanak.
Ezekhez való biztában azért, Maximihán Király vélek egygyőt Befzprémet, és a* fó Várait Székes-Fejér-Várát meg-fzállá és meg-vévé. Soha
a‘ Németek magokéul Magyar Orfzágba nem mértek vójna kapni, ha a’
meg-nevezet pártos Urak meg - nem atták vólna magokat*
ANNO 1490.
II, TTAda lén az Albert Hertzeggel a' maga Eocsével, ki azt mondAA gyavala, hogy a* Király válafztáskor ócet kiáltották elsőbben
fel Magyar Orfzági Királynak , és ez okból ötét illetné a' Királyság, nem
Láfzlót. Azért Albert a felsó Magyar Orfzágra rohana , és. ott fok KatiéIvókat és Váratokat meg - hódoltata, Végre Kafsát a’fó Várait meg-fzállá,
és azt igen vitatá, kinek fegétségére reá méné Láfzló Király, és mikor Izem
be fzállot volna mind a* két had , látá Albert Hertzeg , hogy a’ Báttya
ellen erőtlen vólna, botsánatot kére Láfzl Királyiul , és meg - békéllék
vélle , ’$ Vifzfza vivé hadát Lengyel Orfzágba.
ANNO I 49 r.
III. TTAda lén Székes-Fejér-Várnál, kit a’ Király meg. fzálla negyven
ll ezer emberrel, és azt Vifzfza vévé a’ Németektől, Befzprém-is
meg-adá magát, Kinifi Pál.is meg-vévé Váfonkót; kit a* Király hivízól.
gálattyáért néki /tda. Bakocs Thamás Pófpók-is Szombat helt Vifzfza vé
vé a' Németektől, kik kózzől 78. Kőidé a’ Királynak fogva.
IV. Ugyan azon efztendóben Hunyadi János Hertzeg, mivel hogy
Horvát Orfzágot és Thót Orfzágot a’ Bánsággal néki adta vala a’ Király,
hogy pz Orfzágokat mint tulajdonát úgy bírja, csak hogy a’ Magyar Or
fzági Királytól főgjen, igen bánnya vala, hogy ezOrfzágoka’ Németekhez
hajlottak vala. Azért meg-bállá Zábrágot a’ fó helt, kiben 6co, Német
re-
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rekefzkedet vaiabé. és azt erófsen kezdé vitatni, ennek fegétségére el - jfi*
ve Székelly-Jakab, és о/t meg-űckózék János Herttzeggel, de meg-veret
tetek ott bzékelly tólle, azután Zábrág-is meg-adá magát a'Hertzegnek
egynéhány Várral egyetemben, melly gyózedeíem után, el-foglalá a" Né
metektől ezeket az Országokat, kiket mind holtáig békével bira.
Látván a’ Törökök a* Magyaroknak verekedőieket és nagy vifzfza
vonyáfokat, nem akarák jó alkolmatofságokat héában el-mulatni, főkép
pen mivel tudg^ák vala, hogy a* Végekből Kinifi Pál fel ment vala a’ Ki
rályhoz Fejér-Var alá. Azét egyben gyűlvén , Magyar Orfzágot egéfz
Váradig mind el-rabiák és el-égetek. Sabaczot-is Oftromlották, demegnem vehették.
Azután ifmét fel Kéfzfilének, és Thőmős Varig rabiának. Horvát
Otfzágban-is ugyan akkor (bkat rabiának és égerének. Derencfin Imre,
a’ Horvát Orfzági Bán, Frangepán Bemard , es Kárlovich János, a’Tórőkóket az lln vizénél, kik fokát rabolván vifzfza tértek vala, igen meg ve
rek, ezer ét ízáz eleven Törökét fogtak el, és ennél tőobet vágtak lé bennek, a* Nyereséget-is el-vonták tőllők.
ANNO 1451.
NB. Г Áfzló Király nagy gyalázatos békefséget fzerze Maximilián KiM-J rállyal, iliy okkal: hogy ha Láfzló Király magtalanul meg. hal
na , a’ Magyar Orfzági Királyság Maximilián Királyra tzállyon , és hogy a‘
Magyar Orlzág titulusával mind a' két Király éllyen. Továbbá, hogy Lá
fzló Király a’ hadi költségért f&zelsen Maximilián Királynak ízáz ezer
arany forintot. És hogy Láfzló Király a’ Korona őrzését, a’ Nador-lfpánságot , a* Pűfpökségeket, Thót Orfzági Bánságot, az Erdéli Vajdaságot,
Thőmős Vári, és Nandor-Fejér-Vári Tifztartóságot avagy lfpánságot, és
egyéb tifzteket, Senkinek @e adhafsa Maximilián Király hire nélkül, és
azok mindnyájan, mind a* két Királynak hitefek legyenek ; de a* Nádor-’
Ifpán, és a’ fő Urak , mint Jámborok e* végezéfnek az Orlzág előtt ellene
mondának.
ANNO 1452.
V. Д Lbert Hertzeg fel bontá a* bekef-égec, és ifmét a* fel főidre roé/X ne, holott fűk károkat tén, és Kakát meg-Szállá, kire a’ Király
Zápolya litvánt a‘ Nádor-Ifpánt botsátá , és ott meg űtkőzék vélle, és
Albert He zeget igen meg-véré, 6 maga a* Hertzeg tfak hufzad magával
alig fzaladhau bé Eperjefre , Táborár-is mind n Agyúival, és fzép hada
kozó Szerszámával el-nyerd tólle, a’ Nádor - Ifpán. Mikor Zápolya Iftváa
M z
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meg-értette volna, hogy a* Hertzeg tfak hufzad magával fzaladot volna
Eperjefre , utánna méné , és meg-fzállá Eperjéft, és ott minden kívánsága
fzerént való békefségre kénízerité Albert Hertzegec.
ANNO 1495.
ErencGn Imrét a’Bánt, Horvát Orfzigban tldvinánll igen meg-vé
ré Jákup Bafa , magát a* Bánt, és Frangepin Miklóít elevenen el fogák. A’ Fiinak pedig Frangepán JánoíTal , és Blatkovics Györgyei fejeket
vévek; holott melletek foyy. ember és fok fö-nevezetes Horvát Vitéz
Fő rendek vefzének-el.
ANNO 1494.
Li Bégh ez efztendöben fokát rabla Erdélyben, kit vifzfza tértében a#
A Magyarok igen meg-vérének.
A N N О 1494.
Pál, Nándor Fejér-Váron alól a* jégen által méné a' Dunán a’ Tö
КInifi
rök földre , ott fokát raboltata , és nagy gazdag praedával téré viízfza.
A* Király tizen négy ezer embert ada fegitségöl Kinifi Pálnak és Drágffí
Bertóknak , kik által kelvén a* Dunán Szeremségre ménének, és ott tizen
ötöd napig kegyetlenül rabiának és égerének. Annyi prédát gyűjtöttek
vala akkor egybe, hogy őt Kövér Eokröt adnak vala egy arany forintón.
Egy Rácz Al’zfzony embert négy leányával edgy fitt tizen nyóltz pénzen
vettek meg.
Kinifi Pál a* Nevezetes fő Hadnagy meg-hala magtalanul. Ez egy
Molnár veje vala, és a‘Malomból jött vala fzóigálatra. Leg elöfzőr-is
Magyar Balás hadnagysága alatt ízólgála , jó eízö , jó elméjiY, és nagy ere
jű vitéz ember vala, Kinek nagy emberségét, és vitézi vóltát látván Ma
gyar Balás , Benignát a* maga leányát adá feleségül. azután fok jeles fzólgálattyáért emelceték fel Mátyás Királyiul nagy méltóságokra.
Láfzló Király mivel hogy igen lágy , és engedelmes Fejedelem vala,
a* Magyar Urak igen meg-utállák ócet ésfemminek kezdek tartani, és'az
Urak kózótt-is nagy vifzfzá vonyás és háborúság támada; fó képpen ezek
valánakazok: Péter a* Kalocíai Erfek, a' kis Horvát , kit Halapfich Jánofnak hittak , az Auránaj Pórjel, de ezek között leg főbb az Uylaki Lőrinci
Hertzeg vala. mert az a‘Tórókóket-is a’maga jóízágin által botsátá ra
biam. Azért Láfzló Király Budára Gyüléft hirdete, és az Urakat fel hivatá , kivált képpen pedig Lórincz Hertzeget, mert ó réá igen Haragszik va
la a* Király, nem tfek az arultatásért, de hogy Láfzló Királyt ízemben Sz.
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Lukícfnak az az Eokőrnek, Mátyás Kiti lt pedig Sz. Márknak az az Orofzlármák monta vala lenni, és több efféle dolgaiért is; de nem jóve el Lőtincz Hertzeg , fém a’ több tneg-ncvezetc Urak a' Gyűlésre.
- VI. Láfzló Király azért meg-haraguvék az Uraknak engedetlensé
gekért > és hadat indita Lőrincz Hertzegre; de a‘ Lőrincz Hertzeg min
den várait, néppel, éléfscl, és minden Jfzűkséges efzkőzőkkel, meg-töl
tette vala, ki ellen elsőbben Szerem Újlakot meg-ízállá. Újlakot azért a’
Király meg, vévé Czintén Karácfon napjan , ez igen erős vala. Ebben min
den féle gazdagságot találának , tfak íz ép, drága Subát-is három fzázat
találának a* Tárházban. Azután tfak hamar Szent Demetert, és aval edgyőtt kis Horvfltoak négy Várát meg.vévé a* Király,
ANNO
A
NN О г14Sf.
45 f.
» Király onnan két félé indita hadát» az egygyik hadával Somigdsát a'gThbmós Vári Tifztartot , Német Újvár alá botsátá, és
azt vélje meg fzállatá. A* máfik hadával Drágfti Bertókot, Somogjban Ka
pos-Újvár alá botsátá, és aze-is meg-ízállatá Dombai Dávidra. Kapós-Új
várát meg - vévék, mert a por fel gyulladot vala benne, kiről a’ Vár-is meg
gyullada. Azután Defpoc Farkas Thót Orfzigban, Rahóczát, és Verőczét
meg-vévé ( ezek mind Lórincz Hertzeg várai valának ) Mikor immár Né
met Uj várat minden .felól1, igen meg-íz ontották vólna , és látná, hogy a*
Király ellen azt meg-nem tarthatná, az Urak igen kezűének a’ Királynak
kónyórgeni Lórincz Hertzegért, kitől nagy nehezen Kegyelmet nyerének
néki, és igy el- hivá a’ Király Somigósát a’ haddal Német Újvár alóli.
Mondgyák hogy ennek a* Lórincz Hertzcgnek hetven két kővára
lett volna a* Magyar Korona alatt.
Ugyan akkor még-kegyelmere a’ Király a’több pártos Uraknak-is úgy
mint a* Kis Horvátnak, Ederbonak , Szécű Miklófnak, és a* többinek.
Azután a’ Király tőrvént láttata Budán az Auránaj Pőrjelre, kinek
Neve Berifzló Bertalan vala, és a’ Poki Péteré , úgy mint kik indítói, és
leg főbb okai voltak e’ pártoláfnak, azért az Auránaj Pőrielt, a* Dunábnn
vttteté. Poki Pétert pedig néggyé vágata a’Király; illyen jutalmok lén
azért partoláfoknak.
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ANNO 1459.
Olumbus Kriftóf, egy jeles hadakozó Vitéz Ur> ez fidőben találá az
Uj Világot, kit Uj Indiának hinak.
ANNO if0 2.
* Törökök meg-fzállák Jájtzát , ennek fegitségére el-kőidé a‘ Ki-
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iály Hunyadi János Herzeget, ki a Vár alatt а’ Törökökkel erős fickózetet tarta. holott a* Törököket meg-véré, kik kózzfil 4000. Vefzetcel,
Jaiczác-is meg-fzabaditá.
A* Tórókók azon fidöben által jövének a’ Száván , és fokát rabiának
Magyar Orfzágba.
IX.Ugyan azon efztendöben Hunyadi János Hertzeg, Szent Györ
gyi Gróf. Somi Jófa, Kanifai György, és Miklós, Jakfich Márko, és De
meter egyben gyűlvén, által kelének a' Dunán, és Bodon Várat erővel
meg-vévék , a’ Törököket benne mind le vigák , Kladovát, és a’ Nika
pok hóftátot, annak tartománnyával el - rabiak és el - égetek,
ANNO 1503.
A jós Király fz&leték Budán ez efzccndőben, melly gyermek Szülésben
az Annya a’ Királyné Afzfzony meg. hala. Kin a* Királynak, lén nagy
kelerfisége.
ANNO 1604.
Unyadi János Hertzeg meg-hala, idejének )f, efztendőjében’, és cl
temettetek Thóc Orízágban Lépaglávában a' Remete barátok Kalallromiban. Ez a jó emlékezetű Hertzeg, Horvácés Thóc Orfzágban min
den Várait és jófzágic , az Urak és Nemefsek közötte. kinek kinek az 6
érdeme fzerént el-ofzcá, kit moftann-is bírnak , ennek egy fia vala Chriítóf, de Attyának éltében meg-hala.
ANNO ff of.
XXXVI. T Ajos , ezen néven máfodik a’ Dobfe Láfzló Királynak fia»
Л—4 Apjának éltében Koronáztaték Magyar Orfzigi Királlyá Szé
kes Fejér-Váráét, de Attyának haláláig nem lén femmi birodalma, mert
még gyermek vala Cseh Orfzági Királlyá pedig Prágában if08. efzten
döben Koronaztaték meg.
ANNO ifit.
« Törökök Horvát Orfzágban Cferviviczánál igen meg- verék a' Horvát Urakat.
ANNO I fi!.
CZELIM Apját Pajazeteft meg-éteté ; és Báttyait Achmatot és KurkJ kotor ezeknek minden gyermekivel egyetemben meg ólecé, és u^y
foglalá el-a Török Fejedelemséget.
A NN О I f t 3.
Erifzló Péter Befzprimi P&fpók és Bán, a Pob'czai mezön igen meg
véré a* Törököket, ebben a’ hartzbau 1000, Török elett el, elleven-is
fzámtalant fogtak eh
AN-
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ANNO I у 14.
Amás Bakó cs. de Erdőd, ki Cardinal., és Conftantzmápolif Pátriárka,
azon kivfil Eízrergsmi Eriik* is vala. Leo Pápának engedelméből nagy
Kerefzces hadat cámaízca Magyar öiízágban a’Törökök ellen,kiknek fő Had
nagyi ezek valának : Székelly György, Székelly Gecző, a’ nagy Bottu Lő
rinc z Pap,és a’ Balog l>éák,kik mikor látták volna, a’ parafztságnak fokaságác, elhagyák a’Törökre való jgyek, zecet, is az Erfek akaraetya ellen, fordiiák az 6 fegyvereket az Urak és a' Nemeíscg ellen j nagy és halhatatlan
kegyetlenséget téfznek vala mindenát, Páfpókóket, Urakat, Nem eleket,
valíhói Kaphatnak vala, azokat iízfzonyu halállal ölik vala meg, várakat,
Kaftéiyokac meg- vétenék vala, és valahol mit találhatnak vala, azt mind
cl- Kúíorcliyák vala. Végre Thótnős- Várat, ahol Báthori litván vala, megfzállák nagy erővel; kiknek igyekezeteket látván az Urak is Nemetek, hogy
evei az Orlzágot magoknak akarnák foglalni, is hqgy a" Király lem vitelne réájok femmi gondot , kőnyórgének azért eggyenlö akarattal Zápolya
Janóinak az Erdéllyi Vajdának , hogy ne hadná őket el-véteni tellyefséggel , hanem támadna fel melletek a -Kéretetésekre, kiktől ha meg-fzabaditaná őket, az Urak , is Nemetek azt fogadák néki; -hogy ha Lajos Ki
rály magtalanul meg-halna, a'Koronát az 6 fejére fogják tenni. Mellyigiretért Zápolya János azon helt minden erejét el-inditá a' Keretetcsekre,
kiknek Táborokat es minden erejeket elsőbben Thömös - várnál, azután Vá#
radnál, és Erdélyben Kololvárnál mind fogytig el-véré. Ennek fölötte
Székelly Györgyöt a’ Kerelzteseknek hadnaggyát meg-fogá, kire 1 egy ven
haydut eróíten reá éheztete, és azokkal nyerfsen meg-.étet.é őjcect,Székel
ly Geczőnek fejét véteti > mert e’ tsendefsebb vala a' Bátcyárnál. A’ nagy
Bottu Lőrincz Papot Nyárfon meg - sötteté. A’ Balog Deák pedig el - ízalada, és a’Lengyel Király sólgyán hala meg, Veteet el-egy néhány ütkö
zetben a’Kczretetesekben hatvan ezer ember. Így lén végek a* Keretetetek
nek János Vajda által, Országunknak is Nemzetségünknek illy.en nagy Ká
rával és fogyatkozásával.
NB. Melly kegyetlenségért, az Ur I-ftennek olly nagy haragja teáilya Zápolya Jánófra, hogy két etetendeig nem láthattya vala az Ur tettét,
mikor aJ Pap az óltáron az elevatiókór azt fel mutattya vala, noha a’. Pap
nak kezeit jól láthattya vala.
ANNO I у 14,
Apolya János Vajda igen meg-yeretteték Sarnó alatt a’ Törököktől,
kit meg-teállot vala; ott Magyar Orfzágnak fok válogatott Vitézi,
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és hadi fzerfzámi vcfzének el, Paxi Mihállyal, és Gáfpárral, és Czetinger Vitézzel edgyüct, Ezek elótc a' Szendrei Jahíogle Balibég volt.
ANNO 1516.
Afzló Király meg-hala, birodalmának hufzon hat, életének, hatvan
két eizcendójében, Martiufiwk 12. napján és el-temetették Székes*
Fejér-várat,
ANNO г у 17.
liter Márton támada a’ Romai Eccleíia ellen ez fidöben , és leg elsőb
ben az Indulgentziák ellen kezde praedikállaoi.
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ANNO ifi 9.
AROL, ezen néven ötödik válafzcaték Maximiliánnak halála után
Romai Csáízárrá. Éz fölötte jeles, okos, és fzerentsés had vifelö,
Vitéz Fejedelem vala , kinek az ö nagy hire neve moítann-is, ez ízéliyes
Világon nagy bötsöletes emlékezetben vagyon,

K

ANNO 1520.
Z U L I M A N , a’ Szejimnek fia, Apjának halála után foglalá el a*Tő
tök birodalmát. E’ vévé meg-Moldvát, HavafalfőMét, Magyar Orízágnak, Horvat és Thót OrCelgoknak nagyobb réfzéc Budávál egyetem
ben. Lajos Királyt meg-véré, és meg-ólé, a’Magyar Uraknak jobb réízé
vel a' Moháéinak Mezején.
ANNO I у 20.
Erifzló Pétert a* Bánt, a’ Törökök KoreniczánlT leire ki tfalák , és
igen meg verek, magát.» meg-ölek , ki mellett fok vállogatot Horvác vitézek hullának él.
ANNO I у 20.
Zrebernikot, Thefint, és Szokol Várakat, Bofznában meg-vévék, a*
Törökök , ugyan ezen Törököket Kcglevics Péter Jajcza alatt meg-vcré, kik elótc a* Szendrói Balibég és a' Herczegovinai Mufzcafábég voltak.
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ANNO I у 2 I.
Erdinand) a* Bécfi Hertzeg, Káról Csálzárnak az Eotfe , ez efztendöben hozá magának feleségül az Anna Afzfzont , a* Láízló Király
léányác, és a1 Lajos Király Nénnyét.
Ugyan akkor adák Lajos К rálynak feleségül a’ Maria Afzízonc, a’Ká
tól Csálzár. és Ferdinand Hertzeg Húgát Bécsben,
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I 52 I.

GNATIUS Lpyóla, Spanyor Báró, és Vitéz Kapitán, Navarra Orfzága* Pampellona Várnak a' Gallufok ellen meg. oltalmazásában,
hogy meg-febefedék« és magát gyógyítaná jó alkahnatofsággal; akada ke
zében a’ Kriftus JESUS, és Szenteknek életéről irt két könyv, mellyeknek olvasásából úgy el-viltozék, hogy e' világi uraságot és méltóságot
meg - vetvén más fzeotebb életnek követéséről gondolkodnék. Értvén
pedig, hogy úgy hafználhatna tháfoknak lelki javokra, ha tudós volna a’
Jerusálemi ízavandoksága után, tanúságra adá magát, harmintz három efztendös korában, kezdé pedig a’ Grammatikának aprólékán, (és által méné
a’ tudományokon mind a* Theologiáig. Azért, ez üdében ez lénn kez
dője és fundálója annak a’ Szerzetnek, mellyel a’ Concilium Tridentinum
Se(T. 2f. cap. 16. hellyben hagya , és nevezé Societatis JESU Szerzetének,
a' köz nép pedig Jefuiták rendinek. Azért Ignatius Loyóla, világi Vitéz
ből és Kapitányból, lénn nagy Lelki Vitéz, a’ ki az ődő alatt támadót Lu
ter Márton ellen, támada ’s fundálá üzt a’ Szerzetet. Melly a’ Római Egy
ház ellenséginek meg-rontó erős pöröllyé vala.
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ANNO I f 21.
Zulimán Tsáfzár a’híres és Nevezetes Nándor-Fejér-Várat, harmad félfzáz ezer Törökkel meg. ízállá, és fok erős Viadalok után meg - vévé
Sz. János nyaka vágáfa napján, véle egyetemben Sabaczot, Pozazint, Je,
zérót, és az egéfz Szeremséget el foglalá. Ki lénn nagy romlására nem
tsak Magyar Orfzágnak, hanem az egéíz Kerefztyénségnek is. Hedervári
Ferencz, és a’ Törők Bálint valának Kapitányok Nandor-Fejér-Várat, de
azok nem mézének benne rekefzkedni, hanem a’ Vice-Kapitányok: a bízák
a’ Vár oltalmát, kik ezek valának, Oláh, Biásko, Móré Mihály, Botth
János, és Utiíinovicz Jakab, Ezek jól lehet igen vitézkedének benne, és
hatvan napig tárták a’ Várat, de a’ Vár-béli Rátzok akarattyok ellen feladák Szulimán Tsáfzárnak a’ Várat. így vefze-el azért a’ Nevezetes Nándor
Fejér-Vára» Orfzágunknak erős és régtől fogva-való oltalma téliünk. Kit
tsak ötven forintal vefztének-el, mert a’ hajós Medernek míg ótven fo
rintot к ereinek vala Budán, kivel meg-főzettek volna néki, hogy a* viz . n port, golóbift és egyéb lővö fzerfzámot Nandor-Fejér-Várra vitt volna,
addig úgy kőrnyől vévék és úgy meg - ízoriták Nandor-Fejér-Várat a* Tö
rökök , hogy fenki féléje fém mehet vala, és a’ lövö fzerfzámnak fogyatk zásából adak fel a’ Törököknek a’ Várat? kiket Szulimán Tsáizár hite
ellen mind le-vágatott.
N
ANNO
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ANNO i|22.
Zulimán Tsáfzár Kódot a* tengerben nagy erővel meg- fzállá, mind ví
zen mind fzárazon, és hét holnapi viváfa után meg-vévé aztat, fzintén
Karácson napján.
*
ANNO ifj}.
Törökök Horvát Orfzágban Ofzterviczát meg-vévék.
ANNO И-24Arol Tsáfzárj meg-fogá a' Gallus Királyt Ferenczet, hadát felvervén a*
Ticinum Váras alatt, kit meg-fzáilot vala.
Ugyan azon efztendóben а' Törökök Horvát Orfzágban, Ozalli és
Jafzterbarzka tartományát el-rablák és égeték.
NB. Lajos Király Gyűléít hirdete Felire, deVerbóczi Kíván, a* ki a*
Tripartitum Decrétomot irta vala, a’ Gyűlésben, némelly Urakat és a’ Nemefséget felzenditéés lázáfztá, és a’Gyűl élt a’ Király ellen Hatvanra vivék. Holott Báthori litvánt a’ Palatinuft tifztitöl meg-akarák fofztani.
Ugyan azon Gyűlésben, Verbóczi litván magát Palatinufsá téteté Báthori
ellen. Továbbá a’ többi között azt-is végezék, hogy azután foha idegen
Nemzetből való Királlyok ne lehelten a* Magyaroknak. Ezt pedig mind
Zápolya János Vajda tselekedteti vala, mert ö immár régen a’ Király
ságra vágyódik vala, és igen bánnya vala hogy Báihorit tették vala Palatinuísá, kik egyroáíTal igen egyenetlenek valának, de a* Király a’ Hatvani
végezéfnek mindenben ellene monda. A’ Király azért azután Budán mindgyáráít Gyűléíl hirdete, kiben a* Hatvani végezéít (úgy mint melly Gyűléit a’ Király akarattya és méltósága ellen tettek vala) mind femmivé té
vék, Verbóczi litvánra pedig Nótát mondának, ki azótátúl fogva mind
Zápolya Jánoffal lappanga.
A NN О I $• 2 4.
rgat Bégh mikor 16000. Törőkkel Szeremséget rablotta volna. Tömöri
Pál a' több .Urakkal meg-űtkózék véle, és igen meg-veré ötét, a' Béghnek Bárdi litván fejét vévé.
Lőrincz Hertzeg meg-hala magtalanul jó vén korában.
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ANNO I f 2 f.
Fejér-Vári Báli Bafa , UfzréfF Bégh és Szinán Bégh Jaicza
A* Nándor
Várát Keglevits Péter ellen meg-fzállák, ennek fegétségére Lajos
Király Frangepán Kriftófot el-botsátá, kivel ezek az Urak voltak: Kárlovits János (ez a'Torquátufok Famíliából-való volt) Battyáni Ferencz;
ezek
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ezek Bánok voltak) Krufits Péter, Orlovcfíts Gergely, Bllgai György,
Zriny János, és Baroki Mátyás, az Auránál Perjel, és Jajcza alatt, három
napig tarta a'Viadal a' Törőkkel. Végre a’ Törökök meg-verettetének,
a* Várat-is meg-fzabaditá Frangepán Kriftóf a’ meg-fzálláftúl.
NB, E’ nagy diadalom után, Szálkán Láfzló az Efztergami Erfek Bu
dán, a’Király előtt egyben háborodék Frangepán Kriftóffal» és az Erfek,
Frangepánnak fzakállába kapót vala , kiért Frangepán az Érieket artzúl vé
ré, azért a’ Király ezen meg-búfulván, Frangepán Kriílófot a’ Tsonka to
ronyba vetteté, de harmad napra el botsáttatá onnan.
ANNO I f 2 <T.
Zulimán Tsáfzár máfodfzor ki-jőve Magyar-Orfzágra, és Péter Váradgyát, Szerem Újlakot, több fok Várakkal edgyött meg-vévé. Onnan
jőve Efzekre, és mikor azt is meg-vette volna, a* Drávát ott által hidaltatá, és által jőve rajta három fzáz ezer Törőkkel, Lajos Királyra, ki a"
Mohácsnak Mezején, hufzon négy ezer emberrel vala Táborban, és meg.
ötkózék Lajos Királlyal, és meg-véré ötét minden hadával ott el-vefze a*
Király egy Sárban, kit Tselepataknak hinak, mind Orfzágával az Urak
kal és Pöfpökökkel, minden erős vitézével és hadi fzerfzámával edgyött
Szent János nyaka vágáía napjan. Kivel ezek az Urak vefzének-el: Szál
kán Láfzló az Efztergami Erfek, Tömöri Pál Kalocsai Erfek, Préni Ferencz
a* Váradi Pöfpők, Móré Filep a’ Petii Pöfpők, Paxi Balás a* GyórilPöfpök , Tsaholi Ferencz a* Tsanádi Pöfpők , Palin! György a’ Bofznyai
Páfpők. A* világi Urak kőzzfil, Zápolya György a' Szepeíi Gróf, Drágffi
János, Orfzág Ferencz, Korláti Péter, Trepka András, Horvát Simon,
Szétfi Tamás. Préni Gábor, Sárkány Ambrus, Palóczi Antal, Czetini Má
tyás, a’ Frangepán, Bánfi Sigmond, Hampó Ferencz, Batthyáni János, Síik
litván, Bálád Ferencz, Tartczai Miklós, Paxi János, Iftvánffi János, Várdai Imre, Podmaniczki Mihály, Orlovtíits János, Ozlai litván, Pogán Si
gmond , Tornai! János, Kálnai János és Kálnai litván, Forgács Miklós, és
a' fó Nemeitek közöl (zám talonon.
NB. Zápolya János az Erdéli Vajda, immár Szegedig jött vala ne
gyven ezer emberrel a’ Királynak fegétségére. Gróf Frangepán Kriftóf
Horvát Orízágból hafonló képpen tizen ött ezer embert hoz vala magával.
Ha ezeket meg-várta volna a' Király, úgy jobb alkolmatof ággal meg-üt
közhetett volna Szolimán Tsáfzárral. Szolimán Tsáfzár e* nagy győzedelem után, Budát a’ fó Várait pufztán találá és belé fzálla, kiből az egéfz
Magyar Orfzágot reteneteifen dullatá, raboltatá, és égetteté* Végre BuN 2
dát
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däc.is fel-gyujtá , cs azt pnfzcán hagyván, el-méne Konílantzinápolyban,
kéc fzáz ezer rabnál có'obec vivén Magyar-Orfzágból ki magával. Azucán
Lajos Kiiáiynak a’ tettét fel találák egy Sáros patakban» kit Tsele patak
nak hínak , és azt el remeték Székes Fejér-Várat; ez ha élhetet volna,
igen jeles Fejedelem lett volna, de igen ittiú korában vefze-el, idejének hufzon harmadik efztendójében.
NB. Ezen a' mi fzerelmes hazánknak, és Nemzetségünknek fíralmas
nagy és fzőrnyö vefzedclmén, noha nem csak a‘ Magyar Nemzetnek maradékja, de az egéfz Kerefztyénségis méltán kefereghetet volna: mind azon
által, találkozcanak fokán, kik a’ jámbor ittiú Ki álynak halálán, nemigen
bánkódtak, főképpen Zápolya János Vajda a' Király ágnak reménségéjérfj
kit 6 régtől fogva fölötte fzomjúhozva kívánt vala , a’ Tífzcitől megfoíztatott Verbóczi Kívánnál, és az 6 pártyán valókkal edgyőtc. Mert
ezek értvén Lajos Királynak vefzedelmét, az Urakat, és Nemeteket, kik
akkor János Vajda mellet valának. a’ Táborban, fzőntelen futtyák, és ke
rülik vala, fok ízép mézes fzókk -t és magok ajánlásával hogy idegen Nem
zetet ne h znának bé a' Királys ágba, hanem tekintenének a* magok vé
rekre és Nemzetségére János Vajdára, ki fok és nagy dolgokban, kivált
képpen pedig a’ Kerefztes hadnak meg verésében fzolgált az Orízágnak,
és emelnék ócet a'Királyság a. Ki tudgya, ki légyen oka ennek a' vefzedelemnek? én fenki fcllöl íemmi bizonyos ítéletet nem téfzek, de fokán
fokát Írnak felölle, mintha fzánc fzándékkal, a* Királyságnak kívánságáért
nem fietet volna Zápolya János a’ Király fegicségére jönni az ütközetre.
Ki ha bizonyos vúlna , örökké-való á okra, és fzidalomra volna méltó
érette Zápolya János, jól lehet vadnak fokán , a* kik mentik erről a’
gyanúságról. Azért csak az igaz Itten bőveknek által látója és tudója.
Ugyan ezen efztendöben Pofegác meg-vévék a’ Törökök.
Prényi Péter Sáros-Patakot a’Mohátfi vefzedelem után , mindgylráft magának foglalá, ki ez előtt Palóczi Antal Vára vala, mert 6 a Mq.
hátfi hadban el-veízet vala magatlanúl.
ANNO

I í26.

XXXVII.Г7APOLYA János, az Erdélyi Vajda, mihelyen Szúlimán Tsáfzár Budáról ki-méné, mindgyáráft Tokajba hertelenséggel
Győléft hírdete, hová mikor Erdélyből, és a’ Fátrántúl-való Magyar-Or
fzágból , az Urakban egynehányan a’ Nemettéggel óda gyülekeztek
volna (mivel hogy 6, a' több akkor-béli Urakat, mind hatalommal, 's
mind
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mind Urasággal f&llyűl haladra vala) ott Zápolya János Vajda Magyar-Orfzági Királlyá váiafztatá magát. Melly Gyűlésben Prényi Pétert» ki ak.
korban Zápolya Jánoflál edgyátt, eggyik Korona 6rz6 Úr vala. magához
hajrá Zápolya János a' Koronáért. Es hogy azt, a* koronázatra el-hozza
magával Szekes-Fejér Várban, néki adá az Erdéllyi Vajdaságot, és SárosPatakot. Ugyan azon Gyűlésben Váradi Pálnak adá az Efztergami Erfekséget, hogy 6 véle koronáztatta meg magát. Azért János Vajda Tokaj
ból Budára j&ve, és az egéíz Orfzágnak Gyfiléft hírdete Székes-FejérVárra. Es ott a’ Nádor-Ifpán akarattya ellen (ki akkorban Sánta Báthori
litván vala) meg koronáztatá magát Magyar-Orízági Királyságra, melly
koronázatnak a* Nádor. Ifpán az Uraknak nagyobb réfzével» ellene
monda. Ez lénn Szenf Márton napján. Zápolya Jánofnak negy
ven kő Várát mondgyák hogy volt a’ Magyar Korona
alatt.
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KRÓNIKÁNAK,
HARMADIK RÉSZÉ.

E’ magában foglallya az Auftriai avagy Becs Orfzági Hertzegekből-való Magyar-Orfzägi Királyoknak egymás után-való követ
kezését , és azoknak idejekben történt dolgokat.
ANNO

1527.

Опте Regnum in feipfo divifitm defolabitur, & domui ßtpra domum cadet. Lucáé 11, cap.
Sánta Báthori litván a’ Nádor - Ifpán, az egéfz Orhágnak Gyóléft hírdete Pofonba, hová az Orfzág béli Urak.
nak és Vármegyéknek jobb réfze gyülekezők. Azért, ebK
ben a* ^y^lGsben Ferdinándot, Auítriai Hertzeget, az ótó.
rajgj dik Karol Tsáfzárnak az ótsét, kinél vala az Anna afzfzony a’ Láízló Király Leánya, és a' Lajos Király Nénye,
válafzták Magyar Orfzági Királlyá János Király ellen. Honnan mindgyáráft Ferdinándért küldenek az Urak. Ez nagy erót indítván, alá jóve Bu
dára, kinek eleiben jóve Várdái Pál az Efztergami Erfek Efztergamból, és
meg-hódola neki, és véle edgyót Budára jóvén, ott Szent litván Király na
pján Ferdinánd fzékiben óle, ki menvén előtte János Király. Azért Ferdinánd Koczján Jánoft minden erejével János Király után botsátá, ki akkor
Tokajban gyülekezik vala. Holott meg-verék János Királyt, de ő maga
a’ Király által fzalada a’ Tifzán, Tokajt a’ Németeknek hagyván.
ANNO
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XXXVIII, FERDINAND azért Budáról , az egéfz Orízágnak Gyűtéit
■L hirdete Székes Fejér-Várra , hova a’ Nádor-Ifpánnyal fok
f6 Urak gyűlének. Es ott Ferdinándoc Magyar Orfzági Királlyá koronázá az Érlek Várdai Pál, Szent Imre Hertzcg napján. A’ Koronát pe
dig Préni Péter hozta vala oda, a' Nádpr-lfpán tőrekedéfe által, kiért Fer
dinand Király, meg-confirmálá Prénit az Erdélyi Vajdaságban, és Sáros Pa
takban. De Préni a’ Koronát nem vivé hellyére Vifegrádban » hanem
azt magánál tarrá-meg. A’ Nádor-Ifpánnak pedig Ferdinánd Király Óé
vén Várát a' Duna mellet adá ajándékul a'Királyságért. Ki János Király
Vára vala.
Evei, a* két Király válafztilTal velzték el a* Magyarok Orfzágokat,
mert a’két Király közőtt-való nagy háborúság, vifzfza• vonyás, meg-hafomlás, és pártolás miatt, az Orízágnak tellyefséggel-való romláfa, és vefzedelme tórténék a' Törököktől.

Útiнат attendiffes mandata mea, faHa fuiffet ßcut fiúmén pax tua ,
fcr juftitia tua ficut gurgites maris, & fuiffet quafi arena fernen
tuum , $y ßirps uteri tui lit lapilli ejus, non interiiffet, & non
fuijjet dttritum nomen ejus h facie mea. I fa. 48. cap,, v. 18.19.
Nnak fölötte, a’ Szent litván Királytól reánk maradott régi Romai
igaz Kerefztyén Hitet is el-vefziók. Mert Lajos Királlyal edgyűt,
a’ Moháts mezején a’ Pűfpőkők jobbára mind le-vágattatának; azért az
Urak a' Pűfpőkségeket magok között zfakmánra hányák. Az Egri Püspöksé
get Préni Péter magának foglalá. A* Nitrait Török Bálint. A* Váradic
Tzibak Imre. Az Erdélyit Bodó Ferencz. A* Tsanádit Petufits Gifpar. A"
Férfit Szeretsen János. Ez allatt azért bé-lopák az Orfzágba magokat a
Luter tanitványi közzűl Kopácfi litván, Sztárai Mihály, Batizi András, és
Dévai Mátyás.
Ezek elsöben-is Préni Péternek, és Dragffi Gáfparnak
efzét vefzték. Azután , a’ Calvinus Trombitáíi-is bé kürtőiének a* bárány
bőr alatt, úgy mint Kálmáné fi Márton , kit Sánta Mártonnak-is hittak.
Ez az Urak közzűl Petrovics Pétert bolonditá-meg. Azért a’ két Király
között (mikor mindenik kedveskednék az Uraknak , hogy lágy engedelmével inkább magához kaptsolná őket) igy veíze-el régi áitatos hitűnk Orfzágunkal edgyűtc. De kérlek, ezeknek az Uraknak, kiket moítan emlétet*
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tettem msradékiban, mutafs moítan'bátor tsak eggyet, avagy kettőt. Sőt
még éltekben-is az újjitó Urak jutalmát vévék dolgoknak: Mert Erényi
Péter Ferdinand Tsáfzár cómlótzében hah- meg. Pecrovics Pétert pedig
egy fefzálet Kép, kit maga is légit vala rontani, úgy úté agyon, hogy fo
káig fetrenge belé.
Ezek pedig a’ fzórny.ú és fíralmas vefzedelmek mind a’ nagy irigység
ből tőrténének Nemzetségünkén és fzép Orízágunkon. Mert Zápolya Já
nos között, Báthori litván Nádor lipáiy között, eleicúl fogva» olly nagy
irigység vala, hogy eggyik a’ máíikánál jobnak és nagyoknak tarty a vala
magát lenni, eggyik a’ máűka fzerentséjét, és előmenetét bánnya és irigyli vala, És e’ lénn az fó oka, hogy Báthori litván nem örömeit ízenvcdheti
vala {a* Királyságban Zápolya Jánoít. Adta volna a* felséges Ilten, hoßy
ennek a* két Urnák vagy eggyike fém, vagy tsak az eggyike ízületeit vol
na, nem vefztúnk volna illy fzórnyen Orfzágoítúl el mijattok,
Romát, Carolus Borbónius, a* Káról Tsáfzár hadi GencráliíTa, a* VI!,
Kelemen Pápa allatt meg vévé, és azt a* vitézló nép ifzonú-képpen feldullá és prédálá. De Borbóniuít az Oítromon meg-ólék. Ezt pedig Bor
bónius, a' Tsáfzár híre nélkül tselekedte vala.
Udvinát ebrablák a* Törökök Horvát-Orfzágban.
ANNO if28.
Anos Király az Erdélyi, és Lengyel erővel, ifmét fel-kéfzöle és által jő
vén a* Tifzán , fzálla Szionára Kaisán .alól, a* Hernád mentében, de ott
az öveinek árultatifa miatt meg-vereték. Koczján jánoítúl, a’ Ferdinand
mezei Generálijától. Ó maga el-fzalada, és bé-fuca Lengyel-Orízágba,
melly ütközetben el-fogák Bodó Ferenczet, az ó hadi Generálifsát, és
Ferdinándnak vivék Bécsbe? ez Ujhelyben a' fogságban hala-meg, ( ó igen
jeles, okos, had-vifeló vitéz ember volt.) Mind az által, a'Tifzán túl
való földet nem bírhatá Ferdinand Király, mert azok mind hívséget tar
tanak János Királynak. De KaíTa, Eperjes, Bártva, Lótse, Szeben, tólle
Ferdinand Királyhoz haji a. János Királynak nagy temérdek, Arany ésEzúft
kintíit találák Kaisán, Ugyan akkor Tokajt, Egret, Hatvant, Váczot,
Nográdot Ferdinánd Számára hódoltaták.
Koczján János ez után, a' Ferdinánd Király hadával, Szepes Várát, Likovát ésFrentítnt (kik János Király Vári Voltak) meg-fzáilá, és meg-vévé.
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URangépán Kriftóf, János Király hadával Thót-Orfzágba Várasdot megJT fzállá Ferdinánd Király népével, kivel ezek az Urak Voltak: Erdódi
Si-
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Simon a* Zábragi .Pőfpók, Bánífi János, Tahi János* Marczis Péter a* Pofgai GróíF. Harapó János, és többen fokán, a* Várból meg-lóvék Frangépán Kriítófoc, ki miatt azon éjjel meg-hala, így vefze- el a’ jó Vitéz Ur.
Ez igy lévén, a* tóbb lírák el-fzá'lának Várasd alóli*
Még a’ két Király egyméífal igy vefzekedének, addég a* Tórókók-is
el-járásiak dolgokban. Azért a’ Nándor Fejér-Vári, és vég Szendrói Jáhiogli Mehmet Baía, Uízrofbég, és Muratbég, Jaiczát a’ nevezetes híres
Várat meg fzállák, és azt Gorbonoki litvántól a' benne - való Kapitántúl,
hitre meg vévék. Véle edgyutt Béláit, Jezevc, Orbovát, Szokolt, Lévár.
kot, Serept Várát, Apaturjác, Pergác, PoíTegát, és Bányalyukát elfoglaIák. Azután lldvinát, Likát, Korbovát, ( ezek Kárlovics János Várai vol
tak ) tóbb fok nagy tartományokkal edgyőtt meg-vévék.
Bt fic: Inter duos litigant es tért tus gavifus efi»
ANNO I f 29.
Fletlere fi nequeo Superos, Acheronta movebo.
Anos Király látván hogy 6 Ferdinánd ellen, kinek a’ Báttya Káról, ha
talmas Tiáízár vala, erőtlen és elégtelen volna, el kőidé Lafzki Jerólimot Szulimán Tsáfzárhoz Konftintzinápolyba, kinek ajánlá, és teliyefséggel
az ó oltalma alá adá magár. Azért Szulimán Tsáfzár minden kegyelmedégéc ajánlá néki, és igéré magát, hogy ótet ifmét fzékibe ülteti. Ez a’ Tórókkelvaló fzó vétségé János Királynak, teliyefséggel a’ Tórók kezébe ejté
Magyar Orfzágot.
Az Spanyólok ki-jóvének Ferdinánd Királynak fegétségére* és a* Zá
brági Várasba bé-fzállának, Simon Pőfpók a* Várait reájok fzállá* de mi
kor hallotta volna a’ Német fegétséget oda kózelgetni nem meré meg
várni ókét, hanem el-fzálla alólla. Azonkózben el-érkezének a* Néme
tek, és a’ Zábragi Káptolont mingyáráít el-égcték, az Várat-is meg-fzállák
Simon Púfpók népére. Mert л Zábragi Simon Pófpók a’ Káptolommal edgyőtt János Király pártyát fogja vala. A' felsó Varas pedig Ferdinánd Király
hívségébe val$. De azonban Ferdinánd értvén , hogy Szulimán Tsáfcár
Béts alá akar jőni, el-hivá Zábrag siói a’ Spanyolokat, és Bétsbe kőidé
ókét*
Szulimán Tsáfzár harmadfzor, igen nagy erővel fel- jóve Budára, ki
előtt Ferdinánd Király Német Orfzágba méné, a’ helt Nádasdi Tamáfra
bízván és melette hagyot vala két Német Kápitánt, Péfzerer Kriftófot,
és Taubinger jánoft , miadenikét egy Záfzló allyával. Ezek azért mi
helyen Szulimán meg-fzállá, és lóvetni kezdé Budát, Nádasdit meg fogák,
О
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és egy erős boltba rekefzték, Budát pedig Szolimádnak hitre meg-adák,
de a' hit ellen, érdemek fzerént le vágák az két Kapitánt a* Németekkel
edgyöst. Nádasdic pedig ibraim Bafa, a* nagy Vezér, János Királynak adá.
Meg-vévén azé-t Budát, János Királyt Szulimán Tsáfzár ifméc fzékibe őlceté*
Szulimán Budáról, Béts felé indula hadával; ennek eleibe^jőve Efztergamból az Érlek Várdai Pál három fzáz lóval, igen fzép fzerrel, kit Szuli
mán Tsáfzár nagy tifzteséggel fogada, és magával el vivé Bét* alá , és vala
meddig vége lenn a* Béts vívásának, mind magánál tárté j Kivel ezek a’
Kapitányok voltak : Serédi György, Honoty Adám , Hathalmi György, Bo
roski Tamás» és több fok fő ember gyermekei. Kik ollyan fö Urnák az
Udvarában, méltósága fzerént környöile forgalódcak,
ANNO i f 2 9*
Zulimán Tsáfzár azért minden erejével Béts alá méné, kit meg - íz álla
Septembernek 26 napján, és azt eröílen vicatá. Végre látván hogy megnem veheti Bécset, el-fzáíla alólla, Oétobernek if. napján, fok erős Oftromokat vefztvén alatta. Vifzfza jöttében-is, fok hellyekea nagy károkat
télzen vala népében. Azért, Budára érkezvén» János Királyt ujjobban confirmálá a* Királyságban, a’ Koronát-is minden efzközével neki adá. Annak
felette az Érieket Várdai Pált, és Prényi Pétert néki ajánlá.
NB. A’ Korona pedig Prényi Péterrel igy akadot vala Szulimán ke
zébe: Mikor Szulimán ez utcai Buda felé közelgetoe, és immár Szetemségbe jutott volna, akkor Prényi Péter a’ Koronával edgyött a* maga Várá
ban Siklósban vala, értvén azért Szolimádnak jöveteik, nem bizhaték az
Várnak erőségében, hanem fel-vévén feleségét és gyermekit, a' Koronával
és ahoz-való efzkőzzel el indula Siklósból, és Sáros patakra akar vala Szo
limán előtt, úgy mint bátrabb és crőíTebb helyre menni, és mikor menté
ben jutott volna Szekfzárdnál egy Kajdots nevö faluba, és ott meg-hált
volna, igen rofzfzúl vigyáztál vala magára. Ezt é tvén Szeretsen János
Pécsről ( ki János Király hive vala) mindgyáráít utánna kőidé Prényinek,
kit a* meg nevezet faluban aluva, minden vigyszás nélkül találván, fel-ve
iének; magát, feleségét, gyermekit, mind a'Koronával edgyött el-fogák,
De ó nem bízván Pécsnek erősé
és Pétsre vivék Szeretsen Janóinak
géhez, kőidé Prényi Pétert, fele égéitől, gyermekeitől, a* Koronával ed
gyött Bánffi Janóinak Koprontzába ( ezt a' Morvátok Sztuptáenitzanak hijják) hogy azt meg őrizze és János Királynak adgya kezébe.
Mikor azért Szolimán, a’ Mohatíi mezőre érkezet volna, értvén hogy
Prényi, a'Koronával edgyött Bánffinál vagyon, mindgyáráít keményen meg
pa-
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parantsolá néki, hogy Prényic, a’ Koronával magához kfilgye, a’ mint odais küldötte vala néki. Azért így akadot vala Prényi a’ Koronával, és ahoz
Való eízkózzel egyetemben Szulimánnak kezébe.
Ugyan azon efztendőben Kárlovics János meg-hala Medve Várában
magtalanul, kiben a* Torquárufok famíliájának mugvok fzakada. Ennek
a* Várait, az 6 húga fiai Zrínyi János és Miklós, magoknak fogtalak -el*
ANNO 1 f j o.
Erdinand Király, RogendoTot egy Német Urat, nagy erővel Buda alá
kőidé, kiben véletlenál, minden kéfzáiet nélkül, benne fzorithatca
volna János Királyt, ha fietet volna alá jőni, és tsak az éléinek fogyatkozáfa miatt is meg-vehette volna Budát, János Király-ie kezébe akadhatot
volna, mert femmi híre nem volt a hadnak. De a' Németek minden dől.
gokar, a* nagy kéfedelemmel vefzceték el, Jöttében Rogendorfnak, Efz.
tergamből eleibe jőve az Ériek Várad! Pál, és ifmét Ferdinándhoz hódula,
ifzonyodván, Egyházi ember lévén, a' Törökökkel-való barátkozáftúl. De
még uttyában Rogendorf alá máfzkál vala, addig János Király-is minden fe
löli népet gyájte magához Budára, jól ehet fölötte igen kevés éléfek vol
na benne. Meg fzállá azért Rogendo.-f Budát János Királyra, és azt fo
káig vicatá. De értvén, Jahiogli Mehmet Basának nagy erővel Budának,
és a’ Királynak fegétségére-való kőzelgetését, el-fzálla alólla népének nagy
kárával és vefzcdelmével.
Jahiogli Mehmet Báfa, hogy Rogendorf el-méné hadával, minden
erejével Budához é-kezék, és hogy héában ne fáradgyon népével, János
Király akarattya ellen, Mátyás földét egéfz a’ Fejér hegyig rettenetes kép.
rablá, és égeré tizen 6 6d napig, kinek fenki fohólt ellene nem álla. Hon
nan tíz ezer rabot hoza el magával. Mondgyák, hogy látván János Ki
rály az ablakról, az fzámtalan fok Kerefztyént a’ Törököktől rabságra vi
tetni, keíervefen firt rajta.
ANNO 1 я 2.
Ritthi Lajos, a’ János Király Magyar hadával, Törökéi, Efztergamot megfzállá. De azt az Ériek népe, éléffel, és minden-féle fzerfzámmal jól
meg rakta vala, és a’ Várnak oltalmát, Horvát Berrhokra, egy jeles vitéz
emberre bízta vala. Azért mikor azt Gritthi immár íok ideig vitatta volna,
látván hogy a' Vár béliek vitézöl tarttyák, és oltalmazzák a* Várat, népé
nek fok kárával, és vefzedelmével, el-fzállá alólla, és vifzfza téré Bu
dára.
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ANNO I f ? 2.
Zulimán Tsáfzár negyedfzer ilmét ki-jőve, és Béts alá indula nagy егбvtl, kinek Valpó Várából, Prényi Pécer eleibejöve a' Mohácfi mezé
re, igen ízép ikerrel hat ízáz lóval. Es Szulimántúl azt kivánnya vala,
hogy mind Ferdinándnak, ’s mind János Királynak birtokából ki venné ótec,
és maga oltalma alá venné a’ két Királytól. De Sztilimán meg: fogata ott
Erényit, és Kemény fogságba veté. A’ fzolgáiba kidé vágának, kit rab
bá tévének a’ Törökök, lovokban és marhátokban 'zákmánt tévén. Azért
Szolimán Erényit János Királynak kőidé Budára, hogy valamint akarja úgy
bóntefle fok áruitatásiért. De Prényi János Királynak kedvét találá, és
kegyelmébe vévé ifmét, úgy hogy Prényi az 6 öregbik fiát Ferenczet Szo
limán Tskizárnak adá zálogba magáért. Kit azután Szolimán Törőkké téve.
így veízté-el a’ fzegény ártatlan fiát az álhatatlan ember.
Szolimán mentében Köfzeget meg-fzállá, egy jeles Hórvát Vitéz em
ber Jurifics Miklós ellen, kit a’ Hórvátok Mikuliczának hitták. Azért
Köfzeget egy holnapi viváía után meg-hódoltatá, de Törököket nem botsátának belé a’ Magyarok. Azután Mihály Begogli Kafzan Basát (ezt az
Horvitok Mihály Begovicsnak hitták) fzin.én Linczig botsátá rablani, de
a* rabló Törököket a’ Magyarok és Németek igen meg-verék, Kaízan Ba
sának is fejét vévék. Itt Kafzan Basával 1 f. ezer Törők veízet*el Az
Magyarok előtt ezek az Urak voltak: Törők Bálint» Baltics Pál, Bálád
Bóldisir. és Nyári Ferencz.
Értvén azért Szolimán Káról Tsáfzárnak Bétshez, nagy erővel, és ha
talmas kéízőlettel való kőzelgetését» nem méné Béts alá , mondván, hogy
nem félne Kápolnák erejétől, hanem fzerentséjc ől. Azért, a’ nagy hava
inkon Német Orfzágra téré viffcfza • hadával, a* Mura vizét Grécznél, az
Drávát pedig Maipruknál u íz tata hadával által, fzámtalan fok népet veíztvén belé. Es igy Thóc Orfzágra kelvén , méné a’ Dráva mellet NandorFej ér. Várra. Azután Konftántzinápolyba» népének fzámtalan • való nagy
veszedelmével. Mondgyák, hogy Ibraim Basa a’ fó Vezér, akartva hor
dozta oilyan nagy vefzedelmes fzoroíokon és vizeken» hogy Káról Tsá
fzár, és Ferdinánd Király, könnyebben meg-verhefsék, és el• vefzthefsék
Szulimánt, mind hadával edgyőtc; kiért azután meg-öleté Szolimán Ttáfzár Ibraim Basát. Volt akkor Ká-ol Tsáfzárnak Spanjolból, Olafzból,
Németből 50000. gyalogja, és ?oooo. lovaffa,
ANNO I f $ 4.
Erdinánd Király, az Efztfergami. Várnak a’Koltsát, a’ béfcefség fzerzéfbea Szolimán Tsáfzárnak kőidé Konftántzinápolyba,
Ugyan
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Ugyan ezen efztendóben, János Király Gritthi Lajoft Magyar Oríjzági Gubernátorrá , és Palatinufsá tévé. Meliy dologban Nádasdy Tamás,
Czibak Imre az Erdélyi Vajda, Atthinai Simon, Arthándi Pál, és Balás»
nagy és bizonyos okokból a' Királynál igen ellen tartók voltak. Kikre
ez okért Gritthi, nagy fel fuvalkodáíl’al törekedek, és fok hamis híreket
kőlevén ellenek, elsőbben Atthinai Simont Budán fel-akafztati, azután a*
két Arthándinak ugyan ott a' Budai piatzon minden ok nélkül fejeket viteté, és Nádasdit is meg-ölette válna, ha idején eIzében nem vévén a'
dolgot, Ferdioándhoz nem fzaladot volna előtte. Végre Batcyáni Or#
bánt, és Dóczi Janóit, Czibák Imrére az Erdély Vajda ellen kőidé, kik álnokúí és véletlenül, éjjel meg ólék Czibák Imrét, a’ fejét Gritthinek vi#
vék, és azt nagy őrömmel bé-mutaták néki (ezt igen jeles embernek
mondgyák, hogy volt) kinek haláláért az egéíz Erdéllység Gritthire meg
haragudván fel támada, negyven ezer emberrel. A'Havas alföldiek, és
Moldvaiak, tiz ezer embert kőidének fegitségekre, mert Gritthit a* nagy
kevélységért , és kegyetlenségért minnyájan igen meg-gyűlölték vala.
Ezek Gritthit mind fiaival és Törők fegérséggel edgyőtt Megyefen fzoriták,
kit is meg vévék, kiben Gritthit mind fiaival edgyőtt elevenen el-fogák,
a’ többit, kik mellette voltak, le vágák. Azurán Gritthit mind fiaival egye
temben nagy kegyetlenül meg ólék Czibák haláláért, Dóczi Jáooft azonképpen, kinek mind a’ két kezét el-vágák.
Ez a' Gritthi Lajos, a* Velenczei András Hertzegnek fia vala, egy
Konftántzinápoli Afzizonytúl, (nem tudhatom, ha Görög avagy Török
léiny volt- e" ) kit az Annya inkább^ mind Konftántzinápolyban nevelt vala
fel, és őrt a' Török fzót, iráft, és fzokáíl igen meg-tanulta vala. Végre
nagy ifméretségbe jutót vala mind magának Szolimán Tsáfzárnak ’s mind a’
fó Törököknek Es ennek tőrekedéfe által jutót vala János Király olly
nagy grárziába és barátságba, Szolimán Tsá^zárnál, és az Vezéreknél, kié
mikor Szulimán Budán fzékibe bé ültetett volna, Gritthit mellette hagyá ,
ki mindenütt mellette vala mind addig, még meg-ólék, és dolgait-is mind
6 forgatta Szulimán Tsáfzárnál. és Ibraim Basánál a’ fó Vezérnél,
ANNO ж у 3 у.
Á^ol Tsáfzár Tunift és Gólétát vifzfza vévé a’ Törököktől, és a* Tuniíi
Maleafel Királyt ifmét fzékibe ólteté.
Anna András, a’ Káról Tsáfzárnak Tengeri Generálifia meg-véré a*
Tengeren a' Barbarosát, a’ Szulimán Tsáfzár Vezér Basáját, ki a^TengerC
nagy erővel állya vala. Ahoz fok fó és nevezetes helyeket-is meg«vett tölle.
О 3
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ANNO И} 6.
Anos Király népével Kékei Lénárd, meg. vévé Kafsát Kónai Gergely
árulcatásából, ki éjjel titkon Kékei Lénárdot bé botsáéi a Várasba, és
azt vaftagon meg dalák, a* 16 népet mind ki vécék, a* Várafuak-is izzad
ságát el-vévék. A' Várait tűztől adá János Király Kékei Lénárdnak jó
fzólgalátryáért, ki mind haláláig álhatatoíían birta, és oltalmazta az helt.
Azért a* KaíTai polgárokat igy bőnteték-meg, hogy János Királytól Ferdinándhoz hajlottak vala, és János Királynak fzámtalan kintsében ’zákmánt
tettek vala.
Ugyan azon efztendóben a‘ Tórókók meg-vévék Horvát Orfzágban
Berifzlavics és Bodzki nevű Várakat.

J

ANNO 1537.
» Тбгбкбк mikor immár az erős Klifz Várát Horvát Orfzágban, Krulies Péter ellen fok időtől fogva erőiben vitatták volna, és mikor lát
tuk, hogy kőlőmben a* Várat meg-nem vehetnék, két erős Káliéit tfinálának fzincén tsak előtte Kiűznek, melly Kaftélyokát néppel erőiben meg-rakának á’Törökök, és azokból Kiűznek élését és fegitségét tellyef éggel elfogák. Látván azért Krufics Péter, hogy Kiűznek a’két Kaflélyból lenne
vefzedelme, Ferdinand Királyhoz méné tőlle, és a’ Pápától hadat kére, és
meg-fzállá a* Kaftélyokat a’ Törőkök ellen. Melly Kaítélyoknak fegitségére a' Bofznyai Murat Bégh el jőve, Krulicsal meg-őtkőzék, és ott Kruficsot a* Németekkel és Olafzokkal igen meg-véré: Krufics Péternek fejét
vévék, és a’ Vár eleibe vivék. Látván azért, я Vár-béliek Uroknak fe
jét, meg adák Klifz Várár.
Ugyan azon efztendőben, Ferdinand Király botsátá ízép haddal és
nagy kéfzőlettel Kúczján Jánoft Eízek alá hogy azt meg vegye, és Pofgác
megszabadítsa a* Törököktől, ki mikor Eízek alá fzállot volna, Jahiogli
Mehemet Bafa Muratbég, és Kaízanbég, minden felöl el - fogák élését.
Kinek midőn hada nagy éhségben volna, kénfzeritecték-el fzállani alúlla.
Vifzíza jöttében ézérr Valpónál, minden derék ötközec nélkül meg-verék
a' Koczján hadát a* Törökök, hufzon öt ezer embert, hatvan Algyuc és
Taratzkot, az egéfe Tábori efzközzel el-vefzte. Ott elet halva Bakics Pál
igen fő vitéz Kapitán, fok fé Német Urakkal, és Tifzt vifelökkel edgyőte
kiért Ferdinánd Király Koczjánt, és Pekri Lajoít meg-fogatta vala. De
Koczján a* Bétfi fogságból ki fzaladot vala. Pekrit pedig Gréczben hét
efztepdeig tartatá fogva.
NB. Pekri Lajofra azért is haragfzik vala Ferdinánd, mert Bétsben
47

4&&X "I X
egy lakodalomban az Urak előtt, a* Királyt fitos Pélbártnak nevezte vala
tréfában i kit a’ Királynak bé-mondottak vala. Azért, nem jó a' Fejedelmek«
kel tréfálni, mert mefzlze látnak, hallanak , hofzfzú kezek-is vagyon.
ANNO ifj8.
» Törökök Horvát Orfzágba Dubiczát. és Jefzenóczot meg-vévék, Nidasdi Tamás a’ Bán Jefzenóczot mingyátáíl el égeté.
ANNO is 19.
Oczján Jánoíh mikor a‘ Bétfi fogságból el-ízaladot volna, és a* Tóró.
kókkel-is titkon pra&icába indúlt volna, Zrínyi Miklós, FerdinándKi
rály parantsolattyából, Grabufa Györgyei, és Hóyfzyts Jánoífai az 6 fzólga’val meg ólete Kofztaniczában, a* Várat pedig magának foglalá.
János Király hozá magának feleségül az Ifabella Afzfzonyt, a* Lengyel
Orfzági Sigmond Király Léányát: mellynek lakodalma lenn Budán.
Ugyan akkor Prényi Péter iímét Ferdinánd Királyhoz hajla a’ Cancel«
láriufségért János Királytól.

K

ANNO

I s 40.

Ános Király Mayláth lftván ellen Fogaras Várát meg ízállá, mivelhogy
tólle Ferdinánd Királyhoz akar vala hajlani, a hova hírt hozáoak néki,
hogy az Ifabella Királyné Afzfzony, Budán egy ízép fiat fzült volna. Elindula azért a’ Király betegen fiát látni, de az útban meg. nehezedék, és
meg hala» Sebesben 21. Julii, idejének ótven harmadik efztendójében. Ki
halálának idején, ajánlá felségét, és gyermekét óltalmúl, az Utiíinovics
Fráter Györgynek a’ kints - tartónak, ki Váradi Pfiípók vala, és Petrovics
Péternek az ö Rokonnyának. Temettetek Székes Fejér. Várat. Marad»
egy kis fia, kinek János vala neve; ezt a* Magyarok ifim János Királynak
hitták.
Ferdinánd Király azért értvén János Királynak halálát gondola ab
ból az egéfz Magyar Orfzágnak el. foglalásában jó alkolmatofságot. Mi»«
gyárait hadat gyójte, kik előtt botsátá Velíius Lénárdot egy Nemet Urat»
és Prényi Pétert,hogy Budát a' Királyné Afzfzonyjellen meg-fzáliyák. El in
dulván azért, mentekben , Vifegrádot meg-íz áliák, és meg-vévék. Váczot
azonkfppen; Peilet pufztán találák» kiben feles népet veiének , azután
Buda alá fzállának, de azt nem Vitaták, hanem a’ Király hadával, ITabel
la Királyné Afzfzonyt ejefzteni akarák, de héában. Honnan Prényi Pé
ter titkon követek által, addig tradtála a* Székes - Fejér- Váriakkal, hogy
azok is a* Királyné Afzfzoytúl Ferdinánd Királyhoz hajiénak. Evei haza
felé térének, mert a* téli jjdö-is kózelgec Vala,
AN-
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ANNO

1541.

Erdinand Király hadát meg - tőbité, és Vilhelm Rogendorfot, egy Né
met Urat, Préni Péterrel Vezérekké rendele, és Budác nagy erővel meg
fzállatá, kit mikov fokáig, és érődén vitatot volna, el-jőve Szulimán Tsátzir őtődízór, és Buda alatt igen meg véré a’ Németeket, ott huíz ezer Né
met vefze-el, fzáz nyolczvan hat álgyu és taraczk, több fzámtalan hadi
(zerízámmal, és az egéfz Táborral edgyutt. Pellet is ugyan akkor vévék
vifzíza, Rogendorf (ebben ízaladi el, és uttyiban Tsaliókózben Somorján hala- meg,
Szulimán Tsáfzár e' nagy győződelem után ó Budira fzálla, hová kihivatá a Király fiával a* gyermekkel az Urakat Budáról, úgy mint Fráter
Györgyöt a’ Kints-tartót, Petrovits Pétert, és Török Bálintot, de ezek
közzúl el-fogá a' Vitéz Török Bálintot, ki ugyan oda marada, a' többit
pedig a’ gyermekkel edgyőtt vifzíza botsára Budára. Máfod napon azért
Budán, minden rend béli embereknek fegyvereket el-ízedeté és a' Király
né Afzfzonyt a* gyermekkel, Kráter Györgyei, Petrovits Péterrel, és min
den vitézlö néppel edgyőtt, fegyer nélkül mint egy Afzfzony embereket
Budáról ki-kóldé Erdélybe 26, napján Auguílufnak (Hai Buda Hai:)
Hlyen ízín alatt, hogy a’ Királyné Aízlzony ember lévén, a’ Király fia-is
gyermek lévén. Budának oltalmira a’ Németek ellen elégtelenek volnának.
Azért ö, úgy mint Kinek János Király halála idején a' tutorságot ajánlotta
volna, még a’ Király fia fel-nevelkedik Budát maga oltalma alá vefzi hogy
azon közben valahogy a’ Németek el-ne foglallyák töllc. Mihelt pedig
a’ Király fia húíz efztendös léfzen , ottan mind az Orfzággal edgyőtt ke
zéhez erefzii Budát. Kiről arannyal irt levelet-is adá néki. így kele azért
jó Buda a* Törökök kezébe, az jó tutorság alatt.
Jámbor fogad fogadéit, Ageb a’ ki meg-állya.
,
Zrínyi Jánoft ez tüdőben ölék meg Horvát Ürfzigban.

F

ANNO if4%,
Oákim a’ Brandeburgi Hertzeg, Imperiomból Ferdinánd hadával nagy
erővel alá jőve Magyar О tfzágba, hogy Budát meg-vegye a' Törökök,
tői. E* Peilet fziz ezer emberrel meg-fzálli, de annyira nem árthata néki,
hogy tsak a’ kapóját fém tevék bé előtte a’ Törökök. El-fzálla azért Pelt
alóli, és vifzíza pironkodék a’ Hertzeg nagy gyalázatos fzégyen valláíTal.
És ha Zrínyi Miklós nagy vitézül nem tartoztatta volna a* Törököket, két
ség nélkül vifzíza jöttében az egéfz hadát fel-verték volna, Efztergamba
jutván haragjában a' Hertzeg Prényi Pétert meg-fogá és Bétsbe vivé Ferdi
nand-
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nándnak, azután Ujhellybe kfiidék . kit íoha olztan el-nem merének botsa,
tani. hanem végre becsbe hozák, és ott léno halála a’ fogságban iffo. efz.
termőben Azért így vévé haíznác Préiyi Péter fok árulásának és álhatat,
lanságának. A1 Hertzeg hogy Ferdinand Királynál magát menthefle a’ Pe*
Ili hadnak gyalázatos viíeléséról. úgy arúlta vala bé Prenyit, hogy 6 minden titkokat, a* kik a* tanátsban voltak Peft alatt, orozva a* Törököknek
tudtok) a adta volna, ki noha hamis vádolás volt, kivel a' maga (rofzfzúl vi
fe к dolgát akarta itfenteni és hímezni, de mind azon által ó Lkola nya*
Valyás etette.
Zrínyi Miklóít tévé Horvát Orfzagi Bánná Ferdinand Ki ály Nádasdi
Tamás heilyében, mivel hogy a* Pefti hadban igen vitézül, és ditséretet
fen viíelce magát.
A* 4á<ka nagy fokasággal jára Magyar Őriz ágban, és fölötte fok káro
kat, is tén mindenütt a' Vételekben, Szőlőkben, és gyümölcsben.
ANNO I f 4 j.
Lama Bafa meg-vévé Thót Orfzágba Atthinát, (ezt a’ Morvátok Odinnak híják) aval egyetemben Koprontzát, avagy Szcupfceniczát, Tsákóczot, B dalzténát, és Vélikit,
Szolimán Tsáfzar hatodfzoráfmét, ki jőve Magyar Orfzágba. és meg.
vévé Valpót 2}. Juoii, Siklóit és Pécset 20. Julii, Elztergamoc a' Spaniólok
meg adák to. Augufti, Tatát azokképpen Székes-Fejér-Várát-is meg-adák
a Németek néki die 31. Augufti, kikben fzámos népet hagya, és evei meg
léte Konltamzmápolyba.
ANNO I f 44.
A’ Budai Jahiogli Mehemet Bafa, Vifegrádoc, Váczot, Nógrádot. Hatvaoc, Oíurác. és Simontornyát meg-vévé.
Azon ödoben Keglevits Péter meg-véré a’ Törökökbe Octotsátznál,
Horvát Orfzágban.
ANNO I J4f.
Lama Bafa ifmét ki jőve Thót Orfzágba rablani, kinek eleibe Zrínyi Mi
klós a’ Horvát О fzági Bán , Bildenílájner György a* Thót Orfzági
Geaerál, Thahi Fe'encz ,BerstH litván, és Rátckai Pál jövőnek * és a’ Konfthinai Várnál véle meg.fi közének , de ott meg vereték Zrínyi Ulama Ba
sa, úl, és jól lehet я Vitézló népben kevés vefzett-el, dea’lovokac inkább
mind el-nyerék töllek, és alig ízaladhattak gyalog bé я Várba elöttek.
Itt Zrínyi alatt a’ lovat meg lőtték. Azután fokát rabolván békével meg
léte a* Bafa Bofznyába.
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Ezen fidöben Monyorót Tbót Oiizigban meg-vévé Ulama Bafh ; innen
irattyck Grófoknak magokat az Erdódi Urak.
Fovábbá, ezen eíztendóben, az EfzcergaroL Törökök a' Lévai Várait
éjjel meg.vévék, fel-prédálák, és meg - égecék , kiket vifefza mentekben
Nyári Fetencz igen meg-veré, a' prédát-is tóllek vifzfza nyeré*
A N N* О I
Arol Tsá^zár, a’ Magyarok fegitségével, kik előtt volt Erdőd! Péter,
Nyári Ferencz, Petehő János, Nyári Lőrincz, Bakich Pété., Zai Ferencz, Horvát Berthok, Bornemifzfza Sebeítyén, Ghetthei Ferencz, ésKruíicz János, meg véré Friderik Jánoít a* Saxóniai Hertzeget» Victembergi*
nál az Albis vize mellet. Itt Luka Jófa a' Hertzeget artzúl vágá és eleve
nen meg-foga , kit a' Magyarok nagy tifztefséggel a’ Tsáfzárnak bé-mutatának.
Ugyan azon elérendőben Zrínyi Miklós meg-vévé Tsaka-Tornyát, Keglevits Pétertől, Ferdinand Király parantsolattyából, 6 magát pedig fogva
vivé Ferdinándnak Becsbe, kit Poígai Péter az 6 ízolgája árúit vala-el Zrí
nyinek.
ANNO I f 47.
Nna Aízízony, a’Ferdinánd Király felesége meg-hala, 27» Januárii, kit
el-remetének Prágában.
Ráttkai Pál a’ Pápai Kapitán, és Thelekefi Imre, Velitsán Béget a' Ba
kony erdeiben igen meg-verék» itt hat fzáz eleven Törököt fogának- el,
.
ANNO I f 4 8»
\^>oO\zr\yz\ Malkots-Bég Horvát Orfzágban, a* Thopufzkai, Szthinitsi V njaki, és Péránzki ( kit a' Magyarok Pernyének hinak) tartományokat
el-rablá és el-égeté.
ANNO 15-45.
Azinyi avagy Szent-Győrgyi Gróff Miklós, egy jeles had vifelő Vitéz Ur
( ez fogta vólt-meg a’ Gallus Királyt Ferenczet, a* Ticinum Varas alatt)
Lévát» Szitnyát, Tsábrágot. Balifi Menyhártéul,' és Mutánt Basó Mátyás*
túl meg vévé és Ferdinánd Király fzámára foglalá. Ez ezen tittal Szolnok
ból nagy erőfséget építette,
ANNO I 5 fi,
Rráter György a* Kints-tartó, Báthorban Izembe lén Gróíf Miklóífal, a*
Ferdinánd Király hadi Generálifsával, és ott a’ Barát az Törökök mel.
161, és a' Királyné Afzfzony mellöl el álla, Ferdinánd pártyára» kinek Er
délynek birodalmát ajánlá»
Frá-
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Fráter György azért Erdélyből ki befzéllé a* Királyné Afzfzont, mind
a* fi ív 1 edgyőtc Hlyen (zerzés alatt, hogy Ferdinánd lenne nékik óltalmok
éö Tutorok, kinek bízonságára Ferdinánd Király leányát, a’Király fiának
igére. Erin.к fóócce Sileliában a* rofz Opaviai Herrzcgséget adá nékik,
hogy ott lakoz zanak. Azért a'Királyné A zfzont fiival ‘ edgyőtt Erdély
ből ki-inditák Kafsára, Kafsárúl pedig Silcfiíba, kiket Petrovics Péter
nagy bánattal és Grálommal követe. A* Kiáíyné Afzfzony-is a’ Koronáé
és Erdélyt, Fe dinánd kezében adá, de E délyt nem fokáig birhatá. Azon.
ba Grófi’ M klós - is meg hala.
Szegedet, Thót Mihály a* Hajdúkkal meg-vévé a* Törököktől, de
egynéhány nap múlva reá jőve я Budai Heréit Ali Bafa, és ugyan ott igen
meg-veré ókét, melly hartzbúl Thót Mihály (ebben fzaladot el. Itt yooo.
hóit Hajdúnak orrokat el-metzeté a’ Bale, és azt Szulimánnak kőidé Konftántzinápolyba.
Éhez az nyereséghez nagy áron jutottak az Törökök, mert 6 köz.
zőllók is vefztek annyin-tl, fok fó Tőrökkel edgyótt.
A’ Budai Heréit Ari Bafa Befzprémet hitre meg- vévé> kiben fzámos
Törököt hagya.
Szolimán Tsáfzár, ér vén hogy Erdély Thőmös Várral, és a’ több vég
házakkal, Ferdinánd Királynak birodalmába jutót volna, igen meg-bufula
rajta, é< mingyáráft az Anadoli avagy Afiai Beglerbéget a‘ Mehemei Basát,
hatvan ezer Fó ókkel el-botsáta, hogy Erdélyt és a' vég házakat iímét bir
toka alá hódoltaíTa és meg-vegye. Azért, ennek jöveteik értvén, Betskereket, Betsét, Nagylakot, Lippát, Aradúc, jenót, fok több vég házak
kal edgyőtt putzcán hagyának, és ki (zókének beióllók, kikben a’ Begier«
bég mind bóvbégeflen hagyot népet.
A’Beglerbég látván Ilyen fzerentséjét, Thőmös Várát a’jó Lofonczi
litvánra réá fzáilá , és azt fok iig vitatá, de látván hogy meg-nem veheti
aztoc, el fzáilá Thónós Vár alóli, és vjf "та vivé hadát.
Fráter Gyórgy, és Caftáldo Baptifta . erdinand Királynak mezei Ge
nerálnia, értvén h így a' Beg erbég el IzáÜott Thőmös Vár alóli, és hadár
vilzlza vitte, Izáz ezer emberrel meg-fzá Iák Lippac a‘Törökökre, és dZC
még vévék, kiből Ulama Béget el-botsáiák, Ezzel azért ók is vifzfza vivék a' hadat, mivel hgy a’ téli ődó is rajtok volna, és a' Barát-is
Caítáldóval egyenetlenek valának lllmának el bocsátásáért. Evei a’ had
dal ha az lírák egygyefek voltak volna, fzabadon meg-vthattak volna a*
Beglerbéggel; de Caftaldó mind Fráter Gyó gyre vetett okot, ki miatt
meg-is ölék Fráter Györgyöt,
P A
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Utifinovits Fráter Györgyöt Caítáldó meg-őleté Aivinczen fzhtéo mi*
mikor imádkozik vala, nem félvén femmi álnokságtól, ig. napján Decem
bernek, ez ok alatt hogy ifmét a’ Törökökhöz akart volna hajlam, kinek
immár a’ Pápától Cardinálságot-is ízérzet vala Ferdinand Király Erdély.
érc_».
ANNO I ff 2.
Chmát Bafa a* Vezér, a’ M ebemet В egl erb éggel, és a* Budai Heréit
Ali Basával nagy erővel meg fzállák Thómós Varat, a' jó Vitéz Urra,
Lofonczi litvánra Szent Iván napján, és mikor azt fokáig vitatták volna,
meg vévék Thómós Várat Juliufnak 27. napján , kiben el velze a’ jó Lo
fonczi litván, és a’ Kis Campó; véle edgyűt Forgács Simon, Batthyáni
Farkas ,| Farkaíics Péter, és több fzámtalan fő emberek. Értvén Thómós
Várnak és Lofonczinak vefzedelmét!» Lippát» Sólymok, és Tsanádot a’
Spanyolok pufztán hagyák femmi előtt, kikben Achmát Bafa fzámos Tö
rököt hagyott.
A’ Budai Heréit Ali Bafa, öregéit, Szétsént, Hollókőt, Bujakor, és
több egynéhány Katiéit meg-véve.
Ugyan azon Budai Heréit Ali Bafa, meg-véré Órdőg Mátyáít, a* Fer
dinand Király mezei Generáliját, a* Pataki mezőn, (a’ Horvácok Pliíiviczának híják) holott el-hullának fok válogatót vitézek, 6 magát Ördög
Matyák, Sbardala Agokont a’ Váczi Pőfpőkőt, és Sforciát elevenen elfogák. A’ Német rabokat pedig, nemzetnek gyalázatryára a’ Bala, az 6
módgyok fzerént rendben állatván, záfzlóftól, dobokul, íipoftól, úgy haj
totta mint egy tsordát maga előtt Budára. Négy ezer rabot fogtak-ti ak
kor elevenen» az egéfz Tábort, és az álgyukat mind el nyerték.
Ugyan azon efztendóben, Ámhát Bafa, Ali Bafa, és a’ Beglerbég fzaz
hatvan ezer Törökkel, elsőbben Szolnokra jűvénck Septembernek 4, nap
ján* kit pufztán találának, ebben Nyári Lőrincz vala Kapitány, de még
ném vára az ellenséget benne, hanem ki-fzókék belólle. Azután Eger Vá.
tát Septembernek 10. napján meg zállák Dobó Ikvánra és Mecskei litván
ra; ezekkel edgyűt Pctthó Gáfpár, Zóltai Ikvén, Figedi János, Bornemifzfza Gergely Deák, és többen fokán ízorulának bé Egerbe, kit érőkén vitatának réájok. De végre, látván, hogy a' Vár béliek vitézül és érőkén
tarttyák magokat, lg. napján Októbernek el- fzállának alólla népeknek
Igen nagy vefzedelmével. Ugyan ezen had vette volt-meg Thőmos Várát_a.
AN-
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ANNO

х#н*
I f f 3.

Lama Bafa, Thót Orfzigban Tsáfzmát és Veróczéc több Várakkal edgyátt meg-vévé.
Máfodfzor ifmét ki jőve. és az Várasd! mezőt Thót Orfzigban el.
rablá, kinek rablóját Zrínyi Miklós a* Bán meg-véré, és Ulamának a* fiát
Gyafert Margicics Iván, egy Jeles Rácz vitéz Hadnagy meg-ólé, a' Várasdi bóftácban.
Erdódi Péter Gradiskót, és Velikát Horvát Orfzágba el-rabiá.
Ugyan azon efztendóben, Malkocz Bég Horvát Orfzágban Kerefzteft,
és Mutiniczát el rablá és el-égeté.

U

ANNO

I f

* Törökök Föleket, meg-vévék, az Szecsényi Hamzábég meftersége
által.
ANNO I f f f.
9 Budai Bafa Kapos Várat, Babocsát, és Korotnát meg-vévé. Azok
kal edgyött Sziget Vá át meg-akarák fzorittani.
ANNO г f f 6".
’ Törökök a' Száván által kelvén, Zábrág tartományát el-rabiák és elégeték.
A’ Heréit Ali Bafa, ki immár Vezér Bafa vala, ki jőve Konftántzinápolyból, és nagy kevéllyen Sziget Várát meg-fzállá Stáuifics Horvát Mar
kóra, kit kilentz hétig vitatá réá. De Ferdinánd Herrzeg, a' Ferdinánd
Királynak fia, az Apja hadával, és Nádasdi Tamás a* Nádor - Ifpán Babótsát meg fzállák, és azt eróífen vitaták, kit értvén Ali Bafa, el-hagyá Szi
get vívását, és Ferdinánd Hertzeg ellen méné B-bótsának íegitségére, ki
vel a’ Hertzeg a* Nádor - Ifpánnyal erős ütközetet tarta a* Rmja vizén, ott
fok Törők hulla-el Végre az Bafa Babótsát fel-égetteté, és vifzfza méné
hadával. Korotnát is meg-vévék az Tóókóktöl. Azért igy menték-meg
ez úttal Szigetet a’ Törököktől.
Rátkai Pált, az jeles okos vitéz embert, ebben a* hadban Mura köz
ben Perlakon által lőtték a* Németek.

А
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ANNO 15T7..
Etrovics Péter Sléfiából ifmét vifzfza hozá Erdélybe 'János Király fi*
át, az Annyival edgyött, kit Fráter György ki-befzéllet vala Erdélybői—*♦
János Király fia, Erdélyben Hufzt Várát, és Szamos Újvárát; Magyar
P i
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Orfzágba pedig Váradot és Tokajt azon úttal meg-vévé Ferdinánd Kitálytül.
, A’ Moldvai és Havafal-földi Oláhok negyven ezeren , kik a' Király
fia mellé jöttek vala, Erdélybe , Nyírségbe, (zamos mentében, és szilágy
ságban , nagy dulláfokat, és égetéseket tévének, és úgy térének • meg hazajokba.
A* Németek Tharkó Várát, Thartzajrul. és Nagydót, Prényi Ferencztöl meg-vévékj ezeknek kó- talait mind el-ronták, és tartományát mind
el-égetek.
Ugyan azon Németeket , kit ót ezeren valának, meg.véré Bebék_#
György a* Törökökkel edgyöct Roznó- Bányánál, és tizen• három aigyuc
oyere el tóllók.
Az Törökök Kofztanitzát meg-vévék, kiből Horvát Orízágnak a' ma*
iadékja el-velze. Ebben Döghi Simon volt Kapitány, de nem vala akkor
a’ Várban, hanem Szinicsnyákban ment volt tántzolni.
ANNO и í 7«
Erhát aí Bofznyai Bafa, ki jőve Thor, Orfzágba rablani, kit Lenkovits
János a’ Tnót Orfzági Generál, és Alappi János Szent Ilonánál meg
győztek. Ott 4000. Töröknél több vefzet-el.
ANNO I f у 8.
Erdinánd Királyt Romai Tsáizárrá válafzták az Imperiumban, 24. nap
ján Februariufnak Káról Tsáfzárnak éltében, ki meg - vénhedvén egy
Kalaftromba méné lakni, és ott holtáig Barát módon tsendeíségben lakék;
lén pedig Káról Tsáfzárnak halála Septembernek 21. napján, idejének
esztendőjében.
Alappi János, Vinodolnál Horvát Orfzágban meg.véré a’ Törökö
kére.
Ifabella Királyné Afzfzony, Gyula Fejér-Várban le-vágatá Bebék Fe«
renczet, Kendi Ferenczet, és Kendi Antalt.
Ferdinand fsáfzár Vitézi nagy rablást tévének Tokaj tartományában
azokon, kik tólle ujjobban el - hajlottak vala, és János Király fiához atták vala magokat.
Ugyan azon efztendóben, Veliczán a* Föttkí Bég, mikor ót ezered
magával Szikízó Vidékén az Erdő hátát el rablotta volna T bélék cíi; lm étál,
В bék György öl és Petthó Janóitól Ferdinánd Tsáfzár Kapitányitól Kát
sánál és Galgócznál, igen meg-veretek. Ott 4*00. Török vefztt-el. íj,
Záfzlóc és Számtalan fok Szép lovat nyertek töllek.
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János Király fia híve Némer hi Fr rencz, Thokajból Szereots alatt
meg-véré a* Németeket, holott mind & két felöli fok jó Vitézek hullá
nak-el.
ANNO

I f62.

OOmlya? Bá*ori Irtván és Némethi Ferencz az Erdélyi haddal, meg -ízál~ Iák Hadadot Súlyuk Györgyre, kiket Baláfi Menyhárt, és Zai Ferencz,
a’ Ferdinand hadával igen meg vérének. Ott négy ezer vefzett- el az Er
délyiekben, 24 Algyuc és Tarazkot nyerének-el töllek.
A’ Budai Ibraim Bafa, és a* Thömős-Vári Maikots Bala, meg-fzállák
Szakmart Zai Ferenczre és Baláfi Menyhártra? de látván hogy meg-псш
vehetik, fok ideig-való faradságok után el-fzállánakalólla.

ANNO

I f 6 2.

"VTÁdasdi Tamás a' Nidor.Ifpán meg-hala , idejének 64. efztendöjében. Ki-L 1 nek egy fia maráda, az jó Nádasdi Ferencz. Ez Iftvánífi Iftvánt megfogata, és az Dunába öleté.
Maximilian ezen néven máfodik, Ferdinand Tsáfzárnak öregbik fia»
Apjának életében koronáztaték Prágában Tseh Orfzági Királlyá Septembernek 26. napján. Ugyan azon efztendöben válafzták az Imperiumban-ie
Romai Királlyá, Novembernek utolsó napján.
Baláfi János Szétsént a* Törökökre meg-fzállá. De a’ Fóleki Hasán
Bég reá jóve, és a* Vár alatt igen meg-véré Baláíit, holott mellette fok
fö nevezetes ember vefze-el: Krufics Jánoft, Pálffi Tamárt, Tsuthi Gáfpárt, Soós Iftvánt, elevenen fogák-el. Tsuthor Andráíaak, és Mathufits
Demeternek fejét vévék, ezek mellet 6fO. Vitéz embér esék halva, ó
maga Baláfi febeífen fzalada el» ahoz Tábora, és minden hadakozó fzerízáma oda vefze.
Ugyan azon efztendöben, Bcbék Györgyöt ugyan azon Ffileki Ha
sán Bég igen meg véré áruitatásból, kit egy Pribék Török árult vala-el, 6
magát Bebéket, Magócsy Gáfpárt, Rákóczi Györgyöt, BokriIftvánt,Hághoni Györgyöt, Sá közi Mihályt fok fö emberekkel edgyótt elevenen elfogak. Bebék Györgyöt azután Kenftintzinápolyba vivék, honnan ódó
jártában iffiú János Király fzabaditá-meg Szulimán Tsáfzártúl. Sárközi Mi
hályt pedig Hasán Bég nagy kegyetlenól meg-öleté.
Zrínyi Miklós Szigetből Jahiogli Orolzlán Béget igen meg-véré» Tá
borát is el-nyeré. Ez lén a* Dráva mellet Monofzlónál, holott Orolzlán
az Pofgai Bég egy Kaftélt akart tfináltatni,
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ANNO 1563.
XXXIX. X/f AXIM1LIÄN, a* Romai és Tseh Orfzági Király, Ferdinand
lvl Tsáfzárnak óregbik fia, Apjának ékében koronáztaték Ma
gyar Orfzági Királlyá Pofonban, Septembernek 8. napján, az az Kis-Afzfzony napján, De az Apja gubernáita mind holtáig az Orfzágot.
ANNO if6f.
E'-dinánd Tsáfzár és Ki ály meg-hala, Júliáinak 2f. napján , az az Sz.
Jakab napján, idejének 61» Birodalminak pedig 37. cfzteiidójében. Lz
igen jámbor, és Itten-féló Fejedelem vala. Szolimán Tiálzárral máfok
"Vezérlete által fok hadakat tartót, de fólótte ízerenbéclenül, és vefzedelmesál, úgy hogy a’fok Németek vefzedelméjérc, és fzamulan vér
en áfiért, akkor Magyar Orfzág Németek Tzimeteiiomjának hivattatot.
Ennek idejében vefzet-el Magyar Orl'zágoak a* dereka, Thót Orfzágnak,
Horvác Orfzágnak jobb réfzével. Vóhak fiai Maximilián , Ferdinánd, és
Káról. Az Maximiliánnak fiait, az ó Unokáit mind látta és ápoigatca.

F

ANNO i;ff.
Venda Lázár, Tokajt, Szakmárt, Szerentset, Erdódót, Bátthort, Szen
deró t , és tóbb eróíségeket, Maximilián Tsáfzár fzamára foglala itfíú
János Királytól. Németthi Ferenczet Tokajban meg ólék.
Muízcafa Bafa Sz< kolovits , Horvát O: ízágban Krupa Várát az Un
vize mellett meg.ízállá, és azt, az mi hadunknak fzeme litára meg-vévé
eró vei, kiben Bakics Mátyás volt Kapitány. Azon úttal Novit-is, az Un
vize mellett meg.vévé.
Mufetafa Bafa Szokolovits, hufzon hét ezer Tórókkel Thót Orfzágra méné rablani, kivel Erdódi Péter a’ Horvát Orfzági Bán, meg-fickózék, és igen meg-véré ótet. A* Bánnal ezek az Urak vóhak: Gyulai Já
nos, Kegle vies Máté és Simon* Alapi János, Gheízcthi János, és Thomafovics Markó.
ANNO I f 6 6.
i Budai Jahiogli Orofzlán Bafa, Palotát meg-fzSlla Thuri Gyórgyre, ki
nek fegitségére el méné a’.Bazinyi Gróff Ek, a’ Gyóri Király képe;
Ezt halván Orofztán Bafa, nem meré meg vágni a* Grófot Palota alatt, ha
nem el-fzálla a* Vár alóli. Azon utcai Gróff Ek Befzprimet, Thatát, Gofztoft^s Vitárit meg-vévé a* Tót-ókról, kiért Orofzlán Basát, Szolimán Tsáízár meg-fojtatá. Ezt verte vÓlt-meg Zrínyi Monofzlonál.
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Szulimán Tsáfzár. hetedfzer és utólfzor igen nagy erővel» és kéfzfilettel ki-jáve Magyar Orfzágba, hadát kéc felé ofzcván, kinek eggyik réfzével Pertál Basát hatvan ezer Törőkkel Gyulára botsátá, kiben Ketetsenyi
Láfzló vala Kapitány.
Iffiü János Ki ály, Szulimán Tsifzárhoz méné Nándor-Fejér-Várra,
fzáz ketíival, kit Szulimán nagy bótsálettel fogada és láta, 's könyörge
néki, hogy íogadáfa, és hit levele ízerént Magyar Orfzágot meg-adná né
ki, de Békés Gáfparnak fel fuvalkodot rofz tanátsából, Commit nem végez
vén , vifzfza tere Erdélybe.
Azooközben, a" Bofznyai Mufztafa Basát kőidé Szulimán Tsáfzár Nandor-Fejér-Várból a* Budai Hatáságba, Oroízlán Bafa helyébe. Vifzontag
adá Mehemet Basának a’ Boiznyai Balaságot, ki mikor Bofznyába indult
vúloa, és Syklos Vár alatt meg-Izállot vúlna, éjjel Zrínyi Miklós, az
Szigeti Vitézekkel réá öté, és ott Mehemet Basát fel-véré, 6 magának
a’ Basának, fiával edgyátt fejét vévék, és Táborát fei-verék. Kiben ízánv
tálán kéneset nyersnek, és nagy gazdag prédával, fok fö rabokkal, béké
vel jövőnek vifzfza Szigetbe. Ezt értvén Szulimán Tsáfzár igen meg- búfula rajta, mert Mehemet Bafa igen kedves fzólgája vala, azért Péter-Váradgyirúl (holott immár a* Dunán, hídon által vitte vala hadát, hogy
Egret meg-fzállya) vifzfza téré hadával, és Eízeknél nagy fietséggel a'
Drávát által hidaltatvin, által hozá minden erejét rajta Sziget alá. Evei
vefztók el azért Sziget Várát.
ANNO 156 6.
Zulimán Tsáfzár 6 maga fzeméllye fzerént, hadának maiik réfzével, Szi
get Várát meg-fzállé , az Vitéz Urra, Zrínyi Miklófra, Auguíiufnak
I, napján, kit nagy fok citromokkal, végre az Várat meg gyújtván meg
yévé, Kis-Afzfzony nap eílin. jól lehet a’ Várnak meg vétele előtt három
nappal, meg-hala Szulimán Tsáfzár Sziget alatt, 4. napján Septembernek,
idejének 66. efztendőjében, de az el vála titkolva Mehemet Basától a’fő
Vezértől. £1 vefze Szigetben 6 maga Zrínyi Miklós idejének 58- efzten
dőjében; véle egyetemben Horvát és Magyar Orfzágnak fok nevezetes
és válogatott Vitézi, a’ többi kőzőt. Imprits Tamás, Papratovits Far
kas, Pachatíits Péter, Kobak Mklús, lílvánffi Pál, Csáki György, Bajon!
Imre, Bika András, Kecskés György, Alappi Gáfpárt, Orfics litvánt, Garécfi Bertát,Tiski Menyharot,Csernkos Ferenczet. Markaff Janóit, eleve
nen fogcák-el, és többen fokán ettek-el. Az Törökökben három BaQi 25.
ezer Törökkel edgyőcc vefzet-el. Zrínyinek a fejét, a* Nagy Mehemet Ba-
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fa a* Vezér", Maximilián Tsáfzárnak kűldé a’ Győri Táborba, kit a’ fiai nagy
ti'zteséggel, és hozzá illendő b&tsüleccel el remetének Dráva Muraközben,
a" Remete Barátok Kalaftromában Szent Ilonán. Zrínyi Miklóínak négy
fia maradá, György, Kriftof, Miklós, és János, de végre minden Urasága
Györgyre fzálla, mert a' többi Jó iffiú legény korokban el-halinak.
Gyulát'is meg-vévé Pertälßafa Keretsenyi Lászlótól hitre, September,
пек г. napján, de meg nem álla hitinek, mert Keretsenyi Láfzlót ö magát
el-fogák, véle egyetemben Mélits Györgyöt, Balás Deák Mártont és
Földvári litvánt rabbá tévék. Ovcsárovics Demetert, Henyei Miklóst, Mariányi Ferenczet, Jazics Lukátsot, több fok Vitézlő néppel le-vágák»némellyeket el fogának közzűllók.
Maximilián Tsáfzár, ugyan akkor igen fzép haddal Győrnél vala Tá
borba , de héjába, mert femmit nem próbála véle, noha reá felelt vala Zrí
nyinek* hogy nem hagya, hanem meg-fegéti Szigetben, kinek okaién,
az Imperiumban*való véletlen támadás és vifzfza • vonás, ki akkor történt
vala. Volt akkor a’Tsáfzárnak Magyar Orfzágban Németből) és Magyar
ból álló, 2f, ezer lovaífa, és 80. ezer gyalogja.
Ugyan akkor János Király fia, Törökkel, Jantsárral, Tatárral, és Ma
gyarral edgyőtt \S. ezered magával, Tokajt meg-fzállá, és azt Jégen igen
oftromolá, de nem veheté-meg, hanem népének nagy kár vallásával kénIzeriteték el fzállani alólla.
ANNO 1 f 66.
ZELIM, ezen néven máfodik. Szulimánnak fia, Apjának halála után
foglalá-el a’ Tőrök birodalmat.
ANNO 1*67.
Venda Lázár, Szádvárat, Munkátsot, Szabadkát, Peslóczot, Gombafzeget, és Krá&na Horkár, Maximilián Tsáfzár fzámára foglalá János Ki
rály fiától. De János Király fia , a’ Törököket melléje hiváj, kikkel mingyárift Kővárt, Nagybányát, és több Várakat meg-véve a‘ Tsáízártúl. A’ Tö
rökök pedig fzámtalan rabi áll tévének KaíTa köiúll.
ANNO I f 6 7.
Eglevits Péternek (annak a' Péternek» kit Tsáktornyán Zrínyi fiának
fogadót volt) a* Törökök Katusánál fejét vévék. Ez igen fzép terme
tit. és magas legény volt.
ANNO r;g 8.
Obó litvánt, és Bálád Jánoít, Maximilian Tsáfzár meg fogata Pofon
ban, azért hogy János Király fiához akartak hajlani, de az fogság
ból
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ból Balafli János elhaladót vala, a’ Várból ki-erefzkedvén, Dobó pedig
mint hogy igen kófzvényes vala, nem fzaladhata-el. Azután a’ Tsáfzár
mind a' kettőnek meg» kegyelmező,
ANNO 1571.
Ános Király fia, kit ifiíú János Királynak hittak, meg-hala Erdélyben,
idejének harmintz-két efztendöjében, magtalanól, mert felesége foha
nem Vala.
ATHORI ISTVÁNT (ezt nagy lábú Báthorinak hitták) ugyan azon
esztendőben, Májúinak 27. napján, János Király fia halála után válafz.
ták Erdélyi Vajdává.
Thu:i Györgynek, a* Nevezetes fő Vitéz Kapitánnak, Kanisánil
Orofztonnál a’ Tótőkők fejét vévék. Ki mellet fok válogatót Vitézek
hullának.el.
ANNO I f 71.
lali Bafa, nagy erővel és kéfzőlettel a* Tengeren a’ Velenczeiekre mé.
ne, és azoktól Ciprus Szigetét el-foglalá, Nicóliát, és Famuguílát,
annak az Orfzágnak fő Virafit és óltalmit meg-vévé. De Don Jován de
Auítria, a’ Spanyór Orfzági Filep Királynak a’ Generálissá» a* Pápa és Velenczéiek hadával edgyőtt réá méné, és a* Törökökkel meg-őtkőzék, ho.
lőtt Mennek fegitségéből a'Törököket igen meg-verék. Melly ütközet
ben Pilai Basát, zf. ezer Törökkel meg-őlék, őt ezer Tőröket fogtak ele
venen, tizen őt ezer Kercfztyén rabot fzabaditottak-meg, fzáz tizen-hét
Gályát nyertek.el töliek, és nyolezvan Gálya merült el a* vízben. Ez
lén Szent Juftína Afzfzony napján. Ennek emlekezetire a" Velenciéiek az
ezúft pénzre, kit librának hinak, egy felöl a’ Szent Jultina Afzízony ké
pét reá veretik; illyen tituluflal :
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Memor erő tűi, $ Juflina Virgo,
ANNO I f 73.
ÜZen efztendőben» találkozék egy tsalárd ember, kinek Karátsontfi
Gergely vala neve, ez Prófétává tette vala magát, és el-hitette va
la a’ kőfséggel, hogy bábádon, minden fegyver nélkül követhetik ötét,
mert mihelen a‘ Törökök meg-láttyák ötét, minden erőségekből és Vá
rakból futva haladnak , minden viadal nélkül előtte, és mint hogy igen
fanyaró életet vifel vala, és a’ Szentségnek valami fzinét-is mutogaetya
Vala, fokát magához hitetett vala. Azért alkalmas népet gyújevén egybe,
Ba-
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Bala Szent-Miklós alá ménc. hogy occ meíterségét meg.mutaíTa. De ott
a' Tórőkók igen meg verék 6tet: Azután, a’ Debreczeniek ugyan ott Debreczenben, látván tsalárdságác, ujjobban igen meg.verek őket. és ó ma
gát is meg- őlék. Azért e’ bolond után indulván, fok fzámu nép vefze-el
mellété. Ezt hitták Fekete ember hadának.
NB. Eddig-való italomat fzedegettem nagy fzorgalmatofsággal egybe,
fok rend-béli fő Hiltoricufokból, tudai-illik Bontinius Antalból, Jóviusból,
Surius Lőrinczből» Thuróczi Jánosból. fRonfoni Péterből, Hélcai Gáfpárból, és Tinódi Sebeítyénbőh ezek Erdélyi Magyar Hiftoricufok.) Továb
bá, Vrámecz Antalból ki a’ Horvác Orízági dologról jól irt, és Iftvánffi
Miklósból ki a’ mi ádónkben irta a' Magyar Orfzági Hiítóriát. Azért, ha va
lami fogyatkozás avagy vétek efet iráfomban, azt feoki ne tulajdonítsa énnékem. Ezután immár bízonyosbb dolgok következnek, úgy mint mellyek
mi (időnkben történtének, a' kikben magaro-is forgottam, kiket pedig fok
fő rend-béli bizonyos és hitelre méltó fzemélyektől-is igy értettem és hal
lottam, a* mint meg-vagyon Írva.
ANNO I у 72.
XXXX.U UDOLFFUS, a’ Maximilán Tsifzárnak őregbik 'fia Apjának él-IV. tében koronáztaték Magyar Orfzági Királlyá Pofonba, idejé
nek 21. efzcendójében, Septembernek 25. napján. De az Apjának halá
láig nem ártotta az Orfzág birodalmában magát«
ANNO if7J.
* Sziget Vári nyughatatlan Alibég, a’ Kanifai Várait éjjel meg-lopá
Alappi Gáfpárra, az ott-való fő Kapitányra, kire egy Törőkké lett
Pribék hozta vala a’Törököket, azért a* Várait fel-prédáik, ésaztel-égeté, kiben ezer embernél több vefzett-el, 750. lovat, egyéb fzántalan pré
dával és nyereséggel vittek-ki belőlle. Ez lén az utolsó Farsang napok
ban, mikor jól meg-itták volt magokat az Urak.
Békés Gáfpárt botsátá Maximilián Tsáfzár Erdélybe nagy haddal azuj
Vajdára, kire Báthori litván réá méné és Békéit Fogaras alatt igen megveré, azután a’ Várat-is meg vévé tölle.
Szluni Ferencz, a’ jó Vitéz Ur meg-hala Virasdon jó virágzó idejé
ben; Ebben fzakada magvok » Szkmiakoak.
Ugyan azon efztendöben , Thóc Orfzágban nagy pór had tamada
kik magoknak egy Ghubez Mátyás nevű embert emeltek vala Királlyá—#*
Ezek az Urakra, és Nemelekre támadának, és immár ugyan fokán gyűl
jenek vala egybe minden felöl. De Draskovics György, ki az údőben Zá-j
brág
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brági Pölpök, és Horvát Or(z;igi Bán is vala, réájok kőidé Alappi Gáfpárc,
és Keglevics Máthét, kik Scubitzínál meg útközének véllek, és igen meg.
verék őket, 6 magát G hub ez Mayáit Sokad magával elevenen el-fogák*
és Zábrá^ba vivék fogva, ott nagy fzómyú halállal ölék meg ötét. Mert
egy vasból tűnik Koronát, a' cözben eróífen meg-hevétének , és azt ollyan tuzeíén a’ fejére tévék, ez után uczanként tüzes fogókkal fzaggattákmeg, végre néggyé vágták, többet is öltek-meg vélle. Azért igy fzálliták
le akkor azt a’ pór hadat.
ANNO I f 73.
Akóczi Sigmond, és Praepoft-Vári Bálint, Kakából a’ Fúleki Kairtbégct
igen meg verék Szikfzónál.
ANNO 15-74.
Zinán Bafa a* Vezér, Tunift és Gölétát meg-vévé, kit az ötödik Káról
Tsáfzár, olly igen meg-eiöíitet vala, hogy minden emberek Ítéletek
Jzerénc, győzhetetlennek tartatott lenni.
ANNO i(7f.
Enricus, a’Lengyel Orfzági Király, a* Francziai Királynak az Ötse,
halván Báttyának a’Francziai Káról Királynak halálát, mivel hogy a'
Francziai Királyság ö réá fzállando vala, el-izökék Lengyel Orfzágból, és
bé-menvén Francziába, ott fzékibe úlc.
ANNO I f 76.
» Bofznya Ferhat Bafa, Herbárc Aufpergert, a’ Káról Hertzeg Genencráliísác, leire ki-tsalá, és Budacski Váránál Horvát Orfzágba igen
meg-véré ötét. ö magának a* Generálnak fejét vévék , és a’fiát Bolifot
elevenen Konftámzinápolyba vivék, holott Horvát Orfzágnak fok válo
gatót és Nevezetes Vitézi veízéoek el, Voikovics Ivánt, jeles Vitéz Kapitánt elevenen el fogak, ki azután maga feje váltságáért ötven Török
rabot» ahoz fok drága fzép ezúft arany mivet, és egyéb féle marhát adót
bé a Törököknek. Véle edgyútt, Klckovics Vidot, Jankovics Györgyöt,
Sarkovics Pétert, és többet fokát fogának el elevenen.
ANNO 1577.
X/ÍURAT, ezen névén harmadik, a* Szelimnek a* fia, Apjának halála
i-Yl után foglalá el a’ Török birodalmat,
Bufinc és Czazint, Horvát Orfzágba meg-vévék a’Törökök.
Ugyan azon eiztendöben a’ Budai Muíztafa Bafa, Balaili Jánottúl Dévént, Kéköt, és Somosköt meg-vévé.
Q, 3
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ANNO i(7í.
ATHOR1 ISTVÁNT, az Erdélyi Vajdát» válafzták és koronázákLen
gyel Orfzági Királlyá, a’Vajdaságot engedé az Öcsének Báthori Kriílófnak,
ANNO if7^.
Axímilián Tsáfzár és Király» meg hala (zintén Szent Maximilian napján,
idejének negyven, kilenczedik , birodalmának tizcn-harmadik eíztendőjében. Ennek fiai voltak Rudolphus Király, Erneftus. Mátyás, Muximilián, Albert, és Venczeslaus. kik mindnyájan magtalanul halanak-meg.
Ez-is igen jámbor, és nyájus Fejedelem vala, kiért ócet-is valamint az
Apját, igen fizetették. Temettetet Prágában az Apja koporfojábun.
Ugyan azon efztendóben, а’ Тбгбкбк Zrin Vá át meg-vévék Horvát
Orfzágban, honnan a' Zrínyi Urak Grófoknak irattyák, és hivattyák ma
gokat.
ANNO i?y6.
» Тбгбкбк Horvát Orfzágban, Gvozdánzki Várát meg-vévék. Ez is
Zrínyi Uraké volt, holott igen gazdag ezáti Báiyájok volt; Olly
nagy Urak voltak az Zrínyi Urak Horvát Orlzágban, hogy ótven kó Vá
rókat mondgyák hogy volt volna.
А'Тбгбкбк Horvát Orfzigba, Dobóczot el-rablák, és el-égeték.
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ANNO if?8.
Arol a* Stíriai Hertzeg, a’ Ferdinand Tsáízárnak fia Fremberger Jánoftf,
egy jeles Német Vitéz Urat fzép haddal Horvát Orfzágba botsára,
ki a’ Tőrókóktül egynéhány Várat meg-vévén , békével meg-téré ha
dával. Melly Várakat ifméc* nem fok fidó múlva vifzíza vévénck а’ Тб
гбкбк.
Ugyan azon efztend6ben , Nádasdl Ferenczet Simonthornyánál, a*
Székes-Fejér-Vári Kara Alibég meg-veré > ott 1‘etthó Mihályt elevenen fifogák,
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I f 75.

A'-ol Hertzeg, Horvát O-lzágban, a' Kupa vize mellet egy f6 Várai
tíinálrata, kit a" maga nevéről Kár Illatnak nevezc, Smelly Vár moRan-is annak a' főidnek » fó kapuja és oltalma.
Ugyan azon efz-endőben Baitsa Várat a* Kanifa vize melet Zrínyi
György meg ríinálá, kiben Káról Hertzeg fzámos Vitézlő népet vete, és
Kapitánságúl Malakóczi Miklóíhak adá.
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ANNO 157$,
Athori litván, a* Lengyel Orfzági Király, Lengyelből, Magyarból, és
Németből álló nagy erőt indita, kivel fzeméllye fzerént Livóniáérc a'
Mufzka Tsárra méné , és olly nagy hatalmat és gyözedelmet vén rajta ,
hogy három efzrendeig való hadakozásával, a* Mufzka Tsáfzár Orfzágában, fzáz nyóczyan Német mélly főidet (a’ mint Michael ab Ideit Írja)
foglala el tölle. Végre minden kívánsága fzerént-való békefségre kénfzerité a' Mufzka Tsárt. Azért, Hlyen nagy győződelmcfen. és diadalmafon
vivé véghez, véle való hadakozását a* jo Király.
Malakóczi Miklós, Zrínyi iGyőrgnck fő Hadnaggyá, Thót Orfzágba
a' Dráva mellet Demyénél, a' Berzenczei Törököket igen meg-véré» mclly
hartzon fok fő Törökök hullának el.
ANNO I f 80.
Afvár, a* Ffileki Bég, mikor fokát rablót volna, és nagy (prédával vifzfza tért volt, utyában a’ Egri vitézek Nádudvarnál meg útközének vé
le, és ott a* Törököket igen meg. verék, a’ nyereséget is vifzfza nyerék
töllek. Holott 300. Tőrök efet halva. 400. fogtak elevenen» és 13. Záfzlót nyertek töllek. Ez lén Júliáinak 15. napján.
Zrínyi György, Nádasdi Ferencz, és Batthyáni Bóldisár a* Végbeliek
kel, mikor Thót Orfzágban a’ Szlatinai Várait rabiam indultak volna, uttyokban a* Poígai Szkenderbéger, a’ tllama Bafa fiát elől találák» ki a’
Varasdi mezőt rablani indúlt vala, azért, meg.útkőzék a’ két had» és a'
Törököket igen meg - verék» a* Bégnek Svafztics Gáfpár Zrínyi fzolgája,
fejét vévé, Szkender Béget pedig Pettendi Ferencz, a’ Zrínyi fzolgája ele
venen el-fogá, ennek az öcsét is Dervis Béget elevenen fogák-el. Ez lén
Septembernek 28. napján. Holott ayo. Török efet halva, 430, elevent
fogtak, és 20. Záfziót nyertek tőlek.
ANNO I f 81.
Rdődi Tamás, és Székelly Mihály, Thót Orfzágba a’ Czerniki Ámhát
Béget, ugyan ott lakó hellyében Czerniknél igen meg-verék.
ANNO I у 82.
y Törökök a* Balatoni jégen által jővének és a’ Keménes allyát Vasvár
megyében rabiák, kiket Kefzteloél, vifzfza tértekben, Majtini Láfzló a* Pápai Kapitány, és Petthő Kriítóf a’ Kefztelyi Kapitány igen megverének.
A’ Sziget Vári kis Hafzsnbég Csákánnál a’ Rábán által méné hadával,
es Vaívármegyében fokát rabolván békével téré vifzfza hadával. Sók Ne
mes
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tnes ember gyermeket, és Nemes Afzízonyokat vivén rabságra magival,
mivel hogy jövetelének, fohot femmi híre nem vala. Honnan mindenefiái J40. rabot hozott-el magival.
Ugyan azon efztendöben, Serédi Mihály, az Egriekkel, a* Főlek! Sás•várbégec Ónodnál ifmét igen meg-veré, itt ifoo. Török efet halva, és ele
venen , rg. Záfzlóc nyertek töllek.
ANNO 158 J.
Stvánffi litván, és Starches Farkas, a* Btfzprimiekkel, a’ Kopáni heréit
Alibéget igen meg verek, ö magát is Alibéget elevenen fugák-el.
Gergelly, ezen néven tizen-harmadik Pápa, ez üdében reformálá a*
Kalendáriumot, kit Uj Kalendáriomnak hinak , kivel moftan élűnk.
ANNO 1^84.
RdÖdi Tamás a’ Bán, Thút ürízágban a' Kriílalóczi Török Várát odrom
mal meg-vévé, a’ benne-való' Törökökbe le vágatá, a’ Várat-is tövé
ből el-égetteté.
A* Korácsevics H zdricz Bég, Krinyecz Orfzág felé közel Lyublyánig fokát rablott, de vifz za tértében Szlum Váránál Horvát Orfzágban,
Erdődi Tamás a’ Bán, a' Kárloczjakkal edgyűtt meg - vára, és ott meg
ütközvén véle, I(lennek íegétségéból igen meg véré a* Béget, a' prédát-ts
el vévé tólle. Itt ifoo. rabot fzabaditottak-meg, és tiz Záfzlóc nyertek-el
töllek.
Azon efztendőben, Báthori Miklós meg-hala.
ANNO I f S f.
Athori Kriítúf, az Erdélyi Vajda meg hala, és Sigmond az 6 fia lén hellyébe Vajdává, igen gyermek korában, kinek Gubernátora vők Ghéczi János.
Erdódi Tamás a’ Bán, a* Kofztaniczai Várait Horvát Orfzágba, elrablá, és el égé é, kire a’ Boizny.ii Sá vár Baíá (e1 volt ennek előtte Fü
lekben Bégh; réa érkezék, de a* Bán hartzolva, az on vizén által hozá a'
hadat békével.
A N N О 1586.
Adasd! Peren ez , a’ Vég-béliekkel, a‘ Balatoni jégen által méné, és
Koponát, a’ Béóh I kő hellyét meg-vévé citrommal, el-rablá , és elé^eté, az ott való Kegyet Béget is elevenen el- hozá. Kiből 60o. eleven
Törököl fok fzép gazdag prédával hoza-el, halva is fzámtalan, és fó Töjök esék-el, a* Vá.át-is fel égeté.
Sziget Vári Arnaut kis Hafzanbég, Dráva Mura közbe jőve, és ott
egy-
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egynéhány falut elrabolván, békével vifzfza méné hadival Kanifa mellet*
Auguítufnak 50. napján 3 ez lén Muraközben első rablás, ennek előtte ott
foha Tőrök nem rablót vala.
Pálffi Miklós a* Komáromi Kapitány, és Nádaséi Ferencz» a‘ FejérVári Ifzág Béget Komáromnál igen meg-verék. Ebben a’ hartzban 370.
Tőrök elet halva, ahoz 9. .Záfzlót nyertek el tőllek.
Ugyan ezen efztendőben, Ali Bég, fokát rabla Thót Orfzágban,kÍ
mikor nagy nyereséggel meg-tért volna, Etdődi Tamás a’ Bán, a’ Thót
Orfzági Végbeliekkel, Ivanitsnál meg-várá ötét, és meg-ütközvén véle
igen meg-véré ötét, ó magának Alibégnek fejét vévék, a* prédát-is el-nyerék tőlle, ki mellet fok fö Törökök vefzének-el. Ez lén 6. napján Decem
bernek az az Sz. Miklós napján. Igen erős hideg ádök, és nagy havak
voltak akkor*
Báthori litván, a’ Lengyel Orfzági Király meg hala, idejének f 3. efz.
tendöjében, Decemberbe; Ez igen jeles, és hadakozó Fejedelem vala,
kinek mafla akkorban az égé Íz Kerefzyénségben nem vala.
ANNO I f 8 7.
Z Ilten félő, Jámbor, Nevezetes Sz. Ur, Dráskovits György, kiKar- L dinál, Kalotsai Érlek, Győri Pöípök. és Magyar Orfzági Locumtenens vala , meg hala Pofonban, idejének 6i4 efztendöjében, el - temetteték Győrőt, az & Püspökségében.
ANNO I у 87.
Kinyi György, és Nádasdi Ferencz, a’ Kalmántli Sokadalomra, ki Szi
get Várához igen közel vagyon, reá ménének, és azt fel-verék, felprédálák; honnan fok gazdag áros Törököket» fzámtalan fok fzép marhá
val hozának-el. Ez lén Nagy Tsócón ókón.
Pálffi Miklós, a' Komáromi Kapitán, és Nádasdi Ferencz, Buda ala
ménének, a' Budai lovakért, kiket a* Várhoz nem mefzfze» kellen-feldél
nél étettenek a* Tó ókók. De a’ Budai Ferhát Bafa, ki ennek előtte Bolz,
nyában vala Bafa, kéfzen vára ókét, és meg-ütközvén véllek, igen meg
verő őket; itt fok válogatót Vitézek esőnek el, tudniillik 600. elevenen
és halva, ahoz 22. Zifzió-is vefzet-el.
Savá Bata, ki ennek előtte Bofznyában vala Bafa, ez ódóben^s
Sziget Vá.ából él-indula, és közel Regedéig rabla, honnan fok prédá
val téré vilz za De Zrínyi György, Nádasdi Ferei.cz és Batthyani Boldisár, a’ Végbelivkkel, Globiczár Jánoflal, és Tratmanftorfor Fridnkkel, Sárkány Szigetinél, a’ Kanifa Sáron meg-várak ötét, és ott meg&
fiikóz-
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ütközvén véle igen meg verék Safvár Basát, a' Péti! Mahmut Béget, ki a*
Tsáfzárnak Húga fia vaia, Piali Basa úl, (kit a* Tengere a Don javán de
Auftria meg vert vala) Pra(c?ó<zi litván, Zrínyi fzolguja elevenen cl fogé,
a* Kopáni Hafzán Beget is, elevenen el fogak , ezekkel edgy6 t tizen - bí
rom ízáz eleven Tórókő fogának el, kik között lók fó Vajdák. К baják,
Alaibégek , Tsauzok, Záimok, Szpahják, és Agák esének rabbá. A’ Mo
hári! Szinán Béggel két ezer Tóióknél több elet halva, és 19. Záfzlót-is
nyerének-el töllek. Itt veíze-el a‘ Szgeti Végbelieknek a* fzine. Ez lén
Szent Lörintz napján. Sálvár Bafa jóllehet a’ hartzból el izaladot vala, de
azután az Török Tsáízár Hlyen nagy kár vallásáért, és főképpen a’ Pétű
Bégh vefzedelméjért meg-óleté ótet.Conftántzinápolyban. Ebben a’ hartz.
ban vágták-el Thuróczi Benedeknek (ki azután Bán volt) a jobb kezét a*
Kerefztyének. Sokfó Ur és egyéb rend-béli fó emberek gazdagulának-meg
ebből a nyereségből. Tsak ö magának is Zrínyi Györgynek volt kétfzervaló fzáz ezer foréntra-való hafzna Rab váltságbúl, kit én az ó maga (za
jából hallottam, a* rab Törökök kivöl annyi fok fó lovakat nyertek ott,
hogy annak fzámát nem-is tudhatni.
IGMONDOT, a* Svecziai Király fiát, válafzták Lengyel Orfzági Királ
lyá, ki azután 1592. efztendóben, hozű magának feleségül az Anna Afzízont, a’ Stíriai Káról Hertzegnek óregbik léányát.
ANNO 1588.
Aximilián Hertzeg, a’ Maximilián Tsáfzárnak fia, és Rudolfus Tsáfzirnak az ótse, bé-mdne hadával Lengyel Orfzágba, hogy ott, egyné
hány Lengyel Urnák végezéséból Lengyel Orfzági Királlyá téteffe magát,
kire a' Lengyel Orfzági Cancellarius, Szamoízki János réá jóve a* Lengyel
haddal, és igen meg.véré ötét. magát a* Herczeget elevenen el-fogák és
Krakkóba bé-vivék; ez lén Januariufnak 24. napján, honnan ödó jártával,
a* Pápának, és a’Tsáfzárnak kérőiekre fzabadula-meg tóllek.
Gherétzl Bertotat, a’ Kanifai Vice Kspitánt, a’ Segesdi Törökök» Ifebornál igen meg-verék, 6 maga nehezen fzaladhata- el. Ki mellet fok főVitéz ember vefze-el. Ez lén Nagy-Tsőtőrtökón.
A' Budai Ferhat Bafa. el - botsára a' Fejér Vári Kara Ali Béget, igen
híres, és próbált Vitéz embert, tizen-két ezer Törökkel, hogy a’ Szikfzai
Váróit el rabolná, és azt meg-égetné. Kire ugyan ott, Homonoai litván,
és Rákóczi Sigmond az Egri Kapitán, réájok ménének, és meg útközének
vélek. Végre nagy erős hartz, és viadal után, igen meg-vetek a’ Törö
kökbe. A’ Keiefztyénekbenn-is, fok fó Vitéz ember esék-el. Ez lén 28.
nap
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napján Septembernek. Ebben az ütközetben 2000, Török efett halva, ele.
vent 400» fogtak, lovat 400. nyertek töllek, Magyar és Német 650. vefzettel_*.
G^egoróczi Vlneze, éc- Halzár Péter, a’Győri haddal, Gefzteft odrom
mal meg-vévék a’ Törököktől, a‘ frigy alatt, de azt a’ Tsáfzár ismét vifzfza
adata, a* Törököknek,
ANNO I f 90.
Arol, a’ Stíriai Hertzeg, az örökké való emlekezetre méltó Fejedelem’»
meg-ha!a, idejének yo. efztendójében.
Thurzó Györgyöt, az Érlek Újváriakkal az Efztergami Szokolovics
Merni Bég, közel Eíztergamhoz fel-véré, holott el fogak Zai An draft, és
Lőrinczer, Jakul!ts Imrét, Pefti Sigmondoc, Hagymái! Kriftófot, Lákonyi
Janóit, Huízár Má yáft, ezek mellet fok válogatott vitézek veizének-el,
maga Thurzó nehezen fzaladhata-el.
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* Kevély Szinán Bafa a’ nagy Vezér, el- végezvén az Kazal Bafa ellen.

A való hadakozáft, ö magának Szultán Muráénak, és a* több Vezérek
nek tetzéfek ellen, bontá fel a’ Frigyet minden ok nélkül, és Bofznából,

Ha'.zán Basával inditatá-el a* hadakozáft a’iFrigy ellen, к két az Ur Itten ,
az, 6 igaz Ítéleti fzerént, tsak hamar meg-fzégyenitc, a’ mint majd meg
hallod
A* Bofznyai Hafzan Bafa, az egéfz Bofznkt fel vévé, és Szüzek Vár
alá fzálla Táborba, és a’ frigy ellen Taratzkokkal a' Várat is lötetni kezdé ,
kinek ellenében fzálla a’ Szifztki Szigetbe, Erdódi Tamás a’ Bán» a* Vég
béliekkel, és a* föld népével; látván ezt Hafzan Bafa, és fzálla Szüzek alóli,
és vifzfza tere hadával Bányalukába
Erdödi Tamás a’ Bán, mihelen a* Bafa meg.téré, ugyan azon haddal
Szüzek alóli, mindgyá áft el indula, és Monofzlóc meg-fzálla, és azt Agyukkai töretéi kit egynéhány nap múlva, hitre meg-vévén, porral fel-vetette,
és pufztán hagya.
így bomlék-fel azért a’ frigy Rudolphus Tsáfzár és Murat Tsáfzár kö
zött, ki miatt, mind a* két fél között, mennyi fzámtalan vér ontáfok, és
О fzág béli pufztuláfok lettének, bőven meg fog tetzeni. Tartót ez a* ha
dakozás tizen ót efztendeig.
Sziget Vari Amaut Kis Hafzan Bégh, Kis Komáromot meg-lopá. ki
ből fok vitézló népet, és egyéb rend béli rabot el vivén, a* Várat tövéből
el-égeté, és azt pufztán hagyván, békével téré vifzfza Szigetbe;KapraFeR %
rencz.
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rencznek , az ott-való Kapitánnak fejét vévék, feleségét, és az ótsét Ka
pra Mátét a’ Vice-Kapitánt, elevenen el - vivék, ki lén nagy Boldog Aízfzony napján.
Zrínyi György az Orfzág Kapitánnyá, és Nádasdi Ferencz, Tábort
gyöjtének ( kiben igen fzép Magyarság vala) és Segesd alá ménének, hogy
azt kis Komáromért el rontsák, de oda jutván, hozzá fém kezeiének Segesdhezhanem meg térének, és kis Komáromhoz fzáilának, kit ismét megépitének, népet vetének belé, kik előtt Rátki Menyhártot hagyák benne.
A’ Boíznyai Hafzan Bafa, Thót Orfzágba fokát rabla, a* Bosjákovinai
Káliéit odrommal meg-vévé• és azt fel égeté. Kit meg- tértébe a’Thót
Orfzági Végbeliek, Grádecznál, egy fzoroíTon meg ötének, és népében fo
kát le-vágának, és négy Taratzkot nyerének.el tóllc 22. Záfzlóval edgyött.
ANNO I f
Olznyai Hafzán Bafa, Horvát Orfzlgban Bihetsnél. Ripáts Várat megfzállá, kit meg-vévén, népet hagya benne.
Boíznyai Hafzan Bafa. ugyan azon Kikelet idején elinditá hadát, és
Horvát Orfzágban Hráfztovitzát meg-vévé, és azt néppel meg-erőfité_».
Ugyan ottan a* Kupa vize mellet egy Várat tíináltata, és azt a' mellette
folyo patakról, Petrinjának nevezé, és abban fzámos Törököt vete, kiből
Bagy földet pufztitának el a’ Törökök.
Bofnyai Hafzán Bafa, Bihetset, ki Horvát Orfzágban régi hires Neveze
tes fó vég Vár vala, meg-fzállá > és meg vévé л Németektől, a' mellett Szokolt, Ifacíitsot, és Dréfniket.
Erdődi Tamás a’ Bán, hadát Bréfzthez, ki Petrinjának tsak ellenében
Vala, gyöjté, hogy Petrinját meg-fzállya, hová mikor a’ végezés fzerént
a’ Horvát Orfzági Generálokat magához várná, Voin Belojevits egyRácz,
ki a’ Bánnak igen kedves, és meg hitt fzolgája vala, és Törők rabsigból-is
ki váltotta vala, el áruiá a’ Bánt, és Hafzan Basának, minden dolgot, és
állapatot titkon tuttára adá, kit értvén a* Bafa, véletlenül el-jőve, és a’
Kupa vizén által költözvén, meg-fukőzék Erdődi Tam állal, ki jól lehet
keményen hartzola véle, de végre népének kevés volta miatt ( mert a’Vég
beli Generálok, a* végezés fzerént nem jövőnek mellé) meg - verettetek a
Basától, oda vefztvén Algyuit Táborával edgyött. Bréfztet, és Litovanitsot pufztán találván, meg égeték a’ Törökök.
Hafzán Bafa a’Bánt meg-vervén, mingyárád azon Algyűkkal, kiket
ott nyert vala, Szifzeket egy Papra, M kácius Miklófra (mert Szifzek a*
Zábragi Káptolomhoz tartozik) réá ízállá, és azt egynéhány napig, mig
a' nyert
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a’ nyert porban, és golyóbisban tartott, crófsen löttcté, de végre, látván
hogy meg nem veheti, el fzálla alólla, és vifzfza téré Bánya Inkába.
Arnaut Kis Hafzán Bégh, Fülekből az Egrieket» Szikizónái igen meg
verő, holott Balás Deák litvánt az Egri Hadnagyot, és Segnyei Mikiéit,
elevenen el fogak.
Bofznyai Hafzan Bafa, nem fokát nyugodván, ismét el-indicá hadit,
és Turopolyác mind Szamoborig el rablá és el égető.
Nádasdi Ferenczet, Rudolphus Tsáfzár Magyar Orfzágból Thót Or.
fzágnak fegitségére ki kőidé , ki Zábrágba fzálla hadával, honnan a Magya
rok Thót ürfzágnak a’ maradékját-is mind el-dulák.és kóborolák iízonyu
képpen» a' Török ellen pedig fohón (emmit nem próbáiénak. Nádasdival
ezek az Urak voltak: Forgács Sigmond, Török litván, Dersffi Ferencz,
és Nádasdi Tamás.
ANNO if9?»
CTgnyei Miklós, a* Sziget-Vári tömlőczból magával edgyfitt fok fó raО bot fzabadita el*
A’ Babotsai, Segesdi, és Berzenczei Törökök, Kanisánál a* Fiteházi
Kaftélyra jóvének, és azt eróífen oítromlák, kiket Malakóczi Miklós Zrinyi Györgynek fó Kapitánnyá, jeles, okos, had viieló vitéz ember (en
nek maisát én Magyar fó emberben még nem láttam (óhón(kefzen várván
meg-öté, és igen meg-véré őket, Nagy Pénteken; holott fok fö Törők
vefze-el, Magyar Lőrincz a’ Bajisai fő Vajda, és Miklós a Legrádi Por
koláb, két jeles próbált vitéz ember, ott esőnek halva.

Tu vents ad me cum gladio, haßa, & clipeo, ego autem venio ad te, in nomne
Domini Exercituum, Dei agminum Ißaél, quibus exprobraßi hodie, & dabit
te Dominus in manu mea, & percutiam te, & auferam caput tuum a te, &
dabo cadavera Caßrorum Pbilißim hodie volatilibus ccdi, & befliis terra, ut
feiat onsnis terra, quia eß Dominus in ißaél, & noverit untverfa Eccleßa
hac: quia non ingladio» nec in haßa,falvat Dominus i. Reg. cap. 17.
Et tndurabo cor JEgyptiorum, & perfequentur vos, & glorificabor in Pharaone,
& in omni exercitu ejus, ac in curribus & equitibus illius: & feient &gy~
ptii, quia egoßtm Dominus» cum glorificatus fuero in Pharaone: Liberavft%
Dominus in die Ulo Ißaél de manu JEgyptiorum. Exod. 14. cap*
Bofznyai Hafzan Bafa , nagy erővel és kéfzülettel, Szüzeket ismét
harmadfzor meg-fzállá, egy Papra jurák Báláira, és azt rettenetesen rontatá. Látván azért Rupreht Ekenperger, a’ Gréczi Hertzegnek fö hadi Ge-
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neráliflfa, és Erdődi Tárnis Bán, a* Várnak és abból az egéfz Orfzágnak
kővetkőzendő vefzedelméc, az Urakat, és Végbelieket egyben gyfijcék.
Kikkel Szifzeknek fegitségére el-ménének, és a* Vár alatta’ Basával meg.
fitkózének, és Iftennek fegitségéból, a* Ba'át, a Kupa vizében hajcák, és
igen meg-verék, 6 maga Hafzan Bafa, Mehmet Béggel, a' Tsáfzár Húga fii
val, Memmi Béggel, Ali Béggel, Ramadán Béggel. Kurt Béggel, Sziaán
Béggel, az áruló Belojevics Voinual, fzámtalan fok I órókókkel a‘ Kupa
vizében hala, kinek minden hadakozó fzerízámát, fok fzép Agyúit (kik
kózótc egy, a’ Koczjáni harezon vefzett, nagy Agyú vala) és egéfz Tábo
rát el-nyerék. Itt vefzet-el egéfz Bofznyának ereje, és ízine. mert akkor
hufzon két ezer Törők vefze-el. Sok fó Záim, Vajda, Kihája, Alaibég,
Csauz, és fzámtalan Szpahija és Aggá vefzett vélek egyetemben. Ennek
a’ hartznak ucánna, fohón derék képpen való hatalmit, a' Bofznyaiak nem
vehecék Thót és Horvát Orfzágon Ez lén Juniufnak 22. napján, azaz tiz
ezer Martyr napján. így veré-meg Klen, a’ fel-fuvalkodot kevétly Hafzan
Basát, a’ irigynek fel-bontásáért, az áruló Voinnal egyetemben- Evei a' pré
dával meg rakodván, el-ofzlék a' mi hadunk.
Ekenperger, meg-nyugottátvin hadát, ismét febkéfzüle, lés Erdödi
Tamáífal a’ Bánnal, Zrínyi Györgyei. Petrinyát meg ízállá, kinek fegitsé
gére Mehmet Bafa, a’ Begier Bégh Szinán Basának, 9 nagy Vezérnek fia ,
azért Ekenperger az Urakkal hogy immár nem volna módgyok a' Vár meg
vételében, és hogy a’ Begier Bégh ellen kévéién volnának, el-fzállának Pe*
trinya alóli és el-ofzlának ki ki házához.
A Begier Bégh azért, látván hogy a* Németek és Horvátok el.ofzlottak, nagy bátran meg-fzállá Szüzek Várát egy Papra, Gránya Gifpárra,
kit rettenetesen oftromla, és a' meg fzálláfnak ucánna egynéhány nappal, azt
erővel meg vévé, kiben a' meg nevezet Pap vitéz módon le vágatá magát.
A’ Török Tsáízár, kiváltképpen azért kői ötté vala ki a’ Beglerbéget,
hogy Mehmet Bégh haláláért (ki a* Txáízároak Húga fia valaJ Szüzeket
földig el rontsa és femmivé tégye, mert ennek az Annya, a’ Tsáfzár előtt
fzántelen cfedezik vala érette, hogy az fiáé t bofzfzút álana a’ Kerefzténeken. De lárván я Bofznyai Tó őkők, hogy nékik Szüzek nagy hafzn ik
ra volna, addig kónyórgének a’ Beglerbégnél, hogy nem rontatá el - Szüze
ket, hanem népet hagy a benne, a’ Tsáízárnak-is kedvét találák érette.
ANNO 155$.
Zultán Murat# nagy erővel ki kőidé Konftántzinápolyból a* fő Vezért
Szinán Basát, egy régi had vifeió okos embert, ki ennek előtte Tűni A,

S

és

тш)(и? X #№
és Gólétit a* Tengerben meg-vette vala, és Szulimán Tsiízárral Béts alatt)
és Sziget Vár alatt vitézkedet. Ez Beízprémet meg-fzáilá, és azt egyné
hány nap múlva, Oótobernek hatodik napján meg vévé, kiből Ferrándot,az
о t-való Kapitánt, (ez Ulafz vala, és neve ez volt: Ferdinando San Ma
ria, de fpecía cafa) Tarnóczi Farkadat Hoffkirher AndráíTal, ki a’ Néme
teknél vala Kapitány, és fok több fő Vitéz emberekkel edgyútt elevenen
el foga. Ó'íi Péter, és Szilva Pál az ott való Hadnagyok, el-fzaladának
kózzúliek, az után Palota alá méné, és azt is meg vévé Ormándi Pétertől,
iß. napján Oétobernek , evei vifzíza téré Nándor Fejér-Várra.
Zrínyi György, Pálfti Miklós, és Nádaséi Ferencz ezt látván, a* több
Urakkal az egéfz Végbelieket és Grízig népét Komáromhoz gyújtók, és
Székes-Fejér Vár alá ménének, kinek noha az eggyik Várafsát meg-is vet
ték vala odrommal, de látván hogy az Vár meg-vételében módgyok Hin
tsen, vifzíza indulinak. Kiknek a' Budai HTzán Bafa, a' Nagy Mehmet
Basának fia, utánnok érkezék hufzon-őt ezer Tórőkkől, és Jantsárral, és a*
Fejér-Vári mezőn meg útkőzék vélek, de ott a’ Budai Basát igen meg-verék, népében tizen-hat ezer Törököt le-vágának, a’ Jantsárok mind eggyik
el vefzének, kik négy ezeren voltak» ő maga-is a* Bafa Sebben fzalada-el,
kit Zrínyi György maga febeíitet meg hegyeílőrrel, és még is ölte volna,
de egy Törők azonban fel áttété mind lovadul Zrínyit, és azonkőzben a*
Bafa el-fzalada; itt negyven hét Algyut, és Taraczkot, minden Tábori fzerfzámával edgyútt nyerének el tölle. Eleven Törököt talám tsak 25. fém
fogtak, mert nem hatták fenkinek, hanem mind meg ölték őket. Evei a*
nagy nyereséggel, az egéfz had meg rakodván, házokhoz fzállának*, e'lén
4. napján Novembernek.
Gréczi Berta, a' Kanifai Vice- Kapitány» ugyan akkorban, a* Kanifai haddal és Szala Vármegyével, Szétsényre méné, melly a’ Balatonnál
vagyon: és az odromon fok népet vefztvén meg-téré onnan, kit vifzíza
jöttében az Segesdi Törökök Kanisánál fel-vtrének.
Thaifenpoh Kridóf, a* Kaflái Király képe, Báthóri Idván, és Hornonnai litván , halván minémú nagy diadalmat adót az Idén, Székes-Fejér-Várnál a* Magyaroknak a’ Törökökön, ók is egyben gyújtók az oda-való Ura
kat. Vármegyéket, és Végbelieket. Kikkel elsőbben Szabadkát nagy erős
odrommal, és fok vér ontáflal meg vévék, a" benne-való Tőrókökőt mind
le-vágák. Onnan el indulván Füleket, ( erős és híres vég Várat) meg fzállák, kiben két ezer Tó öknél több rekefzkedetvala, és azt Novembernek 29.
napján, hitre meg vévék; tzt értvén az (zomfzéd Végbeli Törökök rajta el
eműiének, és Szétscnt, Hajnátsköt, Somoskót, Kékkőt, Dévént, Bujá.
kot,
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kot* Hollókőt, Drégelyt, és Palánkot pufztáa hagyák, kikben miad Ma
gyar Vitézló népet ízálitának az Urak.
ANNO

1554.

X/fAtyás Hertzeg, látván a’Magyar Uraknak minden felőli az ellenségen
l'l. jó fzerentséjeket* ki-fzállá Bétsból, és még Böjtben, meg-fzállá Nógrádet, és azt róvid ódó múlva hitre meg vévé a' Törököktől.
Zrínyi György az .Orfzág Hadnaggyá, és Nádasdi Ferencz, egybe
gyójték az Urakat, Vármegyéket, és a’ Végbelieket, ’s Berzenczére indu
lónak, kiknek jöveteleket értvén a' Törökök , Berzenczéc, Segesdet, és
Szétsényt, fel-gyűjtik, és ki-menének belöllek, melly Várakban válogatott
hires vitéz Törökök laktak. Zrínyivel itt ezek az Urak völ ak: Batthyáni Ferencz, Török litván. Dcrsffi Ferencz, Táhi litván, NádasdiT&más,
Nádasdi Liízió, és Szécfi Tamás.
Mátyás Hertzeg Efztergamot meg-fzállá, és azt két holnapig etöíTea
rontatá, tőre é, és vitatá, a' Vá at is fel gyuj atá és el-égetéj ott egy odro
mon az okos Vitéz Urat, Balafiá Bálintot meg-lóvék, melly feb miátt egy
néhány nap múlva meg-hala. Végre látván a’ Hertzeg, hogy meg-nem
veheti a’ Várat népének fölötte nagy vefzedelmével, el méné alólla és Ko
máromhoz fzátlá. Mert bzinán Hala-is a* Vezet , nagy erővel közelget
Vala ellene.
Thaifenpoh K-iftóf, Bátho i litván^ és Homonái litván, a* Végbeliek
kel , é^ Vármegyékkel, azon egy ódőbeo , hogy Efztergamot vitatá a’ Her
tzeg, Hatvant meg zill.k, kinek fegitségére eljőve Mehmet Begle bégh
a' Sz.nán Bafa fia a’ Budai Hadán Babával, és a’lVár alatt meg őtkózének
a* Magyarokkal, de a’ Tó ókóket igen meg-verek, a’ Budai Haltán Bafa is
febben fzalada el. Ebben a' hartzban fogák el a* Törökök Keglevi s Ferenczet, Simonnak a' fiát, igen iffiucska korában, kit azután Törökké tet
tek vala. Azért, Hatvant ók is két holnap-g e’őflen rontaták, és vitarák.
Végre látván hogy meg-nem vehetik, népeknek nagy kárával fzállának el
alólla, ugyan akkor, hogy a' Hertzeg Efztergam alóli el ízállá.
Maximilian Hertzeg, Pét:inját Horvát Orfzígban meg-fzállá, kit mi
kor eróífen lótetne , látván H uiz án Bégh hogy meg-nem tarthaetya a’
Várat, éjjel fel - gyújtá azt, és ki méné belólle Azonképpen Szüzeket,
Hráfztovi zát, és Gorát fel égetek a’ Törökök, és ki ménének belóllók.
A’ Bofz-.yai Bafa, Petrinjät ismét meg épitc, és abban népet vete.
E dódi Tamás Bán, Sz Izeket meg épiré , és azt néppel meg-raká.
Szinan Bafa a* nagy Vezér, fólette nagy erővel ki-jóve, és jöttében Ta
tát,
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tát, és Győri Szent Mártont hitre meg.vévé. Továbbá Győrt az erős Vá
rat, minden erejével meg-fzálli.
Mátyás Hertzeg» Színin Basának ellenében fzálla a’Győri Szigetben
a’ Duna közbe; holott a’ két had között, gyakorta.való erős hartzok és üt
közetek lettének, PálfíiMiklóít-is egy hartzon meg febefiték puska lövéflel.
A* Tatárok nyoltzvan ezeren jóvéntk Szinán Bafa mellé Lengyel Gr
ízig felöli, kik jöttékben az égé z fel földet» ifz zonyu képpen el rabiák, és
el égeték, egy hartzon a’ jámbor hires Vitéz bírhat, Balaifa Ferenczet,
Bálintnak az ótsét ( kiről tsak moítan emlckczénk) meg-Őlék.
A’ Tatárok Győr alóli el-indulinak , és a’ Pápai Vitézló népet leire kitsalák, kiket ott igen meg-vérének, Békád Mikióít, az ott-való Vice-Kapitánt meg ólék. Ott vefze el a’ Pápai Vitézló népnek az fzine. Az fó
Kapitány Hulzár Péter, nem vala Pápán akkor, mert (ebben íekfzik vala
Győrét, ott gyogyittatván magát, ugyan azon úttal, a’ Tatárok Rába-kózt
el-rablák, és el égeték.
Látván Szinán Bafa, hogy Győ hez femmiképpen nem juthat, míg
Mátyás Hertzeg a’ Szigetben vagyon Táborban. Fel-kéizűle azért, és Septembernek nyóltzadsk napján, at az Kis-Afzlzony napján, ki ó nállok, az ó
Kalendáriomok ízerént Szent János nyaka vigáfa napja, (ezt ók igen fzerentsés napnak tarttyák) nagy erős hartzok és ír kőzetek ellen , Győrön
alóli a* Dunán által hidat tfinála, kin minden hadát az Szigetbe költözte
tő által, más felöli a’ Tatárokat az Dunán által ufztatá; ebben a’ hartzban
lőtték- el Aigyuval Révai Ferenczet egy jeles Katona vitéz Urhat, és To
pos Ferenczet, kit látván a’ Hertzeg» az Urak tanátsából, népének kevés
volta miatt kénfzerétteték ó Várhoz vifzfza fzálani, de a' Tatárok a* fzekereket ebérék , és azokat fel verek és fel prédálák, ó Várbólj Prukba mé
né az Hertzeg.
Szinán Bafa azért, ennek utánna Győrt Keménnyben meg- ízoritá,
kinek az egygyik Baftyájác meg-áfatá, és azt porral fel vettető. Azért Sz.
Mihály napján , a’ nevezetes enös fó Várat Győrt, Gróf Ferdinand Hardek,
a’ Vár-béli Királyképe és fó Kapitánnyá, hitre Szinán Basának meg adá, ki
vel edgyfttt, négy ezer fegyver fogható vitézlő nép júve-ki Győrből, A’
Tó ókőkben is bizonyoffan harmintz ötezernél többen vtfztek-el alaltta.
Továbbá, a' Dunán, tizen-egy Gályát, fzámtalan fok f. jkákkal, és hajók
kal, nye ének el a' Tó őkők. Eoreg fal tóő Algyut, és Taraczkot, Győ
rét, a’ Kahflyi kban > és a’ Gályákon négy rzáznál többet, ahoz va ó fzám.
tálán fzerfzámmal. Kiért a’ Tsáfzár Gróif Ferdinand Hatdtknak azután kö
vetkezendő eíztendőbe fejét vételé Bércben.
Hal-
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Halván a* fzomfzéd Végbeliek. Győrnek az fő helynek vefzedelméc,’
el-rémölcnek rajta, és Bodohelt, Pipát. Tsefzneket, Váíont, és Tihántfemmi előtt pufztán hagyák, kiket a’Törökök néppel meg- erőikének. Ezen
a veszedelmen az égé íz Kereízryénség felette igen meg-ízomordék, és meg*
témőle, mert Győr nem tsak Magyar Orfzagíiak, hanem az egéfz Kerefztyénségnek fő oltalma, és Bádyája vala. Es bizonyára, ha Szioán Bafa, Győr
alóli mingyáráít Béts alá ment volna, Szerencse ha meg álott volna eile e,
mivel hogy mindenképpen kéízőletlen találta volna a' helt. Ugy-is immár
mind ki költöztek vala b.előile, Kincsekkel és marhájokkal a’ benne valók, j
Szinán Bafa azért, illyen nagy fzerentséjét, és elömentét látván hada*
Hozásának, Győr alóli el-indula. és Komáromot meg Szállá, kit három hétig erőSTen vitata, de végre látván. hogy a' téli üdének miatta meg-nem
veheti, el-méne alólla, és haza Szállá hadával.
NB. Báthori Sigmond, az Erdélyi Vajda, Báthori Kristófnak a* fia Er
déllyel, Moldvával, és Havafal földével, Rudolphus TsáSzárhoz, és Király
hoz hajla a* Tő ök Tsáfzár pártjáról, az OrSzág.beli fó Urakat» kik abban
ellen tartók voltak, Aug 2 9. napján, az az, Szent János Nyaka vágáfa nap
ján , mind meg öletvén. Úgy mint a’ maga Bátryác Báthori Boldisárt, lftiú
Jánoíl, Kendi Sándort. Kendi Ferenczet és Gábort, Kovátsóczi Farkait,a’
Cancellariuít, Bornemisza Jánoíl, Gergely Deákot, Forró Jánoíl, és többe
ket. Bá hori András a’Cardinal, és Báthori litván, azt látván futva fzaladának Lengyel Orfzágba előtte. Kiért az Ur lilén, mind Orfzigávat edgyütt
melly igen meg-büncecte légyen, meg hallod továbbá.
ANNO 159 f.
Athori Sigmondnak, az Erdélyi Vajdának, adá feleségül Rudolphus Tsá
fzár, a' maga Attyafiát, a" Stíriai Káról Hertzeg Léányát, a’ Maria Kriftinác. Annak fölötte az Aureum Vei In fial, kit Arany Bárkának hívunk,
meg ékeiké, és Imperiomi Hertzeggé tévé.
Báthori Sigmond hadával, Borbély György Lippát meg Szállá, és kévés
nap múlva azt meg-vévé; azt látván a’ fzomízéd Végbéli Törökök, Jenőt,
Boksát, Varsóczot, Jófőt, Fatsatot, Sólymod, Világos-Várad, Tsanádot,
Nagylakot, Fellakot, Pankotác, Sirit, és Aradot pufztán hagyák, ki-fzókvén belöllek. kikben Borbély György Magyar Vicézló népet fzállica.
Zrínyi György, és Herbedáner Sigmond, a’ Thót Orfzagi Generál, a'
Vármegyékkel, és Végbeliekkel Babotsáraindulának, kik előtt Babotsából,
Bartsból, és Szent Mártonból, ki ménének a‘Törökök, a* Várakat fel gyújt
ván és el égetvén. E' lén Juliufnak jo. napján. Babócsát Zrínyi György
azon
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azon úttal meg.épité, és népet vete belé. Itt-is Zrínyivel ugyan azok az
Urak voltak, a’ kik tavaly Berzenczénél.
Grófi'Mansfeld Karol, bölcs, okos, fó had vifelő Ur, Efztergamot megfzlllá, és azt eróífen vitatá, kinek fegitségére el-jóve Mehmet Beglerbégh,
és a* Budai Hafzan Bafa, Auguílufnak 4. napján, és meg-útközének a’Vár
alatt Mansfeldel. holott a’ Beglerbéget igen meg-veré , Táborát és minden
hadakozó fzcrfzámát tólle el nyeré. De mindazon-által a’ Szokolovics Meh
met Bala, nagy és erős hartzal az égéfz sánezokon által vágá magát, és
nyólez fzáz ióval bé méné Elztergamba. Vefzet el itt 14. ezet Török ifoo.
sátort, ?a. Taraczkoc, és ja. Zálzlót, nyertek-el töllck.
Grófi" Mansfeld Káról a’ gyözödelem után Efztergam alatt meg. betegedék, honnan Komáromba viteté magát, és ott Auguílufnak 15-. napján az
az I Nagy Boldog Afzfzony napján, meg-hala idejének f2. efztendójében ,
az egéfz Kerefziyénségnek nagy kárára. Ez felette bölts, és okos had vifelö
fó Ur vala, ki ha tovább élhetet volna, a’ nyomorult Magyar Orfzágnak
kétség nélkül nagy balkonnal fzolgált volna.
Mátyás Hertzeg, értvén Mansfeldnek halálát, fietséggel az Efztergam
alatt-való Táborba jőve, és Efztergamot fok erős oftromok után hitre meg
yévé Szokolovics Mehmet Basátul, kiből a* Törököket békével el-botsátá«
Ez lén Septembernek 2. napján.
Mátyás Hertzeg Efztergamot meg-vévén. Vifegrádot a’ Korona tartó
helt, meg-fzállá, és azt kevés nap múlva hitre meg.vévé. Ha Mansfeld moftan élhetet volna, Budának.is gondot adót volna.
Maximilian Hertzeg, a* KafTai haddal, és a* fel földi Urakkal, Szolnok
alá ízállá. De valami hamis hirt&l meg-rémólvén, a’ meg-fzálláfnak máfodik napján, mingyáráft el fzálla alólla.
A‘ Kárlóczijak , Bihicsnek V árasát о Atommal meg-vévék, kit felprédálván meg - égerének.
Heberftáner Sigmond a'Thót Orfzági Generál, Czernik tartományát
el-rablá, és el-égeté, az Czerniki Várat, ki Bég lakó hellyc vala, о Atom
mal meg-vévé, és azt el égeté, ki mikor immár, fzép nyereséggel vifzfza
jönne, a Bofznyai Apárdi Bafa utánna érkezők, és meg fukózék véle, ho
lott a’ Bafa tólle meg verettetek, népében fok kárt válván, gyalázattal téré
vifzfza Bofznyába*
Erdódi Tamás, el-hagyá a’ Bánságot, ki hellyében a* Tsáfzár Dras
kovics Jánoft tévé Bánná,
Ekenperger, a’ Gréczi Hertzeg GeneráliíTa Dráskovics Jánoífal az uj
Bánnal, és a' Karlócai és Thót Orfzági Végbeliekkel, tsak csata képpen
S X
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algyu nélkül Petrin jára ménének, kit odrommal meg-vevének, Septembernek 24. napján, kiben a* hires és Nevezetes Hrufzten Béget meg 6iék_
Azért Így jutának Petriuiához,
Báthori Sigmond, Mihály Vajdának fegitségcre, havaG-1 főidébe elkőidé Király Albertet, egy jeles hadakozó Vitéz embert, fzép haddal. Kivei edgyfitc által ménének a* Dunán, holott Ahs Achmat Basát igei. megverék, Flokot, Arfonatj Deítórt, Viftovát. Orehovát,és Oblucsát (ezek
mind fő Vároíok voltak) meg vévék, el-égeték, a’ benne-való Törököket
le-vágák, és nagy prédával bekével vifzfza térének,
Szinán Bafa, Gyergyónál a" Dunát által hidaltatá» kin nagy haddal
által jőve Havas al földébe, hogy azt, Erdél yei edgyfitt ujjobbana'Tórók
Tsáfzár fzámára hodaltaíTa, avagy teiiyefséggel mind a" ké Odzágot, tűz
zel, vadai, és rontsa, és el-pufztirsa> Havas al földében azért Tergovitsát-,
ki az ott-való Vajdának lakó hellye vala, erődén kezdé építeni*
Saul ad David.
Non vales refiflere Philißao ifti, nec pugnare adverfus eum, quia puer es ,
hie autem Fir beHat or eft ab adolefcentia ßta.
Cui David.
Nunc vadam, & auferam opprobrium popuii: quoniam qttis eft ifte Philiftaus incircumcijus, qui aufits eft maledicere extrcitui Dei viventisf 1. Reg. c. 17.
Báthori Sigmond azért, halván Szinán Basának Havas al-földében;lé
tét, minden felöli az Urakat Végbelieket, és a’ föld népét egybe gyűjté,
és fzép haddal Havas al földébe jfive, a* Havas al földi Mihály Vajdával, és
a’ Moldvai Rézván Vajdával Szinán Bafa ellen (ki akkor Thergovhsánál vala)
indula, és Táborával tsak egy mélly főldnyire fzálla hozzá, úgy hogy más
nap, I (lennek fegitségével megütközzek véle. Értvén azért Szinán Bafa,
minémfi kéfzfilettel jön réá Báthori Sigmond, nem méré meg-várni hanem
azon éjjel él méné előtte, és Gyergyóhoz a’ Duna mellé fzállá, holott a*
fcidat tfináltatta vala. Ez lén 18. napján Octobernek. azaz Szent Lukács
napján.
Báthori Sigmond, értvén hogy Szinán Bafa el-mept volna előtte,Thergovitsác meg fzállá, és azt harmad napra nagy erős oftrommal meg-vévé^
kiből Ali Basát, és Mehmet Béget elevenen el-fogák. Báthori Sigmond Thergovitsát meg vévén Szinán Bafa után méné, és Gyergyónál el érvén, lítennék akarattyából, a* kevélly és fel-fuvalkodot Pogánt, igen meg.véré, ki
hadának egy réfzével, a* Dunán által fzalada» és túl ismét Táborba fzálla.
Itt 85. Algyut és Taráczkot , 6000. rákot fzekeret, nyere-el, és fok fzámtalan rabot fzabadica-raeg.
Bá-
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Báthori Sigmond, Szinán Basának fzeme láctára Györgyöt meg-fzállá»
és azt meg vévé, de látván hogy igen benn volna Törők Orízágban, éí
nem volna módgya a’ meg tartásban, porral azc fel-vetceté és el-tgecé, jól
lehet Gyergyó eiős hellyen vala, mert a’ Duna két felöli foly vala mellette,
és fzintéo tsak az Vár alatt fzakad vala egybe. Azért Bathori Sigmond,
Mennek hálát adván Hlyen nagy gyózedelemért, vifzfza méné Erdélybe
Gyula Fejér-Várra.
Szinán Bafa Konílántzinápolyba méné, és azon télen meg- hala. így
lén vége Szinán Bafa hadakozásának.
A N N. О 1^96.
EHMET, ezen néven harmadik, a* Muráinak fia, Apjának halála után
öle az Apja fzékiben, ki tizen-hét ötsét, azoknak az Annyokkal ed
gy útt öleté meg Konílánczinápolyban.
Kiűz Várában Bofznában, a’ Ráczok a’Tórökököt le-vágák, és az Vá
rat Leokovits Györgynek, a’ Karlóczi Generálnak adák kezében.
A‘ Bofznyai Törökök, látván annak a’ fó helynek velzedelmét, mindgyárait Klilz alá fzállának Táborban, hogy a’ Várbelieket ki -éhezteísék
belólle.
Lippát, a’ Thötnős-Vári Bafa meg fzálli de halván Báthori Sigmondnak,
a’ Várnak fegitségére-való jövetelét, viízíza fzálla alólla.
Dráskovits János a’ Horvát Otlzági Bán, és Herbeítáner Sigmond a*
Thót Orfzági Generál Kofztaniczát Horvát Orízágban meg fzállák» de lát
ván hogy meg nem vehetnék, egynéhány nap múlva vifzfza fzállának alólla, népekben (ok kárt válván. Evei, Klilz alóli akarták a’ Törököket elcsalni, de nem tehecék fzerét.
Lenkovics, a* Karlóczi Generál, azon fidöben tsak tizen-két fzázzal
Kiűznek fegitségére méné a’ Tengeren (mert fzárazon nem férhet vala ,
hozzá) és a’ hajóknál három: ízáz legént hagyván, ö maga kilencz fzizod
magával, a* havatokon ál al méné, és a’ Ráczok biztatásából, éjjel a* Török
Táborra öté, kiből a’ Törököket ki-veré, és ki-őzé, de népe mindgyáráít
'zakmánnak és prédának esék. Látván azért a’ Törökök. hogy fenki nem
űzi ókét, meg-térének, és a’ Táborban kóborolva találván őket igen megAerék, ó maga a’ Generál nehezen fzaladhata-el, ki mellől negyven hét fö
llrfiat, Kapitányokat, és válafztoc fó embereket fogának• el a’Törökök.
Végre a’ Várbeliekkel a’ Törökök alkuvásban indulának, és a’ Várért, a*
meg nevezet fó rabokat oda adák, kikkel a* Várbélieket-is békével el-botsáták a' Törökök. Azért, igy veízték-el ujjobban azt a’ fó házat, kiből
S3
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az egéfz Bofznát, és Horvát Orfzágot, könnyen vifzfza vehették volna $
ennél eröíTebb Várát egynéhány Orfzágban ember nem láthatót vólna_s.
Mert valaki Klífz Várat látta, minden ember apt mondotta felőlié, hogy
annál eróíTebb Várát nem látót. Mondgyák , hogy Diocleciánm Tsáízár
rakatta, és épéttette volna.
Báthori Sigmond, Thómós-Várat meg ízállá, és azt eróíTen töreté, és
rontatá Végre értvén Mehmet Tsáfz árnak Eger alá-való jövetelét, kénfzeritteték vifzlza fzállani hadával.
Maximilián Hertzeg, Váczot meg-fzállá, és azt meg vévé, azután el.
menvén Hatvant meg-fzállá, Auguftuínak if, napján , kit eróíTen tórete és
vitatá, Végre nagy erős oftrommaj és hartzal, vitéz módon azt erővel
meg vévé, Septembernek j. napján, kiben Orofzlán Béget, mind a'benne
való Tótókókkel, Bulyákkal, és gyermekekkel, kegyetlenül meg ólék. A*
Várat fel-prédálván mind főidig ki-égeték. Mert a' Török Tsáízár jövetelét
halván, nem hagyának népet benne. A’ Hertzeg-is vifzfza ízálla hadával,
Váczhoz,
Szultán Mehmet, fzeméllye fzerént ki-jóve, és Eger Várát, ki Magyar
Orfzágnak egygyik Nevezetes fó vég háza vala, nagy erővel meg-fzállá
Septembernek 22. napján, Nyári Pálra, és Tertska Láízlóra, egy Tseh llrra, kiben fok erős oítromok után, Tertska a' Németekkel, Nyári Pál hire
nélkül, hitre bé botsátá a* Tőrőkőkőt, és a’ Várat fel-adák nékik>Oítober»
nekif. napján. De meg-nem álla hitiben a'Tsáízár, mert ki-jütcőkben
a’Várból, Nyári Pált, és Tertskát, több fő emberekkel meg-fogatá, a*
több Vitézlő népet pedig le-vágatá, a’ Hatvani Törökökén lett kegyet.enségért.
Halván a’ több Végbeliek, Egernek vefzedelmét, fok kőrnyfille-való
Kaftélyokat hagyának pufztán, Úgymint Tserepith, Szarvaskőt, Sirokot_a.
Farm eventus efi beliig & nunc huné, & nunc ilium cenfummitgladius,
a. Reg. cap. z.
Maximilián Hertzeg, és Báthori Sigmond fzép haddal a’ Kerefztefi
mezőre fzállának, kit halván Mehpnei: Tsáízár, Egret meg-vévén minden
erejével réájok méné, és fzemben ízál a vélek, és ott két nap eilig, rette»
nettíTen vivának egymáíTal. A* Tsáízár Agyúit és Taraczkit mind el-nyerék,
végre 6 magát-is a'Tsáízárt meg-futamtaták, látván a' Németek és Magya
rok, hogy a’ Törökök meg futammottak, mindgyáráft a* Törők Táborra öté
nek, és ott 'zákmánnak esének a* nagy prédának örülvén. És immár fzintén
a* Tsáízár sátorába-is bé-mentek vala, és a* Tsáízár Paplannyát-is, több mar
hával

•и* X >43 X •*»

havai edgy&tt el hozták vala. Továbbá Nyári Pílt-is fok több rabokkal
edgyött meg.fzabadicák. Látván ezt a’ Törökök és Tatárok meg-térének,
és a’ mi hadunkat minden rend, és álló fereg nélkül a* Táborban 'zákmányolva találván, igen meg - verék ókét, Odtobernek 26, napján. Táboro
kat, és fzám alan fzép hadakozó fzerlzámokat is el-nyerék tóllek. Egyedül
tsak Taifenpoh Kr ftóf a* KalTai Királyképe muta á.meg régi vitézségét,
mert ó azon éjjel a* Táborban marada, másnap fzem-látomáft, az 6 hadá
val minden Algyuit, Sátorit, fzekereit, kiket Kafsából magával hozot va
la, békével el hozá; illyen mód nélkül vefzték azért mind magokat, mind
a' kéfz nyereséget el.
A* Heréit Szerdát Mehmet Bala, hatvan ezer Törökkel Petrinyát Horvít Orfzágbao, Septembernek и. napján, meg ízállá, és azt úgy meg fzo.
ritá, hogy a'sánczokban egy utcai, fzáz nyólczvan Zá zlót ólvaftanak-meg.
Annak lólótte a’ Rév helyeket-is a’ Kupa vizén mind el fogLlá, hogy az
Várbelieknek fegicségek fohonnan ne jóheílen. Látván azért a* Várnak,
és abból Orfzágnak-is következendő vefzedelméc. D áskovics Jánosa Bán,
Erdődi TamáíTal és Péterrel, Lenkovits Györgyei a* Katlóczi Generállal,
és Heberftáner Sigmonddal a* Thót Orízági Generállal Bréfzthez a' Szerdárnak ellenében ízáliáoak, tsak nyúlcz ezeren. De mivel hogy a’ Kupa
vizén femmiképpen által nem mehetnek vala, a* Vár fegitségére, mert a'
Törökök a* Rév helyeket, mindenütt eróífen őrzik vala, fel kelének azért
Bréfztth&l és Szüzek felé indulának, hogy ott a* hídon , kit a* Bán immár
meg kéfzittetet vala, által mennének a' Kupán, és a‘ Törökkel meg ütköz
nének. A' Törökök vélvén aztat, hogy a’ hadnak kevés voltáért meg
rettenvén, meg futamodtak volna a* Kerefztyének, nagy fietséggel által
jóvének a* Kupán, és utánnok indulának. Kikre a'mi hadunk Vnéz mó
don xéí téré, és a* Törököket nyakra fóré a’ Kupa vizében hajrák, holott
fok Török hala a* vízben, e’ meg lévén az Urak ugyan azon napon Sziliek
hez fzállának, és máfod napon által költözvén a* hídon a' Szerdára indulá
nak, kit értvén a’ Bafa, meg-nem várá a* mi hadunkat, hanem azon éjjel
el fzalla Petrinya alóli, és futva fzalada Kofztanicza felé. Ez lén 20. nap
ján Septembernek. így fzabaditák azért meg Petrinyát akkor.
Szigetvári Arnaut Kis Hafzán Bafa, a" Végbeliekkel Babótsát megfzállá, Septembernek 26. napján, ki mikor Zrínyi Györgynek, a* Vár fe
gitségére való jövetelét értette volna, nem várá-meg, hanem Oétobernek
3 napján vifzíza fzalla Sziget Várhoz Babotsa alóli, népében fok kárt vál
ván a* Vár alatt.
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Alffi Miklós, és Perítenfzki János, egy Tseh Ur, Komáromból éjjel Pe
tárdával Tatára ménének, kivel a* Várnak kapuját fel - vetvée, bé rohanának, és meg-vévék a’ Várat. A* Béget-is elevenen el-fogák, Ezen
próbálták-meg elsőbben a’ Petárdát, kit Győrnek kéfzitettek vala.
Maximilian Hertzeg, Pápát meg ízállá Szemender Basára, és azt fok
erős vívás után hitre meg- vévé a’ Tórőkóktól. Azután Táborával Győr
alá fzáliá, és ott idejét héjába mulatván a Várból Perítenfzki Jánoft, és
Kinfzkit el-lővék.
Szigetvári Nafzuf Bafa , a’ Kanifaiakat , tsak ott Karnisánál leire kitsali, kiket igen megvere, a* Kapitány - is Petthő Kriftóf, febben fzalada - el.
Dráskovits János a’ Bán, és Heberítáner Sigmond a* Generál, Szlatinát Thót Orfzágban el-rabiák és el égeték, mind Várával egyetemben
Septembernek 7. napján. Ugyan azon haddal máfod napon Veróczét megfzállák, de a’hadnak kevés volta miatt meg nem vehetvén, vifzfza ízállának
alólla.
Satertfi Mehmet Vezér Bafa, ki - jővén Győrnek fegits égére, jöttében
Tatát meg Izállá , és azt nem fok üdóre meg-vevé, értvén azért, h gy Maxmilián Hertzeg el ízállot előtte Győ- alóli, vifzfza méné Mehmet Bafa Bu
dára, és ott a' Dunán által kőltezék a’ végre, hogy Mátthyus főidét,
több fok tartományokkal edgy fitt el rabollya és el-pufzitsa. Maximi.
lián Hertzeg, értvén Mehmet Basának fzándékát és igyekezett, Váczon
felyőll a* fzorosban meg-állá uttyit, és ott egy egéfz hétig, nagy erős harezok és 6 kőzetek valának mind a’ két fel között. Végre Váczo: fel-éget
vén, kénfzeritteték a' Vezér vifzfza térni, népének nagy kárával és veízedelmével. Váczot Pálífi M klós ismét meg épitteré.
Báthori Sigmond hadával Júíika litván Cancellárius Thömő -Várat meg.
fzáliá, és azt fok ideig vitatá. Kit végre látván, hogy meg - nem vehet,
népének nagy kárával el ízállá alólla,
ANNO 15:5)8,
CjZiget Vári Hafzuf Bafa a’Baboltsaiakat leire ki-tfalá, és igen meg-véré,
s3 a' Német Kapicánt Reczinger Kriftófot, Záfzló-tartójával, és két Vaj
dával edgyűtt el fogak. Ez lén Nagy-Pénteken.
Jericho autern clauß erat, atque типitл итоге, filtorum Ißail, &c. Dixit
Dominus ad Jofue: Ecce aedi in mams tuas Jericho, & Regnum tjtts,
tmnésque fortes •viros. Jof. 6, cap.
Et
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Et с onfargens S&mfon apprehendit ambas porta fores cant poßibus, &fera,
imp oßtUsque bumeris fa is, portavit ad verticem mantis, judic. 16. cap,
Svarczenburg Adolf, cs Pálffi Miklós, tsak könnyű fzcrrel csata módon
Komáromból ki-indulának, és éjjel a’fa Agyúval, kit Petárdának hinak ,
Győrnek a' kapuját bélóvék, kin az egéfz had bé- takarodik a' Várban ,
és még őket a’lTórókÖk efzekben vévék, addig a' Báflyákat, Vártákat, é |
a* piaczot* el-foglalák, holott a’ Tő ók6к nagy erős 'hartzot tartanak vél
lek, úgy hogy hét. ízá.z Kerefziyérmél több vefzett el a’ haszon» annyira
hogy immár lzintén a* Kapura hajtották volt őket vifzfza, de végre meg.
tolyatának és meg-veretének a* Törökök az ott. való Ali В a fa-is elesék_s.
Azért litennek csudálatos nagy irgalmalságából, igy vévék vifzfza Győrt
a* Tórókőktől. Kiben 188- Agyut,jTaratzkot, és egyéb - féle fzerfzámoc
fzámtalan nagy drága fzépséggel és gazdagsággal edgyőtt nyerének. 1400.
Török efet halva, és három ezernél többet fogtak elevenen, Afzfzony em
ber és gyermek kívül benne. A' fok fzép fő lovaknak pedig fzámát fém
tudhatni. Ez lén Hufvét után-való első Vasárnap, kit hívunk Dominicam in Albis, az az, Martininak ig. napján. Kiért ditsértefsék litennek SzNeve, Gloria in excelfis DEO, & in terra pax hominibus.
Pálítí Miklófnak hív fzólgálatyáért, Rudolphus Tsáfzár adá az 6 őregbig két Fiának litvánnak és Jánofnak éltekig a’ Pofonyi Várnak minden
jövedelmét.
Balás Deák litvánt, az Egri Hadnagyot, kinek vefzedelméről oda
hátra emlékezénk, a' Kapplnyi Hafzan Bégért váltá-ki a’ rabságból Pálffi
Miklós.
Lenkovics Györgyöt, a’ Karlóczi Generált a* Törökök leire ki tsalák, és igen meg verek. A' jó Vitéz Urnák Вiágai litvánnak fejét vévék,
az egygyik Lambergert elevenen fogák-el, a’máfikának fejét vévék j itt
Karlocznak lók válogatót Vitézi hullának-eí.
Báthori Sigmond, Erdély Örfzágot Rudolphus Tsáfzár és Király ke
zében erefzté , az egéfz Örfzágot hivségére esköttetvén, Aprilifnek íj«
napján. Tsáfzár Comifsáriufi voltak Szuhai litván az Egri Pőlpók, és Iftvánffi Miklós, Báthori Sigmond azért ki-jöve Erdélyből, és Sléfiában a' rofz
Opáviai Herrzegíégbe méné.
Svarczenburg Adolf, és Pálffi Miklós, Tatát meg-fzállák, és azt harmad
napra erővel meg-vévék, kiből a* Béget elevenen el-íogák. Ezen megrettenének a’ Szomfzéd Végbeli Törökök, és Gelzteíl, Tsókakót, Palotát,
Befzprémet, Váfonkót, és Tihamot pufztán hagyák, kikben az Urak ismét
népet hagyának.
A’ThóT
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A’ Thömös-Vári Szolimán Basát, Lugas alatt Barcfi András igen meg»
véré, holott halva, és elevenen 700. Tőrök vefzec el.
Dráskovits János a’ Bán, és Hcberítajner Sigmond, nagy rabláíl tévé
nek Törők Or íz ágban Czernik tartományában; holott Cztrnik Váránál,
a Czerniki Kurt Béggel meg útközének, és azt igen meg - verék Scptemb erne к 20. napján.
Jóíika litvánt a' Cancelláriuít, nemánémú gyanóslgért, a’meg nevezet
Comifsárius Urak Erdélyben meg fogaták, kit fogva Szakmárra kőidének,
és ott Rudolphus Tsáízár parantsolattyából fejét vévék.
Maximilian Hertzeget» Rudolphus Tsáízár bé-kőidé az Erdélyi Feje
delemségbe, és immár Kafsát meg is halatta vala. Értvén azt Báthori Sig
ner 0nd, meg-báná Erdélyből való ki júvéséc, fel-kele azért, es titkon csak
harmad magával, poftán ismét bé-orofzkodék Erdélybe, kit az Orfzág nagy
örömmel, és fzerettetel ismét bé-fogadá a'Fejedelemségben Auguftufnak
21. napján.
Szatertfi Mehmet Bafa a* Vezér, ki-Jőve a* Tsáízéf erejével, és Septembérnek 29. napján jöttében Tsanádot, Arádot, egynéhány több Kaftéllyal
edgyútt meg-vévé. Továbbá, Váradot nagy erővel meg-fzállá Nyári Pál
ra, es Redér Menyhártra, egy jeles Vitéz Német Urra, kit fokáig vitata
és erőfien rontata. Végre immár az egygyik Báílyáját-is meg - vette vala,
kinek egy réíztben egynéhány napig volt a' Törők. Látván azért a* Ve
zér, hogy a’ Várbeliek vitézúi oltalmazzák a* helt, végre, fok ideig-való
fáradsága után kinfzeritteték, népének nagy kárával és veszedelmével vifzfza fzállani alólla, kiért, és az Győri vefzedelemért-is, Szatertfi Mehmet
Basát, azután követkózendö efztendőben, a* Törők Tsáízár parantfolattyábólj meg - fújták.
Mátyás Hertzeg-is ugyan azon údöben, Októbernek 4. napján, Budát
meg ízállá, és azt retceneteflen rontatá és vitatí, kinek immár két Váral
ját meg-is vette vala. De végre fok ideig-való munkája után, az ifzfzonyu nagy esős údö miatt kénfzeriteték vifzfza fzállani alófla. Melly (kál
lainak, ha a’ jó údö fzólgált volna, két-ég nálkúl Budát meg vették volna.
De Várad-is Török kézben efet volna.
ANNO 1599,
Áhtóri Sigmond, Erdély Orfzágot az ő Hártyának Báthori Andráfnak
a* Cardinálnak adá, és az Orfzágba bé-helyhezr.cté, ő maga pedig Bá
thori Sigmond, ismét ki jőve Orfzágból, és Lengyel О ízágba méné, fele
ségét Maria Kriílinát, az Annyának és Attyafiainak vifziza kőidé.
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Nandor-Fejér-Varbyl а* Törökök, a’ Dunán Budára fok éléit Midének
Gályákon» és Sajkákon» kikkel Tokió áros Tórókók-is jöttek marhájokkal.
Halván azt a* Hajdúk egyben gyóléoek és meg leivén ókét a* Duna Szige
tében, igen meg.verék a* Törököket. Gáíyájokac, Sajkájokat az éléflel
edgyátt a’ Dunába sfiilyeízték, a’ marhát ’zákmánra hányák kóztők, a* Bácíi Béget-is elevenen el fogak, de értvén a’ Kerefztyénekhez- való fólócce
nagy kegyetlenségét, meg 6Ык ök-is érette a’ Béget,
A’ Budai Szulimán Basát, ki ennek előtte Thómöfvári Bafa volt, ugyan
ott Budánál a’ Hajdúk elevenen el-fogak, kit Pálífi Miklós Bétsbe bé-mutata a* Herczegoek, ez lén Auguítufnak hetedik napján.
Svarczenburg Adolf, és Pálfify Miklós, a’Fejér-Vári Várait meg vévék
a‘ Petárdával, kit feldúlván és prédálván meg-égerének. A’ Várnak-is
a' Kapujára, ugyan akkor, egy Petárdát vivének, de а" Тбгбкбк el-verteték a* Petárdát Németekkel, és azt el nycrék tóllek.
Mihály a' Havas al földi Vajda ki-jőve Erdélybe, és Báthori AndráC.
fal a’ Cardinállal, ki akkor Erdélyi Fejedelem vala> meg fickózék, és az Er
délyieket igen meg-véré, Októbernek 28. napján. Báthori Andráfnak fut
tában fejét vévék az Oláhok, kinek a* Teilet, nagy böcsöleccel Gyula Fe
jér-Várat el-temctteté Mihály Vajda > Itt Erdélynek fok vállogatott Vitézi
hullának-el. Mihály Vajda ez gyözödelem Erdély Orfzágot, Rudolphus
Tsáízár fzámára foglalá és tarrá.
Ibraim Bafa a’ nagy Vezér, kinél a* Törők Tsáfzárnak Húga vala fele
ségül, a* Tatárchám öcsével, nagy haddal Budához jóvé és ott a’ Magyar
Urak véle, a' két Tsáfzár közótt-való frigyet igen traótálák, kit mikor vég
hez nem vihettek volna, fel-kelé a‘ Vezér minden erejével, ki előtt a’Ma
gyarok Váczoc fel égeték és pufztán hagyák. Továbbá, el - indulván Máttyus főidet, egéfz a* fejér hegyik el-rablá, és el-égeré. Honnan hufzonnyólcz ezer rabot vicc-ki magával rabságra,
Pál ifi Miklós, Váczot ismét meg-épité.
Dráskovlts János a’Bán, és Heberftajner Sigmond a’Generál, Pofgának Várafsát, minden tartományával edgyfitt el rabiák, és el-égetek«*.
Holott ötven efzcendőtűl fogva Kerefztyén had nem járt vala ebben a* tar
tományban.
,
Svarczenburg, és Nádasdi Ferencz Csetzneket, Lakot, és Bolond Va
rát meg vévék. Azon úttal Kapos-Várat meg-fzállák, Rita' téli időnek
miatta meg-nem vehetvén, viizíza fzállának allóla,
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ANNO 1600.
AlfH Miklós, ki я fzegény Magyar Orfzigoak fö Ofzlopa, és igaz gondvifelóje vala, Orfzágunknak nagy ká ával meg hala Vereskón , 24. nap
ján Apriliíhek, azaz Szene György napján., idejének fO. eízcendójében,
és el-cemetteték Pofonban, Kinek négy fia marada: litván, János, Pál és
Miklós.
Sziget Vári Deli NafzufBasát, Csóczi András, a' Zrínyi György fzolgája, egy jeles csatázó Vitéz ember, a’ Végbeli Hajdúkkal meg véré, &
maga is a’ Bafa halva esék, kinek a fejét, Becsbe a’ Herczegnek vivék.
A’ Francziák és Balónok Pápán (kiket Svarczenburg telelni vetet vala
oda) fel-támadlnak, a’ főzetés rövidsége miatt. A* Várbeli Kapitánt Marothi Mihályt, a’ Hadnagyokkal, és több Magyar Vitézlő néppel edgyutt
mind feleségeitől, gyermekeitől, kik akkor a* Várban találtadnak, rabbá
tévék , és a’ Várral egyetemben Tötök Tsáfzárhoz kajlának, és hivsége alá
adák magokat. Kevés héja lén, hogy Győrrel-is úgy nem bántak vala.
A’Hajdúk azon ődöben egyben győlének, és az Eizeki Várait megvévék. kit fel-dulván és prédálván meg-égcének. Az otc-való nagy'hidnakis nagy réfzét el-égeték.
Svarczenburg Adolf, és Nádasdi Ferencz, Pápát a* Francziák ellen
meg-fzállák 26. napján .Juniúfnak. De a’ Várból Svarczenburgot meg-ló
vék, végre két holnapi erős vívás után, a* nagy éhség miatt, Szent Lórincz napján kinfzerittetének éjjel titkon a’ Várból ki-jönni, és azt pusz
tán hadni. Kit efzekben vévén a’ Magyarok, Fejér.Vár felé utánnok mé
nének, és el-érvén fel verék ókét, a* kiket kózfőllök elevenen meg - fog
hattak, azokat a* Táborba hozták, és érdemek fzerént ifzfzonyu nagy kí
nokkal ölték meg* mint árulókat. A* kik pedig el-fzaladhattak bennek,
Fejér-Várra mentenek bé.
Maróchi Mihályt a’ Kapitánt, a’ Várba találván-meg fzabaditák , ki
mikor haza indult volna, útijában a’ Tatárok fel-verék, és magát-is meg
élek.
lbraim Bafa a’ Vezér, két fzáz ezer Törökkel Tatárral ki jőve, és jöt
tében Babólcsát meg-fzállá, és azt Septembernek 4. napján meg-vévé, az
után Manizáv, Septembernek 9. napján, az az, Kis-Afzfzooy napján meg-fzál
lá, kinek fegitségére* Dúca de Mercurio, Zrínyi Gyógy , Nádasdi Ferencz,
Draskovics János a" Bán, és Herberftainer Sigmond a’ Generál, el ménének,
holott egynéhány napig csatázván a’ Törökökkel, kénfzerittétének elöltök
nagy harczal yifzfza fzállani, Dráva és Mura közbe. Mert immár a’ Tatárok;

P

«К* X 149 X #М»
élését-is el-fogták vala a* Tábornak. Ott vícte-cl az Algyu Kaítalánffy
Péternek a’ fejét; Stankovátski Farkait elevenen el-fogak, ki ugyan oda
marada.
Ibraim Bafa azért Htván, hogy Dúca de Mercurio vifzfza fzillot ha
dával,' tCanisát minden felőli jobban mtg-fzoritá és Oétobernek 21. nap
ján, Szent Orfola Afzízony napján, a’ mug-fzálláfiák uránná hat héttel»
Örfzágunknak nagy kárával, hitre Paradaifer Györgytől, az ott való Ka
pitányul meg vévé. Ez nem csak Magyar Ürfzágnak , hanem fok több Grfzágoknak is kapuja és oltalma vala, kiért azután-való eíztendöben, Para
dailer Györgynek, egynéhányad magával a* Tsáfzár fejét vereté Bétsbee,
Kis-Komáromból, halván Kanisának veízcdelmét ki-ízókének, kiben Tö
rököket hellyheztetének.
Murát Bafa a' Belgerbégh, mikor Budiról Ibraim Basának, Kanifa alá
fegétségére jönne, jöttében Lakot és Bolond Várat megyévé, kiben Petthó Knftófot, jeles és próbált vitéz embere, meg ólék. Ez kétfzer vivőt
halálig való Bajt egy dolmányban a' Törökökkel,
Báílu György, a' Kaífai Királyképe, az Erdéllyiekkel edgyfitp, nemönémfi jgyanóságért, véletlenül Mihály Vajdára méné, és 18- napján Septembernek, Miriizlónál meg üíkőzvén véle, igen meg verek Mihály Vajdát,
kit Erdélyből, és Havafál-fóldéból ki özének, annak fölötte» feleségét, gyer
mekit rabbá tévék, és Fogarás Várában fogva tárták; itt mind a* két fél
között fok válogatót vitézek hullának-el. Ezeket nagy méltatlanul izéé
vé dé tőllek Mihály Vajda.
Csáky Ifiván, egynéhány Erdélyi llrral, Báíta Györgyöt fzép fzinnel
kí-beízéllé az Orfzágból, és Báthori bigmondot, ismét ujjobban bé-hozák
a’ Fejedelemségbe.
ANNO 1601.
Eleked Mihálynak , Rudolphus Tsáfzár fejét vereté Pofonban, egy roíz
óráé t; igy ízakaízták ebben magvát, ennek a’ famíliának. Ével hálaiák.-meg Teleked Imrének, ennek a' jobb Apjának hív fzólgálattyát, ki az
cgfiz fel földi Magyar Orfzágot, Ferdinand Király hivségére hajtotta vala
jános Király fiatul.
Kerecsqni Györgyöt és Barócs Bálintot, Nádasdi Ferencznek két Had
nagyát Kanisánil a* Kanifai Törökök fel verek, és mind a* két Hadnagyot
elevenen el fogak. Ez lén nagy héten,
Ibraim Bafa a' Vezér, meg hala Nandor-Fejér-Várat,
Mihály Vajdát, és Báíta Györgyöt, el-botsátá Rudolphus Tsáfzár Er
délyre, Báthori Sigmond ellen; kiknek elejkbe Báthori Sigmond ízép MaT $
gyár
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gyár és T&rök haddal ki-jfivé a' határból, Magyar Orfzágba, és meg fickó.
zék vélek Dorofzlónal. De igen meg veretek cóilek Báihori Sigmond» kik
elótc ö maga Lengyel Orfzágba fzalada, Orfzágát el hagyván, el - vesztvén
Táborát, minden hadakozó fz er fz imával edgy fitt. Ez jen Auguftufnak 4.
napján*
Mihály Vajda, és Balta György, e’ Gyózódelem után bé- ménének
Erdélybe , az Orfzlgoc Rudolphus Tsáfzár ízámára foglalni ée hódóltarni,
azért fzegény Mihály Vajdát, az lílentelen Balta, a’ maga Sátorában a* Ba
lónokkal almokul, és mordul meg- életé, minden ok nélkül. Tsak merő
irégységból vefzté-el ezt a’ hires nevezetes vitéz Fejedelmet, kilói a* Tö
rök Tsáfzár-is félt. E* lén Auguftufnak 19. napján.
Báthori Sigmond, értvén Mihály Vajdának halálát (kin 6 mind az Er
délyiekkel edgyfitt lén felette nagy örömben) ismét be jöve Erdélybe, és
az Órfzág-béli fó Urak és Nemetek, minden felöli hozzá gyülekezőnek
Táborba.
Balta György Erdélyt ifzonyuképpen raboltatá, és égetteté, az Or
szágnak nagyobb réfzét a* koltsos Várafokkal, Rudolphus Tsáfzár ízámára
hódóltatá és foglalá.
A* Frigyet a* Törökkel, ismét igen traétálák, de héában.
Ferdinánd, a* Stájer Orfzági Hertzeg, a’ Káról Hertzegnek fia, kinek
fegitségére a* Nyóltzadik Kelemen Pápa, Aldobrandinuft a’ maga ótsét, ti
zen- három ezer Olafztzal bocsátotta vala, Kanisát, Septembemek 4. nap
ján meg-fzállá, és azt retteneteflien löveté. De a’ Vár meg - leállásának
előtte meg-hala Aldobrandinus.
Dúca de Mercurio, ugyan azon fidőben Székes-Fejér-Várat, Septembérnek 9. napján meg (zállá, és azt erős sántzokkal minden felöli kórnyfil
vévé , kit egy délig-való lóvéíTel, úgy meg-rootota, hogy dellyeft első
citrommal azt erővel meg.vévé, a* benne-való Béget elevenen el-fogá, fok
fö Törökökkel edgyfitt. E’ lén Septembemek 20, napján, kit halván a’
Csik Vári Törökök, pufz án hagyák a’ Várat.
Kutafi János az Elziergami Érlek. és Locumtenens, meg-hala NagySzombatba, Septembemek 17. napján* Ez igen Itten féló, és Szent életű
Ur vala.
Mátyás Hertzeg. alá mene a’ Fejér.Várnál-való Táborba, Septembernek 26. napján.
Jemifcíi Hafzan Bafa, Vezér, ki-jőve a’Tsáfzár erejével Fejér. Vár
hoz , és a' Mátyás Hertzeg Tábornak ellenébe (zállá, holott a* jó okos
Fejedelemnek Dúca de Mercurionak, bólts rendeléséből, fok erős Viada
lokat
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lókat tartanak egymáttal. A’ Batta Algyuic és Taratzkit el-nyerék, Méh.
met К hajának (kinél а’ Tó ók Tsáfzárn<ik, okolfabb és vitéz-bb had vifeló Basá ja , akkorban nem vala ) és a’ Budai Murát Basának, tízen - nyólcz
Szanfak Béggel egyetemben Októbernek 26. napján fejét vévék, ki miatt
kénfzericet к Hálzan Bafa» népének nagy kárával és vefzedelmével, Má
tyás Hertzeg elótt viízfza térni és fzállani.
Rátki Menyhárt, kis Komáromból a’ Tórókóket ki éjefzré.
Ferdinand Hertzeg, m:kor immár tíz egéfz hétig Kanisát eróífen vittátta volna, az Arnaut kis Hafzan Basára, iízonyu nagy hó, és rettenetes
erós hideg ödö esek, ki miatt az Olaízok és Németek, fzántalanon meghalának, végre femmiképpén a' nagy hideget nem álhatván, kénfzeritteték
ki mondhatatlan nagy fok kár valláfbkkal, viízfza fzállani alólla, és egéíz
Táborát, negyven óreg fel tó ró Agyúját és Taratzkát, fok fzámtalan k&lömb-féle hadakozó fzerfzámát és eízkózét, a’ Vár alatt hadni. Az Olafzok a* Tábo bao, és az utón, inkább mind el-halának hideggel. Ez lém
18. napján Novembernek,
ANNO 1602.
Uca de Mercurio, kinek kerefzt Neye Philippus Emmanuel vala a'nyo
morult Magyar Orfzágnak nagy kárával meg hala, Februáriufnak 17.
napján (azt mondgyák etetés miatt) Ez fólőtte igen jámbor, Itten fílö,
Bólts, okos, és méréiz had vifeló vitéz Fejedelem vala, kit ha Itten со.
vább élcetet volna, bizonnyal remélhettük volna Orfzágunknak fzabadulását, a' mint a* kóvctkózendó hadakozáfokból, akár ki-is, könnyén eízébe
veheti. Adgyon Itten fok Hlyen Vezért О: ízágunkban.
Keglevits Pétert, Simonnak a fiát Tzerniknál Thót Orfzágban, egy
rablásba meg élék a’ Ráczok.
A’ Budai AH Basát, a’ Hajdúk a* Dunán fel - verék, és ó magát eleve
nen el fogván hozák Mátyás Hertzegnek. Ez lén Juniufnak 7, napján.
Báthori Sigmond, Rudolphus Tsáfzárral meg békélvén , Erdélyt ujjob«
ban kezéhez erefzté, és kijővén Tseh Orízágba mene, holott nyomorult
lakó belt rendűének néki.
Székely Mojíes, Borbély György, Szelettel János, és többen egync,hányán, nem akarák Rudolphus Tsáfzárt urallani, annak okáért Székely
Mojíes Erdélyből, a’ Vezér Basához mene, a’ Németek ellen fegitséget
kérni, feleségét, és gyermekit,addigThómós-Várrat hagyván.
Szelettel János utánna akar vala menni Székely Mojfesnek a’ Vezér
hez,
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hez , kit értvén a’ fzolgái meg-ólék» pénzében és marhájában'zákmánt
tévén»».
A* Hajdúkat Földvárnál meg-ver ék a' Tórókók , a’ kikhez nagy áron
jutának.
Jemifcíi Hafzan Bafa a* Vezér, a' Tsáfzár erejével ki-jóve, ki elótc
Cfík Várból ki (zókének a’Kerelztyének, és Székes.Fejér.Várat, Auguftuínak íz. napján meg-fzállá, kiben Joannes Marcus Koncé Isoláno« egy
jeles Vitéz Olafz Ur vala fó Kapitány, és azt nagy erós odrom ok után,
Auguítufnak 2.9. napján, eróvel meg-vévé, kiben 6c ezer Magyar és Német
vefzet el. Az Olaíz Gróffoc elevenen, de igen febefen fogak-el, Vatthai
Fcrenczel a’ Vice-Kapitáuyal eggyótc,
A’ Vezér Fejér-Várat meg-építvén Budánál által kóltózék a' Dunán,
és Székely Mojfes kéréfe miatt (mindenfit mellette vala a' Vezérnek)
Erdélyre indula, ki elótc Váczból a' Várbeliek ki jóvének, fel-égetvén
a’ Vára:.
Mátyási Hertzeg, Októbernek z. napján Budát meg - fzállá, és y. nap
ján Peítec odrommal meg-vévé, k.ben fok fó Tórókóc vágának le, és ele
venen fogának. Annak fölötte, nagy cemérdeg gazdag prédát nyerőnek.
Azután Érdet, Adont, Földvárat, Faxot, és Tolnát meg vévék. Kit ért
vén a' Vezér Bafa, Erdélybe-való uctyából vifziza téré és Ped alá iízálla,
mellyet ó-is Ford Pérerre érődén tórece és vicata, és Októbernek 22. nap
ján, egyfzer 's mind a’ Hertzeg népe Budát, és a' Vezér Pedet odromlak,
de mind a' két fél héjában. Ezen közben a‘ két Tábor között, gyakor és
erős harczok lévének 28- napján, egy harczon Eord Pétert, a* jeles, okos,
Vitéz Kapitányt, a’ maga népe a' tolongásban el tapodá, és meg ólé. Vég
re látván a’ Vezér, hogy Fednek nem irthat, é. hogy, Budát fém félti a'
Hertzeg ól, el-hagyván Pedet, vifz za mene hadával, Novembernek 1. nap
ján, Nándor-Fejér-Vár felé.
Ez idÓ közben, a’ Végbeli Tórókók Székes Fejér-Várhoz gyülekeztek
vala, kikre Nadasdi Ferencz réájok mene, a* Budai Táborból, és meg-üt
közvén vélek igen, meg-veré őket, a* Koppi Béget, fok fó Törökökkel
edgyótc elevenen el-fogák, és a’ Táborba hozik.
Mátyás Hertzeg látván, hogy Budát femmíképpen meg-nem veheti,
Pedet és Adont néppel, és hadakozó fzenzámmal meg-raká , Erdet pedig
Földvárat, Faxot, és Tolnát, fel égété, és igy Novembernek íj. napján,
népében fok kárt válván, el-fzállá Buda alóli. Mind eddig-való hadakozófái fém vcfzec egy efztendóben, annyi fizetec népe el a* mi Fejedelmünk
nek, mind ebben az efztendóben Székes-Fejér-Vár, és Buda alatt. Ha a*
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jó emlékezetű, bóltsen hadakozó, jámbor Vitéz Dúca de Mercurio. moftan Buda alatt forgolúdhatot volna, kétség nélkül Itten íegitségéból, mind
Buda Kerefzttyén kézben került volna, ’s mind a* Vezér Bafa Tábora,
Peft alatt meg-verettetet volna i Székes-Fejér-Várra-is másképpen vifelt_*
volna gondot.
Váczot ismét meg építek a* Magyarok.
NB. Valaki Budát meg-akarja venni, minden erejével azon roefterkedgyék, hogy a* Viz Tornyát (avagy Viz Báftyát) meg-végye az ellenségtűi; kit ha véghez vihet, bizonyos légyen benne, hogy tsak a* víznek fogyatkozáfa miatt-is Buda övé léfzen. Mert Budán annyi fzámtalan nép,
ló, és egyéb féle marha fzokot fzorúlni és rekefzkedni, hogy lehetetlen
volna azoknak, tsak a’Budai Kút-vizekből élni, ha a* Duna vizét el-vennék tóllek.
A Havas al-fóldi Rá duly Vajda, a* Tatárokat igen meg-veré Havaf al
földében.
Székely Mojfes Bektes Basával, egéfz Erdély Orfzágot a" Török Tsáfzár fzámára foglalá, nagy kegyetlenséget tselekedvén. Kik előtt Báfta
György Erdélyből ki-pironkodék Kakára, nem mérvén véllek meg-űtközni.
A* Tatár Hám, húfz ezer Tatárral ki jóve, és Baronyában telelteté né
pét, ó maga pedig Pétset fzálla-meg.
ANNO 1603.
* Tatárok Vafvirmegyében, a* Kéményeit fzintén Kis-Karátson napján
el-rabiák, és el égeték.
Máfodfzor-is tsak hamar az ehó után, Sárvárig rabiának a’Tatárok.
A" Tatárok Regede felé nagy rabláft tévének, és fok fzegény rabot vM
vének-el magokkal.
A* Tatárok, a' Murán» jégen által jűvének, és Dráva Muraközt kétfzer rabiák el, ki lén Januariufnak 30. és Februariuínak 2. napján.
Szaifrid Kolonits, a* Kanifai Törököket, ugyan ott Kanisánál meg-ve
ré ; három fzaz Jancsir vefzett-el akkor , azután Berzentze alá méné, és azt
oftromoltatá, de meg-nem vehető. Ki lén Martiufnak 27, napján.
A' Kapronczaiakat, igen meg-verek a Törökök, kik kÓzzfil ót fzázan
veikének el, a' Vice-Kapitánt Grázban Jakabot elevenen el fogák, Aprilifnek 6. napján, ki ugyan oda vefze.
A' Tatár-Hám, az Arnaut Kis Halkan Babával, és az egérz Bofznyasággal. az Varasdi mezót, Thói O-fzágban Vinniczé g, és Zegerht В ságig,
ótód napig fzabadon rabiák, és égeték, fenki elejékben nem alván, RaV
fzi-
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fziniai, ésTopolóczi Kadéllyokac fel égetek, és így nagy prédával, béké
vel vifzíza térének; ki lén i$. napján Apriiifnek. Uíama hala után nem járt
VÓit Török azon a' tartományon.
E' téli egynéhány rabiadat, vittek-el л Tatárok és Törökök, többet
tizen hat ezer rabnál.
Zriny György meg hala Vépen, Mijufnak 4. napján, idejének 54. efztendójében, és el temetteték Diává és Muraközben, a" ivemete barátok
Kalaítromában Szent Ilonán, kinek két fia marada, Miklós, és Gyóigy.
Ugyan azon napon, Kanifa el-éget.
Alsó Lindvai Várait, a* Kaniíái Törökök el rabiák, és el-égeték.
Heberdajner Sigmond, el-hagy á a’ Thót Gríz ági Generáluságot, és
Sigmond Tratmantto-fer lén hellette Generál. E' fölötte igen jámbor»
okos, és Vitéz Ur, a" Magyar és Horvát Nemzetséget fölötte igen izerette, bötsűlce, és tifztelce, kiére ötét is mindnyájan, mint Apjukat úgy
fzerették.
jemifefi Hafzan Basát, Mazullá, tévé a’ Török Tsáfzár, és Szokolovics Mehmet Basát, (ki ennek előtte Efztergamot meg-atta vala) tévé Ve
zér Basává.
Nádasdi Ferencz , és Kolonits, lakot odrommal meg-vévék, és azt elégeték, azután Bolondvárra ménének, kiből a’ Törökök ki - Izékének;, és
ezt Magyar Vitézló néppel meg-erófiték, ki lén Juniufnak 30, napján.
Adonból ki-(zókének a* Magyarok, femmi előtt, Juliulnak 6, napján.
Erpet, Faxot, és Kalótsát, a' Szekszárdi gátnál-való Kaftellyai edgyútt
meg-vévék, és el-égeték a’ Kolonits Hajdúi, honnan négy Izaz rabot hozának, Augudufnak 1. napján.
Raduly, a’ Havas al földi Vajda, ki-jóve Erdélyre, Székely Mojfeflél,
és Bektes Basával, Augudufnak 22. napján meg ötkózék, és ott ellenek
gyózódelmes lévén, Székely Mojfcfnek fejét vévék, Bektes Bafa pedig elízalada , azután az Orfzágot mindenedül; Rudolphus Tsálzár fzámára fog
lald, és azt éppen Báda Gzórgy kezébe erefzté. Ebben a' hartzban egyné
hány ezeren edek-el az Erdélyiekből, és iyy. Zálzlót nyertek tóllek.
Az frigyet ismét igen traétálak a Tóiókókkeli de héába, mert nem
mehete véghez.
Kolonits, Szegfzárd felé raene, holott Murát Bafa a’ Béglerbégh vala
Táborban, kit Kolonits ki-vere Táborából, de látván, hogy lenkt nem űzi
őket ,| hanem a* Táborban 'zikmánnak eltek , meg- térének a’ Tót ókók, és
ugyan azon Táborban négy ízazat vágának-le a' Hajdúiban.
Szó-
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A* Szokolovits Mehmet Bafa a* Vezér, az Tsáfzár erejével ki-jfive, és
Buda mellé, keilen földére fzálla, és Budát éléflél, néppel, eröífen meg.
raká_s.
Rofzburm Hermán, Némettel, és Magyarral, igen fzép, és erős had
dal, a’ Vezér Basának elenébe fzálla, Peften alóli a’ Tséppeli fzigetnek a*
felső OrrozattyánáL
Dervis Basát a' Vezér, a’ hadnak fzebb népével Sajkákon által kőidé
a* fzigetbe, kivel Rofzburm ugyan ottan meg ötközék, és a* Törököket a*
Dunába hajtá, holott Dervis Bafa hét ezer Törőkkel el-vefze , Septembernek 28. napján.
Rátki Menyhárt, a" Végbeliekkel, a* Koppáni tartomány - béli Ráczokat el rablá, és el égeté.
Ezen ödőben, Tratmanftorfer Sigmond a' Thót Orfzági Generál, és
Dráskovits János Bán, a’ Pofgai Várait mind tartományával edgyött, há
rom mélly főldnire Poígán bellól, el rabiák és el-égeték,
Ro zburm, egy Sánczot tfináltata túl a* Dunán Kelenföldénél, kit a*
Törökök meg vévének, és Kolonitsnak négy ízáfz Hajdúját vágák le.»
benne.
Rofzburm Hermán, Szent-Endrédnél, a’ Dunát által hidaltatá, és az
egéfz Táborral által kőltőzék rajta, a* végre, hogy a’ Vezér Basával meg
ütközzék, de a* Vezér nem j&ve-el a* viadalra. E' pedig Buda miatt, Tá
borodul femmik éppen nem mehete réá a Vezér Táborrára, ki lén Ódtobernek ji. napján.
Tratmanftorfer Sigmond, a* Thót Orfzági Generál, és az Ifim Zrínyi
Miklós, a’ Tárnáimnál-való két Kaftélt, kit a' Drávának kéc felőli való partyán , a' hídnak két végében tíináltak vala a’ Törökök, meg-vévék, és
mind hidaftúl elégetek, a’ benne való Törököket le-vágák, Odbbernek
12. napján.
Szokolovits Mehmet Bafa , Budát néppel és éléflél, jól meg-raká_j,
és Szent Márton napján vifzfza mene Nándor. Fejér- Vára, minden hadá
val.
Rofzburm» Peilet néppel, és éléflél, meg raká, és Hatvan alá "mene,
kit 17, napján Novembernek meg fzálla, és 19. napján hitre azt meg yévé
a’ Tó ökóktúl, kiket minden békével el botsátá, azután a* Tábora az teli
üdó miatt el ofzla,
Joo Jánott a* Perfonáliít Rudolphus Tsáfzár. nemű némö gyanóságért
Becsben meg fogata; Dlesházi litvánt is ugyan akkor meg ak rta fogatni,
de volt olly baváttya, ki titkon azt meg jelentette néki, azért ö Bé sböl
V 2
futva
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futva fzaladá el Lengyel Orlzágba , de ezeknek fok, és nagy jövedelmű Vá
rait, és nagy temérdek Kincseit mind a’ Tsáizár íz a mára foglaiák el.
Szultán Mehmet, az 6 óregb;k fiát Szolimám, a’ Jemifcíi H^ízán Ba
sának hamis vádolásából meg fojtatá. Meily álnokságnak végére menvén,
a’ Tsáizár, Hafzin Basát érette ismét meg fojtatá.
Szultán Mehmet meg.hala bánattyában» hogy fiát Szulimánt, olly
bántelen meg óletcc vala.
ANNO i6o$.
CHMAT, a' Mehmet Tsáfzirnak fia Apjának halála után foglala.el a*
Tórák birodalmat, igen ifiu korában.
A Fekete Déák, ki Tórókái Kara Jedzifiának hinak vala, Mehmet Tsáfzirtul pártot ótvén, Aliinak egy darabját el-foglalta vala tólle, végre a*
Tsáfzirral meg békéllék, úgy hogy a’ Bofznyai Bafáságot fiúról fiúra bírja*
Ez mikor a’ Tsáizár akarattyából bé ment volna Bofznyába , az elóbbeni
Bofznyai Szefer Bafa, az egéfz Bofznyasággal ellene támada, kivel meg.
ütkózék a" Fekete Déák, és Szefer Basát a' Bofznyiakkal igen meg-véré,
fzintén Karátson értén. Vefzet Szefer Bafa mellet három ezer Törökéi;
a* diadalom után, a’ Fekete Déák bé-fzálla Bányalukába,
Ezen efztendóben, Kaful Bafa, reá támada a’Tőrök Tsáfzárra, kinek
melléje adák magokat a’ Tőrök pártolok.

A

ANNO I 6^04.
Z Hazája fzeretó vitéz Ur, a* jó Nádasdi Ferencz, Duna innenső fél
nek Orfzág Hadnaggyá, meg hala Sárvárot, januariufnak 4. napján ,
idejének 49. efztendójeben, és el-temetteték Leukán, kinek egy fia тагаda P al.
A* Bofznyai Szefer Bafa, az egéfz Bofznyasággal ujjobban Fekete De
ákra támada, kivel meg ótkózék, és igen meg-véré ótet, és Bofznyából
ki-ázvén fzámtalan kintiében 'zákmánt ténn.
Peften, a* frigyet a’ Törökökkel ismét igen írattalak, de héába, mert
a* Comiífarius Urak, éjjel valami hamis hírtől meg-éjedvén, futva fzaladának Peftról Efztergatn felé.
A" Kaaifai Törökök, Lindva Várát oftromlák , de meg. nem veheték,
kiket Prastóczi György, az Iffiu Zrínyi Miklós Kapitánya, Muraközből igen
meg-vere. Sétfi Szigetnél akkor két fzáz Török velzett el.
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A’ICaoifai TSr&kók, a* Szenyei Kaílélc a’ Mura mellet meg-lopák,a*
benne való népet rabbá tévék, a1 Kaftélt pedig el-égeték Juliufnak &, napján__*.
Tsófzy Andris, az Irfiu Ztinyi Miklós Szolgája, a* Sziget Vári Tóró.
kőkét leire ki-tsala, és igen meg.véré ókét; egynéhány fó Nevezetes
Agák tóbb fó Tórókókkeí veízcek-el.
Ebben az efztendóben, Rudolphus Tsáfzár, Baftá Gyórgyót, Erdély,
ból ki-hivá, és Magyar Orfzágban fó hadi Generálivá tévé, ki mind e'
kóvetkezendő esztendőkben meily fzerentsétlenúi vifelte légyen tifztyét,
e’ következendő hadakozásból, nyilván meg tetzik,
Szokolovits Mehmet Bafa a’Vezér, nagy erővel ki jüve; ki előtt, Septembernek ío. napján Béliről a Németek ki-Szőkének, a* Várat fok fzép
hadakozó fzerfzámmal, és éléíTel, éppen néki hagyván. Ezt halván Váczból> és Hatvanból azonképpen ki Szókének» Hatvant meg-égetvén.
Szokolovits Mehmet Bafa, látván illyen fzerentséjét, Efztergamot a?
fó hele meg Szállá, Septembernek 19. napján, kiben vala tiz ezer Német
és Magyar. Báíta Gyórgy-is a’ Tsálzár hadával, ellenében Szállá a* Vezér
nek a* Duna mellé, ezek úgy vitézkedének; hogy a’ külső sinezokat Sem
hagyák a‘ Törököknek meg-venni, végre ki ütvén a’ Törőkők sánczára» tiz
ezer Tórókhél többet vágtak le bennek-; látván azért a* Vezér, héábanvaló munkáját és fok kárrvallását, három heti viadal után kinfzeréttecék
alólla Pefthez vifzfza fzállani Oótobernek 11, napján.
Az Egri, és Szolnoki Törökök, a' Végbeliekkel egyben gyűlvén, Hat
vant ismét meg épiték.
Arnaut kis Hafzan Bafa, Bólondvárra indula, kiben meg-nem várak,
hanem ki Székének előtte. Lakot azon úttal meg-epitteté.
Belgiai Jósának, adá Rudolphus Tsáfzár, a’Karfái fő tiíztséget*hogy
Báíta hellyec Erdélynek is gondgyác viSellye. Ennek igaz neve e’ vala:
Joannes Jacobus Barbianus Comes Belgiojoß.
Baláskovits litván, Batthyáni Ferencznek Hadnaggyá, a’ Bofznyai Ba
sát fel-véré, 6 magát a’ Basát Sebben fogák-el, és mellette fó Agá
kat , és Ifzpáhjákat.
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BOTSKAI ISTVÁN
Támadásáról.
Perditto tua ex te Ifraél.

Ofeae ig. cap.

NB. UZ fidó közben, igen fzép és kívánt alkolmatofság és mód , jelenJut tette vala magát (zerelmes hazánknak, és nyomorult Orfzágunk
jó rélzének. való meg-fzabadulásában. a Török ellenség:öl; mert Kazul
Bafa a’ pártos Törökökkel, a* Török Tsáízáron nagy hatalmat vévén. Bi
rodalmában nagy tartományokat foglalt vala el. Sok (zép ésl Nevezetes
Várafokat, és erősségeket vett vala meg tólle. Azért, látván a* Törökök,
hogy Hlyen hatalmas két Fejedelemmel, úgy mint a" Római Tsáfzárral, és
Kazul Basával egyfzersmind nem érkezhetnek két felé h^d-kozj, bízó*
nyoífan a’ Portán, a’ Tsáfzár Déványában el vala végezve, hogy Rudolphus Tsáfzárral, ha kölőmben nem lehetne nagy károkkal.is meg-békéllyenek, ha fzintén Kanisát avagy Egret, vagy ha ugyan küiómben nem le
hetne, mind Kanisát, 's mind Egret, a* békelség (zereotsésben Rudolphus
Tsáfzárnak vifzíza adgyak. De ezekben a" hadakozó önökben, az Eidélyieken és a’ Magyar Nemzetségen Balta György, és a" több had viíetó Német Ge
nerálifok , Tifztvifelók, és a’ köz Német Vitézló rend is halhatatlan fzőrnyű
Ifteütelenségeket, és ifzfzonyu nagy fok ínségeket, és nyomorúságokat tfelekefznek vala rajtok, mellyeket az emberi nyelv, lehetetlen hogy meg-mondhalion: mert nem hogy bazoknál > jóságokban, maradhattak yólna béké
vel miáttok: de a’ Szent- Egyházakban a’ fó Uraknak, és Nemeiteknek koporsójokat is fel törik, és bonttyák, Telteket bellóle ki - hánnyák vala, és
úgy kereskedtek bentiek, ha valami hafzonra valót találhattak volna. A’
hit dolgában-is, hogy meg báborgattattanak vala, azt-is felette igen neheztellik vala. A* Tsáízárnak nem panalzólhatták-meg, nagy nyomorúságokat
és ínségeket, mert fenki* eleiben nem botsát vala. A‘ Nímet Tanáts pe
dig fenki panafzízát, és kiáltálat meg nem jelenti vala a’Tsáfzárnak, mert
ók abból gazdagulnak vala. Kiért a’ Magyar Nemzetség anr yira meg-un
ta, utálta, és gyűlölte vala a* Német Nemzetséget és birodalmat, hogy im-
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már tsak azon gondolkodnak vala, ( de igen titkon ) miképpen találhatná*
nak módot és alkolmatofságot benne, hogy ezt az tűrhetetlen nehéz igát,
és Iftentelen fzórnyó nagy ínséget, károkkai-is nyakokról el-vethefsék, és
magoktól el - távozeathatták. Azért im calálkozek egy átkozot ember, és
veszedelemnek fia Bocskai litván» a’ ki nem édes hazájának fzabadulását,
hanem csak a' maga hafznác kecelvén fel.zavara a' ízép tifzca vizec , és azt
a'fzép alkalmacofságot el-vefzcé tóllónk, és követvén Zápolya János pél
dáját, a’ Tó ókkel titkon egybe barátkozék, és egybe tzimborála. Látván
azért a' Tórókók ebből jó módgyokat és alkolmacofsigokat lenni, ók-is a*
Dévánban el végezet akarattyokac és fzándíkokac meg. változtatók és to
vább menvén dolgokban, Efzcergamot-is el-vonák tóllónk, ahoz még fzámláihatailan fok ezer Kerefztyén Atyánkfiait-is rabságra vivék, a* mint majd
bővebben meg érted irifomból. Atta volna a* felséges Itten, lóba ne-is fzó.
letet volna, ez az átkozot hazája vefzró, és Nemzetsége rontó ember, Báftá Györgyei ( az ki erre okot adá) egyetemben.
ANNO 1604.
Ethlen Gábort, a’ Thómós-Vári Bafa Tórók Tsálzár párántsolattyábólaz Erdélyi Vajdaságba bé-akarván vinni, a'több Végbeli Tórókókkel a’Thómós-Vári mezőre ízállának Táborba, de mint hogy még akkorban Bethlen Gábor, nem fzintén jól vetette vala meg ágyát dolgának,
és látván ahoz a’ Fejedelemséghez-való vékony erejét, és értekét, nembizakodhaték, hogy fzintén nyomos lehetne el indítót dolgában, és a’ Fejedelemségben-való meg maradásban. Azért Bocskai litvánnal kózlé dolgát»
és véle kezde tratiáini levelek által, hogy egymás eízével ’s erejével, éllyenek, és Bocskai litvánnak, úgy mint maga biróbnak, és akkórban tekéntetesbnek engedé az Erdélyi Fejedelmefségec. Azonkózben történetből Don
Pier (kinek névé Henricus Davallo Comes Don Pier vala) és Rákóczi La
jos Kippából, egynéhány ezer Hajdúval éjjel véletlenül, Thémós-Vár alatt
a’ Tórók Táborra reá ötének, és ott igen meg verék a‘ Törököket fzámtalan prédát nyervén tóllek, 6 maga Bethlen Gábor, nehezen fzaladhata bé
Thómós-Várra elóttek, holott dolmányát-is el-nyerék tólle, kinek a’
dolmánya 'sebében találták Bocskai litván leveleit, mellyekben Írtak egy
máinak, miképpen támadgyanak fel Rudolphus Tsáízár ellen, és mi módgyáva! indíthatták el kezdet praítikájokat., Melly levelek jutának a* Né
metek kezébe, kiből Belgiai Jósá (kinek Joannes Jacobus Barbiänus Co
mes Belgiojófi vala neve ) akkor béli Kaifai Királyképe, és Doktor Pecz ,
okot vévének magoknak, hogy Magyar Orfzágot-is, fzintén mint Erdélyt
úé7
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úgy fel-prédilhattyik. Azért, ez okkól Bocskai litvánt árulónak ítélék len«
ni* az okáért Várait meg-vévék. Ki miatt, meg-látod ide az eló Orfzágbéli ifzfzonyu pufztuláfokat, ízórnyfi vér-ontáfokat, fzámcalan fok Ke eiztyén Atyánkfiainak Török rabságratvaló viteleket, és fok fzámcalan vé -ontáífal vifzfza nyert fó oltalmunknak, Efzcergamnak, az fó beinek firalmas
vefzedelmét.
Bocskai litván, Hlyen nagy gyanóságáról noha elsőbben mind levelei
által, ’s mind követi által mentette magár; de látván mentségét hafzontalannak lenni, Hlyen nagy, és el-táVoztachatatlan veízedelmében, kénfzeritteték Németi Baláshoz, és Lippai Batáshoz folyamodni, kik akkorban a’
Hajdúságnak fó Kapitányi és elöl járói voltának. Ezekkel azért jó mód
dal végezvén az egétz Hajdúságnak (kik akkor a* Királyképe fzámára kéfzen ^voltának ) hoo pénzt ada.
Németi Balás, és Lippai Balás azért, az egéfz Hajdúsággal mingyáráit
Bocskai litván mellet fel-támadának, és elsőben is Bocskaival edgyfitc, Do
ktor Pecz hadára ménének Diófzegre, ki a’ Királyképének fegicségére mégyen vala Kerek! alá, melly Bocskai Vára vala, és ott Doktor Peczec igen
meg-verék, 6 magát elevenen meg-fogák, a' Németeket mind le-vágák,
Táborokat, Algyujokat, és hadakozó fzerfzámokat mind élj-nyerék. E*
len Októbernek if. napján. Ott nem késének femmit, hanem ménének
Kerekinek fegicségére, és ott a* Király képével haionló képpen cseleke
dének, a* Várac-is meg (zabadicák, de 6 maga Belgiai Jófa a' Király képe
tl-fzaladván Tokajba mene, azután KaíTa felé fitt vala,
A’ KaíTaiak értvén a’ dolgot, ók is pártot ötének (mert csak ennek
előtte az 6 Prédikátorokat Kadar ól kifizette vala, a’ Tsáfzár Templomo
kat-is el foglalta vala tóllek ) kiért ők is a' Tsáfzár ellen támadának Oétobernek 29, napján A' futó Belgiai Jósát nem botsárák Kafsára, marhájá
ban mind zákmánt tévének, a’ feleségét gyalog kfildék ki. E' meg-lévén,
mingyáráit Bocskai litvánért kőidének, ki el-jővén, a' Kadai Kamaráfokac,
kik néki meg nem akarának efzkfidni meg-fogatá. A’ Kamaráit Mikaczius
Miklóit a* Várad! Pfifpőkőt, és Szalatnaki Györgyöt a’ Pécfi Pfifpókóc, azon
képpen meg-fogatá, és kemény fogságban tartatá őket, A Kamara kin
csét és jövedelmét maga fzámára foglalá.
Látván az Orfzág népe Bocskainak el.kezdet dolgában Hlyen fzerentséjéc, és elő-mentét, a' fő Urak közzfil elsőben is H >monnai Bálint, és
György, Magócii Ferencz, és Karcai Mihály, a* fő Nemes rend, és a* za
bad Váratok azon képpen, jobb réfzre mind mell je állának , Fejedel
mekké, és elöttek-való járóvá válafzák, evei az okkal* hogy Rudolphus
Tsá-
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Tsáfzár és Király, a* Német és Olafz Nemzetséggel, ókét hitéiben igen
meg-háborította , régi ízép ízabadságokban, és igafságckban meg-nem
tartotta , fcmmi réfzében, sőt az egéíz Magyar Nemzetségnek véget akar
ván vetni, a' íó Urakat, Nemeiteket, és kiváltképpen az kik a* többinél
jobban bírták magokat, hiti ellen, ölette, fogdoftatca, jófzágokat, Váró
kat, és kintseket, a* Kamarátokkal foglaltatta, és a’ melly mind ezeknél na
gyobb, és az egéfz Orfzágot az idegen Nemzettel, tellye($éggel el-rontatván és pufzdtatván, nékik prédául atta, panafzokat femmiben elő nem vet
te, sőt tsak meg-fém halgatta.

Ilijén barátsággal vefztők-el ^
Budát-is, tanulhattál volna rajta.
Ocskai litván azért, noha el indítót dolgának jó elömenetft írattya vala,
de gondolván Rudolphus Tsáfzár ellen, és a’ Németség ellen maga és
a’ meg-fogyatkozoce Magyar Nemzetnek elégtelen voltát, egybe fzólván
az több Magyar Urakkal és fő néppel, kik mellette vajának, mindgyáráft
a’ Thőmős Vári Basához kőidé, ki által Törők Tsáfzárral traótacusba indula, és véle erős hit levél alatt, Hlyen módon végeze, Hogy a* Török
Tsáfzár ötét, és az egéíz Magyar Nemzetséget mind kincsével, ’s mind ha
di erejével a’Németek ellen, meg-óltalmazza. Hogy a’ Tőrök fohol Ma
gyar О:fzágban Várat, és Erófségec meg ne fzállyon, és el ne foglallyon,
hanem a’Némettől nyert prédával a’ Törők megj-elégedgyék. Vifzontag
a’ Magyarok-is, hogy foha a' Törők ellen kardot ne vonnyának, és réájok
ne támadgyannak , hanem a* Törökökkel edgyőct, a‘ Német Nemzetre ha
dakozzanak. De térjőnk egy kevefsé Belgiai Jófa Uramhoz.
Belgiai jófa, látván hogy az egéfz felföldi Magyarság, Rudolphus Tsáfzártul, Bocskai mellé hajlott volna, és ott fohón meg-maradáfa nem vol
na, vévén azt-is eizébe, hogy a’ Hajdúság mindeoőtt utánna fíecne, Szepes Vára Thurzó Kriftófhoz bé-ízalada, ki úgy mint vendéget, nagy izeretettel bé fogada. Végre Némethi Balás a’ Hajdúsággal utánna érkezők,
és Szepes Várát mindgyáráft kórnyől vévén réá fzálla, kit egynéhány na
pig etőflen vitata; de látván hogy a’ Várnak femmic nem árthatna, nem
akará alatta idejét héaban tölteni, el-fzálla alólla, tartományába fok kárt
tévén, Belgiai Jófa onnan nagy fietséggel Prága felé méné.
Ezen közben Bocskainak hada- mindén felőli többől- vala» Az egéfz
fel földi Végbeliek, fzolgáló rend, Hajdúság, fzabad legények, és egyéb
rend. béli föld népe, úgymint újságra, és új dologra, hozzá ijetnek vala»
főképpen azok, kiket vagy a* Fejedeiemek alatt való Tifzt Vifelők, Urok,
X
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evagy a* Németség valaha meg-háboricoctak vala bofzfzuságoknak ki - töl
tésijére , mind hozzá mennek vala.
Értvén Rudolphus Tsáfzár, hogy az egéíz fel »földi Magyar - Orfzág •
nagyobb réízre cólle Bocskaihoz hajlót volna, és 6 ellene támadót volna,
Bállá György6t (ki akkor a' Tsáfzár hadával Efztergam alatt vala, és im
már a’ Vezér Bafa is el fzállot vala Efztergam alóli) ugyan azon haddal el*
kőidé Bocskaira , és a’ pártos Urakra, hogy az Orfzágot ismét az 6 (zárná *
hódaltaífa, a' partoláfnak indítóit pedig meg-bönteífe. Balta György az
egélz Német Nemzettel, nagy vigan oda felé indula remélvén azt, hogy
Magyar-Orfzággal is, fzintén úgy bánnak, mind Erdéllyel, és azonké,pen,
az egélz Magyar Orfzág ö prédájok léfzeni jöttében Balta Lippai Báláit fel
verő, és ö magát elevenen el fogván fel-akafztatá.
Botskai litván, értvén Báítának jöveteik, nem vefzi tréfára, hanem a*
Thömösvári Basát, Bektes Basával mellé hivatá fegitségére; a’ föld népét-is
mind fel-vévé, és igy bízván hadi erejében, Báítának eleiben ízálla Edelhi
nél, és ott Izemben viván egymálfal, (ok erős harezok lévének köztók_**
Végre mind a’ két fél közzöl fok erős Vitézek el-hulván. a’ Botskai hada
meg-colyaték, és a’ mezőből ki-vereték, Botskai 6 maga Egerbe fzalada , a*
többi el-rémölvéii imide amoda fzaladának.
Itt, ha Balta György okofan hadakozott volna, és a’ mint a’ ízerentsc
mutatta hozzá magát azt concinuálca volna, kétség nélköl a’ pártotokat
meggyőzhette volna, és le (z állíthatta volna őket, az Orízágot-is a' Tsá
lzár engedelmefségére hódoltathatta volna.
Balta György meg vervén Botskait, Táborokul Kaka Varasára méné,
gondolván azt, hogy mindgyáráít tölle eí rémülnek, és meg hódolnak néki,
de meg tsalá a’ reroénség, mert Kakát Botskai jól meg • rakta vala vitézlő
néppel, és nékiek, vezé öl Segnyci Miklóít, egy jeles próbált vitéz embert,
hagya, kik vitézöl tárták Balta ellen magokat. Látván azért Balta, hogy
ott héjában fáradna, cl hagyá Kafsát, és Eperjes alá méné, kikkel mindgyá
ráít fzóban indula, és végezvén vélek, gráciát ada nékik, és ismét a’ Tsá
lzár engedelmefségére eskötteté, kit azután hamar meg bántak vala.
Itta’ Német Vitézló nép, a’ nagy fzökség miatt fel zendöle, és Baltá
nak femmtben engedni pem akara, tovább fém akarinak menni Eperjes
nél , valameddig fizetéfeket meg-nem hoznák, ki miatt kénízeritteték Bá
llá mind Táboroítul, kikeletig Epeijefnél béjábí heverni, és ott föttőzni;
Jóllehet a' Tsítfzár a* Németeket fizetésére kóldót vala két fzáz ezer forint
érő ezöftmivet, és poizcót: De a’ Fólekick kik azt kisértek az útban a ízekereket fel verek, és azt magok között fel-ofzták.
x
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ANNO 16of.
Ocskai litván, értvén Baltának állapattyát mcg-bizakodék, és ujjobba»
el-inditot dolgához kezde: jó alkalmacofságát nem akar! el -mulatni,
azért ismét Katikra jőve Bektes Basával, és minden felól az 6 párttyán-való
Urakat, Ncmefleket, és cgéb féle fzolgáló rendet, fzép biztató ízókkal,
jó maga ajánlásával» maga mellé hivata, kik engedvén intésének, látván
a' Tárók fegétséget-is mellette lenni, minden felőli hozzá jóvének; Ugjr
annyira, hogy rövid ódó múlva hadát ismét hellyére álitá, sót a* préda és
íz^bad nyertfség kedvéjért, naponként tőbból vala hada, ehez adomáoyáVil-is édesgeti vala magához óker, a’ Tsáfzir párttyán valóknak Varokat,
jó zágokar., Donatio levéllel fiúról fiúra nékik о ízt ugatván. Azoknak a*
jóságokat, kik a’ Tsáfzár hivségétól mellé nem akarnak vala állani, ifzonyu képpen raboltattya, dulíactya, és égetteti vala. Báfta fém hagya fémmit hátra dóigában, hanem ö-is a' Németekkel mindenütt a* hová hozzá
férhet vala, a’ pártofoknak jó íz ágát fokkal kegyetlenebből raboltattya, dúlláctya, és égetteti vala, Népét, mind óregét, apróját, öled és vágattya vala*
Illyen ifz jnyuképpen puíztictya vala mind a* két fél, a* fzegény Orlzágot.
Bocskai nem akarván hadaval idejét héjába mulatni egygyik réfzét ha
dának Szakmar alá botsára, kik nem fok ódóre Szakmart meg-vévék. Az
után Várad alá ménének, de ott kedvek nem telek, hanem a* Várnak élését
el fogván, a* kórnyfille való tartománt és földet, mind Bocskaihoz hódolta,
ták. Máfik réízét R-édei Ferenczhez botsára, a* Bányák felöl-való vég há
zak felé, kik mindenütt cóbbfilvén, Főieket mcg-fzállák, és meg-vévék. Az
Szécsényiek, Gyarmatiák, Drégelyiek , Dévinyiek, Bujákiak , Palánkiak,
és a* tóbb Kaftéilybeliek, a* Várakban a* Német fzólgáló népet le-vágák,
és hozzájok hajiénak. Nógrádoc megfzillák, és meg vévék. A' Bánya Vá
ratokat, a' Fárrán innen-való Vármegyékkel, mind Bocskai fzámára hódoltattá к, Lévának a* Váráfsác el rabiák, és el-égeték, de a’ Várának nem árt.
halának. Harmad réfzét hadának botsáraTokaj alá, kik a* Várát meg nem
vehetek hanem el fogák minden felőli élését, és el-fzállának alólla. Sáros
patakot a’tóbb ott való Várakkal meg-vévék, az egéfz Tátrán innen-való
Vármegyéket, Bocskai párttyára hódoicatván. De e' meg nevezet hadak,
mindenütt a' hol járnak vala, fzórnyó nagy dullaft, pufztitáft, és égetéft
téfznek vala, Templomokat duliyák és foízttyák vala. A’ Papokat, és Ba
ritokat fzegényekec ólik és kergetik vala. Azért Báítát niinden felöli kór»yól révék, Eperjeshez fzoriták, és élését minden felöli el-fogák.
Mátyás Herizeg, látván, hogy az Orízágnak nagyobb reize, mind a
X z
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vég'Várakkel edgyőtt Rudolphus Tsáizártúl, Bocskaihoz hajlott volna, és
hogy az Orfzág-is, a’ két fél között Hlyen igen pufztuloa; a', bátrán innenvaló, éi a’ Thót Grfzági Tanács Urakat Becsbe hivatá magihoz , kikkel azt
végező, hogy a’ Tanács Urak magok kőzzől, kö’gyenek követeket Bonkai
hoz, kik által intsék, hogy efféle pártoláítúl,Tó;ókkel-való bari kozáítul,
Urlzigának és Nemzetségének Hlyen, és ennél-is nagyobb következe idő
romlásától, és veízedelmécál még-fzőnnyék, és Fejedelmének isméi fejet
hajtson. Kik ezen k'ítruébóval Forgács bigmondoc, és Náprági Deme
tert az Erdélyi Püfpókóc, hozzá bocsáták, és e’ felett eróífen meg-párántsolák nékik, hogy a’ Tsáfzár fzaváyal néki femmic ne fzóilyanak, mert aval
* Tsáfzár méltóságát meg-sértc ék , ha a' Tsáfzár fiavaval, úgy mint ízól.
ga renden valónak, és tólle párt ötőnek, valamit fzóilaaának. Kik el menvén,', Szepes Várából Bocskaihoz kőidének, és meg jelenték néki, hogy ók
követségbe kfildettenek volna a' Tanács Uraktúl hozzá, azért ha (zabad
úti levelet küldene nékik, ők a’ követséggel Kafsára mennének hozzája.
Erre Bocskai Hlyen válafzt ada nékik > hogy ha a' Tsáizártúl jönnek, örö
meit láttya őket, de ha csak az Urakcul köideccenek» ismét vifzlza térhet
nek , mert az Urakkal néki moítan íemmi végezéfe nincsen , úgy mint kik
b véle egy.aránt-való veízedelemben, és Ínségben volnának a*Tsáfzár, Né
met és Olafz Nemzetség miatt, hanem 6 magával a' Tsáízárral volna dói
ga. Azért evei a* válafzfzal viízfza térének a’ követ Urak.
Bállá György látván hogy minden felöli a’ vefzedelemnek közép:ben vagyon, és hogy a’ Ficrán innen való Vármegyék is, pártot öcvén Bo
cskaihoz hajlotcak volna, a’ Tsáfzár fém élteti fém ujjobb néppel, fém az
élóbéni Vitézló népet fizetéífel: A* Vitézló nép fém akarna fizetetten ízólgálni, és néki engedelmefséggel lenni; kénfzeritceték ezekből áz okokból,
minden hadával Eperjes alóli el indulni, és laflan laflan, vifzlza Pólón felé
menni.
El menvén Eperjes alóli, az égé Íz fel földi Urak, és Nemefek, a’ Tsifzár hivségétől el hajolván , Bocskainak fejet hajtanak. Úgy min; Báthori
litván, Rákóczi Sigmond, Csáky litván, Nyári Pál, és a‘ többi.
Báthori litván meg-hala Ecseten, Juliuínak Zf. napján, idejének Sf.efztendójében. Ebben fzakadot magva a' Nyíri Báthori Nemzetnek.
Horvát Tamás, egy köz csatázó Katona legény, egynéhány Hajdút
Sgöjtvén magához, 6-is titkon pártot öté, és végezvén a’ Törökökkel,
yzékes Fejér.Várból egynéhány ruhás Törököt vévén magával, el méné Váíbnkö felé, és csak ott közel Váfonnál, bé-izene a‘ Kapitánynak Tállal Györ
gynek; hogy b csatáról jönne, és fó rabokat hozna magával, és hamegenge-
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engédné, Örömed ott bánná Kotyavecyére a’ nyereséget, ki ismervén ötét,
és lemmi rfféie laiorsrgtul, és álnokságtul nem félvén, meg engedi néki.
El jőve azért, a* Törököket kötözve od< hozá, és ez alatt a* Várat vélet
lenül elfoglaló* a'Kapitányt pedig megfogá. De nem fok ideig birhatá
a* Várat, mert Tőrük litván a* Pápai Kapitány, hafonló mefterséggel ismét
el foglalá, és a’ T.áfz r népével azt ismét meg raká. Ez lén a’ pá cofoknak a’ Dunái által, az innenső félre, első által jövetelek és álnokságok.
Rédei Fe-encz. ezenközben el jár réá b.zott dolgában, ki Törökkel,
Tatárral, Hajdúsággal, és a* tóid népével, hadát igen meg tóbitette vala.
Azért egy rézét hadának Trentsén alá botsára, kik nem fok ödő múlva
Trent ént egynéhány Némettől meg- vévék, ó maga pedig Rédei Nyittat
meg ízáliá, kinek a’ Varasát mindgyáráít meg-vévé. a’ Várat pedig a' Pöfpők ellen Forgács Ferencz ellen, ki akkor Canceliárius vala, meg-lziLá, és
azt-is a’ Várban-Való párt Cues miatt, hitre meg vévé. A* Pöipókőt Győr
felé kisérteté békével.
Az Esztergáu l Hajdúk, kik a' Tsáfzár hivségében valának, ezen köz
ben találkozónak Békíes Basára. ki Botska hoz Kubára nagy fok kincsei
megyen vala, kire réá ütvén, igen meg verek ötét, a' Basának is fejét vé
vék, a' kincsben ’zákmánt tévének.
Rédei Ferencz, értvén ho^y Báfia György Pofonhoz fzálloc volna, bíz
ván hadi erejében Ó-ís oda tarra, és a Táborát Bázis h z Izállitá*, Kihez bíz
ván, Nagy Szombat, Galgócz, Szent-Gyórgy, Bazin. és Tsallúkóz, ó hoz
zá hódulának. Honnan Rédei, Morva, és Slefia Orízágot ifzlzonyu kop
pén raboltatá, dullatá, égetteté, Báítaval-is Pofon alatt gyakorta való hartzottarta, mefterkedvén azon, miképpen Báltic a’ Sánczokból a' mezőre
ki vehetné, és véle derékképpen meg-átközhetnék, kitől Balta is igen
oltalmazza vala magát.
Rédei Ferencz Némethi Gergelyt egy köz Katonát, kit ezer Hajdúval
és Tatárai, Tsallókőzból a* Dunán által bocsáta, Hlyen tanúsággal: hogy
Kőptsénc és a* Duna mellet-való falukat el-égeíTe, remél vén aztat, hogy Bállá
minden hadával azoknak oltalmára által költözik a’ Dunán, és igy 6 Po
font környál vévén , В áltat ki - ízorittya onnan , vifzfza fém botsattya a*
Dunán. Látván Balta Dunnán innen az égeréit és fűdet..6 miga a" gya
logokkal a’ Táborban marada. a* lovafokot ped'g jobb réfz;e által bo
tsát» a* Dunán innenső félnek fegécségére, kik Némethi Gergelynek úgy
meg - áliák uttyát, hogy fohon a’ Dunán vifzfza nem botsáták; Ezen Né
methi Gergely rémülvén, nem tud vala hova lenni, hanem némellyek a*
hajdú tárfai kózzál, kik a* Duna innenső félnek állapatryát túrták, tana*
X i
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tsiból, kénfzeritteték, Sopron, és Vas.Vármegyén által, Székes Fejér Vár
felé kerülni, hogy ismét Redcihez vifzfza térheíTenek. Htokban az egéfz
fórtó mellyékét retteoeteiren raboitattya, és égetted vab. Mert akkor,
ban Dunán innen , fohon a‘ Tsáfzárnak gyűlt hada nem vala; Sót a’ jó Ná«
dasdi Ferencz hellyében, mind ennyi háború fidóben is tsak Orfzág Had.
nagya, avagy fó-lfpánnya lem vala, ki az Orfzágra gondot vifek vóina
(illy jó gondot vifeltek a' Németek az Or(zágra) Némethi Gergely azé t,
Sárvárnál minden hadaval békével menne által a* Rábán, és Marczalli viz
mellet meg fzálla, egy vagy két napig ott meg-akarván nyugodni hadá«
val.
Értvén e’ dolgot Nidasdi Tamás, és Hagymái! Kriílóf, (Ictséggel Né
methi Gergely után küldenek » intvén és kérvén azon , hogy tovább ne
menne, mert ók a' Dunán innen való Varmegyékkel, a‘ Tsáizttúl el-akarnak hajolni, és mellé átlőni; ki halván ezeket, ott meg-telepedék, várván
egynéhány napig, mi következnék {zenetekből es akarattyokból.
Hagymái! Kriftóf ezen kózben, fzolgáit hertelenséggcl Sümegbe kőidé
a* Pófpókhóz Újlaki Lajoshoz, barátságnak és fegétségnek fzine allat, ki
ket a’ Pfifpök (íemmi ámok.ágtúl nem félvén vala J eleibe botsáta. Azok
pedig a* Pófpókót Újlaki L;joít azon helyt agyon verék, és a' fejét a’ Vár
fokon ki.vetek, marhájában 'zikmint tévének, és a* fzolgáit Hagymái!
hivségére eskótteték, és mindgyáráft Űrökért kőidének, hogy Sietséggel
et-jfinne a* Várat magának foglalni; De Némethi Gergely, halván c’ dől.
got, Haoymifmak eleit vévé, és a' Várat Botskai (z ám ára foglalá.
Ezenközben, a’ Dunán innen való Vármegyék-is, úgy mint ujj dolgon
kapván, a’ Tsáfzár mellól el-állának, és Botskaihoz hódolván, Némethi
Gergely mellé hajlanak, azonképpen Szombathelly. Kófzegh, a’ vég.bel.
lyekkel, úgy mint: Kis-Komárom, Befzprém, Palota, Tata, ésTsetnek,
úgy hogy , fenki a’ Tsáfzár hívségében meg nem maradót vala, több, Вас»
tyáni Ferencznél, Zrínyi Miklóínál. és Törők litvánnál.
Petthö Márton, akkor béli Kalotsai Eriik, es Locumtenens, fzintéo
»^korban, Német Várba, Battyáni Ferenczhez költözik vala ez háború
előtt, kit a’Körmendi Katonák Toronynál meglelvén, az utón fel-verésiek, minden marháját, fzekereílfil, lovaitól, elhajták, ésel-vivék, ó ma«
gát Kor begeten hagyák , azután fzekértn vivék Szolnok Várába; kit azu
tán Német Ujváiba hozata Battyáni Ferencz, és mind e* háború üdének
Végéig ott lakott nála.
Némethi Gergely, Nidasdi Tamás, és Hagymád Kriftóf a‘ Sómé.
ghi
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ghí dolog után, nem bízván csak a* magok erejekben, míndgyáráft a* Ka»
niíai Basához küldenek, és kerék azon, hegyin nden erejével íegitségekre
n ellőjek jönne, sót a‘ Bofznai Basat-is hinna fegisgekre melltj.ki és így
Törökkel, Ta.átral. e" lóid népével, alkalmas hadat győjtének egyben.
Hagymái] Kriftóf azért, Magyarral, Törökkel, és Tatá rai , három_s
ezeren Sopron alá mene, ott egynéhány ízáz fegyveres Németet hallott
vala lenni, kiknek Tratmanftorfer Adam vala Kapitányok; az kkal a* Va
ras előtt fokáig harczola, de meg-tolyák ötét a' Németek, és Kereízturig
lóvóldözék, és vágak őket. Ö maga Hagymád alig fzalada-cl, nyótez ízáz
embernél többet vefztvén oda, mindinkább Magyarokat.
Némethi Gergely Törökkel. Tatárral, és Magyarral, az egéfzBétíi,
és Ujhellyi mezöt el égetteté, és raboltatá, és meg-térvén Sopront megízállá, kinek a' hófstáttyát fel.égeté.
Rédei Ferencz, látván hogy Baltának femmit nem árthat, vifzfza téré
Bazintul, és E’-fek Újvárat meg.fzállá: az egeíz nyarat alatta mulatá - el, ki
akarván belóile éheztetni a’ benne valókat.
Báfta György azért látván hogy Rédei Ériek Újvárat meg. ízállotta
volna, kit ö mind vitézló néppel, éléflel, és hadakozó fzerízammal, jól
meg-rakot vala, által költözők a* Dunán, Pofont azonképpen néppel, é*
éléífel, jól meg-rakván, Auítriának , és Sopronnak fegitségére mene, ki
mikor Sopronhoz kózóigetet volna, Némethi Gergely, meg-nem váráSo
pron alatt ötét, hanem Taratzkit él hagyván, népének fok kárával el-fzálla alóila.
Báfta György, a* Sopron környől-való falukat, kik a’ Némethi hadátúl meg marattanak vala, mind el-rabolcatá , és égetteté. és aval Béts felé
vifzfza téré, mert az alatta-való vitézló nép nem akara főzeteden hada*
kozni véle.
Némethi Gergely Körmendhez fzálla Táborban, és Stiriát Regedéig,
és közzel Greczig, nagy lftentelenől raboltatá és égetteté.
Tratmanftorfer Sigmond, a* Thót Orízági Végbeliekkel, és egyébb
alatta-való fzólgálo néppel, Regedébe fzálla, Stiriát akarván oltalmazni.
Dráskovits János a* Bán, azonképpen, az Orfzág-béli Urakkal, Neme
tekkel , és a' föld népével, Varasánál a' Dráva mellé fzálla Táborban, vi
gyázván, és őrizvén á’Dráván-való keleteket a'pá r to fok túl.
Botskai litvánt, az egéfz Erdélység Fejedelemmé valafztá , azért
bé-
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bé-méne Erdélybe, és meg-esk&vék nékik a’ Fejedelemségre: vifzontag az
Orfzág-is néki hívségre; ott maga képében Rákóczi Sigmondot hagyá. 6
maga pedig ismét ki jóve Kafsára.
Tratmanftorfer Sigmond, a’ Thót Orfzági Generál, Dráskovits János a’. Bán, Battyáni Ferencz, és Zrínyi Miklós, egyben gyülekezvén, я
Némethi Gergelly Táborára ménének. ki akkor Hidvégnél Rába mellet
vala Táborba; de Némethi meg-nem várá ókét, hanem el futván elóctek,
hadának maradékjával kis Komáromon alóli tartozék meg.
Az lírák azért, mind a’ három Vármegyének grátiát adának a’ Tsáfzár akarattyaból. és a’ fó Nemefeket Tsáfzár hivségére eskótteték, tsak
Nádaséi Tamás, és Hagy maii Kriftúf az 6 népekkel maradának Némethi
mellett. Szombathelc, Kó'zcget, Körmendet, Sümeget, és a’ tóbb vég
házakat, kis Komá-omtul, és Szent Györgytől meg válva, ujjobban a‘Tsá
fzár fzámá a fogtalak vifzlza.
Tratmanftorfer, és Battyáni Ferencz, Körmendnél, azután Szent Gothárdnál maradának Táborban , vigyázván, és a* földet oltalmazván.
A' Bán, és Zrínyi M.kiós, meg té ének, az ó földöket, és a* Drávánvaló keleteket oltalmazni.
Somogyi Mátyás, ki a’ Tsallokózi Hajdúságnak Kapitánnyá vala, mind
az egéíz Tsallókózzel, és benne- való Hajdúsággal, traítatus által ismét a’
Tsáfzár hivségé e hajla Bocskaitól.
NémethilGergelly, Törökkel, Tatárral. ujjobban egyben gyülekezik,
és Sümeget meg fzállá, mert Sömegnek tói le pártolását igen bánnya vala,
mivel minden prédáját, és nyereségét, a Várnak e:ós voltához bízván,
oda takarította vala.
.
Tsatmanftorfer Generál, ezer lovas katonát, botsára Sümeg felé,
hogy meg látnák a Várnak dóiga mi állapatban volna, ezeknek vezérül
adá Rintsen Audráft. és Keglevits Györgyöt, kik a’ Tábor fz él lyre, mar
talékot botsátának , ö magok ped g lesben állának. A’ Török , Tatár,
mindgylráft a’ martalék urán indula, és m g a* derék féreg el-érkezék, ad
dig a! Németekkel mind hartzolnak vala, és tartoztattyák vala ókét, el
érkezvén azért a derék fereg , a’ Néme teket környöl vévék, és ott igen
meg - verék, honnan nem í kan fzaladának vifzffza a’ Táborban bennek >
itt Gyulaffi Kriftófot, és Geréczi Má yáít, több fok fó emberrel eleve
nen el-fogak.
TratmandoTer Generálnak a’ hada, a' ffizeterlenség miatt mind о fzol és
kevefdik vala; a’ Némethi hada pedig minden.felöli többül vala. A’ Ve
zér
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iér hadából-is, a’ préda kedvéjért fokán jönnek vala hozzá, ki miatt_*
Tracmanftorfcr Generál, kénfzerittecék minden hadával vifzíza Regedébe
ízállani.
Szombathellyen haltak vala nyólcz fziz Iílentelenc Balónt» kik a’Vár
megyében tűrhetetlen kóborláít és pufzticáft tefznek vala. Ezeknek Ka
pitányok Alexandra Rudolph! vala. Kikre Hagymái!, réájok roene, és le
ire ki-csalá őket; ezek rettenetes nagy harczot tárcának véle, és igazán vi
téz módon oltalmazzak vala magokoc. Végre nagy későre a* fokaságtul
meg gyözecetvén, meg-verettetének , kik kózzűl igen kévéién fzaladhatán. к-el Szombatheltyre. Minden marhájukat 'zákmánra hányák, és fel-pré
dái ák , fzámtalan gazdagságot találának nálok, mert fzintén akkor hoztak
vala fizetéft nékik, kit el-fém ofzcoctak vala még.
Némethi Gergely, látván, hogy Sümeget meg-nem veheti; értvén azt*
is» hogy a' Thót О i ízági Generál minden hadával vifzfza fzállot» Rege
débe, el-ízilla Sümeg alóli» és ismét bé fzáilí Vasvármegyébe> Körmendec
meg-fzáliá és meg vévé- A* Vármegyéket ismét Bocskai fzámára fdglalá ,
Kőízegcül meg vatva, kit Némettel igen meg raktak vala. Nempti, Alsó,
Lindva, Bánífi Kriítófíál „ Szétíi fczigeti, és Murai Szombat, ezek-is hozzá
hódolónak. Stiriát Murámul közel Gréczlg, ’s- mind innen Dráváig és Re
gedéig fzőrnyen raboltattys és égette» vala , Rege de alatt ar Generállal
egynéhányfzor meg- harczolcak, fzintén »’ hőftáttyában-is, mefterkedvént
mindenképpen azon, mi módon tsalhatoák-ki ötét Regedéből, és- derék
képpen meg-ütközhetnének véle.
Inter duos litígxnfts, férfias gavijas eft*
Zokolovits Mehmet Bai» a* Vezér, mikor Rudolphus Tsáfzárraf, és a"
Németekkel, a’ Magyarok illyen iízfzonyuképpen vefzekednek, látván
minden dolgában fölette nagy alkalmatofságát lenni, nagy erővel ki-jő ve,
és jöttében Vifegrádot meg-véve. Azután a’ hires nevezetes Várat Efztergamot Törők Tsálzirnak Bocskaival iettalkolváia és hiti ellen meg-ízállá ,és
azt crőiTen vitatá. Kit jóllehet a’ Németek, mind éléiTel, 's mind hadi lövő fzerfz ómmal bóvségeílin meg-raktak valar Német vitézló népec-is nyólcz ezért
küldöttek vala az előbenniekhez bé? de a’ Magyar vitézló nép к ózzál, fenki
nem vala benne,mert annakelőtte,mind onnan, ’s mmda'tőbb vég Várakból
a Magyarokat ki küldótték vala a* Németek, gyanakodván ellenek, és fél
vén tóllek. Midőn azért a’ Törökök a* külső Sánezokra immár tizen hat
erős oítromoc tettek volna, és a’ Sánczokat meg-nem vehették, volna a* NéY
meteb-
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mctektól: az utóhó odrom után máfod napon, Igen nagy temérdek $8r8
kód támada, melly alacc * Tó, ókók ismét nagy csendefvn odromnak kéfzólé.ieki a* Németek pedig a' nagy só 6 kód miatt nem lárhattyák vala
ókét, sót akkor odroméul lemmit nem is félnek vala, és közöllek ki-fefu
fzik, s ki alafz к vala a" fok fáradság után. Д* Tórókók azért véle;lenól
Hagy hirtelenséggel reijok ötének, és aluva, kéizileclen találván a* Néme
teket meg gyózék, és mingyárált meg vévék tóllek a’ sáncz .kat, 6 mago
kat pedig le vágak benne. A' ki a' Várba Izaladhatot volna; is berniek, netn
botsáták bé ókét a' Várbeliek, félvén azon , hogy a’ Németekkel edgyótc
a-Tóiók is el-végyeflen bé rohanna a’ Várba, azért ezen a-.; citromon há
túm ezer Német" velzetc-el, a'fó Kapitány-is GrófFVón Ettingh, fok fó tifzt
vifeló Németekkel, és egyéb Viiézló népnek ízinével és erejével. Azután
nem fok idővel, a* Víz Várat, és »' külső báítyákat egy odrommal megvévék, ezen az odromon is három ezer Német veizect el. A’ tóbb Néme
tek kik a' Várban fzorulcanak vala el remiiének, egy mis között pártot
éltének, és máfod napon a’ nevezetes fó Vég házat f kiért (zámtalan ketefztyén Vér ontaték-ki két úttal, minek előtte meg-vennék azt» a' Tö
rököktől) hitre a* Vezérnek meg-adák, kiből őt ezer, hat Iz z éлр és
egéfséges Német jóve ki, ezek kózzil négy fzázán maradának a' fó okók
közót. így vefzték el a’ fó házat a"1 Németek a‘ Magyarok nélkül, kiket
az Ur Idén azért gyalázá így meg, hogy ennek előtte mikor vagy valamelly
Várat vettek - meg tóllek a' Tórókók, vagy mezőben verték - mtg ókét,
mindenkor a* Magyar Nemzetre vettetek, és ókét ekofzták. Azért ezt
nyerők a’ Tőrökkel- való barátkozáifal.
Elztergamot meg vévén a* Vezér, barátságnak fzine alatt kilde Érlek
Újvár állá, fegitségre Homonna: Bálinthoz, Réddhez (kik immár íok idő
től fogva hevertek alatta) húfz ezer Tórőkót: de Homonnai, és Rédei
látván a'Tó-óknek csalárdságát, ezen el-rémőlének; tudván aztot, hogy
ha a’Törőkkel edgyitc meg-vennék-is Érlek Újvárat, de azt-is, mint Efz*
tergamot el foglalnák a' Magyaroktól a* Tórókók. Minek okáért a* Tóiókőket magáktól virziza botsáták, és Mátyás Hertzeggcl végezvén, bizo.
nyos okokkal maga adta a' Hertzeg nékik Ériek- Újvárat. Ezenközben &
maga a* Vezér F.fzrergamot etóíTeo épitteté.
Bids György ezenközben a* Német haddal, mind Nagy Komárom
nál vala Táborban; honnan ó-ómeft fegitségére ment volna Eizcergamnak,
de Homonnai Bálint és Rédei Feremz -miatt» k'k az egélz nyáron Erftk Új
vár alatt bevertek Táboi ban, nem mehetet oda Báfta, félven azon, hogy
egy felőli ók, más felőli a' Tótók rajta léiken, és fel verik hadát. Jólle
het
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hét kérte légyen В Mais, Homonnai Bálintot, és Rédeit, hogy tekintvén
a* közenséges jót, és Országoknak maradását, adgyanak hit levelet néki:
hogy nem bánttyák, fém nem háborgactyak ötét hadával, és ó el-mégyen,
Efztergamnak fegitségére. De az Méntélén emberek nem akarinak ahoz
álani. Kit azután OrfzágUuknak nagy kárával» mid ók, mind mi meg-bántunk_».
Kis Hafzan Bafa> a* Vezér Bafa akarattyából Efztergam alóli cl-indulá,
és Palotát meg fzálli» és azt meg vévé.
Hoc fас unt fiúiti, quos glória vexat inanh
NB. A Nnyira meg bolondultak vala akkorban a* Magyarok, hogy a’ Né/V methi Gergely Tábo ban halván hogy Efztertíamot a1 Tórókók
meg-vcrték, JEfuft kiáltottak örömökben, Taratzkokat. és puskásokat, a*
Törökökkel edgy&tt 6 óm e ki sű-égették.
Vox in excdfis audita efi lament ationis, lutlus • & fietus, Rachel plo•
rantis filios fuos. Jetem. ji. cap.
^Zenkózben Némethi Gergely» a' mellette való pártolókkal, Tórókkel,
L és Tatárral, valahova étkezhetik vala, ifzfzonyu rabláft, és puiztitáft
téfzeo vala, nem tsak л Németségen, és a* Tsáízár párttyán-valókon, de
maga páttyán- valók jófzágát-is, a* Tórókók, és Tatárok kéméledenül ége
tik, pufztittyák, és rabollyák vala. Úgy hogy a* Dunán ionen-való Őrfzág, ki ez ideig mind л Táróktól és Németségtől éppen meg - maradót
vala» e’pártolás miatt fzintén el • pufztula. NB. Bizonyoflan befzéllik,
hogy azon a* nyáron tsak a’ Némethi Gergely Táborából, nyolczvan ezer
leieknél többet Németet és- Magyart vittek az Efzeki hidon által a'Tő.
tókók. A1 Magyar Hajdúság is mind Német ’s mind Magyar rabot,‘egy
araot el adót pénzen a* Tőröknek és Tátárnak.
Tratmanftorfer, a’ Thót Orfzági Generál, a’Végbelieket és a* Karló.
Czi hidat magához gyöjté Regédébe, és az egéfz Mura mellyéki Magyar
ságot cl égeté és el-rablá, Pctáaczi, Rakitsáni, és a* lserncczi Kaftéliyokat földig égetteté.
MunTur Joannes Hercules Comes a’ Tilli, Rudolphus Tsárzár Martaik ja,
látván hogy Némethi Gergely a* mellette-való pártolókkal, T6.őkkel és
Tatárral, a' Németségen fzámtalan kárt és puiztitáft téízen, a’ T.-áfzár ha?,
dával réájok méné a’ Thót OrCtági Generállal edgyút , és a’ Némethi ha
dának egy réizéc meg-véré, 6 maga hadának több réfzével nem meré meg
várni : hanem Nádasdi TamáíTal, Hagymáit Kriftóffal, Binfíí Kriftóífil, és
*’ (óbb pártolókkal a’ Törökökhöz folyamodékj és mivel ho,y immár-»
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téli 6dö vala, közöllek ki Kanisán, ki Sziget Várban, ki Vétsen telele-fei.
A* Máriáik pedig a* Vármegyéket ujjobban a’ Tsáfzár fzamára foglalá és hodoltatá.
Botskai litván valami gyanóságért Némethi Dalaira meg-haraguvék,
ésraeg öleté ötét, kit Segnyei Miklós Kafsán valami lakodalomban véletle
nül maga kezével agyon vere. Azért iilyen végek lén Balás Uraiméknak.
Rofzburm Hermánnak Rudolphus Tsáfzár Prágában felét véreié, No.
vembernek 29. napján, ki ez előtt a’ Tsáfzárnak mezei fö Marialkja vala,
és mindenütt vitézül, és ditséretefen vifelte hadait.
Botskai litván. Erdélyből ki-ejőve Kafsára: azután elindulván, Peítnél
ízemben lén Szokoloyks Mehmet Basával a' Vezérrel • ki noha nagy tifztefséggel, és bőtsfilettel fogadá őtet, és Tsáfzár nevével egy Koronát-is tén
az fejére, Szent Márton napján, de azért álnoksága ugyan nyilván ki-tetzék
néki,

Sero fapiunt Jhryges
Atván azért Botskai litván a’Törököknek álnokságokat, úgy mint kik
hitek ellen, és véle való végezéfek ellen Eíztergamot, és a’több vég
Várakat magoknak foglalák; meg térvén a’ Vezértől, Korponára méné, és
az 6 párttyán-való Uraknak, Nemefeknek, és Vármegyéknek oda Gyúléít
hirdete; holott eggyenlő akarattal azt végezék: hogy Rudolphus Tsáfzárral jó módgyával meg békéllyenek, mert a'Törökkel-való baiátkozás miatt,
és ez nagy viizfza vooyás miatt, az Orfzág tellyefséggel el vefzne. Azért
lllyésházi litvánt, egynéhány fö Nemes emberrel rendelek és válafzták Bétsbe Mátyás Hertzeghez, biyonyos conditiókkal a’ frigyet traítálni.
lllyésházi litván, még Botskai litvánnak táimdáfa előtt, Tsáfzárnak
haragjában elett vala, kit profcribáltatot-is; ki miatt minden jóízágác, és
lók Várait hátra hagyván Bétsból, Lengyel Orfzágba futót vala, honnan, a'
Tsáfzártúl nem találhatván magának grátiát kinfzcréttetet ofztán Bocskai
hoz folyamodni. Azért illyen nagy háborúsággal és vifzíza vonyáíTal, vé
gezek cl ezt az efzccndőt,
Sigmondnak. a' Lengyel Királynak meg halván a' felesége, hozá ma
gának feleségül azon Stíriai Károly Hertzegnek, máiik léányát, ki az döb
beni feleségével, egy Attyátul, Annyátül-való volt.

L

ANNO 1606.
Llyésházi litván azért, egynéhány Úrral, és fö Nemes renddel, ebben az
efzteodöben hiromfzor jőve Bétsbe Mátyás Herizeehcz Kafsáról, a*
békef-
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békefség fzerzéfre, hová Mátyás Hetzeg-is, mindenkor oda gyítette a’
Taníts Urakat. Végre azért, illycn okkal alkolutcá-meg illyesházi, Rudolphus Tsáfzárt, Bocskai litvánnal.
Elsőben, mivel hogy Bocskai litván volt indítója a’ Magyar Nemzet
régi fzabadságának , és igazságának hellyére-való altatásában, azért-való
nagy kóhségéjérc, faradságáért, és leg-főképpen életének fzerentséltetéséjére, hogy Erdély, és Tiízáig Magyar. Orfzág,Tokajai edgyűtt fiúról fiúra
öve légyen.
További, hogy az Őriz ágnak régi fzabadságát és igafságát, Rudol.
phus Tsáfzár ismét meg adgya a' Magyaroknak, Nádor I pán, Kincs-tartó
légyen, a* Kamarát pedig fémmivé tegye, az Orfzág beli Tifzteket és Kapicánságokat ( Győrtől, és Komáromtól meg válva} a* Németektől el-végye, és Magyaroknak adgya. Annak fölötte, ezt a’cámadáft, fe.0 maga
Tsáfzár, fe a Németek, foha fzemekre ne vefiék a' Magyaroknak, kiről
miad 6 maga a* Tsáfzár, 's mind a’ több Orfzágok, levelet-is attak a' Ma
gyaroknak.
Ugyan akkor fzámkiveték és proícribálak a' fő Kamarás Urakat, tudni
illik: Szuhai litvánt az Egri Pőfpőkőt, és Mikáczius Miklóít az Várad! Pfifpőkóc, azért, hogy fok tórvéntelenséget, cselekedtek az Orfzág fzabadsága ellen, mind az Urakon, s mind a’ Nemes renden valókon.
Mind ezek felett,hogy a*Tőrök Tsáfzárral meg-békéllyék; mert ad
dig a* meg romlott Orfzág raeg-nem épülhetne, még a* Tórékkel-való bé
kefség meg nem léiben.
Szokolovits Nehmet Bafa a’ Vezér, meg hala Konltántzinapolyban, ki
hellyett Murát Bafa a' Béglerbég lén Vezérré.
Ugyan onnan Bétsből, Rudolphus Tsáfzár követi: Thurzó György,
Iftvánffi Miklós, Batthyáni Ferencz, és Erdőd! Kriltóf, Bocskai litván kővécével, tudni illik: Illésházi litvánnal, Nyári Pállal, és Czobor Mihállyal
alá ménének Komáromba, azután, Sitva torokhoz, a* Törökkel való békét
ség fzerzéfre, hová az ujj Vezér-is a' Murit Bafa (ki akkor a* Tsáfzár hadá
val Budánál vala Táborban) A’ Budai Ali Basát, egynéhány fó Törökkel
oda botsátá, és ott a’ frigy dóigát Hlyen okkal végezék-et a* két Tsáfzár kö
zött: Hogy Rudolphus Tsáfzár, fiivá fogadgya; vifzontag, a* Törők Tsá
fzár a’ mi Tsáfzárunkat Apjává fogadgya. Hogy moítan Tőrök Tsi
ízárnak két fzáz ezer forint érő, ajándékot adgyon, ennek uránná ne adó
zón Rudolphus Tsáfzár a* Tőrök Tsáfzárnak, hanem egy máinak Fejede
lemnek való ajándékot küldözzenek. Továbbá, hogy a' frigy húfz efziendeig tartson. És a* ki mit egy máftul meg.vett, az annál maradgyoo,
Y #
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Otskai litván i Kafsln meg hala vizi betegségben Decembetnek 17. nap.
ján,idej nek fO. efzcendójébcn j kit el temvtének Erdélyben, Gyula
Fejér Várat (cum divitc &c. Luc 16. cap ) Moudgyäk azi-is, hogy Kättai
Mihály az 6 Cancelláriuíia, etette volna-meg, meliy gynóízságért, azon
máfod napon hogy meg hala Bocskai, az piaczta ki hozok Káctaic, és apró.
za vagdalák fzegénc.
Abfiulit omnes Magnificos meos, Dominus de medio met: vocavit adverfűm me tim us, ut contereret electos meos. Thren. 1. cap. Propter hoc fceluu
Я. Farai. гэ> cap.
NB. Kérlek fzeretó Attyámfia, nyisd jól fel fzemeidet, és tekintsdmeg ezeknek a* pártos Uraknak, Bocskaival edgyfitt, mi it jutalmazta légyen meg az Itten, a' fzámtalan ártatlan Kerefziyén lelkek Tőröknek, és
Tatárnak-való el adását. Négy avagy ót elziendó alatt inkább mind elhalának a’ fó f& Urak. Meg-hala Bocskai litván, Báthori litván, Ulésházi
litván. Homonnai Bálint, Magócfi Ferencz; és Thurzó Kriítóf; ezek mind
magtalanul halának el, idejeknek pedig jobb korában. Rákóczi Sigmond,
Csáki litván, és Nyári Pál ezekkel edgy fitt oda vadnak. Azért íliyen ízem
látomáít bfintecé meg Itten a' bűnt, ezekben.
Ezen közben ebben az efztendöben, a’ békcfségnek ízerzéséjért, a*
hadak minden felöli meg-fzfintenek, és az egéfz efztendó békeiségben mil
lek.el.
ANNO 1607.
Udolphus Tsáfzár, mint okos és elmés Fejedelem, látván hogy Efzter.
gamnak , Kanisának, és Egernek el* velzcsével, Magyar-Orizág *k_a
nagy réíze a' Török birtokában etet volna: Izémé előtt vifelvén azt-is,
hogy Orfzágának illyen vefzedelme , és fok táradságá nagy fogya.kozá.
sara lenne, nem akarta a* Török Tsáízárral bitva toroknál fzcrz-.t frigyet
meg- confirmálni, hanem ujjobban hadat akar vala Török Ts Izár ellen
indítani. Azért , a* Taáfzár Imperiomba, Rézen Városában Gyfiicíl hirdete, hová Ferdinand Hertzeget, a1 Grseczi Káról Hertzegntk fiit, elborsárá maga képében , és a* Török ellen ujjobban hadat kére az Imperiombeliek fil , hogy evei a’ haddal Magyar- Orfzágnak valami rtfzé isméi
meg fzabadirhaffa töllek Ferdinand Hertzeget pedig (л maga 6tseit«j»
meg-vetvén) Romai Királlyá akarja vala tétetni > és ezt az el fzánt igyekezetit, a* jó Tsáfzár mind vé»hez-is vitte volna, ha a’ nyughatatlan eljnéjfi emberek békét hattak volna néki. Melly dolgot a* Magjai ok e
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ízekben vévé«, igen meg-rémőlének rajta, és főképpen azok, a* kik Bot*;
kai párttyán voltának, és a‘ Németségen több kárt tettének; félvén azon,
hogy ugyan azon haddal a' párt ütésé t óket-is meg- bünteti a’ Tsáfzár.
t dolgot azért a* Budai Ali Basának tintára adák, hogy Rudolphus Tsáfzá , lem a’Tőrök Tsá zárral, lem a' Magyarokkal, nem akarná a' békes
séget meg - tartani, hanem ujjobban reájuk akarna hadakozni, és kérék
azon a’ Basár: hogy lenne winden Segítséggel mellettek, ók módot talál
nak benne, h >gy mind a* Tőrök Tsáizá rai, ’s mind a’ vélek-való békesség
nek meg tarrá ára, rtá kénfzeritik a* 1 sálzárt; kiknek a’ Bafa minden fcgitr éggel ajánlámagác, mert 6-is igen fel vala TórÓk Tsáfzártul, ha a’frigy
fcl-bomlot volna.
Más fe;óll Ml yás Hertzeg is igen meg indult vala azon, hogy a* Tsáfzár ótet, úgy mint óregi ig Aityafiát, és a’ kire elsőben-is nézne a’ bíró#
d-.lom , mind ín ok nélkül meg-vetvén, hellyette Ferdinándot akarná Ro
mai Királlyá récénk Továbbá, azt is igen nehezteli! vala, hogy MagyarOrlzágért fokát fáradván, és mind a’ Magyar Nemzetséggel, ’s mind а' Г6rókökkel, nagy munkával, békefséget ízerezvén az 6 végezését a’Tsáfzár
feramné akaná tenni ujjobb háborúságot akarná indira i; a’ Magyar Nem
zetet is. ki fok fzáz efztendó 61 fogva, a’ több Orfzagoknak, oltalma vala,
tellyefséggel ki akarná tőrleni. Azért illyen nagy mél atlanságáért, 6 is
Magyarok me lé álla. A’ Magyarok is lárván Mátyás Hertzegnek, eleitől
fogva hozzájok való Attyai (zere etit és fzorgalmatoságát, réá feleiének
néki, hogy ótet Magyar Oifzági Királlyá akarnák tenni. Auftria és Mór.
va h ifonló képpcn a’ Hertzeg mellé állának: mert ők is el-untak vala a’ fok
in éget és hadakozáíl; tudgyák vala azt is, hogy ez ujjonnan-való hadakozáíTal, elsőben-is bmét őket puízritanák el.
Azért nagy Andráft , egy köz lator Hajdú Icgént, a’ hajdúságnak ve»
zé ül rendelek, és a* hajdúságot ismét fel-lázzazrák, kik elsőben is a* fel
földét Tok og mind el fogta Iák, Kaísát-is kórnyfil vóvék, к ben Forgács
Sigmo d , és Dóczi András vala Király képe. E’ lén Novemberben.
M.tyás Hertzeg azért, Januanusban 1608. efztcndóben a* Tsáfzár
akarattya ellen, egy hértelenséggel való Gyíiléft hirdete Pofonba, és ott a*
Magyarok között, Auílriaiak, és Murvaiak között, erős fzővetséget, és
ő.ókós confa:derá:ioc t fi nála, hogy ők femmi nén.fi ízőkségekben egy máit el
nem hadgyák, és valaki a’ Tő:ókkel való frigyet, és a*Bétíi v^gezéít fel akar
ná bontani, akar ki legyen az (itt a’ Tsá fzárt érettek) arra úgymint kőzenséges ellenségre, egyenlő erővel réá támadgyanak (Igen méflerkedet
ezután Királyságában lévén Mátyás Király rajta, miképpen tehetné volna km*
mivé
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»ívé ezt a’ confederatiot, de nem tehette fzeréc) ugyan akkor Mátyás Hertzegec a* Magyarok Gubernátorrá valafzták. E* meg- nevezet Órfzágoc
azért el végezek, hogy kikelettel rnindgyaráit,mind a'Magyarok, Auítnaiak>és Morváiaka’ mezőre kúfzállyanak.
ANNO 1608"X/iAtyis Hertzeg, arvégezés fzerént kikelettel a* Magyar-Orfzági, Auftriai,
лУХ és Morvái hadat egybe gyűjce, és Szent György nap élőit, fzép erő
vel Bétsból meg-indula, és Prága felé meovén, ar Tsáfzár ellen Táborba
fzálla. De a* Tsáfzárnak akkorban fcmmt kéiz hada nem lévén, kénizericceték b'ékefség traótáiáfra állani, és mikor azt fok ideig traétálrák volna kőíztők, végre így alkuvának meg: a* Tsáfzár a’ Magyar Orfzági Koronát az Őr
iz ággal edgyűct, annak felette Aultriác, és Morvát, az őrsének Mátyás Her«
tzegnek adá. Továbbá, a’Tsehek is ótec nevezek a’ Tsáfzár halála után kő.
vetkőzendő Királyoknak, E’ lén Sz. Láízló Király napján. Fel-vévén azért
Mátyás Herczeg a' Koronát, ki immár öcven hét eíztendeig vala a’ Néme
tek kezében, nagy örömmel vifzíza jőve Bétsbe véle.
Mátyás Herczeggel Prága alatt, ezek a*Magyar Urak valáoak: TburZő Gt< rgy, e' vala fő a' Magyar had előtt. Zrínyi Miklós, Erdődi Kriítóf,
Sétsi Tamás , Nádas di Tamás > Hagymáit Kriftóf és többen fokán.
Mátyás Hertzeg meg-jővén a* Prágai hadból , a’t Magyaroknak Gyűléft hirdete Pofonba, hová minden felölt az Urak egybe győlének. Melly
Gyűlésben»
ANNO rfoS.
XLl X/TATYAS Hertzeg Maximilian Tsáfzárnak fia, és Rudolphus Tsáfzár1’ 1 nak őtse» Báttyának éltében koronáztaték Magyar Orfzági Ki
rállyá Pofonban , Szent Ersehet Afzfzony napján.
Illéshizi litvánt ugyan akkor tévék Nádor-Ifpánnyá.
A’ Koronát pedig / Magyarok» nem akarák fém miképpen magok ke
zek közűt el-bocsátani, hanem azt a* Pofont Várba heilybezteték, kinek
őrs és éré Révai Pétert, és PálfE litvánt rendelék.
Ebben a’ Gyűlésben, uj jobban meg-erőficék a* Törökkel.való frigyet,
és aT Bétii végezéft.
Ittvántfi Miklóit, ezen Gyűlés alatt meg-fité a* gutta Pofonba bánattyában, mert llléshází litván a” Palatínus profcribáltatni akarta azon Gyű
lésben azért, hogy 6 ellene (a’mint Ö mondotta ) az Orizág törvénye el
len hamis fzeotentzia levelet adót volt-ki a Tsáfzárnak, melly profcriptiótut ez a* betegség mentette-meg.
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ANNO 16^09.
Llésházi litván a* Nador-Ifpán, meg-hala Becsben Májúinak ?. napján,
idejének 6j. efztend&jében. Ez igen nagy temérdek kincset hagyóc ma
ga után.
Mátyás'Király, Győléft hirdete Pofonbaholott
Thurzó Györgyöt, válafzták Nádor-Ifpánnyá Decembernek 8. nap
ján, Illésházi hellyecc.
ANNO 161 o.
Udolphus Tsárzár, eízébe vévé, hogy el költ tölle Magyar. Orfzág; felindula azért rajta, és Mátyás Király ellen hadat indita, hogy érette
meg. állya rajta boízízujác ; a* Király is (noha véletlenül, és hércelen—s
fzerzet vala hadat ellene a* Tsáfzár) nem hagya femmic hátra dolgában, ha
nem ó-is minden felöli egybe gyfijcé népét a' Tsáfzár ellen. De az Imperiomi Hertzesek mint jámborok,a’kerefzryén Vér-ontáA el-akarván távoztatni,
a’ két Fejedelem közibe állának, és le-tsendefíték közcók a* hadat.
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Udolphus Tsáfzár, még íem felejtheti-el Magyar-Orfzágot, hanem ismét
hadat gyfijté, és Leopolduít a* Stíriai Káról Hertzegnek fiát és Ferdinánd Hertzegnek az öcsét, akarja vala titkon, Mátyás Király ellen, Tseh
Оrlzági Királlyá koronáztatni; de az Tseh Orfzágí Urak e’ dolgot idején
eIzekbe vévék: a* Tsáfzár ellen fegyvert fogának, és Mátyás Királynak ez
dolgot fietséggel tuttira adák. Mátyás Király, is hertelenséggel Au Áriát,
és Morvát fel-vévén, a* Tsehek mellé Prágába bé-ízálla az ó Várasba,
holott a’ két fél között, а* V áras ban erős árkőzetek lettének, és mind
két felőli fok ezeren el-hullának; mert a’Tsáfzár népe, Leopoldus Her*
tzeggel a’ Vár felőli-való Várainkat cl foglalta vala, és a‘ nagy kő hídnak
a végét bé-sánczolván, azt érődén őrzi vala. A’ Király népe pedig az
ó, és új Várafokat bírja vala, ők is a’ hídnak a'máfik végét bé-sánczolák,
és azt hafunlóképpen erődén őrzik vala. Végre az Urak kőzzúl némellyek,
addig járának a' két Fejedelem között, hogy meg alkottaták. A’Tsehek
azért, fzeme láttára a’ Tsáízárnak, a’ Prágai Várban, a’ fzokot ceremóniák
fzerént, Mátyás Királyt Tseh Orfzág? Királlyá koronázák. Májúinak—*
I?. napján, és valamig a’ koronázás, és az ebéd tartót, addig a* fegyverefék a* Vár piaczán mind ló háton valának, a’ Német gyalogok pedig a* Mus
trákkal, az ó módgyok fzerént kéfzen feregekben állottak. E' meg-lévén
a' Tsáfzár népe LeopolduíTal el-méné, és el-oízlék Prágából. Azért, a* jó
Z
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Tsáfzár így fára vénségére az őtsévelvaló vefzekedés miatt. Ennek leg
nagyobb okai az régi titok taná.fi valának, kikec ő ennek előtte nagy mél
tatlan gyalázatokkal illetvén, magátul el-űzött vala, úgy mintTrauczon Pál,
Liektenftainer Káról, és Zaifrid Prainer., a' Magyar Urak kózzűl pedig Il
ié-házi litván. Ezek a' Tsáfzárnak minden dolgait jól tudgyák vala, kik
egy felőli igen félnek vala haragjától, más felőli a' rajtok elett gyalázatért
igen bofzokodnak vala. Azért ezek Mátyás mellé állának. 6 pedig mindeneket az 6 tanácsokból és igazgatótokból tselekefzik vala.
Ec fic: budit in humants divina patenttá rebus.
NB. А/TAjd hafonlóképpen lén a' jó Rudolphus Tsáfzárnak.is dolga az
öcsével, a’ mint régenten a' negyedik Henricus Tsáfzárnak tőrténc vala fiatul, az ötödik Henricuítól; kihez mikor a* fia, Mogunciai, Co
lonial és Vormaciai Púfpőkőkec hozzá küldötte volna, hogy az Apjától a*
Tsáízári Koronát kérnek néki, a’ Tsáfzár ezt halván, a" Koronát fejére té
vén, és az lítápot kezébe vévén, a’ Tsáfzári izékbe bé-űle, és nem akará
a* Koronát a’ fiának adni; de a* meg nevezet Pöfpökök, réá támadónak,
és a' Tsifzátnak fejéről a' Koronát erővel el vonik, az lftápot-is ki vévék
kezéből. Ez a* Negyed-k Henricus Tsáfzár , olly hadakozó vitéz Fejede
lem vala, hogy hatvan kétzer ütközőt meg az ellenséggel derék képpen.
Báthori Gábor, az Erdélyi Fejedelem, a’ Havafal földi Rádul Vajdára
méné haddal, és azt ki-veré Havas al» földéből, az O-fzágoc pedig maga
fzámára foglaía-el.
Mátyás Király, Báthori Gáborra réá kőidé Forgács Sigmondot , a'
Kaífai Király képét > ki mentében Nagy Andráfra a* Hajdúság Kapitánya,
ra réá mene (mert azok Báthorival tartnáklvala) de meg-nem vivának_a
Forgácsai a* Hajdúk, hanem alkovásba esének véle; ott Nagy András, az
fgéíz Hajdúsággal a* Király hivségére meg- eskővéh« Ez űdő alatt Rádul
Vajda Báthori Gábort Brafsónál fel véré, holott Imreffi János tl-vefze egy
sárba, ó maga Báthori Gábor Szebenbe fzalada bé; kit halván Forgács, bé
fiete Erdélybe, hogy az Orfzágot Rádul magának el-ne foglallya. Rá
dul Vajda azért. Forgács Sigmonddal, Izembe fzálla, de fémmit rém árchata néki; Forgácsnak fegitségére a’ Palatínus Thurzó György, a' Végbe
liekkel uránná botsát! Bofnyak Tárnáit, és Forgács Miklúft. Azon köz
ben Nagy András vifzfza kóté a’ kardot, és éjjel véletlenül meg-öté Bofnyák Tárnáit, és azt fel-vere, Táborában és lovaiban, ’zákmánt tévén, az
után bé-mene Erdélybe Báthorinak fegitségére. A' Törökök-is Tatátok
kal edgyűtt fegitségére érkezének, kikkel egyetemben Forgácsra réá mé
né,
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ne, de meg-nem vára ötét, hanem hadát két-felé fzakafztá; az eggyik réfzét» kik nem 6:óméit hattik vólna-el lovukat, a' Varadi útra bocsatá, de
azokat el érék a* Tóiókók, és Tatárok, és fel verék, A* hadának más réfzével ó maga az Urakkal, Havas al-fóldére, és a* Moldvai e;ós havatokra
méné: holott elvétvén az utat, tizenötöd napig bujdosónak, sótalan ló
huffal élvén a’havafokon. Azután egy juhálz páfztornak vezérlété által,
Forgáts hadinak egy réfzével vifzfza téré Moldvára, és Lengyel Orfzág ha
tárán Kafkára jóve. Más réfze hadának Märmarofon által jóve, de e' rofzfzul jára, met az Oláhok ezeket felverek, meg fofzták, éskózzáltk fo
kát le-vágának, kiknek egyben rakott telteket, moít is Fbrgáts halmának
híják. Forgáts Sigmonddal, ezek az Urak voltak: Homonnai György,
Dóczi András, és Czobor Mihály
Szétíl Tamás, egy réfzét a* Hajdúságnak meg-veré.
A' Tórókók és Tatárok azért, faradságokért Erdélyt ebrablák, és a*
Székelységból tizen két ezer rabot vivének-el.
Azért ez efztendöben , így bolondoskodának az Erdélyiekkel, oda
Vcfztvén fok válogatott vitéz embert Táborodul és fzép hadi fzerfzámoítul
edgyútc, úgy annyira, hogy a' Törökkel-való hadakozásban a’ Magyar
Nemzetből egy derék ütközetben nem vefzett-el ennyi válogatott vitéz em
ber. Ott vefzet el Petthó litván jeles Katona iflSu legény.
Mátyás Király hozá magának felefségfil az Anna Afzfzont,»’ Tyroli
Ferdinand Hertzeg léányát, Decembernek 4. napján.
ANNO 1612.
Udolphus Tslfzár meg-hala Prágában, Szent Fábián és Sebeítény nap
ján, vizi betegségben, életének hatvan-egygyedik, a'Magyar Orfzági
Királyságnak-való koronazáfa után negyvenedik tíztendójében magtalanul,
mert felefsége nem vala foha. Temctteték Prágában az Apja koporsójában
éjjel, nem az ő érdeme és méltósága fzerént, Októbernek első napján. Ez
felette igen gazdag Fejedelem vala, fzántalan nagy temérdek, és drága kin
tiét találtak náMa, úgy hogy fok ódó ól fogva nem volt gazdagabb Fejede
lem nálánál. Айак felette igen kemény és haragos, de igen igaz mondó Fe
jedelem vala. A*Törökökkel if. efztendeighadakozol a*mind ide elő bőven
meg-irtana, és ha az ellene-való támadásai és pártoláíTal meg-nem bánt attak
volna, nagy gyózódelmet Vett volna ízeméllye fzerént a1 hadban. Es ha
ollyan igen kedvetlen, és magának való pmber nem lett volna, fok ódóiöl
fogva nem volt Kerefzctyéoségben iüyen Fejedelem; de mivelhogy íénkit
Z 2
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maga elejében nem botsát vala, és íénkivel nem nyájasfeodik vala, az Or*
fzágok és Urak igen el.idegenedcek vala tólle. NB Ennek pedig ez lén
az oka ; hogy a’ Német Tanács Urak valami jövendő mondók által el-hitecték vala a' Ts álzárral, hogy 6 tíiilaga azt mutattya, hogy ha igen nem vi*
gyiz magára, és magát nem fogja őrzeni, vagy étetéfíel, avagy valami mór*
dálysággal, kbvefztik világból; azért azt tanácsolok néki, ho_y magánofon
éllyen, az emberekkel ne nyijoskodgyék, és jól meg lálfa kit botsát maga
eleiben. Ezt pedig mind magok hafznokért cselekedik az álnok T anács
Urak, hogy minden dolog, a‘ Tsáfzárnak tudtára ne légyen, hanem ók
mindeneket a' magok kívánságok fzerént tselekedhcflenek, és abból gaz
dagul haffanak. Azért a' jó Tsáfzár el-hicte az álnok embereknek fzavokat,
és úgy vona-meg magát az emberektől, az Orfzág dolgaic-is mind a* Tanatsokra bízá, de a* derék dolgokat maga-is tudni akarta. Jóllehet a* mikor
ő-is valamiben kaphatta őket, ők is laktak érette; igy veízték-el azért a1
Tsáfzárt az álnok emberek.
Mátyás, a’ Magyar Orfzági» és Tseh Orfzági Király, v-álafztaték Romai Tsáfzirságra, Szent Ívin napján. Ez a’ Bányának kincsét mind magá
nak foglalá.
Nagy András a* Hajdúságnak Kapitánya, Báthori Gáborral egybe háborodék, és a’ Törökök közibe méné, de ismét kegyelmet talála Báihori
Gábornál maginak, és vifzlza jóve hozzá; ki nem fok údő után, ujjobb latorságban találtatok, kiért Báthori Gábor, a’ maga közevei agyon véré a*
latrot. Azért Nagy András, igy vévé jutalmát fok lacorságáoak.
ANNO 1613.
Áchon Sigmondnak , meg-fzáná Ifién fok nyomorúságát, és ki-vévé ez
világból Prágában gutta átéíTel.
Erdödi Péter, a' jámbor Vitéz Ur, meg-hala Februariufnak 27. nap.
ján_j.
Draskovics János, meg-hala Pofonban, Martininak 11. napján; temettetet ugyan ott Pofonba. Ez a* Bánságot fokáig nagy dicséreteíTen és vi
tézál vifelte, Thót Orfzignak nagy haíznával, és öregbálésével, végre el
hagyván a* Bánságot, az Érlek Újvár] tiíztre, és a" Dunántúl-való Orfzág
Hadnagyságára mene; Ott-is jó emlékezetet hagyamaga után.
Erdödi Tamás a’ Bán , el-nyeri pőrrel Monyorókeréket a' Zrínyi Uraktul, és azt el foglalá Májúinak 4 napján.
Bethlen Gábor, Konftántzioáp lyhan méné Báthori Gábor előtt, és
ötét az Török Tsáízámál igen bi-vádcla, és a' Tsáízártul meg-kére magá
nak
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nak az Erdélyi Vajdaságot , ki Szkehder Basát és a* Bofznyai Basát nagy
haddal melle adá, és be-viteté Erdélybe, Be hient Gábort. Látván azé c
Báthori Gábor, a' Tórák eró ellen, maga elégtelen voltát, ki-jóve Erdély
ből Váradra, oda imga melle várván a' Magyar és Lengyel fegcseget. ki
vel Lmét ki akarja vala verni Erdélyből Bethlen Gábort a’ Törökökkel.
Es immár mellé is étkezet vala. Abafii Miklós két ezer Magyar lovaiíal:
de azonban titkon réá tanátskozának Abafh Miklós, Geczi András, Ka
mut! Fa kas, Szilád János* és Ladányi Gergely, Rédei Ferenczel, és töb
ben fokán. És mikor fzekeren Váradból ki-ment volna a’ Tábort látni,
az el rendelt latrok Szilád János, Ladányival a Váradi hóílátban kéízek
várván ótet, réá,ötének, és ugyan azon Izekerben meg-ólék Báthori Gá
bort , Oótobernek 27. napján.
Báthori Gábornak a' teile, harmad napig fekövék a' Váradi uczln,
kit azután egy taligán ökrökön vontattak-ki a' temető hellyre. Így lén
vé^e Báthori Gábornak. Ez igen katona terméfzecö, nagy erejű, és Ízép
termetű ember vala, csak hogy még a* 1 Hiúság bírt véle.
E’ meg lévén, Bethlen Gábort az Erdélyi Fejedelemségben hagyák, a*
Törökök pedig ki-jóvének Erdélyből, tizen-hat ezer Kerefztryén rabot
hozván ki bclólle. Azután nem fok ödóvel, Bethlen Gábor, nem akarván
hilá-adatlan lenni a* Törők 1 sáfárnak hozzá való jó voltáért, ó-is Lippác
egynéhány kórnyöllé-való Vég Várakkal, a' Török Tsáizárnak adá ajandékót (jól jártunk véle.)
A’ Németek, látván Erdélyben ezt a’ válcozáft, 6k is belé kapának.»
Erdélybe, és Dóczi András által, Hufzcot. kó Várat, a* Bányákkal edgyűee
el foglalák. De nem fok űdó múlva, viízíza ada Mátyás Tsálzár néítiek
ismét azokat: Azután, a’ híres Nevezetes Várat Etsetet a' Tsálzár fzámára
foglalá Dóczi András.
ANNO 1614.
Zilád Janóit, és Ladányi-Gergelyt, Erdélyben a‘ Medgyed Toronyban
meg-ólék, kiből alá hányák tetteket Báthori Gábor halaiéért.
A Balatoni jégén, a* Kaftélyokból a’ ízabad Katonák, és Hajdúk,
ezeren egybe gyülekezvén, álral ménének Somogybán: kikre ott a* Tó 6kók réájok gyűiekezé .ek, és Kópánnál meg ű kózének vélek, de igen ui«gverék a'i 1 örököket: a* Kópáoi, és Mohád! Bégeket elevenen el-fogák, és
el-hozák: de Mátyás Tsálzár ismét el-botsátá a' Béget.
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ANNO 161 f.
Stvátffi Miklós meg-hala, go. efztendö-béli koriban, Aprilifnek első napZ i .
ján,

I

4

t# X

182

XSH»

fán, kiben magva fzakada az Iftvántfí Nemzetségnek. Ez irta a'Magyar
Hiítoriác igen fzép ékes deák fzókkal.
Forgács Ferencz a’ Cardinal, és Efztergami Érlek, meg-hala Oftober«
nek tizen.hatodik napján. Ez igen jeles, okos, lilén féló Űr vala.
A’ Velenczéiek nagy hadat indáinak, |a' Gr«eczi Ferdinand Hertzeg
ellen, és Orízágátis Goricziáig mind el foglalták vala tólle, ki miatt fzántalan vér ontás, és fok fó nevezetes had vifeló Urak, és fó rendek vefzedehne és halála lén a’Velenczeiek , és Ferdinand Hertzeg kózótt. Ott
vefze-el a’ fó hadi Generál is, Tratmanftorfer Adám,
ANNO 1616.
Ráskovits Péter, az elmés, és okos Ur meg-hala Februarifnak tizen*
hetedék napján,
Thuróczi Benedek a’ Bán meg-hala Novembernek 8. napján.
Pázmán Pétert, a'Jefuiták izerzetin-való Doftorc, az 6 elméjének ($
tudományának nagy és dicséretes voltáért, tévé Efztergami E féké Má
tyás Tsifzár.
Thurzó Gyórgy a’Palatínus, meg-hala, á’ fogyatkozol Magyar Orfzágnak, fólótte nagy kárára ; mert 6 a° Magyarok tzabadságának igen nagy
oltalma vala, kiért méltán óhajtfiactya az Grízig, ez lén Karácson eítin.
Ha ez élhetett volna, foha ezek a' cámaddok, és Orfzágunk-béli fzórnyü
pulztuláfok nem lettek volna, kik tsak hamar következének.
ANNO 1617,
Erdinánd Hertzeget a’ Stíriai Káról Herczegnek fiát, Tseh Orfzági Ki.
rállyá koronázták Prágában a* Tsáfzár akarauyából, Szent Péter nap
ján-».
ANNO 1618.
Erdinánd Király, meg békéllek a* Velenczifekfeel.
Mátyás Tsáfzár, Gyúléíl hirdete Pofonba, hová az Urak minden fe
lőli egybe gy&lének a’ Tsáfzár akarattyából.
ANNO 1618.
XLIl.’pEROlNAND ezen néven máfodik, a’ Tseh Orfzági Királya' SU
IT riai jó Káról Herczegnek óregbig fia Mátyás Tsáízárnak éltébe,
válafztatek és koronáztaték Magyar ürfzigi Királlyá Pofonba, Juliul
nak ebó napján. Ez fém ártotta az Orfzág biradolmába magát Mátyás
éltében.
Ugyan azon Gyűlésben válafzták» Forgáts Sígmondot Magyar Or.
ízági Palatinulsá.
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Concurrere fariam /Egyptios adversus Jßgyprios, & pugnabit vir contra
fratrem Juum, & vir contra arnicum ßtttm» Civitay adversus Ctv tatem , &
Regnum adversus Regnum. liaise 15. cap.
Ezen Pofoni Gyűlés alatt, az egéfz Tseh Orfzäg támada Mátyás Tsáfzár ellem és el foglalák a’ Prágai Varat, a‘ Tsáfzár Tarházzával edgyű.c,
azután az egéz Orfzágoc tólle; ki miatt az egéfz Kerefzctyénség fel-zen*
dűHe és fel támada, és lének olly ifz'zonyu Orlzágbéli pufzculáfok, rom
iatok , fzáatalan fok Kcrefzttyén vér ontálok, a* roinéműek ennek előtte talám foha nem voltak. Ennek pedig moftan fintsen vége, és tsak az Itten
tudgya» mikor léfzen.
Klcfeliuft Cardinált, ki Mátyás Tsáfzárnak fő, kedves, titok Tanács
adója é* mirídeneíTe vala, meg fogak Ferdinand Király, és Maximilian.»
Hertzeg, a’ Tsáfzár hire nélkül, Becsben a' Várban » és Tyrolba kűldék
fogságba. Kit azután űdő jártában a* Pápa fzabadicá-ki és magához vévé
Romába.
Ebben az efztendőben, egy nagy fiftókós Tfillag támada, és fokáig
tarta, ki e’ következendő nagy támadáfokat, és Orízágok béli ifzfzonya
romláfokat, és nagy Fejedelmeknek hdálát jövendölte.
A* jó Maximilián Hertzeg, a’ Tsáfzárnak őtse meg hala Bétsben. Ez
igen jámbor, és Vitéz Fejedelem vala. de hadakozifiban igen fzerentsétlen vala, a’ mint fellyűl meg-irtam. Ez vivőt- meg Mehmet Tsáfzárral fzeméüye ízeréot a* Kerefztefi mezőn, kit még foha egy Német Fejedelem fém
próbált vala-meg. A* Magyar Nemzetséget igen fzerette, kiért ótet-is a*
Magyarok igen fzerették.
Az Anna Afzfzony, a* Mátyás Tsáfzárnak felesége meg-hala Bétsbe.
ANNO 16 j 9.
TV/iAtyás Tsáfzár és Király, meg-hala Bétsben, jó vén korában, Martiul
X’-l nak 20. napján magtalanul. Ez-is igen jámbor, és Vitéz Fejedelem
vala, Eztet a' Magyarok fölötte igen fzerették. mivelhogy inkább mind
köztők lakott. A* Magyar О fzági Koronát ez hozta vala még nékik Prá
gából, nagy haddal ki vévén a* Báttyátul Rudolphus Tsáfzártul, mclly Ko
rona annak előtte, ó-ven hét efzcenrieig vala idegen Orfzágban.
Grófi Henrik Mátyás Vón Turn , a’ Tseh pártolóknak indítója é$
fő Hsdnagya, Béts alá a' fő Varas alá fzálla a* Tseh haddal, Ferd:nánd
Királyra, kit a’Bétfi Luteranus Urakban egynéhdnyan. és a’ Polgárok.»
hittak vala oda , biztatván aval ötét, hogy bé botsáttyák Bétsbe, és a’Váiáit, a* Kiiállysl egyetemben kezében aggyák. De nem engedé az Itten
azt végbe vitödni, mert a' Király is az b híveivel vigyázásban vala oti_»
ben-
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ben, kit látván a* Gróff el - pironkodik Béts alóli egynéhány nap múlva_a.
A* Király látván a' Bécíi Polgároknak latorságokat, az egéíz Polgár
ságnak fegyverét el-fzedeté, és a' fzerfzám-tartó házban bé-hordáré, ki
fzántálán vala.
A’ Király Marfalkja, Conte de Buqója» a' Király hadával Tseh Orfzágot-y és Gróff Dón Pjer, Morvát, ifzfzonyuképpen dúlták, égették, rablották és pufztitották,
ANNO

I 61 í>.

Erdinánduít, a* Magyar Orfzági, és Tseh Orfzá^i Királyt válafzták lm*
periomban Romai fsáfzárá, kiben adgyon a’ jo Ilten, Jó ízerentséc a*
jó Fejedelemnek, minden ellenség! ellen.

F

BETHLEN GÁBORNAK
Első Támadásáról.
ANNO

1619,
Si invicem mordetis, & comeditis, videte, ne ab invicem confummamini. Gal. f. cap.
Hrdinánd Tsáfzár még Imperiomba jára a' válafztáfra, addig Bethlen Gá
bort az Erdélyi Fejedelmet, egynéhány nyughatatlan elméjű» és Haza.
jók pufztitáiában gyónyórkedó Magyar Urak, úgy mint Thurzó Imre a’ Pa
latínusuk fia, Rákó zi György, Thurzó Stanilzló, Szétfi György, és töb
ben egynéhányan, nagy hertelenséggel bé-hozák Magyar - Orfzágba Fér.
dinánd Tsáfzár és Király ellen, és véle edgyött minden ok nélkül, pártot
ótenek, és fel-támadának ellene. A’ Tsehekkel, Auttriajakkal, Morvajak
kal , Slefiaiakkal, és a’ több pártus Orfzágokkal erős kötés alatt egyben
eskövének Ferdinand ellen. Es elsőben is а' К alfa jak Rákóczi Györgyöt
éjjel, titkon bé- botsáták a’ Kaflai Varasba, ki a* Várasba Dóczi Andráít
roegfogá, és fogva Bethlennek kezében adá, ezek mellet két jámbor Jefuviíát ifz zonyu undok halálai ölének meg. Végre Dóczi András, Lónálval ugyan Bethlen Gábor fogságában halának-meg.
AzutánHomonnai György e ménének, de ó el fzalada elöttekLengyel
Orfzágba, a* Várait pedig Bethlen , minden kintiével magának foglalá- el.
Ezen közben, Bethlen bé-érkezek Kafsára, kit a’ Kaflaiak nagy öröm
mel
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mel, és Pompával, bé-fogadának a' Váradba, Hová Bethlen a' Fátrantulva.ú Varmegyéknek Gyóiélt bildete, kik előtt indulattyának egynéhány
himes, és (zincs okát tló fzámlalvan, és beízélvéo, ugyan ott a* Gyűlés
ben, maga hívségére húdultatá, és e k&tceré őket.
Még Bethlen Kakán késék, addig Szétíi György a' végekre mene, és
azokat Bethlen Izáirma foglalá, és eskfitteté. Mert még fzajokban vala
ize, a' Botskai litván tárnodjfakkor vaió prédának.
Az Eríek-Ujvá’i Vitéz ó nép is, követé л többinek tselekedetit, sőt
aval púcolák meg, hogy Kohári Pétert az ott-való Vice Kapitánt ( mert
akkorban tő Kapitányok nem vala) hogy nem akar vala vélek ed^yfitt,
terroéfzet Izerént-való Koonás Ki-állya ellen támadni, meg-fogak, és
fogva Szétíi Györgynek adák kezébe.
Bethlen azért, el rendelvén dolgát a‘ fel földön, és ott maga képében
Rákóczi Györgyé hagyván, el-jővé 6 is hadával, és a’ Magyar Orfzági
haddal egyben jóvén, Nagy Szombathoz érkezek. Azért a’ helynek erőt
len volta miatt, az-is meg hódola néki,
•
A’Palatínus Forgáts Sigmond, értvén ezeket, ő* is ira mindenfelé
kemé.iy pa antsolatokat, hogy ftetséggel mellé gyülekezzenek, hogy vé
le t edgyő t Bethlennek, és a' pártofoknak ellenek áthallanak, de fenki nem
jóve mellé. Azért kérfzeritceték a' Palatínus a' Pofoni Kamarátokkal, és
a’ Korona őrző Urakkal, Pofon Várában, a' Korona mellé bé-fzorulni.
Honnan Leopoldus Herczegnek Bétsbe (kit a1 Tsáízár maga képében ha
gyott vala ott) mindeneket tuttára ada.
Leopoldus Hertzeg azért, látván hogy Bethlen immár igen kőzzól
volna , és a' Korona-is nagy vefzedelemben volna Pofomba, TaifenpohRudolphor ezer Német gyaloggal el kőidé, hogy azokkal bé. fzorullyon a’Vár
ba, és azt Be hlen ellen meg ólcalmaza, még másképpen gondolkodik a*
dologról. Ki mikor eftve, hajókon a’ Dunán alá érkezet volna, nem akarák a* Pofoni Polgárok őket bé botsátani a* Varasban? sót Révai Péter az
edgyík Korona őrző Ur, a’ Korona őrzésére fém akará a’ Németeket béfogadni a’ Várba; hanem kin a* hóftátban fzáliták őket. Azonkózben azon
éjjel titkon, nagy íietséggel a‘ Pofoni Polgárok Bethlennek (ki immár Szem
eznél vala hadával) a’ Németeknek oda való jöveteleket» és illapattyokat
tuttára ad'k, kérvén azon, hogy fieííen odajönni» mert ha többen érkez
nek oda a* Németek, azután nem olly könnyen juthat a' Varashoz , fém a*
drága Kintihez Koronához, ki a' Várban vagyon.
Bethlen értvén a' dolgot, mindgyáráft réájok inditá hadát, és ugyan
azon éjjel, kéfzőletlen, úgy mint kik fzéllyel a’ hóftátban ofzolván, fzarazAa
kod-
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kodnak vala* réájok ötnek, és ott mind le-vágák őket; Taifenpoh pedig
akkor a* Várba vala a* Palatinufnál, és a’ Korona órzó Uraknál.
Ez meg-lévén, Bechlen-is el-érkezék Pofonhoz, kit a* Várafiak, kö
vetvén a' Kartájakat, nagy örömmel és pompával bé-fogadéit a* Varasban,
és meg-eskövének néki hivségre.
Bethlen azért Pofonba bé-é kezvén» a’ pártos Urak által traftálni kézde a* PalatinufFal, igen fzép fzót adván néki. Hogy ók nem indítottak ezt
a’dolgot a’ Magyar Nemzetnek romlására, hanem inkább fzabadságoknak
hellyre való állítására. Azért kerék igen fzép ízókkal ötét, ne állana-el a'
Magyar Nemzetségtől, hanem inkább tartana és értenne eggyec véllek, és
jönne alá vcllek a* Fejedelemhez , ki minden kegyelmefséggel , és barát
sággal ajánlya néki magát. Es hegy az 6 hire és aksrattya nélkül, fém a’
Fejedelem. íem az Urak nem tselekeíznek femmit, hanem mindenben az ó
akarattyán járnak. Azért réá vévék, illyen, és több értélé mézes ízókkal
Palatinufunkat, ki hívén befzédeknek , alá méné vélek a’Korona ó zó
Urakkal edgyótt Bethlenhez a’ Várasba; Ezen, hogy immár a’ Palatínus is
kóztók vala, Bethlennek, és a* pártos Uraknak igen nagy örömök vala,
tudván hogy evei, dolgoknak igen nagy elő mente és fzerentséjeknek öregbóléié következik.
A* Pófpókók, Papok, és egyéb fzerzetefek azért, látván illyen vefzedelmét (mert ugyan tsak a’ Papifiák ellen vala ez a' támadás) ki Béttbe,
ki Győrré , és a hol ki bátorságosb helt találhat vala magának, oda ízaladozának, és valameddig ez a’háborúság és támadás le-nem tsendeíedék,
ott lappangnak, és nyomorognak vala ízegények. Tsak Majcioi La ízló a*
Pó'pók, akadot vala kezekben , kit nem tsak meg-fofzrának, de sőt in
kább, rótt undok veréfségekkel-is illeték, nem tekintvén régi bóctfiletes
nemzetségét.
Ezeknek jófzágokat mind el foglalá Bethlen, és azokat kit lummiban
kit másképpen ofztogatta el a’ maga pártyán valóknak.
Leopoldus Hertzeg azért, litván Magyar Orfzágnak a’ több О fzágokkal-való vefzedelmes allapattyár. Buqvóját, és Don Pjért, a’Tsáfzár hadá
val, ki Tseh Orfzágba. Morvába, és Auíhiába az ott-való pártofok ellen
Vala, mind Bétshez gyöjté, és a’ Dunán való hidak mellé fzállicá
Bethlen Gábor, látván el kezdet dolgának , illyen jó elómenetit: gon 
dolván azt-is, hogyha azt a* Tsáfzár hadát meg verheti, és femivé teheti,
nem tsak Magyar Órfzigot, de a’ több OTzágoltat-is könnyen meg-birhattya; Egybe gyöjté azért a* Tseh Orfzági, Morvái, és Auílriai pártofok ha
dát« kiknek fejek, és azoknak elóctek járó fó Kapitányok Grófi Henrik Má
tyás
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tyäs von Tarn vala, Véle edgyött Redei Ferenczet» igen fzép Magyar had
dal cl borsára, hogy a’Tsáfzár hadával meg ütközzenek. Kik igen fzép és
erős haddal ízemben fzállának a' Bérli hidak előtt Buqvojával, és ott három
egéfz napig, nagy erős harezokat tanának véle. De Buqvója tovább néz
vala; nem akará vak ízerentsére vetni népét, továbra tartván hadát, azért
éjjel el ízálla előttek, a hidakon békével által hozván hadát.
Mikor immár Bethlen, a’ Dunáig egéfz«Magyar Orfzágot, a'Végekkel,
és Vármegyékké I magához húdoltatra volna, és Munkátsnál, Nyitránál há
tra több nem maradót volna: Palatinufunk-is mellette volna, ahoz a’ Koro
na is birtokába volna, által hidaltattá Poíonnál a* Dunát» és által kóicőzék
rajta hadával és Béts felé indula (hová immár a’ Tsáfzár-is ímpeiomból
meg-térvén, bé- érkezet vala) Béts táján harmadnapig mulata, fok fzép
íeregekbe viadalra rendelvén hadát. Azért látván, hogy (önki ellene nem
állana, nem is jönne femmi ellenség, Sopron- felé téré, kit a' Soproniak,
nem akarván a' Pofoniaknál efzesbek fenni, haforló őrömmel és Pompával
bé fogadának a’ Várasba, és néki a’ Vármegyékkel edgyött meg- hodolának. úgy hogy a' Dunán innen Muráig, az erőségekben Kőfzegnélj több,
az Urakban pedig Efzcerházi Miklósnál, az Iffiu Zrínyi Györgynél, és Nadasdi Tárnáinál több nem marada a* Tsáfzár hivségében.
Azonkőzben Homonnai Győrgy-is Lengyel Orfzágban , Lengyelből,
és Kozákból- fzcp hadat ízérzete vala, és azokkal bé ötöt vala Magyar Orfzágba, és elsőben-is Rákóczi Györgyöt mind Táboroftul fel-véré. azután
az ott való Vá-megyéket ifzízonyuképpen rablá, égeté, és fel - prédála_?.
Azért Homonnai nagy nyerefseggel ismét vi zfza tere Lengyel Orfzágba. Ért
vén Sopronnál Bethlen a' Homonnai dolgát vifzfza téré Pofonba» és oda a*
PalatinufTal edgyött Gyöléít hirdete, hogy ott az Orfzág állapattyáról vé
gezzenek. Azonkőzben ízegéry Hazánk és Nemzetségünk minden felőli
ifzízonyuképpen, és kegyetlenül romatik».égettetik vala, mind a' két fe
lőli-való hadaktól,
A' Gyűlésbe Pofonba követeket külde a’ Tsáfzár; azokkal valának_j
több felőli-való kóvetek-is, kik által Bethlennél, és az Orfzágnál azon
igyekezik vala, hogy le-tsendefednének, meg-egygyenének véle, és ismét
az döbbeni állapatra térnének", ne rontanák és vefz enék О fzágokat, és
magokat illyen fzörnyüképpen, ajánlván azzal magát az Orfzágnak, hogy
erről foha meg-nem emlékezik» és ha fzabad-ágokban valami sérelem és fo
gyatkozás volna, azt-is kéfz meg adni nékik. De a’ jámbor líten-félő Tslfzárnak, illyen Atyai fzép izenetit, kegyes maga ajánlását, és Orfzágok
nak meg-maradásáról-való fzép intését , főképpen a’ pártoláfnak indítói
Aa 3,
nem
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nem fogadák; kit az О hágnak nagyobb reize, két kézzel is ó-5meft ka
pót volna. Mert vifzourag a' Tsth O.fzá'gi, Morvái, és rtuítiai pártosok,
ellenkózö képpen, azon törekednek v»la Bethlennél, és a' páros Utak
nál, hogy Ferdinand Tsä zárt fémárképpen ne Urailänak, és ne tárnék a*
birodalomban. Mind azon által azt végezek , hogy a’ következendő Nyá
ron Bethlen ismét Gyűléft hi delien Btfzterce Bányára, hova a’ Tsáfzár hí
vei is gyállyenek, és ott az Otfzág állapa'tyá ól, és meg ma adásáról, egy
aránc-vató akaratból végezzenek. Azotikózben Szent Mihály napig, még
a’ Gyűlésnek végeléfzen, mind a* két fél tsendeífen, és békével légyen :
egymás ellen eggyikfél fe probállyon femmic. Ebben a' Gyűlésben, nagy
és nehéz adót vetének-fel. Azért így végezödik-el ez az elztendö mind a*
GyűléíTel egyetemben.
Azonkőzben, Ferdinánd Tsáfzár a' Portán Tőrök Tsáfzlrral erőtlen folicitállya vala, hogy a'vele végezet frigyet meg-tartsa. Bethlen-is azonképpen efedezik vala néki, hogy ne hadná. el indítót dolgában, hanem
lenne fegitséggel néki, ajánlván aval néki magát, hogy az e^éfz Imperiomot, Tseh Urfzágot, és Auílriát, néki hódoltattya, és adózóvá télzi,
ANNO
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das dl Tamás meg-hala, Februariufnak 29. napján, ki ebben a’táma
dásban, Ferdinánd Tsáfzárnak igen híven fzolgál vala.
Homonnai György a' nagy bóisűietes fó Ur, meg-hala Le gyei Orfzágba, Juliufnak 25. napján, éte.és miatt, Orfzágunknak nagy kárával.
Mert ha ó élhetet vólna, bizonyclfan igen nagy akadékjára lett volna,Len
gyel Orfzágból Bethlennek.
A* Tsehek el-kűldének Fridericusért az Eleótor Hertzegért, ki Palatí
nus Reni vala, és azt bé-hozák a* Király ágba, és Prágában Tseh Orlzági
Királlyá koronázák. Tízen két Kai villa Praedicátor tette a* Koronát fejére,
mivel hogy ennél a" Fridericusnál vala feleségűi az Angliai Királynak léá■aya ; volt abban nagy bizodalmok a' Tsehekt ek,hogy ötét Ferdinánd Tsá
fzár ellen a* Királyságban meg óltalmazhartya. De azt meg* nem gondol
ták, hogy fokkal hatalmasbb vólna az Klen, ki Ferdinándnak pártyát fog
ná az Angliai Király ellen és Fridericus ellm.
A* végezés fzerént el kezderék a’ Befztercze-Bányai Gyűlés,hová
Ferdinánd Tsá’zár is követeket kűlde, oda ménének a* Franczia, és Len
gyel Király követi-is, és mind Bethlent, 's mind az Orfzágot, ezek bóv
ízóval intik vala a* békeségre, és a* terméfzet fzerént-való Koronás Ki
rályokhoz-való engedelmefségre, ajánlván a’ Tsáfzár fzavával nékik mie
den
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den kcgyelmefséget, és minden Izabadságoknak meg-adását, kiben valamelly
Ki’ályml meg-bautauanak volna, es arra ajánlák a’ Tsáízár mellett magokat:
a' Pápa, SpanyóiKirály, Franciái Király, és a’Lengyel Orízági Király, hogy
ha Ferdinái d Tsáízár meg г cm tartaná abban őket, és azt meg nem állanr ,
hogy ók a* Tsáfzár ellen támadnának a’ Magyarok mellett. NB, (Bezzeg
itt vak ám egyfzer kezűikón a* dolog, itt kell vala ám efzűnkel élnünk jó
Magyar Uraim) de más felöli az új Tseh Király Tseh Orízággal, Morvával,
Auítriával, és a'pártolok (kikkel Bethlen, és Magyarok nagy erő kötés alatt
eskettek vala e jybe, hogy halálig nem hadgyák egymáft, hanem minden erejekkel rajtaléfzotk Ferdinánd Tsáfzáron, nem is békédének egymás akarat*
tya nélkül m g vélle) ezek , addig untatik mind Bethlent,'s mind a’pártos Urakat, hogy ugyanazon keménységben, és Királyok ellen az döbbeni párto
lásban ma adáruk meg,kire a'Tő.ökÓk is kénízeritik vala őket (mondgyák,
hogy Thmzó ím e vó!t ieg nagyobb ellen ta-tó az békebégnek véghez vitelé
ben) a’ több Urak p.d g, az kóvcek , és az egélz Ncmefseg, nagy ohajtáiTal
fohászkodva kivánnyák vala a'jó békef eget, látván Orízágoknak, és magok
nak il yen ízórnyű ro nú át, és v .fzedelméc. Azért ebben a* Gyűlésben
NB. Bethlent Gábort vála z ák Magyar Orfzági Királlyá, és arra felemelék űrét Ferdinánd ellen. A' kik ellen tartók voltak volna is benne,
nem mernek vJa féltekben emmit fzóllani ellene, mert igen fenyegeti vala
őket. Ehtz, igen nagy adót veiének fel az Otfzágra. Azért, lásd immár
hátra Orízágunknak fok romlását, vefzcdelmét, és Nemzetségünknek fzámtálán (ok vér-о írását. Meg-indulának mind két felöli a’ hadak, és fzórnyen
rontsk egy mi ft. Hogy azért az apró tsataknak és harezoknak békét had
gyák, h. zom elő ebben az én kálómban, tsak az derék, és emlékezetre
méltó dolgokat.
Még ezek egymílfal verekednek vala, addig a’ Budai Bafa Fzép barát
ság alatt, Váczot meg-fzállá, és azt Sztrucz Ferencztűl az ott való Kapitánycul hitre meg-vévé. Ö néki.is jutni kellett a' kapfíban, nem felejti-el
magát ö is fzegény az többi között.
Bethlen Gábor azért Haller Gyógyóc, és Fekete Pétert három ezer
Katonával, és Hajdúval, Győr, és Komárom között által költözteté a’Du
nán. Ezek Pápát, Sümeget, Kis Komáromot, Pólóskét, Egerfzeget, Eger
Várát, a' bennek való Uraimmal , Szala-Vármegyét, Bethlen hivségére
eskficteték és hodoltaták. A’ Befzprimiek az ó Kapitányokat Zielt Pált,
hogy terméfzec fzerént-való Koronás Királlyá ellen, nem akart vélek tá
madni* ki-űzék a’ helyből, és ök-is a' többi mellé állának.
Aa 3
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Ezekre, a’ Tsáfzár párttyáról a* jó hires Nevés Vitéz tír, Gróff Don
Pjér fzorgalmatoíTao vigyáz vaia, Német-lljhelynél lévén népével.
Hufzár litván, három ezer lovaffal, és a’ Végbeli gyalogsággal reá mé
né Lákompakra, és Elzterházi Miklóft benne fzontá, és azt keményen kórnyál vévé és oítromlá, kit értvén Gróff Don Pjér, íietséggel réajok jóve,
és véletlenül kéfzáletleq találván, ott igen meg-veré ókét, úgy hogy nem
fok fzaladhata-el bennek, főképpen a’ gyalogúban, kik inkább mind a' vé
gekből valának. Vefztek itt tóbben nyúlcz fzáznál él. E' meg lévén, Don
Pjér ismét vifzfza téré Német-Ujhelyre.
Bethlen Gábor, fzeméllye fzerént minden hadival, Pofonnál, által
kőltózék a’ Dunán, és elóben-is Lákompokót meg vévén, Kófzóg alá fzálla Hagymái! Kriítófra, ki Kólzeget a' Tsáfzár ízámára bírja vala tilztül, akar
ván Hagymáik fzóra venni, és Kóízegból ki belzélleni, avagy másképpen*is
ki éjefzteni belólle: de meg-tsalaték-, mert Hagymái] tsak jó fzóc fém ada
néki. Kit látván Bethlen, nagy haraggal és fziikokkal el-méné hadával
alúlla, és Izália Szombathelyhez, azután tere Rohonczra, és ott Izemben
lén Batthyáni Ferenczel, akarván onnan Thót Orízágra menni, és azt-is
meg hódolcatni, avagy, ha kötőmben nem lehetne, eróvel-is meg-hajtani,
meliy fzándékáról Batthyáni Ferencz verte* el.
Azonkózben, még Bethlen ide kések, addig Gróff Don Pjér Bétsból
a' Dunán hajókon alá erefzkedék, Petárdái, kit fa Algyunak hinak , hozván
magával, hogy aval a’ Pofoni Várat meg-ptóbállyá, de nem folgála ?' ízerentsenéki; mert világos nappal érkezek Pofon Vára eleibe, holott, a’ Vár
előtt mikor egyben lövöldöztek volna a’ Várbeli Hajdúkkal, két golyóbis
fal talilák Don Pjért lőnni, ki miatt el cfsék, és ugyan ott fejét vévék, a’
többi ezt látván yifz'za a’ hajókban fzállának, és Hamburgba térének. így
vefze azérc-el a’ nagy hires neves Vitéz Gróff Don Pjér, kinek halála, lén
Tsáfzár ó felségének nagy kárára, mert ez a' Törökök ellen is tudót volna
hadakozni. Mondgyák, hogy a’ teilet Bethlen igen fzépen temetcete-el,
E' dolog mikor Bethlen meg értette volna, el hagyá eióbbeni el-vége
zet fzándékát és akararyát, és vifzfza té e hadával Pofonba.
A’Thót Orfzági Bán is Therfacski Miklós, fel vévé az Orfzág béli Urakot, Nemefeket, és a’ föld népét, és Várasdba fzálla Táborba, hogy Beth
lentől a’ Dráván-való keleteket meg őrizze. Azért, egy ideig ott ffittózvén»
Várasd táját el-pufzútá , el dullatá, és úgy méné ismét vifzfza haza felé.
Spinola Ambrus a' Spanjól Királynak hadi Generálifia, a* Spanjól Ki
rály hadával, a’ Palatinátuf-ágnak nagyobb réfzét , az új Tseh Királytól
Fridericuítúl meg-vévé, és azt el- foglalá. Azonkózben Móricz Hertzeg«
gel*
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gel, és Mansfeldel fok erős hartzokat tarta győzedelmesen. így jár min
den, a' ki a" miséé hamiíTan kivánnya, a’ magáét is el-vefzti. Az eb-is igy
járt vúlt a’ tsontal.
Maximilian a' Bavariai Hertzeg, igen fzép és erős haddal fel-kéfzúle,
és felsó Auítriába bé-úce. Linczec a’ fó helt, és az ott. való fó Váraid kát
meg vévé , és az egéfz Orízágot Tsálzár hivségére eskútteté, és húdolcatá, az erőségekben mindenütt népet hagyván.
Onnan hertelenséggel cl indula hadával (mert immár a’ téli fidó is raj
ta vala ) és Buqvújával, ki a’ Ferdinand Tsálzár hadává), a’ Tseh Orfzági
határban vala, egybe gyfijté maga hadát, és minden erőfségeket hátra hagy
ván, Prága alá fzálla, hová Fridericus-is az új Tseh Király, nagy haddal,
Némettel, Magyarral (mert Bethlen kilencz ezer Magyar lovait küldött va
la (egitségére) kéfzen várja vala étet. Azért egynéhány napig a* két fél kö
zött erős harczok tartatnak vala. Végre Sz. Márton napján, minden ere
jével az új Tseh Királv Táborára méné, ki fzinten Prága mellé fzorúlt vala,
és aval derék képpen meg - ű közvén , az Ur I(lennek fegitségével az egéfz
hadat meg-veré és femmivé tévé, Táborát fel dullá , és prédálá.
Fridericus azért az új Tseh Király, látván illyen nagy veszedelmét, és
ízerentsédenségéc, nem mere meg-maradni, hanem azon éjjel el • fzőkék és
ki-méné Prágából, ki mind feleségedül fok ideig ízéllyel bujdosék és lappánga. Végre Angliába a’ felesége Attyához takarodék. Itt fok Magyar
Vitézlő nép vefze-el, mert az első útközét övék lén.
Máíbd napon, a’ Bavariai Hertzeg Buqvújával ismét fel-kéfzúlének ,és
Prágára ménének , kinek eleiben az Prágai Polgárságban egyréhánynan kijövének, és nagy alázatofsággal kegyelmet kérvén tólle, a’Kolisokat kihazák néki, és ízépen be- botsáták. A’ Hertzeg ott találá a’ Várban, a'
Tseh Orfzági Koronát, minden Privilegiomokkal, és a' Tsehcknek (zabadSágokról-való levelekkel, értvén e* dolgot az Orfzágnak több Váradban
és erőfségiben, és látván illyen nagy vefzedelmeket, az egéfz Tseh Orfzág
meg-rémúle rajta,
meg hódola, és meg- eskúvék Ferdinánd Tsáfzárnak
hivségére. A’ Hertz eg is Prágát, és a* több erőfségeket mindenütt az Orfzágban meg raká néppel, és illyen fzép fzerentséról és Diadalomról Men
nek hálát adván örömmel téré- meg BavadábaMéltán is adhatot bizony Mennek hálát, mert ugyan tsudlra méFó,
hogy egy utcai, oilyan két hatalmas Orízágot, illyen kevés udóben meg
vehet«, oilyan derék erős hadat-is meg vert. Azért, illyen hafznát vévé
Fridericus a’ Tsebekkel árultatáfoknak, Mennek igaz itileti fzérént.
NB. Ezen tanulhatnak az lffiu Fejedelmek, és Urak, mint kellyen_e
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az Iffiu Tanács után indulni, és a’ Vének Tanácsát meg-vetni. Mert ha Fridericus-is, a’ vén emberek Tanácsát fogatta volna, veizrég maradót volna
maga Orfzágában, és nem kapót volna mód nélkül más ember Fejedelemségébc. motian, fém egygyikét, lem máfikát nem bírja, hanem Őriz ága
kívül bujdofik.
Batthyáni Ferencz a’ Sétíi Tamásyé fzolgaival. kik Kófzeg Várában vaIának, titkon végeze, és a’ Végbelieket, és maga fzolgait Kófzeg alá kóldé,
kiket a’ Várbeliek éjjel titkon egy ál kapun bé bocsátanak a’ Várba ( de eb
ben Hagymád Kridóf a' Várasban femmit nem tud vala) és más napra vé
radóra, kivfil oítromoc kiáltanak, kire Hagymád fel - ébredé, azonban a*
Várból véletlenül bé-fitének a’ Hajdúk a' Vá asba, é$ így a’ Hagymád, fe
leségével, és gyermekeivel a* Szenregy házba fzorulván, kénfzerétteték ma
gát meg adni nékik. ’Zennyci Gáfpar Hagymádt Sopronba vivé fogva, So
pronból Bethlenhez kóldék. Ez lén Novembernek 17. napján.
Bethlen, Hamburgnak a* VáraíTakat meg oítromokacá, ki alóli népé
pek fok kárával verék vifzfza.
£z efzcendóben, az Iffiu Rákóczi Sigmondot, mind feleségedül, és
fzolgaival, kik közzel harminczig valának écecédel meg ólék. Úgy hogy,
valamennyin akokban az étkekben ettek, mellyeket az afzcalra fel-hoztak
volt, azok mind egygy=k meg - holtak.
Don Pjér halála után, Ferdinand Tsáfzár Grófi Coláldoc botsátá a*
Dunán innen való félre, ki Szolnok táját, és Tsepreget ,el-rablá, efégeré,
és fel dűlik; Szántóházi Ferenczet a’ Medert, és Kisfalud! Bálád a’ ViceIfpánt, ott el-fogák, és adák ókét a* Tsáfzár fogságába. De a’ jámbor Tsá
fzár hamar el botsáttatá ókét.
Bethlen Gábor, mig a' Bavariai Hertzeg a’ Tsehekkel Prágánál hadakozék, addig mind békével Pofonnál vala, vírván azt, minémfi vége lenne
a'Tsehek hadának. Valinak pedig Bethlen mellett Németek, feles gyalog
nép, kiket Morvából és Silcdából küldöttek vala melléj ezek a* dóg miatt
mind el-halának Pofonnál, úgy annyira, hogy cl-fém győzik vala temetni
ókét _5.
Halván a* Magyarok, és я tóbb pártos Orfzágok, Fridericufnak, és
O^fzágnak vefzcdelmét, fóíótte igen meg rémólénck rajta, és meg - bánik
Cselekedeteket.

A* Magyarok azért, a* Palatinud, a* Bethlen kóvetive!, és egynéhány
Úrral el- valafzták. hogy a" Tséfzárral valami jó okokkal frigye és békefséger fzerezzen; ki ira a' Tsáfzárnak felőlié. A’ Tsáfzár-is mim jó , és Idén
féló Fejedelem, ki nem kívánta a* Kercízttyén vér ontáfl, réá álla akarat.
tyok-
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tyokraé Azért, ez az efztendó is így»és illycn fok keresztény vér ontáfokkai mulék és végező dék-el. De tovább vagyon még a' nagy oltár.
ANNO i62T.
Nnek az eízrendónek kezdetiben azért, el-küldé Ferdinand Tsáfzir Ham
burgba a’ Francziai Király követét, egynéhány Német Úrral, kikkel
Eízcerházi Miklós is ott Vala. A* Magyarok partyáról-ls el jőve a* Palatínus
Forgács Sigmoid, a* Bethlen követével Védi Simonnál a’ CancelláriuíTal,
kikkel egynéhány Magyar Ur, és fó Nemes ember jőve, és ott a’ békefségec fokáig» közéi Hülyét napjáig tra&álák egy más között. De minthogy
a* Németek az Tseh Orízági diadalommal, ízokálok fzerént igen el-biztáíc
vala magokat, és a’ Magyarokat immár csak Semminek tartty.ák vala lenni >
más felöli Bethlen is keményen tarttya vala magát, és femmi félelmet nem
mutat vala, nem mehete a’ békefséj véghez. Kit látván a* Palatínus, nem
méné viízfza Hamburgból Magyar Örfzágba, hanem meg. alázván magát,
és vétkeit meg-iímérvén, Becsbe méné Ferdinand Tsálzához, kitől kön
nyen kegyelmet nyere magának.
Vajha Palatínus, ha te Pofonban az erős Várban meg-állód vala a
helyt, (oha Bethlennek az ó dolga nem ment volna ennyire elő.
E’ íratta alatt» a’ Thóc Orízági Bán Therfacski Miklós Thót Orfzágban Batthyáni Ferencznek, egy Várat, kit Grebennek hinak, igen nagy
erős hideg ödőben véletlenül nieg fzállá, és azt meg-vévé, mert femmi
fzolgáló nép nem vala benne, hanem a* Tifztartók, egynéhány gyulevéíz
emberekkel rekefzkettek vala belé a’ Várban. Ez lén Februarlufnak 9. nap
ján, Dominus his of us habehat.
Bethlen Gábor azért, látván hogy a* békefség véghez nem ment vólna» el-jó ve Pofonba, és a' Koronát fel-vivé magával Zólyomba, azután^
Kafsára, Kafsáról az erős Várba Etsetbe, és ott hagyá, azt gondolván_e
hogy jóvendőben-is a'Koronáért, meg-alkuízik Ferdinand Tsáfzár véle, a*
mint úgy-is lén a' dolog.
Látván a* Magyarok, hogy a* Tsáfzár haddal és fegyverrel akarja engedelmelségre hajtani ókgc, felette igen meg rémülének rajta, a* hadakozáítis, és a’ nagy ínséget immár fzintén el unták vala. Félnek vala attól felette
igen, hogy ók-is úgy ne járnának a* mint a* Tsehck. Ezek bizonnyal, kéfzek léíznek vala immár a' Tsálzáiaak minden rend béliek, minden conditiók nélkül meg-hódolnl, és fejet nyakai hajtani; csak egyedül Bethlen keitiényité meg magát, és ó tartá fen hadat л Tsáfzár ellen, a’ mint majd job
ban ki-ietzk.

E
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Szétfi György Bethlentől, a' Tsáízárhoz haji а, és F6leket-is a* Tsáfzár
fzámára hoditá.
Ferdinand Tsáfzár azért két-felé botsát hadat Magyar Orízágra_#.
Egygyik réfzévcl Dunán innen Grótt' Coláldór botsátá Eízterházi Mikló fal, ki elsőben - is mind gyárait Köízegre méné, és azt meg-hódolcatá,
meg-is esköcteté a'Tsáízár hivségére őket, és népet vece belé. Onnan
Batthyáni Ferencz Várára méné, és Körmendet meg-lzállá, és azt meg
yévé. Végre Rohoncz alá méné, és azc-is meg-véve , kikben Németeket
hág у a.
Rohonczról el-indüla, úgy hogy Szolonokot megfzállya, de meg tar
tozék tsak ott közéi Rohoncznál, és ott hevcre Táborba. I c ha Coláldó
ferénséggel éle volna a' fzerentsével, a’mint elsőben meg-rérr.öLek vala
tólle az emberek, bizonyára fok dolgot tselekcdhetet volna. Azért,
még Coláldó ott mulará jó alkolmatolságát héában , addig Batthyáni a*
Végbélieket magához győjcé Német Uj Várhoz, honnan a Coláidó hadá a
fzöntelen csatáznak vala, a' Németeket vágják, ölik, és mindenképpen fogyattyák vala. A* Törököket-is el hiva maga fegitségére Batthyáni, k:k
a jó nyereségért féleleífen j&vének-el, úgy hogy a1 Magyaroknál fokkal
többen valának, kiktől immár tártnak vala a* Magyarok-is. Látván azért
Coláldó, hogy roízfzul vagyon dolga, vifzfza fzaliá Kölzeghez; azt nép
pel, élcífel, meg-raká, azután vifzfza vivé. hadát.
Az Iftiu Zrínyi György ott vala Coláldó mellet, kinek a’ízolgái Mu
raközből mikor hozzá mentek volna a* Táborban, egy Németfaluban» mi
kor íemmit nem vigyáznának magokra, és akkorban köztök ki még az ágy
ban feköt, ki öltözőt, egy jó reggel réájok ötének a’ Batthyáni ízolgái, és
azokat mind fel-verék; és noha vitézöl oltalmazzák vala magokat, de réá
jok gyuták a* falut és rözzel vefz ék-el őket. Ott esér.ek fogva Ma ágrudics Iván, hogy jeles próbált Horvác Vitéz ember, kinek az libák ha fza.át
fohadiák volna, jobban vigyázták volna magokra, és nem jártak volna úgy.
Vélle edgyötc három Orehóczi egy teftvér Attyafiak, Ferencz, Gáipár, és
Sigmond* Pathatfits Gyö gy, Orgován litván, és több fok fő emberek—».
Azért azokat fogva bé-vivék Batthyáni Ferencznek, Német Uj-Várba. E*
lén Juliufnak 5. napján.
Batthyáni Ferencz, látván hogy Coláldó vifzfza ment volna hadával,
is hogy Törőkkel és Magyarakkal az é hada meg fokaíodot volna, Kör
mendet meg-ízállattá a* Németekre, és azt vifzfza vévé tőitek. Rohon
cz ot azonképpen meg-vévé. Végre Kőfzóget fzállattá-meg, és az alatt
fokáig heveiének, de héjában, mert azt meg-nem vehetek, sőt inkább fok
kait
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kárt Valiinak népekben alatta. Továbbá, a’ Bétű mezőt, kerefztűl kodul,
mind a* nagy havatokig, fzói nyűképpen rabiák, égeték, és dulák. A' (le
génységet a' Tótókók rabbá tévék, és fok ezer lelket vivének magokkal
T6r6k Orfzagba: Valamikor akarták, a’ Bétfi mezót fzabadgyában nyar
galták, lobon íenki elejékben nem áll vala. E' mind az erós téli ideig tarta,
úgy menének-el oíztán vitzfzaa’ fzámtalan nyereséggel a’Tó:ókók.

Verum tarnen inimieos meos, qui »oberunt me regnare fuper fe, adducit»
hue» & tnterficito ante me. Luc, 15,
Ferdinand Tskfzár Prágába hufzon.nyólez Urat vágata le, úgy mint
kik indítói Valinak я T?eh támadáf.ak, Juliufnak 26. napján. Kin a* Ma
gyar Urak is felette igen meg félemiének.
Más réfzét hadának, a* Duna túlsó felére botsátá a’ Tsáfzár, Conte
Buqvójával és a’ Palatinuífal. Ezek elsőben-is Pofonra ménének, kiknek
a" Varas mingy árait meg-hódola, és meg-cskűvék » a* Vár-is meg - adá ma
gát. De ki lopták vala a lovat belólle, mért puíztán talalák a’ Korona
tar; ó házot. Ezeket azért Németekkel meg. raká, és előbb méné hadával
Erfek Újvár felé, uttyában az apró Várak meg hódolának néki, Meg-fzálIá azért Erfek-Újvárat, kiben benne vala Thurzó Sztanifzló, de azt eró£
fen meg-rakták vala vitézló néppel, és egyéb fzálláshoz - való fzökséggel.
Buqvója azért egy réfzét hadinak el botsátáBofnyákTamáífal, ésPálífi
litvánnal, a' Tátrán túl való Vármegyéket hódoltam!) de azonkózben még
azok Bethlennel tractálnak vala a' BékeLégűl, fel véré ókét a* Bethlen пе
ре, mind Táborodul, és mind a* két Urat fogva vivék Bethlennek Kafká
ra. Itt Pálffi litván igen emberül vitézkedett, és egynéhány nehéz feb
efet rajta.
A* Palatinos Forgáts Sigmond, meg betekedék a’ Táborba Erfek-Új
vár alatt, és betegen Nagy - Szombatba viceté magát, és ott egynéhány
nap múlva meg-hala Palatinufunk.
Bethlen Gábor, látván E fék - Újvárnak állapattyát, Horvát Idvánt—s
négy avagy ót ezer lovad. 1 és Hajdúval, mingyá áft Erfek - Újvárhoz bo
tsát!, olly tanúsággal, hogy a* Buqvója hadának, élését el fogja. Strásáit,
és a’ Tábora fzéllyit gyakorta meg-öde, és probállya, és a* Németeket ízűnetlen fáraízfzá, még 6 Kafkán hadát egybe gyűjti, kivel Ériek - Újvárnak
fegétségére jóbeden. Horvát Idván azért vitézül eljárá reá b zot dolgá
ban , és minden feléli éléíKket a’ Németeknek el-fogá, Strásájckar, Táboro
kat) gyakorta meg-fiú, és meg-próbállya vala, úgy hogy miatta femmi
Bb 2,
nyu-
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nyugodaltnok nem lehet vala a’ Németeknek. A’ Virból-is gyakorta ki
ütnek vala» mert az egyik kapuját annak bé-fem tefzik vala a’ Németek—»
előtt, hanem a' Németek fzeme láttára, fzabadgyában hordgyák vala az
éléit bé rajta nékik. A' Németeknek pedig fohonnan fenki nem horgya vavala az éléit. Végre egykor a* Német Tábornak (zéllyére ötének a’ Magya
rok, és a* harezon egy Magyar Katona, Buqvóját kópiával által veié, melly
feb miatt meg is hála Buqvója. Azért illytn vége lén Br.qvója vitézségé
nek a'Magyarok miatt, kiket 6 femminek tart vala lenni. £' lén Júliáinak
tizedik napján.
Buqvója el-vefzvén a* Németek főlőtte igen meg .rémül ének, minta’
fejetlen lábak nem tudnak vala mihez kezdeni.
jbethlen értvén Buqvójának halálát, nem akará jó alkalmatofságát hé
jába mulatni, Kais áról íietséggel meg-indula hadával, kit halván a’ Néme
tek, nem várák-meg Bethlent, hanem meg-indulának, Ériek-Újvár alóli
a* Duna mellé fzállának előtte, hufzon nyólez fal tőrő (zép Algyut* és
egyéb hadakozó fzerfzámot fzámtalant hagyának oda. De mentekben a*
Magyarok mindenütt nyomokban valának, úgy annyira hogy ízámtalanon
veízének-el a' Németekben, ki vízben, ki fzárazon. A’ maradékja Tsallókőzben fzálla-bé; de ott iem maradhatának-meg, hanem (zintén Pofon
hoz fzállának vifzfza a’ Duna mellé, és ott állanak sánezokat magoknak.
Olly igen meg-rémült had vala ez a’ Német had, hogy valahon Magyar
Koronát látnak avagy halanr.k vala, azon hellyc kéfzek valának meg-futamodni.
Azért igy járának a* Németek Ériek Újvár alatt a' nagy fel - fuvalkodásért, kinek mind ez lén oka, hogy Magyar had nem vala mellettek. A'Tsáfzár fogadót vala ugyan fzámos Magyar hadat, de mihelyen Ériek-Újvár
felé indulának, el hagyák a’ Németeket és ottan Bethlenhez állának.
Vala a' Tsáfzárnak Lengyelből, Kozákból álló fzép hada, kihez való
ban bizhatot volna, de Buqvója a’ Tsáfzátral azokat el botsáctatá, irigyeL
vén aztot, hogy ők mindenütt előli járnak, és próbálnak vala, és nyere
ségek is gyakorta lett légyen, kit tsak hírrel hallanak vala a Németek—*.
Ezt vette vala eizében Buqvója, hogy nem kellett volna a" Lengyeleket el
bocsátani , és meg bá; á, de késére. Irt is vala a* Tsáfzáruak hogy ismét
érettek küldene, de meg lén addig a* Vásár.
Bethlen pedig Ériek Újvártól Nagy-Szombatba jőve, és ott mellé vévén a' jagondorfti Hertzeg gyalog Némettyét, Pofon alá jőve, és azt megfzállá, és érődén létété, ott gyakorta-való harezok lének a’ két fél kőzőc.
Végre látván Bethlen hogy Pofont meg-nem veheti, és népében-is fok
kárt
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kárt valla alatta, el fzálla alólla, Szakolcza felé mcovén hadával. Szakolczából Morvának , és Aufttiának a* tnaradékjác, kíméletlenül raboltatá,
égetteté, és dullattá.
Erdödi Kriítóf, a’ nagy jámbor Ur, meg-hala jó Ifiíu korában.
Bálád Béierc is meg hala minden öcsével egyetemben.
ANNO I 62 I.
SZMÁN Tsáfzár Amhacnak a* fia, hatalmas nagy erővel fel-kéfzőle,
és Lengyel Orfzágra indula fzeméllye fzerént hadával. A' Lengyel
Király igen nagy kéízúlectel vitéz módon várja vala magára, bízik Vala-is
erejében , mert ennek előtte immár két Úrral, két erős hadát verte vala-meg
és fzámtalan Törökökét vágtak vala le. Azért mikor a' Törők Tsáizár bé ér
kezet volna Lengyel Or íz ágba, mingyáráft ízemben fzálla a' Lengyel Király
hadával, és kilencz napig, fzfintelen. való viadalt, és harczot carta a’ Len
gyelekkel. De a* Lengyelek igen vitéz módon tarctyák vala magokat,
úgyhogy inkább mindenkor meg-tollysk vala a* Tő Ökőket. Végre eiesék egynéhány VezérBafa» fok fzántalan Tötökéi. El-esék az utolsó harczon a'Tsáfzárnak is a' pattyolattya fejétől, ki ugyan oda marada a’Lengye
leknél. Azért, népének fzámtalan vefzedelmével, és maginak nagy gyalázatcyával, kénfzericteték a' Tsáfzár maradék hadával vifzlza térni. Mondgyák, hogy fzáz ezer Töröknél, Jántsárnál, több vefzec akkor odá. A*
Lengyelekben is fokán vefztek el. Hlyen nagy erős ütközetet régtől fog
va nem hallattunk vala. A’ Lengyeleknek a'Német had h .fznála fokát,
mert volt harmincz ezer Némccye a* Királynak. Ebben a' hadban nem va
la fzeméllye fze énc a' Király, hanem a’ fiátiVladislauft botsátoca vala oda,
ki igen vitézál és ditfireteífen forgolódot я harczon, De я Király is utánnők jő vala, igen ízép és erős haddal, ki ha az útközeire érkezhetett volna,
kétség nélkől fogytig el verhették volna a’ Törökök hadát. Azért Hlyen
gyalázattal hadakuzék О izmán Tsáfzár a* Lengyelekkel. Kiért dicsértekéit
a* jó I(lennek Szent Neve.
Ferdinand Tsáfzár , és Bethlen Gábor , látván a’ Kerefztéoyeknek
ifzfzonyu fok vér-ontáfokat, ismét ujjobban hozá kezdenek a’ békefség
traálalisához. Azért, a’ Tsáfzár Diecerítajner Cardinal: Házmán Érieket,
egynéhány Német Úrral, kikkel Efzterházi Miklós is ott vala, el-kőldé_*
Niklosburgba Morvába; a* tra&ára Bethlen is el kőldé Thurzó Imrét a' Pala«
tinus fiát, Sándor Jánoít, és többeket ugyan oda Niklosburgba, és elkez
detek a‘ traíla. De Thurzó Imre "el-nehezedék, mert oda is betegen jött
vala, és el-vitetvén magát, meg-hala igen ifim korába, ki hellyében Thurzó
Stanifzló jőve oda. Ezek mind az egéfz eíztendönek a* végéig trallalák a’
Вb $
bé-
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békefséget: Végre ez cfztendónek utolsó napján, fok fáradságokkal, és
tórókeddfekkel vivék véghez a’ kívánt békefséget j kit llj efztendó napján,
az az, Kis-Karátson napján publikálanak, a* condiókkal edgy fitt. Mtlly
békefség, Bethlen Gábornak igen jól esék; nem kócótte volt kardgyát hé
jában fel. Azért, ditfirtefsék a* jó I(lennek Szent Neve, hogy ez efztendónck vége, a* fzent békefségnek véghez vitelével mulék. el,

1622.
Square Domine DE US ifraél failum eß hoc malum in fopulo tuo% Mt hodie
una tribus außeretur ex nobis. Judic, 21. cap.
ANNO

T Tj efztendó napján, az az, Kis-Karátson napján, mind a’ két fél felőli
vJ való Comifsárius Urak, Niklasburgban a fok fáradsággal (Ferdinand
Tsáízár kózóc, és Bethlen Gábor kózót) végezzet békefséget ki publikáIák, ki illyen condiciókkal lén: hogy a’ Tsáízár Bethlen Gábornak Magyar
Orízágban hét Vármegyét, tudni illik Szakmárt, Szabóltsot, Llgocsát,Be
teget , Zemplint» Borl'odot, és Aba-Újvárt, Kaíla Váraísával éltéig néki
engedgyen bírni. Ahoz Szakmárt, Etsedec, Munkácsot, és Tokajt bizo
nyos fummába infcribálta néki, hogy holta után vákhaífa ki a’ Tsáízár azo
kat, azoktól, kiknek hadgya Bethlen. Ezeknek felette lmperiomi, Hertzeggé tévé. Bethlen vifzontag, a’ Király válafztásnak» és Titulufnak az
Orlzág tóbb réfzének, úgy mint a’ Vármegyéknek, Várifoknak, és Vég
házaknak tellyefséggel cedila. A’ Koronát vifz za adá a’ Tsáfzárnak, kit
a* Comifsárius Urak Trintsén VáraíLba búzának, és azt az Orfzág Gyűlé
séig oda hellyhezteték.
Továbbá, a’ Tzáfzár a’ Magyaroknak mindeneket meg-engede. A'
Bétfi végezéfeket, a* tizen hét kondíciókat, kiknek meg-tartására Когоnázattyakor felelt vala a' Tsáízár, tóbb fzabadc-ágokkal edgyótt meg confirmálá a’ Tsáfzár. A' rab Urakat, és fó embereket el-botsáták. De Beth
len vakságon botsácá el azokat, tsak Pálffi litvántól is ótven ezer forintot
vett. Azért, igy vallanak.el egymáítul a’ Comifsárius UrakNiklásburgból,
Adgya a* jó lilén, fokáig tartson e’ Szent békefség Orfzáguukba, ne romollyon, vefzfzen, és pufzcullyon fzegény hazánk és Nemzetségünk, magunk
fegyvere miatt, kit a’ nélkül is fzintén el nyomorítót a’ Tórók. Tizen-ót
efztendeig hadakozol Rudolphus Tsáfzár három Tórók Tsálzá-ral, de mind
annyi eíz.endókben fém vefzet vala-el annyi ízép nép a’ Magyarok kózzól,
a’ mennyi ebben a* háborúban veízett-eL
Ferdi-
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FerdinSnd Tsáfzár, hozá magának feleségül az Eleonóra Afzfzoat. a*
Mantuai Herczeg léányác.
Batthyáni Fereucz fzolgaja Turkovits György egy.r.ehanyad magaval
éjjel meg higá Greben 1 hó О ízagba, kiben Vh*rfat\ki Miklúfoak a* fzol.
gáic meg fogd )sá, a' Varat pedig Batchyáui Ferencz fzámára toglalá, nagy
erős és havas údóben. E‘ len 8 napján Februariufnak. Ez akkor is benne
vala Greben Várában, mikor a Bán meg vette vala aztoc.
Konftántzinápolybau halhatatlan nagy támadás történek, a* minémű fo«
ha ennek előtte a’ Török birodalomba nem történt vala. Mert a’ Törökök
a' Jantsárokkal edgyű t, Ülzmán Tiáfzarra támadánuk, ó magát Urzmán
Tsáfzár, és a* Vezéreket, több ízámtalan Tilzt vifelő Törökökkel meg.
ólék. Ez a’ kófztók-való óldózés ötöd napig tartót úgy annyira, hogy ez
údó alatt, negyven ezer Töröknél több veizett-ei, Meliy ilzfzonyu nagy
támadáíl, nagy nehezen tscadeíi hettenek le a* Tó ókók; okát azt vetik en
nek a’ tamadáfnak, hogy a' Lengyel Orízagi hadba, és ütközetben, annyi
fok Törököt vefzcet vala oda, és hogy ismét ujjobban a* Tsáfzár , a' Törö
kök akarattyok ellen, Lengyel O; ízagra akar vala menni haddal, kiről foha ebnem verhetik vala a‘ Törökök; Mert nem vala kedvek a* Törökök
nek Lengyel Orfzágra hadakozni. Húíz elztendós iffiu legény vala О iz
mán Tsáfzár mikor meg ólék. Ez igen nagy akaratú, fel-fuvaikodot, ma
ga bíró Tsáfzárnak mondgyák hogy vóle. Nem gondolt a* Tanácsokkal,
hanem a maga akarattyán jár vala. Duíirtefsék a’ nagy Mennek Sz. Neve,
hogy ennek a' Tsáfzárnak igy lén halála; mert ha ez fokáig élhetec volna,
az egéfz K.erefztiyínség meg liratta volna. ÜUy hadakozó ember lett volna
belólle , a' minérnű Szukán Szuiimán után, hozzá fogható hadakozó és vérízopó Tsáfzár nem volt.
ANNO 1622.
LISZT ÁFÁT, az Ottmán Nemzetségből vilafzták Ofzmány hellyében
a' Tsáízárságra; ezt igen tsendes, és ízclid erkölcsű Tsáfzárnak mond
gyák hogy lett volna.
Ferdinand Tsáfzár és Király, Sopromba Gyűléft hirdete, hová a* Ma
gyar Urak, és követek minden felöli bé-gyölének.
Thurzó Stanifzlóc vállalzták Palatinuísá ebben a* Gyűlésben.
A’Koronát Trintsénból Sopronba hozák, kivel
A‘ Tsáfzárné Afzfzont ugyan ott nagy őrömmel meg koronázták.
Ebben a* Gyűlésben, Therfaczki M-klóít a’Bánt, az ó nagy és halha
tatlan kegyetlen iftentelenségérc, kivel Thót Otfzágban minden rende
ket,
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két, Urakat, Nemeteket, és (zabad Váratokat, minden ok nélkül fanyargat vala, Thöt Ürfzágnak nagy és erős panafzfzára, érdeme fzerénc meg.
fofzták Tifztitől, ki a* több kegyetlenség! között Kruséli Janóit a' Tsátzár
Diredorát meg-fogata, és Greben Várában a’ hóhérral teueneteífen meg.
tfigáztatá minden törvény nélkül, végre egy Rácz lator fzolgájával vélet
lenül, fekűvó hellyében által löteté, meg-fém hagyá gyónni j illy nagy ke
gyetlenül óieté meg nyavalyáit.
Az Ittiu Zrínyi Györgynek adá, Ferdinand Tsáfzár a’ Bánságot.
Révai Péter, az eggyik Korona órzö Ur meg-hala, ki hellyében Apóni Pált válafzták.
Ebben a' Gyűlésben, inkább mind tsak a’ békefs égnek meg tartásáról r
és az el foglalt jóízágoknak meg-térítésé;ól, és vifzíza adásáról végeztek,
Melly Gyűlés igen fzép tsendeflen- és nagy fzeretetcel mulék és végezódvk
el. femmi háborúság fém vefzekedés nem vala a’ Magyar, és Német Nem
zet között az egéíz Gyűlés alatt.
El-végezódvén azért a’ Gyűlés, a’ Koronát a' Palatínus a* több Urak
kal, Sopronból Pofon! Várába a’ régi heliyre vivé.
Thót Orfzágba, a’ Körüli Kapkánságból kilencz fzázan rablani méné
nek Tó ók Orfzágba, de azokat viízfza jöttékben a’ Törökök, igen kévé
ién lévén, fel-verek, kik közzfil öt fzázan velzének oda.
A’Karlócziakban azonképpen rablani ménének Török Orfzágba, de
azokat-is fel-verék a* Törökök, Szemenicsét a* Kapitánt elevenen el foEzenközben, Imperiomban nagy hadakozáfok, fok fzámtalan kerefztyén ver-ontáíok, fok fó nevezetes had vifelÖ Uraknak és fó rendeknek
veízedclmek és halálok lett» ahoz iízfzonyu fok Orfzág- béli pulztuláfok,
és romláfok a’ Tsálzáral a* hit d Igában. El -puíztula Magyar Orfzág,
Tseh Orfzág, Auftria, Morva, Siléfia, Palatinatus, és Imperiomban egy
néhány Birodalom, a’ fok hadakozásban. Ha a* Kerefz ény Fejedelmek^
ezeket a’ rettenetes hadakat és költségeket, a’ Török ellen fordították
vó na, kétség né kűl Európából ki- verhették volna ókét> Kiről elég pél
dánk, rs к a’ minapi Lengyel Orfzági hadakozás-is egy Királyiul.
Ezek a* fok Orízágok-béli fzórnyű nagy támadáfok, és párt űtéfek,
mind a’ végre indrtartanak vala, hogy az Auftriai házból való Fejedel
meket biradalmckhól ki - verhefsék. Mert jól dudgyák vala aztot hogy
egyedül tsak ezek a’ Fejedelmek oltalmazzák és fenő tarttyák a* régi Коmai Kere'z'éhy hitet: kiket ha birodalmukból ki-vehettek volna, a' Kereízcény hitet-is, úgy mint kinek fenki oltalma nem lett volna ez ízéllyes
Vjü-
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Világból tellycségeflen ki fogatták volna. De mind a* régi Romai Ke^
reíztyén hitnek» ’s mind a’ jámbor Itten féló Fejedelmeknek, az er&s Itten
Vala éhalmok.
Ezekben a’ hadakozó {időkben felette igen nagy drágaság vala min
denben. E’ pedig lén mind a’ fok fzámtalan hitvin pénz verésből, és a*
jó pénznek ki-fogyatásából. Mert a’ jó pénzt fel-vétik vala a’ pénz ve
rő házakba, és azokból olly igen ro(z pénze vernek vala, a'minémóc foha fenki nem hajlót lem olvafor» Mert egy régi garasból» négy, ót, rofz
garatt, egy Magyar pé zből, egy r >fz garaft, vernek vala. A’ régi jó Tal
lér négy, Őt, Magyar forintban kél vala. A’ jó arany forint nyólez Magyar
forinton. A’ Magyar pénzt immár tsudának tartyák vala, régi garaft azonképpen. E’ pedig mind egynéhány telhetetlen Német Ur tanácsából lén»
meliy dolog miatt felette nagy fogyatkozások valának az Orfzágokban»
mert ahoz képeit, minden féle mathát, annyi őt, hat áron adgyák vala
az emberek.
Éhség, és Dög-halál, halhatatlan fzórnyfi nagy vala, a’ minémó ennek
előtte taiám foha Magyar Orfzágban nem volt, kit az 6 ifzfzonyuságának
fzórnyfisége miatt le-fem merek Írni. Mert nem is hinnék el az utánunk
kővetkőzendó emberek. Hlyen nagy nyomorúsággal, és minden féle ín
séggel vala fzegény Magyar Orfzág minden felőli kőrnyúl vétetve. Kőnyó'óiy Ur Itten a* Kerefztyéoségen, fzánd-meg népednek vefzedelméc,
és fzámtalan fok vér. ontásác, és adgy békefséget mi üdénkben. Amen.
ANNO

i6í2í

Zultán Muftafa el-hagyá a’Tsífzársígot, és Dervifsé, azaz, Török Ba
ráttá lén.
Murat ezen néven nagyedik, az Ofzmánnak az ótse, lén Török
Tsáfzárrá igen ifEu korában.
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BETHLEN GÁBORNAK
Máfodik Támadásáról.
ANNO

1623,

Ethlen Gábor ismét fel. bonca a' békefséget Ferdinand Tsáfzáfral, és
Septembe ben Msgya ból ’s Tói ókból álló nagy erővel Magyar Orfzágon által Morvába jőve, és azt fzórny& képpen raboltatá, és égetteté
mind a* derék téli ódóig, azután békével Vilzfza téré népével. A' Tóró.
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kök fok fzámtalan ezer Kereíziény lelket vivőnek rabságra magokkal, kik«
nek egy réfzéc Eízterházi Miklós a’ Végbeliekktl, Érlek Uj-várnál fel
verő, és fok Keiefztény rabokat fzabadi.á meg tóllek.
Conte de Monte Ni gr о a* Tsá.zár hadával, (elég erős de hafzontalan haddal) ott hcvere Morvában, eróffen bé-sánczolván magát, de 1 hon
íemit az ellen nem ptobála, kikkel Bethlen ott eleget koplakata, és bój.
tcltete, ló hú fial hizlalván ókét, mert éléit löhonnan nem botsát vala né
kik. Végre Conte de Monte Nigro, ízemben lén Bethlennel ugyan ott
Morvában, Táborából nagy alazatoíTan ki jóvén audiencziára eleibe, ke
zet foga vélle.
A’ Thóc Orízági Urak, és Nemcfek, mind ennyi fok háborúságokba
és viízfza vonalokba, a’ jámborságba maradának- meg, és a1 Tsá zárok_»
mellet, nagy álhatacos hivségben lének, remélvén, hogy jóvendóbeo meg
jutalmazzák azt nékik a* Tsáfzárok , kiért, nem hogy valami gratiával let
tek volna hozzájok, avagy fzabadságokat meg-térii ették, és fullyos Igájokac meg-kőnnyebiíettek volna, de csak meg fém kólzónék, és egy Ghottaokot fém mondának nékik a’ jó Tsáfzárok érette.
A’ Kanifai Tórókók, Dráva Muraközbe bé-űcének, és a’ Kotor! nevű
Falut cl rabiák, kikre Zrínyi Gyó gy fzólgái Légrádból, ugyan ott reájók ütének, és mind a* vízben hajrák ókét, holott ót fzáz Tóró к vefzc a*
vízben.
ANNO 1624»
* Jó régi, ft> Ur, Erdódi Tamás meg-hala Krupioa Várában 17* nap
ján januáriufnak idejének 67. elzeeodöjében . órókké- való boldog
emlékezetett hagyván mega után. Kit a* Fia Erdódi Sigmond , nagy pom
pával, és drága fzép kéfzűlettcl, Fejedelem módgyara, el tcmetcete a Zábragyi nagy Templomban 29. napján Júliáinak. É* felette igen jeles, jám
bor, Itten félő, (zent életű, lgalság ízerctó, Ember betsfilló, minden féle
jófzágokkal tcllyes, minden Lelki és Világi dolgokban dkfirctes és álha
tacos Vitéz Ur vala, kiért, az egéfz Orfzágban fenki nem találtaiéit, a*
ki firalmafan nem óhajtaná az öróké- való ditívetre és emlékezetre méltó
Urat. Ennek az 6 ditfi.-etes élete, és jó maga viíeléfe, (ok Uraknak lehet
tüköré, és példája.
Bethlen Gáborral a* békességet ez egéfz télen miad traflalak: melly
békefség fzerzésben Ecsedet a* fö Várat, örökösön néki adá a’ Tsáízár.
A Zábrágyi nagy Templomot, meg űré az menykó, ki miatt az egéfz
Templom a‘ drága Izép nagy Oltárral, és az egéfz Várral edgyűtt rettene-
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teífen meg-égett. Ez a* Templom vala minden dfitsösége, sót Jeg-thiisább,'
és nagyobb Kintse Thút Orfzlgnak. Ki lén Pünkösd hétfőn, az;- z 27.
napján Májúinak éjjel 11. órakor. Ez az égés történek Domitrovia Péter
Püspökségében.
ANNO 161 f.
Zen a’ Télen, a' Kanifai Törökök egynéhány úttal, rablásokkal, égeté
sekkel, Dráva Muraközben fok károkat tettek.
Továbbá, ebben az efztendóben fok fó Llr hala-meg Magyar Orfz£gba_$.
Zrínyi Miklós meg hala Tsakatornyán, Martininak 24. napján.
Tnurzó Stanifzló a* Palatínus, meg-hala Majufnak t. napján.
Batthyáni Ferencz, meg.hala hirtelen-való halállal Szolnokban, Septembernek i). napján.
Sétfi Györgyöt, a' maga Szolgái éjjel aluvó hellyébcn az ágyban által
lövék és meg ölék Mennek igaz Ítéletiből az ö álhatatlanságáért, mert ugyan
kereskedik vala immár a’ Fejedelmek között-való pártolkodáífal, hol az
TsáSzár párttyára, hol Bethlenére hajolván egynihányfzor,
Erdödi Sigmond rablani mene, kit a" T6 ókök kéfzen vártak, és mikor
immár a* rablásból vifzfza tért volna, Zrínyi Váránál egy igen erős Szóró,
fon a' Törökök meg-öcék, és meg-verék ötét, holott Kralics Matyád az 6
Kapitánnyá! elevenen el-fogák. Ebben a‘ harezban ö maga Etdódi Sigmond
igen vitézid forgolodot; mert lováról a* gyalogok köziben ugordván, igen
biztatta, és bátorított* őket, de héjában; azután lovon is igen harczol*
*’ Törökökkel. Végre meg ölék alatta a lovat, kik kózzöt egy köz pari
pán nehezen jőhetc el. E’ lén Aprilifnek 25. napján.
Azután csak hamar Erdödi Sigmondnak a' Szolgai ismét rablani méné
nek* kiket valami Törők Pribégek el-arulának a’Tőröknek, és kéfzen vár
ván őket meg.ütkózének véllek; és noha nagy későre meg-verék őket; de
igen álhatatoífan vitézkedtek, úgy hogy a' harcz hellyén fok fó Tó;ók esek
halva, azok mellet három annyi Tórók-is vefzett el a’ mennyn ezek közz&l
veíztek, mert sötét éjjelig tartott a’ harcz köztők- Ott elet el halva Kralits Miklós, annak a’ KraUts Mátyáfnak fia, kilói tsak moftan cmlekezénk,
E’ lén Juniufnak 2. napján.
Török Tsáízár között és Ferdlnind Tsáfzár között, Komáromba a* Fri
gyet fokáig tra&álák,
Ferdinand TsáSzár, Magyar ürfzágnak Gyöléft hirdetc Sopronba, ho
vá egybe gyölének az Urak is.
Cc *
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Efzterhizi Miklóft valafzták Magyar Orfzági Palaticufsá, Októbernek
ßf. napján ugyan azon Gyűlésben.
ANNO I £ 2 f.
XLlII.Tj'ERDINAND ezen névén harmadik* a' mlfodik Ferdinand Tslf fzárnak a' Fia Apjának akarattyából váíafzcaték és koronmaték Magyar Orfzági Királlyá Sopronba, idejének 16. cfztendőjébeo; e*
lén Decembernek 8. napján, azaz, Boldog Afzfzony Foganratáfa napján.
De Apjának éltében nem vólc birodalma az Orfzágon.
Ide azért heliyhezíetcem, ezeknek a‘ fellyfil meg irt Auítriai Hertzegekből lett Magyar Orfzági Királyoknak Genelógyiájokat, hogy abból az
Olvasó jobban meg-értse a’ Hiftóriát, ki a’ Főlep Kafztelotól, az első Ma
ximilian Tsáfzár fiától kezdvén* igy találtatik.
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Carolus V. Imperator 6c Rex Hifpan, Ferdinandus Imperators
II.
Philippus Rex Hifp:
6c Rex Hungáriáé.
III. Philippus Rex Hip:
qui
IV.
Philippus Rex Hifp:
л
______
Maximilianum Imper: Ferdinand: Caroium:
6c Regem Hung: Duc: Tyrol: Duc: Scyr:
qui
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Rudol: Imper: Erneft: Matth: Imp: Maximil: Albert: 6c Venceslaum.
6c Reg: Hung:
6c Reg: Hung:
Carolus Dux Styriae
qui
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II. Ferdinandum Imp: Maximil: Leopol: Carol:
6c Reg: Hungariz.
qui
r——......—.................... ....Ла,
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Reg: Hungariz.
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ANNO

162 6.

Ethlen Gábor, hozzá magának feleségül a' Katarina Afzfzont, a’Brandeburgi Elector Hertz g Léányát, FebruariUrak 22, napján.
Itt immár nagy őrömmel véget akarok vala vetni iráfomnak, remél
vén aztot, hogy e’ mottani űj és iiiiu Ki áiyunknak idejében» az 6 fzerentséjév-el kívánt békeLégben^ ízép csendes és bácorságos állapotban élhefsfink és maradhattunk- meg Oifzágunkban, De íme' az irigy ördög, ki я
békességet, és tsendefségec elejcöl fogva minden ődőben ellenzetté, az
maga elzkózi által, újjobban-való vifzíza vonyáfokac, és haboru.-ágokat inditá és támafzta fel a* Kerelztény Fejedelmek között.
Mert a' Luter és Calviniíta Fejedelmek látván hogy Ferdinand Tsáfzár
minémú nagy hatalmat és gyózödelmet vett légyen rajtok az Irr.periomban, igen meg-rémöiének lelvén azon, hogy az égé Íz Impeiioniból az 6
tévelygéfekst ki-tilztittya és femmivé tefzi a’ Tsáfzár. Azért el múlt efztendöben az Angliai, a Dániai, és Svéciai Királyok, a' Velenczeiek, és
Bethlen Gábor ujjobban egybe esküvének , és halhatatlan nagy és erős
fzóvetségee és köréit tfinálának egymás között, a’ végre, hogy minden
«tejekkel és tehetségekkel Ferdinánd Tsáfzár ellen támadgyanak , hogy
aval a' Tsáfzárt meg-gyózhe(sék és hatalmat veheífenek rajra. De héjá
ban lén minden tanácsok és igyekezetek, mert nincsen Itten ellen tanács,
és az igaz Itten látván Ferdinánd Tsálzár igaz jgyét, fzem látomáft hada
kozik vala ellenek mellette, és valamint régenten a’ Babilon Tornya épittójinek tanácsokat az Itten femmivé tévé, úgy ezeknek is minden tanácso
kat, és végezéíekec tsudállatoflan, de igen irgalmaiban és kegyelmeífen
mind fel fordicá, és eizeket vefzté; sócc, a* minémú vermet néki áfnak^
vala» abban őket ejté.
A’ felső Auftriában nagy por had támadót vala fel a’ Tsáfzár ellen,
kik között titkon fó Urak, és NemeíTek-is lappangottak, és ott egynéhány
Várait meg-is vettek vala, Linczet-is a’ fó Várait meg-fzállotcák, és ;.zt_§
erőiben vitattyák vala; de ezeket a‘ Tsáfzár hada kevés erővel, kétfzer-is
hamar egymás után igen meg-véré, és el-ofzlata.
Ezenközben Zrínyi Györgyöt a’ Hotvát Orfzági Bánt, a* Tsáfzár lm*
periomba botsára ezer lovas Katonával, az ott-való hadnak Fgitségcre
Boleftájner Hertzeg mellé, ki ez egéfz efztendöben mind mellette hada
kozó:. Zrínyivel azért ezek a’ Hadnagyok voltak: Bakács Farkas, Dnvolieh György, EorG Sigmond, és Mikuiics Láfzló , ezek az ő maga őr ízáz
lovad? között mindenik fzáz lovas Katonának volt Hadnagya. Az Őrehóczi Fereqcz ót ízáz lovad? között pedig Orehóczi Gáfpár, és PaihaCc 3
chich
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chich János, ez»is mindenik tzáz Koronának volt Hadnagygya, kikkel
Thóc Orfzágból és Horvác Oifzágból fok fó emberek és iifcu legények
mentek fel.
A' Dániái Chriítiernus Király azért idején nagy erővel ki.jóve OTzágából lmperiou ba, és ott fokáig hevert héjába haЛaval Táborban. De végre
a* Bavariai Maximilian Hertzegnek fó hadi Generálivá és Mari! lkja» a' jó,
okos» és líten féló Vitéz Ur, Munfur Joannes Hercules Comes a’Till!, a'
Dániái Kirák egyniháoyfzor tsak hamar egymás után igen meg. véré, és min
den hadát femmivé tévé , hufzon-i yúlcz fal tóró Agyúját mivden hadakozó
fzerfzimával, és Táborával edgyüt el-nyeré tólle, jóllehet 6 maga a7 Király
igen vitéz módon forgolódot a' har< zon, és febbca tzalador, is el onnan
Ezek a* Vereségek» és gyózedelmek tsak hamar egymás után lének, kic
értvén az ellenségnek tóbb réfze, igen meg-rémülének r*jra.
A" Sveciai Királynak pedig az uttyát, a' Lengyel Orízági Sigmond Ki
rály, úgy meg állá, hogy a’ rendelt helyre Sileíiába, hova a' végezcs ize*,
rént Be.hlen Gáborral és a' Tórók íegitséggel egyben kóllót volna gyólniek, felnimképpen el-nem jóhetet hanem meg-kelleti térni hadával.
A’ Livóniai Kozákok is a’ Tatárokat felette igen meg verek Lengyel
Orfzágba, kiket Bethlen Gábor a7 végre botsáoc és rendelt vala Lengyel
Őriz ágra, hogy azok miatt a7 Lengyelek a7 Sveciai Királynak ki-jóvésében
akadékul ne lehetek volna.

BETHLEN GÁBORNAK
Harmadik Támadásáról.
ANNO 16z6.
Ethlcn Gábor azért illyen Iílentelenül inditá-el, minden méltó ok nél
kül, harmadízor-való támadását Ferdinánd Tsáfzár ellen.
Es mivel hogy a' Budai Szotfi Mehmet Baía, Tórók Tsáfzarnál igen_»
ellen tartó vala, a7 Ferdinánd Ts álzárral fzerzet békefségnek fel bontásába,
azért ócet Bethlen a* Tórók Tsáfzárnak bé-vádolá»hogy 6 a* Németeknek
igen nagy baráttyok volna: kit értvén a* Tsáfzár|, Budán meg-fójtatá,
Szófti Mehmet Basát, és Bethlennek ajánlásából a’ Bofznyai Murcézán Ba
sának adák a* Budai Bafaságot.
A' Budai Murtézán Bafa azért a' Ferdinánd TsáfzárraLvaló békefséget
Bethlen akaracty ból mindgyá ált fel bonra, és elsóben-is, a' frigy ellen Nitra tartományában hufzon hat falut rabolwtta és égettete-el.
Ezen-
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Ezenközben Mansfeld brneft, annak a'jó Mansfeld Karolnak, ki Efztergamot a' Tóiókóká! meg-vette volt, (kiről ide hátra, méltán bőt 61letelfen emlckezmk.) Fát yu őtse Bethlennel lett végezéie ízeként, herteleoséggcl egynéhány О izAgokon által ( Siltfiába, Moivaba, és onna < vé
letlenül Magyar Oíiz.igba) be jőve tizen őt eze- Né i.ettel, kit Iliéiházi
Gáípár Bethlen híve, Trim finnél a* Vagon békével által bntsáta, oouan
a’ Bánya Várafokhoz Izálla kőzellyebb Bethlenhez: de onnan is bellyebb
fzálla hadával Bethlen tartoinánnyába, mert még Bethlen Gábor meg-nem
indult vólc Kafsától hadával.
Boleftájner János Hertzeg Imperiomból a’ Tsaízá' hadával ragy erővel,
és igen fzép híddal , mindenütt nyomában vala Mansfeld ek, és egyné
hány hellyen el érhette, s meg is verhette volna őtet, ha akarta volna-».
De eggylk varjú a* tnáfikának nem vaja-ki izéméit. Bé é к zék Boleftájner-is minden hadával mindgyáráft Mansfeld után Magyar OTzágba, és
Galgóóznál fzáila Tiborba", Zrínyi György.is a’ Bán, az 6 hadával, minde
nütt vélle vala, és mellette igen vitézál es dicséreteire» vifelte magát. Ez
olly erős had vala, hogy mioltátul fogva az Auftriai Fejedelmek bírják-»
Magyar Orfzágot* foha Magyar Örlzág^an illyen fzép és erős hadak Török
ellen nem volt, úgy hogy 6 magával is a' Tó ók T>áfzárral (zabádon meg
ütközhettek volna, mert tsak lovas fegyvereire-is Magyar nélkől huízon
hat ezer volt, gyalogja pedig negyven ezer. De héjában - való a’jó had,
mikor Kabala a* Vezére (régi Magyar fzó ez) Efzterházi MJtlós-is a* Pa
latínus a’ Magyar haddal oda jőve Boleftájner mellé.
Azonban a’ Budai Muttézán Bafa, kivel a’ Bofzsyai Törökök-is vélle
voltak; Bethlen akarattyából Nógrádot Efzterházi Pálra a' Palatínus őrsére
meg-fzállá, és azt eróífen vitacá; azért Boleftájner a’ PalatinulTal el-menének Nógrádnak íegitségére: de meg-nem vá á őket a' Bafa. hanem népé
nek nagy kárával el fzállá alóli». Ez igy lévén Boleftájncr-is vifz za fzálla
hadával ETek Uj várhoz.
Bethlen Gábor-is el-érkezék az 6 hadával, és a* Budai Murtézán Basái
val együvé fzállá Táborba, kivel edgyátt Palánkhoz jőve, a* végre, hogy
a' Tsálzár hadával Boleftájnerrel derék képpen meg ütközzék. Boleftaj eris a* PalatinulTal eleibe jővének, és ott ók-is ízembe fzállának Bethlennel,
fok fzép és erős feregekben viadalhoz rendelvén a’ hadat. De mihellyen
meg lácá Bethlen a" Német hadát, azon helyt főiette igen el-éjede és el ém&te tőitek a* Törökökkel egyetembe, annyira, hogy nem tud vala mihez
kapni, és immár mind Török mind Magyar hada futó félbe vala» hanem
az álnok ember, Róka bőrre fotditá ki a* ködment, és mindgyáráft kö
vete-
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veteket kőidé Boleítájnerhez és a’ Palatínushoz illyen tsalárdslggal: hogy
nem jött volna moítan a* Tsáfzár ellen, úgy mint ellenség, hanem látván
Magyar Orfzágnak a’ Tó (ők miatt-,való vefzcdelméc, azért jött, hogy ó
Ferdinand Tsáizár között és Tőrök Tsáfzár között békefsége«. fzerezzen,
és hogy arra Ö néki á Törők Tsáízártul tellyes hatalma vagyon , azért ké
ri ókét, hogy bá or tsak harmad napig, avagy ha tovább nem akarják, ot
tan csak máíod napig, legyenek mind a' két felöli békefsé^gel» és ó min
den bizonnyal a’ két i’sáízár között béktfséget fzerez. De a* Palatínus tud
ván Bethlennek ravafzságá:, igen kéri és inti vala Bok-ítájnért, hogy ne_s
hidgyen néki, mert ó csak tsavarog és tzigánkodik, hanem ugyan derék
képpen meg-ütközzék véle, kire az Iííentelen ember azt felelte vala a*
Paladnufnak, hogy ha nyilván tudná az.ot. hogy azon nap Konílántzinápolyt meg vehetne is a’ Törököktől, de ó nem akarja az ütközetet és via
dalt. Azonközbeu a’ Bethlen követi addig fo kosának ide 's tova kóztők,
hogy végre a' nap elenyéfzó félbe vala, azért Boleílájner .mátod nap;gvaló békefséget adá néki, és egy éjjelre mind az két fél Táborba fzáila_*.
Bethlen Gábor ezt a' kívánt alkoLnatofságot kaphatván» azon éjjel nagy
tsendefen minden hadavat fel-kéfzőie, és &' Tőrökkel edgyött el-vakarodék onnan, három méily fölényére hácráb, kit Boleílájner más nap viradóra véna eizébe. Így ja:zatiatá-meg a’ nagy bölcs és okos hadakozó
Németeket Bethlen Gábor.
Itt ha Ferdinand Tsálzárnak jó és okos hadvifeló Vezére lett volna»
egy úttal és fáratsággal mind Bethlen Gábort a’ Törökökkel, mind Maosfeldec fel-verhecce és íemmivé tehette volna, azon kivúl akár melly erős
Várat is a' Törököktől meg vehetet volna.
Bethlen Gábor mindazon áhal ismét Tiborba fzálli Lévához a' Törö
kökkel, hova Mansfeld-is az ö hadával el-érkezék.
Boleílájner Nagy - Szombathoz ízálla hadával, és mind az egéfz erős
télig ott hevere népével Édes hazánkat Magyar Otfzagoc harmincz mélly
fölényére, min 1 tel prédalá, és azt fzórnyen el-pufzcitá, halhatarlan nagy
lilentelenbégeket tseiekedvén benne, az Iííentelen ember» meliyeket a’fzemérem miatt meg lem f hatni. De nem fzenvedé-el a' bofzizu-álló igaz
lilén azt nékik, n ere iízízonyu nagy Dög-halált botsára réájok , ki miatt
hufzon ót ezer emberénél több hala-meg. Végre onnan viíziza Slefiába
is Morvába vive hadát teleim".
Bethlen Gsbo -is a' Törökó/kel haza méné telelni.
Mansfeld E-neft inmár nem ud vala hová lenni, mert a’Tsáfzár népe
minden felöli réá vigyáz vala, melly felé menne viízíza, Azért minden_s
Algyu-

*##x io» хек»

Algyuit, és Tarafzkit a* Budai Basának adi, hadinak egy réfze Bethlennél
marada, fokán el-halának benntk, fokán Tórókké-is lének kózzülek; ó
maga Budára méné, onnan Horvác Orízágon, és Dalmácián áltat (a’ Tó«
rók tartományán ) Velenczébe akar vala menni, de uttyában Bofznyában
meg hala. így lén vége Man feldnek is.
A' jó Zrínyi Gyó gy a' Horvác Orfzági Bán, kiról csak ennek elócce-is
egynéhány hellyen, méltán nagy bótsölle.etten emlékezénk, meg-betege«
dék, és ig. napján Decembernek Pofonban meg-hala, iHiúságának és előmenecének fzintén virágzó idejében, úgy mint életének hufzon nyóhczadik
efztendójében, О fzágurknak nagy kárával, mert immár is kóveci vala jó
vitéz eleinek nyomdakic, jó híreket, neveket i és bizonyára ha továbbél
hetett volna, fogyatkozol hazánknak és nemzetségünknek felette haíznofan fzolgále volna; ki felőli mindenek igen nagy jó reménségbe valának_j.
Temettetet Dráva Muraközben, a'Remete Barátok Kalaftromában Sz. Ilo
nán, Séptembernek ötödik napján, elég fzép ceremóniával, és méltóságá
hoz illendő pompával. Két fzép kis fiacskája maradót, Miklós, es Péter,
kikből ncvellyen Itten jó Urakat.
Még ezek egymálfal a' Dunántúl így veszekednek vala, addig a’ Kanifai Törökök a* Mura mellyékéc Mura Szombatig, és Raba mellyékét Szent
Gothárdig, egynéhány úttal el-rablák, el égetik, és valamikor akarták,
fzabadgyában járták oda, fohón fenki nem állott ellenek, honnan fzámealan kereíz yén rabot hordottak - el.
A* Győri Királyképe Prajner János, és Nádasdi Pál az Orfzág Had
nagya, Székes Fejér.Vár felöli, Somogyságbana'Ráczokac el-rablák, hon
nan fok rabot és barmot hoztak-el.
A' Thóc OTzági Végbeliek-is fokát rabiának a' Tőrök birodalomban.
Ez alatt Pofonban, azután Bétsbeo, végre Komáromban a* békefséget
igen traftálák, egy felöli a’ Török Tsáfzár között, és Bethlen Gábor kö
zé.t, más felöli Ferdinand Tsáfzár között egéfz Télen, és következendő
Nyáron.
Ebben az efztendöben Kazul Bafa Babilónia alatt, a* Törők Tsáfzár ere
jét máfodfzor ismét igen meg-véré, Táborát, és minden hadakozó ízerfzámar el-nyeré. Es mint hogy Tói ők Tsáfzámak oda hé iIlyen nagy és erős
ellenség! valának, nem lett volna néki femmi kedve, a’ T á^zá unkaL
való frigyet fel bontani, és el!enö k hadakozni, ha Bethlen Gá
bor nem untatta, és nem follicitálta volna ötét. Amen.
VÉGE.

