
MAGYAR HADTÖRTÉNELMI EMLÉKEK 
A KÜLFÖLDI MÚZEUMOKBAN. 

(Hatodik közlemény.) 

XV. Drezda, a) A Johanneum, történelmi múzeum. Még 
a XVI. században I. Keresztély választófejedelem alatt kelet-
kezett s eredetileg, illetőleg egészen az újabb időkig a királyi 
fegyvergaléria nevet viselte.1 Jelenlegi felállításában 1877-ben 
nyílt meg. 

Az egész múzeum nagy műbecsű vértezeteivel és dísz-
fegyvereinek rendkívüli számával tűnik fel. 

Mindjárt az első, hatalmas hosszú teremben 14 teljes 
lovasvértezet és 46 álló páncélzat sorakozik, melyekhez a kö-
vetkező teremben még 9 lovas- és 6 álló-, az 5-ik teremben 
12 lovas- és 35 álló-vértezet s a török hadizsákmányok termé-
ben 30 fölszerszámozott ló csatlakozik. 

Ezek közül ki kell emelnünk Károly Emánuel szavojai 
herceg olasz munkájú remek díszvértezetét (1562—1630-ból), 
mely egészen aranyozva van s kezében hosszúnyelű magyar 
csákányfokost tart, melynek rendkívül hosszú és hegyes tüs-
kéje van. Ezzel a fokossal lehetett leginkább betörni a páncé-
lok keskeny réseit. 

E vértezet közelében látunk egy kisfiú számára való tel-
jes lovasvértezetet s ennek a kezében is ott látjuk a fokosit. 
E mellett egy másik fiúvértezet áll, arannyal díszített, feketén 
fut ta tot t vasból. Ennek kezében buzogány van. 

Feltűnik azután a múzeum alapítójának, I. Keresztély 
hercegnek 1590-ből való, rendkívüli műbecsű két teljes vérte-
zete ezüstből, aranyozott, vésett díszítményekkel és a herceg 
címerével. Kezében buzogánnyal. 

Vetekedik ezzel I I . Keresztélynek 1583—1611 közt ké-
szült, olasz munkájú, domborművű díszítményes egész lovas-
páncélzata, feketére arannyal, kezében fokossal. 

De mindannyit felülmúlja ugyancsak I I . Keresztély her-
cegnek, ugyanezen időszakból való s Augsburgban készült 

1 Fr iedr ich Nollau und Carl Clauss: Die königliche Gewehr 
Gallerie zu Dresden. 1873. 8-r. 163. L 



egész lovaspáncélzata. Egészen ezüstből, alakokkal gazdagon 
kiverve, aranyozva. Egyike a legszebb alkotásoknak, amelye-
ket a fegyverkészítő művészipar valaha létesített. (Katalógus-
szám: S. 34—N. 5.) Kezében egy határozottan magyar típusú, 
gömbfejű, gerezdes buzogányt tart . 

Mindezeken kívül az olasz fegyverkovácsművészet szá-
mos remeke, a XVI . és X V I I . századból származó kerek pa j -
zsok és sisakok vannak itten rendesen antik jeleneteket ábrá-
zoló domborművekkel. I t ten négy századon át, a X V — X V I I I . 
századokban, az egyenes, hegyes kardok lévén használatban, 
a fonott kéz védős kosa rú hegyes tőrkardok minden változata 
százszámra feltalálható. Ugyanilyen gazdag sorozata van 
a két kézre való nagy landsknecht-pallosoknak és lángolt élű 
dísz- és jelvény-pallosoknak, valamint az alabárdoknak. 

Egész termet tölt meg a tűzi kézi lőfegyverek minden f a j a r 
kanócos és kereklakatos szerkezetű puskák és pisztolyok a 
XVI . és X V I I . századokból oly tömegben, hogy egész csapa-
tok volnának velük fölszerelhetők. 

Vannak még nagy, szakállas várpuskák, melyeknek külö-
nösen fölszerlése érdekes. Az egyik XVI . századi kanócos 
rendszerű szakállas puska csövére kis cső van célzóvisir gya-
nánt felforrasztva. 

Mindezekhez csatlakoznak a X V I I I . és XIX . századbeli 
egyéb hadifölszerelések és ágyúmodellek gazdag gyűj te-
ménye. 

Az egész fegyvergyűjtemény egyik legfényesebb soro-
zata a 111. János György szász herceg által a magyarországi 
török háborúkban s Bécs 1683-i felszabadítása alkalmával 
szerzett hadizsákmányának keleti fegyverei ós egyéb emlékei. 

Van itt egy óriási nagyságú mozaikhímzésű török sátor, 
telve keleti fegyverekkel. Hat török vérzászló és négy lófark-
zászló. 

Az arannyal, ezüsttel, drágakövekkel és zománccal borí-
tott lószerszámok és nyergek 30 lóra vannak fölszerelve. 

Ezek között' is kiválik I I . Keresztély herceg keleti nyerge, 
kápája, sodronyzománccal díszítve. P á r j a a müncheni Mar-
stallban levő keleti nyeregnek; továbbá Erős Ágost herceg 
nyerge, erdélyi zománccal és I I I . Ágosté, gyémántokkal és 
drágakövekkel borítva. 

Szerző már néhány keletről és a kisázsiai partvidékről 
magával hozott sodronyzománcos emléket ismertetett, hogy 
analógiákat keressen a XV. század óta speciálisan magyar 
sodronyzománc ötvöstechnikára. E kérdéssel^ foglalkozó szak-
férfiaink becses tanulmányi anyagot találhatnak e keleti 
nyergeken, amelyek bizonyára kétségessé teszik azt az eddigi 



megállapítást, mintha a sodronyzománctechnika a középkor-
ban Olaszországból származott volna hazánkba. 

Hasonló keleti stílű, zománcos kápájú s drágakövekkel ki-
rakott nyereg, mely valószínűleg erdélyi munka, nálunk is. 
van egy, gróf Teleki Samu gyűjteményében.2 

A török háborúk emlékei között van még kiállítva Szo-
bieszkv János lengyel királynak az a pikkelypáncélja, melyet 
Bécs fölmentése alkalmával, 1683-ban viselt. 

Általában, ha a külföldi múzeumokat járjuk, lehetetlen 
fájdalommal nem konstatálnunk, hogy a nagy török háborúk 
hadiemlékei és trófeái, melyek alatt Magyarország százado-
kon át pusztult és vérzett és legendás hősiességgel harcolt —r 
mondom, ennek emlékei és hadizsákmányai mind a külföldre 
kerültek s hazai múzeumainkban néhány szerény hírmondója 
is alig akad. 

A drezdai Johanneumban a következő magyar hadtörté-
nelmi emlékek találhatók: 

1. Harcias Fridrik meisseni őrgróf, első szász választó-
fejedelem magyar kardja. (IV. Paradesaal F.) A kétkézre 
való, pallosszerű egyenes kard hossza 117 cm, míg markolata 
28V2 cm hosszú, 6 cm átmérőjű hegyikristályból készült, lapos 
gombbal, melynek egyik oldalán a Luxemburgi ház által hasz-
nált német birodalmi sas s a másikon a nyolcpólyás magyar 
címerrel összefoglalt cseh oroszlán látható bevésve. 

Az egyenes s hegye felé folyton keskenyedő penge 90 cm 
hosszú, tövénél 5*08 cm széles s kettős vércsatorna fut ra j ta 
végig. Keresztvasa 24V2 cm hosszú s egy lenyesett faágat 
ábrázol. Hüvelyén szalagszerűen, sodronyzománcos és kivert 
aranyvirágokkal és levelekkel díszített, aranyozott ezüst-
lemez t'ekerődik végig. A zománcszínek: piros, fehér, zöld. 
A pengébe a passaui farkas jegy van beütve, amely azonban 
lehet magyar is, mert e korból már hasonló jegyű magyar 
gyártmányok is ismeretesek. 

A kardot Zsigmond magyar király és német császár aján-
dékozta Harcias Fridrik őrgrófnak, azzal az alkalommal, mi-
dőn őt 1425 augusztus 1-én Budán választófejedelmi rangra 
emelte. Kétségtelen, hogy a kardot Zsigmond király rendele-
tére készítették. Ezt' igazolják a gombon levő címerek. Miután 
pedig Zsigmond uralkodásának csak 33. évében,^ 1419-ben lett 
német császárrá és cseh királlyá, a kard készítésének ideje 
az 1419—1425. évek közti időre tehető. Tekintve pedig azt, 
hogy akkor már Zsigmond királynak Budán udvari ötvösei 

• Szendrei János: Magyar Műkincsek I I I . kötet 8. t áb lá j án 
színnyomatban kiadva. 



voltak s a zománcvirágok magyar motivumokat mutatnak —, 
minden valószínűséggel budai magyar munkának ta r tha t juk 
az egész kardot, amely ez esetben a legrégibb datált magyar 
sodronyzománc-emlékünk. Ez magyarázza meg, hogy szak-
embereink oly gyakran és behatóan foglalkoztak vele, hogy 
egész kis irodalma támadt.3 

2. Báthory István kisméretű mellképe. Vörös palástban, 
bogláros föveggel. Föl i rata: Stepha—nus dg. rex polonia 
1577. 

3. Buzogány, gömbfejű, gerezdes. X V I I . század. A 
I I . Keresztély fejedelem lovasvértezetének kezében. 

4. Pallos (2 drb), keleti ízlésű, XVI . századbeli munka. 
Markolata kissé haj lo t t s keresztvasa lefelé hajló két vége 
sárkány fe j eket ábrázol. Ügy ez, mint a hüvelye türkizekkel, 
rubintokkal, nefr i t - és jadd-kővel van kirakva. P á r j a látható 
a Magyar Nemzeti Múzeumban.4 

5. Csákány fokos. Nyelének veretén magyar stílű vésett 
ornamentika. X V I I . század eleje. 

6. Gyalogsági pajzsok (6 drb). A XV. századból. Hason-
lók I. Mátyás királyunk gyalogságának, a Bécs-városi mú-
zeumban őrzött pajzsaihoz. Az egyiknek közepén majuskulás 
M. betű, fölötte nyilt korona s kétoldalt két fekete sasszárny, 
mely minden bizonnyal Mátyás király monogrammja. Ha-
sonló teljesen a Magyar Nemzeti Múzeum egyik Mátyás-féle 
pajzsához, mely ugyanilyen monogrammal bír.5 

7. Buzogány, gömbfejű, gerezdes, melynek nyele pisztolyt 
képez. X V I I . század második fele. 

8. Sodrony páncéling (12 drb). Magyar fonnák. Négy-
darabnak fent a mellén három pár vitézkötésszerű ötvösmívű 
aranyozott kapcsai vanak. 

9. Magyar rohamsisak, feketén fu t t a to t t vasból (2 drb). 
X V I I . század. 

10. Magyar díszszablyák (17 drb) drágakövekkel kirakva 
s erdélyi zománcmívű virágokkal díszítve. Az egyiknek pen 

3 Nagy Géza; Harc ias F r id r ik m a g y a r ka rd ja . Archaeologiai 
Értesítő. 1894. 315—323. 1. Hampel József: U. o. 324. 1. Képpel. 

Henszlmunn Imre: Drezda. Arch. Ért. 1877. XI . k. 275—290. 1. 
Deák Farkus, Hampel József, Pulszky Károly: A magyar zománc-
ról. Századok. 1880. 670—71. 1. Arch. Ért. X I V . k. 1880. XL. 1. U. o. 
1887. 123—130. 1. 

Mihalik József: A zománc. 1901. 112. 1. 
Ehrenthal M.: Nach t rag zur Beschreibung des Königl. hist. 

Museums zu Dresden. 1893. 9. 1. Katalog-Nr. 34. 
4 Kalauz a Régiség tárban. Budapest . 1912. 192. 1. 80. tábla 3. sz. 
5 U. o. 44. lap. Ra jza a 71. táblán. 



géjén egyik erdélyi fejedelem, talán I . Rákóczy György mell-
képe bevésve. Fölirata azonban az olvashatatlanságig le-
kopva.6 

11. Buzogányok. Egy csoportozatban 35 drb keleti buzo-
gány, melyek közül 12 drb magyar, a XVI . és X V I I . szá-
zadból. 

12. Szablyák. Mintegy 200 drb kard van itten, melyeket 
formájuk szerint a hivatalos leírás keletinek mond. Ezeknek 
legalább fele magyar. A XVI . és X V I I . század legjellem-
zőbb magyar szablyatípusai előfordulnak köztük, olykor fegy-
verkovácsjegyekkel és magyar föliratokkal is ellátva. 

Meg kell még említenünk a lengyel nemesgárda húsz 
darab remek díszkardját, drágakövekkel kirakott és vörös bár-
sonnyal bevont hüvellyel s a legszebb magyar szablya formá-
jával, élénk bizonyítékát nyúj tva , hogy a lengyel fegyverzet 
a XVI . század közepétől kezdve mennyire a magyar formák 
befolyása alat t állott. 

b) Királyi könyvtár. A drezdai király könyvtár egy had-
történelmünkre nézve nagyérdekű emléket őriz. Ez a G. 81. 
számú kézirati codex, melynek címe: Conträfactur der Reut-
ter- undt Landtsknecht-Fahnen, welche in der Siebenburgi-
schen Schlacht 1601. den 3. augusti seindt erobert worden 
und der Rom. Kay. Mayt. durch eigner Pottschafft , auf der 
post, vom Herrn Michael Wey da und George Basta seind zu-
geschickt. Wie ich das solche Triumph-Fahnen selbsten ge-
sehen, undt Meinem gnedigsten Churfürsten und Herrn 
Christian zu Sachsenn, will untertheinigst über Antwort t 
h a b e n . . . Georg Puchner, Zeughwart. Anno 1601 zu Dresden 
den 21. august. 

Az ingatag jellemű Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem 
a császári hadak vezérével, Basta Györgygyei és Mihály 
havasalföldi vajdával Goroszlónál 1601 augusztus 3-án meg-
ütközött, mely alkalommal csatát vesztett. Állítólag tízezer 
embere esett el, elvesztette összes ágyúit és 110 hadizászlója 
is a győzők zsákmánya lett; Basta ezeket a zászlókat diadal-
jelvényekiil Prágába küldte Rudolf császárhoz. 

Ezeket a zászlókat ez alkalommal Puchner György drez-
dai hadszertárnok akvarellképekben lefestette egy album-
ban s az a drezdai könyvtárban a mai napig fennmaradt.7 

A XVI . század végén s a X V I I . század elején használat-
ban volt magyar zászlókra nézve páratlan becsű ez a gyűjte-
mény. 72 lovas kopjazászló, 36 gyalogos és 2 vezéri zászló van 

6 IV. Paradesaal. F . 
7 I smerte tve 4 színes táblával a Turul 1893. évf. 9. lapján. 
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közöttük. Számos példányon lát juk a Báthory- és Bethlen-
családok, majd Kolozsvár, Segesvár, Brassó, Marosvásárhely 
városok és Udvarhelyszék címerét. Van közöttük egy a len-
gyel címerrel, több török zászló s egyiken egy Szent András-
kereszt felett Jézus nevével. Van két zászló, köztük egy jobb-
és balkézzel, a sereg jobb- és balszárnyának jelölésébe. A 
zászlók szöveteinek színeiben rendkívüli változatosságot és 
gazdagságot mutatnak. 

XVI. Karlsruhe, a) A badeni nagyhercegi régészeti és 
néprajzi múzeum. 

Az uralkodó hercegek mindig nagy érdeklődéssel kísérték 
a fegyvergyűjteményt és folyton gyarapították. A leggazda-
gabb anyagot mégis a nagy török háborúk alatt Magyar-
országon zsákmányolták. Ez időszakból ered a legtöbb ma-
gyar fegyver is. 

Az általános érdekű anyagból ki kell emelnünk a gyö-
nyörű antik sisakokat, köztük hat darabot Etruriából és egyet 
Attikából, amelyet arany babérkoszorú díszít. 

A középkor fegyvereiből gazdag sorozatokat találunk 
gondos és szakszerű rendezéssel, amelyhez a XVI. és XVII . 
századi díszes lőfegyverek sorozata csatlakozik. 

Feltűnik a gyűjteményben néhány nagyon régi vasálarc, 
melyet vértezetük kiegészítéséül japán hősök viseltek. Egyi-
kük-másikuk félelmetes torzarc. Kétségtelennek látszik, hogy 
a XVI. századi torzarcú teljes nyugati vértezetek, s ugyan-
csak a XVI . században a magyar huszártornáknál használt 
vasálarcok innen erednek. 

A török hadizsákmány tárgyai között ki kell emelnünk 
a hat darab török zászlón és egy ritkaszép janicsár tisztiföve-
gen kívül a 16 darab, arannyal és drágakövekkel szemkápráz-
tatóan pazarul díszített keleti nyerget és lószerszámot és két, 
arannyal gazdagon kivert Zrínyi-forma sisakot. 

A iszablyák gazdag sorozatát, mint a német gyűjtemé-
nyekben általában, itt is keletinek mondják, holott azok jelen-
tékeny része magyar. 

A magyar és magyar vonatkozású emlékek a követ-
kezők : 

1. Tegez (kézíjtártó). Előlapja zöldrefestett iharbőrrel 
bevont, áttört mívű és vésett arabs stílű, lombdíszítésű, rész-
ben aranyozott ezüstlappal fedett, amelynek két sarkába 
pajzsba zárt LN monogramm, mint mesterjegy van beütve. 
A középső körlemezen a következő felírás olvasható: 
GEOR.GIUS VILAKI .DE EADEM SÁRKÖZ.VILAK.TE 

FILI .G.D.MATIAE.VILAKIC.DAPIFER.INTRANSI . 
S E K E . N I S , P R I N C I P I . N E M P E GABRIELI B E T H L E N . 



Az egyik függélyes keretlemezen pedig: A : D ; 1627 .21. D I E 
A V G V S T I . A tegez belső része kék vászonnal bevont. Magas-
sága 72 cm, legnagyobb szélessége 34 cm. 

Maga a tegez kétségtelenül régibb munka, melybe a fel-
iratot későbbi tulajdonosa utóbb vésette be. Megvan és mel-
lette van kiállítva a sokkal kisebb nyílvesszőtartó puzdra is. 
Az egész, úgy látszik, egy teljes hadi fölszerelést képezett. 
A bécsi cs. kir. udvari fegyvergyűjteményben ugyanis meg-
van a hozzátartozó lószerszám is. Ezüst részeinek technikája 
és díszítésének rajza is teljesen hasonló tegzünkéhez. A bécsi 
leltár erről azt mondja, hogy tiroli Ferdinánd főherceg tulaj-
dona volt s 1582-i esküvője alkalmával, melyet mantuai 
Anna hercegnővel tartott, ezt használta.8 

Eszerint tegzíink kora TJjlaky Györgytől már közel egy 
félszázaddal megy vissza. De föltétlenül ennél régibb. A ra j ta 
levő ornamentika határozottan indo-perzsa, olyan, mint ami-
lyent honfoglaláskorabeli süvegdíszítéseken, így különösen a 
szolyvai leletben találunk.9 Tegzíink technikája s az ötvös-
billog azonban magyar, mert hiszen a magyar ötvösség már 
a kora középkortól kezdve nem egyszer állott keleti befolyás 
alatt. 

Tegzíink tulajdonosa, mint a fentebb közölt feliratból 
lát juk, sárközújlaki TJjlaky György, Bethlen Gábor erdélyi 
fejedelem étekfogó mestere, vagyis főasztalnoka volt.10 

2. Buzogány. Tűzben aranyozott gömbfejjel, vörösrézből, 
amely domborúan öntött renaissance-díszítményekkel ékített. 
A nyél felső harmada sokoldalú, egyharmada sima s r a j t a a 
következő felirat van bevésve: I C H . I V L I V S . VÖLCKHER 
.. VON F R E Y B E R G / Z V M . E I S E N B E R G . T E Y T S C H . OR-
D E N S / H O F M A I S T E R . Z V . A L S H A V S E N . / H A B DIE-
S E N . P V S I G A N AVS . DEM . V N D E R / V N G E R I S C H E N 
. ZYG A N H A I M G E B R A C H T / A N N O 1597. A nyél alsó 
harmada pikkelyszerű díszítéssel bír. A nyél hossza 53 cm, a 
.gömbfej átmérője 7 cm. Súlya 1 kiló. 

Ez a buzogány tehát az alsómagyarországi török harcok-
ban ejtet t hadizsákmány. 

3. Páncéling, török. Sodronyszövetből. Az egyes karika-
szemek szegecselve vannak s kétféle nagyságúak. Az ing 
maga 1 cm átmérőjű, vastaghuzalú szemekből, a gallér pedig, 
amelynek azonban csak egy része van meg, 5—7 mm át-

8 W. Boeheim: Füh re r durch die Waffensammlung. 1899.447. sz. 
9 Hamvéi József: A honfoglalási kor hazai emlékei. 1896. 128. 1. 
10 Dr. Szendrei János: Magya r hadtörténelmi emlékek. 1896. 

524. lap ján képe kiadva. 



mérőjű, vékonyhuzal ú szemekből áll. A nyak-, vagy mell-
bevágás öt aranyozott ezüst kapocspárral ellátott, amelyek 
cizellált alapon niellódíszítésűek. A legalsó kapcson jobbról 
és balról is és a mell közepén relief-ornamentekkel díszített 
63 mm átmérőjű niellós aranyozott ezüst bogláron a császári 
ezüstbélyeg látható, melybe Mohammed szultán tugrája van 
beütve. A gallér körül háromszögalakú, niellós vésett díszűr 
17 darab aranyozott ezüstlemez van köröskörül alkalmazva. 

A mell közepe tá ján egy kerek ólomlapba a tulajdonos 
neve és az évszám van belepréselve ekként: Jenicseri agaszi 
Musztafa aga, vagyis: Janicsár aga Musztafa aga 1682. 

Az egész ing hossza 92 cm, szélessége 57 cm. Súlya 9 kiló' 
700 gramm. 

Musztafa aga Bécs ostrománál futással mentette meg éle-
tét. Ekkor hagyta el podgyászával együtt páncélingeit, melyek 
egyike a herceg Esterházyak fraknóvári fegyvertárában van. 
Musztafa aga később Kanizsára neveztetett ki pasává, utóbb 
pedig nagyvezér lett.11 

4. Hegyes tőrkard (2 drb). XVI. század. A leltár len-
gyelnek mondja, azonban magyar. Báthory István uralkodása 
óta gyakori a magyar fegyverek összecserélése a lengyelekkel. 

5. Fokos, díszesen kirakott nyéllel, amely pisztolycsövet 
rej t magában. (2 drb.) XVII . század. 

6. Buzogány. Aranyozott fejének hét tolla van (szárnyas, 
vagy tollais buzogány). Nyélborítása magyar motívumokkal,, 
díszes aranyozott, ezüst ötvösmunka. XVII . század eleje. 

7. Magyar félvértezet. Feketére futtatott acélból, arany-
nyal tausirozva, nyakán az aranygyapjas rendjel dombor-
műben kiverve. Az egészet magyar rohamsisak egészíti ki-
Lajos hercegé volt. XVII . század. 

8. Sodrony páncéling (2 drb). Fejfedő vassapkával. XVI . 
század. 

9. Fokos. Nyele elefántcsonttal kirakott. Egyik oldalán 
egy török vitéz alakja, a másikon pedig egy címerpajzs két 
fa alakjával és MD. betűkkel, valamint az 1669. évszámmal. 

10. Csákányfokos, vasból. Súlyos, nagy forma, hosszú 
nyéllel. XVI. század. 

11. Fokosbalta díszes veretekkel és berakott nyéllel. 
X V I I I . század eleje. 

Érdekes, hogy a fokosbaltákat fényes acélból itt ma i-
gyár t ják s mint sétabotot is széltében árulják Karlsruhéban. 

Mint a legtöbb németországi fegyvergyűjteményben, a 
vértezeteket itt is fényesre csiszolják folytonosan. Míinchen-

11 U. o. Képe kiadva az 521. lapon. 



ben még a nyitási napokon, a közönség jelenlétében is, szor-
galmasan smirglizik a szolgák a páncélokat, vérteket és sisa-
kokat. Hogy idővel ezzel az eljárással végleg elkoptatják azo-
kat, kétségtelen. Az egyedüli helyes eljárás, az előbb gondo-
san megtisztított fegyvereket egy jó konzervlakkal való be-
vonás által védeni meg a rozsda ellen. 

b) Badeni nagyhercegi levéltár. Badeni Lajos nagyher-
ceg hagyatékából, aki a X V I I . századi magyarországi diadal-
mas török hadjáratokban részt vett, számos okirat került a 
karlsruhei levéltárba. E mellett azonban több kötet kézrajzot 
is találunk ott, amelyek csatavázlatokat és magyarországi 
várak alaprajzai t és távlati képeit tartalmazzák. Így meg-
vannak ott Buda, Esztergom, Munkács, Tokaj, Regéc, Fülek, 
Szatmár stb. váraink X V I I . századi fölvételei, amelyek ott 
kötetekbe gyűj tve őriztetnek. 

Dr. Szendrei János. 


