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Egy Bod Peternek tulajdonitott torteneti munkâr61
Nemely Erdelyben tOrtent dolgoknak ... fel jegyzetese 1672-1718
Sipos Gabor

Bod Peter egyik keziratos egyhăztărteneti muvenek, a Consistorialianak
fiiggelekekenl maradl fenn a Nemely Erdelyben tărtent dolgoknak 1676
esztendotol fogva va/6 fel jegyzetese cimu, 22 oldalra terjed6, mindeddig kiadatlan
munkăcska, amely fokent helytărteneli es egyhăztărteneti informăci6i miatt
erdemes a kăzlesre I.
Bevezetonkben eloszăr a szerzoseg kerdeset kell tisztăznunk. A
Feljegyzetest az eddigi szakirodalom Mik6 Imre nyomăn Bod muvekent tartotta
szămon. A tud6s grof szerint a mu ketsegteleniil Bod Peter kezirata, 1676-1718
kăzătti esemenyeket răgzfl, de a magyarigeni historikus a forrasal nem tiinlette fel.
Mivel a Feljegyzetes lapjai kăze egy 1686 ulani kalendarium ket kitepett lapja van
2
bekălve , a keziral vegen olvashal6 negy vers ulan pedig ez a megjegyzes al!:
„ 1698 eszlendei kalendariumban", Mik6 azl feltetelezle, „hogy valamennyi jegyzes
regi kalendăriumokb61 val6." Velemenye szerint „erdekes adalekok az illet6 evek
tărlenelmehez"~. Bod eletmuvenek kesobbi kutat6i, Samuel Aladăr es Jancs6
Elemer nem foglalkozlak erdemben e munkacskaval; Samuel a Consistorialia c.
keziralol sem talalla meg, Jancs6 pedig Mik6 adalail ismetelle meg, es a negy
4
ve~sel is B~dn~~ lula4donflotta • Gyenis Vilmos szinten Bod muvenek tartotta a
szoban forgo szoveger .
A Feljegyzetesl alaposabban megvizsgalva a fenlieknek ellenlmond6
kăvetkeztetesekre jutottunk. Val6ban Bod Peter kezet61 szărmazik a szăveg, leirăsa
a Consistorialia ăsszeăllităsăval egyidoben lărtent, erre utal az azonos minosegu
papfr, a marg6 ugyanolyan jelzese behajlassal. A foljegyzett tărteneli adatokat
azonban nem a tud6s magyarigeni lelkipăsztor gyujtăgette egybe regi
kalendăriumokb61, hanem egy korăbbi keziratot măsolt le, amelynek szerzojel nem
tiintette fel, vagy măr az eredetin sem szerepelt a nev. Băr mufaja szerint szăraz
1

Bod Peter: Co11sistorialia seu co11stitutio11es ac determi11atio11es co11sistoriales in ge11eralihus
synodis provincialibus inde ab w1110 1599 ad praesens usque tempus pro re 1w1a fac/ae, quas e
protocol/o rnperattendentiali i11 hunc fasciculum co/legii Petrus Bod de F. Tsernaton V. D. minister
in ecclesia M. lgeniensi. Anno 1763. Kezirat a Kolozsvari Egyetemi Konyvtarban (Biblioteca
11
Centrală Universitară Lucian Blaga Cluj) Ms 859. 4 foi. 1-78. A foi. 79-84 Ures, a foi. 85-97'-n
talalhat6 a Fe/jegyzetes sztivege. a foi 97v_n pedig ncgy magyar nyelvu versike olvashat6 a telr61. a
tavaszr61 es a nyarr61. A foi. 98 Ures.
2
Foi. 90-91 ': ltten a kegyes olvas6nak leirattatik ama nagy poe11ite11tia tar/as, mellyet az tiirbk
nemzet 1686 es::tendoben rende// es /ar/oii; foi. 91 v: Rovid leirasa a csillag vezer megfojtasanak. A
poenitentia-tartast irodalmi formaba ontve Gardonyi Geza Egri csi//agok c. regenyeben lathatjuk
viszont.
3
Mik6 lmre: Bod ?eter elete es 1111111kcii. Pest, 1862. 49-50. A kczirat 6rzesi helyet nem tUnteti fel.
4
Samuel Aladar: Fe/socsernatoni Bod ?eter elele es miivei. Budapest, 1899. 217. Jancs6 Elemer:
Fels0cserna1011i Bod Peter ănelelirasa Cluj-Kolozsvar, 1940. 59, 68.
5
Gyenis Vilmos: Ada/ekok Bod Peter munkainak bibliogrâfiajalwz. in: lroda/0111tiirth1eti
Koz/emenyek 1961. 471.
Medi~valia

Transi/vanica, nr. 1-2, tom I, 1997.
https://biblioteca-digitala.ro

138

Sipos Gabor

kronologikus folsorolas, a Feljegyzetes megit. annyi szemelyes vonatkozasu
informaci6t tartalmaz meg olyan szuk helyi erdeku esemenyeket rogzit, hogy
mindezek kizarjak egyreszt Bod Peter szerzoseget, măsreszt pedig lehetove teszik a
nevtelensegben rekedt fr6 szemelyenek es eletkoriilmenyeinek megkozelfteset.
Megallapftasunk az, hogy a Nemely erdelyi dolgok ... feljegyzeteset egy Hunyad
varmegyeben a 17. szazad vegen es a 18. szazad elejen elt, nev szerint nem ismert
reformatus lelkesz frta, keziratat pedig erdekes egyhaztorteneti adalekai miatt
tartotta Bod Peter erdemesnek arra, hogy a Consistorialia vegere teljes egeszeben
bemasolja.
Az alabb kozlendo tărteneti foljegyzesek tulnyom6 resze olyan adat,
amelyet barmelyik erdeJyi frastud6 rogzfthetett volna a 17-18. szâzad fordul6jân.
1689. junius 18-i datummal azonban Csernatoni Ferenc csaladjanak a hatszegi
malomnal tărtent baleseterol olvashatunk, ez pedig minden szomorusaga ellenere
oly jelentektelen esemeny, hogy Bod nem tartotta volna megorokftesre melt6nak,
ha feltetelezett forrasaiban, a regi kalendariumokban szerepelt volna is keziratos
bejegyzeskent. Nevtelen szerzonk viszont teljes termeszetesseggel rogzitette mint
helyi szenzâci6t. Ugyanilyen jellegu az apjat nem becsiilo, kocsmaban verekedo
legeny, Dravai Andras esete (1713); ez a fiatalember azonos lehet azzal a Drâva
Andrassal, akit 1704 augusztusaban a Hunyad varmegyei kurucok kozott
lustraltak6 .
Helyi erdekeltsegu feljegyzeseket kutatva 1679 januarjanal a Hunyad
varmegyenek kiildott fejedelmi commissi6t talaljuk, amelyben Apafi az
„allhatatossagra intette" a megye kozonseget. 1688 juniusaban Piccolomini
csaszâri generalis Kisbarcsa es Nagybarcsa kozott taborozott hadseregevel,
szerzonk reszletesen ecseteli a katonak pusztităsait. Szinten Hunyad videkere utal
az a pletykaizu, kiilănben roman egyhaztorteneti vonatkozasban is igen erdekes
foljegyzes, amely azt meseJi el, mikent szerezte meg 1697-ben Csoka Gyorgy a
hâtszegi ortodox esperesi tisztseget 7 . Csoka ellenfele, Popa Farkas Josef ketszer is
szerepel a feljegyzesekben, dicseroleg emliti rola a nevtelen szerzo, hogy roman
reformatus pap volt.
Nevtelen szerzonk lelkipasztori tisztsegere utal az a teny, hogy 1682-tol
fogva megszaporodnak a Feljegyzetesben a reformâtus egyhâzra vonatkoz6 hfrek.
Rogzitette a legfontosabb zsinati hatarozatokat, az alakul6ban levo Reformatus
Fokonziszt6rium donteseit ( 1682), Horti Istvan piispokke valasztăsat foljegyezve
nehany sz6ban jellemezte is az uj superintendenst (1684 ). Sokatmond6 e
tekintetben az 1714-es kiikiillovari zsinat egyik vegzesenek megfogalmazasa: „a
nagybanyai uj templom, parochia, oskola epiilesere collectat szedjiink." Oly
gondossaggal jegyezte fel a reformatus papok 1690 utani helyzetere vonatkoz6
remhfreket, hogy ez csak a kartarsi szolidaritassal magyarazhat6.
Erdekes eletrajzi adalekra utal az 1680. szeptember 27-i foljegyzes,
amelynek tanusaga szerint a szerzo ekkor valamilyen beosztăsban Apafi Mihaly

Magyari Andrăs: //. Rak6czi Ferenc erdelyi hadserege. [Kolozsvăr], 1994. 547.
Gheorghe Cioca alias Sztati esperesrol I. legujabban Adrian Andrei Rusu: Ctitori şi biserici din
Ţara Haţegului până la 1700. Satu Mare, 1997. 71 .
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kisereteben tartozkodott, s igy volt alkalma a hidegvizi tiizvesz elol menektilo
fejedelmet mentejevel 6vni. Apafi napl6jaban ez az eset nem szerepeJ 8 .
A Feljegyzetes bemutatasara terve meg kell jegyezntink, hogy cfme szerint
is 1676-al kezdi az erdelyi esemenyek rogziteset es eloszor Bethlen Miklos es
Beldi Pal 1676. marcius 31-i szabadulasar61 olvashatunk, az evek vegen azonban
csillaggal jegyezve korabbi esemenyekrol is hirt ad. Bocskai Istvan halalat (1672),
Banffi Denes tragediajat ( 1674) emlfthetjiik peldakent. Mindezeket a
bejegyzeseket a maguk helyes idorendjeben adjuk az alabbiakban, megtartva
azonban a szerzo * jegyzeset.
A kronikas jegyzetek szavahihetoseget mas forrasok is megerositik. Az alZrinyi erdelyi kalandjait szerzonk reszletesen el mese li ( 1678), Bethlen Miklos
oneletfrasaban mint akkoriban kozismert esetre hivatkozik ni egy felmondatban, az
erdelyiek hiszekenyseget illusztraland6 9 . A kolozsvari 6vari reformatus templom
âtadasa a katolikusoknak ( 1692) szinten reszletesen ismert, Bethlen kancellar es
Kezdivasarhelyi Matk6 Istvan predikator sz6valtasat azonban mas forras nem
orokftette meg. A Feljegyzetest termeszetesen nem torteneti forraserteke teszi
elsosorban erdemesse a kozlesre, hanem az, hogy a kor kozhangulatara
kovetkeztethettink belole: a vatos esemenyekrol milyen informaciok jutottak el egy
Hunyad varmegyei par6kiara, s az alhfrek, pletykak, szenzaci6k milyen sajâtos
kevereket alkottak egy a 17-18. szazad fordul6jan elt reformatus pap
j egyzokonyvecskej eben.
Kozlestinkben Bod Peter helyesfrasat a maihoz igazftottuk, a
kovetkezetesen hasznalt lly es tz helyett ly-t, illetoleg cz-t adtunk, a hianyz6
ekezeteket ertelemszeriien kitetttik, a nagybetiiket csak a szemely- es
intezmenyneveknel tartottuk mef. A nyelvjarasi sajatossagokat es a regies
1
kifejezeseket szintten megorizttik •

Nemely Erdelyben
jegyzetese

tărtent

dolgoknak 1676 esztend6t61 fogva val6 fel

[1672]
* A tekintetes melt6sâgos Bocskai Istvân nemzete s vallâsa lelki s
testi szabadsagâert val6 bujdosasaban boldogul ki mulik e
vilâgb61 Kolosvârt 24 decembris 1672 esztend6ben.
* Ki akartăk Erdelyb61 kiildeni a gărăgăket, meg is parancsoltăk volt
nekiek az elmenetelt. Akartak pedig be ereszteni hârom
keresked6ket, a kik kereskedtek harmincszor val6 szăzezer
tallerral - 1672 esztend6ben.

Erno (kiad.): /. es li. Apafi Mihcily nap/6ja. in: Erdetyi Muzeum 1900. 220.
Bethlen Mik16s: Elete leirasa magatâ/. in: Kemeny Janos es Behlen Mik/6s mzîvei. Kiadja V.
Windisch Eva. Budapest, 1980. 744.
10
A szovegosszeolvasăsban Dane Yeronka volt segitsegemre, kozremilkodeset ezuton is koszonom.

K T6th
9
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* 1672. B6jt volt Erdelyben augustusban. Akkor ment a t6r6k
Kozăk orszâg rontâsăra. Az Erdelyk:k is kiildottek volt ket szâz
tar szekeret elessel rakva, melynek szâzât vissza adtăk, mely a
szâszoke volt. Nalâczi Istvan volt velek kovet.
* Teleki Mihâly 1672 esztend6ben septemberben Szathmăr alatt
meg veretett a nemetekt61, a gyalogjait oda vesztette,
vezetekjeit oda hagyta, a fel csizmâjât is a sărban, kicsinybe
hogy maga is ott nem veszett.
* A Magyar orszâgiak 1672 esztend6ben novemberben mâsfel szâz
nemet rabokat kiildottek Erdelybe, nagysâgos magyar urakat
is. Kâll6 keriteset lerontjăk.
* Macskâsi Boldisărt 1672 esztend6ben decemberben kuld6ttek a
nemet csâszărhoz,
hogy a Teleki Mihâly dolgâban
complacalnâ.
* 1672 Macskâsi Boldisăr, Budai Peter az orszâg engedelmeb61
kezdettek volt uj tizenket penzest veretni MVâsărhelyt,
Enyeden. Brass6ban, Szâszvărost a formât meg vesztegettek a
czigânyok.

[1674)
*A szekelyek felverik Banti Dienest 2 novembris 1674 esztend6ben.
* 1674 15 septembris. Vitez Ferencz keresztel6be hivatta volt Bânfi.
Dienest erdelyi melt6sâgos urat, ki az orszâg gyU.lesere
Fejervârra akart menni. Azonban (talâm) az orszâg akaratjâb61
Kornis Gâspăr, Matskâsi Boldisăr, Betlen Mikl6s, Nemes
Janos Maros szekkel szinten akkor jottenek Koppândhoz,
mikor măr az asszonyok mosdani akarnânak. A tordai
hadnagy egy szekelyt elfogvân, att61 meg ertette a dolgot,
B[ânffi) Dienesnek hîrt adott, ki lovon szaladott Kolosvârra. A
feleseget Vitez Gâborneval s leânyival egyiitt elfogtăk, jovaikat
elpredâltăk, meg a Vitez Ferenczet s Vitez Gâbornejet is,
kertet, szenâjât, istâll6jât, konyhâjât el egettek.
* 14 decembris ejjel vettek fejet Banffi Dienesnek, Beldi Pâl, Nemes
Janos, Betlen Mikl6s fogva vittek volt Kolosvârr61. Macskâsi
iziben exequaltatta a sententiat, melyet az orszâg rea
pronuntialt volt. Holta utân mindjărt erte a gratia, de kes6
volt.
1676
31 martii: Bocsâtottăk el Beldi Pâlt es Betlen Mikl6st Fagaras
vărâb61 a fogsâgb61.
11 octobris. Sziiletett a Fejedelem asszonynak fia Apaffi Mihâly.
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1677
5 circiter januarii. Kiildott a fejedelem commissiot Hunyad
vârmegyebe, melybe az ăllhatatossâgra intette 6ket.
Beldi Păl es Bethlen Mikl6s a szekelyseggel nem akarriak menni az
orszâg gylilesere.
Erdelyben sok gytijtogatâs esett, melyert az oroszokat ki uztek
Erdelyb61.
4 aprtlis. Fagarasban leven a fejedelem Beldi Pălt es Betlen Mikl6st
elbocsâtotta, Betlen Jânosnak is elebbeni gratiâja helyben
maradt.
Franczia kovetek is voltak a fejedelemmel, kikkel el ment Matskăsi
Boldisâr Lengyel orszagba.
* Gelei piispok idejeben valami academicusok a presbyteriummal
zenebonăztak.
Barcsai Akos fejedelem idejeben annak
exercitiuma meg engedtetett. Apaffi Mihăly fejedelem idejeben
1677 6sszel Kapi Gyorgy, Beldi Păl, Teleki Mihăly annak ellene
mondottak es megtiltottăk.
1678
5 junii. Az orszăg gylilesen sententiăztatott meg Kapi Gyorgy.
30 octobris. Jott vissza Teleki Mihăly K6vârba Magyar orszâgr61, a
nemet egette K6vâr videkit es a Szilăgysăgot.
* Bajomnăl a t6 kenkoves leven a nădat meg gyujtottăk, a viznek
fels6 resze is egett.
24 octobris. Megfogatta a fejedelem Fejervăron Haller Jânost, Lazăr
lstvânt, Daniel Istvânt, Kălman Kristofot szebeni polgărt,
Keresztesi Samuelt. Rosnyai Dă.vid tOrok deăkot.
Novemberben a Fejervâri gylilesben sententiaztak meg egy nehâ.ny
Beldi Păl hiveit, kiknek leveleket a Beldi lâ.dâ.jăban egy brassai
academicus hază.ban egy B[eldi) Păl irâ.ssa indiciumâ.b61
talăltăk meg. Kălmân Kristof szebeni szăsz tiz ezer talleron
sanczolt meg, Keresztesi Păl [helyesen Samuel] 3 ezer
tallerban. Daniel Istvânt Devăra vittek, Haller Jânos
nagysagos urat Fagarasba.
* Uzoni Beldi Păl es keresztszegi groff Csăki Lăszl6 1678
esztend6ben
sok
id6kt61
fogvân
alattomban
forralt
practikajokat ki fokasztvâ.n es az orszăg vitezl6 rendeinek egy
reszet magok melle veven, a melt6sagos erdelyi fejedelem
Apaffi Mihăly ellen pârtot iitenek, kik ellen a fejedelemt61
hadak bocsăttatvân nem harczolnak, hanem el oszolnak,
magok hamis vădokkal a Portăra mennek, kik ellen a
Fejedelemt61 es Erdely orszâgât61 expedialtattak kovetek,
ugymint Betlen Farkas fejedelem tanâcsa, Fejer vărmegye f6
ispânnya es az orszâ.g cancellariussa, Mikes Kelemen
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fejedelem tanâ.csa es az orszâ.g îtel6 mestere, Szilvâ.si Bâ.lint,
Enyedi Pâ.l szâsz medjesi notartus. Beldi Pâ.l fejedelemseget
s~llicital, de az irânt maga târsait61 meg jâtszâdtatik. Melyre
nezve mind egyi.itt Zâlyomi Mikl6snak fejedelemseget
keresnek, de Isten meg szegyeniti 6ket es a koveteknek
huseges forgol6dâsokat meg â.ldja. Mert a Csâ.szârt61 orokos
rabsâgra sententiâztavân fogsâgra vettetnek hatod magokkal,
ugymint Beldi Pâ.l, Csăki Lâszl6, Damokos Tamas, Pasko
Kristâf, Belenyesi Sigmond es Kalnoki Bâlint. A kovetek pedig
j6 vâ.lasszal vissza terven a Csâszârt61 es vezert61 orok
emlekezetre melt6 leveleket hoznak a fejedelemnek es az
orszâgnak.
E tâjban egy velenczei impostor csalârd, Zrinyi Âdâm szemelye alatt
jârt Erdelyben, derek â.llapotja volt a beste kurva fiânak egy
ideig az uri asszonyoknâ.l, Kapi Gyorgyne paripât s meg Betlen
Gâ.bor szâ.mâ.ra csinâ.ltatott draga mestersegli gyemântos
koves forg6t adott neki, a fejedelemhez keriilven a partpât
vissza kiildotte. Szebeni Stenczelne j6 asszonya magât is oda
adta volt, melynek a szebeni kirâ.ly bir6 j61 megvette az ârrât.
Igen j6 civilis olasz expeditor macchiavellista volt.
Ez 1678 esztend6ben megtiltotta volt a r6mai csâszâ.r, hogy se
Magyar orszâgban, se Erdelyben ne adjâk ki a kalendârtomot a
rebellioert. Az erdelyi typographus 50 fortnton vett egyet,
melyb61 tâbbet nyomtatott.
1679 Rettenetes nagy dog halâ.l volt Als6 es Fels6 Magyar
orszâgban, ugy annyira, hogy sok faluk emberekt61 majd
pusztân maradtak, nemely helyeket pusztân is hagytak,
elfutottak kietlen hegyekbe es erd6kbe, berkekbe es
szigetekbe, de ott is az halâ.l 6ket megtalâ.lta. Sok helyeken
mind ajt6kat es ablakokat az halâ.l e16tt be zâ.rtanak. Sokan
kik talâm a pestis miatt meg maradtak volna is, ehseg miatt
kellett meg halni, mivel sem magok kimenni, sem mâst a ki
etelt vitt volna nekik be ereszteni nem mereszlettenek. Nemely
helyeken nagy vermeket âsvân az uczâkon, rendre hâzankent
jâ.rtanak, a pestisben meg holt, s6t csak a meg betegedett
embereket is saroglyân kopors6 nelkiil beleje hordottâk, kik
kâzziil nemelyek ejjel a veremb61 ki mâszvân, meg mostan is
elnek.
1680
Martiusban a katonâk helyett, kik le vâgtâk volt a vâradi torokoket,
satisfactiot kerven a târâk, vittenek ki Âbrahâ.m nevu faluhoz
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kapucsi basa eleibe mintegy 20 rabokat, kiket egyunen s
n_ia~unnan" egybe gylljtottek volt. Ott a văradi basa is jelen

l~~en _kettot Istenert elbocsâtott, egyet Barcsai Mihâlynak
aJandekozott, a tobbinek fejet vettek. Kapucsi basât bekisertek
a vărmegyek Fagarasba, onnan a szekelyek ăltal a veres
toronyi passuson.
27 septembris. A szâszsâgon jărvăn a fejedelemmel, etszaka
Hidegvizen gyuladâs esven en koltottem fel urunkat, Apaffi
M[ihăly] fejedelmet, egy ingbe lâbra val6ban âllott kiin, en a
mentemet adom vala reâ, mikor el hozăk egy mentejet. Elege
az egesz falu, a fejedelemnek is minden portekâja.

[kiilon beragasztott cedulăn, 17. szăzadi kezîrâssal:) 1681 die 15
junii Thordăn celebraltatot Generalisban concludaltatott, hogy
ket testver atya fiu ferfiak mas ket testver atyafiu leănyokkal
oszve ne hăzasodhassanak.
1682
3 julii. Holt meg az melt6sâgos erdelyi fejedelem Apaffi Mihăly fia
ejjel.
5 augusti. Indult a fejedelem Magyar orszâgra, Tokolyi Imre es
Teleki Mihăly măr Fiileket vitattăk, meg is vettek. Tokolyit
fejedelemme tettek.
28 novemberben volt papok Generalis gyti.lese, Teleki Mihăly,
Betlen Mik16s, Matskâsi Boldisăr, a collegium curatori ott
voltak, a collegium Fejervărra viteler61 discuraltak. A pataki
oskolâba ket deăkot, Ilyefalvit es Sallait kiildottek, hogy
tanîtsanak, predikăljanak.
* 1682. Groff Tokolyi Imre a Râk6czi Ferencz Fejedelem ozvegyevel
Zrinyi llonâval Munkâcsban menyegz6t tart.
* 1682. A melt6sâgos fejedelem urunk 6 nagysâga az
M[agyarorszâgi)
Evangyelicusoknak
a
tollok
el
vett
templomokat resignaltatja, az isteni szolgălatot helybe
ăllîtotta, a szabad kirălyi vărosokba a magistratus electiojât
helybe hozta.
1683
20 januarii.

Fogatta meg a fejedelem Barcsai Mihăly urat
vasba verve kiildottek Fogarasba.
24 may. A tatăr kăm mâsfel szăz ezer emberrel (amint a hîr volt)
erkezett Erdelybe. Nemes Jănosnak salagvardiâert men6
szolgâjât meg oltek, nehol falut, hăzakat el egettek.
Ebesfalvăn,
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1684
28 februarti. Vittek el az erdelyi ad6t a Portăra, volt 100 OOO taller,
32 magos viragos kupa, 12 răr6, volt velek Josika Istvan devai
v[ice) kapităny, a kapithia, Szekely M6zes.
Adtak botot, zaszl6t, tollas sabkăt [!). partpat az Ildik Apaffi
Mihălynak (ki az el6tt fejedelemsegre vălasztatott volt az
orszagtul, de 60 ezer taller igeres utăn is nem confirmaltatott
a Torok Portăt61). Csak ajăndekon ki.ildotte osztăn a Csaszar.
Brass6b61 izente meg urunknak a kapucsi bassa, hogy hozza,
leven a radn6ti gyU.lesben. A fejervări mezon Văradja fel61 lett
a confirmatio az orszag el6tt. Ilyen casus esett:
1. A praesentatiokor a csenges bongasba megijedt a torok
paripa, er6ssen meg tapodta a tărăk lovâszt, ki meg is hoit
ott.
2. Egy văsărhelyi soldost, szab6 legenyt s egy pattanty(Ist az
agyu por elszaggatott, nem tisztitottăk volt meg az agyutt.
3. A kis fejedelemnek jobb fel61 kătătte a tărăk a kardot, Teleki
Mihăly intett, hogy maskeppen kosse.
Aprilisban hoit meg szekelyhidi Tofeus Mihăly, ki volt 60 esztendos
ember, 20 eszt[endendeig) udvari pap (esztendei fizetese 50
arany, egesz kontOs etc.), 15 eszt[endendeigJ igen kemeny
puspok, temettek Fejervăron 29 octobiis.
9 decembiis tettek puspoknek Erdelyben Horti Istvănt, fagarasi, ez
el6tt nagybănyai predikâtort, maga Bisterfeldistăk fete jeles
ember volt, Coccejusr61 nem igen tisztessegesen ertett.
Ugyan az akkori fejervări gyU.lesben az tărăk csâszăr 80 OOO taller
ad6ert 80 OOO kobol buzat kert, de nem adtak, mert
computalvăn 200 harminc ezer tallert tett volna, akkor a
buzănak vekaja erven egy folintot.
1685
Aprilisban foglaltăk el groff Tokolyi Imrenek minden j6szagăt az ifju
Apaffi Mihăly fejedelem szamăra.
1686
Juniusban Tăkolyi Imre Magyar orszagi fejedelem Vajda Hunyadon
leven Kalnoki Samuel a szekelyseggel, somlyai katonăkkal s
Hunyad vărmegyevel rea ment s holmiet el nyerte.
1687
26 Novembiis. Kedvetlen novella erkezett a fagarasi orszăg
gyU.leseb61, hogy a r6mai csăszăr hadai szămăra adjon egy
kapu szam - tiz akăr nemes akărmi ember 1. husz folintot; 2.
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tîz kobol buzât lisztiil; 3. tizenot szeker szenât; 4. negy vâg6
marhât; 5. nyolcvan veder bort.
Octoberben foglalta el a Lotharingus Erdelyt per deditione. Isten
6rizzen Basta idejet61, mikor volt 25 aranyon kobli a buzânak.
1688
Januariusban hoit meg Fejervâri lstvân M[edicinae) Doctor, igen
nevezetes, Teleki Mihâly alumnussa, ki lakadalma mâsod
napjân meg halt, leven csak egy napja felesegevel. Igen
szerencsetlen nagy szomorusâg volt.
28 marty. Erkezett Karaffa nemet generâlis Devâra. Szebenb61 sok
âgyilkat szâllîtottak alâ.
Juniusban Piccolomini generalis a ket Barcsa kozott mulatott mint
egy hat ezer neppel: sok rut dolgot vittek veghe a katonâk,
er6szakott vettek, sokakot meg fosztottak, anyasziilt
mezitelenen hagytak, az asszonyokr61 is mindent le vontak a
mit kaphattak. El vesztek Bulgariâban.
Juliusban vettek meg Lippât, S6lyomk6t, Lugast, Kârânsebest, irtâk
Veteraninak, hogy egy het mulva meg veszik Nândor Fejervârt
is.
1. Augusti. Tettek kopors6ba Bornemissza Annât a fejedelem
asszonyt Ebesfalvân.
15 Novembris. Tokolyi Imre reformatus papt61 communicalt.
1689
Brass6 egesszen el eg, egy nehâny helyen gyUjtattâk fel s meg a
mint mondjâk a felleg vârb61 is segîltettek bombâval a tiizet: a
vârosban is talâltak ket el âsott bombât, a mely meg nem
gyillhatott volt.
18 junii. Csernatoni Ferencz a v[ice] ispânt61 j6ven haza
felesegest61, a hâtszegi malomnâl az okrăk alâ kaptak, a
szeker el fordult, kis leânykâjât annya ăleb61 a vîz ki kapta, a
melyet soha meg nem talâltak, aranyas pohârât, mentejet,
fegyveret etc. a feleseget is alig tudta ki kapni. 11
Septemberben adatott ki parancsolat, hogy a radn6ti III. articulus
szerint az elfogyott magyarok helyekre beferkezett olâsâg, mely
a nemes funduson lakik. a papnak adja ki a bert. ugy mint a
nemes, a ki ott lakott.
1690. 21 Augusti. Volt a harcz a Torcs vâri passusnâl, az holott
Teleki Mihâlyt el 16ttek, Heislert elfogtâk.
Egy Csern{ttoni Mărton nevu szolgabir6t a kuruc hadosszeirăs jegyzetl fel 1704-ben 1-lunyad
varmegye marosmelleki jărâsâban. Magyari: i. m. 553.
11
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1691. 26 Aprilis hânytak a nemetek es râczok kardra egy nehâny
falut Karansebes tâjân.
1692. Juniusban volt orszâg gylllese, a melyben lott nyilvănossâ,
hogy a fiscale dominiumokb61 el akarjâk venni a reformatus
papok jovedelmeket, akarvân applicalni 6 felsege szâmâra, de
osztân el mult.
1692. Hallatat oly hir, hogy a mint regen a magyarorszâgi papokat
czitaltâk volt Posonba, ugy akarnânak az erdelyiekkel is tenni.
Ismet. A reformatus piispoknek jâr6 900 forintokat el tartâk,
remenseg sincs hozzâ.
lsmet. A kalvinistâk Kolosvârat az 6vârban val6 templomokat el
vegeztek az mi uraink, hogy adjâk a pâpistâknak. Ezt hallvân
a koz nep egybe gylllt oda, zenebonâzott es azt mondotta, hogy
elete vesztesevel is oltalmazza. Matk6 Vâsârhelyi a nephez ki
ment, leven oda val6 pap, melyen az urak meg indultak.
Bethlen Mikl6s orszâg cancellariussa ki ment hozzâ s azt
kerdette. hogy mert ki menni? Felelt: Mint pâsztor a juhokhoz,
kiket a farkasok majd meg szaggatnak. Mondott a
cancellarius: ki ugratâ Barcsai Âkos a katedrâb61 egyszer
kegyelmedet, de - ismet be ugrottam, azt felelte, de 6tet a
vilâgb61 is ki ugrattâk.
Onnan feljiil most parancsolat jott a papista rendekhez, hogy
semmit el ne vegyenek a papokt61, ha adnâk is, a
reformatusokt61.
1693. A tatâr el rabolta az Er mellyeket. 12 ezer raboknâl tobbet
mondnak hogy vitt el.
1694 Novemberben Bânfi Gyorgy gubernator, Betlen Mikl6s
cancellarius„ Sarosi Jânos koszonteni akarvân Veterani
generalist nem bocsâtotta maga eleibe egy nehâny nap.
1695. 15 junii. Volt az ifju fejedelemnek lakadalma Betlen Gergely
kisebb leânyâval, Katâval.
15 septembris. Vâgta le a torok Veteranit a hadaival Lugasnâl,
keves szaladt el bennek.
1697. Csoka Gyorgy a kinek regi donatioja volt az hatszegi,
karansebesi, ilyei esperestsegre meg Hunyadi Jânos vajdât61,
Torok Bâlintt61, Barcsai Âkost61, addig jârt a mig a mostani
Josef esperestet ki csinâlta bel6le, az pedig reformatus volt
szinte, s megis a reformatus piispok Veszpremi Istvân 100
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fortntot fel vett ellene, Nalăczi Istvan 30 aranyat, korul be
koltott az esperestsegert 200 aranyat, s mondotta, hogy meg
kolt annyit. csak el nyerhesse. ha harmad napig birja is.
Fizetett Bănffi Gyorgy gubematomak is j61.
13 aprilis. A kolosvâri orszăg gy11leser61 parancsoltăk, hogy b6jt
legyen minden etel es ital nelkiil az harmadik cultusig,
excommunicaltatik, a ki meg nem ăllja vagy elmulatja a b6jtot
s templombeli konyorgest minden hoban egyszer az els6
napon, kezdeni kell lma May. Meg kell koszonni, hogy az Isten
eddig minden remenyseg felett meg tartott s tovăbb is kell
kerni azert 6 Felseget, egyarănt a negy recepta religioban. A
pi.ispokoket. seniorokat le teszik, haj61 el nemjărnak benne.
15 july. A Nagy Bănyai ekklesia kovetjei supplicaltak, hogy mâr 6k
nem tarthatjăk az papjaikat, hanem segiljek a k6z6segesb61,
az urak azt feleltek, a k6z6nsegesb61 nem lehet, hanem a
magokeb61 ki ki a mivel lehet segilje.
Augustusban. Volt oly hir. hogy a nemet az erdelyieket fegyverre
akamă hănyni, nem vărja. hogy rebellăljanak, mint Tokajban
etc.. meg az asszonyokat, csecsszop6kat is mind fegyverre
hănytăk. Or Isten tarts meg!
1698. november. Az olă esperestek a portio nehez volta miatt
papismusra subsciibaltak Erdelyben.
1699. octoberben. Meg izentek a reformatus pi.ispoknek, hogy nem
sokâra a Bathoii Krtstof templomat es a collegiumot elveszik,
ezert onnan măsuvă koltoztessek a buzat.
Az olă papok nem akamak a 4 recepta religia kozzi.il egyikre is
ăllani,
ha a nemessek al61 a jobbăgysăgb61 fel nem
szabadittatnak.
7. septembris. A Mez6segen egy nehăny helyeken oly rettenetes jeg
ess6 leszen, hogy meg harmad heten is b6ven talăltatott
benne. a mely a barmokat is meg alte s mindenekett el rontatt.
1701. 25 junii. A generalis synodusb61 parancsoltatott: 1. hogy
legyenek konyorgesek a melt6săgokert, nevezetesen a
kinilyert; 2. minthogy a nep tudatlan, a delyesti tanităs legyen
a kis kathechismusnak rendi szelint s a gyermekek is
tanittassanak; 3. kivălt magyar olvasăsra szoktattassanak.
* 1701. Alvinczi Peter ur, protonotalius 29 janualii meg holt
eletenek 58. esztendejeben.
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1702. Januarius tajban meg fogatott a csâszăr parancsolatjâb61
Sărosi Jânos consiliarius es protonotarius es f6 commissarius
Fejervăratt a Gubemium autoritasâb61.
. 22 octobris. Parancsolat jott a kirălyt61 es a mi pusp6kunkt61, hogy
a gy6zedelemert Lindra alatt hălât adjunk. Apaffi Mihăly
fejedelem, măr herczeg szerzett utat 40 magyarral a victoriăra,
a mint a hîre volt.

circiter 12 decembris. Vettek fejet skărlet sz6nyegen
Czabaniusnak, a szebeni kirăly bir6nak a Gubemium es a
szaszok
sententiajokb61.
Boszorkânsag,
gyilkossag,
paraznasag es incestussâert, mert a maga hugaval val6
fertelmesseggel is vadoltatott, a csaszăr gratiajaval nem
gondoltak. Az atyja, szebeni els6 pap meg el.
Getzi a Barcsai Mihăly fia a kuruczokhoz szokott az apja lovân.
1703

1 705. 28 februarii. Igen nagy mennydorgesek voltak sok helyeken.
[ 1706] 23 martii. Ad ta fel Deva vârât a tuznek es viznek nem lete
miatt az utols6 kurucz kapitany, Csăki Andras baro Tige-nek
colonellusnak. 260 vesztek el a vărban egy s mas ălta1.12

* 1711 esztend6ben aprilisban publicaltatott az Regia Deputatio es
az generalis commendans parancsolatja, hogy senki ez
nyomorusâgos id6ben az ad6ssagbeli capitalis summat fel ne
vegye, hanem annak esztendei interesset decern per centum,
szăz forint utan tizet. A ki kiilonben cselekszik, nem csak a
penzit veszti el, hanem azon feljiil is az engedetlensegert meg
biintettetik.
Publicălta Onodi Janos szolga bîr6, a ki nem csak gyilkos volt,
hanem az mostoha annyat61 is fattya volt, de az Nalaczi
Gyorgynek val6 szolgălatjaert nyert szolga bîr6sagot.
1713. 14. septembris. Igenben vălasztatott piispokke Kolosvări
Istvan, a fejervări oskolaban rector, eloquens, ekessen szol16
ember, Beldi Kelemen pedagogussa.
Kaposi
Samuel
fejer[vări)
professor
mindeneknek
nagy
szomorusagokkal meg holt harmadnapi betegsegben, minden
bizonnyal a jesuităkt61 meg etetven, 30 july temettek.
26 januarii. Consistorium volt Devan, es az olăhok dolga az
melt6sagos Reformatum Consistorium commissiojab61 jobb
A sikeres labanc ostrom idopontjăra I. Cserei Mihăly: Erdely hist6riaja. Sajt6 ala rendezte Bankuti
Imre. Budapest, 1983. 365.
12
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contractusba vetetett sub poena formalis et justa liga 200
aranyig. Esztend6nkent minden ala tartozik fizetni 72 penzt a
templom, harang es toka szabadsâgaert, meg ha vallâsokat
vâltoztatnâk is, a devai refomata eklesia szâmâra.
Minek utânna az Erdelyi Gubernium egy szemelyen kîviil mind el
halt volna, a felseges r6mai csâszâr Carol VI. mint Erdelynek
is fejedelme a Regia Deputatio helyett a Guberniumot fel
âllitja,
1 julii 1 713 gr.
Kornis Sigmondot, udvart
cancellariussât general Stephanus Steinville âltal instellâltatja
etc.
A pelda nelkiil val6 pillangok miatt igen sok herny6k tâmadnak, a
kik minden zoldseget meg emesztnek.
* Drâvai Peter fia Andrâs egy poltrât a korcsomân meg nem fizetven
kâromkodott, veszekedesre ment a dolog, pallossal meg vâgtâk
a fejet, terdit, a terde be forrvân hamar, a genetseg ben
szorult, el rothadt, nagy kînokkal halt meg. Apjât nem
becsull6 legeny volt, egy szegeny barâtot is meg fosztott volt.
1714. 2. Trinitatis Liimius 10] A kukullovâri generalis gyti.lesben
vegeztetett s tractusonkent ki hirdettetett: 1. hogy a nagy
bânyai U.j templom, parochia, oskola epi.ilesere collectat
szedji.ink. 2. hogy a regi dicsereteket hetenkent az
alkalmatossâghoz kepest, a meg nevezett invocatiokkal,
Kănyărăgjilnk az, - Jăvel Szent Lelek Isten enekelni kell. 3. A
ferfi es leâny gyermekeket minden naponkent egy egy 6rân egy
egy enek n6tâjâra tanîtani kell, hogy fel nevekedven tudjanak
enekelni. 4. Az ministerek mertekletes eletet eljenek, hogy
mâsoknak is j6 peldâk legyenek, rovid habitust s iistOkot ne
viseljenek. 5. A dohânyozâst el tâvoztassâk hârom forint
biintetes alatt. 6. Sok âlnok koldusok tâmadtak, a kiket nem
lehet publicalni, ha a seniorokt61 nem leszen testimonialisok.
7. Tiszteletes pi.ispok uramhoz senki senior informatioja
nelkiil ne mennyen valami causâban, mert meg sem
hallgatjâk, ha pedig casu quo a senior bosszilsâgot uzne,
akkor a partialis tartozik testimoniumot adni.
A papok generalis gyti.lesek impedialtatott, s hogy a syntaxisnâl
feljebb ne tanîtsanak Magyarorszâgban ugy parancsoltatott
juliusban.
1715

4. novembris. Fejervâr eros băstyâkkal epi.ilven, nagy
solemnitâssal U.j nevezetet veszen, numisma is arra veretven.
Magyarul igy van az irăs: Szent Kâroly nap Fejer vâr v6n oly
eredetet, Bâstyâja nyert ily îrott fundamentum kovet. JULIA
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voltam KÂROLY hogy
meltân Kâroly vâr lett.

meger6sîtett,

Fejer-vâr

nevezetem

1 716. Persequaltak az pataki fejervâli collegiumot. a templom
elvetele es megcsapatăsa utân Krakkoba ment, a piispok pedig
Kolosvâli Istvan Baros Bocsârdra a piispoki j6szăgba. Pap,
piispok szăllott oda.
Farkas Josefet 3 nemet elvitte fogva Fejervârra, hogy ne szolgăljon,
ez refonnătus ală pap volt.
12 julii. Solemnitassal, predikatioval es konyorgessel kell
orvend[en)i a Carolus Vlus fiânak, Ildik Leopoldnak
szUletesen.
1718. Meg tiltatott, hogy az mâr
meghăzasodtak,
szokăst

szolgălatban

Academiăkra

lev6 pap es a kik
ne mennyenek. Azt a rossz

le kell tenni.

Ein Peter Bod zugeschriebenes historisches Werk
Nemely Erdelyben tortent dolgoknak ... feljegyzetese 1672-1718
(Zusammenfassung)
Das historische Werk Feljegyzetes (Aufzeichnung) wurde bisher von der
Fachliteratur Peter Bod zugeschrieben. auf extkritischem Grund kann jedoch
festgestellt werden, daj3 diese kleine Chronik wurde von einem reformierten
Pfarrer im Komitat Hunyad/Hunedoara, um die Wende der 17.118. Jahrhunderte
geschrieben. Peter Bod hat die „Aufzeichnung" wegen der wichtigen
kirchengeschichtlichen Daten abgeschrieben.
Das Werk hat siebenburgische ortsgeschichtliche und kirchengeschichtliche
lnformationen zwischen 1672-1718 aujbewahren.
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