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E L Ő S Z 0. 

Az utókor által eléggé nem méltányolható ama 
dicséretes szokás, vagy divat, mely hazánkban, külö-
nösen annak erdélyi részein, a XYI-ik század második 
félében annyira lábra kapván, a két Rákóczi György 
uralkodása ideje táján tetőpontját érte, — hogy t. i. 
majd minden főbbrendű és jelentősebb állású férfiú, 
sőt sok csekélyebb liivatású egyén is, a körüle történt 
eseményekről rendes naplót vitt, önéletrajzot vagy 
emlékiratot szerkesztett, avvagy legalább némi csa-
ládi följegyzéseket hagyott hátra; e dicsérendő szokás 
ugyanis, nem kis mérvben segíti elő ama nevezetes 
kornak ismeretét, és jelentékeny számú maradandó 
becsű művel ajándékozá meg történetirodalmunkat. 

De a jeles divat a lenyúgovó XVII-ik századdal 
— fájdalom — mindinkább elhanyatlott, kiveszésnek 
indúlt, kivált a szoros értelemben vett Magyarorszá-
gon ; sőt az öreg Apafi fejedelem halála óta Erdély-
ben is hovatovább megritkultának az efféle művek, — 
úgy, hogy már a XVIII-ik századdal fölvirradt ese-
ménydús Rákóczi-korrúl a kisebb terjedelmű naplók-
és emlékiratoknak is aránylag csak csekély számát 
ismerjük, nagyobb szabású erdélyi történelmi munka 
pedig épen nem maradt ránk e korból, az egyetlen 
Cserey Mihály „Siralmas Krónikáját" kivéve, a 
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mely pedig. szerzőjének gyakor. pártváltoztatásai, 
politikai jellemtelensége, és egész a vak szenvedé-
lyességig menő elfogultsága következtében, szintén 
csak nagy óvatossággal, s éber kritikával használható. 

A másnemű történelmi forrásokban, úgymint 
had- és belüg}7! levelezésekben s diplomatiai iratok-
ban példátlanul gazdag TT. Rákóczi Ferenczféle kor, 
a nagyszabású emlékiratok és naplókban szintoly 
szegény Magyarországon is, mint Erdélyben. Ugyanis 
maga a fejedelem Emlékiratain és legújabban fölfe-
dezett Vallomásain kívül egyetlen magasabb szem-
pontból felfogott s a dolgoknak mélyébe hatoló egy-
korú jelentősebb történelmi művet nem bírunk. Mert 
Károlyi Sándor hézagos napló- és naptári jegyzetei, 
ha tetemes hiányosságuktól eltekintünk is, már csak 
laconicns természetű, s minden szemlélődést, indoko-
lást mellőző följegyzéseiknél fogva is alig számíttat-
hatnak a magasb becsű irodalmi alkotások közé; a 
többiek pedig, — bár magokban és a specialis tárgy 
történetére nézve, a melyet felölelnek, értéköket két-
ségbevonni épen nem lehet és hálátlan méltánytalan-
ság lenne, — mindazáltal ezek már részlegességök 
és csekélyebb terjedelmöknél fogva is a nagyalkotású 
művek közé soroltatni igényt nem tarthatnak; s még 
ily kisebb naplóval is aránylag igen korlátolt szám-
ban rendelkezünk a Rákóczi-korbúi. 

r • 
A meg kiadatlanokat felkutatni s napfényre 

hozni igyekezvén, csekély tehetségéhez képest, alól-
irott is : 1866-ban a „Rákóczi Tá r" I-ső kötetében 
Beniczky Gáspár, Szathmári Király Ádám, Ráday Pál, 
és ifj. Keczer András, — a „Századok" 1873-ik évi 
folyamában pedig Bay Mihály és Pápay Gáspár nap-
lóit adta volt ki ezen korbúi, melyek mind magyar-
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országiak; míg Thököly- és Rákóczi-korbeli I roda-
l o m t ö r t é n e t i A d a l é k a i m (1872.) Il-ik kötetében 
Dalnoki Yeres Gerzson verses-krónikáját jut tat tam 
napfényre, a ki viszont erdélyi születésű író, de 
vegyest tárgyal erdély- és magyarországi esemé-
nyeket. 

Ezen hat történelmi naplóhoz és emlékirathoz 
újabb hattal van szerencsém járúlni ímé, a jelen 
kötettel, a m. tiul. Akadémia mélyen tisztelt Törté-
nelmi Bizottsága határozatából, illetőleg megtisztelő 
szíves megbízásából. Ez mind a hat magyarországi, 
tárgyaikra úgy, mint — félig-meddig az egy gr. 
Telekit kivéve — szerzőikre nézve is; és pedig hárma 
magyar, ketteje latin, s egyike német nyelven Íratott. 

Mielőtt azonban magokat e Történelmi Naplókat 
előterjesztenénk : szóljunk rövideden néhány jellemző 
szót külön-külön mindegyikről, úgy tartalmok és 
történelmi becsök. mint szerzőik és kézirataik tekin-
tetében. 

í. Ottlifk György Önéletírása. Egyik legterjedel-
mesebb darabja kötetünknek, s históriai értékére, 
nemkülönben előadásának élénkségére nézve egyes 
részleteiben, a legkiválóbb. Felöleli a Thököly- és 
egész Rákóczi-kort, a közbeneső időkkel. 8 minthogy 
szerzője, a Trencsény vármegyei protestáns vagyonos 
nemes, Thököly udvari lovas karabélyos testőr-ezre-
dének ezredese, később a császáriaknál is decretált 
ezredes, és Salm herczeg, a ministerelnök, magyar-
országi jószágainak kormányzója, majd Rákóczinak 
lovas-ezredese, brigadérosa, és utóbb, — Bercsényi 
gróf ajánlata folytán — főudvarmestere, s udv. gaz-
dasági tanácsának elnöke vala : mindezen elfoglalt 
magasb-rendű és befolyásos állásainál fogva, az irány-
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adó vezérférfiakkal sűrűn érintkezvén, a dolgokról 
jól értesülve lehetett; a minthogy följegyzései közt 
számos igen becses és jól felhasználható új adatot, 
vagy ismert tényeket bővebben, más oldalról megvi-
lágító részletet találunk. Ilyenek pl. a Thököly 1683, 
1684. és 1685-ik évi austriai és felső-magyarországi 
hadjárataira, Kassa 1685-iki capitnlatiójára, — majd 
az 1686-iki budai ostromra, — az Ottlykot is töm-
löczre vettetett és kínpaddal, hóhérral ijesztő Caraffa 
eperjesi vértörvényszékére, — az 1687-iki ország-
gyűlés tárgyalásaira, — végre a Rákóczi-korbúi kü-
lönösen a szomolyáni diadalra és a trencsényi ve-
reségre vonatkozó (főként helyszínrajzilag megbe-
csűlhetlen) részek, az udv. gazdasági tanács szerve-
zete, stb. 

De van Ottlyk művének ez előnyei mellett egy 
szembeszökő hátránya is, — épen az, a mi a Csereyé-
nek. A bátor, ügyes, tehetséges ember ugyanis épen 
nem volt j e l l em. Ottlyk nem tudta : mi az állandóság; 
ő is, Csereyként, az idők viharai szerint forgó politi-
kai szélkakas volt, és a mellett nagyszájú dicsekvő, 
háládatlan, ocsmány rágalmazó. Nem a közügyet, 
lianem csupán saját hasznát tekintvén : urait olykép 
változtatja, a mint azok szerencséje szolgál; 1688-
ban a szorongatott császári pártot odahagyván : a 
mint a diadalmas Thököly hadai Trencsény felé kö-
zelednek, — önként beáll kurucznak. S midőn 1685. 
őszén Thököly ügyei határozott hanyatlását l á t ja : 
egyet fordít a köpönyegen, és nemcsak hogy maga 
árúlóvá lesz, — hanem jó jutalom fejében még má-
sokat is liitszegően átcsal Caprarához, s Kassának 
német kézre juttatásában aljas eszközzé alacsonyítja 
magát. Buda alatt a császárt szolgálja, — de a mint 
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egy dicsérő-oklevélre szert tesz : megszökik a vesze-
delem elül, odahagyja az épen legkomolyabbá vált 
ostromot. Azután ő, a nyakas lutheránus, nem átall 
— busás anyagi haszonért — a bigott katholicus 
Salm hg magánszolgálatába lépni, és a saját elisme-
rése szerint is Salm által törvénytelenül acquirált 
hatvani uradalom magyar jobbágyait a német mini-
ster — és saját zsebe — javára nyomorgatni. (L. a 
80. és 82. lapokat és v. ö.). 

De jőnek Rákóczi kuruczai, a kik elül Ottlyk 
elszalad Trencsénybe. Táborozik Ricsán és Schlick es. 
generálisokkal, — azonban ezek az országból ki-, s 
ő Trencsény várába bészoríttatván, midőn látja, hogy 
a kuruezok hatalmassá lettek, — csak hogy jószágait 
odakünn ismét birtokba vehesse, s ő is grassálhasson: 
egyet gondol, és felcsap új ra kurueznak, letevén a 
hűségesküt Bercsényi kezébe. Ez először hazafiatlan-
ságáért jól leszidja, azután .pedig a múltakra feledés 
fátylát vetve : úrrá, előbb ezredessé, dandárnokká, 
majd a fejedelem főudvarmesterévé teszi Ottlykot. 
És mégis, ez a háládatlan, épen Bercsényit rágalmaz-
za naplójában — mely már a szatmári béke u t á n 
Íratott — a legtöbbet : mivelhogy ő volt az ezen 
békekötéssel ismét uralomra vergődött királyi párt 
előtt a leggyülöltebb, őt kelle tehát mindenért okoz-
ni! — 1711 elején Ottlyk, észrevévén Rákóczi ügyei 
balrafordulását : mint egész orczátlansággal maga 
elbeszéli, még bent Munkács várában titkosan con-
spirál és izgat jóltevő ura, fejedelme ellen, a kit aztán 
balszerencséjében gyalázatosan, szökve hágy el Len-
gyelországban, — hogy eljöjjön hizelegve hódolni 
Pálffynak és Károlyinak. Szóval, ő mindig a hatalmat 
imádta. 
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Ä jellem ezen hiányát Ottlykban szükségesnek 
véltük kissé tüzetesebben vázolni, némi kritikai tájé-
koztatásul naplójához; s ugyanezen okért nem mu-
lasztottuk el a szembeszökőbb helyeken magyarázó 
vagy helyreigazító jegyzetekkel is kísérni önéletira-
tát. E mű különben, — leszámítva szerzője kirívó 
jellemtelenségét s ennek palástolásáúl sűrűen közbe-
szőtt szájas öndícséreteit és viszont másoknak rút 
rágalmazását, — mint már föntebb is mondók, igen 
becses részletekkel bír, s elég élénk előadású, noha 
irmodora nem ment a naivságnak bizonyos affectálá-
sától, nyelvezetén pedig itt-ott kiérzik a tót accentus. 

A napló eredeti kézirata jelenleg a m. tud. Aka-
démia tulajdonát képezi, s egyike a legborzasztób-
baknak. Még boldogult Kaz inczy G á b o r elkezdte 
volt sajtó alá rendezni : de össze-vissza kuszált, s min-
den jelleg és következetesség nélküli rút írásának ne-
hézségeivel egész biztossággal meg nem birkózhatván, 
— mint a Rákóczi-kor palaeographiájával gyakorlati-
lag legtöbbet foglalkozókkal, a gr. Károlyi-archivum 
levéltárnokával t. Waltherr Géza úrral és alólirottal 
közölte volt azt, összehasonlítás, illetőleg a sűrűn 
kihagyogatott olvashatlan helyek megfejtése végett, 
így sikerűit azután, hármas erővel, azok feloldása, — 
mi közben Kazinczy, irodalmunk nem kis veszteségé-
re, jobblétre szenderült, s a kiadást alólírtra hagyta. 

Annyi bizonyos, és ezt azóta tett levéltári bú-
várlataim tapasztalatai nyomán is erősíthetem, hogy 
a kuruczvilág szereplő férfiai között, gr. P e k r y 
L ő r i n c z után legrútabb, legnehezebb olvasató írása 
O t t l y k n a k van; azután jőnek gr. Fo rgách Simon 
és S z e n t - I v á n y i J ános . A szintén Ottlykéval vete-
kedő rútságú naplóíró b. B e r é n y i F e r e n c z e t most 
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nem számítom, minthogy 6 nem vala szereplő férfiú, 
és másodszor, l a b a n c z volt. *) Hanem az bizonyos, 
hogy a ki ezen öt ember írásával boldogulni tud: 
annak nem sok oka lehet aztán félni akár T. Ferd i -
nánd , vagy I. R á k ó c z i György sajátkezű fogalma-
zataitól sem. — melyekről pedig az illető korszakok 
búvárai tanúságot tehetnek: mily kétségbeejtő módon 
roszak és ocsmányok! 

Ezeket csak mintegy zárjel között akarám el-
mondani, inkább azok kedvéért, kik eredeti búvárla-
tokkal nem foglalkozván, fogalmuk sincsen, s nem is 
lehet arról : mily és mennyi. — sokszor ily lélekölő, 
türelemfárasztó, szemrontó nehézséggel is kell az 
illető közlőknek megküzdeni addig, míglen az ilyes 
régi irományok szépen kinyomatva, s eredeti ingado-
zó orthographiájok burkaiból kihüvelyezve, történel-
mi tájékozással s a kellő helyeken felvilágosító jegy-
zetekkel kísérve, az olvasó elé kerülnek. 

Most térjünk át a második darabra. 
II. Bárt fai követek naplója az ónodi gyűlésről. 

Közismeretü dolog : mily nagyfontosságú epizód-
ját képezi a Rákóczi-fölkelésnek az emlékezetes 
ónodi országgyűlés, mely a trónvesztést deciaráit 
fenyegető határozatának, s a túrócziak gyászos végét 
előidézett rém jelenetének hírével a maga korában 
nemcsak hazánk határait : de egész Európát, Péter-
vártól az EsCurialig, és Londontúl Konstanczinápolyig 
betöltötte; úgy, hogy a ki eme zajos gyűlésnek rop-
pant sensatiót keltett hatását bent és kiint a maga 

*) Ennek különben érdekes naplójára még nem találkozott 
eddig másoló. Alólirott ugyan egy ízben, vagy három havi kínló-
dással, vont ki belőle mintegy 40 ívnyi jegyzetet, — ámde ezzel e 
munkát meg is elégelte. 
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egész teljében ismeri : kénytelen bevallani, hogy a 
debreczeni 1840 april 14-ike csak gyenge utánzata 
volt amaz ónodi napnak és viharos szózatnak : „„Eb 
u r a a f a k ó ! Józse f császá r t ö b b é nem k i r á -
l y u n k ! ! ! . . . . " " 

E nagyhírű gyűlés eseményeinek folyamát elfo-
gulatlanul nyomozni és gáttalanúl leírni, könnyen 
elgondolható okok miatt, csakis a legújabb idők óta, 
t. i. a szabad sajtó korától kezdve lehet; — s ez fejti 
meg ama körülményt, hogy ezen országgyűlésről még 
eddig sem önálló tanulmány nem jelent meg, sem 
pedig tüzetesen róla irott terjedelmesb egykorú kútfő 
nem került napfényre. Még legbővebben maga Rákó-
czi szól róla Emlékirataiban, és Beniczky Gáspár, álta-
lam kiadott naplójában. Azt is természetesnek fogja 
kiki találni, hogy a császári párt által oly roppant 
elszörnyűködéssel fogadott s elannyira veszélyes és 
kárhozatos jellegűnek kikiáltott ónodi gyűlés lefolyá-
sáról, s különösen pedig az abrenunciatio és a véres 
jelenet részleteiről tüzetesen, szabadon és elfogulat-
lanul írni az egykorúak nagyon óvakodtak, vagy ha 
írtak is : följegyzéseiket a császáriak későbbi elhatal-
mazásával, — megtorlástól tartván, — jónak látták 
megsemmisíteni. Ezért fedte mindeddig kivált a trón-
vesztést illető határozat történetét s részleteit meg-
lehetős sűrű homály; úgy, hogy ha e nagy horderejű 
végzésnek a kormány tanácsban Rozsnyón történt 
előleges megbeszéléséről, s a Rendek elé leendő ter-
jesztése még ott lett elhatározásáról maga a fejede-
lem nem szólna Emlékirataiban, — majd teljességgel 
mitsem tudnánk annak keletkezése és érlelődése felől. 

Még azon egykorú kútfők is, melyek a véres 
jelenetet inkább részletezik : a trónvesztési oly ké-
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nyes természetű határozaton, könnyen megfogható 
okokbúl, csupán annak rövid megemlítésével sikam-
lanak át, óvakodva genezise és részleteinek tárgyalá-
sába bocsátkozni. Ekkép, még azt sem tudhattuk 
eddig: ki indítványozá tulajdonkép az abrenunciatiót 
a Rendek előtt ? miután Rákóczi Emlékiratai szerzé-
sekor már többé nem emlékezett határozottan vissza : 
ha váljon ő-e, vagy Bercsényi tette az indítványt ? — 
Most, az alább közlendő naplóból kiderül, hogy a 
formaszerű indítványt m a g a a f e j e d e l e m tette meg, 
és rögtön utána felállván Bercsény i , „bővebb be-
széddel" indokolta azt, — mire a Rendek az indít-
ványt vita nélkül, egyhangúlag elfogadták, s törvény-
czikkbe foglalni rendelék. Sőt, a mi fölötte érdekes, 
Bercsényi e szónoklatának főbb indokai is föl vannak 
jegyezve naplónkban. Már maga ez az egyedüli kö-
rülmény kiadásra méltóvá s nevezetessé tenné e 
naplót : ha azt már terjedelménél, teljesen tárgyila-
gos tartásánál, s minden egyes ülés tárgyait és lefo-
lyását pontos részletességgel vázoló tartalmánál fogva 
is, az ónodi gyűlés mostanáig tudva levő legfőbb kút-
főjének nem mondhatnánk. Telve van az újdonat 
érdekes részletekkel, pl. csakis innét tudjuk meg, mert 
sem Rákóczi Emlékiratai, sem semmi egyéb forrás 
nem említi, — hogy midőn a fejedelem a túrócziak 
ellen emelt vádja után, a Rendeknek félreértésből 
származott általános hallgatását maga ellen magya-
rázván, heves felindúlásából fakadt néhány fájdalom-
teli szóval vezérlő-fejedelmi méltóságától búcsút véve, 
a trónról lelépett : a higgadt báró S e n n y e y I s t v á n 
focancellár álla fel, és az ország törvényeire hivat-
kozva, ezek szerinti rendszeres büntető eljárást javas-
lott a túróczi árúlás tényezői ellen. De a viharban 
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nyomtalanul elhangzott az eszélyes tanácsú szó, és 
fölcsendültek a kivillant kardok. Különben, naplónk 
szerint, Rakovszkyt nem az ország sátorában, hanem 
már abból kirohanva ölték meg, és ez is líj adat, — 
valamint az Okolicsányi lefejeztetésének körülmé-
nyeit, hóhér által megkínoztatását stb. illető részletek 
is. Tgen becses továbbá Te lek ess y I s t v á n egri 
püspök beszédének alaptételei fölemlítése, midőn a 
fejedelmet a Rendek nevében az országgyűlés megnyi-
tásakorüdvözölte,— nemkülönben ama heves jelenet-
nek az eddigi kútfőkénél bővebb leírása, midőn a jun. 
6-iki ülésen gr. B e r c s é n y i a váczi vicarius Berkes 
Andrást nyilvános hazugságon kapván, keményen 
megleczkézte; továbbá a czímeknek, viseleteknek, és 
az o r szág c z í m e r é n e k a jun. 22-ki ülésen fennfor-
gott ügye, — melyek iránt arról sem volt eddig tu-
domásunk, hogy egyáltalában tárgyalt attak. 

Mindezek, és az egész fennforgott tárgyak mikor 
és miképen lett megvitatását és elintézését illető 
dicséretes pontosságú följegyzések és a már hangsú-
lyozott s z igo rú t á r g y i l a g o s s á g mellett, nem kissé 
emeli még kútfőnk becsét és hitelét azon az eredeti 
kéziratból tisztán bebizonyuló körülmény, hogy e 
napló a szó szoros értelmében napló , azaz, hogy 
tényleg n a p r ó l n a p r a Íratott és vezettetett, szerzője, 

r 

szab. kir. Bártfa városának főkövete : Péch-TJjfalusi 
P é c h v Ádám által. Péchy ugyanis, kiküldő városá-
nak pontosan és részletesen referálni akarván az 
országgyűlésről : az egyes ülések végeztével papírra 
vetette a lefolyt napnak történetét, s fogalmazatait a 
magokkal vitt városi írnokkal letisztáztatván : a tisz-
tázatot vele, mint a darabonként különböző színű 
ténták s illetőleg javítások mutatják, comportálta, a 



becsúszott hibákat (még az irály- és tollhibákat is) 
nagy gondosan kiigazítá, sőt annyira ment lelkiisme-
retessége, hogy, ha olykor vagy maga kifelejtett va-
lamit fogalmazatában. vagy az irnok hagyta ki téve-
désből : azt (") maga, sajátkezűleg belecorrigálta a 
tisztázatba az egybevetéskor, — a mint több ily s. k. 
betoldása van a naplóban Péchynek; ilyen. pl. a 
Sennyey említett jun. 6-iki indítványa is, melyet 
Péchy hív lelkiismeretessége nem engedett elhallgat-
ni : beletoldotta tehát, habár utólagosan is, a valóban 
ritka gonddal szerkesztett naplóba, melynek e te-
kintetben párját kell ama korban keresni, — a mi tör-
ténelmi értékét nagyban növeli. 

A bártfai követek 126—127. lapon közlött le-
velének szövege, valamint az országgyűlés nevezete-
sebb actáinak, a naplóhoz A, B, C. D stb. betűk alatt 
mellékelve volt és a városi tanácsnak bemutatott pél-
dányai is, az említett városi irnok kezével Írattak, a 
ki a naplót letisztázta. Létezik pedig ezen napló ere-
detije szab. kir. Bár t fa. városa levéltárában. 

1872. nyarán a bártfai fürdőn keresve gyógyű-
lást : egyszersmind történelmi búvárlatok czéljából 
bejártam a régi műemlékekben gazdag, díszes góth 
főtemplommal, s szintén igen ószerű és fölötte érdekes 
építésű tanácsházzal ékeskedő közeli városba, hol 
mind a jeles főpap Ft. és Ngos K a c z v i n s z k y Ede 
apát úr, mind pedig a derék város t. tisztviselői által 
a lehető legelőzékenyebb szívességgel találkoztam. A 
levéltárban a Rákóczi-kori csomagokból jegyezgetve, 
a túdós apát úr a városi t. főjegyző úrral együttesen 
figyelmeztetett egy terjedelmes folio kötetre, mint a 
melybe Bártfa városának történelmileg legnevezete-
sebb irományai kiválogatva egybefoglaltattak. Azon-



nal vizsgálat alá vettem a fóliánst. A már századunk-
ban összeszedett és beköttetett ezen gyűjtemény 
többnyire publico-politikai actákból áll: országgyűlési 
irományok, követi naplók és jelentések; országos 
egyezmények, tractatusok egykorú másolatai, tör-
yényczikkek, békekötések stb., a XV-ik századtól a 
XVIII-iknak első negyedéig. Czíme : „Pac i f i c a t i o -
nes, T r a e t a t u s et Concur sus Regn i H u n g á r i á é , 
Anno r u m 1447 —1721." Régibb részeinek neveze-
tesebb darabjaira, pl. Hunyadv Jánosnak Giskrával 
kötött egyezményére, — mely a legrégibb acta benne, 
— úgy tudom, már más történetbúvárok is figyel-
messé lettek. A legutolsó darabot az 1721 -ik évi 
országgyűlés irományai képezik. Ezt korrend szerint 
megelőzőleg, nem kis örömömre leltem föl a könyv-
ben Bártfa városának 1707-ben az Ónod melletti 
sajó-körömi mezőn tartott híres országgyűlésre kül-
dött követei magyar nyelvű, terjedelmes *) naplóját, 
— s még nagyobb örömmel győződtem meg csak-
hamar, hogy itt t e l j e s e n i smere t l en , nagybecsű 
történet-irodalmi forrásra akadtam. 

A fóliánst a ionttisztelt urak szivességéből ma-
gammal vivén : ki nem mondhatom, mily kellemes 
munkám volt az említett év julius 25-kétől 30-káig e 
naplót a regényes bártfai fürdő sötét fenyvesei alatt 
tőlem telhető gonddal lemásolni. Szintoly örömömre 
szolgál most, hogy vele, ímé, történelmi kútfőkészle-
tünket gazdagíthatom. 

III. Gr. Teleki Mihály és Pápai János nándor-
fej érvári követségének diariuma, 1709. Ifjabb gróf 
T e l e k i Mihály, Rákóczi egyik legelőkelőbb és 

*) Tíz süríí ív, a mellékelt ügyiratok nélkül. 
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legbuzgóbb erdélyi főhíve : fejedelmi tanácsúr, dan-
dárnok és ezredtulajdonos, Kolozs vármegye főis-
pánja s Kővár vidék és vár főkapitánya, — a fejede-
lem azelőtti főtitkárának, utóbb udvari tanácsosai 
egyikének, a Konstanczinápolyban követi minőségben 
már többször megfordult, tehát a keleti ügyekkel és 
török szokásokkal, szertartásokkal ismerős P á p a i 
J á n o s n a k társaságában. 1709. elején fényes kíséret-
tel s gazdag ajándékokkal küldetett követségben a 
nándor-fej érvári szerdárhoz, s eshetőleg tovább, Sztam-
bul és Velencze felé, a portán és a köztársaságnál 
Ládonyi Horváth Ferencz, illetőleg gr. Tournon és 
b. Vajnovich által megindított negociatiók folytatása, 
siettetése végett. Hosszas volna e messze kiterjedő 
diplomatiai műveletek szálait ismertetni, és nem is 
tartozik e helyre; légyen elég tehát ezúttal csak 
arra hivatkoznunk, hogy magának a nándor- f ej ér-
vá r i k ü l d e t é s n e k legközelebbi és közvetlen czélja 
volt a fejedelem számára a bosnyák részeken Vajno-
vich és Omer Aga, Szerbia és Havasaifölde felől pedig 
Csáky András és Draguly kapitányok által már hu-
zamosb idő óta toborzott, és koronként, de csak egyes 
kisebb csapatokban, lopva, az országba tényleg be is 
jut tatot t a l b á n i a i z s o l d o s o k — az úgynevezett 
a r n ó t o k — tömeges általbocsátására a szerdárt 
mindenekelőtt rábírni. Rákóczi ugyanis e már fajuk-
nál fogva bátor és harczias szokásaiknál fogva gya-
korlott katonákúl ismert hadak megnyerése és felfo-
gadása által törekedik vala a trencsényi csapás óta 
összeszedhetlenűl elszéledett gyalogságát szaporítani. 

Telekiek e követségéről már tíz évvel ezelőtt, 
Bottyán tábornok életrajzában emlékeztem futólag (1. 
az id. mű 378. 1.), — két év múlva pedig azután, t. 
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i. 186 6-ban, midőn a Rákóczi-Aspremont-Erdődy-levél-
tárban Vörösvárott első ízben búvárkodtam volna: 
ezen a maga idejében nagy titokban tartott, s ugyan-
azért. a történetírók által még ma is úgy szólván alig 
ismert követségnek diariumát és összes irományait 
föltalálván, — azonnal az egész fasciculust lemásol-
tam. Ez ügyiratok egykoron IT. Rákóczi Ferencz „t i t -
kos l evé l t á ra" -nak 16 0-ik csomagát képezték. L. e 
levéltár eredeti lajstromát az „Archivum Rakoczia-
num" T. oszt. í-ső kötetében 46. 1.. mely lajstromban 
e csomag így van bejegyezve: 

„Fasc. 160. Negociatio Nándor-Albensis, Anno 
1709. Joannis Pápai" , — tehát a Beniczky Gáspár 
fejedelmi belső-titkár kezével magára a fasciculusra 
vetett czímirattal (1. alább, 177. 1.) majdnem szó sze-
rint egvezőleg. 

Miután pedig e fasciculus, — melynek tartalma 
a kurucz világi levelezések közt homályos czélzásokban 
oty gyakran emlegetett a lbán , másként a r n ó t hadak 
dolgát tiszta világításba helyezi. — a tulaj donképem 
fődarabon, ú. m. követi „Repor tum-"on, vagy „Dia-
r ium-"on (XIV-ik darab) kívül, számos egyéb e 
tárgyra vonatkozó, s bár rövidebb , de szintén nagy-
fontosságú actákat. is (ú. m. a követek utasításait, 
esküformuláját, útközben írt jelentéseiket stb.) foglal 
magában: természetesen, a Diariummal együtt ezeket 
is közlöm, ekkép adhatván csak lehető teljes képét az 
egész negociatiónak; és pedig annálinkább. minthogy 
ezen acták közt kiváló érdekűek is vannak. mint pl. 
Rákóczi tervezett athnáméjának föltételei (XIX. sz. 
a.), továbbá a fejedelemnek ama mégeddig épen nem 
ismert tervét tartalmazó titkos utasítás. (Ti. sz. a.), 
mély szerint Rákóczi a háború rosz kimenetele ese-
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tében a porta engedelmével Moldvá t a k a r á meg-
száll a ni k u r u c z a i v a l , és onnan tenni folytonos 
beütéseket a császáriak háborgatására, a határos és 
hozzá oly híven ragaszkodó Székelyföldön át. De eme 
nagyérdekű sajátlagos részletek megismerése mellett, 
a kurucz-török viszonyok helyes megítélésére nézve 
általánosságban is sokat tanulunk e fasciculusból; 
mire vonatkozólag lég}ren elég csak arra utalnunk: 
miért bíztatták a törökök a kuruczokat folytonosan 
arra, hogy a h a t á r v á r a k a t , Szegedet. Aradot, Eszé-
ket stb. foglalják el, s viszont ezek miért hagyták 
abba a két elsőnek ostromát, midőn a török titkos 
czélzatáról értesültek? Látjuk, hogy a török meny-
nyire kívánta még 1709-ben is e várak valamelyiké-
nek megszállását, avagy Eger átengedését, melynek 
birtokáért nemcsak arnótokat bővséggel ad vala, de 
ha másként nem, a kárlóczi békét is kész leendett 
fölbontani. Azonban Rákóczi hazafias lelkének, ügyei 
bármily hanyatlott állapotában sem kellett i ly á ron 
a török segítség. Hasonló ok készteté főképen lemon-
dani a fejedelmet Buda ostromáról is, — melyet 1705 
tavaszán tervezett, — nehogy a török ezen erősséget, 
urának változtával, mint 1686 előtt az övét, valami-
ként visszakövetelje, s ily képen az ország kebelében 
netalán ismét állandóul megfészkelje magát. Ezért nem 
akarák a kuruczok a kárlóczi béke fölbontását, hanem 
Bocskayés Bethlen Gábor megsegítésének példáira hi-
vatkozva. csak mintegy alattomban, 10—12,000 foga-
dott török haddal leendő megsegíttetésöket sürgették. 

Szóval, a Teleki-Pápaiféle követségi diarium 
és irományok nemcsak főtárgyukra: az arnót-ügyre, 
hanem a Rákóczi-kori török-magyar viszonyokra 
nézve általában is jelentékeny becscsel bírnak. 

II* 



A kéziratokat külön-külön, az egj^es darabokhoz 
függesztett apró jegyzeteimben ismertettem. 

IV. Ifjabb Tsétsi János havi krónikája a Rákóczi 
háborúról. E latin nyelven írt terjedelmes mű szerzője 
i f j a b b Csécsi, — vagy hasonnevű apjának, a nagy-
hírű sáros-pataki tanárnak a es betűre nézve di-
vatba hozott és fia által is hűn követett ortho-
graphiája szerint — T s é t s i J ános , túdós atyja 
nyomdokait követvén. szintén jelentős író és nagy-
nevű pataki tanár volt, akkor azonban, midőn legelső 
munkáját, t. i ezen mensiariumot í r ta , még csak 
tanuló, s illetőleg segédtanár, ugyanazon collegium-
ban. líj. Tsétsi János ugyanis 1689 junius 11 -kén 
születvén, ff 1769) mikoron 1705 elejével a jelen 
krónikát írni kezdte, alig műit el 1 5 éves, — s még 
20-ik évét nem tölte be: midőn tovább-képeztet.ése 
végett külföldi egyetemekre indulván, 1709 april 
23-kán, nagy szorgalommal folytatott följegyzéseinek 
végét kelle szakasztania. A mű elején, oly gyermek -
ifjúnál ritka dicséretes alakítási tapintattal és meg-
gondolással, egész a háború keletkezésére visszamenve 
Rákóczi 1701-iki fogságán kezdi , s már a mozgalom 
első két évét, 1703 és 1704, is hónapok-számra, 
rendszeresen tárgyalja, bár a következő évekhez ké-
pest aránylag rövidebben, ahogy t. i gyermeki vissza-
emlékezéseitől, utólagos tudakozódások és olvasás 
által pótolva, telhetett. A miért is a „Befe jezés i -
ben (395. 1.) akkori zsenge korára hivatkozva, men-
tegeti magát. 1705 elejétől fogva azonban, a mióta t. 
i. a korán érett, komoly ifjú önállólag naplót vitt és 
minden lefolyt hónak történetét egymásután, részle-
tesen, gondosan beírta, jelentékenyen kibővül króni-
kája. Tsétsi adataiban, melyeket a közügyek iránt oly 
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élénken érdeklődő, tud vágyó fiatalember, bizonyára 
nagytekintélyű jele« atyjának széles összeköttetései 
nyomán, továbbá az időközileg már akkoriban meg-
jelent kurucz hirlapok („Mercurius Veridicus ex Hun-
garia") olvasgatásából merített , (1. erre nézve a 
383-ik 1. 2-ik bekezdését,) láthatólag törekszik az 
igazság- és pártatlanságra ; s e tekintetben czélját 
el is éri ott, a hol Patak, Tokaj és Kassa vidéki, vag)' 
tágabb értelemben: felső-magyarországi eseményekről 
van szó, melyeket igen használhatóan, számos eredeti 
adattal, új részlettel gazdagítva, s a legtöbbször találó, 
józan felfogással ír le; így pLRabutm 1706-iki kassai 
és hegyallyai hadjáratát , vagy az 1708-iki sáros-
pataki gyűlést, a mikor Tsétsi már teljesen érett ifjú 
volt, és oly pontos följegyzéseket t e t t , hogy e gyűlés 
lefolyására nézve sok tekintetben az ő műve a főfő-
forrás. 

Másként áll a dolog az erdélyi és kivált a dunán-
túli eseményekkel, melyeket majd mindig zavartan, 
tájékozatlanúl, s számtalan kósza hírrel elegyítve ad 
elő; ennek oka azonban legkevésbbé sem a jó és igaz 
törekvésű ifjúban: hanem ama vidékeknek az ő lak-
helyétől távol esésében, s ennek folytán értesülései 
hiányosságában, hamisságában, valamint az ottani 
helyi viszonyok nem ismerésében keresendő. Külön-
ben ő maga, a mint valamely értesülés hibás voltát 
észreveheti: siet azt a következő hóban helyreiga-
zítni, vagy módosítva helyesebben előadni, — és egy 
részről innét erednek művében a gyakori ismétlések. 

Hogy Tsétsi felfogásában, ítéleteiben itt-ott naiv, 
vagy elhamarkodott. hogy irálya sok helytt patheti-
cus', föllengző phrazisokkal teljes: ki vehetné azt rosz 
néven az egyébként oly jeles igyekezetű, oly szép 



XXII 

tehetségű, s oly szeretetreméltó 15—19 éves ilj ótól! 
Sőt akkor kellene csodálkoznunk, hogyha ama, ser-
dűlő korával járó tulajdonságokat művében föl nem 
találhatnánk. Hogy továbbá a katonai rangok és 
érdemrendek fokozataival az egyszerű pataki diák 
tisztában nem volt, nem lehetett, és ennek folytán 
példának okáért, a császáriaknál ez redes i rangot s 
a r a n y l á n c z o t nyert szökevény Ocskay L á s z l ó t 
császári t á b o r n a g y g y á s báróvá emeli, és az a r a n y -
g y a p j a s r e n d jelvényeivel ékesíti föl, (373. 1.) azon 
sem csodálkozhatunk; végre, hogy a pataki ország-
gyűlés (1708) legbölcsebb határozatául az országszerte 
elrendelt b ö j t ö t t a r t j a : (383. 1.), az privát nézet, és 
egy theologus-ifjúnál, kivált ama vallásos korban, 
megjárja. Hanem ezeknél mindenesetre feltűnőbb, és 
Tsétsink democraticus irányú nevelésére nyújt követ-
keztetést azon, művének számtalan helyében élesen, 
— olykor igenis élesen — kirívó jelenség, mely a 
mágnási rend iránti határozott gyűlöletét mutat ja . 
Ugyanis sokszor ismételve, a hol csak teheti , leple-
zetlen, kemény szavakban hányja szemére a főurak-
nak, és a valónál jóval sötétebb színekkel festi azok 
bűnös kincsszomját, határtalan fényűzését, képtelen 
dorbézolásaikat, részegeskedéseiket. tétlenül honn 
heverésöket, — sőt olykor még maga a fejedelem sem 
ment ollyas vádjaitól, hogy vadászatokkal tölti idejét 
a haza dolgai elhanyagolásával, s megrójja, hogy az 
1707-iki farsangon Kassán, avagy olykor Ungvártt 
barátjánál Bercsényinél, Miklós napján, s Munkácson, 
kedves rokona Siniawska herczegnő látogatása örö-
mére maga Rákóczi is tánczba elegyedvén, fordult 
egyet-kettőt a szép úrnőkkel, s búfelejtésűl koczintott 
pár pohár bort az urakkal. A fejedelem ekkor 30—32 
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éves, erő- és életteljes ifjú férfi volt. s helyzetében 
természetesen nem élhetett úgy, — mint egy pataki 
theologus vagy philosophus diák képzelete szerint 
mindenben és mindenkor kellett volna. 

Midőn tehát fiatal szerzőnk ezen irányára is 
felhívnék a figyelmet: egyszersmind jeleznünk kell 
e tekintetben saját democraticus és a világi gyönnyö-
rök rideg megvetését ajánló nevelési irányánál fogva 
elfogult, ifjúkorának megfelelően elhamarkodott íté-
leteit , s már helyzetéből folyólag korlátolt látkörét. 
Másrészről el kell ismerni: az az erkölcsi bátorság, 
melylyel ez az egyszerű fiatal tanúló az ország leghatal-
masabbjai ellen oly élesen kikelni merészel, — őszinte, 
mély meggyőződésre mutat, és mint ilyen, becsűlésre 
méltó. Az is igaz továbbá, hogy n é m e l y mágnásokra 
csakugyan ráfért egy kis vád a dobzódás és kényelmes 
ottlionn-űlés kedveléséért. 

Tsétsi művének saját kezével írott eredetije a 
sáros-pataki reformált collegium könyvtárában létezik, 
Kovac l i ich Márton György által vett és sajtó alá 
készített másolata pedig, ez elévűlhetlen érdemű tudós 
férfiú gyűjteményével a nemzeti muzeum kézirattá-
rába került, (159. VII. Fol. Lat. „Martini Georgy 
Kovachich Senquiciensis Scriptores Minores Rerum 
Hung. inediti. Tomus IX.") Én ezen utóbbit haszná-
lám, és ámbátor különben elég gonddal készültnek 
találtam: mindazáltal i t t -ot t , kivált a nevekben oly 
evidens hibákat vettem észre, melyeket mint a Rá-
kóczi-kor tüzetes vizsgálója, kötelességemnek tartot-
tam positiv tudomásaim alapján helyreigazítani. Le-
het különben, hogy e hibák az eredetiben is benn-
foglaltatnak: mert maga Tsétsi is könnyen összeté-
veszthette vagy roszúl írhatta a ritkábban előfordúló. 
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kevésbbé ismert neveket. Azon helyeknél pedig, hol 
Tsétsi szövegében, a már jelzett okoknál fogva valót-
lan, téves, vagy feltűnőleg összezavart tudósítások 
foglaltatnak, — s ez leginkább a túl a dunai esemé-
nyekre nézve áll, — zárjel köze te t t kérdőjelekkel 
figyelmeztettem a munkát használni akarókat. 

Végre még egy kiegészítést kell a kézirathoz e 
helyütt csatolnom, Kovachich másolatában ugyanis, 
mint utólag feltűnt előttem, az 1704-ik évnél az 
october és december hónapokra szóló följegyzések hiá-
nyoznak. E végett az eredeti kézirat megvizsgálása 
czéljából t. Emődy D á n i e l sáros-pataki tanár úrhoz 
fordúltam, a ki is szives volt a dolognál rögtön meg-
győződést szerezni, és engem a kimaradt két havi 
följegyzés hű másolatának megküldése mellett értesí-
teni, h o g y a hónapok bejegyzése az eredeti kéziratban 
e helyütt nem a szokott rendben fordúl elő, továbbá, 
hogy épen itt két levél annyira össze volt ragadva, 
miszerint Kovachich igen könnyen átfordíthatta azt, 
és így keletkezett a hézag, — melyet ímé, a jelen 
pótközléssel kitöltünk. 

A 267-ik laphoz. 

„Mense Oetobri. Arx Agriensis subiit deditionem 
Hungaris, (Commendante eorum nomine Czinczendorf); 
unde emissi praesidiarii versus Budám, ob aliquas 
suas rationes sunt magnam partém caesi per Hunga-
ros, capto eorundem Commendante. In Transylvania 
fűit magna pugna Hungarorum cum Germanis Gene-
rale Rabatin, quae pugna Germanis valde cessit, 
occumbentibus multis centenis ex numero Hungaro-
rum, ob eorum inprudentiam; qua victoria facta, 
Germani Transylvanienses rerum Transylvanicarum 
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potiti sunt magna,m partém, magnum timorem undi-
que incutientibus .Hungaris. Trans-Danubium magna 
pugna cum Hajzter ad sylvam Bakon, plurimis cente-
ris Germanis et Rascianis caesis. Die 20. Urbs Regia 
Cassovia fecit deditionem C-omiti Simonio Forgács, 
exeuntibus inde Germanis circiter 2000, cum integro 
apparatu, tormentis 10, curribus circiter 600, et 
comitantibus eos Hungaris usque ad Jablonkam Ur-
bem Silesiae, milliaria 36. 

Mense Decembri. Die hujus Mensis Urbs Regia 
Fragopolitana jam diu obsessa, eidem Simonio Forgács 
deditionem fecit, emissis inde Germanis libere, quornm 
tarnen multi fugerunt ad Hungaros. In Transylvania 
Hungari modo ingressi magnam de Germanis repor-
tarunt victoriam, aliquot centenis tum ex Germanis, 
tum ex Rascianis caesis, et sic aliquantum depresse-
runt Germanorum superbiam. Aliqua pars Rasciano-
vum etiam ad Hungaros transiit. 

26. Hujus Mensis, ipso die S. Stephani, magna et 
memorabilis Germanorum cum Hungaris et Principe 
pugna et victoria ad Tyrnaviam Generale Hajzter, 
ubi plus 500 Hungari occubuere, et tota Castra mota 
et fugata sunt (vix remanente etiam vita Principis) 
per dolum et fraudem Colonelli Germani Sarodi, qui 
cum Germanorum 5 Companiis jam partium Hunga-
ricorum, defecit acl Germanos, et ivit Viennam. Quo 
facto, etiam obsidio Leopoldstadiana soluta est, et 
tormenta aclepta sunt." 

Midőn e pótközléssel Tsétsi mensiariumát a maga 
eredeti teljességére kiegészíteni igyekeztünk volna: 
egyszersmind a fönttisztelt jogakadémiai tanár úr 
szives értesítése nyomán megjegyezzük, hogy Tsétsi 
János e krónikájának czíme, saját kéziratán, ez; 
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„Memoria r e r u m q u a r u m d a m Bel l i H u n g a r i c i 
a d v e r s u s Dornum A u s t r i a c a m A n n o MDCCIII . 
suscept i . " Tehát az ezen, nálunk is (259. 1.) látható 
czímet megelőző „ H i s t ó r i a Kebel Koni s Rakoczi -
anae, seu" szavakat Kovachich önkénvűleg toldotta 
oda, — nem is lévén az Tsétsi szellemével s állás-
pontjával megegyeztethető, hogy ő, Rákóczi híve, 
ennek törvényszerű fegyverfogását , ,rebellió"-nak 
keresztelje. Nem akartuk ezt sem elhallgatni. 

Y. Bivólínyi István töredéknaplója, 1710—1711. 
E kisebb terjedelmű napló szerzője, azelőtt Ber-
csényi hadi cancelláriáján vala irnokkép alkal-
mazva; s midőn 1709 augustus első napjaiban a fő-
tábornagy egy rész hadaival gr. Csáky Mihály és 
Andrássy Pál tábornokok alatt a császáriak által elsán-
czolt Liptó vármegyét Szepesből és Gömörbűl meg-
rohantatta volt: hadirnoki szolgálatok teljesítése 
végett e caneellista is Csákv oldala mellé adatott. 
Császári részről Liptóban a sopronymegyei szárma-
zású b. Ebergényi László altábornagy, s alatta Viard 
és Tollet tábornokok vezényeltek. A kuruczok had-
sorai között, mint önkéntesek, a Bezerédy Imre áru-
lásában bűnösöknek talált s vele egyetemben hadi-
székileg halálra ítélt, de Rákóczi által egy évi fogság-
büntetésre megkegyelmezett. sőt későbben ez alúl is 
felszabadított vas vármegyei Szegedy Ignácz ésUjkéry 
István tisztek is részt venni kívánván a támadásban : 
e kegyelemre érdemetlenek az ellenséghez közel fér-
kőzésüket arra használák fel, hogy általszöktek 
Ebergényihez; azonban a nemezis boszúló karja csak-
hamar utolérte őket: mert alig pár hét múlva Divíny-
nél Bercsényi portyázói által elfogat ván, hadi törvényt 
láttak reájok, s Hajnácskő várában fejők vétetett. 
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Szegedy Ignácz nemcsak maga szökött volt által: de 
többeket fogva vivén magával, labanczságra csábítá 
vagy kényszeríté őket. Ezek között vala B i v o l í n y i 
is. *) Ez az irodai szolgálatban gyakorlott s Bercsényi 
cancellariájának számos titkát ismerő ember aztán, 
labanczczá lévén, ollyas tudósításokkal kedveskedhe-
tett Ebergényinek, hogy ez őt jutalmúl maga mellé 
fogadta, mint magyar és latin secretariust. 

Ekkép lőn Bivolínyi Ebergényi tábornok titká-
rává, és mint ilyen, az 1710— 1 711 -i ki táborozás al-
kalmával urával járván, vezette az alább közlendő 
naplót. Ennek följegyzései, bár nagyon is laconice 
tar tvák, mindazáltal datumaik pontosságánál fogva 
(melyik nopon hol voltak Ebergényi, Pálífy stb. tábor-
nokok? hová, mikor, mely órában érkezett Rákóczi-
nak vagy Károlyinak ez és ez a levélhozó küldötte?) 
a történetíró által, kivált a békealkudozás folyamá-
nak kültörténetét illetőleg, használhatók lesznek. 
Ugy nemkülönben egyes érdekesebb új részleteket is 
tartalmaznak, pl. a császári kézbe akadt Béri Balogh 
Ádám kurucz dandárnok főbenjáró perére, Debreczen-
nek a császári sereg által miként történt megszállá-
sára, a fejedelem és Pálífy vajai találkozására, továbbá 
Kassa capitulatiójára nézve, mely utóbbinál Ebergényi 
volt a főtényező. 

Valószínű, hogy Bivolínyi mindjárt Ebergényi 
szolgálatába léptétől kezdvevezeté naplóját: azonban 
ebből csak két (kis 8-ad rétű) füzet maradt fenn, a 
melyeknek tartalma 1710. november 12-kétől 1711. 
május 28-káig terjed. Hogy azonban ezeknél több is 

*) „Szögedi Tgnácz több társaival együtt hitetlenül elpártolt, 
még egy cancellistámot is, B i v o l í n y i t , rabul vitte az ellenséghez." 
( B e r c s é n y i levele Károlyihoz, R á k ó c z i - T á r , II. köt. 277. 1.) 
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volt: mutatja az első darabra még a múlt században, 
Ebergényi levelezéseinek rendezésekor vetett czímirat: 
„ F r a g m e n t u m Diarii" stb. (1. 399. 1.) Eredeti kéz-
irata jelenleg a gr. Csáky-család szepes-mindszenti 
ágának, — b. Ebergényi László leánya Ilona, gr. Csáky 
Györgyné, utódainak — levéltárában (fasc. CXXXTI. 
nro 21 sz. a.) létezik, hol is a Magyar Történelmi Tár-
sulat 1872-ik évi szepesi kirándulása alkalmával föl-
fedeztetvén s H o r v á t h Mihá ly társulati másodelnök 
úr által a tulajdonos gr. Csáky Albin szepesi főispán 
úr szives engedélyéből Budapestre hozatván, alólirott-
nak adatott át, tudományos értékesítés végett. Melyet 
midőn gondosan lemásoltam volna: a kézirat eredetijét 
köszönettel visszavivém s régi helyére betettem, egy-
szersmind számos egyéb becses jegyzetet tevén az 
említett levéltárban. 

VI. Ritter György János krónikája, 1701—1719. 
Tschány János derék „ U n g r í s c h e Chronik"- já-
nak, — melyet t. P a u r I v á n úr , akad. tag , gon-
dos közlése szerint a m. tud. Akadémia Történelmi 
Bizottsága a Magyar Történelmi Tár V-ik kötetében 
1858-ban kiadott volt, s mely 1670-től 1704-ig ter-
jed, — mintegy folytatását képezi a Tschányhoz ha-
sonlóan sopronyi németajkú polgár: R i t t e r György 
J á n o s által 1701-től 1719-ig terjedőleg írt krónika, 
melyet ezennel vesz a t. olvasó. Ritter művének fő-
tárgyát ama viszontagságok, ostromok, támadások, 
liarczok, sarczok, öldöklések, pusztítások, kárvallások, 
— s viszont a mindezek elkerülése czéljából tett 
erőfeszítő védintézkedések és visszatorlások képezik, 
a melyek véres, vészes jeleneteinek a Rákóczi-
háború tartama alatt szab. kir. Soprony városa és 

1 a körűi terülő vidék színhelye, — határszéli fekvésénél 
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fogva, éveljen át úgyszólván n a p o n k é n t i színhelye 
— vala. 

Ritter, a ki ezen változatos eseményekben gazdag, 
és Soprony városára nézve oly válságos, oly viharos 
idők rémjeleneteit szemeivel látta, fáradalmait, sanya-
vúságait keresztűlszenvedte: azok emlékezetét fenn 
akarván tartani az utókor számára, — mindent, a mi 
a föntebkieket illetőleg tudomására jutot t , lelkisme-
retes buzgalommal följegyzett naplószerű házi-pro-
t h o c o l l u m á b a ( „ H a u s - P r o t o c k o l l I . az 1710-ik 
évnél 571. L), mely föl jegyzései bői aztán jelen króni-
káját szerkesztette. 

Ritter nem emelkedik magasabb szempontokra, 
nem ítéli meg az eseményeket a történész, a philo-
soph, az államférfiú nézpontjából; Ritter még csak 
nem is politikus, nem is hazafi: Ritter György János 
egyedül becsületes s o p r o n y i nyá r spo lgá r . Mitsem 
törődik a haza érdekeivel, s bár c s á s z á r j á n a k , 
mivel épen a viszonyok úgy hozzák magokkal, híve, 
harczosa, — biz azért az ő érdekeiért sem igen 
rajong. Előtte csak szülővárosának békéje, virágzása, 
polgárainak jóléte a fő; a ki ennek — bármily okért 
— hátramozdítója, a ki a lakosoknak kárt és baji 
okoz: azt ő egyaránt kárhoztatja, légyen az német 
vagy magyar, labáncz vagy kurucz. Ily felfogásból 
kiindúlva, s különben az események előadásában 
őszinte és az igazságot kedvelő erkölcsi érzetétől, 
szűk látkörű, de egyenes, becsületes szellemétől vezé-
reltetve: ritkán kedvez egyik vagy másik félnek. S 
ámbár az 1 705— 1706-iki kurucz megszállás és ostrom 
idején, mint Sopronynak minden fegyverfogható férfia, 
ő maga is harczolt — és pedig mint tüzér — Bottyán 
tábornok hadai ellen: dicsérendő pártatlansággal 
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ismeri el, emeli ki a kuruczok ügyességét, melylyel az 
ostromot intézik vala, és serény vitézségöket, mely-
lyel a le sem lőtt falak ellen a rohamot véghez vitték. 
Ritter sohasem vádolja gyávasággal az ellenfelet, sőt 
többször nyiltan bevallja a császáriak vereségeit, 
hátravonúlását; s midőn 1 709 vége felé némely zabo-
látlan, kóborló „kuruczok" kártételeiről s megbünte-
téséről szól: igazságérzete nem engedi elhallgatnia a 
különbséget, hogy ezek nem igaz i , zász lós kuru-
czok, — hanem csak kurucz név alatt erdőkön lap-
pangó martalóczok voltak. (563. 1.) 

Ez a ritka elfogulatlanság , ez az elismerésre 
méltó igazságra törekvés, nagy mértékben emeli hite-
lét és becsét Ritter kivált saját tudomásából szerzett 
följegyzéseinek, -— melyek ekként Soprony város és 
vármegye majdani monographusának e korra nézve 
főforrásúl szolgálandnak, a mint alólirott is sűrűen és 
igen jól felhasználhatta azok illető részeit Bottyán 
Eletéhez. Fölötte becsesek és érdekesek pl. Ritternek 
az 1705 — 1706-iki ostromra vonatkozó elbeszélései, 
melyek a legapróbb részletekig kiterjednek; s csodá-
landó őszintesége, melylyel a császárpárti tüzér be-
vallja (512. 1.), hogy parancsnokló cs. ezredesének 
„sváb szíve" volt; de méginkább, hogy ő, a szülő-
városa elöljáróit különben annyira magasztaló, tisz-
telő, rendeleteiknek készséggel engedelmeskedő polgár, 
mily határozottan kárhoztatja őket, midőn megtudja, 
hogy Bottyán a hódolás megtagadása után csak 
tüzváltságot kért vala a váróstul, mint ellenséges 
helytől, melyet ha megfizetnek: megmenekülnek az 
óriási kártól, mindenük porrátételétől, — de a tábor-
nok ezen ajánlatát az elöljárók a polgárság előtt 
eltitkolták, és így magok hozák a veszedelmet a 



XXXI 

virágzó városra, (513—514. 1.) Valamint a felett sem 
nyomhatja el Ritterünk keserű panaszát, hogy lám, 
midőn a kuruczok ellen harezolni, vért, vagyont ál-
dozni, képtelen sanyarúságot tűrni kellett : akkor 
kétszeres kárpótlás, ú j kiváltságok s mindennemű 
jeles és hasznos kedvezmények Bécsből jutalmúl leen-
dő nyerésével tüzelték, buzdították— á m í t o t t á k ! — 
Dobner polgármester és tanácsnokai a polgárságot (s 
csakis ilyféle ígéretekkel lehetett a bár idegen ajkú 
sopronyiakat a haza ügye elleni oly bámulatos ki-
tartó és hosszas küzdelemre bírni), — azonban midőn 
a veszély elmúlt : hü szolgálataikról, roppant erőfe-
szítésökről, áldozataikról megfeledkezének, és a sok 
szép ígéret — puszta szó maradt, sőt adóik és egyéb 
terheik évről évre nagyobbodtanak, (514. 1.) 

Ritter kuruczvilágikrónikájához az 1 716—1 7-iki 
török hadjáratokról is csatolt némi adatokat, melyek 
a Savoyai Eugen életét tárgyazó stb. munkákban 
ugyan szintén föllelhet ők : mindazáltal a mű meg-
csonkítása nélkül nem hag3rhattuk volna el innen sem, 
főként mivel önálló, eredeti, és pedig nem érdek nél-
küli részletek is vannak közöttük, mint pl. az 1 717-ki 
nándor-fejérvári győzelem örömére tartott sopronyi 
népünnepély leírása. 

Ritter krónikájának eredeti kézirata a sopronyi 
városházán őriztetik, s több másolati példányokban 
forog az ottani polgárok kezén. Én, közlésemnél azon 
1815-ben vett pontos másolatot használám, mely a 
m. tud. Akadémia kézirattárának tulajdona, s ugyanott 
a történelmi szak 4-ed rétű codexei között 108. sz. a. 
van iktatva. 

* * % 
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Végűi kútfő-történelmi tájékozásképen megjegy-
zem még, hogy a jelen kötetben napvilágot látott for-
rások közül O t t l yk György, gr. Te lek i Mihály és 
P á p a i János, úgy B ivo l íny i István naplói, nem-
különben az ónodi napló, mint teljesen ismeretlen, 
soha történetíró által mégeddig föl nem használt mű-
vek lépnek itt elő, s Tsétsi krónikájából is csak ama 
kis rész jelent meg eddigelé, melyet belőle az 1708-
iki pataki gyűlésről J á s z a y Pál az 1843-ik évi 
Országgyűlési Almanachban, magyarra fordítva tet t 
közzé, míg Ritter művéből a Pesti Hirnök tárczájá-
ban közölt volt némi részleteket az 1705 -ik év végé-
ről s az 1706-iknak elejéről P a u r I v á n ; máskülön-
ben e hírlapi közlésen, s az én Bottyánomban meg-
jelent idézeteken és hivatkozásokon kívül, ez a mű 
sem használtatott föl még tudtom szerint történész 
által, — annál kevésbbé ki nem adatott. Használjuk 
föl most mind a hat naplót mennél többen, hazánk 
történelmének gyarapodására! . . . 

Budapesten, 1874. november végén. 

Tlialv Kálmán. 
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OTTLYK GYÖRGY ÖNÉLETÍRÁSA. 
(1663-1711.) 

IN NOMINE JESU. 

Descriptio vitae meae a pueritia usque ad Se-
nium, in variis casibus adversae fortunae agitatae, et 
per misericordiam omnipotentis DEI ex iisdem libe-
ratae, cum diario multorum actorum et factorum, 
plurimum in oceasionibus bellicis gestorum; ita, ut 
cum Sancto Jobo vere dicere possum, cap. 9. v. 25: 

E t dies mei veloces fuerunt, praecurrente fuge-
runt, et non viderunt bonum. 

Ast quia in omnibus actionibus meis spes mea in 
vulneribus Salvatoris mei dulcissimi Jesu Christi fixa 
erat, observando sequentia: 

Funde preees, confide Deo, procedite caute, 
Semper et hoc ipso praeside tutus eris. 

Igitur 

Spes confisa Deo nunquam confusa recedit. 
Snperavi multa pericula, subsequenter declaran-

da per me — 

(«corgiuiii Ottlyk m. p. 

1* 
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Hogy constáljon maradékimnak gyermekségem-
tűi fogvást az én fölnevelésem, többire sok szeren-
csétlenségekben, veszedelmekben, kár vallásokban, 
nyomorúságban fordulván életem : méltán ennek leí-
rásában példát vehetnek fiaim, hogy az Úr-Isten csu-
dálatosképen azt, a ki benne bízik és igaz idvösséges 
hitben állhatatoskodni igyekez, el nem hágy, hanem 
hatalmas kezeivel segít, és minden gonosztúl szabadít. 

Istenben elnyugodott édes atyám Ottlyk János 
uram, nemes Trencsín vármegyének vice-ispányságá-
ban és 1663. esztendőben, ama török híres nagy há-
borújában, újvári veszedelemkor, nemes vármegye 
kapitányságában, ednéhány rendbeli törökkel es tata-
rokkal Trencsín körül szerencsés harczai u tán , sok 
rabot, fejet behozván Trencsínbe, 1664. esztendőben 
ugyan Trencsínben súlyos betegségben esvén, ipso 
festő ascensionis Salvatoris nostri, szép istenesen s 
áhítatossan e világbúi kimúlt; kinek testit kohanóczi 
templomunkba való eltemetésire, ugyan régi vitéz 
magyaroknak szokása szerint, azon városban akkor 
sok úri rend beszorulván, circa 150 lóval, gyászos 
zászlóval, trombiták és dobszó alatt elkísírték. Engem 
nyolcz esztendős koromban árvájúl hagyván, az édes 
kedves anyámmal Mednyánszky Illona asszonynyal 
és egy Borbála húgommal. Azután csakhamar az Úr-
isten megadván békességet országban, haza szállot-
tunk , puszta s pogányság által porrá töt t lakóhe-
lyeinkbe Ozoróczon. Anyám-asszony hat esztendeig 
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ta r tó özvedsége alatt engem egy Taborita nevű pri-
vatum praeceptorral taní t ta tot t ; volt ugyan valamely 
inspectiója én reám atyám-uramnak egy testvér-
öcscse Ottlyk Miklós uram által, de a híjával, anyám-
asszonyomnak nagy conniventiája miatt igen gyengén 
tanultam. Azután férjliezmenvén anyám-asszony Bo-
sányi György uramhoz : akkor nagyobb árvaságra 
ju to t tam, húgomat Borbálát magával elvitte, és jó-
szágom török háború után lassan épülvén, annyival-
inkább azután, hogy anyám-asszony másutt lakott, 
esztendeig csak száz forintot hasznot sem importált 
per maiam administrationem, naturálék mind Nagy-
Ugró czon inkább consummáltatván. Engem körmeczi 
oskolába kűdtek, az liol ha Parsticius híres magister-
nek recommendáltak volna, lettem volna szerencsés; 
de mivel csak várostúl egy vicenotariusnál, Dániel 
Justininél volt szállásom, és ahhoz publicus praecep-
torom negligentissimus ember lévén, a mit tudtam is, 
elfelejtettem. Hanem fölállván nagy híres oskola 
Eperjest t 1670., odafelküldettem, az hol grammati-
cában non quidem ex merito studiorum, sed ob re-
spectum famihae, collocáltattam, Szántó András 
publicus, és privatus Hosztóti István ferulája alatt 
voltam, és valóban kemény tanúlásba estem; de az 
sem ta r to t t esztendeig. Mert felföldön nag}r támadás, 
rebellió nagj^ tüzet vetvén, arra nézve Generál Spork 
circa 12 ezer német lovasnéppel feljött Eperjeshez, 
arra nézve oskolábúl eloszlottunk. Ott penig némely 
főrendek fogságba esvén, kuruczokat Abaúj vármegyé-
ben Spork megvervén, nagyobb zűrzavarok következ-
tek ; mer t az első Rákóczi Ferencz is abban intricatus 
levén, nagy nehezen kétszerte való százezer forin-
tokkal complanálhatta dolgát, amnistiáltatván csele-
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kedeti; Veselényi Ferencz penig, akkori palatínus, 
legnagyobb factora ezen háborúnak, bújában Mnrány 
várában megholt. Én Eperjesrűl legyűvén, nem tud-
ván hová lennem, trenesíni oskolában, Helvajd elég 
túdós trenesíni oskolamester ferulája alá, együtt 
Gosztoni András, Miklós, és Bosányi János uramékkal 
mentünk, o t t is csak in privato annál tanúltunk, in 
publico penig egy collega negligentissimus ember 
tanított bennünket, ki alatt semmit nem proficiáltunk, 
hanem deficiáltunk. Ezen idők és háború alatt Dunán-
túl Nádasdi Ferencz, Zríni Péter, Frangepán-Terzaczki 
megfogattattanak ő Felsége népe által; ez ilyen nagy 
tumultusban ő Felsége delegata commissiót Pozsonba 
felállani parancsolt, sub praesidio Domini Archi-Epi-
scopi Strigoniensis Georgii Szelepcséni, eotum Locum-
tenentis vacante Palatinatu. Ezen delegata commis-
sióba citáltattanak az egész hitünkén való praedicato-
rok, mind Dunán túl, s mind Dunán innen, és elfoglal 
tat tanak az egész templomok a potiori, kivált királyi 
várasokban és a praedicatorok, kik ad triremes con-
demnáltat tanak, kik az országból erga reversales 
kiüzettettenek. Akkor én is elhagytam az oskolát, még 
csak syntaxist sem absolválhatván annak rendi szerint. 
Anno 1672. Gróf Illésházy György uram kohanóczi 
templomunkot erőhatalommal elfoglalta; első nap 
vitetvén Vág-Uj helybűi, érvén Trencsínbe, akkori 
cancellárius és nitrai püspek Pálífy Tamás uramtúl, 
délután circiter 3 óra tájban megszállván Biróczon 
akkori Jeszenszky Mihály uram házánál, a ki kohanóczi 
korcsma előtt van, onnan szolgáival czemitrembe 
felmenvén, és bátyám Ottlyk Miklós uramot felhívat-
ván, templom kulcsát kívánta; arra felelt Ottlyk 
Miklós uram : ha ő Felsége parancsolatját mutat ő 
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Nagysága , nemcsak templomot, de saját házát is 
ingyen kész odaadni. Ezt nagyon appraehendálván 
Illésházy uram: fegyvert húztak a szolgái és templom 
aj ta já t ostromolni kezdték; akkor bátyám-uram czi-
meteremből hazafelé recipiálván magát , a parasztság 
penig proprio suo instinctu föltámadván, kivált asz-
szonyemberek, nagy számosan concurráltak, és kövek-
kel, botokkal annyira persequálták az úr szolgáit, 
hogy senki ütetlen nem salválhatta magát Jeszenszky 
házához, maga penig Illésházy u ram parochiára reci-
piálta magát, és ha praedicator Rudíni nem conser-
válta volna ő Nagyságát: egy nagy tőkét nyakába 
eresztette volna parochia folyosójár ál egy paraszt-
ember. Azután harmadnapra trencsíni quardisonbúl 
száz muskatérost Kolianóczra kommandíroztatott, és 
ugyan Illésházy György uram dispositiojábál, maga 
jelenlétében templom elfoglaltatott, és bátyám-uram 
háza egészlen felrab oltatott ; szekereken elvitette a 
jó Gróf az egész borait, gabonáját Illyésre, (?) legalább 
50 szekeren. Szegény kohanócziaknak nagy kára lött 
akkor. Nekem ugyan, a hol most Riba lakik, majorom 
volt, o t t megmaradt holmim; keresztapám lévén Illés-
házy u r a m : magam mentem hozzá pro protection^. 

Ennekutána ilyes országos tumultusban, kiben 
evangelieusok nagy ódiumban voltak, nem tudván 
hová lennem: Bessenyei János uramhoz, Bars várme-
gyei notariushoz recommendáltattam, kinél másfél 
esztendeig laktam. Onnan 1674. Osztrosith Mátyás 
uram ő Nagysága udvarába recommendáltattam inas-
súl. Kitöltvén esztendőt, látván forgolódásomat Osz-
trosith uram, komornyikká t e t t , abban három esz-
tendeig ő Nagyságát szolgáltam; azután nagyobb jó-
viselésemet experiálván ő Nagysága, mert írásban is 
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sokszor applicálván, főember-szolgájává lévén, négy 
jó paripára verődéin. Innen-hazúl igen csekél segétsé-
gem volt : mert Istenben elnyugodott anyám-asszony 
rosz helyre és rosz gazdához, Bosáni Györgyhez, férj-
hez menvén, Nagy-Ugróczon még csak kenyerek sem 
volt, mindent Ozoróczrúl vittek. Hat esztendeig szol-
gálván Osztrosith uramot, két lovat vehettem házam-
túl, és ké t selyemposztó dolmányt csináltatván sze-
gény anyám, magam industriájábúl mindenemet szer-
zettem, még pompásos és tisztességes ruhákot csinál-
tattam magamnak. Akkor az urak szép udvarokat 
tartottak, sok helyre hivatalos voltam szolgálatra, de 
vallásomnak kedvéért csak egy helyen maradtam 
egész 1680 esztendeig. Azon esztendőben, Istennek 
bölcs rendelésébűi megszeretvén néhai Nemzetes 
Vitézlő Czébáni Imre uram árva leányát Évikát, kit 
Osztrosithné asszonyom gyermekségétűi fogvást ne-
velte és szép virtusokra oktatta, németül, és sok szép 
niederlandi munkákra tanítatta, Kammer-Frauczime-
rének tet te . Jóllehet szegény árva volt, minden jószág 
nélkül va ló : de hozzám való szeretetit és szép istenes 
virtusit nagyra böcsűlvén, azon esztendőben 1680. 
21. Julij házastársúl elvettem, böcsűletes lakadalmot 
szolgáltatván Osztrosithné asszonyom Szent-Jánostt, 
Gróf Czobor Ádám és Gróf Kolonics urak ő Nagysá-
gok praesentiájában. Akkor oly szegénységben lévén, 
hogy jószágombúi még csak egy sézát nem tudtam 
szerezni, hanem szerzésire öreg Kwassai István anyám-
asszonytól megvévén trencsíni házát , adott kétezer 
forintot, abbúl valamely száz forint jutván nékem, a 
többi húgom-asszonynak, és némely része ad imputa-
tionem ter rarum arabilium inchypotliecatarum ad 
eandem domum spectantium menvén, abbúl hat sze 
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keres-lovat liozzá vettem magamnak. Hazahozván 
feleségemet, igen vékonyan voltunk: mert húgom 
Bosáni Jánosné mindjárt engem osztályra szorított, 
és megosztozkodván elsőben marhával, nékem jutott 
6 tehenem, 30 juhom és 2 ökröm az atyám acquisi-
tiojábúl, mind egészlen felét elvette a húgom. Ha mi 
költséget akartam szereznem, parasztoknak adtam 
renden árúitatni italt, sert, bort; de az utolsó jövedel-
mem volt, mert azoktúl is nehezen tudtam kifacsarni, 
a mit árúltak italért. De mindezeknél keservesebben 
esett, hogy hazahozván feleségemet, azt gondoltam, 
hogy már csendesen mind olyan szegénységben is 
megmaradhatok, Szent-Mihály-napi vásárra Nagy-
Ugróczra indultam azon esztendőben, feleségemet hat 
lovon sézámon az országútján expediálván, magam 
penig paripákon Szulovszky Gáspár urammal, agarak-
kal s madarakkal nyúlászva és fürészve Szkacsán felé 
vévén utunkat. I t t Szkacsánhoz közelygetvén, láttuk 
háztetejeken ülő embereket, kikhez rugaszkodván, 
végére jár tunk: mi hirek légyen? minthogy azon esz-
tendőkben gyakran újvári török egész Simoniig sere-
gesen följárt. Mondották az emberek, hogy valami 
fekete seregek takarodnak nagy-ugróczi völgyen. Erre 
nézve szegény feleségem eleibe inasomat Ravojicz 
felé elnyargaltattam, hogy visszatérjen, magunk penig 
Szulovszky urammal benyargaltunk hamarjában Do-
linái Gábor uramhoz, az honnan megint Kardoss 
Istvánt expediáltam Ozoróczra, hogy mindjárt, időlia-
lasztás nélkül takarodjanak Trencsín felé mind felesé-
gem, mind bátyám Ottlyk Miklós uram. Magunkat 
penig Szulovszky Gáspár urammal ott lepte Tököli 
Imre, maga sereggel érkezvén Hatvan táj árúi mintegy 
hatezer lovas kuruczczal és háromszáz törökkel. I t t 
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már megakadtam; mert liogy el ne vigyem hírit azon 
kuruczságnak, engem magokkal elvittek. Ide Ozorócz 
felé érkezvén, már Ottlyk Miklós bátyám-uram fele-
ségemmel elmentek; de valóban szerencsétlen járások 
let t : mert árkokon, sánczon túl az elöljárója kuruez-
ságnak elérte őket, és megfosztották mindenekbűi őket, 
csak rajta-valójok hogy megmaradott. An én lovaim-
búi egyet, és bátyám-uramébúl egyet meghagytak, 
csak azért, hogy az üres kocsikat behúzhattuk az er-
dőben, — ot t kellett hálni szegényeknek; kire magam 
is későn érkezvén, majd a gutta megütött, hogy 
láttam szegény feleségemet mindenbűi megfosztva. 
Engem semmi úttal magoktúl elbocsátni nem akartak, 
hanem azon étszaka sáncz mellett jasztrabei mezőben 
megszállván az egész had, és megabrakolván lovai-
kot, indúltak éfél után Túrna felé, és onnan egyene-
sen Adamóczig gázlóttak, úgy, hogy hajnalhasadtkor 
megütették Karaffa hat compagniából álló vasas-raj -
terokot, kik Birócztúl fogvást egész Zablátig a falu-
kon elosztva quártélyoztak; azokat egészlen felverték, 
sokat levágván, és két kapitányt, valamely lajtinantot 
egynehány rajterekkel rabságba vittek. Engem penig 
Tököli u ram mind avval bíztatott (minthogy Eperjestt 
együtt tanúltunk, megösmervén), hogy lovaim vissza-
térnek. Egész Zsolnáig já r tam velek, onnan eljöttem, 
megvonván magamat útban egy völgyben. Nem volt 
több öt garasomnál, és feleségemnek négy garas; ahhoz 
bíztunk, hogy trencsíni házunk árában maradt négy-
száz forint leszen segítségünk, kit szegény feleségem 
ozoróczi pinczébe beásta vala: de azt is a kuruczok 
in transitu feltanálták s elvitték. Alig tudtam szegény 
féleségemet kölcsönös lovakon Beczkóbúl azon harcz 
után ozoróczi házunkhoz elhozatnom, sok nyomorúság 
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akkor szegény fejemet megborítván, de az kedves 
symbolumon: Spes confisaDeo nunquam confusa rece-
dit, mindenkor elmémet és szívemet erigáltam; non 
obstante tanta calamitate et miseria, Istent imádtuk, 
és annak segítségével iparkodtunk egész 1682. eszten-
deig. Akkor Kassát megvette Tököli, török segítségé-
vel, Füleket hasonlóképen. Fölbomolván törökkel 
való békesség: nagyobb tűz-veszedelem támadt ha-
zánkban, mert 1683. ő Felsége népe mintegy 30 
ezerig való, Kepcsénnél randevojt tartván, és török 
erőre vigyázván, el nem hitette ő Felsége magával, 
hogy a míg császári residensét Kaprarát török Porta 
vissza n e m bocsátja, addig békességnek bomlását hinni 
nem akar ták ; a csillag-vezér penig kimondhatatlan 
nagy erővel Eszékhez érkezvén, onnan visszabocsá-
totta Kaprarát , és valameddig Tököli Fejdelem (kit 
Füleknek megvétele után budai vezér Fejdelemnek 
declarálta) Eszékhez nem érkezett, addig eszéki hida-
kon senki nem kőtezkedett; oda penig Tököli csak 
ötszáz válogatott hűsíges magyar urakkal és felföldi 
főrendekkel érkezett vala. Dívánt tartván harmad-
napig, úgy kezdett költözködni azon fővezér meg-
számlálhatatlan hada; egy egész hétig éjjel nappal 
szüntelen költözött a sok had, és a ki azt látta, meg-
számlálhatatlan barom-erőnek mondta. Azon 1683-dik 
esztendőben, említett fővezér directe Fej ér várnak vette 
útját , és onnan Gyűr felé; ő Felsége hada penig, míg 
Eszéktűi megindult a fővezér, addig Lotharingus her-
czeg commendója alat t megszállotta Érsek-Újvárát 
és azt vinni kezdette: de mihent megértette török 
tábornak Gyűr felé való nyomúlását, Gyűrhez szállott 
a német tábor, és ott megvárván az előjár óját török-
nek, meg is ütették az orrát a németek. De avval 
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nem gondolván, hanem Dunántúl széltfogván az elő-
járó , annyira ment, hogy a német tábort csaknem 
megelőzte, a ki Bécs felé sietett éjjel-nappal. Azon 
útjában sok bagázsiáját el is nyerte a török német-
nek, mert hátán gyütt egész Bécsig, úgy, hogy ő Fel-
sége mikor indúlt Bécsbűi, udvarostúl: akkor már 
Austria tűzben állott. És ott, Bécsnél, subsistálván az 
ő Felsége népe, az egész infanteriát beszállítván 
Lotharingus herczeg Bécsbe , ő Felsége penig Gróf 
Staremberget declarálván bécsi commendansnak, ka-
valeriával penig a herczeg, mihent érkezett fővezér 
Bécshez, azonnal általkültezett hidakon Dunán túl, és 
ott a szorosokon retirálta magát. 

Dunnán innen semmi hada nem maradván ő 
Felségének: a képtelen kóborlás, húzás-vonás elárad-
ván kuruczok által, — vármegyéknek mind meg 
kellett hajolni Tököli hívségire. Engem ugyan nemes 
Trencsín vármegye Benyovszki Imre urammal Bécsbe 
felküldtek volt, licentiát impetrálni Tököli salva-quar-
dáinak behozására, és egyszersmind pro opinione cap-
tanda : quid nam facto opus esset, ha Tököli hada 
nyakunkba gyün ? De arra könnyű válaszunk volt per 
tertias personas, nempe: accomodent se tempori; azt 
reportálván nemes vármegyének , új óbban engem 
Nedeczky János urammal Lőcsére küldett nemes vár-
megye Tököli uramhoz, hogy salaquardákot obtineál-
hassák, az minthogy Horvát Ferenczet fő-salaquardá-
nak 30 lovassal lehoztuk, és protectionálisokat főren-
deknek és némely uraknak. így megmaradtunk kóborló 
kuruczok miatt. 

Tököli uram Eszéktűi megtérvén, Szerencsen sub-
sistált , és ott sietséggel insurgáltatván tizenhárom 
vármegyét, mezei hadával tábort ütvén, és időhalasz-
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tás nélkül egri és váradi bassákkal, circiter háromezer 
törökkel Egren alúl conjungálván magá t , Lévához 
szállott, Petneházit penig ezerestűl Liptóra és Tú-
róczba dirigálván pro insurrectione Comitatuum, Tú-
róczban múlatván egynehány napig : én is együtt 
Gosztoni uramékkal és mintegy nyolczvan lovassal 
nemes iffiakkal fölmentünk Túróczba Petneházihoz, 
Tököli hívségére állottunk, minekelőtte vármegyéül 
insurgáltak volna; a ki nem insurgált, mindenébűi 
megfosztatott. 

Géczi Zsigmondot ezekre az alsó vármegyékre 
tanqnam pro tuitione adhaerentium, Tököli expediált, 
adván instructióban, hogy főrendektűi, a kitűl mit 
sajtolhat, pénzt, pro subsidio militari kér jen; de az 
nem succedált, mert pro libertate, úgymondván kiki, 
kötvén fegyvert, annak ellentmondott. 

Tököli Fejdelem szép magyar haddal Nitra mel-
lett (mely constanter ő Felsége hűségében megmara-
clott) elmenvén, Sentíhez derék táborba szállott, az 
hová ezen alsó vármegyék is számosan magokot ő 
Nagysága hívségére bepraesentálták. Onnan az tábor 
Pozson feléje ment, és pozsoni szigeteknél Kis-Duna 
mellett megszállott. Géczi Zsigmondot Pozson városa 
bebocsátott, nem lévén ő Felsége praesidiumja benne, 
és protectióját az által acceptálta. 

Igazán szerencsésen folytak mindeddig Tökölyi 
uram dolgai: mert felfölden, — Szakmaron, Ecseden, 
Szendrőn, Szepesvárán és Murányon kívül. — idealá 
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penig Árván, Likaván, Trencsínen, Nitrán és Leopol-
don kívül, csak csupán practica által az egész várak 
s városok és vármegyék meghajlottak. De jól mond-
j á k : non minor est virtus querere, quam parta tueri; 
mikor legjobb szerencséje szolgál embernek, minden-
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kor forgassa elmében vesztő felit. Propterea satius 
est causam triumphantem cum remissiori fortuna sta-
bilire, quam victoriam rigorose prosequi. Quia ludit 
in humanis divina potentia rebus. Nagy pompásko-
dásnak és vendégeskedésnek indúlván a Fejdelem, 
inkább bízván a barom török erőhez , a ki Bécset 
potenter vítta és ostromlotta, semmint de his Comita-
tuum securitate gondolkozott volna, — a hadi tisztek 
is nagy italokban és vendégségekben elmerülvén, ha-
dakot zabiában nem tartották, a sok katona pozsoni 
hustátba paj tákban szállván, részegségek miatt azokot 
meggyújtván. Ezeket megvizsgálván Austriában lévő 
Lotharingus, csakhamar elsőben is Marhekhez szál-
lott, onnan egy estve megindúlván, viradtig pozsoni 
szőlők közt termett. Én is némely szükséges alimen-
tumoknak megszerzésére azon estve előtt bémentem 
volt Pozsonba harmadmagammal, Draskovith uram 
házánál megháltam. Azalatt azon étszaka Tököli uram 
megorderezvén Pozsonban lévő gyalogságot, egészlen 
kiviteté; midőn hajnallék: az én gazdám észrevévén 
ezen lármát, hozzám gyün, megjelenti nagy rémülés-
sel, mondván, hogy az ellenség már is kapu előtt van. 
Én is nem vévén ezt tréfára, lóra kapván, kimentem 
a piaczra, az hol Zsámbokréti Mihályt pozsoni bírót 
előtalálván , kértem opiniót: merre lehetne secure 
kimennem ? Az penig nagy félelemben lévén, semmi 
directiót nem adhatott, mert a kapuk kulcsait is kuru-
czok tisztei magokkal kivitték. Ez volt 6 órakor reg-
gel ; németnek penig az bebocsájtásra 7 órát adták. 
Megvallom, ilyen extremitásban lévén, izzadott a hom-
lokom, hogy gyalázatosan ellenség kezébe köll jutnom. 
In extremitate hujusmodi ju to t t eszemben pozsoni 
kis kapucska, de annak is kúcsai nem voltak; szeren-
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csémre egy ácsot elétanáltam egy nagy fejszével, 
azt elvitet tem, és mintegy nyolczan voltunk már 
együtt ezen extremitásban, leszállítván egy erős le-
gényt, azon kis kajmcska lakatját leverettem, és föl-
menvén az árkon levő kis hídon, hustátra kiszalad-
tunk. De a felső-kapunál levő német észrevévén ben-
nünket, mintegy negyven lovas utá,nunk gyütt, mink 
penig Kriszlink felé levő utczán a mezőre salváltuk 
magunka t ; pozsoni akasztófánál egy csuport törököt 
tanáltunk, a ki németre vigyázott. Tököli tábora penig 
egészlen egy húzómba Sentéig elnyomúlt, ott által a 
Yágon, tábort ütett. A török penig megvárta a néme-
tet, meg is ütkezett vele, de meg nem állhatván tüzét, 
elszaladott, elnyervén bagázsiájában alkalmasint a 
német. Pozson városa penig visszahajlott, ő Felsége 
népit bebocsátván, azután constanter ő Felsége hív-
ségében megmaradván. 

Tököli Fejdelem nehezen tudván széllelszaladó 
hadát megtartóztatni , Senténél köllött temporisálni, 
és öszveverni hadát. Úgy azután ő Felsége népe vissza-
takarodot t Austriában, Tököli penig újabban táborá-
val Cseklészhez szállott, és tatár hám fiát galga-szul-
tánt 8000 tatárral magához Bécsbűi somorjai réven 
általhozatván Bécs alúl, azután magát a szultánt 
egynéhány magyar sereggel excipiálván, mezőben sá-
torok alat t megvendéglette. Valamely nap múlva azon 
ta társágot egri és váradi bassákkal Tököli Fejdelem 
Austriába kűdte; engemet magam seregével és kapi-
tány Bakacs uramot három sereggel velek küldett, a 
mennyire lehetne rabságtúl oltalmazni a föld népét. 
Török György és Lehoczki Imre kalaúzoknak rendel-
tettenek. De a pogányság csak pogánymódon kezd-
vén bánni Austriában a néppel, irtózva néznem kel-
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letvén, midőn mind levágták a föld népét, és rabbá 
nem tévén senkit : minekelőtte német haddal meg 
nem ütköznék , kerestem minden alkalmatosságot 
tűlek elválni, széltiben égettetvén Austriát. Ezelőtt 
harmadnappal Czengertűl eltakarodván német tábor 
Bécs eleire, ott az hegyeknek recipiálta magát, sáncz-
forma helbe. A török penig igen kapott azon, hogy 
német elnyomúlt előtte, azon czengeri táborhelyére 
szállott; engem penig azon étszaka egri bassa, úgymint 
főcommendója hadnak, Tökölyi Fejdelem után expe-
diált, oly üzenettel és írással, hogy mindjárt egész 
hadával siessen pro conjunctione hozzája, mert a né-
mettel akar megütközni. Az mint is Fejdelem válo-
gatott hadával mind megindúlt, én penig fáradt lo-
vaimra nézve táboron maradtam. Meg nem várván 
azt egri bassa, hanem vakmerőn éppen Klastrom-Náj-
burg tá ján találván németet, erdős helyek között, nagy-
fennen a pogányság megütette a németet. A német 
penig rendelt trupban várván az ellenséget, ágyúkkal 
annyira megpuskázta, hogy meg nem állhatván tüzét, 
visszaszaladott; némely részit bécsi hidakhoz űzvén 
német, ot t mind a két bassát Duná.ba ugratták, egyik 
vízbe veszett, másik kiúszott török táborba; a több 
törökség magyarokkal Marhek felé tartván ló száját: 
ott tanálták elül Tökölyit hadaival. Ezt hallván Tököli, 
ő is visszatért Cseklészhez, és a szaladó sebes török 
is ott megtartózkodott. Engemet azon Austriába való 
indúlása előtt Tökölyi Fejdelem Szakolczára expediált, 
azon passusnak observatiójára. 

Csillag-vezér 1683. in mense Junio Bécset meg-
szállván, valóban nagy dühösséggel fogott expugnatio-
jához, úgyannyira, hogy várbeli és carinthiai kapuk-
hoz közel sánczait vetvén, revelinumokot megvette, 
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mínákkal annyira prosperált, hogy bécsi pinczékbe 
istrázsákot kellett ta r tani : netalántán annyira pene-
t rá l janak; bástyákról németet haján fogva lehúzták, 
igen közel járván az megvételéhez. De igazán, ilyen 
barom-erő maga magának ellensége; mert sok mél-
földnyire elégetvén és elpusztítván a földet: elsőben 
lova s egyéb marhái, azután népe éhelhalóvá lött. Az 
idő a la t t ő Felsége imperiumi statusok és electorok 
segítségit obtineálván , sőt lengyel király Johannes 
Szobieczky 60 ezer emberrel conjungálván magát ő 
Felsége hadaival, Dunán Bécsen felül általtakarodván: 
die 12-a Septembris Anni ejusdem 1683. az török 
tábort, bécsi obsidio alatt levőt megütették, és ol}T 

szerencsésen járván, hogy az csillag-vezért egész lovas 
hadával confusióban ejtvén, és a német tűzét meg 
nem állhatván, egészlen megszalasztották, és minden 
hadi apparatusát, sátorait, ágyúit, táborát elnyerték. 
Mely nyereségnek bővebb declaratiójával micsoda le-
velet í r t lengyel király, ugyan fővezér sátorábúl, 
következik ilyenformán : 

Literae Principi Emerico Tökölyi scriptae. 
Joannes Tertius, Dei Gratia Eex Poloniae, etc. 

lllnstrissime Comes, grate nobis dilecte! Quantam Do-
minus Exercituum Christianitati favere dignatus est mi-
sericordiam, cum liaesterno die (id est 12 praesentis) 
incredibilem serae posteritati dederit victoriam, paucis 
enarrari non potest. Fracta est uno impetu immanis 
illius potentia, strati cadaveribus campi, occupata Cas-
tra, omni apparatu, commeatuque refertissima, deve-
nerunt in potestatem nostram hostium tormenta om-
nia, legendis spoliis to t millium manus per aliquod 
dies non sufficerent. Et quidquid in vota Christianorum 
cadere poterat , fortunatissime successit. Cujus rei ve-

MON. I1UNG. HIST. — SCRIPT. X X V I I . KÖTET. 2 
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ritatem ut Illustritati Vestrae aliquo comprobemüs 
argnmento : adjungimus hie non nihil spolii, quod in 
tentorio Magni Vezirii repertum est. Datuni in tentorio 
Magni Vezirii, ad Yiennam, 13-a 7-bris 1683. 

J o h a n n e s T e r t i u s m. p. 
Ezen „non nihil spolii" följűl tett szó, in specie 

Töltöli levele, löt saját kezével írt volt vezírnek, és 
vezír kalamáris-ezüstládácskájában találtatott. 

Tököli uram ezen hírt így megértvén, táborostul 
visszanyomúlt Sentíhez ; és minthogy az ő Felsége 
armadája nem desistált egész Esztergámig ellenség 
persecutiojátúl, Tököli tábora is Léva felé elnyomúlt. 

Esztergámnál újonnan meglett törökkel az harcz, 
kiben kevésbe múlt , hogy lengyel király személye 
szerint el nem veszett; de ott is az keresztén}^ armada 
triumphalván, Esztergám várát mindjárt megvette, 
úgy Visegrádot és Váczot is. 

Tököli uram Gróf Homonnai Zsigmond uramat 
Gerhárd György urammal együtt lengyel királyhoz 
küldött pro interpositione ad pacificationem, maga 
penig az hadaival Ónod felé szaporán út ját vévén, 
Patakra bement, és a hadakat széjeloszlatta, pihenés 
kedvéért. 

Én elmaradván Trencsín ellen való vigyázásra az 
én seregemmel, magam is az magyar tábor után in-
dúltam, és elhagyván feleségemet Ozoróczon, útamat 
Kolosokra vettem, az hol is kolosiaktúl három lövés-
sel megsebesítettvén, Nagy-Ugróczra anyám-asszony-
hoz magamat elvitettem, és seregemet zászlóstúl a 
tábor u tán kűdtem. Azután ott valamennyire gyógyít-
tatván magamot, onnan sebesen, sub cura chirurgi 
báni kastélyba gyüttem; az hova érkezvén Hidvégi 
Mihály, a feleségemet penig mely nap Ugrócz várában 
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szoptatós Pál fiacskámmal fölkűdtem: az nap Liptay 
András lovas labancz katonákkal, Hidvégit nyomoz-
ván , Bánba érkezett, és megliódolásunkat kívánta, 
Hidvégi kiadásával; a ki repulsát nyervén, és meg-
hallván, hogy Ugrócz várába takarodnak kocsik: azok 
u tán indult katonaság. Mind a két sézánkot, mind 
enyémet, mind Ottlyk Miklós uramét, beírték Podlira-
gyon túl, domb ala t t ; szegény féleségemtűi elkapván 
az egyik szolgám Pál fiacskámot, avval vár felé sza-
l ad t , feleségemet penig beérvén, együtt húgommal 
Ottlyk Annával sézámba ültetvén, elvitték magokkal 
az katonák egyenesen Bán mellett, hidakon által. Ezt 
meghallván én báni kastélyban: mind oly nyomorútan 
is kastélybúi kimentem egynéhányad magammal, és 
a labanczokot erősen megpuskáztam, annyira, hogy 
szaladva mentek ki Bánbúi, és ha Bánba hozták volna 
feleségemet , el is nyertem volna tűlek. Már nagy 
búmban nem tudtam hová lenni, Ugrócz várába föl-
mentem, szegény szoptató Pál fiacskámot ott tanál-
ván , ilyen hirtelen az anyjátúl való elválasztását 
keservesen néztem. Feleségemnek utána küldvén, 
í r tam Liptainak szabadúlásárúl, kit Bodok várában 
vivék be, és onnan nehezen kétszáz forint sarczczal 
lehetett szabadítanom, úgy hozattam fel új óbban 
IJgróczra; de a lovaim elvesztek, és minden majorság-
beli marhámot elhajtották labanczok. Magam penig 
elbúsulván ezen, hogy mindenemtűi elmaradtam, die 
1. Novembris 1683. felmentem Besztercze-Bányára 
és onnan Breznóra, Rozsnyó felé, Jánoki Zsigmond 
urammal, akkorbeli bányavárosok administratorával. 
Pa takon találtam Tököli uramot, onnan Kapósra 
küldettettem, az hol tanáltam Petneházi ezerét, kiben 
az én seregem is volt. 

2* 
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21. Novembris Debreczénbe beszállott Tököli, 
váradi bassával, én is Petneházi ezerével; az hova 
egész lovas és gyalog hada Tökölyinek összegyűlt. 

Lengyel királyt semmire nem disponálták Ilom-
monai Zsigmond és Gerhard György uram; még a 
mivel használni láttattak, avval ártottak: mert Ger-
hárd uram ott maradván ő Felsége hívségében, 
Homonnai uram penig beszállván Ungvárba Semsei 
Zsigmond és János uramékkal s némely a tá jon levő 
katonákkal, labanczczá lőttek. Lengyel király penig 
Esztergám t á j árúi az Ipol mellett felgyütt Rima-
Szombatnak, onnan Miskolcz-felé Kassának, azt gon-
dolván, hogy feladják néki; de azon városok, úgy-
mint Kassa és Eperjes, jólpraesideálva lévén: ingyen 
sem gondolkoztak feladásról; hanem Eperjestt gyenge 
commendans lévén, engem Tököli uram Debreczenbűl 
válogatott 150 lóval Eperjesre küldött, parancsolván 
commendansnak, hogy velem mindenekben corres-
pondenter légyen. Az minthogy én 2. Decembris beér-
kezvén Eperjesre: már akkor lengyel király is Kassá-
nál volt, az hol az kuruczok elég kárt tettek lengye-
lekben, gyakran kicsapván, oldalt és hátul őket sokat 
vágták, és fogtak bennek. 5-a ejusdem király érkezett 
Eperjeshez, és azt megszállotta táborostúl ; az hol 
hasonló kemény resolutióban tanálván bennünket: 
midőn Lesenyei Nagy Mihályt hozzánk kűdte a király, 
üzenvén, hogy per accordam adjuk fel a várost, — de 
arra kész fegyvernél egyéb resolutionkat nem obtine-
álhatván, ott múlatott sok fenyegetéssel negyednapig, 
minthogy Eperjestt örömest quártélyozott volna. 
Mindennap ki jár tam katonákkal, és lengyelekben sok 
kárt t e t t em; annyi rabot hoztam be városba, hogy 
minden városi embernek lengyel szolgája volt, mezők-



21 

ben penig bőven hevertek a lengyel testek; az mint 
híre volt, hogy csak in transenna is 13 vármegyében, 
15 ezer lengyele elveszett. 

Eperjes alúl lengyel király Szeben alá ment, kit 
is erőtelensége miat t mindjárt megvívé, és maga 
praesidiumját bennliagyá. Hadaival penig elment Sze-
pességre Lublóra, és onnan Lengyelországba. 

En penig Tököli parancsolatjábúl hadammal 
nemes Sáros vármegyét insurgáltatván, in forma ho-
nesti aresti magammal elvittem. Tökölyit 21. ejusdem 
Pa takon tanáltam. Onnan engem Petneházy ezeres-
kapitánynyal Szendrő alá commendíroztatván bizo-
nyos hajdúsággal, az hol a városában feles labanczság 
concurrálván, sok kár t tettek kuruczokban; azokot 
éjfél u tán megütvén, Szendrő városában felvertük, és 
a várost fölégettettük, alkalmas nyereséget hozván 
onnan. Azon általesvén , Rozsnyóra beszállottunk 
lovas liadúl; akkor Jósfán 400 hordó bort, kit Gene-
rál Kaprára és Karaffa után vittek volna, elnyertük. 

Circa 19. Decembris megverte Petrőczi uram 
Szalánczival, gyalog ezeres-kapitánynyal, Tapolynál 
Ungvár felé Homonnai segítségére igyekező lengyelt, 
kiktűl 24 zászlót nyertek. 

Ekkor manifeste ellenségnek declarálta magát 
Barkóczi Ferencz uram Hommonai urammal, és sok 
ka toná t oda hódí tván, nagy obstaculumot tettek 
Tököli uramnak. 

1684. Ungvár városában nagy-bátran quárté-
lyozó lengyelséget die 5. Januarii háromezeren Petne-
házival, étszaka Ung vizén jég hátán jővén, felvertük 
szerencsésen, felest levagdalván, és lovaikot elhozván; 
a többi ki várhoz, ki jesuviták collegiumjában recipi-
álták gyalog magokat, és onnan puskáztak. 
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Ezen idők alatt sok nyughatatlanságban töltöt-
tem az időmet, ki már Bodrogközbe valamely nyu-
godalomnak kedvéért Zéténybe beszállván, kimond-
hatatlan betegségbe és formális hagymázba estem; 
avval nem múlatván, Kassára vitettem magamat, és 
ott eret vágatván, curával éltem, nehezen kiépültem. 

Azután Sándor Gáspár urammal Fejdelem paran-
csolatjábúl Szerencs tűi elindultunk, az magam és egy 
más, Petneliázi seregével Szepességre, onnan Liptó, 
Árva és Trírócz vármegyéknek protectiójára: mint-
hogy a sok lézengő kuruczság sok marhahajtást és 
embersarczoltatást követett. Elsőben is tizenhárom 
városon Szepességben beállítottuk salaquardákot, 
azután bementünk Liptóban, az hol hasonlómódon 
vármegyét salaquardákkal provideáltuk ; onnan Tú-
róczba érkeztünk, és salaquardák iránt vármegyével 
tractába eredtünk : de Pálffy Károly uram circiter 
három- vagy négyezer lovassal, németekkel s laban-
czokkal hamar beérkezvén, — a tractánk füstbe 
ment, Liptóba vissza köllött redeálnunk. Kóborló 
kuruczság azalatt nem desistált kegyetlen kóborlásá-
tól, marhahajtást , templomtörést, sarczoltatást elkö-
vetvén, kit semmi úttal impediálnunk nem lehetett; 
azért is föld népe eláll ván tőlünk, és némethez hajlott. 

Tököli uram az idő alatt öszvevervén gyalog-
ságát: Csicsvát, Homonnát formális expugnatióval, 
együtt Ungvár várával visszavette, úgy Szebent is. 
Homonnai Zsigmond uram bújában Ungvártt meg-
írnia. *) Barkóczi Ferencz uram idején Lengyelor-
szágon által ő Felsége hadához Túróczba recipiálta 

*) íme, tehát koholmány Szirma,y Antal azon állítása, mintha 
Tlomonnai Zsigmond grófot Thököly lefejeztette volna. 
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magát. Lotharingus herczeg penig ő Felsége armádá-
jával Budát megszállotta, és erősen vítta. 

Géczi Istvánt és Jánoki Zsigmondot Tököli uram 
török császárhoz expediálta, és lengyelektűi nyert 30 
zászlót ott praesentálják, kit török császár kedvesen 
ve t t e , és magyarok vitézségét recognoscálván, sok 
ajánlással s biztatással patrociniumját ígérvén. 

Tököli uram alattomban (lengyel) Respublicá-
lioz követeket küld, és király ellen fájdalmason pana-
szolkodék, mely alkalmatossággal királylyal újabb 
confederatio subsequált. Sréter János penig Törökor-
szágon által tengereken, franczia királyhoz küldeték. 

Az ő Felsége hada Budának vívásában kemény 
operatiókban foglalatoskodék , az szerdár-vezért is, 
töröknek sokságával Budának segítségére menőt, meg-
verte ; a népiben ugyan nem sok kárt tött, de sáto-
rait és az egész tábori eszközét elnyerte. 

Pálffy Károly uram helyébe Generál Sulcz érkez-
vén Túróczba: mindjárt táborostúl Barkóczi Ferencz 
urammal Liptóbúl bennünket kinyomott, és onnan 
mind feljebb nyomakodván, látván, hogy Tököli hada 
csak préda után leseikedék, és német bűzt kerűlé: 
Szeben alá szállt, és ott Iíácz Ádám gyalog kapitányt 
140 hajdúval benn tanálván, levágatta, és ő Felsége 
praesidiumját benn collocált. Es mivel zabolátlan és 
kedve szerént járó hadnak veszedelem vége : meg-
kémlelvén Generál Sulcz Eperjesnél feléni Tököli tá-
borá t , ki bűi sok jó katona imitt-amott kóborlásra 
elment, — egy étszaka fölszedvén magát említett Gene-
rál Sulcz, elhagyván bagázsiáját, rajtunk gyütt haj-
nalban, és bennünket széljelvert, elnyervén minden 
bagázsiánkot, szekerinket, Fejdelem sátorait, szekereit, 
egy sézája nehezen gyühetett el. 
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Én azon harcz előtt való este érkeztem tizecl-
magammal épen Trencsín vármegyébűl, járván sze-
gény feleségem látogatására; de viradta előtt ébren 
lévén, nem sok kárt vallottam. Ez rút casus is egye-
dül tisztek vigyázatlanságának tulajdonítható volt. 

Azután a kuruczság elszéledvén, Tököli Patak 
felé vette ú t já t . A német penig egynéhány hét múlva 
Bártfát megszállván, az hol is többiektül egy étszaka 
én mintegy hatvan lóval beállván lesbe herteneki 
útnak irányában, Gróf Castelli 20 dragonyossal Hert-
nektűl táborra menvén, egy sézáját szép hat szekeres-
lóval elnyertem, és dragonyosokban kettőt elhozván 
rabúl, a többit levagdaltuk. Ezekben az időkben za-
bolátlan kuruczság a nagy marhahajtásban elmerül-
vén és kóborlásban, ki miatt ellenség ellen semmi 
progressusok nem lehettek. 

In mense Octobri Tököli uram az egész hadát 
Rima-Szombatba gyűjteti, az hun magam is Jánoki 
Farkassal seregemmel bémentem. 

Die 9. 9-bris érkezett Tököli Fejdelem maga is 
Rima-Szombatba; és mivel újonnan Generál Sulcz 15 
praesentis megszállotta Eperjest , kinek succurrálni 
minden mesterséget keresvén Tököli Fejdelem: per 
omnia media instált egri bassánál, hogy segítséggel 
succurráljon; kinek sok hamis, tökéletlen bíztatási 
után nem nyert többet, hanem valami fegyvertelen 
mannó-törökét 500-at, tizenkét zászló alatt. Avval 
Szepességen megegyezvén Krompachnál, mivel fama 
creseunt bella : Sulcz nem veszen tréfára a dolgot, 
Eperjestűi elszáll, és Bártfa tájékára recipiálja magát. 

Ezen November havában az ő Felsége armádája 
is budai obsidiót solvál, annonának nagy defectusa 
és interveniált kemény, esős idők miatt, nagy romlá-
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sával visszanyomakodék Esztergám felé, és ott egy-
része Győr felé, és másrésze Léva felé quártélyokba 
nyomakodék. Ezen marsban, oly nagy penuriába 
esett azon militia, sok számtalan az útban elhalván, 
nemcsak kutya- és macskahússal él t : de emberi húst 
is megett , midőn anya gyermekét, és kamarát kama-
r á t j á t megette. Hanem midőn ezen országban Nvit-
rára és Trencsín vármegyébe lemasíroztak , épülni 
kezdtek. 

Rima-szombati Fejdelem múlatásában, midőn meg 
sem álmodtam, engem emiétett Fejdelem ezeres-ka-
pitánynyá tészen, és maga füzetett ezer lovas váloga-
tot t testőrző hadát kezem alá ád. Azután Tököli uram 
Szepességben megszállván, hogy Sulcz visszaszállott 
Bár t fához : a Fejdelem is liadastúl együtt beszállott 
Iglóra, azon mannó-törökkel. Megkémlelvén bennün-
ket Generál Sulcz, hogy nem vagyunk annyian, mint 
volt h í r e , — raj tunk gyütt lovas hadával; mivel 
penig nagy hó miatt még csali serget kirendelni is 
nem lehetett : Iglórúl vissza Rosnyó felé retirálta 
magát a Fejdelem, sézáját hat lóval kellő (?) szerszám-
mal elnyerte a német, sok kurucz vezetéket is. Szoros 
út levén a nagy hóban, magam tizedmagammal, két 
Hatházi zászlóját s harmadikot Géczi Zsigmondét 
ellenség előtt megoltalmaztam. 

Pelsűczre szállott Fejdelem az én hadammal, és 
Petneházit, Hatházit, Vajit és Keresztest Jós vára 
kűdte. Akkor érkezett hire híres Zsák Marczinak, 
hogy 200 lóval és 700 magyar hajdúval fölvervén 
Hatvannál tatárságot, Rima-Szombatba kótyavetyéz 
és bá t ran quártélyoz; azon Jólsván szállított kurucz-
ság Petneházi commendója alatt meg in dúlván Rima-
Szombat felé: magok hírével hajnalban megütették 
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azon labanczságot, és felverték, Zsák Marczi alig 
salválliatta magát ; katonáiban sokat levágtak, és 
labancz hajdúkban 550-t rabságra vittek. Sok nyere-
sége lött a kuruczoknak, kivált azon tatar prédábúl. 
Azután harmadnapra mink is Fejdelmmel és török 
kapucsín-bassával beérkeztünk Rima-Szombatba, a ki 
nagy álmélkodással nézte azt az sok szép hajdúságot 
rabságban, kiket Kassa felé mind elvitette a Fejdelem 
rabságra. 

Megnevezett török császár kapucsín-bassája azért 
gyütt Fejdelemhez, hogy hamis, tökéletlen bíztatás-
sal és hazugsággal reá disponálja: az egész hadával 
lemenjen Nógrádhoz, oly reménség alatt, hogy egri, 
váradi egész törökséggel ott conjungálja magát, Léva 
körűi széljel elszállított ő Felsége hadait felverhessék. 

Arra nézve 21. Decembris megindúlt Fejdelem 
az egész hadával Rima-Szombatbúi. Nagy kemény 
hideg időkben és havakban érkeztünk Patak nevű 
helyben Nógrádhoz, és ott töltvén karácson napját 
nagy kimondhatatlan nyomorúttúl, hidegben , egy 
háznál két- háromszáz ember is volt szállva; azután 
onnan megindúlván, Gfécz nevű faluban Nógrád alatt 
érkeztünk. Azon egri és váradi basák nagy pompával 
Tökölit excipiálták, és meg is vendéglették törökösen 
egy-egy ebéddel, nekünk penig ezeres-kapitányoknak 
török császár szokott ajándíkát, egy-egy hosszú vont-
ezüstkaftánt osztottak, és dívánba megmarasztottak, 
az hol sok hazug, tökéletlen praetextusok alatt arra 
disponálták a Fejdelmet, hogy elsőben is minden ka-
tona nógrádi prófontliázbúl egy zsák lisztet egy 
aranyért felvegye vezetékire, hasonlót elkövetvén a 
török is, és bekísérjék Érsek-Újvárba, kit még a török 
bírta, mert in defectu annonae voltak. A katonaság 
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megörülvén szép aranyoknak, arra resolválták mago-
kat ; úgy osztán sok ezer szapu lisztet felvévén kato-
naság úgy, mint szabad hadak, a török hasonlóképen, 
Nográdtúl megindúltunk Berzsenre. Az én ezerem 
szabadon*) volt, és előre voltam commendérozva 
ötszáz válogatott török lovasokkal, hogy Nagy-Sarló-
ban quártélyozó Czobor magyar regimentjét fölvertük 
volna, — de előre elvakarodott onnan, Léván quár-
télyozó Generál Hajzler dispositiojábúl. Midőn érkez-
tem Nagy-Sarlóban, egyebet lakosoknál ott nem ta-
náltunk. Utánam érkezvén Fejdelem Tököli, az is 
beszállott, — az több hadak penig, kik lisztet vittek, 
Újvárba bementek törökkel együtt ; magunk penig 
mind ot t voltunk Sarlóban, valameddig azok meg nem 
tértek. A nagy havakban semmi operatiót nem tehet-
tünk ; a németek is Lévára recipiálván falukrúl ma-
gokat , vigyáztak , hova fordulunk ? Azon a földön 
képtelen pusztaság vol t ; mert a lengyel had, ki azon 
takaradot t Esztergamtúl Kassa felé, mindent meg-
emésztett , úgy, hogy az után takarodó német had 
sohun semmit nem tanált , még macskát, kutyát is 
meget ték; sőt a mely portánk j á r t Léva felé: egy 
puszta faluban tűznél egy házban három németet 
tanáltak, kik nagy éhség miatt tovább nem mehettek, 
harmadikát akkor ette a ketteje, elmetélvén a húsát. 
Midőn bementek katonáink csudára: a két német 
közül egyik, a legbádgyadtabb, kért, hogy vigyék el 
rabúl, mer t attúl tart , hogy a társa erősebb lévén, 
őtet is megeszi; odahagyák katonáink mind a kettőt, 
és ezen csudálatos actust megbeszéllették Fejde-
lemnek. 

*) Azaz liszttel meg nem rakodva. 
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Onnan Sarlórúl Szécsén és Rima-Szombat felé 
vettük ú tunka t ; nagy kínos járásunk vala nagy ha-
vakban és sok koplalásban, kényért sohol nem kap-
hattunk, hanem Rima-Szombatban. Onnan Ónod felé 
vettünk útunkot. Fejdelem előre bement Patakra, én 
penig az én ezeremmel Rik nevű falubúi Dobra, onnan 
a Taktán által 1685. 12. Januarij érkeztem Tarczalra, 
a több szabad hadak penig eloszlottak hazájokban. 

En penig Tarczalrúl Liszkára beszállottam eze-
restűl; ott megnyugodván valamely napig, onnan 20. 
Januarij Szentes nevű faluba Bodrogközben érkez-
tem, az hadamat penig körülbelül lévű falukra szál-
lítottam. 

21 -a Januarij a sok hideg és nyughatatlan uta-
zásom, járásom miatt nagy veszedelmes nyavalyába 
estem, nagy hideg-forróság rám gyütt, formális liagy-
mázt magamon tapasztalván. Ott elhagyván Molnár 
András szolgámmal lovaimat s cselédemet, magam 
penig egy szánkán Palkó szakácsommal épen Kassára 
szaporán elvitettem magamot, sógor Langh János 
uram házához. Ott curáltatván magamot alkalmas 
ideig, és érvágást adhibeálván, kezdtem épülni; úgy 
osztán Eperjesre vitettem magamot Keczer Sándor 
uramhoz, de megint reeidivába estem; ott is sok ideig 
ágy fenekét nyomván, és sok orvoslás után Istennek 
szent kegyeimébűi fellábodtam, kénteleníttettem regi-
mentemhez sietnem. Fej dehnet már is Kálióban ta-
náltam, és Pócs nevű faluban ezeremet. Onnan men-
tünk Fejdelemmel Ibránba; ott Fej delemtűi elválván 
hadammal, és Kende Gábor uramra bizattatván udvari 
rend, együtt avval Túr felé, téli quártélyba indúltunk, 
Fejdelem penig Tokaj felé vévén útját. Olyan rette-
netes hideg, fergeteges időben jártunk, hogy egyne-

A 
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hány katonát az útban a hideg megvet t , mezőben 
meg is holtak. Debreczenhez érkezvén, városba semmi 
úttal be nem bocsátták hadunkot, hanem egyedül a 
tiszteket, a hadaknak penig kívül, szállásokon köllött 
megtelepedni. A nagy fergeteg miatt harmadnapig 
ott köl lö t t múlatnunk. Azután 25-a Februári] Szo-
boszlón által és Hortobáton jégháton menvén, Kar-

f 

ezag-Uj-Szállásán megháltunk ; azután Túr nevű 
városba beszállottunk, az hol is ottbenn az én eze-
remmel és udvariakkal quártélyt csináltunk, egy 
egész hét ig volt nyugovásunk. Azután érkezett Szol-
nok felül tatár hám fia, circa 6000 tatárral, kik reánk 
akar tak szállani erővel is: de a helység kerített lévén, 
az hadamat gyalog kapukra commendéroztam, fegy-
verrel úgy kellett resistálnunk az útálatos tatárság-
nak; be nem bocsátottunk senkit , tovább kellött 
menniek. Ebben az téli quártélyban nagy bajunk volt 
szolnoki törökkel is : mert jóllehet török császár és 
budai vezér parancsolatjábúl beszállottunk azon quár-
télyokban, — de abban nehezen szenvedtek bennün-
ket az iszpaiák és egyéb törökség, a tájon jószágot 
bírók; az minthogy két hét múlva megérkezvén Tököli 
Fejdelem az Asszonynyal, (Zrínyi Ilonával) és énné-
kem a magam regementével Szolnok elein, Tisza 
mellett lévő falukban quártélyom rendeltetvén, úgy-
mint Tenö be, Szajolba, Püspökibe, Tisza-Balán és 
tovább, — nem kevés galibám volt szolnoki és szent-
miklósi törökkel, kik egynéhány százan zászlókkal 
jancsárok kocsikon reám gyüvén : én is az magam 
hadát mindjárt öszvevévén, Tisza-Ér mellett kiren-
deltem seregemet formális ütközetnek, és a kik hajón 
kőtezni kezdtek jancsárokban, azokat baltákkal, csá-
kányokkal visszaverettem és vízbe is hányattam. 
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Látván szolnoki bék, hogy ki nem ijeszt hólyaggal: 
könyörgésre vette dolgát, hozzám küldvén két ispaiát 
barátságos üzenettel, hogy csak Tenő nevű helységet 
kiüresítsük, a ki szolnoki hidak előtt volt, és a több 
fáinkon szabadon quártélyozzak, módjával bánván 
lakosokkal. Azután Szolnokra invitált engem a bék 
vendégségben, az hová el is mentem jó válogatott 
száz lovas katonával és akkor mellettem lévő némely 
udvari főrendekkel. Úri módon excipiált bennünket 
azon szolnoki bék: előre jó darabon mezőbe circiter 
50 ispaiát fris öltözetekben, paripáson előmbe küld-
vén; és hogy czifra kelevetekkel (így) kivont pádi-
mentumokat meg ne mocskoljuk csizmákkal: egyné-
hány pár karmazsín-kapczát kihoztak, és bennünket 
megajándékoztak. Ez nagy becsületünkre lött, mert 
sokan lyukas és egész szűrkapczákban voltunk, bék 
ajtónál penig mindenikünknek csizmáinkat levonták. 

Isten tavaszt adván érnünk (1685.), minthogy 
Generál (Schultz) már is Ungvárat megszállotta volt, 
mink is Tököli Fejdelemmel Várad felé takarodtunk; 
onnan, stratagemmate bellico , mintha törökséggel 
együtt Tiszán általköltezkednünk kellene, alkalmas 
híreket elfolytatván : arra való nézve a németség 
Ungvár aliíl elszállott, és Homonna s Sztropkó felé 
eltakarodott. Úgy a Fejdelem általköltezvén leány vári 
réven a Tiszán , igen kevésszámú haddal bement 
Bodrog közé, és onnan maga Patak felé, az hada 
penig széllel való kóborlásban oszlott, — az egy 
magam regementestűi Bodrogközbe szálltam Lakárd 
nevű faluban és szomszéd helyekben. Itten ilyen vá-
ratlan casusom esett, hogy étszaka 60 lovas horvát 
és labancz Homonnárúl kimenvén portára, étszaka 
mezei istrázsámra akad, avval összepuskázván, és meg 
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sem reménlvén, hogy én circiter 250 lovas katonával 
benn vagyok: reánk ütettek, egyenesen a szállásomra, 
az istrázsa hátán hozván az ellenséget; azt gondol-
tuk, liogy egész Sulcz tábora reánk ütett, ily bátor-
ságosan és resolute reánk ütvén. De mihent katonáim-

* 

ban egyet elfogtak, és én hirtelen egy lovamra kap-
ván, falu mellett confusióba esett katonáimot fölbíz-
tatván, és az ellenség azalatt nem késvén, kitanulván 
számosan való létemet, az én kit paripámot, kardomot 
és egy szép ezüstbotom ot (buzogány) elnyerték, és 
egynéhány lovát katonáimnak, — avval gyorsan el-
takarodtak. En a sötétben megsajdítván, hogy el va-
karod élv az ellenség : circiter 40 katonával utána 
resolute és sebesen megindúltam, jó három mélföld-
nyire űzvén őket, épen vinnai erdőben beértem, tüze-
sen ra j tok mentem, fáradt lovok levén, jobbára 
gyalog ugrándoztak le a lovakrúl és erdőbe salválták 
magokat. Egynéhányat levagdaltunk, négy rabot fog-
tam, és mind az egész lovainkot visszanyertem, és 
labanez lovakban 27-tet hoztunk. Úgy nyertem vissza 
becsületünket. A 40 lovasban is a ki velem volt, nem 
érkezett több huszonkettőnél ezen actióra, kifáradván 
a lovak az sebes űzésben. Ezen actusért Tököli Fej-
delem engem Munkács várában egy úr i , aranyos-
ezüstes karddal és eziistes-fokos bottal megajándé-
kozott. 

Újonnan a Fejdelem Munkácsrúl Patak felé ment. 
In mense Junio, mindjárt pünkösd után, Generál 

Sulcz német armádával újonnan Eperjest megszállott, 
és nagy keményen expugnatiójához fogott; Tököli 
uramot nem kicsiny consternatióba hozta: mer t más-
felül Lotliaringus berezeg szép armádával Ersek-Uj-
várat megszállotta, — töröknek nagyhírű gyülekezeti 
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elég bíztatást jóllehet naponkínt hozván közünkbe, 
midőn szerdár-vezér fegyverhordozóját Tököli uram-
hoz Tályára expediált nagy bíztatásokkal. Kire való 
nézve Géczi Istvánt, Bezek Györgyét, Nagy Mihályt, 
Sándor Gáspárt több főrendekkel Budához eleibe 
küldvén fővezérnek, és nagy sok exaggeratióval tőle 
segítséget kívánván, — az sok hamis bíztatási után 
csak nem obtineálhattak semmit. Eperjesnek penig 
naponkínt súlyosodván dolga, Tököli uram Kassára 
beérkezett, és ott nagy lövésekkel excipiáltatván 
magát (kit az ellenség sokféle gondolkodásokkal liall-
gata), engem azalatt Petneházival circiter kétezer jó 
lovasokkal, portára Eperjes felé expediált; az mint-
hogy én a kis sereggel*) eperjesi savanyó víztűi ki-
ütvén, Tárczán által, eperjesi alsó híd mellett levő 
egy companiábúl álló derék-istrázsát az táboriúl el-
szorítván, épen délben nagy lármát tevén a tábornak, 
azon istrázsát (kinek R ománi nevű kapitány volt 
commendánsa) levagdaltuk, nem sok benne elszalad-
ván. Onnan épen Kende felyé levő lesekre Petneházira 
hátunkon hozván az ellenséget, nem kicsiny csatánk 
és harczunk volt; egy katonánknál több nem veszett, 
ellenségben penig feles. 

Die 1-a Augusti újonnan Tököli Fejdelem enge-
met Petneházival német táboron való próbára expe-
diált, circiter háromezer lovassal; de minthogy fortuna 
non Semper est una : Sóvárnál leseket meghánván 
Petneházi, én magam újonnan 100 jó lovassal tábori 
istrázsára ütettem, fel is vertem, de csakhamar meg-
szaporodván és sebesen rajtunk indúlván az ellenség: 

*) Az úgynevezett martalék-, vagyis lesre vivő csapattal; 
különben ,.kis"-t lehet „két"-nek is olvasni; az értelem így ie egyre 
megy. 



BS 

egy sebesen futó szürke paripám, kin egy jó lovas sza-
ladó németet elértem, el is hoztam rabul , azalatt 
lovam eltikkad, és a vezetékével rosz szolga reám nem 
vigyázván, engem elért az ellenség, circiter nyolcz 
dragonyos, egy lovas magyar labanczczal, kiknek jól-
lehet mindjárt föladtam magamat : avval nem gon-
dolván , az átkozott magyar mellembe lő t t , és bal-
kezemen általjárt a golóbis. És így azon előjár óban 
sok német derék tiszt érkezvén, (kiknek végső vesze-
delme elkészíttetett vala, ha csak két puskalövés-
nyire tovább mentek volna), —• de tűlem nyelvet 
fogván: hogy erős lesseink el voltak rendelve, vissza-
tértek , engem rabságra vivén Sulcz Generálishoz, 
kinek nem kevés öröme volt, hogy engem látott. Az 
minthogy másnap jó reggel Kapy-várában 50 rajter-
rel fogságban expediáltattam, az hol hét egész hétig 
raboskodtam, ugyan tisztességes accomodatióban; 
commendanssal és Kapy urammal terőlt aszta-
lom, — egészlen úgy tar ta t tam mint Gróf Herber-
stain (fogoly cs. ezredes) Tököli uramnál, az minthogy 
őtet Generál Sulcz potenter váltságul ra j tam kívánta 
szabadítani. Nagy fő törésem volt szabadulásomon; 
mert mind töröknek, mind Tököli uramnak nyakra-
főre roszúl folytak dolgai. Érsek-Újvárat megvette 
Kaprara, a török tábort Esztergám előtt Lotharingus 
keményen megverte; Sulcz Eperjest megvette. Hic 
opus, liic labor erat liberandi. Egyszer Kapyi commen-
dans laitenantja, Tempi nevű, Kapy urammal Eper-
jesnek látására post deditionem kimenvén Kapyvárá-
bul: én az idő alatt, fohászkodván Istenemhez, com-
mendant szobájába fölmentem , kiben múlatásom 
ezelőtt is meg volt engedve, és a német strázsa csak 
ajtó e lőt t szokott mezítelen fegyverrel ál lani; azon 
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szobában Kapy uram szolgájának kék ruháját tanál-
ván, (minthogy én akkor bátyám Ottlyk Miklós ura-
mat gyászoltam), azt magamra vettem, és egy feír 
kucsmát fejemre, egy valaskót (balta) Kapy uram 
szolgájáét kezembe, térdepelve az Úr-Istenhez fo-
hászkodva imádván, lelkemet kezébe ajánlván, oly 
resolute indultam ki: ha megösmertek volna kapun, 
valaskóval széllel vagdalt am volna őket. A mennyei 
Úr-Isten oly szerencsés órával megáldott, hogy pit-
varban levő istrázsa akkor arczczal fordulván más-
felé midőn kimentem, nem vett észre, azt gondolván, 
hogy Kapy uram szolgája. Istennek segítsége által 
kapuban levő muskatérosok sem ismertek meg, úgy 
mentem ki a kapun; hanem egy hajdú megsajdítván 
engem, fölkiáltott, mintegy jó lövésnyire voltam a 
kaputól, — úgy vettem szaladásra dolgomat. Elhalad-
ván egy partocskát, midőn kapunál nem láthattak, 
oldalt mintegy vár felé, négy-kézláb levontam ma-
gamot egy bikfabokorba; azon lármára sok ember, 
liajdu, muskatíros concurrálván, sőt maga commen-
dant is érkezvén, nagy bánattal és sok ajándékoknak 
ígéretivei engem kerestetett : de mind a völgyen le 
nyomoztak, kerestek engem, meg sem gondolták, 
hogy vár felé való oldalba levontam volna magamat. 
Ott Istennek szent gondviselésében megmaradtam. 
Az úthoz nem messzi lévén, mind meghallottam, mi-
kínt a commendant parancsolt hajdúknak elállani az 
útakot, nagy ajándékot ígírvén, ha engem elfognak. 
Kire nézve én 9 órakor étszaka fölkelvén, és áhíta-
tosan Istennek imádkozván, onnan megindúltam erdő-
nek sűrűségén, — sohun az útra nem mertem kifa-
kadni, hanem sötétben, sokszor nyakrafőre tőkékre 
esvín, Szekcső (?) felé való vízhez tartózkodván, az 



35 

minthogy az Úr-Isten kisegítvén azon erdőbűi, érkez-
temfolyóvízhez, azon a vizén keresvén járót, akadtam 
Istennek csudálatos vezérlésével egy pallóra, azon 
általmentem Sebes felé, onnan Kendénél általgázol-
tam Tárcza vizit, és radácsi hegy tetein Kassa-Újfalu 
felé elballagtam. Megéhezvén nagyon, alig tudtam 
bemenni a faluban, az hol egy paj tában lehevervén, 
kűdtem egy parasztot be Kassára az én pecsétes gyű-
rűmmel, nagyobb hitelért, üzenvén, hogy gyűjjenek 
érettem. Epen estve felé egynéhány lovassal Keczer 
Sándor uram maga érettem gyütt, hozván egy paripát 
alám. Egy darab pecsenyével s egy ital jó borral re-
focillálván magamot, bementem Kassára, az hol is 
egy hét ig pihenvén, Fejdelem után eligazítattam 
kassai hadi tisztektűl. Azért magam mellé vévén úri 
60 jó katonát, Keczer Sándor, Vas Sándor, Andrásy 
Péter és Csáky István uraimékkal kimentem, és hall-
ván, hogy Tököli Várad felé nyomúlt, törököt Újvár 
és Esztergám közt német nagyon megvervén, és a 
német tábor egyenesen Kassa felé nyomakodván, 
gondolkodásra vettem dolgomat: mért kellessék ha-
szontalan extremitásra fakadnom ? Jobbnak ítéltem ő 
Felsége gratiáját amplectálnom. A minthogy öszvees-
küdvén mellettem levő főrendekkel: midőn Generál 
Sarffemberg azon német táborral megszállotta volna 
Kassát, — kivel Gróf Barkóczi Ferencz uram is együtt 
volt, — meghiteztetvén két katonámot, beküldtem 
német táborra levelemmel emiétett Generálisokhoz, 
kik super amnystia generali et universorum bonorum 
restitutione, in officijs aceommodatione, hozván nékem 
teljes assecuratiót, 3-a Octobris Regécz alúl megin-
dúlván, Mizslére, onnan étszaka, hajnalban, — midőn 
meg sem álmodták velem lévő jó csoport katona, 
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hogy ő Felsége hívségére megyek, — német táborra 
bementem, az hol nagy becsülettel excipiált bennün-
ket elsőben Barkóezi Ferencz uram, azután Generál 
Safftemberg. Letettük a hitet ő Felsége hívségére 
mindnyájan. Die 6-a 8-bris érkezett Generál Kaprara, 
Gróf örög Csáky István urammal oda Kassa alá; 
engem mindjárt érdemem felett becsültek, és ugyan ő 
Felségétől Kaprarának adott plenipotentiája mellett 
engem óbesterségbe confirmáltak és verb-quártély-
ban promulgáltak ; gyakran Kaprarával ebédelnem 
köllett. 

12. 8-bris, ugyan Kaprarának ebédje után, engem 
in privato arra disponált ő Excja, hogy nagy ellenke-
zésünk levén kuruczokkal, azon mesterkedjem, hogy 
Petneházival parollára szólhassak, és disponálj am ő 
Felsége részire, Kassának hamarább való feladására. 
Meg is cselekedtem; egy német kapitánynyal és egy-
néhány katonával elmentem ellenkezni, és onnan 
üzentem be Petneházinak: gyűjjen ki parollára, el is 
gyütt; h i te t adván egymásnak, fére állottunk és be-
szélgettünk, disponálván én őtet ő Felsége hívségére. 
De nyilván megfűzték előre az én kelepczémet, hamis 
parollával engem megcsaltak, és megfogtak, Kassára 
bevittek kemény rabságra, — lia Isten nem könyö-
rült volna rajtam, és Generál Kaprarának rólam való 
gondviselése nem occurrált volna, (mindjárt városhoz 
két trombitást küldött, oly üzenettel: ha engem meg-
ölnek, a főtiszteket megöleti, kezébe adván Isten 
Kassát), avval megmenektem haláltúl. Géczi István 
nagy ellenségem volt, és halálomra igyekezett; csak-
nem két hétig zárva, egy bótocskába tartottak engem 
árestomban, senkivel beszélnem nem lehetett, inter 
spem et metum minden órán forgott állapotom. Kassai 



37 

praedicator uramot el is hivatt am magamhoz, és meg-
gyóntam , minden órán halálomat várván- De a 
mennyei Űr-Isten reménységen kívül megvidámított; 
egy n a p , midőn fölnyittatván az ajtóm, begyütt 
hozzám főstrásamester szép üzenettel Géczitűl és 
Fájgel tül , kik.eommendérozták bennlevő praesidiu-
mot , és engem Fájgel uramhoz ebédre iuvitáltak, 
jelentvén, hogy Kassát jó conditi ókkal akarnák föl-
adni, minthogy bizonyos informatiójok gyött, hogy 
váradi bassa Tökölit megfogattatta, és a hada elszé-
ledett, nagy része be is gyütt ő Felsége táborában; 
erre nézve Kassának feladása resolváltatván, és zálo-
gok ki- s bekiildettetvén, engem közbenjárónak mind 
Generál Kaprara, mind kassai tisztek elvitettek, és 
német tábora kikűdtek, Generál Kaprara nagy öröm-
mel beneventálván engemet. Az t ractát énáltalam 
elvégezték, és úgy az ő Felsége praesidiumj át Kassára 
bevitték, a kurucz gyalog németet, — a ki több volt 
ötszáznál, — ő Felsége regimentjébe elosztották, és 
kurucz hajdúságot széllelbocsátották. Előre penig 
engemet Andrássi Miklós urammal commissariusok-
nak választván Kaprara Generál: mink föladtuk a 
hitet elsőben is magyar kurucz fegyverviselőknek, 
azután Abaúj vármegyei bennszorúlt főrendeknek, 
azután kassai cíviseknek; mindennemő renden levők-
nek, valóknak, tőlünk volt recognitiója super depo-
sito liomagio fidelitatis, — élete elfogyása pronun-
ciáltatott. Azon alkalmatossággal mind a nemes vár-
megye , mind nemes város alkalmas discretióval 
voltak hozzánk. És így ezen Tököli-megfogatattással 
az egész kuruczság megtért ő Felsége hívségére, és 
az egész várakot, Munkácson kívül, föladták Generál 
Kaprarának.E volt a vége Tököli szerencsétlen hada-
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kozásának, kin tanúihatott minden magyar ember, 
sok kárvallása s veszedelme után. 

Die 12-a Novembris ozoróczi puszta házamhoz 
érkeztem szerenesésen, kiért légyen Istennek ő szent 
Felséginek nagy hála és dicsőség. Szegény feleségem, 
Pál fiacskámmal azóta sok nyomorúságot szenvedett: 
minden jószágomat elfoglalván Fiscus, csak szállásúl 
is nehezen obtineálta ozoróczi lakást. Elveszvén min-
den marhám és mobilisom, azon esztendőbeli procrea-
tiót is pénzen kellett Fiscustúl redimálnom, úgy, 
hogy evő-kenyerem nem volt, midőn hazaérkeztem; 
újonnan kezdtem a gazdaságot nagy nyomorússággal. 

Felix quem faciunt aliena pericula cautum! 

Midőn már a sok nyughatatlanság után gondol-
tam házamnál leendő pihenésemet: azonban nem le-
hetett nyugtom. A Méltóságos Feldmarschal Kaprara 
és Generál Csáky István uraiméktúl egynéhány rend-
beli leveleket vettem, hogj^ magamat ő Felsége szol-
galatjára praesentáljak, regimentemnek megnyerésé-
vel engemet bíztatván. Ahhoz való képest, meg akar-
ván bizonyíttatnom, hogy nemcsak Tököli uramot 
tudtam igazán szolgálni, az egész regimentem fizetett 
had lévén: midőn az ő Felsége derék tábora, 1686. in 
mense Junio Budát megszállotta, — én is, társaság-
ban vévén Motesiczki Miklós, Palásti Gábor és Radnai 
Ádám uramékot, mintegy 14 lóval becsületesen innen 
felső-ozoróczi házamtúl 6. Julij megindúltam, Érsek-
újvár mellet t karvai réven által a Dunán. 

Die 10. Julij szerencsésen érkeztem Buda alá, 
az hol is táboron semmi magyart nem tanáltam, 
Gróf Czobor Ádám uramon kívül; ő Nagysága mellé 
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szállottam, az hol is mindjárt említett Gróf uram 
engem nagy becsülettel látott, megnyervén Generális-
Fő-Commissáriusnál cselédemnek szokott járó prófon-
tot. Ot tan már ő Felsége hadát sub obsidione Budensi 
derék operatióban tanáltuk. Arteleriae supremus Gróf 
Staremberg választatott, az ki Szent-Pál völgyén 
nagy erős bateriát fölállítván, 12 ágyúval úntalan 
lövette Budát. Úgy lelövettetett a fal, hogy úgy tet-
szett, mintha nem restálna egyéb ostromnál és abban 
leendő szerencsés progressusnál, —- de ellenben a tö-
rök éjjelnappal vastag fákkal erősítvén magát, nagy 
obstaculumra a mieinknek. Balkéz felül brandebur-
gusnak bateriája volt, nyolcz ágyúval, 12 ezer em-
bere o t t lévén az Electornak; nem alábbvaló impe-
tussal forgolódtak ők is, falnak és egy bástyának ron-
tására. Ezen némely volentír-officirek igen kaptak: 
mert Felséges Lotharingus Herczeg engedelmébűl (kit 
nehezen obtineáltak) 13. Julij hajnal bannekiesvén 
valamely száz commendírozott muskatérosokkal azon 
letört falaknak, erős ostromba mentek; de valóban 
szerencsétlenül járának: mert három herczeg és 48 
derék officírek azon ostromban elestek, és re infecta 
kik megmaradtak, megtértek. 

Ezen ostrom előtt harmadnappal Generál Pálffy 
Károly uram ötezer emberrel Földvár felé való 
passuson commendéroztatott, üzenvén Gróf Czobor 
Ádám uram ő Nagyságának, hogy Baja és Kalocsa 
nevű török kastélyoknak fölverésére szándékozik. 
Arra nézve, nekem is megjelentvén ő Nagysága 
azta t : nagy készséggel ő Nagyságával elindultunk. 
Azután utunkban gyütt hírünk, hogy egynéhány 
bassa feles törökkel Szekszárd és Földvár táján 
érkeztek; vissza, Pentele nevű helyhez szállottunk, 
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az hol subsistálván Pálffy uram, mink penig az táborra 
Czobor urammal visszatértünk. Ez az út derék pas-
susa Budátúl Eszékre, és onnan Belgrád felé. Ezen az 
tractuson derék szállott helyek voltak, utazó török-
nek mindennemű alkalmatosságra: úgymint első Érd, 
Ercsi, Adony, Pentele és Földvár. 

I t t m á r Buda alatt brandeburgus hadának szár-
nyához telepedtünk; egyéb munkánk nem volt, az 
egy szüntelen való ágyúknak lűttését és este sok 
bumáknak Budára való behányását néztük. 

Az egész cavaleria, füveilésnek nagyobb al-
kalmatosságáért , Generál Kaprara commendója 
alatt Székes-Fej érvárnál feküdt ; azonkívül fej ér-
vári törököt is megzabolázták, hogy nem excurrál 
hatott. 

I t t mesterkedett budai vezér: mi módon postáit 
jártasson fővezérhez? De nem volt módja benne, 
mert Budának obsidiuma ilyenforma volt: 

O-Buda felől az szőlők partján az egész bran-
deburgus liad feküdt; O-Budánál Duna mellett bizo-
nyos lovas-gvardiával az egész artelleriának szeke-
rei, lovai, prófont-, tábori-szekerekkel és vármegyék 
szekereivel, marháival, nagy spaciumban; beljebb 
Budához azon szekerek mellett az egész artilleriának 
szállása, és bumák csináló helye; brandeburgusok con-
tiguitásában esső völgyben, hűvéz (hővíz) felé, haup-
quartír, Felséges Lotharingus Herczeg szállása, Neü-
burgi Herczeg és Generál Rabata Generál-Comissarius 
több nagy főrendekkel és volentír urakkal, kik kö-
zött angliai király fia is volt. Onnan kezdődött infan-
teria szállása, által a szőlőhegyen f'ogvást Szent-Pál-
völgyébe. Szent-Pál-völgyin derék lovasság, minden-
kor 500 emberrel strázsálló, a ki mind budai excursi-
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óra, mind külső töröknek netalántán bemenetelére vi-
gyázott. Felső hűvézek mellett egy kis völgyecskében, 
városhoz nem messzi, Generál Staremberg, qua infan-
teriae et tormentorum Generalissimus. 

Táborunk bateriái és aprosi így voltak: 0 Fel-
sége aprosi és bateriái, első rundéi a, avagy szegletes-
bástya, Szent-Pál-völgyétűi ellenbe, 14 ágyúval egy 
bateriába, jó darabon az aprosokkal/ 

Brandeburgus aprosi és bateriája 8 ágyúval, 
annak végibe. 

Szent-Pálvölgye felett egy magas dombon (Kis-
Svábhegy) volt svécusok gyalogsága; azoknak ezen 
az hegyen nyolcz ágyújok volt, kikkel szüntelen 
lüdeztek benn a várban, úgy, hogy török nem jöhe-
tet t városban kár nélkül; széltiben házakot rontot-
ták azon lövésekkel. 

Szent-Gellérhegynek oldalába, túl felül, mező-
nek, volt szállva Felséges Baváriai Herczeg-Eleetor 
hadaival, saxoniai haddal, és ő Felsége némely regi-
mentjeivel. Ennek bateriái várhoz voltak csinálva 
Szent-Gellérhegye alatt . 

Die 20. Julij érkezett Generál Kaprara négy 
regimenttel, levén olyan híre a töröknek, mintha 
Pest felül akarná beküldeni a segítséget. Minthogy a 
fővezér török császár hadaival Landor-Fejérvár felül 
megindúlt : erre való nézve az egész magyar végbe-
lieket, lovast és gyalogot, sietséggel convocáltatják és 
actu gyülekezteték. Pestre commendíroztatott lovas 
és gyalog német had, hogy az Dunán ne mehessen 
postá ja budai töröknek. 21. reggel 6 óra tájban Bu-
davárában fölvetette magát a török puskapor czajk-
házokban, egy bástyát Duna felül jó darab kőfallal 
annyira kivetette, hogy annak a köve Pestre és Pes-



42 

ten túl kiesett, emberekben is kárt te t t Pesten; mi-
ként gyúl ad t meg? azt meg nem tudhattuk, de 
álgyúval. Az erősségnek nem ártott, mert meredek 
helyen löt t a romlás. 

27. Jnlij előkészítvén Felséges Herczeg az egész 
tábornak commendírozott hadát: délután 5 óra tájban 
meglőtt az ostrom. Egy felől bavarus hada ataquíro-
zott, más felől ő Felsége hada és brandeburgus, 
iszonyú lövések és bumahányások alatt. Az ostrom 
keményen indúlt, hogy úri vitézlő rend mását nem 
látott: mer t az töröknek nyolez mínája felvetette 
magát ostromkor; három ugyan ártalmasan, többi 
haszontalan lött, mert az rundela nevű bástyához ő 
Felsége hada commendírozva lévén, a mely fölmász-
hatott letört falakra: annyira oltalmazta magát a 
török, hogy a németnek haját fogván, úgy verte 
agyon kővel; azonkívül hallhatatlan sok bürzsákokat 
puskaporral megtöltvén, azokat gyújtott kanóczok-
kal kihánta ostromon levő németre, — úgy söprötte 
szegény muskatírost, mint a legyeket, kivált mely 
rundela-bástyára Szent-Pálvölgyin ostromot muska-
téros t ö t t : eirciter 300-ig való fölment volt, — azo-
kat a mína egészlen fölvetette; szemünk lát tára 
nagy-magasan muskatérosok levegő-égből anyaszült 
meztelen földre hullottak, és bástyán több nem ma-
radt 12 muskatérosnál. Ugyan mégis — Istennek 
hála, — sok veszedelem után, újabb népet fölcom-
mendírozván, obtineálták mieink azon törött falakot 
s bástyákot, valameddig le voltak lüdezve. Erre az 
ostromra sok volentír úri officír hozzákészűlt volt; 
magam is társaimmal azokkal készen voltunk: de a 
sűrű veszedelmet, mínáknak fölvetésit considerálván, 
Subsistáltunk bateriáknál. Jól viselte magát túlfelől 
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bavarus, Elector commenclója alat t : mer t azok már 
király Mátyás házaiban is fönnvoltak : de hogy sub-
sistált ő Felsége hada törött falakon, tovább nem 
progrediálhatván, azokat is a török kiverte, — ha-
nem a törött falakot ők is obtineálták, és azokon 
subsistáltak. 

Minthogy penig gyütt sűrűn híre fővezérnek, és 
vele jövő török tábornak, kit másfél-százezer török-
nek bizonyosan lenni kémek hoztak: a r ra való nézve 
Feírvárátúl mind az egész német lovas had budai 
t ábor ra érkezett, és szorosabban szállott az egész 
had, O-Budátúlmind eltakorodván, és haup-quartír is 
immutál ta tván, Szent-Pálvölgy étül fogvást, által a 
szőllőoldalokon, Szent-Gellérhegye mellett egész Du-
náig constringáltatott ; magyar gyalogság penig — 
mind Barkóczi uramé, s Petneházié, úgy győri gene-
rálisság, Generál Eszterházi János urammal együtt — 
Dunátúl fogvást, alsó városnak kőfala mellett, kívül 
egész Szent-Pálvölgyig colloeáltatott. I t t nem bátorít-
hatván magát a tábor: sánczokba bévette magát 
egészlen; mink is Czobor urammal szállottunk köze-
lebb Bottyáni Ádám Generál uram hadához Duna 
mel le t t Szent- Gellérhegyen túl, és bavarus Elector 
szárnyához értünk. 

3. Augusti újonnan ostromhoz készültek, és csak 
plind-sturm forma stratagémát töröknek csináltak. 

Ezelőtt harmadnappal Feldmarschal Generál 
Kapra ra uramnak udvaroltam; engem nagy böcsű-
lettel látott, hogy parancsolatjára ő Felsége szolgá-
la t jár a compareáltam, az minthogy mindjárt Felséges 
Lotharingiai Herczegnek engem bepraesentált maga. 
Volt is audientiám ő Herczegségénél; igírvén maga 
kegyelmességét hozzám, tudakozódott regimentem-
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ről, hol légyen? Megmondtam, hogy Generál Barkó-
czi uram maga regimentének fogta; arra is felelt 
kegyelmesen ő Herczegsége, hogy ő Felségének en-
gem recommendálni fog, és óbesterségembe securus 
legyek. Aminthogy mindjárt baub-quartírban minden 
tiszt megadta titulusomat, úgy Generálisok is. 

8. és 9. Augusti érkezett török tábor Érd felül levő 
dombokra, a ki is táborunkhoz egy sík mezőn által fél 
kis mértföldnyire szállott; evvel mindennap ellenkez-
tünk sokat. Az minthogy érkezvén harmadnap előtt 
hozzánk Motesiczki Pál, Baranyai Gáspár és Mednyán-
szky Gáspár uraimék: azon török tábort 9. Augusti 
akarván látnunk, kimentünk egész felclvachtig, úgy-
mint tábori istrázsáig; ott subsistálván, kiláttuk mind 
a török tábort. Azalatt együtt beszélgedvén, jó pari-
pások lévén, javallottam, hogy vagy négyen oldalt 
kimentünk volna mintegy székes-fej érvári útnak, sze-
rencsét próbálni valamely zsákmányos törökén; de 
arra senki nem akarván magát resolválni, mink ket-
ten Palásti Gáborral! kimentünk. Egynéhány kis völ-
gyet elhalodván, semmi törökre nem akadtunk, ha-
nem fej érvári útra lemenvén, azon gyüttünk alá, jó 
messzi tábori istrázsánktúl; láttunk egy kut mellett 
távul négy német lovast, jó messzi táborunktól: azok-
hoz mindaketten rugaszkodtunk, gondolván, hogy 
meg nem ösmernek, és talám retirálják magokat 
istrázsánk felé, — de csakugyan resolute megvártak 
bennünket. Látván, hogy egyik közűlök derék úri em-
ber légyen, valamely óbesternek gondoltunk lenni: 
azonban ab incognito Neuburgi Herczeg volt, egy 
testvér császárnéval. Én, csak egy óbesternek vélvén, 
úgy tituláltam szóval; ki is megörülvén hozzájok való 
jövetelünknek, kért azon: minthogy ő soha törököt 
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nem látott , maradnánk ott vele, ta lám legyün vala-
mely török, megpuskázhassunk véle. Azt én minden 
úttal disvadeáltam; messzi lévén tűlünk a tábor istrá-
zsája, a török pedig igen szemlélvén bennünket: tar-
t o t t a m szerencsétlen casustól; de az ugyan csak to-
vább is kavalléri parolára obtestálván engem, becsű-
letért meg kellett maradnom. Azon beszédünk alatt 
ímé, leereszkedék két paripás török hozzánk; azon is 
kapot t a jó Herczeg, hittel fogadván, hogy ember-
kedni fog emberével; kire való nézve én egyik török-
nek, Palásty Gábor másiknak, elkészített pisztolyok-
kal néki rugaszkodtunk. Közely érvén egymáshoz, 
elsőben török lövésit én fölvettem, azután hozzálőt-
tem, de meg nem állván helybe, meg nem találtam ; 
Palásty másikkal ellenkezett. Valamint fordítám lova-
mot, üres puskát tokba akarván tenni: egy térdig 
való verembe a lovam talált beugrani, leesett alattam, 
és a csigás kantárom kiesett fejéből lovamnak. Mál-
lóra föl nem ülhettem, hanem a lovam fölugorván, 
táborunk felé elrugaszkodott, én gyalog mai adtam, 
üres puska kezembe. Azt látván a török, hozzám ra-
gaszkodók, egy pisztoly kéziben; az Úr-Isten adván 
annyi bátorságot, hogy meg nem szaladtam, hanem 
azon kilőtt pisztolomat töröknek irányzottam, és 
r iasztottam; nem mert közel gyűni hozzám, hanem 
hozzám lőtt, meg nem tanált ; azalatt a Herczeg hoz-
zám rugaszkodék, avanzsérózván, és közel töröknek 
eleibe állván, hozzálőtt; azalatt én ellódúltam lovam 
után tábori strázsa felé. Azon szempillantásban, hogy 
a Herczeg kilőtte pisztolyát: a török, pantalíron hor-
dó karabílját fogván, úgy meglövé Herczeg lovát, 
hogy mindjárt ledűlt alatta, s megdöglött. A török 
ismég fordúl, hozzárugaszkodék a Herczeghez; a föl-
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dön megölte volna: de Palásty Gábor*) azonnal neki-
inegyen töröknek, lovának hátulsó lábát meglőve, 
csak alig huzá lábát maga után. Azalatt leugrik Her-
czeg embere lovárúl, nekiadja lovát, maga utána sza-
lacl gyalog. Ezen lármát látván tábori török, kihez 
annyira estünk, mint Alsó-Ozorócz Bánhoz: rajtunk 
indúl jó egynéhány lovas török; a hármom német, 
együtt Herczeggel, negyedik Palásty, egy kis retirá-
dával úgy viselték magokat, hogy épen belekkapni a 
török nem mert, mind puskázva retirálván magokat 
utánam. Azalatt tábori strázsa lovamat megfogván, 
mindjárt valamely kantárokat vetvén feibe, circiter 
25 lovas ra j t e r egy tiszttel lenyargaltak hozzánk; lo-
vamat kezembe adván, azon sebesen rajtamentünk a 
törökén, secundálván a Herczeget, és megsebesítvén 
egynéhány törökét, szaladóban ejtettünk. De csakha-
mar sok paripás török rajtunk teremvén, megüzett 
erősen bennünket tábori strázsához közel, kire nézve az 
egész strázsának avanzsérozni kellett. Sok puskázá-
sunk közt ejtettünk egynéhány törököt, de mindenkor 
elkapták magok közé. Azonban a mi táborunkbúl 
egynéhány sgvadrony lovas kicommendíroztatott 
ezen ellenkezésre, úgy, hogy egész estig csak a sok 
ellenkezésbe, puskázásba forgott a dolgunk; úgy osz-
tán elállott estvefelé a török, — mink is bementünk 
táborra. Másnap korán reggel Lotharingus Herczeg 
adjutántot küldött Czobor uramhoz, pro investiga-
tione: ki kezdte azon ellenkezést? Megtudván Her-
czeg, hogy Neuburgus Herczeg is volt az,a ki első-
ben velünk akaclott erre az ellenkezésre: engem Gróf 

*) Ugyanezt a hős Palásthy Gábort (előbb szintén Thököly hí-
vét) kínoztatta halálra s ölette meg — hálából! — egy év múlva 
Cai'affa a vérpadon, Eperjestt. 
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Czobor uram előhívat, és együtt adjutanttal a Her-
czeghez expediál, — az ki is magamot examinálván, 
declarálnom köllett kezdetit azon ellenkezésnek, 
megmondván igazán: hogy ki légyen azon tiszt? a kit 
feírvári úton nagy-messzi tábori istrázsátúl tanáltam 
Palástyval, nem tudtam, s nem is akartam ott múlat-
ni, tudván töröknek dolgát. Arra a Herczeg felelt: 
„Vestra Dominatio fecit ita, ut bonus miles: sed Dux 
Neuburgus temerarie se praecipitavit; si non respice-
rem Imperatricem, immediate Yiennam ipsum remitte-
rem pro poena; si enim per Turcas captus fuisset: 
fecisset nobis magnas confusiones". 

Másnap mindjárt reggel, úgymint 11. praesen-
tis, számtalan zászlós lovas-sereget kirendelvén török 
nem messzi a táborunktól, onnan sűrű ellenkezés tá-
madot t köztünk. Meg volt ugyan til tva az ellenkezés: 
de az táborunkbeli istrázsáját sokszor behajtván az 
török, úgy megengedtetett. 

Én is akkor ebéden lévén Gróf Erdődi György 
uramnál, kivel sok jó lévai katona gyütt volt, kimen-
tünk együtt Gróf Czobor urammal egynéhányan jó 
paripások; mindjárt nekiesvén a töröknek, az egész 
ellenkező törököt megindítottuk, mellettem levő Ung-
vári nevű katonával és kettővel Botthiány uram ha-
dábúl, közepire bementünk; elszakasztván balszár-
nyárúi egynéhány törököt, azokban kettővel magam 
egyedül jól megpuskáztam, és egyet megliegyestőröz-
tem: mellyébe szegezvén finum fringia-hegyestőrö-
met, — lapoczka-csontjába akadott, kinek keziben volt 
egy török- lobogó, öszvetűrte, azt le nem verhetvén, 
övem megé tevém hegyestőrt, pisztolyt fogtam, és 
azon lobogó-kópiával raj tam fordúlván a török, 
mellybe lőttem, úgy, hogy kiesett mindjárt kéziből a 
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lobogó. Elütöttem volna fejét: de rajtamgyütt négy 
török, elkapták a sebest; úgy én is felvétetvén a 
földrűl lobogót, kezembe vettem és elterjesztém, sok 
vitéz embernek álmélkodására. Concurrálván officírek 
is hozzám, többi között maga Méltóságos Gróf Gene-
rál Bottyáni Ádám uram, örömmel excipiáltattam, 
azon kérvén ő Nagysága engem, hogy egy csapatban 
álló baváriai Electornak prasentáljam, — nagy böcsű-
letének fogja tartani. Jóllehet Lotharingus lTerczeg-
nek lett volna szándékom praesentálni: de nem lehe-
tett elkerűlnem az Electort, hozzámentem, és nagy 
reverentiával azon lobogót praesentáltam, kit tisztse-
ségesen mégis köszönt, parancsolván — úgymint legis-
első táborunk nyereségét — Eleetor sátorához be-
vinnem, és magamat másnap említett Electornál in-
sinuálnom. Kit el is követtem. Ä lobogó sátora előtt 
beverettetett, és nékem egy papírosban egynéhány 
aranyat praesentáltatja hoffmestere által; kiért én 
alázatosan köszönvén ő Iierczegségének, el nem vet-
tem, hanem egyedül pro contestanda mea fidelitate 
in servitio Suae Majestatis Sacratissimae, egy testimo-
nialist csak kívántam, kit meg is parancsolt mindjárt 
Eleetor megiratni. Annak tenora ilyen volt: 

„Nos Maximilianus Emánuel, Dei gratia Superio-
ris et Inferioris Bavariae, necnon Palatinatus Superio-
ris Dux, Comes Palatínus Rheni, Sacri Romani Im-
perij Archidapifer et Eleetor, Landgravius Lychten-
bergae. Praesentibus hisce attestamur nobilem et 
voluntarium militem Georgium Ottljk vexillum insigne 
Turcis vi et magna aiiimositate ereptum, ad castra 
nostra detulisse, suumque valorem contra barbarnm 
et Christiani no minis infensum liostem hac in occa-
sione egregie demonstrasse. Quod vexillum cum post-
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modum Nobis oíferre voluerit: vieissim de nostra 
benignissima propensione semper securus esse pote-
rit. In cujus signum hisce expediri jussimus Testimo-
niales. In Castris ante Budám, 15. Augusti, 1686. 
Ex Comissione Serenissimi Ducis Marcus Ma jer 
Electoris Speciali (L. S.) a Secretis, m. p." 

Másnap gyütt bizonyos híre Lotharingus Ber-
ezegnek, hogy fővezér actu rendeli seregeit harcznak; 
a mint láthattunk, ki is nyomult az egész tábora 
rendelt seregekkel, számtalan ágyúkkal s jancsárok-
kal. E r r e nézve Lotharingus Herczeg is megveretvén 
dobosokkal és megfújatván az egész táboron felűlőt, 
mind kitakarodott a sok szép had (kinek mását 
sohasem láttam) sánczokon kívül a mezőre, meg-
hagyván Buda alatt annyi népet, a ki vigyázott a 
belső ellenségre. Ezen kitakarodásunk korán reggel 
meglőtt, és balkézen baváriai Elector, jobbkézen 
Generál Denvald, s közöpín maga Lotharingus, Gene-
rál Kaprarával s több Generálisokkal, masíroztunk 
nagy-csendesen és rendesen, hol két, hol három line-
ában. A török penig csak egészlen a dombokon ki 
volt rendelve nagy-szélesen és sűrűn, ad apparentiam 
mintegy fekete felhőknek. Egyik squadron dragonyos, 
másik vasas, azután gyalog, és minden batalion mel-
lett ké t ágyú, a magyarság penig mind a másik lineá-
ban, szakasztva volt kirendelve; oly szélesen állot-
tunk, valamint a török. Mink estünk Czobor uram-
mal balszárnyára, Generál Bottyáni uram hadával, 
közepin Petneházi és Barkóczi hada, jobbszárnyon 
Bercséni hada újvári generálissággal, legvégső volt 
Ladron horvát regimentje, Sulcz commendója alatt. 
Sokáig egymásnak szembe néztünk; a török penig 
csak veszteg állott, hanem hol közepire, hol balszár-
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nyara sűrű ellenkezőt bocsátott, kin senkinek nem 
volt szabad avancsírozni: mert csupa stratagemmával 
akart a vezér bennünket vexálni és megcsalni; de a 
német táborbúi csak ágyúkot sütegeték az török és 
tatár ellenkezőkre. Utoljára kifakad mestersége a 
töröknek: előttünk lármát csinál, mintha szaladni 
akarna, azt akarván, hogy ott ataquíroztuk volna 
őket, kire volt is nagy vágyása Bavarusnak, de csak 
megüzente Lotharingus: senki ne ataquirozzon, ha-
nemha török reánkgyün. Azalatt jobbszárnyon egy-
szersmind válogatott 8000 jancsár nyolcz könnyű-
ágyúval nagy dühesen kiüt, úgyannyira, hogy Lad-
ron regimentit és Bercséni hadát megfutamtatja, sok 
elesvén benne, kivált Ladron regimentiben, úgy, hogy 
magának Denevaldnak három regimenttel köllött 
avangérozni. Oly keményen rajtament azon a jan-
csáron, hogy széllelverte őket, elnyervén a nyolcz 
ágyúját, és a katonaság *) recolligálván magát, hátán 
termett az ellenségnek, sokat öltek benne, és circa 20 
gyalog-zászlót nyertek. Evvel a janesárral akart 
vezír succurrálni Budának, — a ki nem succedált. 

Nem volt szabad messzi űzni az ellenséget, ha-
nem újonnan lineákba revocáltatván a had, circiter 
még egy óráig várakoztunk, hogy meg fog ütközni ve-
lünk a tö rök ; de látván, hogy nem mér belénk kapni: 
contramarst az egész tábornak parancsolt a Herczeg, 
úgy, hogy szép csendesen, majd sötét estig kellett 
masíroznunk táborunkba; úgy békével be is szál-
lottunk'. 

Die 16. Augusti magam elmenvén Felséges Lo-
tharingus Herczeghez, ő Herczegségével szemben lé-

*) Katonaság — magyar lovasság, huszárság, azaz i t t : Ber-
csényi hada. 



51 

vén, mivel balkaromon töröktűi karddal megsebesed-
tem, nehezen gyógyulhatván sebem, anélkül is megun-
ván hijábavaló heverést Budán, — a török is látván, 
hogy be nem küldhet segítséget Budára, elment tábo-
rostul: a r ra nézve Lotharingus Herczegtűl impetráltam 
licentiát hazamenetelemre. Az minthogy I 7. Augusti 
megindulván Buda alul, 20. ejusdem érkeztem szeren-
csésen Ozoróczra. Dicsértessék az Űr-Istennek ö szent 
neve, feleségemet jó egészségben tanáltam, de nagy 
keserűségben, mert azt hozták hírűi szegénynek, 
hogy minden bizonynyal engem megöltek Buda alatt. 

Azután 1686. die 9-a Septembris egy ostrom 
alat t Budát vérrel megvevék. 

Anno 1687. Die 19. Martij, midőn gondoltam, 
hogy már ennyi bujdosásom és veszedelmes hadako-
zásom után házomnál csendesen és békességesen élhe-
tek : akkor insperate, Kohanóczon létemben, Ditrick 
nevű, Generál Kaprara adjutánsa negyven rajtéiral 
reggel reámgyüvén, engem fogságban vitt, jelentvén, 
hogy ő Felsége parancsolatjaim! Eperjesre ad Dele-
ga tum Judicium Karaffianum el köll. mennem. Nagy 
sírással szegény feleségemtűi elváltam, egy lovamra 
íolűltetvén, félkezemre megkötöttek, és úgy Tren-
csínbe, onnan Bánba elvittek, az hová Palásti Gábort 
is fogva elhozták* Ott Bánban böcsűletes óbristvaeh-
majszter Kaprara regimentjében, megértvén ártat-
lanságunk ot : adott respiriumot harmadnapig, hogy 
í rha t tam Bécsbe patronusaimnak. Úgy osztán Baj-
mócz felé ötven rajterrel egy lajtinant elvitt bennün-
ket Rajeczre, Gróf Hoíkircher óbristlajtinanthoz. Ott 
meghálván, a nagy rút esős időben másnap új lajti-
nant 50 rájterral commendéroztatván, és bennünket 
mindkettőt vasra veretvén profúszszal, úgv küldtek 

4* 
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föl Liptóba, Szent-Miklósra. Ott nagy vizek s rút esők 
miatt nem indulhattunk, hanem öt nap múlva. Az idő 
alatt szegény feleségem Bécsbe fölment, és jóakaró-
immal közölvén dolgomat, magával elvitt baváriai 
Elector testimoniálisát in specie, kit Buda alatt nyer-
tem, instantiáját szorgalmatosan folytatta. Bennün-
ket penig 5. Április lehoztak Eperjesre, mindkettőn-
ket egy szobába, Olasz nevű városbéli embernek házá-
hoz, nagy erős istrázsa alatt, benn a szobában mezí-
telen fegyverrel istrázsáltatván. Másnap, 6. Április, 
Palástit más szobába vitték, hasonló kemény istrázsa 
alá. Az nap estve Palástit Generál Karaffa magához 
hozatta, és maga examinálta, hogy vallja meg sponte, 
benevole: új factióban mióta ő Felsége hívségére 
tértünk, micsoda correspondentiái voltak Tököli vei ? 
Ebben minthogy ártatlan volt , mint mai született 
gyermek, nem vallhatott semmit. Másnap ad Delega-
tum Judicium városházához fölvitték, és ott is erre 
examinálván, egy tökéletlen asszonyt (a ki Tököli 
hadakozásában markotánosné volt) istentelen hamis 
testisnek disponáltak, valakit akartak confundálni és 
conclemnálni: azt állították eleibe; az esküdt fejére 
szegény Palástinak is, hogy új esztendő napján Mun-
kácson látta, és ezüstet, rezet, — kit hogy Bezegli 
György, Rót János és Radvánszki János *) bányavá-
rosoknál expediáltak, — ő kísérte volna. Kire szegény 
Palásti mindjárt offerált contráriumot edoceálni, hogy 
új esztendő napján nem Munkácson, hanem Beréni 
uraknál Bodokon volt; de nem használt, hanem azon 
istentelen infamis asszony fejére esküdvén Palástinak 
coram Delegato Judicio: arra nézve ad torturam con-
demnáltatott, és mindjárt az nap meg is kínoztatott. 

*) így. de tán tollhibából, apja György helyett. 
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Azelőtt már egynéhány nappal az istentelen kurva 
fassiojára condemnáltattanak, praemissa terribili 
tortura, Keczer András, Sárosi és Czimmermann; 
mindenikének elsőben jobbkezét elvágták, azután 
elütették a fejét, azután négygyé vágták, és kívül a 
városon ad vias publicas akasztófákra fölszegezték. 

In Delegato Judicio presideált Generál Yallis, és 
azon kívül hat német tiszt, és hat magyar, úgymint 
Szent-Iványi László, Kálmáncsai, Sztankai, Megyeri, 
Medveczki, és Turcsáni, akkori postamester. Engemet 
harmadnap múlva estve maga eleibe vitetett Karaffa, 
és ezen szókat proponált: 

Domine Ottlyk, Vestra Dominatio huc per Com-
missionem Suae Majestatis Sacratissimae ad Delega-
tum Judicium citatur, (azonban vasban vittek;) ex 
quo Dominatio Vestra, jam post acceptam gratiam 
Suae Majestatis, cum Munkácsiensibus (az hol Tökö-
liné bezárkódott vala, válogatott hajdúsággal, és 
várat föladni semmi úttal nem akart) correspondebat, 
Tökölio literas scripsit, servum suum in Munkács ex-
pediverat ; quae literae in specie apud me exstant, 
de quibus nullum est amplius dubium. Proindes vadeo, 
ut Dominatio Vestra ipsa sponte et benevole fateatur 
ista omnia ; adhuc poterit gratiam habere; non sit 
ita contumax, prouti illi jam executi, qui negabant 
omnia, et sunt convicti, horrendae torturae commissi, 
in qua omnia sunt fassi, — etiam contra personam 
Vestrae Dominationis. 

Megvallom, ha jam szála fölállott ezekre az isten-
telen kérdésekre; de fohászkodván Istenemhez, így 
felel tem: 

Excellentissime Domine, non nego me peccare 
ante gratiam mihi elargitam Clementissimi Domini 
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Regis nostri, cum adhaesissem Tekelio, per fatalita-
tem totius Regni, — sed dum haec omnia per amnys-
tiam Suae Sacratissimae Majestatis nobis sub verbo 
Sancto Regio condonata sunt: ab illo tempore non ut 
facto minimo, sednec cogitatione peccavi contra Suam 
Majestatem; imo quam fideliter et strenue nie gesse-
rim sub obsidione Budensi, testantur Serenissimi Elec-
toris Bavariae Recognitiones, quas ego nuper per 
uxorem meam cum declaratione humillima meae 
innocentiae Viennam expedivi. Me itaque coram Ves-
tram Excellentiam absolute innocentem hoc in passu 
humillime declaro. Nec Tekelio scripsi, nec Munkácsi-
num aliquem misi, imo nec cogitavi amplius meo Cle-
mentissimo Regi peccare. Paratus sum omnia fiele dig-
nis testibus contra me proposita reprobare; proinde 
me qua innoeens recommendo in gratiam Yesti'ae Ex-
cellentiae. 

Ezzel elbocsátott, és harmadnapra új óbban ad 
Delegatum Judicium városházához engem fölvittek; 
az hol sokáig köllett múlatnom, temporizálnom, cum 
non exiguo timore et tremore. Ott, sok ember között» 
egy kis, magyar, szakállos emberke, egy rongyos 
köpönyegben, — kit én soha nem láttam s nem is 
ismertem, vagy talán az Istentől küldetett vala, — 
hozzám vonódván, ezeket formalibus mondott lassú 
szóval: Ne félj, jó reménségben légy! Ezt kimondván, 
hová lött ? nem tudom. Fohászkodtam Istenemhez, és 
erigáltam szívemet. Egy kis idő múlva, behívattattam 
ad Consistorium, és valamit proponált azelőtt Gene-
rális Karaffa: azt proponált nékem ott is eperjesi 
commendans, Kirz nevű; és az istentelen asszony 
hamis bizonyság már is ott állott Consistoriumban, 
nem messzi. Én is repetáltam cum omni humillima 



submissione azon feleletemet, kit Generál előtt mon-
dottam, annectálván azt is : Si Excelsa Commissio fors 
aliquam fassionem per adstantem foeminam contra 
me intenderet excipere, humillime insto: contra hanc 
infamem foeminam paratus sum meam innocentiam 
multorum fidedignorum hominum fassionibns compro-
bare; prouti non tantum hic, sed etiam Viennae per 
meiim demisissimum memoriale al)unde liaec omnia 
<id edocendam innocentiam meam humillime curavi 
repraesentari ; nec peto gratiam Suae Majestatis, si 
ne minimo hujus novae factioni reus comprehensus 
fuero! 

Ezeket a Commissio meghallgatván, nem val-
lattak- semmit azon rosz lotyóval, hanem csak meg-
mondatot t nekem: Vestra Dominatio adhuc ulterius 
cogitet melius super proposita contra se actione, ne 
cogatur alijs medijs ad fatendam veri tatem! Feleltem : 
Procincte paratus sum mori, et provoco me ulterius 
etiam humillime ad deelaratam innocentiam meam. 
Evvel elbocsáttattam, és szállásomra fölvitettettem. 

Által látván Faraó-természetit az istentelen Ka-
ralfának, hogy propter aliam rationem status, csak 
praetextuose ilyen lanigenát keresi: nem bíztam éle-
temhez, hanem meggyónván, és untalan áhítatos 
imádságomban könyves szemmel desudálván, vár tam 
minden órán hallhatatlan kínokra és halálomra való 
kivitelemet. A minthogy ilyen epitaphiumot is ma-
gamnak delineáltam vala, a mint következik, pro 
memoria posterítatis meae.*) 

*) A. gyarló tollrajz nyolczszögletíí márványlapot ábrázol, 
melynek tetején négy szurkos bögre-féle edény áll, oldalait pedig 
fölül lobogós kópiák és dárdák s egy-egy ágyúcső, alól pedig 
szintén lobogós kópiák és két kéztörő fakalapács, — mint a vitéz-
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Ezen praetextuosa rebellió vei nova factio csak 
egyedül Karaffa istentelen coneeptusa volt, liogy avval 
ineutiáltassék terror in Hungaria, ad subjugandos 
Hungaros. Tal ám ő Felségének sem volt reális tudo-
mánya ebben: mert szegény, Istenben elnyúgodott 
feleségem, hozzám igaz szeretetit incomparabi)iter 
tartván, Bécsben maga fáradott szabadulásomban, és 
beadván egy alázatos memorialist ö Felségének, in-
cludálván baváriai Eleetor testimonialisát in specie 
azon supplicatióban, (kit Buda alatt nyertem vala), és 
midőn a császár kiment volna a városba devotióra, 
egy szoros garádicson maga lábához borúit, és ugyan 
császár lábát is fogta, nagy sírva beadván azon me-
moriálisát; mindjárt, hogy hintóba ült ő Felsége: azon 
memoriálist olvasta, és csakhamar, harmadnap múlva, 
kegyelmesen resolvált, intimáltatván magyar Cancel-
larián, hogy azon supplicans asszony egy curírt ké-
szítsen ő Felsége parancsolatjával Eperjesre. Úgy is 
cselekedett nyavalyás feleségem ; non obstante eo, 
hogy nem constált senkinek azon ő Felsége parancso-
latja: nagy sietséggel Árvái Istvánt, feleségemmel Bécs-
ben levőt, postán fölküldte maga költségin azon ő Fel-
sége decretumával. Az ki megérkezvén Eperjesre: azon 
estve gyütt hozzám vachmaszter-lajtinant profúsz-
szal, kinek jövetele nekem nagy terrort causált: mert 
azt gondoltam, hogy már kínokra elvisznek; de azon 

ség és a kínpad jelvényei — környezik. A szegélyen e lölirat áll: 
„Epitaphium adversantis fortunae G. D. Georgy Ottlyk martyris, 
Praemium Fidelitatis, Eperjessini, Die N. 1687. ad Salvatorem suuni 
portantis." Ezen belül a középtéren nagy betűkkel: S. S. Trinitas. 
Alatta babér és cserág. Lejebb: „Bonum certamen certavi, fidem 
servavi, cursum consummavi, et reposita est mihi corona vitae 
aeternae." E sorok alá kínpad van rajzolva, mely alatt ismét ez 
olvasható: „Plus crede literis seriptis in gratia (?), quam mundi 
fragilis vanae fallaciae." 
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rettegésemben megvigasztalt, mondván, hogy paran-
csolatja Generálisnak az: vasat lábamrúl levegyék. 
De mégis semmi consolatiót ki nem tanúihat tam; 
hanem azon kértem mindenkor vachmaszter-lajtinán-
tot, liogy instáljon mellettem: ne kínoztassam,hanem 
inkább a nélkül kész vagyok meghalnom, haszintén 
semmiben nem érzem is magamot. Végre, minthogy 
senki beszélni nem mert, langvebat cor ad mortem se 
praeparans de die in diem, mert nekem halálos ellen-
ségem volt Karaffa; de a mennyei idvezítő Jézusom 
mindenek felett volt legnagyobb patroirusom, az ki 
á r ta t lan véremet mégis nem engedett kiontatni. 

Azalatt behozatja Karaffa Géczi Istvánt is rab-
ságra, a ki Tökölinek udvari-kapitánya volt , utána 
Jánoki Zsigmondot, Fájgel Pé te r t , — egy szóval 
mind a régi Tököli adhaerenseit, mindenkor sub 
praetextu novae rebellionis. 

Géczi Istvánt az én szállásomon egy boltba 
viszik, és másnap mindjárt ad Consistorium Delega 
tum lolhozatják; ott szokások szerint megexaminál-
ván, onnan igyenesen hóhérhoz, torturára viszik; az 
hol is generál-auditor praesentiájában a hóhér forgo-
lódván körűiette, és Géczi lamentabiliter szabódván 
ártatlanságában, midőn levetvén már az övét és kap-
csolta dolmányát hóhér előt t , fohászkodva mondja 
auditornak: Domine Auditor, videó, suni filius mortis; 
rogo per Christi vulnera, non permittant me torqueri; 
quidquid volunt, fatebor; videó me propter delicta 
priora (quae deleta putabam fuisse per amnystiam 
Suae Majestatis Sacratissimae sub verbo Regio datam) 
debere móri. Sed plus merentur alii; ego enim etiamsi 
publice peccavi: sed qui occulte, sub fidelitate Suae 
Majestatis nobiscuin correspondebant et causam 
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Tökölianam promovebant, sunt majores rebelies me! 
Quaerit Auditor: Qui sunt illi? Respondit Géczi: Sunt 
multi, non tantnm ex Ministris Suae Majestatis, sed 
et ex modernis judieibus etiam, qui me judicant in 
Delegato Judicio. Ezen kap auditor, és békével hagy 
Géczit kínzó-házban, maga sietve elmegyen Karaffá-
lioz, a ki soha ad sessiones Delegati -Judicij nem jött, 
hanem praesideált "Vallis Generális, maga penig mint 
egy Pilátus, távul diétáit. Reportálván Karaffának 
auditor Géczi fassióját: azon nagyon kapott, és meg-
hagyta, hogy Géczit mindjárt vigyék szállására, és 
légyen becsületes accomodatiója. Investigálván emlí-
te t t Generális: kik légyenek azok in Delegato Judicio 
occulti rebelles ? megizente Géczi : K ál mancsai és 
Sztankai. Ezeket mindjárt parancsolt Generális erős 
fogságban tenni , és mindeneket elpecsételni. Nagy 
lárma lön az egész városon, nem tartván senki secu-
rusnak magá t ; minden magyar, a ki azelőtt Tököli 
híve volt, magára várta hasonlót. 

Géczinek dolga naponkínt jobban lött ; mert 
minden titkait tudván Tökölinek: ad privatum collo-
quium et examen secretum Karaffa magához étszaka 
hozatja Géczit, a ki rendszerint kifejezte, valakik 
correspondeáltak Tökölivel ; azok penig Bécsben, 
Morvában, német urak, és némely ministerek is vol-
tak. Ezeknek solidatiojára examinálták Jánokit, Fájgel 
Pé te r t , és a kik belső-emberei voltak Tökölinek, 
kivált Petenádát , a ki Bécsben póstálkodott. Ezen 
fassiókbúl sok becsületes urat megmocskoltak, kivált 
Badensis Herczeget, a ki Consilij Bellici Praeses volt; 
ezt successu temporis az Udvartúl amoveálták is, sub 
praetextu promotionis. Ezen idő alatt, kik meg voltak 
kínozva, ú. m. Bezegh György uram, Keczer Gábor, 
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Palásti Gábor, és egy városi ember, (Fleischhacker ? 
Véber?) szegény Radvánszki kínban megholt , holt-
testét theatrmnra hozták, és ott négy élték; a többi-
eknek elsőben kezeket elvágván, azután fejeket szed-
vén, úgy négyelték, és szekeren kivitetvén a várason, 
felállított akasztófákra szegezték. Szegény Bezegh 
György a theatrumon elsőben búcsúzott mindnyájok-
túl, és nagy istenes fohászkodással ezeket mondott : 
Post acceptam semel amnystialem gratiam Suae Ma-
jestatis Sacratissimae sim propinus morti ; juro per 
Deum vivum, cujus in conspectum procedere debeo, 
sum liomo innocens, nullius novae factionis sum mihi 
conscius, et proinde innocens mori debeo. Igitur ju-
dices ad tribunal omnipotentis Dei cito : reddent 
rationem innocenter eff'usi et effundendi sangvinis! 
Ezt nem akarván hallgatni a Haerodes kölykei: meg-
üt te t ték a dobokat, és exequálták szegényeket, nagy 
ártatlanul. 

Érkezett ugyan postán szegény jámbor feleségem, 
egész Vesztenicztűl fogvást rút, esős időben, árvizek-
ben, sok helyen lovagolni kénteleníttetett. Épen midőn 
felső-kapunál sétált volna Generális Karaffa: akkor 
feleségem postakürtelés alatt begyütt ; mindjárt hozzá 
küldöt t , és, ki légyen ? tudakoztatta , meghagyván 
postamesternek : magánál accomodálja illendőképen. 
Azután estve magához hivatta Generális, és szépen 
beszélvén s tudakozódván Feleségemtűi az én dolgo-
mat, megmondott neki: szabadon elmehet hozzám, az 
én dolgom extra periculum van. Én mindazáltal sem-
mit nem tudván, in quibus terminis vagyok ? minden-
kor in timore et tremore éltem. Hanem másnap gyütt 
vachmajszter-lajtxnant hozzám, és utána feleségem, — 
az ki nyakamba borúiván nagy sírással: nekem akkor 
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legnagyobb sebet ejtett szívemen, mert azt tudtam, 
hogy tűlem búcsúzni gyütt, ante meam executioném; 
hanem midőn mondta, hogy ne féljek, mert elszaba-
dúlok, — akkor tértem magamhoz, és consolálódtam. 

Ez mind pünkösdi hétben volt; tovább is szaba-
dulásomat szegény feleségem urgeálván : pünkösd 
szombatján Istennek kegyelme után kiszabadúltam. 
Mely szabadúlásomnak emlékezetire minden szomba-
ton observálni szoktam cum j ej unió totius diei áhíta-
tos imádságimat és penitentialis könyörgést. Azután 
az IJr-Istennek kegyelme után, együtt feleségemmel, 
fogadott alkalmatossággal kimentem pünkösd után, 
és Liptóban szályra ülvén, vízen haza legyüttem, oly 
fogadást tévén, hogy, ha tanál elébb meghalni fele-
ségem : az ő hozzám mutatott (más asszonyokhoz 
incomp arabilis) igaz hívségiért és szeretetiért, — 
Isten után az ő industriájának tulajdonítván szabadú-
lásomat, — vagy holtom-napig, ha meg nem házaso-
dom, mindenkor gyászban járok, vagy mindaddig, 
míg meg nem házasodom, fekete ruhát nem változ-
tatom. — Sok költségembe is tölt ezen rabságom, 
megvallom. 

Anno 1687. pro Die 18. Octobris ő Felsége 
ország-gyűlését publicáltat Pozsonba, pro coronatione 
Archiducis Josephi; az hon magam is, pro experientia, 
Zai István plenipotentiája mellett lementem. Az hol 
is in antecessum mindjárt előkerült eperjesi laniena 
és irtóztató theatrum. Minthogy ezen idő alatt Mun-
kács várát is föladták, *) Rákóczi anyja, Tököliné 
Bécsbe ment fiával, leányával; megvallottak mind-
nyájan, — specialiter Radics, Sréter János, kik mun-

*) Téves állítás; Munkács csak 1088-iki január 18-kán ca-
pitulált. 
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kácsi praesidiumot dirigálták és legkisebb dolog 
hírek nélkül nem esett, — hogy azon praetextuosa 
új factióban, kit Karaffa in Delegato Judicio Eperje-
siensi forgatott, semmi sem volt ; hit alatt recogno-
scálták : toto tempore occlusionis Munkácsiensis senki 
oda egy betű írást nem írt, nem correspondeált,;i:) 
valakiket megölette Karafa kínos halállal : ártatlanul 
holtak meg. Eo non obstante csakugyan nehezen 
tolláltatott azon eperjesi theatrum, — hanem post 
electionem et coronationem Regis, ac acceptationem 
successionis cum haereditaria obligatio ne. Ilyen fata-
litásban forgott a szegény magyarok dolga. Igazán, 
cum Sancto Policarpo mondották : 0 Domine Jesu, 
in quae nos tempóra reservasti! 

Azon országgyűlésének occasióval Zai István 
uram reám bízta Gróf Kolonics Ádám urammal ő 
Nagyságával való tractát, feleségit illető praetensiók 
véget t ; ugyan mind azért, mind országgyűlésire sub 
poena decretali tartozó comp ari ti ójáért lévén pleni-
potentiám, — bejártam sessiókban. 

Personalis Orbán István uram eleibe adván az 
országnak ő Felsége propositióit 14 punctümban, 
peremptorie kívánta ország resolutióját; de a Statu-
sok felelének Personalis uramnak, hogy ő Nagysága 
adjon pihenést ezekrül való gondolkodásra : mert 
ország előtt ilyen dolog még soha nem forgott. 

*) Dobay Zsigmond munkácsi naplója ellenben igen számos 
titkos közlekedést mutat, kivált 1686. május havától kezdve, és 
pedig nemcsak Thökölyvel a török végekre, s nemcsak Lengyelország-
ba, és Debreczen, Várad, Erdély, Eger, s a Bodrogköz felé, hanem 
május 4., 30., jun. lü. és 13-kán, julius 1., 5. és 6-kán, s oct. 12-én 
épen E p e r j e s r e is. Valaminek tehát mégis kellett lenni a dologban, 
a minek ürügye alatt aztán faggatták, kínozták és kivégezték amaz 
ártatlanokat. (L. Monum. Script. XXIII. köt. 431—457. 1.) 
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Elsőben is praesentáltatott írva Orclo excipiendi 
Suam Majestatem Sacratissimam. 

1. Ibunt crastino manó i. e. die 30. mensis 
Octobris Domini Deputati Wolffidorfium, seu Farkas-
íalvam, ibique expectabunt adventum Angustissimi 
Imperatoris et Augustissimae Imperatricis, neonon 
Serenissimi Archiducis Josephi; qni cnm Deo propitio 
advenerint, imprimis Suas Majestates Sacratissimas, 
ae postmodum Serenissimum Archiducem nomine 
universorum Statuum et Ordinum Regni, medio 
Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Georgy Fé-
ny essy, Episeopi Agriensis, humillime salutabunt. 
Qua salutatione per acta, benignoque accepto responso 
redibunt, ae ubi tentoria caesarea expansa viderint, 
subsistent, ibidemque universos Status et Ordi-
nes expectabunt, relationemque commissionis suae 
facient. 

2. Universi Domini Praelati, Barones, Nobiles, 
necnon Liberarum Civitatuum Ablegati, cras circa 
horam pr imam pomeridianam convenient in Domo 
Senatoria, seu Yiridi vocata; indeque carpentis vecti,, 
cum Dominis Magnatibus alysque Ablegatis procedent 
cum Domino Palatino trans Danubium, ad limites 
Hungáriáé Austriam versus, eo nimirum, ubi tentoria 
caesarea fixa fuerint. 

3. Equitatus porro Hungaricus stabit cum fronte 
Danubium versus, prope viam, qua Yienna Posonium 
venitur, infra tentoria dicta, mille eirciter passibus. 
Sunt autem companiae X dictae, quantum sciri potest, 
eirciter 1200 equitum, qui partim vexillis, partim 
evaginatis gladiis instructi, Suas Majestates Saeratis-
simas praetereuntes cum inclinatione armorum sa-
lutabunt. 
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4. Dominus Árchiepiscopus Strigoniensis, veluti 
summus Cancellarius, Suas Majestates Sacratissimas 
nomine universorum Statuum salutabit, uti et Sere-
nissimum Archiducem Josephum; obtentoque responso 
Sacratissimarum Majestatum ac Suae Serenitatis 
manum, Hegnieolae exosculabuntur. 

5. Inde, qui curribus sederint, bono ordine proce-
dent, qui vero equitaveiint ex proceribus Regni, cum 
Domino Palatino ibidem equitante manebunt, Suas-
que Majestates et Serenissimum cum Magnatibus et 
Ministris Germanicis Suae Majestatis procedent. Do-
minus autem Palatínus ante ipsum Serenissimum 
Archiducem equitabit; sicque usque ad pontes pro-
cedetur, sequentibus Augostissimis ac tota Aula 
Caesarea. 

6. Hinc per utriusque Danubij pontes navales 
transibit totus praelibatus comitatus ad ripam usque 
Danubij, ubi longo ordine ex utraque viae parte, cives 
Posonienses armati stabunt, tarn in suburbiis, quam 
in ipsa civitate; quo dum Suae Majestates advene-
rint, in fine pontis navalis Senatores Posonienses 
claves Civitatis Suae Majestati Sacratissimae Caesa-
reaeque Regiae praesentabunt, currumque Caesareum 
pedes comitabuntur. In arce vero custodes Coronae 
similiter claves arcis praesentabunt. 

7. Utprimuin vero Augustissimae Suae Majestates 
(ripam) cis-Danubialem attingerint, machinae bellicae 
explodentur primo; deinde vero postquam Suae Ahv 
jestates per portam Civitatis Danubialem ingredientes, 
ac per aliam portam Sancti Michaelis egredientes 
arcem versus profectae fuerint, secunda vice tormen-
torum explosio; ac dum Suae Majestates Sacratissimae 
cubile suum intraverint, tertia inchoabitur tormento-
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rum explosio. Taliterque ceremoniis primae cliei finis 
imponetur. 

Negyed-naptál f'ogvást temporisálnom kellett, 
Personalis Orbán István uram nem akarván aecep-
tálni Zai István uram plenipotentiáit; de mégis meg-
tanálván Palatínus urunkot, meg kellett cselekednie. 
Az penig azért lőtt, hogy Personalisnak énreám 
bizonyos rancora volt, mely azután sopiáltatott. 

Die 7. Novembris meg volt helyem országházá-
nál, mely sessióban Personalis uram megolvastatta 
Mester Orbán Pál uram által az ő Felsége propositióit, 
ezen subsequált rend szerint: 

Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis, Doniini 
Domini nostri Cleinentissimi nomine. Reverendissimis, 
Reverendis, lionorabilibus, necnon Spectabilibus ac 
Magnificis, Egregys item Nobilibus, Prudentibus et 
Circumspectis Regni Hungáriáé et Partium Eidem 
adnexarum Statibus et Ordinibus ad praesentem 
Generalem eorundem Diaetam congregatis, hisce 
significandum. 

Posteaquam memorata Sacratissima Caesarea 
Regiaque Majestas, gravissimis illatis periculis, quibus 
hoc harum sibi Regnum Hungáriáé, alias sub glorio-
sissimo olim Ferdinando adhuc primo Imperatore ac 
Rege, Principum Austriacorum imperio, ipsorumque 
haeredüm et successorum potestati in omne tempus 
subjectum, sacraque ejusdem Corona, imo propria 
etiam Suae Majestatis persona et ipsa urbs Viennen-
sis, ac consequenter res totius Christianitatis per ma-
levolorum factiones expositi fuerunt, Praepotentis Dei 
auxilio feliciter superatis, hostibus devictis et propul-
satis, ac Buda, totius Regni florentissima olim metro-
poli, una cum aliis locis et fortaliciis e faucibus hostis 
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Turcae erepta, potiorem Regni hujus partem Tnrcico 
jngo subjectum ab infami S e r v i t u t e liberasset, eo 
sollieiti animi sui euras directas esse voluit, quo 
nimirum pacto deineeps ejusdem pericula praecaveri, 
Regnum hoc Hungáriáé pacari, et a malis, quibus 
liactenus deploranda sane rerum vicissitudine agita-
ba tu r , vindicare valeat. Nec judicavit ad id conse-
quendum oportunius et efficatius dari medium, quam 
ut implorato summi Numinis adjutorio, prosecuta-
que sese offerente victoria, et bello contra jura tum 
Christiani nominis hostem Turcam continuato, interea 
fidelibus suis Statibus et Ordinibus Generalem Diae-
tam indicet, eosdem convocet, et ipsa propria in 
persona in medio eorundem adveniat, communique 
cum iisdem subito consilio, rebus charissimi sui Regni 
sui consulat, et simul Serenissimum Archiducem Jo-
sephum, majorem na tu charissimum suum filiurn et 
principem haereditarium, iisdem fidelibus Statibus et 
Ordinibus in futurum ipsorum Regem et Dominum 
pro more coronandum constituat, Divina fretus Cle-
mentia, eo quod hoc pacto et sub hoc novo sydere 
nova constansque Serenitas huic totque gravissima-
rum tempestatum procellis concusso Regno Hungá-
riáé, summo Suae Majestatis cum solatio, fidelium 
ante suorum Statuum et Ordinum ac totius Regni 
bono sit exoritura. Posset equidem eadem Sacratissima 
Caesarea Regiaque Majestas Regno huic, tot tantisque 
suis laboribus, periculis, sumptibus et suorum sangvi-
ne, non aliter ac postliminio e manibus, quam per duel-
lum contra Turcas recuperato, omni jure novas leges 
dare, nec 11011 etiam vi armorum victricium acquisito, 
jure belli sibi suisque haeredibus discretim reservare, 
placitisque et convenientibus legibus gubernare. Nihil-

MON. HUNG. [USX. — SCRIPT. X X V I I , KÖTBT. 
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ominus pro innata sua dementia yult quam benignis-
sime antiquas in suo vigore relinquere Statuumque et 
Ordinum libertates, privilegia, jura, ac leges sartas 
tectasque conservare, idemque per eoronandum neo-
Regem juxta formulám juramenti a Ferdinando Primo 
Tmperatore et Rege inaugurationis suae tempore 
praestiti, necnon secundum formulám, superqua ra-
tione ambiguorum, nocivorum, aut plane impraetibi-
lium conventum fuerit, sacramento etiam confirmari 
facere, praedieto etiam acquisito certo modo et moda-
litate Regno sibi charissimo iterum incorporare, iisdem 
legibus continere. Si tarnen ante omnia id, quod dictae 
formuláé juramenti a Ferdinande Primo Caesare, ut 
supra praestiti, de observando Articulo 31. Decreti 
Regis Andreae de Anno 1222. insertum reperitur, 
correctum, simul etiam jus haereditarium successionis 
solennibus pactis ac stipulationibus Principibus Au-
gustae Domus Austriacae acquisitum, et quamvis facto 
ac interrupto primogenitorum ejusdem Austriacae 
Domus Principum succedentium serie illibate obser-
vatum, tarnen per injuriam temporum et motuum 
occasionem sub initium hujus seculi malevolorum 
injuriosis interpretacionibus apparenter labefactatum 
et in dubium vocatum, aequissima Statuum declara-
tione plenissime redintegratum, et permanenter in 
omne aevum duraturum concepto in liunc iinem Arti-
culo Decreti inaugurati praesentium Comitiorum in-
serto stabilitum fuerit; cum secüs non videat, quomodo 
jurare possit in id, quod divinis et humanis legibus 
contrarium, sine manifesto Regis et Regni discrimine 
observari haud quiret, dum viam Regnicolis pandit 
Regi suo resistendi et flagitia quoque ac scelera licen-
tiose patrandi, quod ipsum funesta plurimorum anno-
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rám experientia teste, tot motus intestinos et tot exter-
na bella, et quod május, iram divinam suscitavit, totum-
que Regnum ad fatale fere funus et internecionem 
deduxit, nec, nisi Divinae misericordiae fűit P r o v i d e n -

tia, quod jam sub jugo Turcieo non serviat Apostolieiun 
hoc Hungáriáé Regnum, non solum cum übertatum 
omnium et fortunarum jactura, verum tot myriadum 
animarum, preciosissimo Christi sangvine redempta-
rum, aeterno et irrecuperabili damno atque interitu. 

Caeterum extra dubium quidem est exortis belli 
motibus multa gravia in Regnicolas incidisse, et 
propterea justam querimoniae causam suppeditatam 
fuisse; verum quia haec omnia primis belli hujus con-
ti tatoribus imputanda sunt, satisque Majestatem Öuam 
Sacratissimam Caesaream et Regiam aífligit, quod 
necessaria sui defensione coacta, modum quem cape-
ret, rebus ponere non possit, nec vero etiam durante 
bello omnia, quae loco posita esse deberent aut poni 
vellent, reduci queant, et hac temporum et rerum 
conditione tempóra consultationibus trahi non debent, 
sed potiüs cogitation.es rebus bellicis instrüendis appli-
cari : Sacratissima Caesarae Regiaqüe Majestas, quae 
his atigüralibus Comitijs citissime pro bono Regni 
peragendis et Regno interne qüantocius pacificando 
advenit, benignissitne a Dominis Statibus et Ordinibüs 
reqüirit, ut gravamina ptiblica ea conditione compi-
lentur, ut intra decein ad summum 1 -1 dierum spatium 
Suae Majestati perem ptorie ofterantUr, oblatorum 
et iam explanatio actum coronationis non moretur, 
sed peragatur , Inauguralibus Articulis ante omnia 
dicto termino confectis et exhibitis, reliquis vero per 
Commissionem vei Comitia pacatiori tempore insti-
tuend a complanandis. 
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Denique grato, benignissimoque animo suscep-
tum est Suae Sacratissimae Caesareae Regiaeque 
Majestatis, si Domini Status et Ordines modum sta-
bilem collapsae in hoc Regno justitiae restaurandae 
et melius atque celerius administrandae proposuerint. 
Et haec erunt, quae praelibata Sacratissima Caesarea 
Regia que Majestas pro praesenti rerum, temporum-
que necessitate Inclytis Statibus et Ordinibus pro-
ponenda esse censuit. Quibus de reliquo omnibus 
conjunctim et cuivis singillatim Caesarea et Regia 
Sua gratia atque dementia benigne propensa manet. 

Per Sacratissimam Caesaream Regiamque Ma-
jestatem 

Posonij, 31. Mensis Octobris 1687. 
Johannes Maholáni m. p. 

Die Badem, 7. Novembris megolvastatván ezen 
felűlírtt propositiók az Ország előtt: abban volt a dis-
eursus, hogy mivel olyan dologban álló veleje azon 
propositiónak, mely soha ennekelőtte Ország előtt 
nem forgott, azért méltó az Urakkal közleni : hol 
jár elméjek ? et primo quidem quoad haereditatem 
regalem tam neo-coronandi Archiducis Josephi, quam 
reliquorum successorum suorum. Meglévén pro et 
contra való üzenetek az Uraktúl is az országbeliek-
hez : ezen sessio csak úgy solváltatott, hogy méltó 
erre aludni, és azután hozzá szólania. 

Die 8. Novembris hirdetett sessióban 9 órakor 
eompareálván, nagy exhortatióval eleibe adá az 
Országnak Personalis uram az tegnapi propositiót; 
adjiciálván olyat, hogy ő Felsége nehéz disgustussal 
vagyon ez aránt, hogy az Ország eddigis serupulussal 
éljen. Sok discUrsus pro et contra támadt, Szirmai 
István uram túl Judex Curiae Mesterétől ilyen : Mint-
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hogy nehéz, és eddig országunkban nem practicál-
t á to t t terminus haereditatis, hogy ő Felségének is 
complaceálhassunk, ebben fundálván ő Felsége is 
propositióit : hogy mind magyar, mind pogány ellen-
ségit ö Felsége meggyőzvén szerencsésen maga fegy-
verivel, — szabad volna szabadságunkat is elvenni; 
de nem cselekeszi, etc. Voltak olyan discursusok, hogy 
ta lám jó volna errűl ő Felségét megtanálni, hogy az 
kegyetlen eperjesi Delegatumot elsőben tollálja ő Fel-
sége, és a hóhérek theatrumát rontassa el; ele occurrált 
még olyan, mintha jobb volna ő Felségének elsőben 
is evvel complaceálni. Utoljára olyan kérdés támad: 
kicsoda mond ellen-voxot elsőben, az Urak-é, vagy 
országbeliek? De minthogy előre megsajdították né-
mely főrendek, hogy az Uraknál már is el van végezve 
ezen állapot: azért unanimis votis et suffragys elsőben 
is tabula assessorum, azután clerus, vármegyék követ-
jei, urak követei és városok ablegatusi, Horvátország 
követjeivel megegyeztek ilyenformán: 

Omnino intuitu tantorum felicissimorum triurn-
phorum Suae Majestatis Sacratissimae, et recuperatio-
nis praecipui fortalitii seu metropolis totius Regni 
Hungáriáé Civitatis Budae, uti et reliquorum fortali-
t iorum, elegit Regnum Archi-Ducem Jósephum in suum 
legitimum Regem liaereditarium, uti et omnes ac sin-
gulas proles masculas ex propriis lumbis Suae Maje-
statis Sacratissimae in recta linea procedentes, ab 
ordine S e m p e r primogeniti, in suos legitimos et 
haereditarios Reges acceptant, cnm praemissa Sem-
per pro quovis Rege coronando publicanda Regni 
Diaeta et juramento, juxta consvetum ab olim morém 
per quemvis deponendo. 

Ezen megegyezett ország-votumát a Statusok 
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böcsűletes követség által az Uraknak zöld-házlioz 
transmittálták, — pro contento volt az Uraknak is. 

Ezen általesvén, mindjárt Personalis uram a 
másik propositiónak is punetumát elővette, és ur-
genter proponál, ezen szókkal : 0 Felsége mind ennyi 
sok intestinum bellumnak (mely miatt sem magának, 
sem országának sok esztendőtűi fogvást nem lehetett 
nyugodalma) egyébképen végit nem praescindálhatja, 
hanem hogy Clausula Andreae Regis Deereti (licentia 
resistendi Regibus) modificaltassék. Ezen sokképen 
hányák-veték elméjeket Statusok , de főképen olya-
nok, kik liizelkedést futni láttattak manifeste, — mint 
Czapáry uram Yiee-Judex-Curiae, Szirmay István 
uram, Jászy uram Nyitra vármegyei követ, és Udvar-
helyi uram Abaújvármegyének követje, — voxoltak 
erre, hogy mivel sok rendbeli országunk törvénye 
ezen András király deeretumát világosan magyarázza, 
kiben ő Felségének semmi scrupulusa nem lehet : in-
stálni kellenék ő Felségénél, hogy nem köll oly late-
patenter ér teni , mintha minden privatus embernek, 
egynek-kettőnek, királya ellen szabad volna támadni; 
hanem ezen czikkelyt csak praecise királyoknak 
arra köll érteni, hogy ebben áll az : quod Regnum 
Hungáriáé est absolute Regnum liberum et multis 
libertatibus decoratum, hogy pro aliqua reílexione 
minden király eztet tartván, szabadságban az orszá-
got megtartsa. Erre Szirmay uram voxolt: valamikor 
ő Felsége föltette azt, hogy örökös-királya legyen az 
országnak József herczeg, akkor mindjárt annak secu-
ritásáért ezen másik propositóit is utána föltette; 
úgy, mivel ratio secum fert, hogy örökös-ura ellen 
soha jobbágy nem támadhat : azért per consequens 
az Ország is, mihelyest haereditásnak annuált, ennek 
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a másik propositiónak is animált; azért csak de 
modalitate modificationis szükséges discurálni. Evvel 
praescindáltatának discursusok, és relegáltatott ezen 
czikkelynek modiűcatiója, és ad propositionem Suae 
Majestatis accomodatiója compilatorokra, azok hogy 
föltegyék és pro ratificatione secundum vota meg-
olvassák Ország előtt. Evvel eloszlott a sessio, deter-
minálván, hogy az ország gravamenit is compilator 
uraim consequenter compiláljanak. 

Ezen az napon délben 11 órakor együtt lévén 
én i s nagy templomban, frissen láttam Méltóságos 
Gróf Draskovich Miklós Judex-Cariae uramot ő Nagy« 
ságá t ; az honnan ő Nagysága szállására menvén, — 
egy óra alatt, hirtelen való gutaütés miatt, megholt. 
Igazán, egy columnája az országnak leesett akkor. 

9. Novembris reménség kívül Personalis uram 
sessiót hirdetett 10 órára, az hol per formám pro-
positionis, Palatínus uramnak intimatiója mellett je-
lent az Országnak, hogy ő Felsége több distractiói 
közöt t elfelejtkezvén propositiói közé betétetni ; 
minthogy spanyol háztúl származott egy részrűl ő 
Felsége, az honnan e mostani hadi expeditióiban ő 
Felségének, milliumokból álló költséggel subveniál-
tak, most is négy milliummal jövő esztendőnek hadi 
expeditióját megsegíteni ígérvén Felséges Spanyol 
Király, — sőt in defectu seminis lévén most : vagyon 
oly assecuratióval ő Felsége, hogy ott is másik fia 
ő Felségének, Károly Herczeg, succedálni fog király-
ságban; azért mindezeknek respectusáért a Nemes 
Ország consequenter in defectu Domus Austriacae 
spanyol királyra is transferáltatnék legitima et simul 
haereditaria Regis successio. Az minthogy eztet ki-
váltképen Vice-Palatinus Szente Bálint uram és Per-
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sonalis uram persvadeálták az Országnak; — de csak 
ugyan communibus viribus majori ex parte ehhez a 
Statusok így szóltak : 

Elsőben is, valaminthogy ő Felsége kiadott re-
galisaiban errűl semmi mentiét nem tett : úgy az 
követeknek erre való voxolásra semmi facultások 
és instructiójok nincsen. Másik oka : netalántán jö-
vendőben ilyen királyi successiókért való competen-
tiák ingrediálliatnának, ki miatt az országnak is baja 
lehetne, — azért Felséges Austriai Háznak nem hasz-
nára vagy securitására, sőt netalántán nagy alkal-
matlanságára lenne, — a Nemes Ország reá nem áll. Ki-
ben unanimis vocibus et suffragys megegyezvén az 
Ország, követséget Palatínus Urunkhoz mindjárt a 
sessióbul delegáltak; kit praevideálván Palatínus 
Urunk, hogy nem lesz pro contento : azon követséget 
az Urak eleibe zöld-házhoz nem admittáltat, hanem 
eloszlatván az Urak sessióját, ad partém követeket 
meghallgatja. Azalatt csak sürgette az Ország, hogy 
tolláltassék eperjesi laniena és keserves tortúra. El-
oszlott az Ország sessiója is. Az idő alatt fáradnak 
compilatorok mindennap az ország gravameneiben. 

Die 1 1. új sessiót hirdetett Personalis által, ki-
ben újonnan proponál az felűlírtt spanyol electiót, 
de főképen Vice-Pal atinus uram minden mesterség-
gel secundálja. Minthogy penig már a parte az egész 
városok követjeinek sub magna indignatione Came-
rae Praeses intimálta adandó voxolást ad intentio-
nem Suae Majestatis, vármegyékkövetjeit is, melyeket 
a parte informáltak praemys et donis, — ilyenképen 
voxoltak : Clerus consentit. Két rendbeli vármegyé-
nek követje : Jóllehet instructiónk nincs, de akarván 
így complaceálnunk ő Felségének, consentiálunk, Vá-
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rosok conclamáltak : Nos quoque consentimus. Urak 
követjei : Nekünk sincs instructiónkban, de mink is 
consentiálunk. Tizenhárom vármegye : Nem tudjuk, 
kitűl deferáltattnnk, liogy mindenben csak mink te-
szünk gátlást; azért mink is azt mondjuk, kit a má-
sik vox. És így repraesentáltatott követek által az 
Uraknak, et tum soluta sedes. 

Ezeken által esvén, már nem adurgeáltatott any-
nyira propositiókra való repliea, lianem csak a corn-
pilatorok fáradtak gravaminákban. 

19. Novembris 9 órakor étszaka Pálffi János 
uram házánál ta r ta to t t udvari comédia, melyben ma-
gam is nagy nehezen bepracticáltam magamat. Eb-
ben repraesentálták : Anna victoriosa Suae Maje-
statis contra liostem, per formám aurea tuba decan-
tante triumpho, mind szép énekszó és muzsika alatt 
producáJván personákat; utoljára József Herczeg hú-
gával, egynehány pár cavallér dámákkal, formás és 
rendes tánczczal elvégezték epilógust. 

23. Novembris hozzáfogtam Gróf Kolonics 
Ádám uram s a Zai uramék között tractáló alkuhoz, 
a mia t t sessiókban be nem járhat tam, hanem Keczer 
György uramot helyettem substituáltam. Ezen ami-
cabilis compositión általesvén, 2. Decembris Pozson-
búl hazafelé indúltam, és 5. ejusdem szerencsésen 
érkeztem. 

Midőn immár ennyi veszedelmes casusim után 
idehaza telepedvén, és újonnan kevés oeconomiámat 
restaurálni akarván, sok költségembe telvén annak 
reparatiója, ahhoz sokat költvén raboskodásomért, 
kivált szegény feleségem Bécsben alkalmas időt tölt-
vén, — Tököli háborújában minden mobilisem, sok 
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szép marhám elveszvén egy szőrszálig : mindenre 
újonnan köllett épülném, nagy búval s fáradsággal. 
Azon idő alat t Istenben elnyúgodott bátyám Ottlyk 
Miklós uram (a ki szegény atyám-urammal egy test-
vér volt) meghalálozván fiúmaradék nélkül, hanem 
két leányzó maradt, Anicska és Klára, az édes any-
jokkal Beniczky Zsuzsánával : a jó ángyom nekem 
boszúságomra, irigykedvén suecessiónkért, — Raj-
manus Jánosnak adta férnek Anieskát, positive mihi 
nocendi gratia, mert jó procator volt; azon iparko-
dott gonosz asszony, hogy stabiliáltatja leányait jó-
szágunkba. Evvel mindenúntalan nagy bajom volt; 
de mindeneknél legnagyobb akadályt okozott nekem 
azon házasság. Mert Méltoságos Gróf Czobor Ádám 
uramnak ő Nagyságának resolváltatott Bellicumon 
két lovas magyar regimentet fogadni, oly rangban, a 
mint más regimentek; ezen regimentek franczia el-
len Imperiumba kívántattak. 0 Nagysága mindjárt 
legelsőben engem requirált, formalibus ezt írván : 

Édes Ottlyk Uram! Tudván Kegyelmednek jó hí-
rét-nevét, Istennek jóvoltábúl Kegyelmes Urunk ő 
Felsége, és az én nagy patronusom Gróf Staremberg 
Consilij Bellici Főpraesesnek patrociniumja által két 
magyar regimentet franczia ellen köll fogadnom; mi-
dőn is főtisztek denominatióját kívánt tudni Felséges 
Bellicum : Pálffi János, Kolonics Ádám uramék után 
Kegyelmed nevét föltettem, és qualitásit repraesen-
táltam is említett Bellicumnak, approbáltatott pro-
jectumom. Azért Kegyelmedet obtestálom minden jó 
szerencséjére s becsületére: eztet el ne múlasson accep-
tálni és magát erre resolválni, — mert nem fog de-
rogálni Kegyelmednek, ha collonellusi titulussal vice-
colonellusságban beáll. Securus lehet Kegyelmed 



75 

benne : rövid idő a la t t regimentet nyer Kegyelmed. 
Elvárom Kegyelmed jó válaszát, és maradok Kegyel-
mednek szolgáló igaz jóakarója — 

Rapt im Holics, die 25. Januari j , 1688. 
Gróf Czobor Ádám m. k. 

Ezen specialis nagy szerencsémen minden erőm-
mel kap tam : mert szívem vagyon hadakozásra, és 
famíliámnak dicsőséges előmenetelére. Közlöttem sze-
gény feleségemmel : micsoda modalitással és securi-
tással el köllessék hagynom szegényt, kis apró fiaim-
mal Pállal és Sándorral. Való dolog, szegény feleségem 
ezen m.gyon elkeseredett, és éjjel-nappal sírt, azt 
bánván elembe : mikínt hagyom ezen két apró fiam-
mal, tudván, hogy positive az ángyom Rajmanusnak 
azért ad ta leányát, hogy jószágomban fészket verjen. 
De evvel se gondoltam volna annyira, ha az átkozott 
Tolvaj Gábor Itélőmester Kohanóczot nem impetrálta 
volna, statuáltatván magá t ; ez leginkább törte feje-
met, híre lévén Breviumoknak, ha eleit nem veszem : 
odavész a szép örökségem, kivált ha tanáltam volna 
ott vesznem Imperiumban. Famíliámnak levelei oly 
rendetlenül voltak, hogy azoknak regestratiójában 
heteket köllett töltenem. És így ezen okbúl könyves 
szemmel köllett rescríbálnom Czobornak, hogy énreám 
számot ne tartson. így vesztettem a nagy szerencsé-
met, kit maradékim közül nehezen éri valaki. 

Azután oeconomiához apphcáltam minden tehet-
ségemet : mert oly elfogyott állapottal voltam, hogy 
száz for in t készpénzem sem jött be proventusomba 
in fixo, praeter meam industriam, kire éjjel-nappal 
iparkodtam. — Az Isten az irigy és gyermekim rom-
lására igyekező ángyomat hirtelen halállal e világ-
búi kiszólítá; az egyik húgom, Klára, in capillis ex\-< 
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stens, ap ja jószágát manuteneálni kívánt usque ad 
emaritationem, Rajmanus Jánoshoz és egy testvér-
nénjéhez kapcsolván magát, jure capillari erősen pa' 
rancsolt jószágban; kinek eleit akarván vennem, Ité-
lőmestert köllött kihoznom, és úgy sub termino juri-
dico megalkudtunk : elsőben liquidálván ozoróczi és 
kohanóczi jószágban bátyámuram aquisitióit, azt exol-
válnom köllött, és post perceptos fructus ac universa 
mobilia a jószágot apprehendáltam, s a húgomnak, in 
capillis existenti, annuatim ad tempus emaritationis 
füzetnem köllett, tarn pro intertentione, quam vestitu. 
Azután Kubíni Farkashoz férjhez menvén, böcsűletes 
lakodalmot kiszolgáltattam néki. Úgy azután beáll-
ván Breviumok Nagy-Szombatban, Tolvaj Gábor im-
petratiój át elrontottam, és az egész leány ággal secu-
lumtúl fogvást fönnforgó pöröknek végét értem 
szerencsésen. Enenekutána semmi impetitiói fiaim-
nak a sexu foemineo nem lészen, kirűl exstálnak leve-
lesládában authentica documentumok. 

Ezen esztendőknek forgásában beállott Bécsben 
Neoaquistica Commissio, kire az egész úri és fő- s 
közönséges nemes-renden levőket citálták, kiknek jó-
szágok sub jugo Turcico volt, kiki producáljon igaz-
ságát : kit bír mi mellett? Pro redemtione armorum 
uraktűl. fő- és közönséges rendektűi bizonyos summa 
pénzt kívántak, és feles jószágot, eo non obstante, jure 
armorum elfoglaltak, és a potiori a németeknek con-
ferálták. A minthogy Anno 1690. Hatvanhoz 13 falut 
foglalván Budai Administratio, Salmis Herczegnek 
conferáltatott. — Ugyanazon esztendőben (1701) egy 
Longvajl nevű franczia cavallér, (Rákóczi Ferencz-
nének favoritája,) nem tudatik mi okbúl, — ugyan 
Rákóczi mellett lakván, — egyszer fölszedte-vette 
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magát, fölment Bécsbe, és beárúlta Rákóczi Ferenczet, 
Bercsénit és Szirmai Istvánt néminémű factióban. 
Arra nézve ö Felsége Rákóczit, Szirmai Istvánt, Vay 
Ádámot és Vay Lászlót rabul fölvitette Bécsbe, és 
onnan Német-Új helybe, kemény fogságban tar tatván 
őket. Bercséni penig akkor idealá Brunóczon és 
Nagy-Szombatban találván lenni : midőn ezt meg-
hallotta volna, azonnal beszökött Lengyelországba. 
Ezért nagy lárma lön Magyarországban, minden ma-
gyar eperjesi táncztúl és Karaffa nótájátúl tartván. 
En is, jóllehet semmiben vétkes nem voltam, de csak 
attúl t a r to t t am : ne j á r jak úgy, mint eperjesi Dele-
gatum alat t , azonnal fölmentem Bécsbe, s ott meg-
mutatván magamat Méltóságos Uraknak nagy pa-
tronusimnak, vártam : kit megfogtak, kit nem ? Az-
alatt Salmis Herczeg hatvani jószágában praefectust 
keresvén : nem tudom micsoda fatummal, engem né-
mely jó uraim recommendáltak ő Herczegségének. 
Én is, consideratióban vévén hazánknak nyakrafőre 
fölfordult állapotját: Méltóságos Gróf lllésházy Miklós 
Főispánunk ő Nagysága akkor Bécsben lévén, ugyan 
ő Nagysága javallásábúl azon conditiót acceptáltam* 
és csakhamar elsőben is Rezvik nevű, József király 
secretariusával, — a ki belső-embere volt Berezeg-
nek, — szemben lévén, és- azon functiómrúl bőven di-
scurálván, repraesentálta Berezegnek. Azután har-
madnapra maga eleibe hívatott a Herczeg, és jelen* 
tette, hogy ad recommendationem nonnullorum, engem 
in Praefectum Bonorum Hatvaniensium resolvált, 
ajánlván kegyelmességit, hogyha industriám Után 
hasznos szolgálatomat experiálni fog. Én is minden 
készségemet és hív szolgálatomat praestálni magamat 
obligálván ; mindjárt parancsolt expediálni Hatvanbaj 
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hogy instelláltassam per Syndicum Pestiensem Mozler 
vocatum, kire pro tempore volt bízatva azon Domi-
niunmak inspeetiója; parancsolván nekem azt is, hogy 
projectumot tegyünk föl papirosra post revisionem 
eorumdem Bonorum : miként kellessék hasznosan 
oeconomisálni ? Egyszersmind adott kezembe ő Her-
czegsége ilyen pátenst is, a mint következik leírva : 

Nos Carolus Theodoras Otto, Dei gratia Prin-
ceps Salmensis, Sylvarum et Rhenij, Comes in Kyr-
burg, Dhaun, necnon Rumstain, Dominus in Vinstin-
gen et Anholt, Sacrae Caesareae Majestatis Consilia-
rius In t imus , Campi-Mareschallus, Colonellus Le-
gionis Pedestris, Sacrae item Majestatis Romanorum 
ac Hungáriáé Regis Süpremus Aulae Praefectus. 

Notum facimus, quibus expedit universis, prae-
sertim omnibus et singülis officialibus nostris majori-
bus et inferioribus, in Dominio nostro Hatvaniensi in 
Regno Hungáriáé siti constitütis, oppidorum quoqtie 
et possessionum nostrarum ad idem Dominium spe-
ctantium judicibus, juratisque civibüs et incolis, sum-
marie omnibus sübditis et servitoribus nostris prae-
sentibtis et futuris. Quod, confidentes dexteritati et 
fidelitati Perillustris ac Generosi Domini (leorgy Ott-
lik de Ozorócz, eilndem in süpremUin attactorum Bo-
nortim nostrorum Hüngaricorum Praefectum et si-
mul Consiliariüm nostrum susceperimus et. consti-
tüerimüs, dando eidem et attribuendo faeultatem 
simul et authoritatem agendi, obeundi, disponendi ac 
dirigendi universa et singula, quae ad eoründem Bo-
norum defensionem, tuitionem, proventuum promo= 
tionem, subalternorum officialiüm directionem, caete-
raque omnia pertinere possent, quae pro servitio et 
e re nostra proficua et utilia esse judieaverit; serio 
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deinde omnibus praefatis officialibus, judicibus, sub-
ditis et servitoribus nostris in jani dicto Dominio 
constitutis et imposterum constituendis committentes 
et mandantes, quatenus eundem Dominum Georgium 
Ottlyk non modo pro Praefecto nostro agnoscere, 
verum etiam in omnibus ejusdem ordinationibus ac 
dispositionibus debitam ei obedientiam praestare, se-
que in singulis morigeros praebere debeant ac tenean-
tur ; secus (quod absit) facturi indignationem nostram, 
gravemque inobedientiae paenam incursuri. Harum 
vigore Literarum. Dabantur Viennae, Austriae, 20. 
Januari j , Anni 1702. 

Carolus Theodoras Otto, m. p. (L. S.) 

Copia Credentionalium Celsissimi Principis ad 
Comitatus Neogradiensem, Hevesiensem et Pestien-
sem scriptarum. 

Illustrissimi, Reverendissimi, Reverendi ac Spec-
tabiles Doinini! 

Salutem et officiorum nostrorum cominendatio-
nem. I n Bonis Nostris Hatvaniensibus per Suae Ma-
jestatis Sacratissimae Excelsam Cameram Aulicam 
nobis nuper clementissime assignatis, necessarium dü-
ximüs Supremüm Officialein Praefecti nomine con-
stituere, cujus vices sint nonmodo Bonis ipsius qua 
par est diligentia praeesse et invigilare, verum etiain 
in greinio et congressú Dominationum Vestrarum 
circa omnia et singula, quae publico bono proficua esse 
videbüntür, quantumcunque id fieri potérit, nomine 
nostro omnimodam concordiam et correspondentiam 
fovere et promovere. Quem in 11 nem dutn Per illustrem 
ac Generosum Dolninum Georgium Ottlyk de Ozorócz 
Praefectum Bonorum et Consiliarium nostrum, prae-
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fatis Dominationibus Vestris insinuamus , Easdem 
simul et semel peramice rogatas esse volumus, quate-
nus eimdem in gremio et consessu Vestro, vei si 
quando adesse nequeat, qui nomine nostro alias com-
paruerit, pro homimibus nostris, viceque et in persona 
nostra commembrum Yestrum agnoscere, et qnae ad 
rem erunt locutúros, adinstar aliorum membrorum 
auscultare et audire ne gravemini. Nos vieissim in 
omnibus justis et aequis, tam hic apud Augustam 
Aulám, qvam alibi Inclyto Comitatui pro viribus nos 
gratos et officiosos fore pollicemur. Easdem Domina-
tiones Vestras dereliqvo diu salvas et incolumes diu 
vivere cupientes, semper mansuri 

Dominationum Vestrarum 
ad quae vis officia paratissimus : 

C a r o l u s T h e o d o r u s Ot to 
Princeps Salmensis m. p. 

Ezekkel lemenvén Hatvanba, és beállván szolgá-
latban, minden igyekezettel elsőben a jószágot per-
lustrálván, föltettem observatiókat: hol micsoda jö-
vedelem és industria instituáltassék ? megcsináltam 
projectumot ad promovendam oeconomiam. Minthogy 
nyakas magyarokra akadtam: nagy főtörósem volt, 
qua modalitate azokat regulázhassam ad promoven-
dam oeconomiam? Mert azok jobbára taxások voltak, 
ás soha munkát nem praestáltak; nem lehet mindjárt 
kemény dologra fölfognom őket. Megállott azon a Her-
czeg, a mit én projectisáltam; de mégis eo non ob-
stante, minthogy heten voltak németekben, kik az én 
tiszteim voltak, és pesti Syndicus, a canis hlius, sze-
memben nagy jóakaróm volt, de titkon áskált ellenem. 
De a Herczeg, mindenekben Generál Gronczfeld opi-
niójával élvén, kinek jószága Tiszán túl volt, Diószegj 
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annak igen tetszett az én projeetumom; ahhoz képest 
a Herczeg magával hozván Generál Gronsfeldet, pün-
kösd napján érkezett Pozsonba postán, és ott vala-
mely napig késvén, tartott eonsiliumot super propo-
sito meo, és a jószágot is majori ex parte perlustrálta. 
Kikoptak minden mesterségekbűi az én hitt compe-
tenseim, és engem a Herczeg confírmált, és minden 
informatiomot kedvesen vet te , offerálván mindjárt 
nekem esztendős salariumot ezer rénes forintot és 
szabad asztalt. Evvel elment, és üzent király secretá-
riusa által, a ki igen belső-embere volt, hogy ha 
vagyon arravaló fiam, (minthogy Felséges József 
királyival Landauban (?) készül), kész elvinni magával, 
úgy mint egy Gavallért (akkor sok úrfi commendálta 
magát ezen alkalmatosságban) ; kit én alázatosan 
köszönvén, resolváltam erre Pál fiamot. A mint is 
ír tam azonnal utána Regioniontumba : hagyja el a 
tanulást, és menjen pro statu et tempore Franeofur-
tumba ad Maenum. Ügy is cselekedett a fiam, és el-
ment ; a Herczeg kedvesen lát ta és maga udvarába 
applicálta, cum magna experientia rerum ibi gestarum. 
En penig Hatvanban minden industriámot adhibeál-
tam in rebus oeconomicis pro contento Principis; a 
vármegyékben is nagy böcsűletem volt,mind a három 
vármegyében praesentálván magamot cum authori-
tate Principis mei, azon két esztendőnek forgása alatt. 

Elszökött Rákóczi Ferencz mesterségesen Német-
Ujhelyből, és bement Lengyelországba; ott mindjárt 
nagy factiókat kezdtek csinálni Bercsénivel, és alat-
tomban correspondeálván Magyarországban, kivált 
Beregvármegyében: oly tüzet lobbantottak föl, s ma-
gok is bemenvén Lengyelországbúi Munkács tájékára, 
bog}7 az ta t hirtelen semmi úttal megoltani nem lehe-

MON. n r N í í . ITTST. — SCRIPT. XXVTT,- KÖTET. 6 
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tett . Oly támadás lön azon felső-vármegyékben, hogy 
senki nem tudot t mely felé kapni: hanem vagy életét 
elveszteni, vagy Rákóczi hívségére állani kénszerítte-
tett . 0 Felségének az országban egy regimentinél 
több nem lévén, *) az nem resistálhatott a nagy táma-
dásnak: m e r t a földnépe annyira föltámadott, sónak 
drágaságát és portiónak súlyosságát viselvén, valaki 
csak fegyvert foghatott, oda-hajlott. En penig sok 
szép marhát szerzettem vala Hatvanban, mind a Her-
czeg számára, mind számomra; csak az én gulyám is, 
kit a par te tartottam, nem a Herczeg jószágában, 
több volt száz darabnál. Minthogy sűrűn jött a híre 
azon kurucz támadásnak: nekem re infecta el kellett 
jünnem Hatvanbúi. Csak hogy eljöttem, circiter négy 
hét múlva eláradott azon a földen is azon támadás, 
és elhajtott a tolvaj kuruczság mind az egész Herczeg 
marhájit, mind az enyémet; több kárt vallottam 
háromezer forintnál, valamit hagytam Hatvanban, 
mind elveszett. Felfölden kuruczság megvette Pata-
kot, és azon a télen Tokajt is, utána Kállót, és Kassát 
s Eperjest ploquádába vették, be nem bocsátván 
semmi victualét a városokban, az hová dereka főren-
deknek beszorult vala. Azon idő alatt Károlyi Sándor 
uram is Rákóczihoz hajlott. Ocskai Lászlót penig 
Léva felé küldvén, sok számtalan kóborló és egyéb jó 
katonák, kik portiót requiráltak, hozzá-adták mago-
kat; az kik is Lévára beszállván, onnan végig nagy 
csapásokat követtek. Senki nem resistálhatott nekik; 
hanem ő Felsége Generál Schliket expediálván circiter 
három német regimenttel, és azok mellé Forgách 
Simon u ram alkalmas magyarokkal, kiket együtt is, 

*) T. i. Felső-Magyarországban , a várőrségeken kívül ; a 
Montecuccoli-vasas-ezredet érti. 
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másut t is fölűltethetett, nyitraiakban, szerediekben, 
és Komárom s Győr tájékárúi, állván: Szeredtűi meg-
indultak egyenesen Léva felé, az hol is a kuruczság 
kirendelkezvén eleibe németnek, mintha harczot meg-
állani akarná. — de csakhamar confusióba esének, 
há t a t adtak; magyar labanczok a mennyire lehetett, 
valamennyire persequálták, de ugyan csak Lévánál 
tovább nem mentek; némelyek kuruczokat elhagyták, 
és németekhez állottak. Onnan Generál Síik bánya-
városok felé vette útját, és Zólyomnál megszállott. 

En penig azon idő alatt házomnál in secnro meg 
nem maradhatván: Trencsínbe reápiáltam magamot, 
minden cselédestül, úgy a több főrend is mind oda-
takarodott . Jö t t intimatió ő Felségétűi , hogy Síik 
mellé vármegyék insurgálván, véle conjungáljanak 
magokot ad reprimendos hostes. Engem nemes vár-
megye (Trencsény) választ kapitánnak, és csakhamar 
jön más intimatió is Bécsbűi, hogy én deciaratus 
óbestere lévén ő Felségének, tíz companiát állítsak 
föl, e rga solitam solutionem. A mit is elkövettem, és 
vármegyénkbűi négy jó compagniát fölállítván, volt 
parancsolatom, hogy nemes Liptó, Árva és Túrócz 
vármegyékbűi fölállítsam hatot, — de minthogy azok 
mind elpártoltak, tovább nem progrediálhattam. Nemes 
vármegy étül ezen négy companiára mindjárt megvolt 
a füzetésem. Azonban kuruczság Bercsényivel nagyon 
megszaporodván, Losonczon toppan, és ő Felsége 
hadát megkémlelvén, midőn Zólyom városához szál-
lott volna, a Síik maga Besztercze-Bányára circiter 
száz lovassal bemenvén, és Forgách uramot több 
német tisztekkel Zólyomnál hagyván azon éjtszaka: 
hajnalban a kuruczság megütette a német tábort, a 
ki oly confusióba esett, hogy egészlen városba szorul-

6* 
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nia köllett, a kuruczság penig körülvette mindenfelől. 
Generál Síik nem conjungálhatván magát azokkal, és 
kevesed magával lévén: Körmöcz felé a hegyeken, és 
onnan Bajmóczra érkezett, — valamely jó ember 
által tudósítván Forgách uramot, ut quacunque potest 
arte, azon legyen: ha minden bagázsia nélkül is, azon 
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haddal éjtszaka kirohanjon, és utána jöjjön, ügy is 
cselekedett Forgách; minden szekereket Zólomban 
elhagyván, éjfél tájban fel nyittatván a kaput, jó kala-
úzokat eleibe vévén, kirohanván, puskázván kuru-
czokra, kik azt gondolták, hogy ütközni fognak , a 
míg csuportoztak: addig a németek szép kalopérozva 
elhagyták őket, és hegyeknek esvén, szoros-úton azok 
is Körmöcz felé vakarodtak; hátokon ugyan alkalmas 
ellenség volt, de jó retroqvardia megpuskázván gyak-
ran, csak eljöttek Bajmócz felé. Generál Síik érkez-
vén Bajmóczra: mindjárt küldett expressust Generál 
Ricsánhoz, a ki ezelőtt egynéhány nappal branisi 
passuson kijött , circiter háromszáz dragonynyal és 
hátszáz muskatérossal. Ezek mellé a mi vármegyénk 
is fölült personaliter, és mentünk egyenesen Zsolnára: 
onnan volt parancsolatja Bellicumtúl Generál Ricsán-
nak, hogy Schlikkel conjungáljon magát. Az mint is 
beérkezvén Zsolnára, és beszállván városba : azon 
éjtszaka j ö t t fris posta Bajnóczrúl Generál Sliktűl. 
megírván sub secreto szerencsétlen casusát Ricsánnak, 
s urgeálván hirtelen véle való conjunctiónkat. Zsol-
nárúl másnap Rajeczre mentünk. Ezen Síik tudósítá-
sát Ricsán nem közlötte senkivel, hanem Gróf Illés-
házy Miklós Főispán Urunkkal és énvelem. Meghál-
tunk új óbban Rajeczon. Azon éjtszaka a kuruczság 
általjővén a hegyeken Urbán Czellerrel , mintegy 
ezerig való , — nagy lármát tött rajtunk : mert 
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viradta előtt Rajecznek egy utczájában, az liol magyar 
gyalogunk volt, beütett nag3r lármával és puskázással, 
fölgyújtván két házat. Nem tudott Generális mit 
csinálni, és ezen bátorságos agressust gondolta sok 
ellenségnek lenni; hat taraczk és por s golyóbis ve-
lünk lévén szekereken, elég gondot adot t : mert Gene-
rális czimiterembe akart beszállítani gyalogot, és 
magunk is hogy a mellé szorúltunk volna. Velem 
közölvén, disvadeáltam, hanem kértem lieentiát: száz 
lovas dragonynyal egy utczában ellenség ellen állani 
bocsásson. Más utczákon, a hol lárma volt, már is gya-
logságunk jó rendbe vette magát, el is nyertek egy 
kurucz zászlót; de a kuruczok is elein becsapván, egy 
német dobost és négy muskatírost kihúztak a setét-
ben. Ugy osztán adván az Isten viradtot, a kuruczság 
is nyelvet fogván, elébbállott, és hegyek félé taka-
rodott, Generál Ricsán nem engedvén nekem perse-
quálnom őket. Onnan facskói szorosra nem mertünk 
indúlni, hanem Domanis felé vettük útunkat, onnan 
Bélusra; és midőn Kossához érkeztünk volna: remén-
ségünk kívül zlechói passuson kijött Generál Síik, 
azon Zólyombúi eltakarodott haddal; épen Illavánál 
conjungáltuk magnnkot, úgy mentünk be Trencsínbe. 
Nékem mindjárt Generál Síik specialiter ajánlotta 
kegyelmességét. — Trencsínnél megnyúgosztalván 
harmadnapig velelevő hadat : onnan megindúlt Pozson 
felé, engemet egy legnagyobb sereggel magával elvitt, 
épen Kosztolánig; ott meghálván, másnap reggel 
magához hívatott , ezen szókat mondot t : Domine 
Ottlyk, ego magnam fiduciam habeo in Vestra Dorni-
nat ione; determinavi Dominationem Vestram remit-
tere, ut Domino Commendanti Trencsíniensi assistat 
in modernis occasionibus, Militiam Comitatus bene 
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ordinatam liabeat. Ego imposterum apud Suam Maje-
statem Sacratissimam omuimode recommendare Do-
minationem Veteram non intermittam. Erre feleltem: 
Excellentissime Domine, ego libentius cum Yestra 
Excellentia perrexissem, et ibi in servitio Suae Maje-
statis Sacratissimae omni meliori modo me accommo-
darem. Ex quo militiae Comitatensi non multum íido; 
sed si Yestra Excellentia dignaretur ad minimum 
unam companiam equitum Germanicorum Trencsí-
nium expedire : manerem obiigatus multa proficua 
servitia praestare. Megígérte Síik uram nemcsak 
lovast, de gyalogot is Trencsínbe Felséges Bellicum 
rendelésébűi beküldeni. Ezen bíztatással elmentem 
Trencsínbe, és oda bekölteztettem minden cselédemet 
és szükséges alimentumokat. Kuruczságnak elhatal-
mazása miatt épen nem lehetett kívül bátorságos 
maradásunk : mert a földnépe is elpártolt tőlünk, a 
képtelen portiózó igát megunván. 

Anno 1703. bezárkóztunk Trencsínbe, és onnan 
erősen portáztam, úgy, hogy Vilhelm Vinkler nevű 
kapitány sok gyaloggal és lovassal megszállván, azok-
ra reáütettem és szerencsésen fölvertem, zászlókat, 
dobokat elnyervén és feles rabot behozván, magát is 
a derekában meglőtt valamelyikünk, mind elszélesztet-
tünk. Ebben az esztendőben mind türhetőképen per-
severált velem a bennszorúlt katonaság; hanem midőn 
kívül a kuruczság marháikot kezdett hajtogatni, házai-
kot rabolni, vermes életeket szedni : erre nézve min-
dennap szökni kezdtek várasbúl; annyira maradtam 
utoljára, hogy a négy companiámbúl közkatonám 
nem maradt több húsznál, mind kiszökött. A kurucz-
ság is naponkínt nagyobb erőt vévén, kívül városnak 
hostádját is gyakran dúlni kezdték. Semmi segítséget 
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sohonnan bé nem várhattunk; commendansnak az 
egész gvardisonban nem volt több muskatírosa 80-nál. 
Látván naponkínt nevekedni periculumot : az Urak 
commendanssal várba költözködni kezdtek, úgymint 
Gróf Illésházy uram ő Nagysága, Beréni urak, Rutkai 
uram és Zirsics István harminczados, — bennünket 
csak bíztatással a városban hagyván, még a muska-
t írosokat is utoljára egészlen fölvévén. Ezt meghall-
ván a kuruczság : circiter háromezer gyalog rajtunk 
jöt t , és beszállott hostádban, sok lövéssel és egyéb 
hostilitással bennünket premálván. Erre nézve nem 
volt kedve böcsületes odaszorúlt nemességnek a várost 
oltalmazni : mert csak a mindenkori istrázsákot is 
megúntuk volt, éjjelnappal fegyverbe köllött lennünk. 
Reám ronhantak mindnyájan, inkább föladásra resol-
válván kilo magát, hogysem ilyen számos istrázsálást 
continuálni kedvetlenül. ITgy osztán Sréter János 
u rammal , Rákóczi kapitányával capituláltunk, és 
egy éjtszaka fölnyitván az alsó-kaput, kurucz hajdú-
ságot bebocsátottuk; magunk penig azon éjtszaka 
kitakarodtunk mind egészlen, — a várbeli commen-
dans egyéb boszúságot nem tehetvén ra j tunk, hanem 
az ágyúkat egészlen városnak szegezvén : midőn leg-
jobban költöztünk, akkor kemény lövést tö t t ; de 
légyen Istennek há la , emberben semmi kár nem 
esett, lianem vagy két vonó-marhát megölt az ágyú-
golóbis. Városban bennmaradt Vinkler kapitány 500 
gyaloggal, a többi kiment ; a mit prédálhattak imitt-
amot t a városon, azt elvitték, magunk penig kiki 
puszta házához szállott. Csak én is föl nem vettem 
volna hatezer forintért, mennyi kárt vallottam: 
minden marhámot egy szőrig elhajtván a kuruczság, 
és egyéb sok károkat megvallván. — Azután Béresé-
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nihez Sentevárába köllött elmennem; ott az sok ex-
probratio után, hogy keményen viseltem magamot la-
banczságban, azt kívánta: egy lovas-regimentnek óbes-
tere legyek; mely regimentet Pongrácz Gáspár commen-
dérozott, azt nékem adta. Úgy köllett magamot resol-
válnom: mer t sok derék ember, úgymint Károli uram, 
Barkóczi u r a m , és közönségesen az egész főrend haj-
lott Rákóczihoz. Nem lehetett mást cselekednem, — 
jóllehet volt számban az ízi Tököli háborújának és ren-
detlen kimenetelének, mindenkor attúl tartván. 

Károli uram Dunán általmenvén, az egész Dunán-
túl való földet Rákóczi hívségére haj tot t , és ottan 
sok hadat öszvegyűjtett; egész Styriáig meghajlottak 
vármegyék. Eztet ő Felsége henyélő szemmel nem 
nézhetett; minthogy a francziát és bavarust hollan-
dusok és anglusok notabilis segítséggel ő Felsége 
népe Hostetnél (Hochstedt) megverték : azon harcz 
után lecommendírozván circiter 4000 embert, Hajsz-
ternek commandót adták, az ki is Pozsonnál hidat 
vetvén, általjött , és bennünket Majtínnál levő tábo-
runkban megkémleltetvén, hogy nem sokan va-
gyunk, (már akkor is, szokása szerint magyarnak, 
megrakodván prédával, majd üres zászlókat hagytak, 
kiki feleségéhez szívódott) , raj tunk jött Hajsz-
ter ; kinek meg nem felelhetvén Bercséni, sőt ku-
rázsija sem levén ahhoz (midőn ellenséget közel 
érzette, minden eszét elvesztette), onnan elnyonml-
tunk sentei hidakhoz; oda is utánunk nyomakodván 
Hajszter, tovább is egész kéri hidakhoz eltakarodott 
Bercséni. Engem csak nem tágít magátúi, hanem 
gyakran opiniómot kéri; a mi volt szívemen, meg-
mondtam : ha csak így hadakozunk, és ellenséggel 
jóformán nem ütközünk, — országot elpusztítjuk, és 
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úgy járunk, mint Tököli idejében! Ezen szavaimban 
nagy scrupulust vetett Bercséni, és mintegy diffidált 
bennem, — liogy reprobáltam azon hadakozást. Nehe-
zen tud tam tűle elválnom Kérnél; maga Léva felé, s 
onnan tovább takarodott, engem ugyan csak elbocsá-
tott Trencsín felé, hogy a tájon én is öszvecsuportoz-
tassam a hadat és Nagy-Szombat felé vigyázzak. 

Hazaérkezvén, elsőben is Ottlyk Pál fiamot jó 
paripásan Fejdelem Rákóczi udvarába küldtem : 
ifiúságát holmi kóborlókkal ne töltse ; a hol is be-
fogadták becsülettel, és bejárók közé helyheztették. 
En penig circiter háromszáz lovast összecsuportoz-
tatván, szállottam ocskai rétekre; onnan egy este 
megindultam Leopoldnak (Leopoldvárának), és leseket 
megbánván, martalékot kűdtem kapu eleiben, praesi-
diumbeli vágóknak elhajtására. Mely lármára a com-
mendans egynéhány lovast kiküldvén, és ötvenig való 
muskatírost : azokkal volt alkalmas vitánk s har-
czunk, annyira, hogy confusióban esven a német, 
ki szaladott, ki oltalmazta magát. Mintegy öt mus-
katíros egy bokron ott akadván, az egyik süveg-véve 
gratiát kér, én is megszánván őket, közelebb megyek, 
és katonáknak parancsolom : senki ne háborgassa 
őket ; azalatt köz ülök egyik hozzám irányozván 
Hintáját, úgy lőtt fejemhez, hogy csak három ujjnyira 
felől a homlokomnak általlővén nyusztos süvegemet, 
nagy Istennek oltalmában maradtam meg életemben 
akkor. Erre nézve a katonaság mind levagdalta őket, 
kik nem salválták magokat vár árkában. Egy iliú 
tisztet igen bántam, szép ember vala, nyilván úri 
személy volt, azt is levágták. Onnan visszamentünk 
Ocskóhoz, az hol kótyavetyéltünk. Másnap jött épen 
dél t á jban egy lovas-posta Károli uram túl, hozván 
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nékem ordert, hogy mindjárt sietséggel velem levő 
katonasággal siessek Náclas felé : mert ott feküvő 
Ricsán hadát föl akarják verni. Azonnal indúltam 
circiter 300 lóval. Mintegy hajnalban Vifcencztűl 
masírozván, máris előtaláltam ednéhány sebes pa-
rasztembereket, kik mondották, hogy hajnalban meg-
ütették a németeket, és meg is indították. Kire nézve, 
hogy succursusra mehessek idein: Szent-Katarína klas-
tromon alúl egy völgyen által a hegyen kijöttem 
Jabloncza felé; jókor penig, mert Generál Ricsán 
sebbe esvén, némely tisztekkel jablonczai kastélyban 
circiter 500 muskatírossal recipiálta magát. Az elő-
járó lovas megindult szaladva Szenicze felé, — annak 
esvén lévai kuruczság, sokat levagdaltak jablonczai 
nyíresben, szekereiket is ott érték, mind fölverték, 
nem sok elmehetett a iovassában, mind elveszett. 
Retroguardia penig, circiter tizenkétszázbúl álló, két 
taraczkkal épen jablonczai dombon megállapodott, 
rendbe vévén magát, avanzsírozni akart jablonczai 
kastélyhoz; hanem én eleibe állván rendelt seregek-
kel, megtartózkodott. Azalatt utána nyomakodó vala-
mely száz lovassal érkezett Bercséni, nagy conster-
natióban távúi nézvén : nem tudván az én hadamot 
rendelt seregekben állani, ki légyen? a németet is 
felesen trupokban nézvén; későn tudta meg, hogy én 
vagyok, úgy nyargalt hozzám, formalibus mondván: 
Lelkem Ottlyk, épen Isten hozott téged most ; mert 
úgy látom, Jabloncza körűi a katona csak prédának 
esett, zászlókat üresen látom, — ez az ellenség 
szégyent teszen raj tunk! Hanem, az Istenért, ne 
oszlassa Kegyelmed seregeit, azon németet, ha lehet, 
üsse meg; én is lenyargalok Jablonczálioz, és vala-
mely száz katonát Kegyelmednek segítségére küldök! 
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En az ellenségen ra j tamentem; de Korlátkö 
várához nem messzi, falusi kertekhez hátát vetvén, 
meg nem indíthattuk. Több segítségem nem érkez-
vén, el kellett hagynom azon németet, a ki is a vár-
tál egyenesen másik völgynek, Fejérkő felé eltaka-
rodott . Én is, be nem várhatván segítséget, jablonczai 
ré tekre lenyomúltam; azon németség penig elvaka-
rodott Ditrikkő alá, ott a kastélynál megállt; senki 
nem insequálta : mert a sok prédával megrakodott 
vala m á r a katonaság. Napnyúgotkor érkezett kurucz 
gyalogság, kétezerig való; ezt látván Jablonczán 
szorult német, desperált megmaradásárúi. Bercséni 
t rombitást küldvén kastélyhoz, nagy fenyegetéssel 
üzent Ricsánnak : adja föl magát , mert ostrommal 
rajtamegyünk. Nein tartott ellent Ricsán, hanem 
kívánt capitulálni, és zálogot kívánt, liogy ö is kiküld-
liessen tractára két officírt; az minthogy engem és 
Ebeczki Imrét választották Ricsánhoz. Megszűnt a 
liostilitás, és kapuhoz menvén, kijött a két officír, 
és mink is bementünk, úgy tractálták a feladást, a 
ki meg is lött, — rabúl adván magokat mindnyájan, 
és a fegyvert nekünk mind egészlen resignálták, adván 
oly assecuratiót Bercséni azon tiszteknek, hogy mind 
böcsűletesen magok lovain egész Nagy-Szombatig 
elkísértetnek. Generális maga hintajában, feleséges-
tül ki jöt t . És úgy meghálván azon jablonczai réteken, 
másnap mind elmentünk Nagy-Szombat felé, és Maj-
tínnál tábort vertünk, a rabokat Nagy-Szombatba 
bekísértük, sebeseknek alkalmatossabb gyógyítására. 
Majtínnál kótyavetyét tartottunk; sok szép pénz, 
por téka elég volt, de sokat el is esküdt a katonaság. 
Ez t a r tván egynéhány napig, azután elosztván a 
nyereséget, Károli uram circiter háromezer emberrel 
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tülünk elment, és somorjai réven általköltezködvén, 
Dunán túl takarodott ; sok katona utána szívódott 
prédának kedviért, és a mi táborunkbúi sok elszökött, 
szokása szerint, nyereséggel hazájába. Ezt megsajdít-
ván a német : újobban Hajszter rajtunk jött , kit be 
nem várhattunk, hogy szokás szerint elvakarodtunk. 
Engemet Fejérhegyen túl ötszáz lóval elcommendí-
roztak, Morva felé való vigyázásra; az mint is beszáll-
ván Szolotniczára, onnan küldtem portát mind Austria 
felé, mind Szakolcza tá jára; az is már ennekelőtte 
jó idővel meghajlott vala Rákóczi hívségére. 

Azután Bercséni, általlátván kedvetlenségemet a 
hadakban : mer t improbrálván mindenkor ezen sok 
szaladást, — minden alkalmatosságot keresett, hogy 
engem Fejdelem mellé promoveáljon. Akkor, szin-
tén in Octobri (1704.), resolválván ő Felsége kuru-
czokkal való tractát, és Selmecz-Bánya clenomináltat-
ván pro t rac ta : odaindúlt Fejdelem; engem penig 
Szolecsiczárúl minden bagázsiámmal Bercséni magá-
hoz elhivatott Léva tájára, az hova érkezvén, sok 
persvasiával és mesterséges inductiókkal magával 
sézájában elvitt Fejdelemhez, kit is Hont vármegyé-
ben, Szemeréd táján egy faluban tanáltuk. Az hol 
megszállván, engemet estvefelé bepraesentál hoffmes-
ternek, kit, — megvallom, — nehezen vállaltam ma-
gamra, de csak nem lehetett abbúl kimentenem ma-
gamot, hanem Fejdelem sok okos ajánlására nézve is 
megmaradtam. Elég nehezen esett hozzászoknom oly 
terhes tisztben : de csak naponkínt vigyázván Fejde-
lem parancsolatjára és szükséges dolgokra, kedvit 
tanáltam Fejdelemnek mindenben. Azon úttal érkez-
tünk Selmeczre, és ott meg sem szállottunk, hanem 
Vihnyére mentünk, Helenbach uram házába, és az 
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Bercséni beszállott Selmeczre. Es nem sok idő múlva 
érkeztek az <"> Felsége követjei is és plenipotentiariusi, 
úgymint : Gróf Czinczendorf, Gróf Koháry István, és 
Sailler udvari cancellarius. Azután valamely napok 
múlva érkeztek angliai királyné és hollandusok kö-
vetjei pro mediatoribus. Ezek is Selmeczen megszáll-
ván, kívántak szemben lenni Fejdelemmel; az mint is 
praefigált napon annak rende szerint excipiálni akar-
ván őket Fejdelem : két karabínyos-sereget két ka-
pitánynyal rendeltek eleiben és Fejdelem maga rendes 
h in ta já t lovaival, és engem abban beültetvén, expediált 
jó darabon eleibe azon követeknek; kiket én salutálván 
Fejdelem nevével,azon Fejdelem hintajában beültettem, 
s magam első ülésbe ülvén, egyik lovas-compánia elül, 
másik hátúi, úgy vittünk be őket Fejdelemhez, — az 
kik post longas propositiones ott is maradtak ebéden, az-
után elmentek. Alkalmas ideig tartot t ezen tracta, de, 
a mint láttuk, Fejdelem sokat kívánt, ő Felsége részé-
rűl animálni nem akartak. Minthogy in secreto traetál-
ta to t t ezen állapot: nem minden ember tudhatta meg 
fundamentomát a dolgoknak; de csak volt általlátni, 
hogy propter sua privata, publicumot elhagytuk : *) 
mert azon solennis concursus re infecta eloszlott. 

Nékem nagy munkám volt udvari dolgoknak jó 
rendben való reductiójában : mert praedecessorom, 
Hoflmester Gyulai, igen confuse és régi-magyarosan 
administrálta tisztit, a Fejdelem penig hozzászok-
ván maníros rendtartásokhoz, én is minden igyeke-

*) A leggyalázatosabb rágalmazás a szepőltlen jellemű Rákó-
czi ellen, s épen az urait mindúntalan, — a mint saját jova és ér-
deke hozza vala magával — változtató O t t l y k részéről, a ki j e l -
l em dolgában ugyan gyengén állott, de annál nagyobb dicsekvő volt. 
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zetemet ahhoz szabtam, és avval Fejdelemnek eom-
placeáltam. Mivel penig Körösi, régi komornyikja 
Fejdelemnek fizette és ruházta az udvari-szolgákot, 
minthogy igen fösvényes ember volt, és afféle durus 
magyar*) : nagy fogyatkozás volt ruhátlan cseléd-
ben; kit nem szenvedhetvén Fejdelem, megfogadta az 
opiniómot, azt javalván, hogy egy udvari-commissa-
riust resolváljon a Fejdelem, kinek fog incumbálni 
minden udvari necessitasoknak, úgy szolgarend ruhá-
zatnának provideálni. A mint meg is lött ezen disposi-
tio, és resolváltatott udvari-commissarius (Kerczell 
Adalbert) cum omni dependentia ab Aulae Praefecto. 
Avval már nagy könnyebbségem volt; de minden ne-
cessariumoknak prócuratiója csakugyan tűlem köllött 
kisülni. Kivált az fejdelmi asztaltartás nagy gondot 
adott nékem mindenkor, mert arra sok költ. Fejdelem 
asztalán kívül, az én asztalomtúl kezdvén, tizenkét 
felé köllött adni mindennap kétszer az étket; kire 
nézve két konyhamestert köllött Fejdelemnek resol-
válni, főt és vicét. Kulcsárnak dependentiája és az 
élésmesternek tűlem függött, és senkinek szabott prae-
bendákon kívül nem adatott bor az én hírem nélkül; 
abban nagy compendiumot csináltam, nem ment ide 
s tova a bor, — mégis minden esztendőben másfélezer 
akó bor elkölt Fejdelem udvaránál,**) néha több, ki-
vévén a nagy concursusokot. 

*) De hü is volt urához — kit gyermeksége óta szolgált — 
s nem hagyá őt oda balszerencséje napjaiban oly gazul, mint a hí-
zelgő, háládatlan Ott lyk! L. az 1711 -ik évet, s v. ö. mint szökött 
meg 1685-ben Thököly mellül is. 

**) Bőven ju to t t abból alkalmasint Ozoró czr a i s ! Egyébiránt 
írva hagyta Jósa Mihály: hogy folyt a bor és dőzsölés O t t l y k ud-
v a r m e s t e r u r a m a s z t a l á n á l . Ugyancsak ettek-ittak s nyakig 
úsztak ott a jó tokajiban az almaborhoz szokott tót urak. 
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Ezek után nemsokára publicáltatott Szécsénhez 
országos concursus (1705) Fejdelem által, more Diae-
ta, kire az egész vármegyék követjei és militiábúl 
eleje az Uraknak compareált. Ott, város irányában a 
sík mezőn, tábor üttetett , és kivonatván a Fejdelem 
derék sátorait, — kivált egyet, a ki még Bethlen Gá-
bor Fejdelem sátora volt, tizenkét árbonczfára, — 
abban eoncurráltak az egész Rendek. Azon alkalmatos-
sággal ad Confoedarationem perennem újobban mind 
a Fejdelem, mind az egész úri, főrend megesküdt, és 
Fej dehnet Vezérlő-Fejdelemnek, Bercsénit hadak Fő-
Generálissának declarálták, rendelvén Fejdelemnek az 
Ország pro intertentione et solutione Aulae, ut et 
alijs neeessarijs expensis kétszázezer forintot minden 
esztendőn, és Bercséninek másfélszázezer et. Ahhoz 
constituáltak 24 Senatort Fejdelem mellé, hogy 
mindenek ex Consilio Senatoriali folytattassanak; vá-
lasztatott Senatorialis Cancellarius Zsennyei István 
uram ő Nagysága, ahhoz két Referendarius és Seere-
tarius, cancellisták hasonlóképen, Labsánszky János 
uram Director Cancellariae. Külöm volt Bellicus Se-
cretarius, és külöm Aulicus. Egy szóval mindenek 
nagy pompára ordináltattanak, — holott annak ideje 
még n e m volt. Nimis enim multum fűit de authori-
tate, et parum de securitate : mer t a jó békeségnek 
előmenetelét igen gyöngén folytatták a jó Urak ; 
jóllehet eszközül vévén ab utrinque Szirmay István 
uramot és Okolicsáni Pál uramot, mind ő Felsége, 
mind a Fejdelem, ezek sűrűn folytatták a dolgokat: 
de míg Bercsényi erszénye meg nem tölt volt : *) — 

*) Ez is csak Ottlyknak Bercsényi ellen — a ki őt úrrá : feje-
delmi udvarmesterré tet te — mindenütt hálátlanul nyilvánuló egyéni 
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az ezermesterséggel tudta nyakrafőre fölforgatni a 
dolgokat. 

Azalatt látván ő Felsége, nem sincere ágálnak a 
jó Urak békesség dolgában : kihozatván Imperium búi 
egynéhány regimentet, kivált dánusokban négyet, 
azoknak praeficiáltatott Generális Herbeville, oly in-
structióval, minthogy Erdélyben nagy progressusokat 
tött Rákóczi hada, hogy ott succurráljon Szeben váro-
sának, és azt megprófontoltassa. Meg is indúlt azon 
had egészlen Duna mellett Földvár felé, és ott*) a 
Dunán általköltezett. 

Szécsénnél vége lött az országgyűlésének, de el-
sőbben is megvendégelte a Fejdelem az egész úri és 
főrendeket, — kivel nekem kimondhatatlan nagy bút 
és galibát szerzett Fejdelem : mert csak egy hétnek 
előtte megmondotta, hogy meg akar vendégleni az 
egész úri és főrendeket. 36 asztalra kellett készíttet-
nem az tractamentumot, Fejdelem asztalán kívül, ki-
hez maga és a 24 Senator leült vala. Megsegített az 
Úr-Isten ebben is : mert oly becsűletessen vittem vég-
hez, hogy sok ember csodálta. Szécséntűl Gróf For-
gách Simon uram Erdélybe beküldetett, hogy ottan 
praeparatiókat tegyen Fejdelem lejövetelére és fe j -
delmi inauguratiójára. Azalatt az ő Felsége hada is le-
nyomakodván Budához, Generál Herbavillével, mind-

ráncorjából eredett alaptalan, rút ráfogás ; mert maga Rákóczi hagyta 
írva, hogy Bercsényit, bár roszakarói fösvénységgel, kincsgyűjtéssel 
vádolák: ő erre teljességgel képtelen vala, — sőt még magának is 
a magáéban hanyagul és roszúl gazdálkodott. S nem szabad feledni, 
hogy épen B e r c s é n y i v o l t az, a k i a szatmári béke kedvezményét 
a leghatározottabban megvetve, s részéről egy pillanatig sem ha-
bozva, hagyta oda több mint h á r o m s z á z e z e r h o l d n y i j ó s z á -
g a i t , és lön földönfutóvá. 

*) Nem ott, hanem Ó-Budánál. 
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addig a Fejdelem sem indult Szécséntűl, míglen Bu-
dától tovább le nem nyomult a német tábor : hanem 
akkor a Fejdelem is megindult Erdély felé, tokaji 
passusra; elmaradván Bereséni egynéhány ezer em-
berrel, a több had elment Fejdelmmel, Generál Károli 
u ram Bereséni helyett commendírozván az hadat. 
Általmenvén a Tiszán Károli uram valamely ezer em-
berrel, indult Diószeg felé, németre való vigyázásra; 
a Fejdelem penig egyenesen Somlónak, mellette levő 
haddal nyomakodott, egész Karika nevű passusig. 
Károli uram penig gyakran tudósítván a Fej delmet, 
hogy a német nyomakodik Erdélynek és Margitához 
közölög, — kire nézve a Fejdelem subsistált karikai 
passuson, és mellette levő franczia inzsinírekkel azon 
passnst erős sánczokkal muniáltatta, sok munkást 
erdélyiek kihajtván arra. De nemcsak azt, hanem 
Zsibónál is sánezokat vetettek, és oda helyheztetett 
Generál de Zalűr (Des Alleurs marquis) franczia követ, 
reguláris granatírosokkal, taraczkokkal, és a több 
magyar gyalogsággal, bevágatván az erdőket. Itt már 
oly dispositiók voltak, hogy a németnek azon sán-
ezokba resistálnak. A mint is zsibói (karikai) sánezot 
nyilván megkémleltetvén német Generál, és szorosnak 
látván az aggressust : zsibói passuslioz tért, a Fejde-
lem penig valamely karabélyos sereggel és udvariak-
kal onnan Karikától Szamos-Újvárhoz *) elment. En-
gem nagy obtestatióval s kéréssel is azon zsibói 
sánezba Gróf Forgách Simon uram mellé expediált, 
az ki is azon egy sánezban magyar gyalogságot eom-
mendírozta, és túl felől, — a mint feljebb írám, — 
francziai Generál de Zallyűr. En mihen odaérkeztem : 

*) Csak a szomszéd Gorbóra, gr. Csáky Lászlóhoz, ebédre. 
MON. IITTNCr. I II3T. — S C R I P T . X X V I I . KÖTET. 7 
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sok szép gyalogságát látván, elhitettem magammal, 
liogy az ellenség szégyent vall; ele vizsgálván sánezo-
kat : a két sánez közt tanáltam egy rést, olyat egy 
dombon, kinek meredekségéhez bíztak a jó Generáli-
sok, és ot tan sánczot nem vetettek. A mint érkezett 
az ellenség : mindjárt azon dombnak eleommendíro-
zott alkalmas gyalog trupot, és azon be is jö t t első-
ben, úgy osztán Generál de Zallyűr nem állhatván az 
ataquát, — mert ezek, kik dombra felmásztak, hátul 
estelv volna neki, — retirálni köllett magát, és con-
sequenter a több sánczokban is confusioba esett a sok 
szép gyalogság, kiki hegynek, a ki gyalog, a lovas 
penig a völgyen föl elszaladtak. Igazán, duce cervo 
pugnabant leones: mert a hajdúság oly szívesen ment 
volna ellenségnek, — de a tudatlan vezérek minden 
confusiót okoztak. 

Én már a Fejdelem után Szamos-Újvár felé nem 
mehettem. Ellenséget nagy darabon hátunkon hoz-
tunk ; vezetékem sem volt, csak az Isten oltalmazott, 
esős, sáros időben, hogy a lovam győzte az útat. 
Egész Kolozsvárig jöttünk koplalással. Ezen harcz 
Szent-Márton napján történt ; másnap érkeztem Ko-
lozsvárra, az hol is már nagy lárma lött. Körösit, 
Fejdelem komornyikját, ott tanáltam Fejdelem ba-
gázsiájával, az ki tanácsot adni sem tudott magának; 
ha én nem érkeztem volna, nagy kárt vallott volna 
Fejdelem. *) Úgy osztán jö t t orderünk Fejdelemtűi, 
hogy Beszterczére vegyük útunkot. Az szerint meg-
indúlván, eljüttünk, és Beszterczére érkeztünk; de a 
Fejdelmet ott nem tanáltunk, hanem ott meghálván, 
Forgácli Simonné Asszonyt ott tanáltuk bagázsiájával 

*) Fölséges Öndicséret, mint majd még többször is meglátjuk, 
pl. a trencsényi harcz után, a kis-tapolcsányi kastélyban. 
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nagy búban és gondban. Nékem a város, úgy mint 
Fejdelem Hoffmest erének, egy szép aranyos, fedeles-
kupá t adott ajándokon. Azután onnan harmadnapra 
megindúltunk, és Máramaros felé, Emberfő nevű 
kegyetlen hegyes passuson a Fejdelemmel és a meg-
m a r a d t haddal általmentünk, nagy szükségben kenyér 
dolgábúl. Az átkozott orosz falukban még csak málét 
is alig kaphatott a szegény katona. 

Generál Herbaville armadástúl bement Erdélybe, 
elsőbben is Kolozsvárra, az hol portám triumphalem 
erigáltak volt jesoviták Fejdelem introitusára nézve, 
kit magam is láttam, szép emblemákkal volt feléke-
sítve ; de valóban nagy félelemmel rontották, a míg 
begyüt t német Generális, ki miatt volt is bajok, — 
de avval mentették magokat, hogy Generális Forgách 
Simon uram parancsolatjábúl erigálták. A Fejdelem 
Ecsedbe ment, ot t múlatott alkalmas ideig, az hová 
egy dániai óbestert fogva hoztak Erdélyben lappangó 
kuruczok. A német penig Feírvár felé, és onnan 
Szebenbe masírozott, az hol mulatván alkalmas ideig, 
és megprófontozván szebeni praesidiumot, visszament 
Erdélybűi Margita felé, igyenes passusban, és onnan 
ar ra , a merre legyött vala, *) Földvár felé. 

Minthogy a békesség t rac tá ja szüntelen fotytat-
t a t o t t Szirmai István és Okolicsányi Pál uramék 
által : Újvárba érkezett Fejdelem, Generális Bercséni-
vel és több Senatoraival; a mediatorok penig, angliai 
és hollandiai követek, érkeztek Nagy-Szombatba. 
Szirmai és Okolicsányi által folytattatott az állapot: 
mi formában elkezdjék azon tractát? A Fejdelem 
reputat iót tartván, Újvárban maradott, hanem Ber-

*) Nem arra, t . i. Buda, nem is Földvár: hanem Arad, Péter-
várad s Eszék felé ment vissza Herbeville, és Schlick is. 
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csénit beküldte két-három Senator úrral : azok ottan 
(Nagy-Szombatban) pro et contra propositiókat exci-
piálták, és mindeneket Fejdelemmel communicáltak, 
a mint volt tudtokra. Sokat ígért Istenben elnyúgo-
dott József császár, kivel magyarok nagy boldogság-
ban lehettek volna (?), de camelus desiderans cornua, 
et aures amisit, — úgy jártak a jó magyar nrak is! 
Re infecta eloszlott azon nagy-szombati t racta( l 706.). 

Ä Fej delemasszonyt ő Felsége kibocsátott vala 
Bécsbűi, az ő nagy instantiájára : ele valóban nagy 
galibánkra, — mert tékozló és pompát űző természeti 
véghetetlen volt, ki miatt nekem is nagy búm és 
gondom volt szüntelen. A Fej delemasszony csehországi 
hévízeket óhajtván Karlspadban, képtelen Fejdelem 
költségével és nagy pompásan oda expediáltatott, 
Selmeczi János t Hoff mesternek rendelvén melléje. 
Új várbúi megindúlt Szakolcza felé; Generál Forgách 
Simon uram commendírozott haddal, és én, úgy mintFő-
hoffmester, némely udvariakkal, kísírtettük Fej delem-
asszonyt egész Szakolczáig; onnan elváltunk, és visz-
szaérkeztünk Fejdelemhez Újvárba. Onnan ismént 
Eger felé men t a Fejdelem, Bercséni elmaradván az 
több haddal tűlünk. Ugyan Egerben teleltünk akkor, 
és újonnan beküld vén a Fejdelem feles hadát Erdély-
be, némely erdélyi urakat magához kihívatta, kikkel 
sokat tanácskozván fejdelemségre való inauguratió-
rúl : deliberálták, hogy csak bemenjen a Fejdelem 
másszor is Erdélybe, és inauguráltassa magát; magok 
előrementek pro dispositione Dominorum Transylva-
norum. Meg is egyeztek rajta, hogy Maros-Vásárhe-
lyen publicáltassék a gyűlés, és ott Fejdelem inaugu-
ráltassék. E r re nézve Egerben nagy készületeket 
tétetett Fejdelem azon pompára, és ugyan sok bagá-
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zsiával, számos szekerekkel in Majo (1707.) be is 
mentünk. 

Beérkezvén Maros-Vásárhelybe, egy nap meg-
nyugodván, harmadnapra eonveniáltak ad Consilium, 
és de modalitate inaugurationis végeztek: micsoda so-
lennitással tétessék le a hitet Fejdelmmel, és micsoda 
conditiókra ? Azontúl meg is voltak a ceremóniák, de 
nekem is még nagy galibámra; mert meghagyta Fej-
delem, hogy tegyek oly dispositiót : az egész Statuso-
ka t tisztességesen megvendégelhesse. Ezen volt nagy 
lotörésem; mert a jó erdélyiek humora nem qua-
drálván mieinkkel, — nehezen tudtam rendbe venni 
a dolgokot. Elsőben is praeterpropter végire jár tam 
személyeknek számát, azt connotálván, azután : hány 
asztalra készíttessék az ebéd? determináltam; az egész 
konyhabeli szükséget papirosra föltétettem, és Fő-
commissarius Gróf Teleki uramnak kiadtam, hogy ő 
is subalternus-commissariusinak injungáljon minden 
föltött szükségeknek behozását. Fejdelem konyhames-
teré t előhívatván, minthogy ő szolgált azelőtt is Apafi 
Fejdelemnél konyhamesterül, még ezen kívül négy 
konyhamestert determináltam közönséges asztalok-
hoz, — és úgy Istennek segítségével harmadnapra 
azon vendégség elkészült. Fejdelem erdélyi tanács-
urakkal egy palotában, azonkívül secundum gradus et 
dignitates gazdáknak kiadtam írva: kiket hol alkalmaz-
tassák tisztességesen; négy hosszú (asztalon), Fejde-
lem asztalán kívül, adatott az étek. Egy egész ökröt, 
t izenkét egész berbícset (ürüt) hagytam város piaczán 
süttetni közönséges népnek s populusnak, és két ház-
nál j ó magas helyekre nagy hordós borokat fölvonat-
tam, nagy csévéket a fenekekben beverettem, alatt a 
piaezon kádakot vonattam, és folytattam a bort ká-
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dakban, szabad volt kinek-kinek meríteni, — Fejdelem 
asztalát is úgy alkalmaztatván, hogy álmélkodtak ra j ta 
erdélyi urak, jó tokaji borral tartván emiétett urakot. 

Ott két hétnél tovább nem késtünk, hanem 
megindúltunk Magyarország felé, Ónodhoz publicál-
tatván magyarországi újabb gyűlés, a hová mind 
Dunán túl, mind innen a Dunán, vármegyék zászlós 
seregekkel nagy frequentiával compareáltak. Ezen 
gyűlésbe a jó Urak, nem tudaték micsoda gyanúság-
búl Túrócz vármegye ellen, — hogy tanáltak irnia 
némely vármegyéknek magok praegravatiójárúl, kit 
Bercsényi rendetlen dispositióibúl (?) szenvedtek, — 
azt legelsőbben proponálta Fejdelem, de modeste; arra 
Okolicsányi Kristóf és Rakowszky Menyhért fölállván 
Bercsényi há ta megé, kezdték tisztességesen magokat 
menteni, hogy nem a feibe irtak szomszéd várme-
gyéknek, hogy valamely pártolásra okot adni kíván-
tak volna : hanem hogy ezen országos concursusban 
orvoslását instálták volna. Erre fonállá Bercsényi 
nagy furiával, és fölkiált : Méltó volna ilyen hazánk 
árúlóit öszvekonczolni! — *) Ezt csak hogy kimondta, 
adstans némely vérszomjúhozó magyarok kardokat 
vontak, és ott mindjárt mind a kettőt főbe vagdalni 
kezdték rú t brutalitással, annyira, kihúzván szegé-
nyeket a sátorbúi, a sok kegyetlen ember vagdalta 
szegényeket, mint a barmokat, Rakovszkit szegényt 
mindjárt megölték, Okolicsányit penig rút, fertelmes 
sebekben egy sátorba bevonták. Ezen nagy lárma 
esék a nép közt, — csaknem mindnyájokat Túrócz 
vármegyeieket öszvekonczolták : hanem karabélyos 
egy companiát köllett Fejdelemnek melléjek strázsá-

*) A tény, ismét Bercsényi rovására, hűtlenül adatik elő. V. ö. 
az alábbi ónodi naplót és Rákóczi Emlékiratait, 
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júl rendelni, hogy életbe megmaradhassanak. Azután 
Rakovszki testét hóhérral kihúzatták a mezőre, tábo-
ron kívül, és ott eltemettetett. Okolicsáninak vala-
mely napig kötötték sebeit, azután, meg nem eléged-
vén avval, hogy számtalan seb volt ra j ta : még hóhér-
ral is megkínoztatták, azért, hogy vallja meg : volt-é 
rebellióra indúlatjok, és ki p er s vasi ójából ? — Siral-
mas volt ezt hallani, nemcsak látni, ilyen pogánynál 
pogányal >b kegyetlenséget ártat lan embereken kö-
vetn i*) ; mert ki nem gyütt egyéb (?) abbúl, hanem 
praecise csak az, hogy tanácskoztak : mi karban eleit 
vegyenek a praegravatióknak ? Mert oly képtelen 
dolgokat és kegyetlenségeket elkövetett Bercsényi 
Miklós a vármegyéken, hogy nemhogy panaszolni, 
de még arról beszélni is nehéz és félelmes volt (?); 
soha németek a la t t olyan kegyetlenség, húzásvonás 
el nem követtett, mint azon időkben (?!) Azután 
Okolicsánit egy szekerkén kivitték, és hóhérral el-
ü t te t te ték a fejét, ott a mezőn Rakowszki mellett 
eltemetteték. Szép istenesen kimúlt e világbúi, az én 
praedicatorom assistentiájával, és fiam András mel-
le t te létével, az ki koporsót csináltatván, el is temet-
te t te , praesentiájában. Későn megcsendesedett a nép 
ezen kegyetlen actus után. Azután nem tudaték, mi-
csoda ördönges conceptust (?!) elővévén az Urak : detro-
nisatiót Felséges József Királynak in publica sessione 
proponálták, és a r ra rend szerint a voxokat nemcsak 
szó val, de magános subscriptiók alatt is megkívánták. 
Ez a nóta nehéz volt, et praecedenti actu tyrannico: 
m e r t kinek nem is volt ehhez kedve és szíves resolu-
tiója, de cseleked etinek úgy köllött meglenni, a mint 

*) S akkor mégsem szólt ellene, sőt a többivel maga is reá 
szavazott a túrócziakat sújtó végzeményre ! 
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kívánta a potioritas, kiki tartva Rakowszky és Oko-
licsányi tánczátúl. Azon gyűlésben újonnan vezérlő-
fej delems éget confirmálták, és nemsokára eloszlottak. 
Ezen idő a la t t Generál Hajszter Dunántúl nagy pro-
gressusokat teszen, és Rákóczi hadát alkalmasint 
persequál. *) 

Nagy boldogtalansága ennek az magyar hazá-
nak, hogy az Urak, kik kezdék a háborút, praetextu 
boni publici magok privatumát űzék; nagy böcsűlet-
tel lehetett volna megbékélniek hollandi és angliai 
mediatio a la t t , midőn is öt esztendő alatt sokszor 
szerencséssen jártak az harczokban; Dunáninnen 
Generál Ricsán corpusát megverték, Dunántúl Szent-
Gothárdnál Rabatát az egész hadaival oly confusióba 
ejtették, csaknem magát is elfogták, elnyervén az 
egész bagázsiáját, ágyúit, — azonkívül sok particuláris 
nevezetes próbákat szerencsésen végbevittek , Bécs 
elein 300 lovas hacsérost**) vitézmódon felverték. 
Ilyen actusokkal mind nevekedett a híre magyarnak, 
és ő Felségének megbékűlésre mindenkor tetszék nagy 
hajlandósága; de az Isten elvette eszeket a hadi 
directoroknak. Midőn hetvenezer lovas, gyalog, fegy-
verviselő ember volt Rákóczi hívségén : nem jó lett 
volna-e azon szép fegyvernek letételével megbékélni? 
Ez lött volna örökkévaló emlékezet, és szabadságban 
megnyúgovásra való alkalmatosság. Ezentúl mái-
minden esztendőben csökkent előmenetele magyar-
nak : a sok húzás-vonást, istentelenséget nem szen-
vedhetvén az Isten, kivált Bercsényi Miklós miket 

*) Nem áll ez 1707-ről, mikor Heister nem is vezényelt, és a 
császáriak Dunántúl semmitsem haladhattak elő, — hanem 1709-ről. 

**) A cs. a r c i ere-gárda lovagjai, kiket Bezerédy s Balogh 
Ádám futamtattak meg és szabdaltak le egypárszor. 
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követett az vármegyékben,*) positive maga szokott 
practicájával elámétván Fejdelmet. Elsőben is réz-
pénzt inducáltata, annak örve alatt tülten-tültette 
az erszényit, **) mert bányavárosokon a sok szép 
a ranya t s tallért indesinenter gyűjtette. A mely de-
puta tumot offerált az Ország Fejdelemnek, százezer 
tallért, pro eondigno salario aulicorum, pro totius 
aulae necessitate : aztat én a vármegyéktűi mind in 
na tu ra bevettem, cum maximo ipsorum contentu, et 
insensibili exsolutione ejusdem quanti; de jó Bercsé-
nyi az egész maga intertentióját, felesége mindenütt 
költséges tartását ingyen elvette, és azonkívül maga 
deputatumját az országon exequáltatta. Ezeket nem 
szenvedhette az Isten, mert sok keserves nyögés 
penetrál t az Istenhez, és vindictára provoeálta; a m i n t 
minden szerencsénk hátramászott. 

r 

En is megunván az nagy gondos tisztemet, kiben 
ki nem írható bajom s gondom volt, javallottam 
Fejdelemnek, hogy maga jószáginak rendes curájáért 
és hasznosabb dispositiókért instituáljon Oeconomicum 
Consilium (Aulicumot), hogy a Fejdelem ne búsíttassék 
minden állapotért, a mint én láttam más országok-
ban. Ennek annuált, és ilyen írásban s instructióban 
vette a dolgot: Consiliumnak Fő-Praesese maga volt, 
én voltam Vice-Praeses, négy Dominiumnak Praefe-
ctusa négy Consiliarius, Causarum Director Okolicsá-
nyi Mihály uram, Rationum Director Bulowszki Dániel 

*) Ellenkezőleg, a mi a húzás-vonást illeti : nem Bercsényi, 
hanem mindig K á r o l y i féktelen hadai ellen volt a legnagyobb 
panasz ; de Ottlyk uram a szatmári béke megkötésével hatalmassá 
lett Károlyit nem meri szóba hozni, hanem mindent a száműzötté 
vált Bercsényire fogna. 

**) Rút hazugság; e pénz posztóért és fegyverért stb. külde-
tet t a külföldre, tehát a hadak szükségére adatott ki. 
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uram, azonkívül két Rationum Exactor; ennek az 
Consiliumnak Secretariusa Beniczki Gáspár uram, 
annak két Cancellistája. Secretarius kezében Fejdelem 
pecsétje, cum inscriptione : Consilium Oeconomicum 
(Aulicum). Ez így rendesen fölállott; én ugyan hol 
Fejdelem mellett, hol Patakon vagy Munkácson meg-
fordúltam, és mindenütt mellettem Secretarius, Can-
cellistákkal. Valamennyi instantia az Praefectusokhoz 
jö t t : az kezemhez került, mert Praefectusoknak ilyen 
parancsolatjok volt, hogy ne a Fejdelemhez, hanem 
hozzám clirecte minden instans dirigáltassék; kit 
magam resolválhattam cum Secretario, resolváltam, 
ha oly nehéz dolog volt, haladott ad Consilium. 
Minden esztendőben négyszer statuáltatott concursu-
sunk, et quidem in meditullio Bonorum, Patakon 
vagy Munkácson. Mindenkor az első sessio kezdődött 
circa 1. January, azután három holnap után másod-
szor, és úgy per consequens. A sessiók így celebrál-
tattak : magam praesideáltam, a négy Praefectus két 
részen, és Causarum Director, cum Directore Ratio-
num, Secretarius ült végin. Elsőben egy Praefectus 
angarialis extractusait praesentáltassa tisztartóival; 
quid-quid ex stáb at, vei in natura, vei in pecunia ? azt 
föl kellett tenni , azután de universis oeconomicis 
rebus köllött adni informatiót. Ha mi instantiák 
voltak in Dominio, azokat revideáltuk; quae juridica 
erant, ez aránt Director Causarum opinióját vettük, 
és determináltuk; quae pertinebant ad rationum 
exactionem : arrúl informatiót adott Director Ratio-
num, az is inprotocolláltatott. Praefectus ha mi híjá-
val volt in suo Dominio, azt proponálta : pro com-
pendio expensarum más praefecturábúl a mi telhetett, 
determináltatott, és rend szerint több praefecturák-
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nak dolgait is ez szerint rumináltuk és determináltuk. 
Mindenik praefecturában mikínt oeconomizálnak ? 
per quaestiones mind előkerült, úgy, hogy a ki negli-
gens volt, ott corrigáltatott, és tanúihatott is. Vala-
kinél valami készpénz vol t : az nem hevert ládájában, 
hanem angaricalis extractusában specificálni köllett, 
és úgy per assignationes Consily, Fejdelem komor-
nyikjának kezéhez került. Nagy gondunk volt ebben 
az állapotban, kivált nekem : mert máramarosi sóak-
nák is a mi dispositiónkban voltak, úgy az munkácsi 
vashámorok. — Ez, megvallom, in continua experientia 
olyan lelke volt a jó rendnek, hogy soha jobb nem 
lehet : mer t senkinek in privato gazdagodni nem le-
hetett, mind prodeáltak in aprieum. Absoluta sessione 
angariali , Consiharíusok eloszlottak, magam penig 
mentem Fejdelemhez Secretariussal, és mindenekrül 
te t tem relatiót; ha valamely occurrens nagy kérdés 
volt köztünk, kit Fejdelemre relegáltuk : azt Fejde-
lemmel resolváltattam, és minden legkisebb állapot 
improtocolláltatott. Ezen Directorium igen tetszett 
Fejdelemnek, és minden okos embernek, valaki lá t ta ; 
nékem penig ezért némelyek irígyim voltak, és titkos 
nem-joakaróim, kivált Udvari-Kapitány Vay A dám, a 
ki minden dolgot kívánt volna dirigálni, — de józa-
non ri tkán. *) 

Ezen oeconomiealis dolgok nékem sok distractiót 
tettek, úgy, liogyZsibrik Miklós uram hoffmestersége-
met subportálta alkalmas ideig; kibül én minden úttal 
kívánván fölszabadulnom, instáltam Fejdelemnél, hogy 
énhelyettem mást constituáljon : mert reá nem érke-
zem tarn Aulae, quam universorum Bonorum directio-

*) Megint egy váltig jellemesnek ismert és haláláig hű emi-
gránst rágalmaz, — hogy annálinkább dicsérhesse magát. 
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nem viselni, — de kiváltképen egy concivis rósz 
ember: Illosvai János büszkeségit és roszemberségit 
nem szenvedhetvén. Sok ideig haladott búcsúzásom-
nak resolutiója; azalatt superveniált Feldmarschalk 
Pálffi urammal való tracta (1710—11.), kinek is ple-
nipotentiája levén József császártúl, és adjunctussa 
volt pro Bellico Referendarius Locher, hogy tractál-
jon Rákóczival; az mint is Kálióba szállván Feldmar-
schalk Pálffi uram, onnan correspondeált Károli Sán-
dor urammal, sőt parolára emiétett Károli uram be 
is jár t Kallóba Pálffi uramhoz, kívánván magyarokkal 
minden jó t végezni. Már azelőtt ország dolgait rontó 
büszke Bercsényi betakarodott vala Lengyelországba 
minden bagázsiával, sub eo praetextu, hogy Moskva 
Ozár kívánta véle való conferentiát de rebus Hunga-
ricis, — a ki csak tiszta hazug praetextus volt : mert 
látván Magyarországban hogy nem subsistál, azért 
elvakarodott idein. *) 

Annyira vitte Károli Sándor uram békességnek 
tractáját, hogy Rákóczi resolválta magát Tiszán által-
menni, és Ocsván, Károli uram residentiájában, Pálfii 
urammal szemben lenni, et de modalitate pacem 
amplectendi consultálkodni. Ezen mindnyáján meg-
örültünk , mert naponként veszedelem közelgetett 
hozzánk; az sok exulans becsületes ember minden 
cselédekkel jobbára Ung vármegyébe szorúlt, nem 
várhattak egyebet utolsó veszedelemnél. Mert 1708. 
igazán Istennek ostorát méltán szenvedett Fejdelem, 
Bercsénivel, minden hadával; midőnTrencsínnél meg-

*) Ismét ocsmány hazugság. Tudvalevőleg ugyanis Bercsényi 
gróf, Rákóczi fejedelem egyenes akaratából ment vala be Lengyel-
országba, hogy az 1707. óta szövetséges Péter czárt személyes jelen-
létével bírja reá a segélyadásra, s az orosz seregek élén jöhes-
sen vissza. 
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szállván a Fejdelem, hamri erdőnek háta megett: 
volt jó nyolczezer gyalog, és lovas hada is nem sok-
kal kevesebb, tizennégy mezei-taraczkja. Hajszter 
penig ötezer lovassal, minden gyalog nélkül Vág-
Újhelynél általjővén gázlóban, meg sem gondolta, 
hogy megütközzék velünk; hanem reábukkanván 
hadainkra, elsőben Rizvadlón túl másfélszáz lovasbúi 
álló kurucz portát fölvervén, hátokon jö t t egész 
Turnáig : akkor korán reggel lárma esék kurucz 
táboron; (aug. 3.) Fejdelem Bercsénivel felültetvén 
a tábort , kirendelték a seregeket: de a tudatlan ve-
zérek oly confuse kirendelték hadat, hogy az okos 
német Generálisok, úgymint Hajszter, Pálffi uram, 
általlátták rendetlenségeket. Mert ők is, német hada-
kot szedlicsnai dombokra az erdő felé lineákban 
kirendelvén, látták erősnek lenni kuruczságot: contra-
marst kezdtek tenni Trencsín felé; elsőben is turnai 
major mellett kezdett masírozni, onnan által az 
árkon, a ki hamri erdő alatt volt, — azon dombnak 
tetejére, a ki irányában vagyon hamri erdőnek, ott 
kezdtek lineát vonni. A mi hadunkot is hamri erdőtűi 
azon a dombon kirendelték, de valóban confuse: mert 
a gyalogságot lovastúl elszakaszták, egy részit a 
völgyön hagyták, más részit erdő felé, harmadik ré-
szit hamr i erdőbe szállították. A német mind csak 
azon lineákhoz szívódott, és ha azok ott hevenyiben 
ataquálták volna : egész confusióba esett volna a 
német. De az értetlenség mindenkor nagy vétket okoz-
ván, — midőn a német böcsűletesen tőlünk el akart 
válni : akkor balszárnyon (Pekry) valami ellenkezés-
sel ráczok Ebeczki István uram hadával oly confusiót 
csináltak, hogy midőn visszaverték volna ellenkező 
ráczokot, és azután lineánkhoz retirálni akarták volna 
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magokat kuruczok : a nagy Istennek ostorábúl, min-
den periculum nélkül, magok között confusiót csinál-
tak, és szaladni kezdtek, és consequenter ex ordine a 
több had is már megindult Barát-Lehota felé. Elbá-
múlt a német, — és ezt látván, hadunknak hátán jött 
örömmel, elsőben az egész lovast erdőknek és barát-
lehotai völgynek hajtván, azután gyalognak fordult, 
kivált palotás-ezernek, a ki regulariter hamri erdőben 
állott, de az óbestere (Szent-Iványi János) ebül viselte 
magát: mert elkapván az első zászlót, lóháton elment, 
és a regimentit ott hagyta veszni, — kit nagy vér-
ontás nélkül nem lehetett fölverni, hanem a német 
tisztek kiáltottak gratiát, hogy tegyék le a fegyvert, 
meggratiázzák; erre nézve inconsiderate letevén a 
fegyvert, sokat megöltek bennek, a többit mint a 
barmot, úgy hajtották trencsíni rabságra. Maga Rá-
kóczi sok nyargalásban lóval megesett, más lóra 
kapott, az penig a kin nyargalt, mindjárt megdöglött. 
Ebben az confusióban némely része Rákóczi hadának 
föl a völgyen, árkokon, más része, úgymint a Fejde-
lem, inóczi hegynek a meredekin által, Zlatnik felé 
gyalázatosan szaladott. Magam is a Fejdelmet épen 
hegyen túl beértem, mert álmélkodva néztem : mi 
okbúl megfutamodott ez a sok szép had ? A német is 
csudálta, és örömmel insequálta. De egyedül Istennek 
ostora volt, — az Urak ambitióját nem szenvedhet-
vén az Isten, kik nem a közönséges jót, hanem ma-
gok privatumát nézték, és a miatt, midőn iclejek volt, 
meg nem békéltek. 

A Fejdelem orczája nagyon megsebesedett az 
esésben. Tűlem tudakozván : merre kellessék men-
nünk Kis-Tapolcsán felé ? kiválasztván kalaúzt, sötét 
estve érkeztünk Nagy-Tapolcsánhoz, onnan Szerde-
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helynél mentünk által Nyitrán, és Szerdehelytt meg-
szállott a Fejdelem, és vele kik voltunk mindnyájan. 
Éjfél tá jban érkezett hozzánk Bercséni. Ott egész 
viradtig késtünk. Minthogy akkor én a feleségemet 
Ozoróczon hagytam vol t , —jól lehe t a harczhelyrűl 
küldtem hozzá, hogy onnan takarodjék Nagy-Ugrócz 
felé, a mint el is takarodott, mindent re infecta 
hagyván Ozoróczon, — de mégis búsúltam : netalán-
tán insequáljon bennünket az ellenség Bán felé, onnan 
tovább ne jöjjön : a r ra nézve a Fej delemtűi nagy-
nehezen elkéredzettem Nagy-Ugróezra, hogy onnan 
Bajmócz felé eligazítván feleségemet,*) magam Kis-
Tapolcsánra Fejdelem után mehessek. Elérkezvén dél-
tá jban Nagy-Ugróczra : már is feleségem onnan elta-
karodot t Bajmócz felé és tacskói passuson Tepliczére, 
magam penig ott szándékoztam meghálni; de püspek 
Bíber urammal alsó-kastélyban beszélgetvén, azt 
tanáltuk, hogy Bán felé nyargaltassunk recognoscálni: 
a német nem jött-é által a hegyen ? netalántán inopi-
nate megnyomjon bennünket, vagy valamely portája. 
Emiétet t püspek mindjárt két szkacsáni szabadossal 
eztet recognoscáltatta. Benyargalván csakhamar a jó 
két legény báni fenyérbe, onnan meglátták, hogy 
Hajszter egész hadával báni mezőben megszállott 5 
óra tá jban estvefelé (aug. 4.). Ezt meghozván, én 
azonnal megindúltam Nagy-Ugróczrúl Kis-Tapolcsán 
felé, által a hegyen; reggel napkeletkor (aug. 5.) 
érkeztem Kis-Tapolcsánhoz, Rákóczi hadát ott a völ-
gyen nyugodni, heverni, minden vigyázás nélkül ta-
náltam. Magam lementem kastélyba, az hol még csak 

*) Íme, a legválságosabb pillanatban hagyja oda a fejedelmet, 
liogy neje és ozoróczi jószága megmentéséhez, szóval : p r i v a t u m á -
hoz lásson, — és ö vádolja az „ U r a k a t " privatum-kereséssel ! . . . 
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jóformában nem készültek indúlni. A Fejdelem meg-
látván engem, Bercsénivel: tudakozódták az ellenség 
dolgát; midőn megmondottam, hol légyen az ellen-
ség, és hogy eddigis nem penetrált Kis-Tapolcsánhoz, 
holott hat óra alatt bízvást eljöhetett: akkor nem 
vették t réfára a dolgot, mindjárt indultak. Igazán, 
nagy szerencsén maradtunk ; hogyha azon estve 
megindúlt volna német Bán túl : hajnalban kis-tapol-
csáni kastélyba szorította volna Fejdelmet Bercséni-
vel ; de igazán, az én relatióm salválta őket: *) mert 
Hajszter az nap circa lioram 2. pomeridianam érkez-
vén hadával együtt Kis-Tapolcsára, — a Fejdelem 
penig nagy consternatióban lévén Bercsénivel, de 
kivált Bercséni féltvén feleségét Bajmócz várában: 
épen Macskarévhez hogy érkezni akartunk, engem 
visszacommendíroztak, 30 karabélyost és cavalér-
companiábúl 15 officírt adván magam mellém ; men-
tem Szent-Kereszt felé, leginkább Bercséni disposi-
tiójára, hogy feleségit dirigáljam Murányba. Az mint 
is érkezvén Szent-Keresztbe, ott subsistálván, men-
tem végire , hogy Bercsényiné már is általment 
Besztercze-Bánya felé. Magamnak nagy commoditás-
sal eset t : mer t onnan én is Bajmócz félé vettem 
utamot, és onnan tacskói hegyen Tepliczére mentem 
feleségemhez. **) 

Hogy continuáljam Méltóságos Feldmarsalk 
Pálffi János urammal inchoált tractának dolgát: arra 

*) Újból a nagy-rettentő dicsekvés ; holott föntebb maga írja, 
hogy már mikor ő odaért, t. i. napkeltekor, fenn voltak a fejedelem 
és Bercsényi, s csakhogy épen megindúlni nem kezdtek, — holott 
a német csak d. u. két órakor ért oda. 

**) íme, a Bercsényi felesége kísérésének ürügye alatt — 
saját feleségéhez f u t , a maga privatumát nem kereső, Önzéste-
len hazafi ! 
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midőn Munkácson készült volna Fejdelem, engem 
előhívatott, és megmondta szándékát: dispositiót te-
gyek holnapi indúlására, általmegyen a Tiszán Ocsvára 
Pálffi uramhoz, engem is akarván magával elvinni. 
De én praevideálván az t : nagy jó Kegyelmes Uram 
lévén Pálffi uram, netalántán kívánjon ad partém 
velem szemben lenni, és az által suspicióba ne essek 
Rákóczinál, — magamat kimentettem azon utazástúl, 
és elmaradtam Munkácson. Altallátván következendő 
veszedelmet, hogy Fejdelem cunctatiója miatt meg-
romlunk, ha ezen t rac tá t nem követjük: indulásának 
előtte Fejdelemnek, Munkácson magam szállására 
convocáltam az ezeres-kapitányokat, kik szép regi-
menteket commendíroztak, és elsőben hitre fogtam 
őke t , hogy valamit mondok mindnyájunk javára, 
engem el nem árúinak, s meg nem mondják, kitűl 
hallották.*) Erre assecurálván engem említett ezeres-
kapitányok: hit a la t t obtestáltam őket a r r a , hogy 
elsőben is Generál Károlyi uramhoz menjenek, és 
mondják meg: minthogy minden szerencsénk és sze-
rencsétlenségünk ezen tractának kimenetelébűi áll, 
azért mondjanak Károlyi uramnak, hogy az elkezdett 
t ractá t minden tehetséggel continuálni és secundálni 
igyekezzenek, mert absolute Magyarországbúi senki 
ki nem megyen Lengyelországba, (a mint egész dispo-
sitiója erre czélozott a Fejdelemnek, hogy a hadait 
kivigye Lengyelországba). Adtam példát eleikbe Tö-
köli háborújá t : valaki Tökölivel kiment Törökor-

*) Itt , ez arczátlan önvallomásból tűnik ki, hogy Ottlyk az 
Ónodnál összevagdalt túrócziaknál nagyobb árúló, titkos conspirator, 
sőt másokat elcsábító volt, s akkor, midőn vele jól tett Urának, Fe-
jedelmének kenyerét ette, fizetését élvezte, hűségére hittel kötelezve 
vol t ; — és még ő kötelezett másokat hit alatt az elpártolásra a 
fejedelemtől! 

MON. HUNGr, HIST. — SCRIPT. X X V I I . KÖTET. 8 
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szagra: magára maradott, és a kik idejin megtértünk 
ő Felsége hívségére, meglőtt a gratiánk, és hazaszál-
lottunk. *) Ezen tanácsomat nagy consideratióba vet-
ték emiétett ezeres-kapitán-yok, és mindjárt tűlem 
azon estve mentek Károlyi uramhoz, nagy exaggera-
tióval megmondották, hogy úgy folytassa a t rac tá t : 
végbemehessen, — máskép élni-halni resolválták 
magokat inkább Magyarországban, semmint kimen-
jenek Lengyelországba. Ezt meghallván Generál Ká-
roli u ram: nagyon csudálkozott ezen nagy resolutión, 
mert magát is a Fejdelem annyira disponálta volt, hogy 
inkább kimegyen Fejdelem után Lengyelországba; de 
mivel ilyen resolutióját értette Fejdelem hadainak: 
elmenvén Ocsvára és Pálffi urammal (Vaján) szem-
ben levén a Fejdelem, alkalmas inclinatióját tapasz-
taltuk békességre. De mivel Moszkva Czárhoz provo-
cálta magát continuatiójára: arra nézve megtérvén 
Munkácsra, csakhamar lengyelországi indúlásra min-
den praeparatiókat resolvált; a mint is egymásután 
indúlni köllött az egész bagázsiának, tevén disposi-
tiót munkácsi praesidiumrúl, és főcommendót a vár-
ban Zsennyei István uramat declarálván, az alsó-
várban is az ríj kerítésbe sok szép hadat, lovast, gya-
logot szállítván, és megprófontoztatván bővségesen, 
ott hagyattat tak pro defensione fortality. Kézimal-
mokat is sokat készítettek. 

Ócsvárúl megtérvén a Fejdelem, elindúltunk 
Lengyelországba. Elsőben is Szkólyán megállapod-

*) Kivévén, mikor aztán összeszedette és egymásután PJper-
jesre hurczoltatta őket Caraffa; kár, hogy lelkesítő például ezt is 
eleikbe nem adta. Mert ugyan szépen maradtak volt meg pl. sze-
gény Keczerék, Bezegh György, Palásthy Gábor, stb., szóval, a kik 
j e l l e m e s e k valának. 
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t u n k : magam ott elmaradtam Fej delemtűi az én ba-
gázsiámmal, elhozván magammal Pál fiamot feleséges-
tül. Fejdelem elment Vay Ádámmal s Török András-
sal (kit Hoffmesternek választott Fejdelem énhelyet-
tem) bizonyos Szinyavszkv*) várában, az honnan 
Czárral közelébb correspondeálni kívánt. Bercsényi 
penig bement Jaraszlóra minden pereputtyostúl, az 
hová Pá l fiamnak is el köllött menni, kinek adtam 
oly instructiót, hogy Jaraszlóba nékem szállást sze-
rezzen, az hol dolgaimnak eventusáig megmaradhat-
tam volna secure. Valamely idő múlva én is bemen-
tem Jaraszlóba, minden portékástúl, menyem Pálné-
val ; elhoztam vala magammal Superintendens German 
(Krman) uramot is magam sézájában mindenütt. 
Istennek szolgáltunk cum summa commoditate, sohun 
akadályunk nem volt , sőt Jaraszlóban alkalmatos 
szállásomon boti napokat isteni-szolgálattal, és kivált 
húsvét napját tisztességesen elvégeztük, cum summo 
commodo, absque omni impedimento; még Jaraszló-
ban lakos német némely mesteremberek is részesül-
tek szent sacramentomok administratiójával. Történt 
oly casusom ot t , hogy egy derék lengyel slachta, 
Missuna nevű,**) nékem specialis jóakaróm, egy hitün-
kén való felesége f'rauczimerit férnek ígérvén egy 
hasonló, hitünkén való Szinyawszky német szolgájá-
hoz , megtudván, hogy praedicatorom légyen: sok 
kérésére Missuna uramnak resoiváltam magamat, 
hogy házához megyek, együtt German urammal, és 
ott copuláltatnak azon új házasok; a minthogy meg is 

Belzi palatínus és Lengyelország főtábornagya. 
") Rákóczi fejedelem jaraszlai uradalmának igazgatója, a ki 

szintén az udvari gazdasági tanács alatt állott volt, — innét a nagy 
barátság Ottlykkal. 

10* 
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lőtt, némely lengyel vendégének praesentiájában, kik 
között két jaraszlói jesuvita is jelen volt. Bevívén 
kápolnájába emiétett Superintendens uramot, ott az 
oltár előtt annak rendi szerint copuláltattak azon új 
házasok, nékem nagy álmélkodásomra, — kit Magyar-
országban senki pápista oltár előtt * ezt et nem admit-
tálná, ami t penig sine scrupulo elkövettek. Azután jól 
lakván több vendégekkel, in bona harmónia elosz-
lottunk. 

Fejdelem Bercsényivel mind Czár körűi forgoló-
dának, és bennünket a sok bujdosókat avval bíztat-
tak, hogy a békesség tractája itt Lengyelországban 
elvégeztetik, — kirűl nem is álmodozott bécsi udvar, 
(hanem a kik Károlyi Sándor urammal ő Nagyságá-
val megmaradtak Magyarországban: azok jól jártak), 
mert Méltóságos Fekhnarsalk Pálffi uramot ő Excját 
nem segítettük a tractában, hanem azt contémnáltuk. 
Jóllehet Lengyelországbúi Rádai Pál uramot Fejde-
lem kiküldött vala Károlyi uramhoz: ne praeeipitálná 
a dolgot, hanem respiriumot kérne Pálffi uramtúl, és 
Fejdelem akarat ja szerint járna el a dologban ; ez 
penig mind haszontalan ceremónia volt, mert nagy 
szerencsénk vala abban, hogy Pálffi uramot ő Fel-
sége és Locher nevű Bellicus Referendariust pro 
continuatione ejusdem tractae or dinált a; másképen, 
ha Hajszterre bízták volna, a ki magyaroknak nagy 
ellensége vol t : re infecta múlt volna el azon tracta ; 

nagy romlásával magyaroknak. De az Űr-Isten áld-
jon meg Pálffi János uramot ő Excját és minden 
posteritását, — tudván némely ministereknek gonosz 
igyekezetjeket ellenünk : nem tágította ezen bé-
kességet, hanem Szakmárnái böcsűletesen elvégez-
tetett, és postán Bécsben ratificáltatott és Felséges 
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József király által subscribáltatott. *) Csakhogy penig 
ez meg lő t t ; hirtelen betegségbe esvén József csá-
szár, meg is halálozott. Mindjárt az hadak (kik plus 
minus 16 ezeren **) voltak Károlyi uram mellett) 
letevén hitet, — kit specialis conceptusban föltet-
tek a mieink — eloszlottak, kiki lakóhelyébe. Ha 
penig tovább vontatták volna ezen t ractá t , — a 
mint Rákóczi és átkozott Bercséni akar ta , ***) épen 
nagy kimondhatatlan confusióba estek volna a sze-
gény magyarok. 

Én, általlátván, hogy a jó Fejdelem Bercsényi-
vel csak magok privatumát keresik, (!!) — kerestem 
minden mesterséget 6 Felsége gratiájára való ki-
menetelre ; a minthogy Omaszta Miklós uramot (kit 
egynéhány esztendeig magam mellett tartván) ki-
küldtem Magyarországba duklai passuson, és ír tam 
Méltóságos Feldmarschalk Pálfii János uramnak, 
alázatosan instálván gratiáért ő Excját. Omaszta 
uram Debreczenben tanálván : mindjárt obtineált 
részemre jó választ, cum sufficienti securitate; kire 
nézve én praetextust csinálván olyat, hogy menye-
met Ottlyk Pálnét minden bagázsiástúl Duklára 
expediálom, s onnan az anyjához Magyarországra, 
magam penig elmaradok Jaraszlóban, avagy a Fe-
jedelem mellett, — ezen praetextussal quasi pro 

*) Megint nem ál l ; József akkor már nem élt, hanem Eleo-
nóra anya-császárné ratificálá ideiglenesen. 

**) Tizenkét ezeren; mert a kassaiak, ungváriak, stb. nem 
voltak mellette. 

***) Az „ á t k o z o t t " Bercsényi bizony nem v o n t a t n i akará 
a t r a c t á t : de egyáltalában soha tractálni sem akart , — hanem 
Károlyit elfogatni vagy összevagdaltatni, s élethalálra folytatni a 
harczot. 
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comitiva megindultam magam is Duklára, *) az liol 
csak valamely napig megnyúgodván, Istennek segít-
ségébűi minden bagázsiámmal kimentem Magyaror-
szágra. Élőmbe pro securitate Generál Yirmond 
uram egész Dukláig beküldött egy strázsamestert 
tizenkét raj terrel , — úgy érkeztem Zboróra; ott levő 
német kapitánynál insinuálván magamot, Eperjesre 
dirigáltam bagázsiámot menyemasz szonynyal, ma-
gam Pál fiammal Pálfíi uram után elmenteni, kit 
épen csak Szerednénél érhettem, Munkács alá igye-
kezvén német hadakkal. Ott szerednei táborán udva-
rolván ő Excjának, letettem ő Felsége hívségére a 
hitet, sátorában. Azon alkalmatossággal nagy jó 
affectusát hozzám declarálta ő Excja, és magátúl 
nem akarván elbocsátani, egész Munkácsig köllött 
járnom ő Excjával, Pál fiammal együtt; az hol 
városban megszállván, ő Excja penig Fejdelem házá-
ban, egynéhány napig ott késtünk, próbálván minden 
úttal munkácsiakot a várnak föladására. A mint is 
armistitiumot tevén, kijöttek parolára Munkácsrúl, 
német officírek bemenvén zálogba, — de semmi úttal 
reá nem disponálliattuk a feladásra őket. Károlyi 
uram is megérkezett, ő Nagysága is cooperált abban. 
Azután Feldmarsalk urammal onnan eljöttünk, és 
erősebben fogván a város obsidiumjához, ágyúkot 
is Ungvárbúi eléhozattatván, Generál Lefelholcz 
ott maradot t tábor commendójában, magunk eljöt-
tünk Kassára, — onnan elbúcsúztam Feldmarschalk 

*) így? gyalázatosan szökött meg, — még csak búcsút sem 
véve — jóltévő Urától, akár csak a kapufélfát hagyta volna oda. 
Pedig a fejedelem senkit sem tartóztat vala maga mellett, a ki csak 
kérte: önként feloldá hüségesküjétől. De Ottlyknak jobban esett 
úgy e l s z ö k n i e , mint becsülettel válni meg. 
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u r a m t ú l , obtineálván ő Excjátúl super apprehen-
sione Bonorum meorum elégséges expeditiót, ö 
Excjának egy pár szép fakó szekeres-lovat adtam 
ajándékon. Onnan Liptóságra vettem ú tamot , és 
úgy lejöttem talpon a vízen, egész Teplyáig. Mi-
vel penig azon utolsó meghálásban a szálon kifi-
czamodt a balkezem vállamban, nagy nyomorúság-
ban vol tam, képtelen fájdalmakban trencséni hű-
vézbe (hévíz) bementem, reménlvén, ott borbéllal 
meggyógyíttatom magamot. De abban is megcsa-
la tkoztam, reászorúltam valami parasztemberre, a 
ki eléggé kínzott engem, — valami kevés igazítást 
tö t t ra j tam. Hűvézben kellett contineálnom maga-
m o t : mert nagy bajom volt jószágom reprehensio-
j á v a l , azelőtt császár Prajnernénak conferálván, az 
parancsolt benne, és mivel én Benyó Istvánt előre-
kűdtem volt még Liptórúl , hogy beszálljon ozo-
róczi házamhoz : megtudván Prajnerné emberei, 
confugiáltak trencséni commendanthoz, attúl 12 
muskatérost hoztak ozoróczi kastélyomba, és Benyót 
még falubúi is exturbálták; akkorig nem obtineál-
h a t t a m jószágomat, hanem Prajnerné nekiesvén 
vermes-gabonámnak, circiter 3000 szapu gaboná-
ma t az egész illavai jószággal kihordatta Ozorócz-
rúl Illavára. En penig confugiálván kamarára és 
Feldmarschalk Pálffi uramhoz: nagy későn kivitték 
muskatérosokat, és én úgy beszállottam Istennek 
szent kegyeimébűi, a sok bujdosásim után. Oly puszta 
jószágban szállottam és házamnak nagy romlásában, 
hogy azt sem tudtam, honnan kezdjem és mihez fog-
jak elsőben? Mindenre újonnan köllett szerződnem; 
közel négyezer forintomban belétölt oeconomiámnak 
és házamnak restauratiója, Ez volt a fructusa az 
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én bujdosásomnak és átkozott (!!) magyar hadakozás-
nak!*) Adok hálát az Úr-Istennek, hogy annyi ve-
szedelmeim között, életemben gyermekeimmel együtt 
visszahozott lakóhelyembe. 

*) A többi magyarok, kik Szatmárnál pacifieálának, legalább 
büszkék voltak rá, hogy „mily szép békességet szerzettek fegyverök-
kel hazájoknak," (1. Csereyt) s íme, a jellemtelen Ottlyk még meg-
átkozná a hadakozást, a melyben maga is hét éven át forgott. 
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D i a r i u m A c t o r u m C o n v e n t u s O n o d i e n s i s . 

Die 15. May. Bártfáról lőtt indulásunk. *) Die 17. 
Perénynél Keines (Sáros) Vármegyével megegyeztünk, 
kivel is együtt járván lassan, mind az terhes szeke-
rekre nézve, mind penig, hogy Felséges Fejedelem 
még Szerencsen tartózkodott, és más Nemes Vár-
megyék is táborhelyre nem eonfluáltanak vala, — 
onnat, úgymint Perénytűi, die 22. az táborhelyre 
érkeztünk, mely is metáltatott az körömi határon, 
Lúcztól. 

Die 23. May. Felséges Fejedelem délután négy 
óra tájban Szerencsről az táborhelyre béérkezett 
pompásan, előtte menvén négy sereg kópiás erdélyi 
had, karabélyos ezer, úgy Urunk paripán, udvarával, 
— előtte menvén Méltóságos Generális Urak : Ber-
csényi és Károlyi uraimék ő Nagyságok, követve 
Urunkat Tekintetes Nemes Vármegyék ő Felsége 
eleibe ment seregei. 

Die 24. Az öszvegyűlt Tekintetes Nemes Vár-
megyék, úgy az Királyi Szabad Városok követjei — 

*) T. i. Péchy Ádám; Raszlaviczy István-, és Schirmer Zsigmond-
nak, sz, kir, Bártfa városa követeinek. 
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némely Nemes Vármegyék és Kassa Várossának követ-
jei ebből az districtusbúl is jelen még nem lévén — 
tanácskoztanak : mikínt kelletnék üdvezleni Felséges 
Fejedelmet? Vévén annakokáért Urunk körűi való 
Főrendeknek Tekintetes Úr Vice-Generális Bertóthy 
Ferencz uram által — ki által is ezen kassai distric-
tusbeli Nemes Vármegyék ügyekeztenek volna kö-
szönteni Urunkat — opiniójokat s tanácsokat, depu-
tálván ő Kegyelméhez Nemzetes Horváth Miklós, / 
Péchy Adám és késmárki Spóner uraimékot, — ő 
Kegyelme által ez lött az opinió, hogy az egész 
Nemes Vármegyék öszvejüvetelét és Királyi Váro-
soknak megérkezését is kelletik megvárnia, és úgy 
az egész Confoederationalis Statusok nevével Urun-
kat köszönteni. 

Die 25. Districtualis-Commissarius uram (Lipóczi 
Keczer Sándor) az artholleriának qvártéllyábúl leendő 
kiindúlására nézve akart vala engem *) elküldeni : 
de mégis (vice-) ispán uram és nótárius Péchy Gáspár 
uram által disponáltatott Commissarius uram, hogy 
azon intentióját megváltoztatta. 

Die 26. Csak ingyen töltettük azon napot. 
Die 27. Kassai uraimék elérkezvén, Nemes Ki-

rályi Városok követjei confluáltanak ő Kegyelmekhez, 
r 

holott is legelsőben Péchy Adam — úgy tesztvén 
követ uraiméknak — informálta kassai követ urai-
mékot : Felséges Fejedelem üdvezlése iránt micsoda 
opinióját adta Tekintetes Úr Bertóthy Ferencz kas-
sai Vice-Generális uram. Mivel pedig követ uraimék 
között discursus közben béjiitt, mintha némellyek ő 
Kegyelmek közzűl ollyat értettek volna, hogy Fel-

*) P é c h y Á d á m o t , ö volt a tokövet, s ő vitte a naplót. 
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séges Fejedelem districtualiter köszöntettetnék, re-
censeálván, hogy már is Tiszán túl való Nemes 
Vármegyék Tekintetes Úr Galambos Ferencz oda-
való Vice-Generális uramot kérték s deputálták, kas-
sai districtusbeli Nemes Vármegyék pedig említett 
ezen districtusnak Vici-Generálisát Bertóthy Ferencz 
uramot kérték, s magára is vállalta volna; — ehhez-
képpest az köszöntésnek mivoltában abban nyúgod-
tanak meg az Nemes Városok követjei közönségessen, 
hogy, ha generálit er, nomine totius Confoederationis 
fog salutáltatni Urunk : tehát nem szükséges Nemes 
Királyi Városok követjeinek fáradozni valamiben más-
ban, hanem annak ideiben az több Confoederatus 
Statusok közzí e gremio sui deputálni bizonyos sze-
méllyeket, — holott pedig districtualiter köszöntet-
nék : tehát Ítélték illendőnek lenni, hogy a parte 
Regiarum Civitatuum is valamely becsületes úri 
ember kérettetnék arra, praejudicálni Nemes Váro-
soknak Ítélvén, hogyha Nemes Vármegyékkel, distri-
ctusban valókkal, az Városok nevével is lenne az 
köszöntés, — egy Statust repraesentálván a Nemes 
Királyi Városok. Abban azért megnyúgodtanak, hogy 
tovább is requirálják Vice-Generális Bertóthy uramot 
és ő Kegyelme tanácsával éljenek, azon megegyez-
vén, liogy Districtualis-Commissarius Keczer Sándor 
uramot kérjék, hogy méltóztatnék districtusbeli Ne-
mes Városok nevével köszönteni Urunkat, ha :— az 
mint fel van téve — districtualiter köszöntetnék, de 
az is hírével Vice-Generális uramnak és consensussá-
val hogy legyen meg. Deputálták azért említett Vice-
Generális uramhoz Nemzetes Horváth Miklós és Péchy 
Ádám uraimékot, cum instructione, hogy megtudván: 
mikínt köszöntetni fog Urunk ? Ha districtualiter 
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értenék, — tehát jelentsék meg megírtt intentiójokat 
Nemes Királyi Városok követjeinek.' 

Azon sessióban végeztetett, hogy másnap is kö-
vet uraimék sessiót tartsanak, és közönséges grava-
meneknek Nemes Városok részéről compilátióját, 
máskínt is csak temporizálván, pro omni casu vala-
mely deputatusoknak concredálják. 

Azon napon Méltóságos Senatus első sessiót 
tartott. 

Die 28. Említett Méltóságos Senatusnak máso-
dik sessiója celebráltatott. Nemes Városok követjei 
pedig sietve Districtualis-Commissarius Keczer Sán-
dor uramhoz idéztettenek, holott is bizonyos reparti-
tiót mázsákra Nemes Királyi Városokra, az munitió-
nak ide táborban lehozatása iránt kiadván azon 
Commissarius uram, a melyből városunkra limitált-
nak ta lá l ta tot t mázsa nro 100.; — keményen azért 
intimálta az követeknek, hogy ki-ki maga principa-
lissinak per expressum azonnal azon repartitiót hirré 
tegye, úgy, hogy hét nap alatt táboron légyen az 
munitió. Ezen dispositiót ez okáért eperjesi tanács-
beli úr Debelmundi uram által levelünk által meg-
írtuk. *) 

*) Ezen levél az 1707-iki Bártfa városi correspondentiák közt 
ma is megvan eredetiben, s így hangzik: 

„Generossi, Prudentes ac Circumspecti Domini ! 
Domini et Fautores nobis Colendissimi, Observandissimi! 
Servitiorum nostrorum obligatissimorum demissa commendatio-

ne praemissa. Mai napon Distrietualis-Fő-Commissarius Keczer Sándor 
uram ő Kegyelme maga eleiben hivattatván itt lévő Nemes Királyi 
Városok követjeit, kiknek is munitió ide Lúczig való devectiónab 
mivoltában töt t repartitiót kimondván, városunkra száz mázsának 
eddig való leszállítását kiadta, meghagyván, hogy ezen limitatiót 
per expressum írjuk meg Kegyelmeteknek. Mivel pedig eperjesi bíró 
uram expressus emberét, úgymint Debelmundi uramot ö Kegyelmét 
elküldette innét, említett tött limitatióra nézve : akartuk ez okáért 
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Azon nap estvefelí, nem tudatik mitől indíttat-
ván ? az Nemesség — Nemes Sáros vármegyebeli — 
az Három Város, úgymint : Bártfa, Eperjes és Szebeny 
Városa követjeinek strázsát indicált : hogy az Nemes 
Vármegye zászlójához jüvendő vagyis béálló étsza-
kára singillatim strázsát állítsanak. Midőn ez okáért 
ez megüzentetett volna : senki közülünk nem akarta 
magát resolválni ezen addig nem praeticált kíván-
ságra, és az mondattatott ki az késő estve másodszor 
jelentőnek, hogy Méltóságos Generalatusságnak hírré 
fogjuk tenni ez kívánságát Nemes Vármegyének, és 
mikínt disponálni fog Generalatus, ahhoz magunkat, 
tar tani kénteleníttetni fogjuk. 

ezen alkalmatossággal erről Kegyelmeteket tudósítanunk, azon száz 
mázsának leszállítását hét nap alatt kívánván megírtt Districtualis 
Commissarius uram. Colonellus Lamot uram tegnap délután ideér-
kezett : de említett munitiónak leszállítására nézve — úgy véljük — 
nem múlatván, visszamegyen. 

His Praetitulatas Dominationes Vestras felicissime vivere ex-
optantes, manemus 

Praetitulatarum Dominationum Vestrarum 
(Datum nincs.) servitores obsequiosissimi 

Adamus Péchy m. p. 
Stephanus Raszlaviczy m. p. 
Sigismundus Schirmer m. p. 

K ü l c z í m : Generosis, Prudentibus ac Circumspectis Dominis 
Dominis N. N. Judici Primario, Tribuno Plebis, Senatui, ac Toti Selectae 
Communitati Regiae ac Liberae Civitatis Bartphensis, etc. Dominis 
et Pautoribus Colendissimis, Observandissimis. P. II. (Péchy Ádám 
mint főkövet czímeres és A. P. kezdőbetűivel ellátott gyűrüpecséte.) 

E levél szövege ugyanazon írás a naplóéval. Kívül, más kézzel 
— nyilván a városi tanácsjegyző kezével — ez vagyon a levélre 
jegyezve: 

„Acceptae Bl. May, praesentatae 1. Juny, in Curia B. 1707. 
Literae Generosorum Dominorum in Castris penes Köröm 

existentium Ablegatorum : Adami scilicet Péchy, Stephani Raszla-
viczy, et Sigismundi Schirmer, significantes Civitatem hanc teneri 
devehere munitionis centenarios nro 100 versus Lúcz." 

(Több levelöket az Ónodhoz küldött bártfai követeknek ennél 
a bártfai levéltárban nem sikerűit találnunk.) 
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Die 29. Jóllehet comminatiókkal élt némely 
része az Nemességnek abban, ha megírt t vártára nem 
küldenek az nevezett Három Városnak követei : de 
mégis hallgatásban voltanak ezen nap, — mely is 
vasárnap lévén, Istennek szenteltetett. 

Die 30. Méltóságos Senatus és Tekintetes Oeco-
nomicnm Consilinm sessiókat tartottanak. Ezen di-
strictusbeli városok követei is kassai követ uraimék 
sátorában reggeli isteni szolgálat után öszvegyűlvén, 
tanácskoztanak : nem szükség lenne-é, méglen más 
dolgoktúl nem occupáltatnának, valamely gravame-
neket papirosra feltenni ? — Azon azért nyúgodtanak 
meg, hogy délyesti két órakor mindenik váróstul 
egy-egy deputálandó személy, ugyan kassai uraimék 
sátorában eompareálván, azok az gravameneket com-
pilálják. Öszvegyűlvén annakokáért , fáradoztanak 
benne, eomportálván az particularis instruetiókbúl 
is mindazokat, az mellyek közönségessen az Nemes 
Városokat i l lethetnék; de papérosra ottan akkor 
semmitsem töttenek fel, cleputatusokat rendelvén 
arra e gremio sui, kik hét óra tájban hogy öszve-
gyűlvén, pennára tegyenek fel, és azontúl az munka 
communicáltassék az egész követ uraimékkal. Mely 
munkára denomináltattanak : Váncsay István, lőcsei 
nótárius Brochof, Péchy Ádám és Hedruith Jónás 
uraimék. A. midőn pedig szinte eonfluálniok kelle-
tett volna : jü t t tudósítások követ uraiméknak, hogy 
Nemes Vármegyék deputatusi is együtt lévén, Fel-
séges Fejedelemnek köszöntése iránt conferentiát 
tartottanak, — mivel ollyat értettek vala, hogy 
publica első sessiónak s propositióknak másnap kel-
letnék meglenni, — deputáltanak azért magok köz-
zűl Tekintetes Úr Vice-Generális Bertóthy Ferencz 
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uramhoz, kérvén, liogy az köszentést magára vállalni 
ne terheltetnék. Megjüvén onnat deputatussok, ollvan 
relatiót töttenek^ hogy ezen funetiót magának nem 
kíván vendicálni, hanem valamint ország-gyűlésekkor 
az Királyt Palatínus szokta köszönteni : így ezen 
alkalmatossággal is illendőnek itéli lenni, hogy Méltó-
ságos Gróff Fő-Generális Bercsényi Miklós uram ő 
Excellentiája requiráltassék, hogy köszönteni méltóz-
tassék az Felséges Fejedelmet, — mondván, hogy ő 
Excellentiája idegennek sem muta t ja magát annak 
felvállalására. Tetszett azért ezen földről való Nemes 
Vármegyék deputatussinak, hogy az Pozsony tájáról 
való Nemes Vármegyék opiniójával is ebben éljenek, 
s azokkal correspondenter legyenek, — minthogy 
köszöntésnek az egész Confoederált Statusok nevével 
kelletik meglenni. Elküldvén ez okáért azon Nemes 
Vármegyékhez, az deputatusok illyen relatióval tér-
tenek meg, hogy úgy observálják azon Nemes Vár-
megyék , hogy efféle gyülekezetkor Királyt Érsek 
szokta köszönteni: és így pro moderno casu illendőbb-
nek itelnék, hogy Méltóságos Egri Püspek uram invi-
tál tatnék köszöntésre. Ezen Nemes Vármegyék pedig 
magok opiniójában persistálván, replicáltanak, hogy 
Érsek köszöntése olykor szokott interveniálni, a 
midőn Palatínus ultronee engedi; de mivel így infor-
matusök leimének a Nemes Vármegyék, hogy Méltó-
ságos Gróff Fő-Generális Bercsényi uram ő Excellen-
tiája-ettől nem lenne idegen : azért ő Excellentiáját 
abban nem illik disgustálni. Azon azért nyúgodtanak 
meg, hogy küldjenek Méltóságos Egri Püspek uram-
hoz, ebben mintegy tetszését vévén, hogy Méltóságos 
Gróff említett Fő-Generális Úr által köszöntessék-e 
az Felséges Fejedelem? és annak alkalmatossággal 
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discrete disponálják is, hogy sajnossan ne vegye ezt. 
Deputáltattanak pedig ő Nagyságához ama Nemes 
Vármegyéktől Csemniczky uram, ezen Nemes Vár-
megyéktől pedig Ráthy Gergely uram. 

Die 31. Reggel nyolcz óra tájban — indicáltat-
ván praevie publica sessio az egész Statusoknak — 
az Ország sátorában solenniter „Veni Sancte Spiritus!" 
decantáltatott; azontúl azon solennitással Méltóságos 
Egri Püspek uram ő Nagysága pontificált s énekes-
misét mondott, Felséges Fejedelem és az egész Mél-
tóságos Uraság s Statusok jelenlétekben. Az meglévén, 
Urunk az Ország sátorábúl visszament az maga sáto-
rában, Udvarával és Méltóságos Urakkal s Senatorok-
kal. Elmaradván pedig Senator urakon kívül az egész 
Statusok az Ország sátorában, abban fáradoztanak : 
ki által köszöntessék az Felséges Fejedelem? Deputál-
ták azért nagy-szombati Mirray *) nevű pap urat, 
Rotth Mihály és Klobusiczky György uraimékot Mél-

f 
tóságos Egri Püspek Úrhoz, kérvén, hogy köszöntse 
az Statusok nevével az Felséges Fejedelmet. Azon 
köszöntést nem akarván magára vállalni az Püspek,—• 
épen három ízben kelletett említett deputatus urai-
méknak járniok; harmadik ízben ez okáért, nehezen — 
az mint referálták — disponálhatták. 

Bejüvén annakokáért az Felséges Fejedelem, 
az egész Senatorokkal sessióban és táblához teleped-
vén, említett Egri Püspek (Telekessy István) uram 
köszöntötte, azon ó-testamentombeli pap, Zachariás 
szavain kezdvén : Nunc dimittis servum tuum Domine 
in pace, quia viderunt oculi mei Saluture tuum, — ex-

*) Mérey Mihály szegzárdi apát és az akkor Nagy-Szombat-
ban székelt esztergomi káptalan kanonokja. 
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primálván, hogy örög-emberségére nézve nemcsak 
magának, hanem más, magához hasonló idejű embe-
reknek is jobb vidámsággal lehet elválniok ezen világ-
túl , látván illyen Felséges Vezért szemeikkel, — az 
melynek Isten segedelmével szép, dicséretes előmene-
telével az magyar nemzetnek szabadságiban lábra 
való állása előállíttatik. Több allusiót ezímeres sas-
jához Felséges Fejedelemnek applicálván, inferálván 
beszédjében azt is : cronicákban miképpen légyen le-
írva Nagy-Győr nevezetes akkori végvár, — mely 
antemuralénak az egész kereszténységtől neveztetett, 
— mely nagy szomorúsággal lőtt, midőn az ellenség 
kezében esett volna; és valaminthogy nagy .szomorú-
ság azon esetet : úgy annál nagyobb öröm annak — 
az mint cronica írja — Isten csudájára való vissza-
nyerését követte, Ezt is applicálván a mostani dol-
gokhoz. 

Ez meglévén, leűltenek. Elkezdette ezután be-
szédjét Felséges Fejedelem. Praeambulumban expri-
málván : ezen Haza ügyinek boldogúlását micsoda 
szíves indúlattal és súlyos fáradságival mindezen 
üdéig egyedül ezen magyar nemzetnek közjavára 
folytat ta légyen, és folytatni kívánja; noha ugyan — 
mondotta — valamint örömmel teljesedik, hogy nem-
csak értette az Statusoknak öszvegyűlését, hanem 
szemeivel is szemléli : úgy ellenben szomorúsággal 
telik abban, hogy némely Nemes Vármegyék és egyéb 
Rendek, megvetvén ezen Haza szorgos elővitelét 
dolgainak, az napig is absentálván magokat, az Haza 
dolgait — nem tekintvén azt, hogy az ellenség maga 
incselkedő operatióit nagy szorgalmatossággal űzni 
kíván, — mintegy akartva késedelmeztetik. Minek-
előtte azért propositióit az Nemes Statusok eleiben 

9* 
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terjesztené, és micsoda okon azon Nemes Statusokat 
convocáltatta légyen? kifejezné : opiniójokat az Ne-
mes Statusoknak kívánta abban venni, hogyha azok-
nak absentiájában akarnak-é az dolgoknak folyamat-
sához nyúlni, avagy azokat megvárni ? Es hogy azon-
túl is hasonló alkalmatosságokkal való remorákkal 
ne gátoltassék az Haza boldogulása : nem kívánnak-é 
Nemes Statusok valamely poenát azokrúl determi-
nálni? Jelentvén továbbat Felséges Fejedelem, hogy 
az több propositióit következendő napon az Nemes 
Statusok eleiben fogja terjeszteni, reggeli isteni-szol-
gálat után. 

Hozzászólván ez okáért az Felséges Fejedelem 
megírtt propositiójához : azon nyúgodtanak meg az 
Nemes Statusok, hogy non obstante aliquorum absen-
tia, csak hozzá fogni kell az dolgokhoz. Azok ellen is 
az kik absentálták magokat, ratione statuendae poe-
nae, de kivált minthogy némely absens Nemes Vár-
megyék tag ja i azoknak mentvén azokat, hogy az 
nagy árvizek miatt nem jühettenek addig : nem úgy 
Nemes Vármegyék, mint az ollyan Urak ellen, az 
kik singillatim convocáltatván, nem compareáltanak, 
poena statuáltassék, — máskínt az ország törvénye 
dictálván azoknak poenát in Vlad. Decr. 3. Art. 1. 

Ez meglévén, Felséges Fejedelem felkőt az táb-
lától, és az egész Nemes Statusok is eloszlottanak. 

Ezen napon délyesti öt óra tájban az Ország sá-
torában öszvegyültenek a Nemes Vármegyék vice-
ispánnyi s deputatusi, arról tartván conferentiát, hogy 
requirálják Urunkat : ne adstringáltatnának az teendő 
propositiókra ottan in sessione mindjárt választ s re-
solutiót adni, hanem hogy külemb sessiót tartana az 
Méltóságos Senatus, külömb az több Nemes Statusok, 
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avagy külömb Domini Praelati et Barones, ktilömb 
reliqui Status. Azon együtt való lételekben semmit 
sem determináltanak, hanem reggeli öt órakor hogy 
öszvegyűljenek másnap, s Felséges Fejedelemhez akkor 
deputatusokat is determináljanak. 

Die 1. Juni/. Publica sessiója celebráltak)tt az 
Nemes Ország sátorában az egész Statusoknak. Con-
fluálván előszer is előtti nap lött végezés szerint Te-
kintetes Nemes Vármegyék az determinált 5. reggeli 
órára, — holott is sokféle projectálások után azon 
ügyekeztenek, hogy valamelly úri személlyek ordinál-
tatnának, kik kérnének Felséges Fejedelmet azon, 
hogy az mely propositiók terjesztetni fognak az Con-
foederált Nemes' Statusok eleiben : azokra teendő rep-
lica avagy resolutio iránt respiriumot, és azok iránt 
való tanácskozásra külömb sessiókat engedni méltóz-
ta tnék tartani az Tekintetes Nemes Vármegyéknek; 
valaminthogy pedig ezen praetendált külömb való 
sessiók iránt sokféle disputatiók és vetekedések s dis-
cursusok voltanak, abban tudniillik, hogy ha külömb 
sessiók tartatnának : az Praelatusok és Mágnások hol 
tar tanának sessiót ? mivel azok másszor is, úgymint 
ország-gyűlésekor is Tekintetes Nemes Vármegyék 
követeivel nem szoktak vala együtt lenni, — ha pe-
dig azok is külömb sessióban gyűlnének : tehát har-
madik sessióban kelletnék lennie az Méltóságos Sena-
tussal Felséges Fejedelemnek. Mindezek iránt sokféle 
disputatiók és kérdések s discursusok voltanak: úgy 
senki is nem akarta felvállalni azon Nemes Várme-
gyéknek Felséges Fejedelem előtt való kimondását, 
azon lévén, hogy valamely Clerusból való úri személy 
által kimondassák, s reá is estenek vala nagy-szom-
bati pap úr Mirray uramra : de semmiképpen nem 
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akarta felvállalni, — azután váczi praepostra (Berkess 
András) esvén, ki is hasonlóképpen mindaddig men-
tegette magát, méglen illyen szó esett, hogy evvel 
meg akarták a Tekintetes Nemes Vármegyék becsül -
leni az Clerust, az által mindenkor peragáltatván ef-
féle hivatalok; de ha nem akarja Ítélni ezt praejudi-
ciumának az Clerus : más személyt kell denominálni; 
ezentúl resolválta említett váezi praepost uram ma-
gát, hogy felvállalja magára. 

Csakhamar pedig érkezik az sessióban Tekin-
tetes és Nagyságos Sennyey István Cancellarius uram 
ö Nagysága, Secretarius Kruesay István urammal, 
rövid köszöntés után jelentvén Felséges Fejedelem 
kívánságát abban, hogy minden statusbeliek jelent-
sék bé magokat ő Nagysága előtt, hogy mind az jelen-
való Nemes Statusok, mind pedig absenseknek serie-
sét vihesse bé Felséges Fejedelemnek. Táblához áll-
ván azért, Secretarius Kruesay uram rendszerint 
olvasta Urakot, Káptolomokot, Nemes Vármegyéket 
s Királyi Szabad Városokat, feljegyezvén mind az kik 
jelen nem voltanak. Elmenvén ezokáért azon series-
sel Felséges Fejedelemhez, csakhamar azontúl Fel-
séges Fejedelem az Méltóságos Senatussal megjelent. 
Leülvén az táblához, előszámlálta rövid szóval, hogy 
nem egyéb végre determináltatott jelenvaló sessió, 
egyedül közjóra és közönséges megmaradásra czé-
lyozó propositióknak Nemes Statusok eleiben terjesz-
tésre, — intvén Nemes Statusokat, hogy szívekben 
vévén abban való közjót és megmaradást, ahhoz köz-
indúlatjokat szivessen contestálni ügyekezzenek. Prae-
mittálván ezt, Cancellariae Director Lapsánszki (Lab-
sánszky) uram által elolvastatott írásban levő szép 
magyarsággal s nagy sok motívumokkal ezen em-
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lékezett indúlatra gerjesztő intés, az mint alább kö-
vetkezik sub Litera A.; mely általolvastatván, csak-
nem hasonló intést szép fejedelmi peroratiójával em-
phast ice Felséges Fejedelem ore tenus recapitulált. 
Beszédjét szűntetvén, említett Lapsánszky uram által 
további propositiók el olvas tattanak, az mint követ-
kezik sub Litera B.*) Midőn pedig azok is olvastat-
t a n a k : ollykor s ollykor explicálta némely azon pro-
positióban feltött dolgokat, kívánván mind capacitálni 
jobban az Nemes Statusokat, mind pedig azoknak 
consentiálásra elméjeket hajtani, — ollykor Méltósá-
gos Gróff Fő-Generális Bercsényi Miklós uram ő 
Nagysága is hozzászólván az dolgokhoz. 

Vége lévén az olvasásnak, Felséges Fejedelem 
mondá ezen munkát Méltóságos Senatus által teljes 
intentummal lött munkának lenni, mellyet hogy az 
Tekintetes Nemes Vármegyék leíratván discutiálják, 
és singillatim arról eonferentiákat tartván, ha mit 
ollyat valamely Nemes Vármegyék adinveniálnának, 
a melly ennél közjóra jobb lenne: azont ő Felségének 
jelentsék meg. Tnferálván azon instansok dolgát is, 
az kiknek császár birodalma alatt jószágok törvény 
ellen coníiscáltatván, distraháltatott, s másoknak ada-
to t t ; exponálván aztat, hogy noha szécsényi gyűlés-
ben tö t t végezés szerint ő Felsége authorizáltatott 
vala, hogy azoknak dolgát az Méltóságos Senatussal 
revideálván, decidálja is, és a injuriatus feleket avagy 
azoknak maradékit introducáltassa elvött javoknak 
birodalmában: de azonpraetendens injuriatusokdolga 
hogy mindeddig is függőben maradott, — tulaj donít-

*) Mind az A. mind a B. betűk alatt mellékelt ezen okmá-
nyok már másunnét ismeretesek lévén, fölöslegesnek tartottuk itt 
közölni. 
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sák az Nemes Statusok kétszeri ő Felsége Erdélyben 
való út jának, és armistitium alatt lött békesség trac-
tájának; és noha utolszor bémenvén ő Felsége Er-
délyben, bizonyos deputatusokat az Méltóságos Sena-
tusból rendelt vala : azok is pedig részint Pettes 
uram ő Nagysága Erdélyben való menetelére — ki 
is Nemes Statusok által odavaló követűi választatott 
vala, mely követségéről relatiót is fog tenni, — más-

Jfelűl pedig tavaly őszszel Kassának obsidiója miatt 
nem deeidáltatliattanak. Offerálván magát ő Felsége, 
s declarálván : ne adja Isten, hogy kívánva, akartva 
tovább is hogy az injuriatus felek jószágoktól el le-
gyenek, hanem valamint eddig azon volt, ha megírtt 
impedimentumok nem akadályoztatták volna, hogy 
vége szakadott volna : úgy ezentúl is kívánja promo-
veálni dolgokat. Mivel pedig máskínt is sok querelák 
vadnak, hogy causansok törvényes igazságokat az Or-
dinarius bíráknak nem-létek miatt nem folytathat-
nak, — nem ereáltathatván actualis hadakozás miátt 
Palatínus, Iudex Curiae és ítélőmesterek, — Méltó-
ságos Senatus opiniója lenne, hogy Tekintetes Nemes 
Vármegyék gremiumjábúl 24 személy választatnék, 
a mellyékből 12 Eperjestt, más 12 pedig Korponán 
confluálnának, azoknak egy-egy praesessek constituál-
tatnék, és azok az causansok dolgait revideálnák és 
decidálnák; nem tetszvén pedig valamely félnek de-
liberatiójok : aztat per appellatam az Méltóságos Se-
natus eleiben intra dominium deducálnák, salvo cursu 
juris Tekintetes Nemes Vármegyék és Nemes Királyi 
Városok székein, —• ezekről mindazáltal az appellaták 
Méltóságos Senatus eleiben hogy deducáltatnának. 

Die 2. Junij. Krisztus Urunk mennyben való me-
netele napja lévén, részint devotiókban Nemes Sta-
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tusok töltettík azon napot, — másfélül az proposi-
tiókat Írattatták, de azon nap egészlen le nem irat-
ta that tanak. 

Die 3. Mintegy hét óráig reggel, continuálni kez-
detvén megírtt propositióknak leírása, végben ment. 
Az Nemes Statusok azonban hét óra után az Ország 
sátorában confluálván, arról discuráltanak : mikínt 
opiniójokat megírtt propositiókra adjanak Felséges 
Fejedelemnek? Interea odajüvén s előállván Méltó-
ságos Gróff Forgách Simon árestomban lévő uram ő 
Nagysága fia Forgách Zsigmond úrfi : édes-anyja 
nevével nyúj tot t bé egy memorialist, *) instálván az 
Méltóságos Asszony Nemes Statusok előtt, hogy, ha 
gyarló ságbúi ura tanált volna véteni Felséges Feje-
delemnek : interponálni méltóztassák magokat, hogy 
azt condonálni méltóztassék ő Felsége; avagy, mint-
hogy tudtára nincsen urának : mi okon raboskodnék ? 
vétkét s okát annak megjelentené. Deputáltattanak 
azért ő Felségéhez instanter nagy-szombati pap úr 
Mirrhay uram, Andrássy György uram ő Nagysága, 
Nemesi Rend közül Szent-Pétery Imre uram, ex 
quarto Statu Váncsay István uram. Kik megtérvén, 
ollyan resolutióját Felséges Fejedelemnek referálták, 
hogy reménli ő Felsége : evvel scissiót nem kívánnak 
talám tenni az Nemes Statusok, — de reliquo oíí'e-
rál ta magát ő Felsége : revideáltatni fogja dolgát 
említett Gróff Úrnak. 

Csakhamar pedig compareált az sessióban Fel-
séges Fejedelemtől Cancellarius Sennyey István uram 
ő Nagysága, Secretarius Krucsay István urammal, 

*) Ezen emlékirat fogalmazványa megvan a gr. Forgách-csa-
lád levéltárában (codex FF.) Szécsényben, a honnét néhány éve más-
sát vettük volt. 
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exponálván Felséges Fejedelem üzenetit, hogy gon-
dolván — úgymond — Felséges Fejedelem, hogy az 
Nemes Statusoknak nem volt iclejek, hogy az propo-
sitiókat ruminálhatták volna : azért maga praesen-
tiájával jelenvaló nap nem akarja terhelni az Nemes 
Statusokat; hanem kívánja, hogy a Nemes Statusok 
s Tekintetes Nemes Vármegyék jelenvaló nap rumi-
nálván az propositiókat : azokról való opiniójokat 
következendő nap celebrálandó sessióban — mely-
ben maga Felséges Fejedelem az Méltóságos Senatus-
sal jelen lészen — külön-külön minden Nemes Vár-
megye adja. — Ezt értvén Nemes Statusok : mint-
hogy ezelőtt is immár mind oda tendáltanak, hogy 
districtuatim adják opiniójokat : ezen intentiójokat 
kimondották említett Cancellarius Úrnak, kérvén, 
hogy Felséges Fejedelemnek aztat repraesentálni mél-
tóztatnék. Mivel pedig ellenkező üzeneti vala Felséges 
Fejedelemnek : nagy sok disputatiókra fakadott ő 
Nagysága (Sennyey) némely Nemes Statusokbúi va-
lókkal ; sok disputatiók után visszament Felséges Fe-
jedelemhez. Nem sok üdő múlva pedig Felséges Feje-
delem is az egész Méltóságos Senatussal megjelent, s 
leülvén táblához, szép propositióval educálta : nem 
tudhatja mire vélni, hogy midőn ő Felsége maga kö-
zölíteni kívánná az dolgokat, és nem úgy, mint az 
idegen nemzet ideiben, két-három emberrel, kiket 
maga részére csinált vagy ajándékkal, vagy máskínt, 
kimondatta Nemes Statusok opiniójokat, sokszor azok-
nak ki nevekkel mondatott ellenkezőt; mostan pedig, 
midőn Felséges Fejedelem kinek-kinek kegy essen 
opinióját kívánná meghallgatni : ez is netalám másra 
némellyek által magyaráztatnék. Azért, ha ím kinek 
valamely diffidentiája vagy serupulusa s considera-
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t iója lenne : aztat kedvessen venni, mondotta, fogja, 
hogyha bízvástan kimondja, — kívánván mindenek-
ben illnminálni az Nemes Statusokat, hogy nem egye-
bet az egy közjónál kíván ezen propositióiban. Szün-
tetvén szavait, Méltóságos Gróff Fő-Generális Ber-
csényi u ram prolixius, sok beszéddel Felséges Fejede-
lem szavait secundálván, ratiókkal deducálta, hogy 
a mit ultronee offerál s kedvekre hagyja, Tekintetes 
Nemes Statusoknak instálni azon illenék. — Sokáig 
való beszéd után végtére is csak abban maradott az 
dolog, hogy nem impediálja ő Felsége : valamint sze-
retik Nemes Vármegyék, confliiáljanak s tanácskoz-
zanak, de opiniójokat az Statusoknak singillatim 
akar ja érteni s hallani. Es noha az Nemes Statusok 
kívántak volna respiriumot harmadnapig : de csak 
avval oszlott el a sessió, hogy hacsak mi is resol-
váltatik : következendő nap újobban legyen sessió. 

Délután Nemes Királyi Felső- és Alsó-Magyar-
ország Szabad-, úgy Bánya-Városok követjei kassai 
uraimék sátorában öszvegyülvén, az holott is tanács-
kozván az kiadott propositiókról : mind az grava-
menekről, mind pedig az Városokra repartiált por-
táknak aversiójáról hogy munkát tegyenek, compi-
latorokat denomináltának hatot; ezen Városok követei 
közzűl : Váncsay István, Prokoff Hans Georg urai-

r 

mék és Péchy Adám; azon földről pedig való Nemes 
Városok részéről : Kohler Ferencz uram, és más, 
Nagy-Szombat várossának követje, és körmecz-bányai 
nótárius. Kik is egymás közt végeztenek, hogy kö-
vetkezendő napon ,„Jézus'" /-kiáltás után Kohler uram 
sátorában gyűljenek öszve. 

Die 4. Juny. Ösz vegyülvén mostan említett Ne-
mes Városok deputált compilatori Koller uram sáto-
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rában, jó regg az munkához — premittált pro et 
contra való discursusok után — hozzá akartak szinte 
fogni : azalatt Forgách Zsigmond úrfi odajővén vala-
mely dologban, — el kelletett oszlani azon deputa-
tiónak, illy enni ódon mindazonáltal, hogy Váncsay 
István uram és Péchy Ádám öszveűlvén, azon mun-
kát papérosra tegyék fel. Alig pedig munkához fog-
tanak volna : az publica sessio az Ország sátorában 
béállott. 

Minekelőtte Felséges Fejedelem béérkezett volna: 
új óbban Mél tóságos Gróff Forgách Simonné Asszony 
ő Nagysága nevével nyúj tat ta tot t két memorialis az 
Nemes Statusoknak: egyik említett Statusoknak szólló, 
az kiben köszönte, hogy Felséges Fejedelemnél inter-
ponálták magokat, kérvén, hog}^ Felséges Fejedelem-
nek intitulált memorialissát recommendálni méltóz-
tassák az Nemes Statusok, a kiben instált Felséges 
Fejedelemnél, hogy dolgát urának ezen gyülekezet-
nek alkalmatosságával revideáltatni, és hogy ment-
ségéhez készülhessen, idején rabságábúl idehozattatni 
méltóztassék ő Felsége. Deputáltatván ő Felségéhez 
pap úr Mirray uram, Fischer Mihály uram ő Nagy-
sága, Nemesség részéről egy valamely becsületes em-
ber, és Váncsay István uram. Megtérvén, relatiót 
töttenek, hogy commoveáltatott Felséges Fejedelem, 
mondván, hogy mint ablegatusokat maga eleiben sem 
bocsátotta volna, nem ismérvén Nemes Statusok ab-
legatusit; ollyan szókat ejtvén, hogy netalán vala-
mely szakadást tenni kívánnának evvel : holott in-
kább tempore publicae sessionis nyújtatnának efféle 
memorialisok ő Felségének, az egész Statusokat con-
cernálván az dolog. 

Csakhamar Méltóságos Senatussal béjütt az ses-
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sióban Felséges Fejedelem, holott is az kiadott pro-
positiók alkalmatosságával az contributiónak mivol-
tát béliozván, akarta s kívánta tudni opiniójokat az 
iránt az Tekintetes Nemes Vármegyéknek. Azontúl 
részint némellyek hozzászólván az dolgokhoz, okot s 
materiát adtanak, hogy Méltóságos Gróff Fő-Generá-
lis Bercsényi uram subsummálván egynek s másnak 
beszédjét, s addig-addig sok ratiocinatiókkal deducál-
ván az közügyet, annak confoederatióját, és az kö-
zönséges szükséget, — Felséges Fejedelem másfélül 
sok motívumokkal élvén : arra Nemes Confoederált 
Statusok resolváltanak magokat, hogy közönségessen 
contribuálni fognak. Azután contributiónak modali-
tása felül sokféle projectálások voltanak; utoljára 
azon megállapodni látszattanak a Nemes Statusok, 
hogy mi illeti Nemes Vármegyék portáit : causa fixi 
quanti porták szerint légyen az repartitio, — de per 
dicas légyen annak exactiója. 

Nemes Statusok contributiója iránt való végezés 
in suspenso maradot t , hanem az rézpénznek mivolta 
elővétetett, melyről: folyjon-é? és micsoda valorban? 
avagy devalváltassék-é ? — számtalan sok discursu-
sok s disputatiók és kiáltások voltanak. Végtére erre 
menvén mintegy a potiori opiniók, hogy két vagy 
három póturában já r jon az Libertás, annak pedig 
száma tizenkét millióbúi — annyinak mondván Fel-
séges Fejedelem lenni — három vagy legfeljebb négy 
milliomra reducáltassék : abban akadott meg az do-
log,. hogy notanter Méltóságos Gróff Fő-Generális 
Bercsényi uram akarta sok motívumokkal, hogy az 
jószágok visszaváltásában és adósságoknak kifizetésé-
ben is folyjon, állétván : micsoda lelkiismérettel le-
hetne az Vitézlő Rendre nézve, a mely vérét ezen 
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pénzért felszenteli, restringálni azon rézpénznek dol-
gát annyira, liogy csak megigya s megegye, és mást 
ne szerezhessen raj ta? Melly iránt sok disputatiók 
voltanak, — végtére is pedig csak in suspenso mara-
dott, maga Felséges Fejedelem kimondván, hogy 
annak decisiója maradjon jüvendő sessióra. 

Ezen sessióban determináltattanak gravamenek-
nek compilatori, az Clerus és Mágnásokon kívül. 
Nemes Vármegyék részéről : Szeut-Pétery Imre és 
Görgey János uraimék; ex quarto Statu : kettő ama 
Királyi és Bánya-Városok követei közzül, ezen Nemes 
Városoktól pedig Váncsay István és Ülik uram. 

Die 5. Juny. Depultáltatván pro compilatione 
gravaminum, és portáknak Nemes Királyi Városoktól 
eltávoztatása végett Felséges Fejedelemhez formá-
landó memorialis iránt Váncsay István uram és Péchy 
Ádám, — ezen napon abban fáradoztanak. 

Die 6. Juny. Publica sessio celebráltatott reg-
geli nyolcz órakor. Oszvegyűlvén annakokáért az 
Ország sátorában a Nemes Statusok, Felséges Fejede-
lem csakhamar ezután az Méltóságos Senatussal meg-
jelent. Emlékezvén legelőszer is, hogy legközelebb 
való sessióban az rézpénz iránt való végezés felha-
gyatván ezen gyülekezetre: szükségesnek mondá azért 
ő Felsége, hogy legelőszer is az Nemes Statusok azon 
rézpénznek dolgát eligazítsák, reménlvén, hogy a 
Nemes Vármegyék arról bővségessen gondolkoclta-
nak; előszámlálván, mi okokért annak teljességgel 
való abrogatioja — nem lévén ezüstpénz az ország-
ban, — meg nem lehet. Ellenben az közölebbvaló 
sessióban Méltóságos Gróff Fő-Generális Bercsényi 
Miklós uram ő Excellentiája szavaira térvén, mondá, 
hogy ha azt tanálják fel a Nemes Statusok, hogy 
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folyjon, már akármiben is : de bocsit is kell csinálnia, 
hogy mindent lehessen raj ta venni. Békeveredvén 
azért újonnan az jószágoknak rézpénzen való váltás-
nak mivol ta : felállott váczi praepost (Berkess András) 
pap úr, ki is az tizenhárom vármegye nevével szólott, 
mondván, hogy azon tizenhárom vármegye opiniója, 
hogy említett rézpénznek ha folyása lészen : az jó-
szágok kiváltásában és adósságok kifizetésében ne 
folyjon. Ezt subsummálván Méltóságos Fő-Generális 
uram : az közelebb való sessióban mondott ratióit 
előszámlálván, mondotta, hogy privatumokat itten 
nem lehet tekinteni; jobb-é némety embereknek 
ebben kedvezni, vagy egész országnak? jobb-é az 
magok privatumát kereső dúsgazdagoknak, —• vagyis 
az egész országbelieknek és az közügynek ? melynek 
folytatásának is meg kell szűnni, ha az rézpénznek, 
ha folynia kell, teljes böcsi nem lenne. És mintegy 
cum protestatione jelentette, hogy, hogy vagyon az, 
hogy említett praepost úr tizenhárom vármegye ne-
vével szól : azonban ő Excellentiája Nemes Ung Vár-
megyének főispányalévén, — abban semmit sem tud? 
Valljon 1 ehetett-é ő Excellentiáját excludálni ?! Ha-
sonlóképpen felkelvén, szóllott Méltóságos Generális 
Károlyi Sándor uram ő Nagysága, úgy, mint Szathmár 
Vármegyének, és Méltóságos Gróff Csáky István Ge-
nerális- C ommissarius uram ő Nagysága, úgy, mint 
Bereg Vármegyének főispányi. Mindezekből béjütt, 
hogy most vehetik — úgymond — a Nemes Statusok 
tapasztolva észre : mi okon az Felséges Fejedelem 
kívánta mindjárt egyeleintén is propositiók folytatá-
sának alkalmatosságával, hogy az Nemes Vármegyék 
ne ötenkínt-hatonkínt, vagy distrietualiter, hanem 
ki-ki az maga opinióját szabadossan jelentse meg ő 
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Felsége előtt; most gyű ki, liogy nem azt, a mit egész 
Nemes Vármegye tud : hanem a mit ednéhányan 
akar ják , mondatják egynéhány Nemes Vármegye 
nevével egy-két emberrel, — és innét szoktak lenni 
scissiók, inducálván : legközelebb micsoda scissiót 
Nemes Túrócz Vármegye is akart tenni, hat vagy hét 
vármegyét disponálván, hogy egyetértsenek azon 
Nemes Vármegyével, írván az békesség tractájának 
tovább való folytatásáról nem Felséges Fejedelemnek, 
hanem alattomban az vármegyéknek, legelőszer is 
disponálván azokat, — annakutánna az Felséges Fe-
jedelemnek is; — de, külembezőképpen inferálván ő 
Excellentiája, nemde-nem confoederationalis hitek 
ellen légyen-é az ?! 

Azután subsummálta ezen dolgot az Felséges 
Fejedelem nagy sok enarratióval : mikínt eleitől fog-
vást folytatta légyen az Haza dolgait, és most immár, 
midőn kelletnék reménlenie, hogy ennyi éjjeli s 
nappali nyughatatlansági után legalább köszönetet 
érdemül fogja venni, — tyrannusnak neveztetik: 
feltévén megírtt Túrócz Vármegye az maga, némely 
vármegyéknek irott leveleiben, hogy nagyobb iga ez 
a mostani, mintsem német igája vala, és hogy császár 
idejében lehetett recurrálni és instálni a császár előtt: 
most pedig instantiának semmi hellye nincsen. Infe-
rálván ő Felsége : nemde-nem ez az, és azt kell ki-
hozni belőle, hogy, ha mondhatjuk, hogy tyrannice 
bánt német ezen magyar Hazával: nagyobb tyrannus 
az Fejedelem! Explicálván magát ő Felsége : álljon 
elő az, valakit meg nem hallgatott volna; vagy, ha 
szemben akar t volna valaki lenni ő Felségével, maga 
eleiben kit nem acbnittálta ? Avagy micsoda onus, az 
kit imponált, és maga hasznára avagy erszényjében 
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fordí tot ta volna-é, avagy Nemes Országnak közjavára, 
s ügyünk boldogulására ?! 

Ezeket nagy fájdalmas szívvel exaggerálván bő-
vebben : előállott azon Túrócz Vármegyének táblabeli 
assessora Rakovszky Menyhért, — ki is mentségére 
azon Nemes Vármegyének kifejezni ügyekezte azon 
dolgot, hogy semmi gonosz végre nem cselekedte azt 
azon Nemes Vármegye. Azután, sok kérdések s fele-
letek után, előszólíttatott azon vármegyének vice-
ispánya Okolicsányi Kristóf; ki is előállván, produ-
cál tat tanak vele feljűlírt írásoknak copiái : mind az 
vármegyéknek, mind az, mellyet Felséges Fejedelem-
nek Írat ta tot t vala azon vármegye; mellyek is publice 
Secretarius Krucsay István uram által előolvastatta-
nak. *) Elolvastatása után azoknak, annál is inkább 
exaggerálta Felséges Fejedelem a dolgot, — annyira 
elkeseredvén, hogy sok beszédi között könyves szem-
mel — sok keserves szavai között — illyen szókra 
fakadot t : Edes Nemzetem! Hát ezt érdemlettem sok 
szíves, Hazám ügye mellett való fáradságim után ? ! . . . 
Vagy öljetek meg, avagy nyeljen el az föld; készebb 
vagyok az országnak egyik szegletiben megvonnom 
magamot, mintsem — reménlett köszönet helyett — 
tyrannusnak mondatnom! . . . . Mindezeket hallván 
Cancellarius Sennyey István uram ő Nagysága, opi-
nióképpen szólván, mondá, hogy azon Nemes Várme-
gye adigáltassék az egész Confoederatiónak ereivel, 
inquisitione mediante, hogy azokat, kik azon dolognak 
fabricatori, jelentse ki, és azok kitudódván : törvé-

*) I t t még e sor van közbe toldva : „kiknek valóságos pariája 
comprehendáltatik sub Literis C és D", azonban ezen okmányok ma 
már nincsenek itt a napló mellett, hanem az 1707-iki egyéb acták 
közt. Különben Szalay Lászlónál (VI. köt.) már máshonnét kiadvák. 

MON. n t ING. HIST. — SCRIPT. X X V I I . KÖTET. 1 0 



146 

nyessen revideáltassék dolgok. De mivelhogy az Sta-
tusok többire hallgatással voltanak : csaknem az 
okozta, hogy Felséges Fejedelem sok, könyves sze-
meivel tö t t panaszi után egyszersmind felkölvén, 
valedicálva Vezérlő-Fejedelemségének, — ki akart 
vala menni az sátorbúi; de nekiesvén Méltóságos 
Gróff Fő-Generális Bercsényi Miklós uram ő Nagy-
sága és más főbb Urak, nagy sok instantiákkal tar-
tóztatták. Azalatt az sok körűi s belől álló fegyveres 
nép, reméntelen, nagy villámlásával kivont szablyák -
nak nekirohanván az adstáló feljebbemlített Nemes 
Túrócz Vármegye embereinek: úgymint vice-ispányá-
nak Okolicsányi Kristófnak, és táblabéli assessorának 
Rakovszky Menyhértnek, — kik is szaladásra vévén 
magokat, de nem használván semmit, kirohanván az 
Ország sátorábúl az sok nép, azok után sokan futa-
modván, említett Rakovszkyt annyira elsebesítette-
nek, hogy mindjárt meghal a , az másikán pedig, 
Okolicsányin, négy alkalmas vágást töttenek. Ezután 
valamennyire csendesedvén azon inclúlás, s Felséges 
Fejedelem is engeszteltetvén, kiküldöttének említett 
Okolicsányihoz, hogy minekelőtte meghalna, fassióját 
vehessenek : kik voltanak complexek azon dologban ? 
Azalatt az is végeztetett, hogy az egész Nemes Túrócz 
vármegyeieknek árestom indicáltassék, — az mint a 
még el nem oszlott az sessió : elküldöttenek az kik 
mind az árestomot indicáltanak azon Nemes Várme-
gyének, mind az kik az istrázsákot ottan kiállítot-
tanak. *) 

*) Említést érdemel, hogy azon föhadi-tiszt (ezredes), a ki 
ekkor Túróczba indult, udvari lovas haddal, s ott a vén Okolicsányi 
Pált és a többi gyanús nemeseket nagy buzgalommal összefogdostat-
va, az egri vár börtöneibe hurczolá : a szintén elfogott — s e rab-
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Die 7. Juny. Publica sessió új óbban tartatott , 
mely is tíz óra tá jban állott bé ; minekelőtte peclig 
béállott volna: testi feljülnevezett Rakovszky Meny-
hér tnek , az mely az hellyen, az hol ölettetett vala 
meg, hagyatott, — levetkeztetvén egy gatyászárig, 
két ökör után, lábon fogva, hóhér által hurczoltatta-
t o t t ki az táborhelyről. 

Béállván az sessió, emlékezett Felséges Fejede-
lem előtti napon incurrált állapotokról, hogy senki 
is azon meg ne ütkezzék: mert gondolatjában sem 
volt, és meg sem tudta gondolni, hogy azok történje-
nek. Azomban így tetszvén az Nemes Statusoknak, 
hog3r mind az megsebesíttetett Okolicsányi Kristóf-
nak fassióját vegyék, s mind az egész Túrócz vár-
megyebelieknek is hogy árestom imponáltassék: az 
mind az kettő végben menvén, már mikínt fog tet-
szeni az Nemes Confoederált Statusoknak tovább 
procedálni? — Ehhez hozzászólt legelőszer is Gene-
rál is Károlyi Sándor uram ő Nagysága, ez után Mél-
tóságos Gróff Generális Bercsényi Miklós uram ő 
Excellentiája, ki is többi között azt inferálta, hogy 
Is ten ő Szent Felsége csudálatosképpen ezen casus-
nak történetével kinyilatkoztatta azt, hogy azon 
esett , a ki fabricatora volt azon írásoknak: fateálván 
azt Okolicsányi, a ki még él, hogy azon megöletett 
c o n c i p i á l t a az írásokat, de notariusa vármegyének 
í r t a . Mindezekhez képpest concludáltatott , hogy 
inquisitione ac investigatione mediante az egész, áres-
tomban lévő nemesség között ki kell tudni : tudtak-é 
mindnyájan és consentiáltanak-é azon írásoknak? — 
Valamellyik abban tanál ta t ik : mindenik reus est 

ságában meg is halt 
R ó v a y t m r e volt. 

— tűroczi főispán b. Révay Ferencz f ia , 

10* 
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mortis, kimonclattatott, úgy, mint contra Confoedera-
tionem se erigens. Ezen indagatio Cancellarius Seny-
nyey István uramra ő Nagyságára bizattatott. Azon-
túl Nemes Vármegyék négy vagy öt zászlótartói által 
— hozat tatot t egyenlő végezésből — azon Túrócz 
Vármegyének zászlója, a mely az Ország sátora előtt 
öszveszaggattatott, és kópiája törettetett diribrül-da-
rabra, — pecsétje pedig Felséges Fejedelemnek adin-
veniáltatott, hogy resignáltassék. 

Discursusokbúl jütt bé azontúl, hogy investigál-
nia kelletik az Nemes Vármegyékben: az Confoede-
ratióra esküdtenek-é mindnyájan az Nemes Várme-
gyékben valók ? Mellyekben hogy kikerestessenek 
mind az ollyanok, a kik nem esküdtenek volna, és 
hogy azoknak seriesét Felséges Fejedelemnek hat 
hétnek forgása alatt küldjék meg Tekintetes Nemes 
Vármegyék vice-ispányi, végeztetett. 

Az ot thonn contumaciter maradt nemességnek, 
és innét is visszamenteknek büntetésekről szó esvén, 
Méltóságos Grófi' Fő-Generális Bercsényi uram ő 
Excellentiája projectuma vala: az szegény, hadakban 
deficiensekre, avagy bénulás (által), vagy máskínt a 
kik élhetetlenné maradnak, — azoknak fundatio, em-
lített contumax nemességnek büntetésekből rendel-
tessék. Az büntetésről illyen discursus is esett, hogy 
jószágok foglaltassák el, és egy esztendeig annak 
bírásától s hasznaitól el legyenek. 

Ezután rézpénzről projectáltatott. Sokféle dis-
cursusok u tán mintegy inclinálni látszattanak a 
Nemes Statusok, hogy négy póturában folyjon az 
Libertás, és igenis, mind jószágok kiváltásában — az 
holott ezüstpénz nem extál az contractusokban, — 
mind az adósságoknak kifizetésében folyjon, néme-
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lyek sentimentuma lévén: két-háromezer forintokig, 
némellyeknek pedig: ad summám infinitam. Úgy lát-
szott az sessiónak evvel való eloszlásával, hogy azon 
pénznek mivolta következendő sessióra haladott. 

Die 8. Jani). Minekelőtte az publica sessió béál-
lott volna: árestomban tétetet t Túrócz vármegyei 
nemesség az karabéllyosok által Cancellarius Sennyey 
István uram ő Nagysága sátorához késértetett, holott 
is examenjek ta r ta to t t ; mely végben menvén, új ób-
ban visszakésírtettenek. Béállván pedig az publica 
sessió : Felséges Fejedelem az rézpénznek dolgát 
új óbban előhozván, azon rézpénznek folyamatjárói 
csaknem az egész sessió tartott , sokféleképpen dedn-
cál tatván s project áltatván: micsoda módokkal deval-
vatiójával immár introducáltassék ? hogy folyása 
kívánatos lehessen. Az valóra ugyan csak azon mara-
do t t , hogy Libertásnak négy pótura légyen. Hogy 
pedig az rézpénz ügyekezett summán felül ne marad-
jon : az végeztetett, hogy incassáltatván contributiók 
által a pénz, bélyegeztessék meg a pénzverő-házak-
ban. Az ollyanok ellen, a kik azon rézpénzt elvenni 
nem akarnák: minden helységeken bizonyos emberek 
rendeltessenek, a kinek erejek légyen az panaszló félt 
meghallgatni, és annak, a ki jószágát rézpénzen nem 
akarná adni, elvenni, és pénz nélkül az vévőnek adni, 
magának pedig fáradságáért kik mondottak, hogy 
harmadrész essék, mások pedig, hogy hatodik. To-
vábbá az Uraság és Nemesség contributió kiszedé-
sének mivoltáról lévén az discursus: abban maradott 
meg, hogy b i z o n y o s dicatorok denomináltattak min- . 
den vármegyéből, kik az dicákot conscribálják; azok 
dicáknak pedig bizonyos taxájok lészen, mely taxa 
szerint contributiók bészedésének kelletik meglennie, 
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az pedig két holnapok elfolyása alatt kétszáz forin-
toknak poenája alatt, ha dicatorok negligentiája raiá 
meg nem lenne a munka. Azontúl Királyi Városok-
ban lévő kereskedőknek dolga hozattatott bé, ez lévén 
irántok az discursus , hogy azok is törvény szerint 
taxáitass anak. 

Az religiók dolga is emlékezetben vala, jelent-
vén Felséges Fejedelem, hogy lennének még némely 
panaszok, min t egy, úgy más és harmadik részről is, 
az mellyeket eomponálni s egyességre hozni kellet-
nék; de valamint az kalmárok, úgy ezen querulansok 
dolga csak abban maradott. Végre Felséges Fejede-
lem emlékeztette azokat, az kik az gravameneket bé 
nem adták vala, hogy azoknak béadását ne halász-
szák, — és evvel oszlott el ezen napi gyülekezet. 

Die 9. Junij. Nemes Királyi Városok memorialisa 
r 

Cancellarius Urnák nyújtatott , az mely porták iránt 
concinnáltatott vala, *) — úgy Nemes Városok grava-
meni is Klobusiczky Ferencz Urnák ő Nagyságának, 
úgymint denominált compilator uraimék praeses-
sének. 

Midőn pedig szinte publica sessióban gyűltenek 
volna az Statusok: akkor az granatérosok késérték 
ki feljebbemlített Okolicsányi Kristófot, ki is meg-
sebesíttetett vala az minapi casuskor, és mivel ma-
gával nem b í r t : ednéhány parasztember pokróczban 
vitte; kivívén az táborbúi jó puska- mintegy lövís-
nyére, ottan kivonva lévén egy sátor, s mellette tűz, 
abban pedig sínvasak, — két ízben süttettetvén, de 
nem sokáig, azután feje vétetett hóhér által, székben, 
nem bírván máskínt magával. 

*) A lap szélén : „Litera E.", de e melléklet ma már nincs meg, 
sem itt, sem az acták közt. 
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Öszvegyűlvén azalatt az Ország sátorában Nemes 
Statusok : Cancellarius Sennyey uram ö Nagysága 
megje lent , Felséges Fejedelem szavával jelentvén, 
liogy dicator uraimék mellé rendeltettenek Prileczky, 
Bulyoszky és Kovács János uraimék ő Kegyelmek; 
kik is hogy ezen a napon az dicáknak megcsinállásá-
ban az több Nemes Vármegyék dicator uraimékkal 
fáradozzanak, végben vívén pedig az munkát, követ-
kezendő napi sessióban elővétetliessék. Melyre nézve 
azon következendő napra jelenvaló sessió is haladott, 
és eloszlottanak az Statusok. 

A megírtt munkának végbenvitelében pedig, Klo-
busiczky uramnál ő Nagyságával öszvegyűlvén depu-
t a tus uraimék, fáradoztanak. Délután pedig három 
hóra félmilliomot is repartiálták porták szerint. Mely 
midőn innotescált volna Nemes Városok követjeinek: 
Nemes Kassa Városa követjeihez confluáltanak, mind 
re la t ió t hallgatván: az porták iránt nyújtott memo-
rialisnak mivolta miben maradott? s mind pedig, 
azon repartiált munka iránt tovább mit kellessék 
elkövetni az Nemes Városok részéről ? Deputáltanak 
azért e medio sui mind Cancellarius Úrhoz, úgy Klobu-
siczky Úrhoz ő Nagyságokhoz ezen declaratióval, 
hogy illyen reménség táplálta az Nemes Városok 
követ je i t , hogy Felséges Fejedelem az portáknak 
nevezetit eltávoztatja azoktúl, — az mint is bíztatá-
sok is volt; most pedig nem tudják mire vélni, hogy 
illy reméntelen ugyan csak portákra reducáltatnak. 
Minekokáért elméjeket hogy vegyék megírtt Urak-
nak , s Cancellarius uramtól pedig végére menni 
ügyekezzenek: resolváltatótt-é benyújtott memoria-
lis ? — Megjüvén deputatus uraimék, referálták, hogy 
mind az két Úr egyformában mondotta, hogy ennek 
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az félmilliombeli három holnapi repartitiónak más-
kínt nem lehetett, — az mint az Uraságra és Nemes-
sekre is löt t repartitióban portákra volt reflexió, — 
nem lévén készen az projectált dicák; és hogy Felsé-
ges Fejedelem, igenis, nem kívánja az portáknak 
mivoltával az Királyi Városokat illetni : hanem ez a 
félmilliombeli contribntio is csak mintegy kőcsen-
adás, úgy, hogy ha az dicák conscribálva lésznek, 
azoknak számához képpest az további füzetés regulál-
tatni fog, és ha mely város többet tanálna adni, annak 
refusióját várhatja. Ezeket értvén Városok követjei, 
azt tanálták fel, bár csak azt efficiálhatnák Cancel-
larius uramnál : az bényújtott memorialist indorsál-
tatná, hogy Felséges Fejedelem kegyelmes resolutiója 
e lenne : ezentúl Királyi Városok az portákkal nem 
fognak oneráltatni, — mely is pro futura cautela 
szolgálna az Városoknak. Új óbban azért deputáltat-

/ 

tanak említett Cancellarius Úrhoz ezen instantiával. 
Die 10. Juny. Tekintetes és Nagyságos Klobu-

siczky Ferencz uramnál ő Nagyságánál deputatus 
uraimék mind az dicák megcsinállásában, úgy az 
félmilliónak az országra való repartitiójában f'ára-
cloztanak. Végben menvén pedig, az Úr Klobusiczky 
uram ő Nagysága azon munkát sessió előtt bévitte 
Felséges Fejedelemnek; mellyet is reprobálván ő Fel-
sége : újabb munkához nyúltanak azon deputatus 
uraimék, melyben is foglalatoskodtanak circiter déli 
12 óráig. Azon idő alatt pedig Cancellarius Sennyey 
uram jelent meg, értekezvén : megírtt munka miben 
légyen, és hamar-é elkészül? azon lévén Felséges 
Fejedelem : az midőn deputatus uraimék az munká-•v 
val előjűnek, ő Felsége is kijün az Ország sátorában. 
Ezt is kérdésképpen említette megírtt Cancellarius 
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uram : nem occurrál-é még valami az Confoederált 
Statusoknak, a mi difficultást valamellyet hozhatna? 
Jüt t bé ezután discursusban az rézpénznek dolga, 
melyről sokféle discursusok után ebben difficultások 
occurráltanak, hogy ez volt az egész Confoederált 
Statusoknak intentiója, hogy csak két milliom az 
országba maradjon, a többi, per reliquorum millio-
num liquefactionein egyik része, másik része pedig 
per devalvationem, csak két milliomra szálljon; cal-
culálván pedig négy póturára reduetióját az Liber-
tásnak, jün ki, hogy ugyan négy millió maradni fog 
az országban, Eztet fontolván, oda tendált az Nemes 
Statusoknak elméje, — ha az Méltóságos Senatus 
jónak fogja ítélni, — hogy az Libertás csak két pó-
turára reducáltassék. Ezen túl jü t t bé in discursum, 
hogy illeník Felséges Fejedelemnek, sok éjjeli s nap-
pali fáradságira nézve, valamivel kedveskedni ő Fel-
ségének. Mellyet igen illendőnek ítélvén közönségessen 
lenni : azon nyúgodtanak meg, hogy százezer tallér 
annuatim offeráltassék ő Felséginek, kérvén azon 
Cancellarius uramot, hogy visszatérésével az Méltó-
ságos Senatushoz, annak elméjét ez iránt s consen-
sussát vegye, — s ha ennél is többet ítélne az Méltó-
ságos Senatus : az Nemes Statusok készek compor-
tálni magokat az Méltóságos Sennatussal, megírtt 
summán felül az egész Udvarának kitartását is offe-
rálván. Azon alkalmatossággal azt is concludáltanak, 
hogy Méltóságos Grófi" Fő-Generális Úrnak ő Excellen-
t ia jának eompromittáltassék említett summának az 
fele, úgymint ötvenezer tallér-, és hasonlójúl Udvará-
nak ki tar tása gratuito. Ezek meglévén, Cancellarius 
uram Felséges Fejedelemhez conferálta magát. Azon-
túl mintegy délyesti egy óra tájban az repartitióbeli 
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munkával megjelenvén Klobusiczky Ferencz uram ő 
Nagysága az több deputatus urakkal az Ország sáto-
rában : csakhamar Felséges Fejedelem az Méltóságos 
Senatussal előjütt, s consideált. Minekelőtte pedig 
consideált volna : Cancellarius uram előszer érkezvén, 
jelentette, hogy az Méltóságos Senatus elméjét vévén 
ő Nagysága azon oblatiókban, — tetszik, azt hozzá-
adván, hogy az lovaknak intertentióját is illik offe-
rálni, és hogy ezen oblatiót úgy értik-é a Nemes 
Statusok, hogy annuatim? Jelentette azt is, hogy 
rézpénznek négy póturán alól való szállását nem 
akarja érteni a Méltóságos Senatus. Felséges Feje-
delem engedelméből azért az Ur Klobusiczky Ferencz 
uram ő Nagysága relatiót tött az deputatiónak mun-
kája iránt, jelentvén, hogy kétféle munkát tött azon 
deputatio. Az mely repartitiónak munkáit vizsgálván 
ő Felsége és az Confoederált Nemes Statusok *) : jól-
jóllehet eg3dke olvastatott is vala, ele az sem tetsz-
vén, ezen okbúl, hogy az egész summa, úgymint 
500,000 forint repartiáltatott vala az egész országra 
palatinalis porták szerint, azon particularis Nemes 
Vármegyékre esett summákbúi peclig azon Nemes 
Vármegyéknek, az mellyek az ellenségnek motusihoz 
képpest vagy tűz által, vagy máskínt megkárosod-
ván, defalcatiót érdemleni ítéltettenek, defalcálván 
bizonyos summákat, azon summákot új óbban az 
egész országra repartiáltanak vala; mely repartitio 
szerint sok vármegyékre több obveniált, mintsem az 
első repartitióbúl emanáltatott vala, és ez okon nem 
jónak tanáltatván : ottan azon publica sessióban 
illyen munka tétetett, hogy ollyan Nemes Várme-

*) A lap szélére jegyezve : „Sub L i t e r a G",— de e mellék-
let ma már nincs sem itt, sem az egyéb levéltári acták között. 
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gyék, az kik tanáltattak, hogy defalcatát érdemlenek, 
illyen suppositummal, hogy ezen felvetés csak mint-
egy kőcsenadás, — annak adjustatiója minthogy jü-
vendő dicatióbúl meglészen : tehát putative a meny-
nyit gondoltak a Nemes Statusok, mellyik hány ezer 
forintot praestálhat ? aztat feltétették, az superna-
tans defalcált summát azután öszvevetvén, az egész 
országra felvetett porták után való summáknak — 
úgy, hogy az 500-ezer forint kiteljék — hozzátol-
datott. Az egész Királyi Városokra, úgy az Privile-
giata Oppidumokra excindáltatott — noha palatinalis 
porták szerint nem obveniált volna csak valamennyi-
vel több 3S-ezernél — ötvenezer forint, melynek 
repartitiója csak függőben hagyatott. Végben menvén 
pedig a Nemes Vármegyékre való repartitio : csinált 
avagy compilált dicáknak Ideája olvastatni kezdetett, 
— az mellyekben egy jó ideig fáradoztanak, modifi-
cálván azokat, az mellyeket modificatióra szükséges-
seknek ítéltek lenni. Egykor felkelvén az Felséges 
Fejedelem, mondá, hogy azon munkát lehet folytatni 
ő Felsége és Méltóságos Senatus absentiájában is, 
praeficiálván azon munkának Cancellarius uramot, 
és hogy idő elfolyván, másnap öt órakor foghatnak 
azon munkához, melly a midőn készen lészen : kész ő 
Felsége, sessióban jűvén, aztat meghallgatni. Eloszol-
ván evvel az Nemes Statusok, az Királyi Városok 
követjei sopánkodással lévén az Nemes Városok dol-
gában, repartitio nélkül maradván az említett Váro-
sokra felvetett 50-ezer forint, és Városok dicáiról is 
nem lévén semmi emlékezet : conferentiát tartani 
est véli 6 órakor végeztenek. Confluálván ez okáért 
nevezett órára kassai uraimékhoz, sokfele quaestiók 
és discursusok voltanak mind az 50-ezer forintoknak 
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repartitiójáról, mind pedig az dicáknak mivoltáról; 
és noha sokféle projeetálások voltanak : mindazáltal 
végtére csak abban oszlottanak el az Királyi Városok-
nak követjei, hogy az dicák állapotjában experiálni 
kell : az több Nemes Statusok dicái miképen consti-
tuáltatnak ? az mellyekhez lehet osztán regulálni 
magokat és hozzá is szólni az Nemes Királyi Városok 
követjeinek. Az repartitió iránt pedig illyen beszédek 
estenek, hogy pro hic et nunc más methodussal aztat 
repartiálni nem occurál, hanem portákképpen, mely 
is csak interimalis lészen; mindezekben pedig követ-
kezendő napi munkától, hogy reguláltatni magokat 
fog lehetni az Nemes Királyi Városoknak. Ezzel el is 
oszlottanak követ uraimék. 

Die 11. Juny. Reggeli 7 óra tájban az Ország 
sátorában öszvegyűlvén a Nemes Statusok, a dicáknak 
compilatiójában fáradoztanak, melly munkát majd 
12 óráig Cancellarius uram praesideálásával folytatta-
nak. Azt elvégezvén: dicator uraimék, Felséges Fejede-
lem tött üzenetihez képpest, kettő-kettő minden vár-
megyében és városokban, denomináltattanak. Az meg-
lévén, Felséges Fejedelem is az Méltóságos Senatussal 
megjelent. Elolvastatott annakokáért azon munka, és 
némellyekben modificáltatott is *); azontúl determi-
nált dicatorok is elolvastattanak, — midőn pedig az 
Királyi Városok dicatoraira deveniáltanak volna : ez 
prothocoláltatott, hogy Királyi Városokban constituált 
dicator uraimék Nemes Vármegye részéről constituált 
egyik dicator jelenlétében az dicatiót vigyék végben. 

Ez meglévén, Tekintetes és Nagyságos Prínyi 
Familiának memorialisa elolvastatott, kiben is azon 

*) A lap szélén : „Sub L i t e r a K." ; az acták között megvan. 
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Família exponáltatta, mitónt Nemes Abaúj Vármegyé-
nek örökös-foispánsága azon Tekintetes és Nagyságos 
régi Familiátúl az Austriai Háznak birodalma alatt 
elvétetvén, másnak conferáltatott; instálván, hogy 
redeáljon azon Tekintetes Familiára. Igazságos instan-
tiának ítélvén az Nemes Confoeder ált Statusok lenni, 
—- informáltatván elöszer magát azon Nemes Vár-
megye tagjaitúl, kik recognoscáltanak, hogy előttek 
nem constál : mi okon az Bécsi Udvar másnak con-
ferálta vala azon főispánságot, — decidáltatott, hogy 
condálandó Articulusokban inseráltassék azon főispán-
ságnak visszaadása. 

Elolvastatott azután a Nemes Militiának memo-
rialisa : némely instantiákat és mintegy gravamene-
ket, militiát illetőket, a potiori füzetésének, egyéb 
subsistentiáinak, és az rézpénznek mivoltát foglalván 
magában. Ezen memorialisra resolutio függőben ha-
gyatot t . 

Végtére ezen sessiónak, religiónak állapotja az 
quaerulansok iránt előfordulván, melynek memorialisi 
deputatióra is bocsáttattanak vala, hogy azon depu-
tatio extractust csinálván, relatiót tegyen azokról; 
tetszett közönségessen, hogy azon quaerulansok dolga 
Cancellarius uramra ő Nagyságára bizattassék, és 
meghallgatván mind az quaerulansokat, mind az con-
stituált commissarius uraimékot : mi okon mindazok, 
valamellyek Szécsénynél végeztettenek, nem eífectuál-
t a t t anak? pennára vévén, arról Nemes Confoederált 
Statusok előtt relatiót tegyen említett Cancellarius 
uram. 

Die 12. Juny. Áldott pünkösdi üdnepeknek első 
üdnepe lévén, az isteni-szolgálatban töltetett el. 

Die 13. Publica sessióban bégyűlvén az Nemes 
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Confoederál Statusok, Cancellarius uram ő Nagysága 
is megjelent, — előszer is dicator uraiméknak hitet 
feladatván. Az meglévén, előhozta Felséges Fejede-t 
lemnek és Méltóságos Fő-Generális Bercsényi Urnák 
ő Excellentiájának Statusok által tött ígéreteket, hogy 
ez lenne a Méltóságos Senatus opiniója, hogy azokon 
kívül még az téli qvártély is lovoknak compromittál-
tatnék, — kinek is consentiáltanak a Statusok. Meg-
jelenvén pedig az Felséges Fejedelem azalatt a Méltó-
ságos Senatussal, legelőszer is (elővétette) az törvé-
nyek folyásának mivoltát; az melyben ő Felsége és 
az Méltóságos Senatus opiniója die 1. Juny celebrált 
ezen írások seriessében bővebben explicáltatott. Ezen 
törvények folytatásának leendő processusok iránt sok-
féle kérdések, disputatiók intercedáltanak; végtére 
pedig admittáltatván azon methodus, nyúgodtanak 
meg közönségessen rajta, bizonyos causákat attúl és 
annak cursussától eximálván, az mellyek condálandó 
Articulusban exprimálva. lesznek. 

Azután dicator uraimék salariumja avagy füze-
tések i ránt voltanak discursusok : némellyek füzetések 
hogy légyen, voxolván, — mások pedig az ellen szól-
ván. Fő-Generális uram is némely consequentiáknak 
s acclamatióknak eltávoztatására nézve ezekkel tart-
ván, monda, hogy hazafiúságoktól viseltetvén, nem 
fognak kapdosni azon dicator uraimék, becsűletért 
sokszor szolgálván sokszor sokan; ha pedig tanálkoz-
nék valaki dicator uraimék közzűl, a ki nem akarná 
becsűletért azon munkában fáradozni, jelentse meg 
magát. — Ebben azért hagyatott a dolog, hogy, ha 
ki mit eltagad : annak contrabandumának harmadik 
része dicatoré legyen, második része delatoré, a ki 
bémondaná dicatoroknak, egyik része pedig az Or- ' 
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szágé. H a ki tanálkoznék, a ki az dicatiónak oppo-
nálná m a g á t : jószágát hogy veszítse el, mondatott. 

Ezen gyülekezet conclusiói iránt, leendő Articu-
lnsok compilálására bizonyos deputatusok constituál-
ta t tanak, mind e gremio Senatus, mind pedig a Nemes 
Vármegyék közzűl. 

Ezen sessióban hosszú beszéddel legelső pro-
positióinak summáját, — azoknak tudniillik, az mely-
lyekben az Haza ügye eddigvaló folytatásának mi-
volta kifejeztetett, újabban Secretarius (Krncsay) 
uram által való elolvastatásával is — az Nemes Con-
foederált Statusok eleiben Felséges Fejedelem ter-
jesztett , explieálván mindenképpen : ezen Haza ügyé-
nek mivolta miben légyen, és mikínt az Austriai Ház, 
az mely ezen Haza fiai által színesen folytatni kez-
dette vala az békességnek tractáját , ugyanazok által 
álnokul hálójában keríteni ügyekezvén az Magyaror-
szágnak szabadságit, az projectált színes tractáival is 
csak eludálta az Nemes Confoederált Statusokat. Mi-
nekokáért igen szükségesnek lenni mondotta, hogy 
lá t ja s ítéli Felséges Fejedelem, hogy a Nemes Con-
foederált Statusok Austriai Ház s József királyságának 
a b r e n u n c i a t i ó t tegyenek. Melyhez hozzászólván bő-
vebb beszéddel Méltóságos Gróff Fő-Generális Ber-
csényi Miklós uram, mondá, hogy semmi újnak ne 
ítéljék ezen propositiót lenni az Nemes Confoederált 
Statusok : mivel ezen abrenunciatiót még szécsényi 
gyűléskor töttenek, akkor tudniillik mindjárt, valami-
kor confoederáltanak; hogy pedig annak publicatiója 
eddig halladott : okozta aztat reménlett békesség 
t ractá jának kívánatos vége. Mivel pedig valóságossan 
tapasztolva tapasztalni lehet, hogy az Austriai Háznak 
nem volt semmi igaz intentiója az békesség tractájá-
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hoz, s nincs is : azért igenis, szükség, Articulus con-
dáltassék ezen abrenunciatiórúl; — úgy reménlhetjük 
ezen magyar Hazának jóakaróitól : több királyoktól 
s fejedelmektűi inkább confoederatiót is, ha szabado-
soknak Magyar Confoederált Statusokat lenni megér-
tik. És noha, az mint emlékeztetett, ezen abrenuncia-
tiónak kiterjesztése eddig jó reménség alatt halasz-
tatott : de mindeddig is még az békesség tractájának 
alkalmatosságával úgy moderáltattanak az dolgok, 
hogy semmiben, sem az tractának punctumiban, ma-
gyarországi királynak József király lenni nem recog-
noscáltatott. — Mely abrenunciatiórúl hogy említett 
Articulus condáltassék, consentiáltanak az Nemes 
Confoederált Statusok. 

Die 14. Publica sessio celebráltatott, melyben is 
az törvényes processusok iránt új óbban sokféle dis-
eursusok voltanak, Felséges Fejedelem előhozván 
azoknak mivoltát. És noha ki egyet, ki mást az asses-
sorok száma iránt (mondott) volt : de látszott, hogy 
ugyan az 24 személy mellett kívánták a Nemes Sta-
tusok magok opinióját határoztatni, — noha az Mél-
tóságos Senatus táblájánál említett 16 személy egy-
egy táblán hogy légyen, az exmittálandók helyett, in 
juridicis revisionibus, vagy más expeditiókban hogy 
szám adimpleáltassék. 

Azután gravamenek olvastattanak, mellyeknek 
explanatiqj ával nagy-hosszúra prolongáltatott azon 
sessio, — nem lévén avagy nem tartván egy sessio 
is oly sokáig. Ezen gravamenek olvasásában látszott, 
hogy az bényújtott Királyi Városok gravameni kiha-
gyat tat tanak; minekokáért sessio után Klobusiczky 
Ferencz u ram ő Nagysága — kire bizattattanak vala 
azon gravamenek — requiráltatott : miképpen lenne 
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az, hogy azok úgy kimaradtanak ? ö Nagysága Okoli-
csányi Mihály uramra provoeálta magát, mondván, 
hogy 6 Kegyelmének azon gravamenek concinnatiója 
concredáltatott vala; ő Kegyelme is azért requirál-
ta tván, reponálta, hogy az Nemes Városok grava-
menit való, hogy a parte fel nem töt te : de Nemes 
Vármegyék gravamenjébe comprehendálta azokat is. 
Azon elolvastatott gravamenekre a Nemes Statusok-
nak egyéb consolatio nem adatott, hanem, hogy az 
kiadandó Regulámentumban caveáltatni fog, hogy 
ezentúl effélék praecaveáltassanak s ne történjenek. 

Ezen sessióban az is proponáltatott, hogy az 
harminczadok restringáltassanak. 

Die 15. Instituáltatott vala sessio, de abban Fel-
séges Fejedelem, sem pedig Méltóságos Gróff Fő-Ge-
nerális Bercsényi uram nem voltanak jelen. Cancella-
rius u ram ő Nagysága ez okáért az Nemes Statusok 
eleiben terjesztette Felséges Fejedelem tetszésébűi az 
árestomban lévő Nemes Túrócz vármegyei nemesség 
dolgát; mely felől sok discursusok után végeztetett, 
hogy meglévén immár az examen : az mellyek közű-
lek tanál ta tnak büntetleneknek, azok bocsáttattassa-
nak el, — az otthonn elmaradt nemességről is pedig 
hogy inquisitió tartassék, és ha kik vétkesek tanál-
tatnak, azoknak dolgát Méltóságos Senatus revideálja. 
És mivel az examenbűl úgy gyütt ki, hogy azon írá-
soknak mivolta két, Nemes Vármegyének gyűlésekor 
proponáltatott , és az első gyűlésben maga is az főis-
pán Révay Ferencz uram ő Nagysága jelen volt, :— 
mivel azért suspicione az főispán is non caret : az 
végeztetett, hogy a még nem purgálná elégségessen 
magát, suspendáltassék az főispánságtúl, rendelvén az 
ideig is Felséges Fejedelem commissariust az vár-
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megye tiszteinek restauratiqjára. Constituáltatván 
pedig vice-ispán : az vármegye pecsétje resignáltassék 
neki, s azontúl zászlót is szabad légyen csináltatni 
azon Nemes Vármegyének. 

Az confiscálandó jószágok iránt ezután volt be-
széd, úgy, hogy mindazoknak, valakiknek jószágok 
fog confiscáltatni : feleségekre s gyermekekre légyen 
reflexió, és azok törvény szerint őket illető részjószá-
gokban hagyattassanak meg. 

Utoljára Tekintetes Hadi Commissariatus grava-
meni olvastattanak el; mely meglévén, jelentette 
Cancellarius uram, hogy actu fáradoznának bizonyos 
deputatusok az Articulusoknak megcsinálásában, — 
mely okon ezen sessiót is nem kívánta Felséges 
Fejedelem vontatni, hogy azon munka hamarább 
véghez mehessen; azok pedig papírosra feltétetvén, 
az egész Nemes Statusok előtt fognak elolvastatni. 
És evvel azon sessio solváltatott. 

Die 16. Midőn az Confoederált Statusok öszve-
gyűltenek volna az Ország sátorában : Cancellarius 
uram is megjelent; holott is proponálta, hogy jóllehet 
az Articulusok concinnálásában bizonyos deputatusok 
fáradoznának, mivel pedig azokat szükség excoquálni: 
azért még eddig el nem készűlhettenek; mely okon 
kívánván Felséges Fejedelem azoknak admaturatió-
ját, sessiót nem fog jelenvaló, sőt következendő na-
pon is tartatni , hanem azon két napot azon Articulu-
soknak készületire hadni fogja. Az idő alat t pedig ez 
az Felséges Fejedelem akaratja, hogy dicator urai-
mék egy közelebb való helyre kimenvén pro capienda 
aequali idea, az dicatiónak praxisnak módját vegyék 
fel, — kívánván ezenkívül, hogy az Nemes Várme-
gyék deputatussoknak, kik az hátramaradt dolgoknak 
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eligazításában fáradozni fognak, adják bé neveket. 
Meltyek iránt discurálván az Nemes Statusok, rendel-
tenek, hogv Butyovszky és Kovács János uraimék-
kal dicator uraimék Medgyaszóra menjenek ki pro 
dicatione capienda; deputatusok neveit pedig hogy 
minden Nemes Vármegye adja bé még a jelenvaló 
napon, kimondatott. Proponálta azt is Méltóságos 
Cancellarius uram : Felséges Fejedelem eleiben deve-
niált , hogy az Királyi Városok, azokra limitált 50.000 
forintoknak magok közt való repartitiójában meg 
nem alkhatván, Felséges Fejedelem azon summának 
köztök való reparti t ióját Klobusiczky Ferencz uramra 
ő Nagyságára bízta. 

Ezentúl, minekelőtte eloszlottanak volna : az 
pénznek cursussa iránt sok pro et contra való discur-
susok voltanak; mellyeket referálni hogy fogja Can-
cellarius uram Felséges Fejedelemnek, megígérte, — 
s evvel eloszlottanak Nemes Statusok. 

Die 17. Juny. Azelőtti napon való közvégezés 
szerint, constituált dicator uraimék Berzék nevű falu-
ban kimenvén : ottan az dicatio ideájának egyiránsó 
formában leendő folytatásának praxissában múlatta-
nak. Az 50,000 forintokat is ezen a napon, említett 
Klobusiczky Ferencz uram ő Nagysága, defalcatiót 
a lkalmast tévén némely városoknak, csak putative, 
ideát nem tekintvén benne, repart iál ta; melynek 
repar t i t i ója extal sub Litera H., dicatiónak ideája 
pedig sub Litera I. *) 

Die 18. Juny. Publica sessió ta r ta to t t az Ország 
sá to rában ; holott is legelőszer egri Káptolomnak 
praepos t ja Petes András uram ő Nagysága relatiót 

*) Ma már nincsenek sem mellékelve, sem az acták között. 
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t ö t t szécsényi Articulus szerint maga Erdélyországá-
ban való ablegatiójáról, jelentvén, hogy noha mind 
Méltóságos Gróff üdősbbik Barkóezy Ferencz uram ő 
Nagysága, úgy Tekintetes Nemzetes Galambos Ferencz 
uram is coablegatusok valának : de megbetegedvén 
említett Méltóságos Gróff Uram, csak Galambos 
urammal kelletett végben vinnie az követséget, mely 
is abbúl állott, hogy az Felséges Erdélyi Fejedelmet 
és azon Nemes Országnak Statusit invitálják az Con-
foederatióra. Relatio pedig abbúl állott, hogy sok 
példákkal, argumentumokkal és ratiókkal midőn 
állatták volna : mely hasznos légyen ezen két, egy 
nemzetsége Országnak az egyesség, kit nemcsak 
históriákkal bizonyítottanak, de egyiránsó ügye lévén 
említett kívánt Confoederatio is. (így.) Mely histó-
riákkal, példákkal s ratiókkal indíttatván : nemcsak 
az Confoederatióra, mellyet ezelőtt immár hiteles 
kötölességgel amplectáltak vala, ofteráltak és kötö-
leztenek magokat azon Nemes Erdély országának 
Statusi : de magok követjeit is annak bizonyítására, 
úgymint Mikes Mihály és Andrásy István uraimékot 
ő Nagyságokat ablegáltanak, — ezen követségéről 
említett praepost uram mind Felséges Erdélyi Feje-
delem s mind pedig azon Nemes Ország Statussinak 
credentiáit producálván. 

Ennekutánna ezen gyülekezetben végezett dol-
gokról való Articulusok Felséges Fejedelem akarat-
jából olvastattanak el, az mellyek még csak in pro-
jecto valának, mondván ő Felsége, hog}^ mivelhogy 
azokat rövid üdőnek mivoltára nézve nem lehetett 
purizálni : azért, ha mi nem tetszenék, s correctióra 
lenne azokban, azoknak actu lenne ideje. Az mint is 
azon Articulusok seriatim olvastattanak és modificál-
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t a t tanak . Mellyeknek alkalmatosságával diseursusban 
Felséges Fejedelem szavaira nézve jüvén, hogy midőn 
Nemes Erdélyország kötölességéhez való indúlattúl — 
szükség úgy hozván — azon Nemes Országnak dol-
gaira nézve el kelletnék mennie : nem volna-é jó, ha 
a Nemes Confoederált Statusok oly Locumtenensről 
gondolkodnának, a melly az ő Felsége ollvatén távúi 
való létében is mind juridica, politica, bellica, et 
oeconomica ezen Haza dolgait folytathatná ? — Tet-
szett Nemes Statusoknak ezen ő Felsége propositiója, 
és conclamáltanak Méltóságos Grófi' Fő-Generális 
Bercsényi Miklós uram ő Excellentiája személlyére, 
kérvén ő Nagyságát, hogy magára venné azon Lo-
cumtenensségnek becsűletit; tekintvén is ő Nagysága 
a Nemes Statusok abban egyezett akara t já t : magára 
vállalta, — kinek közönségessen aggratulálván, azon 
hivatalban üdvezlették. 

Azontúl az gravamenek concinnálandó Regula-
ment um által leendő sublatiója, és az hadi törvé-
nyeknek s processusoknak országunk törvényeibűi 
kikeresése s azoknak seriesben kimunkálkodásra nézve 
je lenté Felséges Fejedelem, hogy bizonyos deputatu-
sok hogy neveztessenek, szükséges lenne. Az mint is 
abban állapodott meg az dolog, hogy egy felül az 
gravamenek mivoltában Nemes Vármegyék deputa-
tusi constituáltassanak, más felül az hadi törvények-
nek kimunkálódásához bizonyos személlyek rendel-
tessenek. 

Továbbat az elgondolt numero 24 személyből 
rendelendő — törvényes processusoknak folytatására 
— Táblának felállításában sok hosszas pro et contra 
való beszédek után abban állott meg az dolog, hogy 
igenis, meglégyen, — mindazon személlyek egy bi-
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zonyos esztendőnek részén Eperjestt, más részén esz-
tendőnek Korponán folytatván az törvényeket, mi-
csoda módokkal? ugyanakkor, staute sessione, annak 
mivolta kimunkálkodtatott. Az Királyi Városokról a 
lévén, hogy az mely Királyi Városok Personalis 
Táblájára szokták vala magok appellátáit deducálni: 
azok ezen introducálandó Táblának alkalmatosságá-
val, ha mi ollyan appellata causa occurrálna, előszer 
aztat ezen Táblára, innét pedig Felséges Fejedelem 
és az Méltóságos Senatus eleiben deducálják; — 
ellenben az mely Városok Tárnokmester Székére 
szokták vala magok causáit appellálni : azok egye-
nessen Felséges Fejedelem és Méltóságos Senatus 
eleiben deducálják. 

Végtére azon Articulusokban az harminczadok 
proventussinak duplicatiója is feltéve lévén : hogy az 
harminczadok kevesebb számra vétessenek, és száraz 
vámok aboliáltassanak, végeztetett. Megolvastatván 
az Articulusok : azoknak purizate elolvastatása, pe-
csétlése, s kiadása következendő harmadnapra hagya-
tot t Felséges Fejedelem szavai szerint, — intvén ő 
Felsége, hogy ki-ki magát addig contineálja. 

Die 19. Juny. Áldott vasárnapi nap lévén, jólle-
het publica sessió az Ország sátorában nem tartatot t-
privata mindazáltal sessiói mind az Méltóságos Sena-
tusnak. Felséges Fejedelem sátorában, s mind pedig 
az Tekintetes Oeconomicum Consiliumnak, Praeses 
Klobusiczky uramnál ő Nagyságánál, tartattanak. 

Die 20. Reggel Nemes Királyi Városok követjei 
— ezen districtusbeliek — kassai követ uraimékhoz 
confluáltanak; mely alkalmatossággal mivel mind az 
porták sublatiójában Felséges Fejedelemnél Cancella-
rius Sennyey István uram ő Nagysága által folytat-
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ták az dolgokat, mind pedig az gravamenek orvoslá-
sában ő Nagyságához bizakodtanak, — ő Nagyságán 
fordulván másféle dolgok is a potiori : in signum 
gratitudinis, és hogy ezután is annál jobb accessussok 
s Városok dolgainak folytatása lehessen ő Nagysága 
előtt, rendelvén ő Nagyságának 24 aranyat, azokat 
azonnal comp ortáltanak is, végezvén, hogy egy, követ 
uraimék közzűl, azoknak praesentatióján jelen légyen. 
És mivel némely elmaradt dolgoknak és gravamenek 
eligazításának okáért Felséges Fejedelem dispositió-
jábúl Nemes Vármegyéktől deputatusok rendeltette-
nek : kívántak volna ezen Királyi Városok részéről is 
vagy ke t tő t hasonlójúl rendelni, — de kassai uraimé-
kon kívül senki is nem akarta felvállalni, hogy el-
maradjon. 

Eloszolván evvel, szinte akkor rendeltettenek 
seregek, kópiás székelyekbűi, karabélyosokbúl, és 
Nemes Vármegyék színesseibűl, s részint udvariakbúi 
állók, három hintóval, közelebb lévő Csécs nevű falu-
ban, holot t is Erdély országának követei, úgymint : 
Mikes Mihály és Kemény Simon uraimék ő Nagysá-
gok, m á s két adjunctus követ uraimékkal subsistál-
tanak vala, — azoknak táborban való békésérésekre. 
Mellyek a még táborhelyre érkeztenek volna : az 
Ország sátorában az Nemes Statusok confluáltanak. 
Azalatt azon követ urak is pompáson béliozatván, az 
Ország sátorához közel kirendelt sátorokban szállít-
ta t ta t tanak . Az meglévén, Felséges Fejedelem Méltó-
ságos Senatussal az Nemes Statusok közzé megjelen-
vén : azon követ urak invitatiójára és Ország sátorá-
ban békésérésekre rendeltettenek nagy-szombati pap 
úr Mirrhay, Andrásy György uraimék, és Nemes Vár-
megyék részéről ezenkívül ketten, ő Nagyságok s ő 
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Kegyelmek, — kikkel is csakhamar megírtt követ 
urak béjüttenek az Ország sátorában. Proponált kö-
vetségnek summája a vala, hogy valamint ezen ma-
gyarországi Nemes Confoederált Statusok az Confoe-
deratióra Nemes Erdély országának Statusit invitáltá-
nak, és (ezek) azon Confoederatióban már is béléptenek: 
úgy viszont emlékeztetvén Nemes Statusokat ezen 
Szövetségre, hogy az inviolabiliter tovább is megtar-
tassák, kívánták. Mellyeknek Cancellarius uram ö 
Nagysága felelvén Felséges Vezérlő-Fejedelem és az 
Confoederált Statusok nevével, mondotta, hogy vala-
mint ezen Confoederatióra invitáltattanak: úgy ezen 
Országos Gyülekezetben is micsoda legjobb módokkal 
azon Szövetség continuáltassék, ezen Nemes Confoe-
derált Statusok fáradozni elmúlatói nem lesznek. 
Ezzel sátorokban visszakésértettenek azon követ urak. 

Annakutánna az compilált Articulusok olvas-
tat tanak; melyek noha purizálva voltanak, de sok-
ban reformáltatván, az sokféle materiákbúl avagy 
állapotokbúi való pro et contra való kérdések s dis-
putatiók után csaknem estvéli hat óráig azoknak 
olvasása és modificatiója halladott s vontattatott . 
Ezen sessio pedig avval solváltatott, hogy másnap 
idején, — mivelhogy az egész Artieulusoknak puriza-
tiója oly hirtelen meg nem lehet: azért nem kíván-
ván Felséges Fejedelem egészen az Nemes Várme-
gyéket és egyéb Statusokat is tartóztatni , deputa-
tusokon kívül, — Articulus de Abrenunciatione 
Regiminis Domus Austriacae, specialis párokban 
tétettessék fel, s leirattasék, mellyet pecsételvén és 
subscribálván a Statusok, — az mint feljebb emlé-
keztetett : deputatusok itten maradásával, — el fog-
nak mehetni. 
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Ezen sessióban Oeconomici Consily Praeses Klo-
busiczky Ferencz uram ö Nagysága publice propo-
nálta : liogy kelletnék — mondván — azt is orvosolni, 
liogy Királyi Városok akár micsoda embert, görögét 
avagy másrendö kereskedőt concivilitasban admit-
tálják, melynek erejivel az Ország harminczadjának 
csak harmadrészit füzetnek; az ollyatén pedig sok-
szor megtöltvén erszényét, csak kimégyen pénzzel 
együtt az országbúi. Mi okon pedig nagyobb szabad-
ságának kellene lenni az városi embernek, mint vala-
mely ú r n a k , avagy nemesembernek? Ezen dolog 
felindít tatott vala, és az bor pro exemplo adducál-
t a to t t , — de explicáltatván, hogy az bortúl a conci-
visek is úgy füzetik az harminczadot, mint akárki 
más: evvel látszott valamennyire csendesedni a dolog, 
a mellyet subsummálta is vala a Felséges Fejedelem, 
és megindúlt vala említet t Praeses uram propositió-
ján, — de csak függőben hagyatott eziránt valamely 
teendő decisio. 

Die 21. Juny. Ezen napon is publica sessio 
t a r t a to t t , a melyben, Cancellarius uram ő Nagysága 
jelenlétében, projectált avagy elaborált Regulamen-
tumnak punctumi és hadi törvények olvastattanak, 
lévén jelen Senator Kajali Pál uram is*), vége feli 
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pedig Senator és Udvari Kapitány Yay Adám uram 
is megjelent . Vége lévén pedig az olvasásnak: előhi-
va t t a t t anak Túrócz vármegyebeliek, kik árestom 
alatt addig voltanak, úgymint: Pla thy Sándor, Huszár 
Imre és Beniczky Gábor uraimék, — kiknek eleikben 
Cancellarius uram által adatott, hogy noha Felséges 
Fejedelem és Confoederált Statusoknak tovább való 

*) Generális-Fő-Hadi-Bíró. 
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animadversiójok lehetett volna azok ellen, hogy hall-
ván a minap azon írásokat, mellyek Túrócz Vármegye 
neve alatt olvastattanak: csak síiköt füllel praetereál-
ván, csak egy szót is se egyike nem mondott, hogy 
nem hírével avagy consensussával löttenek volna, 
mely okon igenis suspicióban hozták magokat, láttat-
ván avval azoknak consentiálni; de ezen vétkek meg-
engedtetik, úgy, hogy publice deprecálják, s kövessék 
meg az egész Confoederatiót. Mellyek, principaliter 
pedig Plathy Sándor uram avval mentegette magát, 
hogy azért — úgymond — hallgatott, látván, hogy 
mind Felséges Fejedelem, mind pedig Méltóságos 
Gróff Fő-Generális Bercsényi uram ő Excellentiája 
igen megindult vala, és ha hozzá szóllott volna: neta-
lántán gondolták volna, hogy hírével löttenek azon 
írások, — holott Felséges Fejedelemre provocálta 
magát, mondván: elébb nem tudta azon írásokat, 
hanem midőn maga Felséges Fejedelem mondotta 
volna neki ; — ama kettő is mondotta, hogy nem 
tudták azon írásokat. Azontúl pedig mind az hárman 
megkövették publice az Confoederált Statusokat. Meg-
mondatván pedig, hogy az Felséges Fejedelmet is 
kövessék meg, — evvel eloszlott azon sessio. 

Utánna pedig sessiónak comportálván az 24 
aranyat, mellyeket Cancellarius uramnak deputálta-
nak vala az Királyi Városok: azokat bizonyos depu-
tatusok által praeseutáltatták is az Királyi, ezen dis-
trictusbeli Városoknak követjei. 

Die 22. Juny. Publica sessio az Ország sátorá-
ban t a r t a t o t t ; holott is az Felséges Fejedelem az 
Méltóságos Senatussal is megjelenvén: de Abrenun-
ciatione Regiminis Josephi ac praetensionis in Re-
giam Dignitatem Domus Austriacae condált Articu-
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lus, — az mely három párban leirattatott vala, — 
olvastatot t el; az meglévén, aztat legelőszer is, azaz 
mind az három párt, Felséges Fejedelem, azután az 
Senator Urak subscribálták és pecsétlették. Hosszúra 
vontatódván pedig az pecsétlés, minthogy Felséges 
Fejedelem Te Deum Laudamust celebráltatott azon a 
napon : azért azon subscriptiók félben-hagyattatta-
nak, illyénképpen, hogy meglévén megírtt devotio: 
az Ország sátorában gyülekezzenek minden Nemes 
Vármegyéknek deputatusi, s nevezetessebben vice-
ispán és nótárius uraimék, kik nomine totius Univer-
sitatis ki-ki Nemes Vármegyéinek pecsétjét azon 
exemplárokra feltévén, subscribálják, — nemkülem-
ben az Királyi Városoknak követei is. 

Ezentúl discursusban hozattattanak, előszer: ha 
nem szükséges lenne-é az Országnak peculiaris pecsé-
tet csináltatni ? Kiről bővebb discursusok után abban 
marad t az dolog, hogy csak abba-hagyattassék az 
pecsét dolga: mivel ha, az mint volt beszéd, hogy az 
ollyatén pecséten Ország czímerének kellene lenni, s 
körűi Felséges Fejedelem Vezérlő titulussának — 
subsummálván aztat Felséges Fejedelem, — lát ta t -
nék az Felséges Fejedelem az királyságot kívánni? 
mely i ránt mondá, hogy ne adja Isten, hogy csak 
gondolkodni is kívánna felőle. Ha pedig pure az Or-
szág pecsét je csak lenne: abban magának az Felséges 
Fejedelemnek derogálna, mivel Ország Cancellarius-
sának így láttatnék lenni. 

Másodszor titulusok mivolta előliozódott, mely-
lyekben igen abutálnának sokan, nevezetessen „Méltó-
ságos" titulussal akármelly Colonellust is avval illet-
vén. Ebben noha azon voltanak némellyek, hogy 
büntetés statnáltassék ez ellen: de Méltóságos Grófi 
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Fő-Generális Bercsényi uram ő Excellentiája szaván 
nyúgodtanak meg az Statusok, liogy csak atyalisá-
gosan s barátságosan intsék meg egymást, hogy kiki 
nem rendéhez való titulusnak békét hagyjon. 

Harmadszor az öltezetnek állapotja beszédbe 
jiitt bé, hogy annak is rendi nem lévén: bársonyos 
ruhát is akármely renden való ember is felvenni hoz-
zája illendőnek tartaná. Ebben is sok beszéd volt : de 
az is csak abban-hagyatott, illyen discursusok lévén, 
hogy némellyek ex parsimonia az fényes ruházatnak 
békét hadnak, mások pedig, ha nem értékekhez való 
is, de avval akar ják mutogatni magokat, hogy ők is 
értékesseknek tartassanak. Azért talám az köz-con-
tributiónak mivolta fog praescribálni mind afféléknek 
törvényt, — ha mindenrendű ember fizetvén, számot 
fog vetni erszényével. *) 

Ezek után felállván az Felséges Fejedelem, vale-
dicált, mondván, hogy valaminémő örömmel azon 
Ország sátorában lépett bé: annál nagyobb örömmel 
abbúl menne ki, látván, hogy Isten ő Szent Felsége 
az Nemes Confoederált Statusoknak szíveket egyes-
ségben megtartván, ezen Országos Confluxust szeren-
cséssen terminálni is engedte. Apprecálván, hogy 
tovább is azon egyességben Isten azon Nemes Statu-
sokat ta r t sa meg, melyre intette is, declarálván tovább 
is magát az Felséges Fejedelem, hogy semmi egyéb 
czélja nem lenne az egy édes nemzete boldogulása 
keresésénél; mellyet — nem kétli — megadja Isten, 
ha azon egyesség és synceritas meg fog maradni az 
Nemes Confoederált Statusoknak szívekben. 

*) Az ónocli gyűlés t. i., támaszkodva némely régibb törvé-
nyekre, elhatározá, hogy a háború költségeire az egyházi, úri, és 
nemesi rendet is megadóztatja. 
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Ezen sessióban az religiók állapotja is béhozat-
ta to t t va la ; mellyek iránt ez vala az Felséges Feje-
delem expeetoratiója. hogy ne gondolja senki is, hogy 
mivelhogy mind az három religión valók részéről 
vadnak panaszok: azokat hogy nem kívánná ő Fel-
sége orvosoltatni, és eddigis depntatiókat azoknak 
megvizsgálására rendelt vala; ítélvén pedig, hogy 
szécsényi generalis megegyezés s alku után nem lenne 
tovább differentia inter Statum Catholicum et Helve-
ticum, és per consequens az harmadik religio között, 
et e conversa in generáli, — hanem ezen avagy amaz 
hellyek között, az holott az szécsényi végezések avagy 
nem effectuáltat tanak, avagy azok ellen némellyek 
cselekedtenek volna; és úgy vélné, hogy senkisem 
tanál ta t ik az, hogy az szécsényi végezéseket valaki 
kívánná bontogatni, mivel így annak soha vége nem 
lenne, hanem azokat, az mellyek azon végezésekhez 
képpest orvoslásra valók. Kihez képpest — mondá az 
Felséges Fejedelem — hogy mindjárt devotio után is 
kész lenne elővenni azon religiók dolgát, noha dél-
után nem igen jónak ítéli azokat elővenni, experiál-
ván az ta t Szécsény alatt : iván némellyek, micsoda 
acclamati ókkal jüt tenek elő és alkalmatlankodtanak. 
Abban maradott azért a dolog, hogy az Confoederált 
Statusok deputatusi az devotio után Ország sátorá-
ban, feljebbemlített Articulus copiáinak subscriptió-
jában s pecsétlésekben fáradozzanak, — Felséges 
Fejedelem sátorában pedig délyesti négy órakor 
religiók mivoltában panaszló felek gyűljenek; holott 
is elő vétetvén panaszokat: a mi fog lehetni, ezen nap, 
de reliquo következendő harmadnap, úgymint 24. 
Juny denomináltatott, hogy pure csak azoknak eliga-
zítására fordíttassék. 
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Eloszolván azon sessió, nagy solennitással ugyan-
azon Ország sátorában Te Deum Laudamus, énekes 
nagy missévei, — melyen egri praepost s titularis 
Püspek Petes András uram ő Nagysága pontificált, — 
jeles lövésekkel celebráltatott. Délután megírtt sub-
seriptiók s pecsétlések subsequálván, egész setét estig 
ta r to t tanak; azomban az religiók állapotja is az Fel-
séges Fejedelem előtt elő vétetett. 

Die 23. Juny. Meglévén immár az pecsétlés is: 
az Felséges Udvar, Senatus, és Tekintetes Oecono-
mieum Consiliumon kívül csak némely deputatusok 
hagyattatván az Tekintetes Commissariatus béadott 
gravamenjeinek eligazítására: az Nemes Vármegyék 
emberei és Királyi Városok követei — azokon kívül, 
a kiknek valamely particularis dolgok lett volna — 
mind eloszoltanak. Mivel pedig Kassa Várossának 
követei o t tan maradtanak el: azért tetszett ezen dis-
trictusbeli Királyi Városok követeinek három-három 
forintokat költségre comportálni, és azoknak hadni, 
ezen kéréssel: ha mi ezentúl elő tanálna fordulni 
ollyas, a mely Királyi Városokat illethetné, vigyáz-
zanak az Városok dolgaira. 
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Fasciculug 100. —Negociatio Nandor-Albensis, Joannes 
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I. 

I n s t r u c t i o . 

P ro lllustri Comite Michaéle Teleky de Szék, 
Intimo Consiliario Nostro, Comitatus Kolosiensis Co-
mite, Arcisque et Praesidy nostri Kőváriensis Capi-
taneo, utrobique Supremo, — necnon Generoso Jo-
anne Pápay, nniversorum Bonorum Nostrorum in 
Transylvania et Partibus eidem annexis Praefecto, ad 
Illustrissimum Serasehérium Nandor-Albensem expe-
ditis Legatis Nostris data, Punctis sequentibus. 

Primo. Kegyelmetek magát a Passánál insinuál-
ván pro audientia, a midőn admittáltatnak, legyen 
szemben vele, Credentionalis Levelünket megadván; 
kit is első audientiájának alkalmatosságával mostani 
Tisztiben köszöntvén nevünkkel : az tokban levő ká-
véeszközöket 8 úgy az ezer aranyat praesentálja; ki 
is ha kérdezősködik de statu rerum Hungaricalium, 

*) Ezen egykorú czímirat B e n i c z k y G á s p á r n a k , II. Rákó-
czi Ferencz fejedelem magántitkárának és titkos levéltára őrének 
kezeírása, az ezen levéltár 160-ik csomagát képezett jelen ügyiratok 
kiillapján. 

MON. H ü N í í . HIST. SCRIPT. — XXVII . KÖTBT. 1 2 
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brevibus Kegyelmetek declarálja : úgy vagyon, vala-
mely confusiója lett az hadaknak az elmúlt eampánia 
alkalmatosságával, s feljebb, hogysem mint az igazság 
s valóság vólt, dicsekedett is az ellenség ellenünk lett 
triumphusával; de minthogy actn is Styria, Austria 
széliben qvártélyoznak hadaink túl a Dunán, s innen 
is mindenütt elégséges erővel vagyunk, a rnelly miatt 
is nem bátorkodott tovább egy Vármegyén kívül 
progediálni ellenünk; sőt actu felesszámú hadak vér-
bő váltatnak s appromptáltatnak is az armistitium 
alatt, s Istenben vetett reménségünk bíztat követ-
kezendő operatiónknak szerencsés progressussa iránt. 
S Kegyelmetek ezen audientián tanúlja ki. avagy csak 
praeliminariter : micsoda aífectióval viseltetik dol-
gaink s személlyünk iránt? hogy ahhozképpest mode-
rálhassa maga discursusit továbbra is a Passa előtt, 

Secundo. Másodszori audientiát impetrálván Ke-
gyelmetek, mondja meg, három esztendővel s egy-
nehány holnappal ezelőtt küldetvén egy Kegyelmetek 
közzűl, úgymint Nemzetes Vitézlő Pápay János Hí-
vünk a Por tára : hosszas várakozásunk után resolvált 
a Porta minekünk küldött levelében, s mind szóval 
említett Hívünk által, hogy a Porta minden dolgokat 
relegálván a Nándor-Fej érvári Passára, s azért is a 
Fejedelem mind titkos s mind nyilvánvaló dolgaiban 
Követje s Levelei által correspondeáljon a Nándor-
Fej érvári Passával. Akarván azért a Porta akaratjá-
hoz alkalmaztatni magunkat : kívántunk Kegyelme-
tek által a Passánál megjelennünk, a Portához Eleink-
tűi reánkszállott affectiónknak s valóságos szerete-
tünknek megbizonyítására, kérvén a Passát, így 
értvén a Porta elméjét, nem is kételkedvén benne, 
liogy Ibrahim Passának s nemkülömben neki is pa-
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rancsolat ja vagyon a Portárúi a velünk folytatandó 
jó correspondentia s egyéb dolgok iránt. Vegye ke-
zére dolgainkat, s folytassa a Fényes Portán, mely-
bűl mind maga promotiója s dicsírete, s mind a Fé-
nyes Portának nagy haszna következik, mellyet Ke-
gyelmetek deelarálhat azon Memorialekbúl, mellyek 
Constanezinápolyban bé adattattak, s várja el Kegyel-
metek válaszszát; s ha a Por tára relegál, s onnan 
vár választ : azt is várja meg, mindazonáltal, hogy ő 
is a Por tá t informálhassa genuine, s Kegyelmetek is 
expectorálhassa elménket neki : declarálja azt at is, 
ha a Porta vagy egy, vagy más úton nem kívánja 
secundálni dolgainkat, hanem tovább is politice bánik 
velünk : micsoda consequentiája leszen contemptu-
sunknak, s a Magyar Nemzet rejectiójának; az mint 
is kiváltképpen ezen armistitium a végre instituálta-
t o t t részünkrűl, hogy azalatt a Portának vehessük 
categorica resolutióját, s maga megítélheti, Kegyel-
metek is szóval declarálja a constanczinápolyi acták-
búl, ebbűl következendő kárát a Birodalomnak. 

Tertio. Ha kérdi : specificálja Kegyelmetek, mi-
ben kívánjuk a Porta jóakarat já t? Elsőben, hogy se-
erete azon Propositiók szerint, a mint proponáltattak 
az Athnámé punctumi a Portának : a Porta adjon 
secrete Protectionalist, mellyre elég okok inducálhat-
ják, mellyek Kegyelmeteknél constálnak. Másodszor, 
ad jon pénzünkért a Porta addig is, míg a Protectió 
meglenne, bizonyosszámú hadakat, nevezetessen Ar-
nóthokat secrete. I t t már neki ígéretet kell tenni : 
ha ezt effectuálj a a Portán, 10,000 tallér a esz-
tendőnként megadatik, míg azon hadak szolgála-
tunkban lesznek, s most mindjárást az első ad-
ministrat ió meglészen Kegyelmetek jelenlétében; 

12* 
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sőt várja a dolgok boldogulásával nagyobb jóaka-
ratunkat is. 

Quarto. Ha mondja : Talám azon segítség-adás-
sal aperte involválna a Porta a Békesség felbontására ? 
Declarálja Kegyelmetek neki : Az Német ezt szemére 
nem vetheti az Portának sem egyszer, sem másszor, 
s nem is praejudicál a Békességnek, mert nem a 
Porta kezdette ezen oeconomiát, hanem a Keresztyé-
nek között régtűi fogva praeticáltatik. A Dániai 
Király bará t ja szintén úgy a Franczia Királynak, 
mint szintén a Német Császárnak, Anglusoknak s 
Hollandusoknak, az mint mindazoknak követjeit is 
magánál t a r t j a : mindazonáltal, mivel azzal nem kí-
vánhatja senki is, hogy maga hasznát s oeconomiáját 
rövidítse : mind az Anglusoknak s Németeknek pén-
zért ád hadaka t ; kérjen a Franczia : s neki is ad, 
mivel ha egy magános ember eladhatja valakinek 
esztendeig maga szolgálatját : miért egy Király s Csá-
szár ezt nem practicálhatná maga s országa hasz-
nára ? Ugyanis, ha abát s egyéb portékát azért hor-
donak ki a Birodalombúi, hogy az pénzbeli oeconomia 
ampliálódjék, a kereskedő rend gazdagodjék, a Csá-
szár Tárháza s Birodalma kincsesedjék : inkább kell 
embert adni, mivel ezen hasznán kívül az Birodalom-
nak ez is resultál, hogy az militia nem sordescál, a 
factióknak, tumultuatióknak taplója —- melly a he-
verés — megoltatik; idővel, exerceáltatván, alkal-
matossabb lehet azon militia a Birodalom szolgálat-
jára, melly et készen adunk s bocsátunk vissza. Acce-
dál ezen ratió is: ha a Német a Törököket levágatván 
Kecskeméten, contra Pacificationem, s ma is negli-
gálja az satisfactiót : szintén jól visszaadatódliatik 
ezzel azon injuriáltatása a Birodalomnak. Ezen segít-
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ségadásnak titkon kelletvén meglenni, mintha a Pasa 
nem is tudna ebben semmit is — melynek modalita-
sárúl Kegyelmetek informálhatja — úgy kell ezt vég-
hez vinni; ha midőn osztán általjővén zászló s egyéb 
mili taris jelek nélkül, a Német kezdene panaszol-
kodni : mentheti magát a Po r t a : valamint eddig 
sokan általmenvén a Kuruczok közzé, szabadságot 
ad tunk vi Articuli Pacificationis, most sem praejudi-
cál a Német Birodalomnak; ölesse, vágassa — ha 
kapat ta that ja , mivel széles s nagy lévén a Birodalom, 
nem coarctálhatni úgy a népet, hogy másuvá ne 
excurráljon; osztán, maga a Német Császár örömest 
nem adná hadát, elhiszszük, a Magyaroknak: de által-
szökvén, nem refroenálhatja őket. Mindazonáltal 

Quinto. Ezen Arnóth segítségrűl úgy tegyen 
Kegyelmetek s akkor emlékezetet, ha ugyan látja, 
hogy a Nandor-Fejérvári Szerdár jóakaratja s assis-
t en t i á j a nélkül Omer Aga által nem procedálhat, 
vagyis a Dunán, Száván s Dráván non erit practica-
bile jóakaratja nélkül általjövetelek, — melly iránt 
Kegyelmetek elsőben minden modalitásokat kövessen 
el, s igen caute is procedáljon ezen Punctum iránt: 
valamint praecipitantiával ne romoljon falban in-
tentiónk. 

Sexto. Ha pedig a Porta megengedné azon Ar-
nó thok conductióját : Kegyelmetek végezze el azt is 
a Pasával, 1-mo. Szorgalmatossal! vigyáztasson, s 
valakik az mi passusunk nélkül visszamennek s szök-
nek, vagy egyszer vagy másszor, azokat megfogatja, 
oly praetextus alatt, minthogy hire nélkül ment el, 
t udván : nem szabad az Pacificatió ellen, s azért 
foga t j a meg. 2-do. Mivel itt a Birodalomnak is majd 
azon haszna forog, melly az Magyar Nemzetnek: a 
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mikor Magyarország stabili ál tatván, antemural éj a 
leszen a Birodalomnak, több s nagyobb hasznok is 
következnek belőlle a Birodalom javára , mellyet 
Kegyelmetek már in praemissis szóval* deelarálhat 
bőven; azért ne kénszeríttessünk azon Arnóthoknak 
12 holnapra fizetni, hanem legyenek contentussok az 
hat holnapi fizetéssel s quártélylyal. 

SepHmo. Az midőn Kegyelmetek taposztalja a 
Passáiiak valóságos synceritássát : in discursu hozza 
elő, kivált ha továbbra is verificálódik, hogy Moesia 
ellen szándékozik : jó volna a Portának most azon 
elméjét változtatni , azon ratiókra nézve, mellyek 
Kegyelmeteknél constálnak. 

Octavo. Omer Aga által folytatandó dolgokban 
pedig Kegyelmetek így procedáljon : 1-mo. Késede-
lem nélkül küldje Arnóthországban, kezében adván 
azon hadak fogadása iránt kiadott capitulatiónkat. 
Kivel 2-do, a r ra rendelt postánk által titkon folytassa 
a correspondentiákat. 3-tio. Azon legyen minden úton 
s módon, hogy az már specificatióban letett s kiadott 
discretióval s fizetéssel legyenek mind az Tisztek s 
mind a Gregariusok contentussok, és hogy usque ad 
primam May megindúlhassonak, abban Kegyelmetek 
szorgalmatos hűségét kívánjuk. 4-to. Minden igyeke-
zetivei munkálódj a Kegyelmetek, hogy az míg vagy 
a Száván, Dráván, vagy a Dunán által nem költöz-
nek, semmi pénz nekik ne fizettessék, se discretio; 
mindazáltal, haugyan csak semmiképpen azt nem 
effectuálhatná Kegyelmetek: azon pénzbűi, melly va-
gyon Alboérnél, avagy csak a Főtiszteknek Omer Aga 
assecuratiójára valamelly részt adattasson anticipato 
Omer Aga mellé rendelt Hívünk (Chilko Keresztély ?) 
által; de a r ra semmiképpen ne condescencláljon, hogy 
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az Gregariusoknak valami adattassék ante Lustram. — 
hanem ha másként semmiképpen is nem inducálhat-
nák, úgyis Omer Aga assecnratiójára, — melly leszen 
az mi részünkrűl való földön. 5-to. Ha mikor megin-
dulnak azon hadak : Kegyelmetek Nemzetes Vitézlő 
Csáki András Hívünket küldje közikbe, vagy addigis> 
úgy kívánván a szükség; kinek is Kegyelmetek min-
denekről adjon szoros instructiót, nevezetessen, mi-
helyen az Száván általkelvén, az ellenség földére men-
nek : fogjon vélek az operatióhoz, és módot keressen 
a velünk való correspondentiára, s minket az occur-
rentiákrúl tudósítson, kivált: mikor érkezik a Dunához? 
hol alkalmatossabb általköltözések? Ahhozképpest te-
hessünk rendelést innen a Dunán, általköltözteté-
sek i ránt . 

Nono. Correspondenter legyen Kegyelmetek Nem-
zetes Vitézlő Horváth Ferencz constanczinápolyi Resi-
densünkkel, és a mely dolgok communicatiót kívánnak: 
ebben is Kegyelmetek kötelességének tegyen eleget. 

Decimo. Ha lá t j a Kegyelmetek, hogy praemittált 
kívánságinkra Kegyelmetek választ nem vehet, avagy 
nem is reménlhet, vagyis halogattatik naprúlnapra: 
szakaszsza fel Kegyelmetek azon parancsolatunkat, 
melly vagyon sub N r o 2-do, s azt proponálja s 
urgeálja. 

Undecimo. Az mely pénzünk Alboérnál leszen: 
azt Kegyelmetek együtt percipiálja, s a szerint is 
quietálja Alboért Kegyelmetek; kirűl megkívánjuk 
annak idejében : mit hova erogáltatott szolgálatunk-
nak promotiójára ? rendes relatiót tegyen Kegyelme-
tek mind de perceptis, s mind de erogatis. 

lhwdecimo. Kegyelmeteknek megkötve nem lévén 
keze s elméje : ha mit jobbat a dolgoknak statusához 
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képpest ezen intentiónknak boldogabb s hasznossabb 
continnatiójára elkövethet, megnyugodván Kegyel-
metek hűségében, kövesse el; mindazonáltal, ha mi 
ezen praemittál t difficultasokon féljűl is fontossan 
occurrálna in tractatu Atlmámae, — minekelőtte 
concludáltatnék az dolog, tempestive adja tudtunkra, 
s resolutiónktúl várjon. 

Decimotertio. D i a r i u m o t í r v á n m i n d e n e k r ű l 
K e g y e l m e t e k , m e g k í v á n j u k : v i s s z a j ö v e t e l e 
a l k a l m a t o s s á g á v a l , a mikor egész r e p o r t u -
mot t e s z e n , a D i a r i u m o t is ex l i ibeá l j a , s Ben-
nünket addigis gyakran tudósítson. 

Mindezek után kívánunk Istentűi szerencsés uta-
zást, és dolgainknak kívánt végekre való hajtásában 
boldogúlást Kegyelmeteknek. Datum in Castello No-
stro Munkácsiensi, Die Yigesima Mensis January, 
Anno Millesimo Septingentesimo Nono. 

F. P. R á k ó c z i m. p. (P. H.) 

F r a n c i s c u s A s z a l a y m. p.*) 

II. **) 

Franciscus II. Dei gratia Sacri Romani Impery 
et Transylvaniae Princeps RÁKÓCZI, Partium Regni 
Hungáriáé Dominus, Siculorum Comes, et Pater Pa-
triae, Pro Libertate Comfoederati Regni Hungáriáé, 
necnon Mnnkácsiensis, Makovicziensisque Dux, Per-
petuus Comes de Sáros, Haereditarius Dominus in 

*) Eredeti, ívrét, a fejedelem által sajátkezüleg aláírva, külön-
ben pedig egész szövegében Aszalay kezével két ívre írva, s e két 
ív finom vörös-zöld selyemzsinórral összevarrva. E zsinór végei a 
nagy ostyapecséttel lepecsételvék. 

**) Az előbbi okmányban említett, s külsején „Nro 2-do"-val 
jelölt titkos utasítás, 
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Sáros-Patak, Tokaj, Regécz, Ecsed, Somlyó, Lednicze, 
Szerencs, Ónod etc. 

Illustris Comes, ac Generose, Fideles Nobis syn-
cere dilecti! Salntem et Principális gratiae Nostrae 
propensionem. Minekutánna Kegyelmetek Instructió-
j ában bőven deciaráit dolgainkat hűségessen urgeál-
ván, ugyan csak, reménségünk kívül, kívánatos végekre 
nem ha j tha t j a : minthogy ellenségünknek ellenünk vég-
képpen való veszedelmünkre eltökéllett gonoszsága 

/ 

és kegyetlensége miat t megeshetik, — kit az Ur-Isten 
távoztasson el, — hogy édes Hazánkbúi, ennek velünk 
egy szívet-lelket viselő, és az ellenség csalárd ígéretit 
s ámító hitegetésit nemes vérekbűi, buzgó indúlat-
jokbúl megvető fiaival, míg Isten kegyelmességének 
nap já ra virradhatunk és annak melegétűi megerősít-
te tvén, feltett czélunkat consequ álhatj uk : netalántán 
idegen földre is nagyobb csendességgel s örömestebb 
bujdosunk inkább, mintsem gyalázatban kevernénk 
ellenségünk kegyetlen jármának nyakunkra vételében 
magunk jó hírét-nevét és emlékezetit; az honnan 
ellenségünket lehessen szüntelen Hazánkban való 
bécsapásokkal ostromlanunk : arra legjobb, és mind 
az szomszédságra s mind sok egyéb ratiókra nézve 
alkalmatossabb földnek látván Moldvát, az holott sok 
puszta territóriumok s praediumok lévén, azokon 
felekezetinket megtelepítvén, hogy, ha az Fényes Porta 
j óaka ra t j a j árúina hozzánk, bátorságos subsistentiá-
jokrú l próvideáIhatnánk; arra nézve declarálván Ke-
gyelmetek a Nándor-Fej érvári Szerdár előtt : melly 
nagy haszna következnék abbúl az Portának, propo-
nál ja és urgeálja, vigye végben azt a Portán, hogy 
in illo casu, — olly cautio alatt, hogy az puszta helye-
ket megülvén, az meddig szükségünk leszen az ott 
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való bujdosásra, sem ellenségünk kezében nem ada-
tunk, sem Isten Hazánkban való visszajövetelre útat 
mutatván, tovább meg nem tartóztattatik sem egyik 
sem másik közzűlünk, — szabad oda való menetelünk 
engedtessék, s a Porta protectiója alá bévétetődvén, 
arrúl Athnáménk avagy Fermánunk adattassék; offe-
rálván azt a Szerdár előtt, hogy a míg azon földön 
nyúgovásunk lenne : az idő alatt, ha másként nem 
inducáltatnék azon jóakaratjának velünk való közlé-
sére a Por ta , — készek lennénk az illendő harácsot 
megfizetni; mellyre mit fog válaszúi tenni, sietséggel 
tudósítson bennünket Kegyelmetek. De egyébaránt 
ezen legutoljára tartandó propositióban felette igen 
cautusoknak kelletik lenni Kegyeimeteknek, Caete-
rum Eisdem gratia Nostra Principali propensi ma-
nentes, prosperos desideramus rerum omnium sucees-
sus. Datum Munkács, die 20. Mensis January, Anno 
1709. F. P. R á k ó c z i m. p. 

K ü l c z í m : Illustri Comiti Michaeli Teleki de 
Szék, Intimo Gonsiliario Nostro, Comitatus Colosien-
sis Comiti, Arcis, Praesidy item et Districtus Kővá-
riensis Capitaneo, necnon Militiae Nostrae Unius Re-
giminis Equestris Ordinis Colonello, ubique Supremo, 
etc., et Generoso Joanni Pápai, Universorum Bonorum 
Nostrorum in Transylvania et Partibus eidem annexis 
Fiscalium Praefecto, Fidelibus Nobis syncere dilectis, 
etc. P. H. *) 

III. 
I n s t r u c t i o 

Pro Illustri Comite Michaele Teleki de Szék, 
Consiliario Nostro, necnon Comitatus Kolos Comite, 

*) Eredeti, ívrét, s. k. aláírás és nagy ostyapecsét alatt. A 
szöveg Aszalay írása. 
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Arcisque et Praesidij Nostri Kőváriensis Capitaneo, 
utrobique Supremo, et Generoso Joanne Pápay, 
Uni vers orum Bonorum Nostrorum Fiscalium in Tran-
sylvania et Partibus Eidem annexis existentium 
Praefecto, ad Hlustrissimum Serascherium Nandor-
Albensem, necnon Magnificum Passam Tömösvá-
riensem expeditis Legatis Nostris data, Punetis se-
quentibus. 

1-nio. Kegyelmetek siettesse út já t minden indu-
striával Tömösvárra, s az midőn közelít Kegyelmetek 
Tömösvárhoz : insinuálja magát előre az Tömösvári 
Passánál. 

2-do. Bémenvén Tömösvárra, siessen szemben 
lenni az Passával, kinek is az audientia alkalmatos-
ságával levelünket megadván, mostani Tisztiben sze-
rencséltesse, s kérje nevünkkel : az mint azelőtt egész 
confidentiával vólt Hozzánk, mostani Tisztiben is 
continuálja Hozzánk való jó akaratját, 

3-tio. Az melly Erdélyi Nemesség az Tömösvári 
Districtusban vagyon : vegye őket specialis Protectió-
jában, s a Porta akarat ja s resolutiója ellen harács-
csal s egyéb exactiókkal terheltetni ne engedje. 

4-to. Mivel az Marosmellyéki Ráczság, ki már a 
Birodalom Protectiója alá ment, gyakori, a Porta 
földérűl lett kiesapásával hűségünkben levő lakosok-
nak sok károkat tett, consociálván magokat, a praedá-
ért a Német párton levő Ráczokkal : az olly vaga-
bundus Ráczokat zabolázza meg, sőt azokat is, az kik 
az ollyaknak pártfogói, compescálja, s tartson a 
végre a szélekben jó strásákot. 

5-to. Kegyelmetek elbúcsúzván a Pasátúl, menjen 
Nándor-Fej érvárra, hová is az midőn érkezik : sza-
kaszsza fel pecsétünk alatt lévő orderünket, s alkal-
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maztassa ahhoz magát mindenekben. Datum Mun-
kács, Die 20. January, Anno 1700. 

F. P. R á k ó c z i m. p. P. II. 
F r a n c i s c u s Asza lay m. p. *) 

IV. 

F r a n c i s c u s II. Dei gratia Sacri Romani Im-
perij et Transylvaniae Princeps R á k ó c z i , Partium 
Regni Hungáriáé Dominus, Siculorum Comes, et 
Pater Patriae , Pro Libertate Confoederati Regni 
Hungáriáé, necnon Munkácsiensis, Makovicziensis quo 
Dux, Perpetuus Comes de Sáros, Haereditarius Do-
minus in Sáros-Patak, Tokaj, Regécz, Ecsed, Somlyó, 
Lednicze, Szerencs, Ónod, etc. 

Illustris Comes, ac Generose, Fideles Nobis syn-
cere dilecti! Salutem et Principális gratiae Nostrae 
propensionem. Hadaink ruházatjára legalkalmatos-
sabbnak tar tván a Törökországbúi szállíttatni szokott 
abát: Kegyelmetekre kívántuk aziránt Alboérral vagy 
más kereskedővel megalkuvást és egyezést is concre-
dálnunk; az mint is Kegyelmetek ebben is Hozzánk 
s Hazája javához való szeretetit előtte viselvén, olly 
punctumokkal ineálja az contractust, — mellyet első-
ben, minekelőtte íinaliter concludálna, velünk com-
municáljon, és aziránt veendő parancsolatunktúl vár-
jon, — az mellyek szerint legjutalmassabban (legju-
tányosabban) eshetik azon abának beszállíttat ás a, s 
hasznossabb mind az két Hazának; kiváltképpen azt 
igyekezze Kegyelmetek véghez vinni, hogy alkalmatos 
időkben azon abák nem Kecskemétre, hanem Egerben 
szállíttattassonak azon factor által, az kivel contra-

*) Eredeti, ívrét, s. k. aláírás és ostyapecsét alatt. A szöveg 
it t is Aszalay kezével Íratott. 
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hálni fog Kegyelmetek, s addigis hogyha valamiként 
az ellenség részéről megkárosítása történne : annak 
refnsiójára köteless eknek nem tar tván bennünket. 
Caeterum Eosdem feliciter valere desideramus. Datum 
Munkács, die, 20. January. Anno 1709. 

F. P. Rákócz i m. p. 
K ü l c z í m : I Ilus tri Comiti Michaeli Teleki de 

Szék, Int imo Consiliario Nostro, Comitatus Colosien-
sis Comiti, Arcis, Praesidij, item Districtus Kővárien-
sis Capitaneo, necnon Militiae Nostrae unius Regimi-
nis Equestris Ordinis Colonello, ubique Supremo, etc., 
et Generoso Joanni Pápai , Universorum Bonorum 
Nostrorum in Transylvania et Partibus eidem annexis 
Fiscalium Praefecto, Fidelibus Nobis syncere dilectis. 

P. H. A pecsét mellé Pápai János kezével odaje-
gyezve: A l - B o e r r a l v a l ó a l k u i r á n t az abákrúl .*) 

V. 

F o r m u l a J u r a m e n t i . 
/ 

E n T. T. esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiú, 
Szent-Lélek, teljes Szent-Háromság, egy bizony Örök 
Isten, hogy Instructióm, s úgy annakutánna jövendő 
Orderek szerint folytatom mindenekben Felséges 
Urunk s a két Confoederált Haza dolgait, és azok-
ban senkinek, sem titkon, sem nyilván, sem ott, sem 
visszajövetelem alkalmatosságával írás vagy discur-
sus ál tal ki nem jelentek, azokon kívül, a kikkel 
Instructióm szerint kell negociálódnom, valamíg az 
Felséges Fejedelem titokban kívánja ta r tan i ; külöm-
ben, h a comperiáltatom Instructiómban letett hitem 

*) Eredeti, ívrét, stb. mint az előbbiek. 
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ellen impingálni: pro publico notorio tartatván, annak 
érdemes büntetése consequálja személlyemet. *) 

VI. 

Kegyelmes Urunk! 

Fáj lal juk Felséged s nemzetünk szolgálatjában 
tör tént r emorá t : de minthogy Omer Aga mindeddigis 
el nem érkezet t , kivel is kelletik útunkat bizonyos 
ideig continuálnunk, — késése oka remoránknak; 
küldöttünk mindazonáltal eleiben, hogy accelerál-
hassuk ide való jövetelét; de félünk attúi : a Maros 
jege felbomolván, azon által való menetelben is aka-
dályunk lészen. Mindazonáltal Méltóságos Generális 
Károlyi Sándor Úr tett dispositiója által reménljük, 
meghaladjuk azon dificultást. Értettük Bagosi Uram 
levelibűi, hogy Pápai Gáspár Uram is eddig valamely 
török követekkel, (hihető, a landor-fej érvári szerdái-
emberei) Szent-Jóbra érkezett; írtunk ő Kegyelmé-
nek : siessen hozzánk, hogy valamely informatiót 
vehessünk ő Kegyeimétűi, — a minthogy, mihelyen 
érkezik, postán expediáljuk Felségedhez, sőt, ha az 
dolog úgy kívánja, talám várakozunk is Felséged 
továbbvaló dispositiójáig, refleetálván arra magun-
kat, hogy ő Kegyelme is talám conjunctus Felséged 
szolgálatjában velünk. Mi penig maradunk 

Felségednek 
Debreczen, 1. February, 1709. 

igaz hívei, 
alázatos szolgái: 

T e l e k i M i h á l y m. k. 
P á p a i J á n o s m. k.**) 

*) Eredeti, ívrét, Aszalay írása. 
**) Eredeti, mindkét aláírás sajátkezű, a szöveg Pápaié. 
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VII. 

Kegyelmes U r a m ! 

Felséged 15. eurrentis Ungvárrúi datált kegyel-
mes parancsolatját alázatoson vettem. Az én Istenem 
is póto l ja ki azt az idegenyek által, a mit eddig csak 
reménsíggel tapasztalt Felséged a keresztényekbe. 
Ha Christus Urunknak Aegyptum volt securitása, 
Dávidnak előd-dedi (így) állopotjába Achis király volt 
proteetora : semmit sem praejudicál Felséged is 
keresztényi vallásunknak, ha kereszténytűi prose-
quáltatván, a philisteusoknál lel manutentiót ; kí-
vánom is, az én jó Istenem ezen Felséged igyekezetit 
nemzetünk javára consumálja. 

Gróff Turnonak (Velenczébe) Felséged parancso-
lat ja szerént a plenipotentiát, instructiót megküldöm, 
a mostani occurrentiákrúl instruetióm szerint késede-
lem nélkül tudósítom, — bízom is oly securitásra 
azon expeditiókat, hogy periculumba ne forogjanak-
Tovább kellessík-e azon útra magamat resolválnom? 
az o t t fennforgó conjnncturák, a fejíri (landor-fej ér-
vári) szerdámé! lévő dolgok progressusinak mivolta, 
s úgy ezután következendő Felséged parancsolati 
újabb instruetióim lesznek. 

Bajoson megyünk, mivel immár az ellenség 
Solyomkűnél vagyon, mely is annonázni akar ja Vára-
dot; mindazonáltal mi holnap megindúlunk, lévén 
Sarkadig majd ötszázig való comitivánk, ott penig 
annál több hadat vévén magunk mellé, annál is 
bátorságossabban követjük a Marosig s azon túl 
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utunkat, Isten az időt is megkeményétvén. Én penig 
maradok 

Felségednek 
Debreczen, 18. February, 1709. 

alázatos hív szolgája 
P á p a i J á n o s m. k. *) 

VIII. 

Felséges Urunk! 

Úgy vagyon, Felséged kegyeimessen parancsolt 
adatni kezünkhöz az aranyokon kívül 1475 rhénes 
forintokat máriás-pénzül : de megolvastatván azon 
summát i t t , (kit pecsét alatt adtak kezünkhöz az 
Udvarnál) volt csak 1464 rhénes forint. Melly sum-
mábúl is kivévén az mi úti-költségünket, mely 500 
tallér, — marad az arnótok fizetésére azon summá-
búl 564 rhénes forint; de minthogy Omer Aga itt 
máskínt declarálta maga praetensióit, a mint az in-
cludált listábúl Felséged méltóztatik meglátni, — 
úgy, hogy ő miolta Felséged szolgálatjában volt, 
addig az ideig, míg Munkácsnál kiindúlt, annak el-
múlt 14 holnapja; Felséged fizettetvén nekiek már 
eddig 6 holnapra : még restál 8 holnapi fizetések. 
Eléggé mondottuk, hogy azért rendeltetett nekiek a 
karabélyosok fizetése, hogy 6 nyári holnapra pénz, 
6 téli holnapokra pedig qvártély adatik nekiek, — 
de arra ő azt felelte : Igenis, Szatmártt így volt 
mondva nékiek, de a midőn Méltóságos Generális 
Károlyi Sándor Úr assecuratiója mellett Felséged 
szolgalatjára állottak : akkor nékiek azt mondotta, 
hogy 12 holnapra lészen azon rend fizetések. I t t bi-

*) Eredeti, egészen s. k. 
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zony eléggé alterálódtunk is vélle, de mivel kevéssel 
nagyobb kárt sem akartunk tenni : kéntelenítet-
tünk Dobozy István (debreczeni főbíró) Uramtúl le-
válni exolutiójokra 900 rhénes forintokat, oly asse-
coratioval, hogy Felséged elsőbb alkalmatossággal 
excontentálja ő Kegyelmét azon summa iránt. 

Az arnolt tisztek a remeke-köntössel is nem 
voltanak contentusok, hanem kénte lení te t tünk a 
Nemes Várostál -42 ing vörös fajlondist kérni men-
téjeknek, dolmányoknak, a nadrágokat pótolván az 
remekbűi. 

A több remeket pedig és londist hová erogál-
hat tuk, mellyet Zachariás cancellista hozott Kassárúl, 
s mi marad t meg benne ? annak accludált listájábúl 
kitetszik, — mellyet is Felséged továbbvaló disposi-
tiőjáig Pápai János Káliéban küldött. 

Ez a város panasz nélkül alkalmaztatta magát 
hozzánk, s promoveálta Felséged mostani szolgálat-
ját. Való, nincs kevés költségével : de liiszszük, mind-
ezekkel is nevelik Felséged ezen városhoz eleitűi 
fogva fenntartott kegyelmességit. 

Az ellenség Várad felé váló közelítésére nézve 
ta lám tartózkodnunk kellett volna: de minthogy tud-
juk expeditiónknak siető voltát, annakfelette mind 
innen j ó comitivával indulunk, mind Sarkadrúl sza-
porí t juk az ott lévő praesidiummal, — Istenre bízván 
utazásunk sorsát, megindúlunk Sarkad felé, tudván, 
azon ellenség most innen nem distraliálja magát, ha 
szintén Váradhoz jő is. 

Az csausz rosszul vagyon, — mindazonáltal 
minthogy maga is siet, mi sem kedvezünk néki az 

*) „ R e m e k - p o s z t ó " , altisztek ruhájára való félclurva szövet. 
MON. HtING. HIST. — S C R I P T . XXVII . KÖTET. 1 3 
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indulásban. — Ezzel Isten oltalmában ajánljuk Fel-
ségedet, s maradunk 

Felségednek 
Debreczen, 19. Februarij, Anno 1709. 

alázatos hívei, szolgái 
T e l e k i Mihály m. k. 
P á p a i J á n o s m. k.*) 

IX. 
1-mo. Az húsz arnolt gregariusoknak, 

kik Egerbűi elmentenek, négy holnapi res-
tantiáj oknak exolutiójára,per fl. Rh. 4 com-
putando, kívántatott fii. Rh 320 

2-do. Omer Agának tavali esztendő-
béli 8 holnapi restantiájának exolutiójára, 
per fl. Rh. 64 computando, fl. Rh. . . . 512 

3-io. Egy zászlótartónak 8 holnapi 
restantiájának exolutiójára, per fl. Rh. 32 
computando, fl. Rh 256 

4-to. Két corporalisnak 8 holnapi res-
tantiájának exolutiójára, per fl. Rh. 8 com-
putando, facit fl. R h . . 128 

5-to. Egy strázsamesternek 8 holnapi 
restantiájának exolutiójára, per fl. Rh. 18 
computando, facit fl. Rh 144 

6-to. Három gregariusnak 8 holnapi 
restantiájának exolutiójára, per fl. Rh. 4 
singillatim computando, facit fl. Rh. . . 96 

Summa universa facit fl. Rh. 1456 
T e l e k i Mihá ly m. k. 
P á p a i J á n o s m. k.**) 

*) Eredeti, mindkét aláírás s. k., a szöveg Telekié. 
**) Eredeti, a. VIII. sz. a. közölt levélhez csatolva. Mindkét alá-

írás s. k., a szöveg Telekié. 
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VII. 

Az mely vörös remek- és közlondis posztó Ke-
gyelmes Urunk ö Felsége parancsolatjábúl idehozat-
t a to t t , ment fel e szerint : 

1-mo. A Méltóságos Úr Teleki Mihály Uram ő 
Kegyelme tizenegy szolgáinak mente, dolmány, 
nadrág. 

2. Pápai János Uram ő Kegyelme öt szolgái 
számára mente, dolmány, nadrág. . 

3. Csáki András Uram ké t szolgáinak mente, 
dolmány, nadrág. 

4. Omer Aga két szolgái számára arnolt hosszú 
köntösnek, mentének, dolmánynak, nadrágnak. 

5. Hat arnolt tiszteknek külön-külön egy-egy 
arnolt nadrág. 

6. Aehmet török tolmács szolgájának ha t sing 
londis posztó. 

7. Haszán strázsamester szolgájának egy nad-
rágnak való remek. 

8. Miskolczi Uramnak egy nadrágnak való 
remek. 

Maradott még ezen posztóbúi 24 sing 3 fertály, 
londisbúl 5 sing 3 fertály, melyeket Pápai János 
Uram Káliéban küldött, Felséges Urnnk ő Felsége 
továbbvaló dispositiójáig. 

9. Az hat arnolt tiszteknek, hosszú arnolt dol-
mánynak, mentének, való vörös fajlondis-posztót, 42 
singet egy fertályt, item 6 arnolt süvegnek való zöld 
angliai posztót két singet s egy fertályt, annak ki-
toldására egy sing zöld közlondis-posztót, és az urak 
szolgáinak mentéjek alá való béléssel együtt, s ezek-

13* 
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nek megcsinaltatásokat , hozzátartozandó requisitu-
mokkal együtt , Nemes Debreczen Várossá administrál-
tatott és készíttetett el. *) 

XI. 

Felséges Fejedelem! 

Természet szerint való jó Kegyelmes Uram! 

Az arnótok alkalmatlankodása miatt Felséged 
méltóságának sérelmét, és netalám Nemes Országunk 
szolgálatjának is rövidségét akarván hívséggel evitál-
nom : dolgaik complanati ójára erogáltam fi. 1080. 
melynek is visszafizettetését alázatossan recommen-
dálom Felségednek. 

Mi valóban nagy félelemben és rettegésben va-
gyunk mind az Erdélyből kijött, s mind a Szegedhez 
érkezett németség miat t ; várjuk szempillantásonként 
siralmas végünket. 

Két rendbeli alázatos udvarlásom alkalmatossá-
gával is említette Felséged, hogy most könnyen lé-
gyen ezen városnak dolga, kinek is csak ez líj eszten-
dőnek első napjátúl fogva ez mai napig, csak gyengén 
calculálván, Nemes Ország szolgálatjának promotiója 
áll legalább is 15,000 forintokban; melyet nem pa-
naszképpen kívántam Felségednek repraesentálnom, 
úgy a felsőbb esztendőkben ehhez képest, melyet a 
minthogy örömmel s kész szívvel cselekedtünk, úgy 
tovább is elkövetni minden tehetségünkig készek 
leszünk, — csak az Úr-Isten ellenségünk vasigájátúl 
mentené meg nyakunkat, kihez — félő —- ne közelít-

*) A VIII. sz. a. közölt levélhez mellékelve. Teleki s. k. írása. 
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sülik. Ezzel Felséged kegyelmességében ajánlván ma-
gamat, maradok 

Felségednek 
Debreczen, 19. February 1709. 

alázatos igaz liíve 
D o b o z i I s tván , m. k. 

K ü l c z í m : Felséges Rákóczi Ferencz Fejedelem-
nek, természet szerint való jó Kegyelmes Uramnak ő 
Fölségének alázatossan. (P. H.) *) 

XII. 

T ö m ö s v á r i L e g a t i o S e r i e s s s e p ro A n n o 1709. 
a d i e b u s u l t i m i s F e b r u a r y , usque ad 6 - t u m 

Mar ty . 

Kegyelmes Urunk! 

Elsőben Omer Aga, azután Pápai Gáspár Uram 
és az Landor-Fejérvárrúl Felségedhez expediált Csauz 
u tán kelletvén várakoznunk, a die 26. January usque 
ad 19- February Debreczenben subsistáltunk; ugyan-
az nap indultunk meg Kruesai János Uram regimen-
jebeli 200, és nagy-kunsági 100 lovasokkal; kik 
minthogy nagyobbára visszaszöktenek, kénteleníttet-
tünk Óbester Sőtér Tamás Uramat mellénk venni 6 
companiájával. 24. February Csongrádnál az Tiszán 
rész szerint hidason, rész szerint az jégen általköl-
tözvén, étszaka jö t tünk Szentesre. 25., az midőn Makó 
s Vásárhely között jöttünk volna: valamely kóborló 
négy Ráczok akadván az oldaljárók eleiben, annak 
egyikét hamar levágják, hármát penig elfogják. Et-

*) Eredeti, egészen s. k. írva, s gr. Teleki ás Pápai Vili. sz. 
alat t i levelével együttesen elküldve. 
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szaka Makóra menvén, ugyanazon étszaka virradtig 
általköltöztünk az Maroson, az Török földére. 26. 
Somborra menvén, onnan expediáltuk Omer Agát, 
kezében adván az szükséges leveleket; ugyanonnan 
előreküldöttük levéllel Hasszánt az Tömösvári Passá-
hoz, az Instructiónk szerint, tudósítván érkezésünk 
felől. 27. ebédre Megyre, hálni Lovenben, 28. ebédre 
Petskerőkre (Becskerek) érkezvén, az midőn ebédelni 
akarnánk , az ott lakos Ráczok megrészegedvén: 
ördögadta, teremtet te! szitkokkal szidtanak; magunk 
s cselédink elvonván magunkat, Amhet tolmács az 
midőn csitította, öszvevesznek vélle, kardot rántván 
hozzájok, úgy salválja magát elsőben, való, azután az 
kardot is kivették az kezébűl. Minthogy tudtuk: az 
Töröknek nem mernek ár tani , annyival is inkább 
megsérteni : nem mertük megsegíttetni, mivel nagy 
helység lévén, félhettünk méltán attúl: az mentőkön 
seb eshetett volna, és talám egy lábig is ott vesztünk 
volna, tudván azonkívül is, megleszen az satisfactió, — 
az mint idealább meglészen rólla az emlékezet. — 
Ugyanaz nap Tömösvárrá érkezvén, útunkban eleink-
ben jött Horvát Péter, Felséged Residense, Mulykóval 
együtt, úgy Hasszán; holott is szállottunk magunk 
az Passa-Aga házához, melyben lakik, Csáki András 
az Cavallérokkal együtt az Gyömli Agához. 

1. Mártii. Passa-Agának és Gyömli Agának kí-
vántatott discretiót megadván, insinuáltuk magunkat 
az Passánál pro audientia; ki is délután 4 órakor 4 
öltöztetett Török-lovakat szállásunkra küld, kikre mi, 
Csáki András és Amhet tolmács ülvén, 12 Csauz 
menvén előttünk az Passa residentiájáig, az Cavallé-
rok s több szolgarendek előttünk lévén, az szerint 
bémentünk az Passa udvarában, holott is 8 sipos, 6 
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t rombi tás , egy rézclobos, két öreg Török-Dobos, és 
négy apróbb dobosok renddel készen várván az udvar 
közepin, beljebb penig az Passa háza előtt az udvari 
népe czifra libériákban excipiálván, ugyanott az 
grádicsnál szállottunk le az lovakról, s mentünk fel 
az pa lo tá ra ; az palotáról bemenvén más egy kis ház-
ban: o t t excipiált az Tihája, sok Török Agák prae-
sent iá jában; holott is veres posztóval borított széke-
ket t évén kettőnk alá, az midőn leültünk, azonnal az 
muzsikások elkezdvén az muzsikálást, majd félóráig 
muzsikáltanak; — ezen muzsikálás jóllehet mindenkor 
az Dívány véghezmenetele után meg szokott lenni : de, 
hogy nekünk complaceálhassanak ezzel is , azért 
halasztották ekkora audientiánkot. Ezalatt izente az 
Passa : minthogy rövid az idő, most sokat velünk nem 
beszélhet, hanem az bővebb beszélgetést holnapra 
halaszszuk. I t t cafét iván, azután csakhamar felmen-
tünk egy rövid grádicson, azon házban, az melyben 
az Passa volt, ki előtt is magunkat meghajtván, 
Hosgeldi Csafageldit monda reá, azután kettőnk alá 
veres posztókkal borított székeket adván, leűlénk, 
egy-egy csontkalán lictariumot bokály-csészékbül 
et tünk, cafét adtanak, és kérdezte tőllünk: az Feje-
delem mint és hol vagyon ? Melyre, az Felséged nevé-
vel köszöntvén, az credentionalis-levélet neki prae-
sentá l tuk , örvendeztünk ra j t a , hogy illy jóakarója 
Felségednek szomszédságában rendeltetett Passának, 
szerencséltettük, promotióját kívántuk, és jó egész-
ségben liollétit Felségednek megmondottuk. Serbetet 
adának, aranyas kezkenővel megtörlöttük az ő szo-
kások szerint az szánkot, megrózsavizeztek, és füstöl-
vén bennünket , tőlle eljöttünk, magunkot meghaj-
tot tuk, és innen mentünk az Tihájához; ott is hasonló 
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ceremóniát praestálának. Ott lovakra ülvén, az szállá-
sunkra jöt tünk, az ő alánk küldött, ezifrán felöltözte-
tett Török lovakon. 

2-da (Marty.) Ugyanazon felöltöztetett lovakon 
ismét felmenvén az Passához , midőn lictariumot 
ettünk és cafét ittünk volna, kiküldötte az Agákot 
és szolgákot; köszöntettük új óbban is Felséged nevé-
vel, s praesentáltuk az 100 aranyat néki, szerencsél-
tettük mostani tisztiben, s kér tük: mutassa eleitűi 
fogva contestált jóakaratját Felségedhez. Igenis 
ajánlotta magát, hozzá tévén: az mint Desalőr (Des 
Alleurs) ő Excja kimenetele alkalmatosságával meg-
izente Felségednek , továbbra is azon affectióbúl 
származott szavait reiterálj a , az melv ez: Botot s 
zászlót kérjen az Fejedelem az Portátúl, úgy marad-
hat meg az Erdéllyi Fejedelemségben. Kire feleltünk: 
Az mint akkor, úgy most is kedvessen veszi az Fel-
séges Fejedelem tanácsadását, sőtt kéri is az Felséges 
Fejedelem általunk: minthogy most közelebb vagyon 
ő Felségéhez, minden kitelhető dologban segílje az ő 
Felsége dolgait. 

Kérdezte: Meddig megyünk ? Feleltünk: Landor-
Fejérvárig. S hát tovább ? Feleltünk: Megtanít az idő 
és az alkalmatosság. Itt mondotta : Valamint az 
Landor-Fejérvári Passára, úgy , és még nagyobban, 
bízattak énreám az végbeli dolgok, az minthogy 
Moldváig s Havasalföldig én inspiciálok az Birodalom 
dolgaira, sőtt az mikor tőllem elment az mostani 
L.-Fejérvári Passa is, tőllem kérdett tanácsot: mit 
cselekedjék ? s én instruáltam. Mi feleltünk: Az lévén 
az rendi, hogy azon Passát is meglátogassuk, már oda 
is elmegyünk. Felelt erre: Peké, *) igen jól vagyon. 

*) Igen jól van, ^ V 
f & r* pÁfA 
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Proponáltuk itt neki Instructiónknak 3-dik és 4-dik 
punctumát ; proponáltuk Andrássy és Ubrízy javainak 
elharácsoltatását, adván okúi: ha ezt követik el az 
Felséged embereivel , mi is ezt elkövethetjük azon 
Törökökkel, kik Por ta dolgaiban járnak és ot t halnak 
meg; proponáltuk egyszersmind az pecskeriek (így) 
r a j tunk elkövetett insolentiáját. Kikre is minden jó-
val ajánlot ta magá t , közelebb penig az pecskereki 
(így) Ráczok iránt ígért satisfaetiót. Az midőn ezen 
beszélgetést elvégeztük volna: jöttenek egynehány 
Görögök s Törökök be, kiknek abájok , egyéb porté-
kájok elvétetődvén, máig is contentumok nincsen; 
kért bennünket, legyen contentumok; melyre mi fe-
leltünk : Igenis, — valakiknek Felséged igazságát 
l á t j a , azoknak contentumok leszen minden bizony-
nyal ; nevezet essen Halil Oda-Bassát recommendálta, 
kit is ha az Fejedelem meg nem szán, ki is most is 
rab lévén az kölcsön felvött pénzéért, melylyel az 
abákot vette, ot t vész az rabságban; in casu kén-
teleníttetik az Portának is ezt értésére adni, melyet 
örömest távoztatna. Feleltük: Volt már az Portán, 
azért az mit cselekszik az Fejedelem, az ő barátsá-
gáér t cselekszi. Serbetet s egyéb accessoriumokat 
praesentálván, elbúcsúztunk az Passátúl, és men-
tünk az Tihájához, kinek is megadván az három 
tizes-aranyokat : hasonló ceremoniákot praestálta-
nak ot t is, és elbúcsúztunk tőlle, mentünk az szál-
lásunkra. 

3-tia. Egy Agát rendelvén mellénk 12 lovas 
Törökökkel és egy Csauzzal, hálni mentünk Sibelben. 
4-ta hálni Margitára. ő-ta hálni Pancsovára. 6-ta. Az 
Dunánál az mellénk rendelt Agátúl, Törököktűi el-
búcsúztunk, nekik discretiót adtunk, az Dunán által-
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mentünk, és ettünk ebédet Visnyiczén. — Ezzel 
maradunk 

Felségednek, jó Kegyelmes Urunknak 
Visnyicze, 6. Marty 1709. 

alázatos igaz szolgái s hívei 
Te l ek i Mihá ly m. k. 
P á p a i J á n o s m. k. *) 

XIII. 

Felséges Urunk! 
Ultima February érkezvén Tömösvárra, másnap, 

úgymint 1-a Marty, lettünk szembe Haszán Passával 
elsőben, másodszor 2-da, — ki is minden tisztességgel 
fogadott. Holott is véghez vi vén dolgainkat, 6-ta 
jöttünk Landor-F ej érvárra. Háromszor levén szembe 
a nándor-fej érvári Passával, í rhat juk: Omer Aga által 
folytatandó dolgai Felségednek secundáltatnak, csak-
hogy nem oly modalitással, hogy azon had egy cor-
pusba Szerémségre általmenjen , hanem három- s 
négyszázonként a Maros, Tisza felé jőnek, ott köl-
töznek által, — melynek modalitásárúi coram egész 
declaratiót teszünk. Most az Athnámé dolga el nem 
igazodhatik, hosszabb időt kíván, mi penig 5—6 nap 
alatt innen visszaindúlunk, s megyünk Temesvárra, 
úgy kívánván a Passa is; oda várjuk Felséged clispo-
sitióját: hova, mely napra menjünk? hogy a comitiva 
is azon napra odaérkezvén, akadály nélkül indúlhas-
sunk, mehessünk Felségedhez; sőt, minthogy ezen jó 
munka késedelmet nem kíván: mi sem írhatunk so-

*) Eredeti, piros selyemmel összefűzött másfél íven. Mindkét 
aláírás sajátkezű, — különben az egész szöveg Pápai János írása 



203 

kat, az időnek rövidségéhez képest. Pápai Gáspár 
magánoson addigis Ribiczei László Uram assistentiája 
által elsiet Felségedhez, hogy egész informatiót vihes-
sen. Ez a Passa Felségednek, a mint erős hittel meg 
is esküdt, Atyja egészen, — a circumstantiákbúl is 
ezt tanul juk ki. Mi penig maradunk 

Felségednek 
Landor-Fejérvár, 14. Marty, 1709. 

alázatos hív szolgái 
T e l e k i Mihály m. k. 
P á p a i J á n o s m. k. *) 

XIV. 

E z e r h é t s z á z k i l e n c z e s z t e n d ő b e l i m a r t i u s i L a n -
d o r - F e j é r v á r i P u b l i c a L e g a t i ó n a k R e p o r t u m a . 

Kegyelmes Urunk! 

Sexta Marty Lanclor-Fejérvárrá, s ott az Erdéllyi 
Házhoz, az előnkben Visnyiczére, — melly is egy 
mértföld — küldött négy tollas Csauzokkal ebéd után 
4 órakor béérkezvén, azonnal az Passa s Tyhája, 
Ábrahám Alböér Franczia tolmács maga belső kedves 
emberek által l á t ta t tak : mint vagyunk, s hogy va-
gyunk, mennyin vagyunk ? S kinek is replicálván, — 

Septima. Felséged Tömösvári kiadott Instructiója 
szerint Instructiónk copertáját felszakasztván, mind-
ketten, úgy Pápai Gáspár Uram is velünk, az annec-
tált h i tnek formulája szerint**) élő nyelvvel meges-

*) Eredeti, mindkét aláírás s. k. A részben titkos-jegyekkel 
írtt szöveg Pápaié. 

**) L. fölebb, V-ik sz. a. 
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küdtünk, s ug3ranakkor egyikünk, úgymint Teleki 
Mihály, szállásán az Instructiót megolvasván: mint-
hogy Instructiónknak első pímctuma azt tar t ja , hogy 
az 1000 arany az Landor-Fej érvári Passának első 
audientia alkalmatosságával az pisztolyokkal — 
mellyek az caféhoz való eszközök helyett vadnak — 
együtt praesentáltassék, — de minthogy az első audi-
entia publice szokott lenni: netalántám, akkor prae-
sentálván azon 1000 aranyat , az Passa is megszé-
gyellje annyi sok emberek előtt magát, az ellenség 
is megtudván az ajándéknak mivoltát, terhessebb 
ajándokkal a fontban le ne nyomja: tetszett secreta 
audientiánkon — adván erre hatalmat Instructiónk-
nak 12-dik punctuma — az 1000 aranyat praesen-
tálni, az pár pisztolyt penig publice megadni, tudván 
akárki is, hogy Felséged militaris személly lévén, egy 
Confiniarius Passának s Generálisnak méltán kedves-
kedhetik illy militaris ajándokkal, s kedveskedik is. 

Ugyanez nap jó reggel hivatván Alboért, általa 
kérettünk az Passátúl audientiát; s azonnal vissza-
jővén Alboer, általa az Passa így replicált: holnap 
szemben leszek vélek délután, az midőn véghezviszem 
az Dívánt, annak utánna, hanem arra kérem, mint-
hogy sok németes emberek vadnak itt is, az kik sok 
képpen informálják az Németet: ahhozképest cautu-
soknak kelletvén lennünk, én azon Publica Audientián 
csak ezeket kérdezem s nem többet: 1-mo. Az Feje-
delmet mint és hol hagyták ? magok az követek mint 
vadnak ? 2-do. Eddig-é, vagy tovább szándékoztatok-é ? 
o-tio. Miért nem békéllik meg az Fejedelem az Né-
mettel ? 

Octava. Öt öltöztetett Török lovakat küldvén az 
szállásunkra 6 tollas Csauzzal s egy Agával együtt, 
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azokon mi : Teleki Mihály, Pápai János, Pápai Gáspár, 
Bagosy László, Csáky András Uraimék megindultunk 
az vár felé, az holott is az Passa resideál, előttünk 
bocsátván az két Cavallért, más szolgarendeket kettőt-
ket tőt egymás mellett szép renddel; azok előtt men-
tenek az Csauzok gyalog, úgy Amhet tolmács az 
maga lován. Bémenvén az várban : az várnak külö-
nös kerítésében, az hol az Passa s Tihája residentiá-
jok vagyon, minekelőtte bémentünk volna, leszállot-
tunk az lovakrúl, s gyalog mentünk elsőben is az 
Passa Divány-ülő palotájára, holott is csizmáinkat 
levetvén, papucsban mentünk az Passa házában, mely-
ben maga volt, velünk lévén azon személlyek, kik 
velünk lovon ültenek; meghajtván magunkat az ajtó-
ban, addig is, míg közelítettünk volna az Passához, 
arra Ilorgeltit s Csafageltit *) monda. Közzellyebb 
menvén hozzá, ott is viszontag magunkat meghajtot-
tuk mind neki, mind penig az Jancsár-Agának, — ki 
is azon audientián sok főrend Török Urakkal az ház-
ban jelen volt, ő ülvén.egy kereveten az Passával; az 
többi mind felállottanak, egy keveset fennállván, 
azonnal kettőnk, úgymint Teleki Mihály és Pápai 
János alá széket töttenek, veres posztóval bontotta-
kat, lictariumot az ő szokások szerint, csontkalánnal, 
mázas bokály-csészébül praesentáltanak, melybűi is 
egy-egy kalánnal vettünk s ettünk, melyre is egy-egy 
filcsán (így) caíet is adtanak azoknak is, kik velünk 
benn voltanak. 

Kérdezte : Mint vagytok, s hogy vagytok ? Fe-
leltünk : Istennek hála, jól ; örülünk mi is az Hatal-
mas Passa jó egészségének, és az midőn az Felséges 

*) Szerencsével jöttetek, Istenhozott! 
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Fejedelem nevével köszöntjük, az credentionalis-leve-
let exhibeáljuk, kívánunk mind mostani méltóságában 
való jó szerencsét, mind nagyobbakra való nevelke-
dést, és friss jó egészséget. Kérdezte tőllünk : Mint 
vagyon az Fejedelem, s hol vagyon? Feleltünk: Egész-
ségben hagytuk el ő Felségét Munkácson. I t t elévé-
vén az egy pár pisztolyt, mondottuk: Hadakozó ember 
lévén az Felséges Fejedelem, az Hatalmas Császár 
egy ily Szerdaijának, szomszéd kedves barátjának, 
illy katona-ajándékkal kedveskedik; viselje egészség-
gel! S ekkor Pápai Gáspár Uram maga előtt adta egy 
Passa-főember-szolgája kezében, maga intvén az 
Passa, hogy venné el. Feleié erre az Passa : Az Feje-
delemnek ezzel magát nem kellett volna terhelni, 
magának lévén erre szüksége, mint hadakozó ember-
nek. Feleltünk : Illy eszközök forogván most az Fel-
séges Fejedelem kezén : azokbúl is, az melly kedves-
sebb fegyvere volt, kívánta az Hatalmas Passát tisz-
teltetni. 

Kevés idő múlva kérdezte : Kívánunk-é innen 
tovább menni ? Feleltünk : Az idő s az alkalmatosság 
megtanít. 

Kérdezte : Miért nem békéilik az Fejedelem az 
Némettel? Feleltünk : Az Felséges Fejedelem még-
eddig csak gyűjtötte, oktatta, tanította hadait, — már 
ezután akar inkább azon tanúit haddal hadakozni. 

Javallotta, hogy békéljék meg, mert jobb az 
békesség. Feleltünk : Ennyi esztendőktűi fogva exer-
ceáltatott had az békességben meg' eltunyúlna, azért 
jobb az Felséges Fejedelemnek ezen exercitiumát 
vinni egész perfectióra. 

Ezután serbetet hoztanak mindenikünknek külön-
külön bokály-csészében; abbúl iván, aranyas-kezke-
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nőkkel, az itt való szokás szerint — mellyet is az 
csésze mellett ta r tanak s praesentálnak — szájunkat 
megtörölvén, az kezkenőt elvitték; annakutánna egy 
csúcsos, szoros szájú aranyas-edényben rózsavizet hoz-
tanak, s kezeink alá széles bokály-csészét tartván, 
azon edénybíil úgy harmatozták meg kezeinket, 
melylyel az ittvaló szokás szerint orczánkat is ke-
zeinkkel megdörgöltük. Utoljára hozták az füstölőt 
aranyas-edényben; azon füstöt menténk gallér-végei 
között az állunk alá tartván, az szakáll helyett az 
állunkat füstölték. Felkelvén, magunk meghajtásával 
elbúcsúztunk az Passátúl; lemenvén palotájárúi, 
mindjárást mentünk az Tyhája házában, ki is veres 
posztós székekre leültetvén, kérdezett: mint vagyunk? 
Neki is megfelelvén, Felséged nevével köszöntvén, 
Felséged levelét néki megadtuk; ez is lictariumot, 
cafét, serbetet, rózsavizet, füstölőt, mint az Passa, azon 
ceremóniákkal praesentáltatván; azután tőlle elbú-
csúzván, mentünk az szállásunkra azon felöltöztetett 
lovakon, azon renddel, az mint felmentünk. 

Nona. Szállásunkon lévén, Alboér praesentált az 
Passa nevével tíz szekér szénát, 200 Török abrakot, 
mely is tészen 100 kassai vékát. Izentünk egyszer-
smind az Passának : Tová,bb is akarnánk az Passával 
szemben lenni, az mikor időt adna; s itt ígérte magát, 
de az t megmondotta az Passa szavával : Egyáltaljá-
ban Amhet az tolmácsságban nem admittáltatik. 

Hivattatván az Tyhája is Pápai Gáspár Uramat, 
maga Csuadárja által : szemben lött az Passa Hasz-
nadár ja házánál az Tyhája, ő Kegyelmével. Tudakozta: 
mint vadnak s hogy vadnak az vendégek? Kire ő 
Kegyelme felelt : szállásokon vadnak, s magok dol-
gokhoz látnak. Leülteti az Tyhája ő Kegyelmét, s 
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kérdi : Ugyan mondd meg, mi dologgal jöttenek? 
Kire ő Kegyelme felelt : Magok meg fogják mondani 
az Hatalmas Szerdárnak, audientiájok alkalmatossá-
gával; azt énreám nem bízták. Ismét azt kérdi az 
Tyhája : Mikor akarnak az Passával szemben lenni ? 
Kire ő Kegyelme felelt : Valamelly órában az Hatal-
mas Passa parancsolni fogja. Kire felelt az Tyhája: 
Majd mindjár t az Passa ide fog jőni ebben az ház-
ban, hozzád, hogy beszéljen veled, hanem itt légy, s 
innen sohová ne menj ! Ismét mondja : Omer Aga 
jövetelit és dolgát, tudom, te is tudod, mert mi neki 
passust is adtunk; de, melly felé gondolnád hogy ő 
kimehetne Magyarországra lárma nélkül ? Mert sokkal 
könnyebben véghezmehetne az illy dolog, ha Aradot, 
Szegedet az Fejedelem magájévá tenné, vagy penig 
ha Eszék tá ján valamelly Magyar hadak az Dráva 
mellett találtatván, csak szekereken is hordoztatná-
nak oly hajókat, kikkel az Dráván hidat kötvén, 
szaporán megegyezhetnének, és minémű nyereségek 
lehetne az Szerémségen, az Ráczságnak is ott lévén 
az gyükere, igen nagy hasznot tehetnének arra is. 
Kire ő Kegyelme felelt : Igaz dolog, tudom én is 
Omer Aga elj övet elit : de én öt et az Felséges Udvar-
nál nem tanáltam, egészlen mégeddig informatus nem 
voltam minden ő dolgaiban; reméliem, annak idejé-
ben ha minek kellenék is, fóg függeni az Hatalmas 
Passa gratiájátúl. 

Ezen alkalmatossággal praesentáltattunk az Ty-
hájának 100 aranyat. Ezzel kimenvén, Pápai Gáspár 
Uramat o t t hagyta, hogy ott várja meg az Passát. 
Kevés idő alat t az Passa oclamégyen, és ő Kegyelmét 
közel, eleiben állítja, titkos andientiát adván; s kérdi 
az Passa : Mit csinálnak az vendégek, s mikor akar-
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nak velünk szemben lenni? Kire ő Kegyelme felelt: 
Valamikor az Hatalmas Passa kívánja, készen vadnak. 
Kire felel az Passa : G-yöszte, tndod, mi dologgal 
jöt tek, hanem mondd meg! Kire ö Kegyelme felelt : 
Az én számban semmi dolgot nem adott az Fejede-
lem, mer t már ezen követeket megindította volt, — 
hanem engem utánnok küldött, hogy mentül hama-
rébb beérvén, alkalmaztassam magamat az Felséges 
Fejedelem az követeknek kiadott parancsolatjához. 
Erre kérdi az Passa : Vagyon inkább valami ollyas 
dolog nállok? mert hiszem, az kinek titkos dolga 
vagyon, az maga dolgát az világ eleiben nem terjeszti. 
Ládd-é, Landor-Fejérvár olly lielly, az hol az széles 
világ füle mindent meghall; mi m e g v a l l j u k Törö-
kök , h o g y t i t e k e t M a g y a r o k a t s o k k a l i n k á b b 
s z e r e t ü n k egyéb N e m z e t e k n é l , s k i v á l t az Né-
m e t n é l : de az mostani időben csak az szívünkben, 
belől, t i tkon kell benneteket szeretnünk, mert publice, 
világ lá t tára való szeretetünket most nincs egyke-
véssé módunk benne, hogy hozzátok mutathassuk; 
elhiszed-é, hogy az ellenségnek régen megvitték ide 
való pompás érkezésteket, és hogy hogy excipiáltanak 
benneteket? Tudjátok meg, hogy az ellenség eddig 
csak aludt az ágyában : de már erre nézve felugrik 
az ta lpára , és mindkét füleire készen vagyon; illy 
t i tkos dologgal nem kellett volna annyin jőnetek. 

Azonban azt is kérdi : Hányan akarnak audien-
t iára jőni? mert én két emberrel contentus leszek. 
Amhet tolmácslását penig absolute meg nem enged-
hetem, mert nem hiszek neki, hanem magad légy az 
to lmács! Kire ismét Pápai Uram felelt : Lehetetlen-
ség, mer t én azokat az nagy importantiájú dolgokat 
ki nem tudom mondani. Melyre nézve mond az Passa: 
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Menj el azé r t , és mindjárt hozz választ ezen négy 
dologra : 1 -mo. Meddig akarnak itt múlatni ? 2-do. 
Ha olly nagy dolgok nincsen : jobb, hogy fel se jöjje-
nek, hanem általad izenjék meg; ha penig titkos 
dolgok vagyon : sokan ne jöjjenek, elég legyen kettő. 
3-tio. Mikor kívánnak au dient iát ? 4-to. Amhet nem 
admittáltatik az titkos tolmácslásban, mert nem hi-
szünk néki. 

Ezekkel lejővén hozzánk Pápai Gáspár Uram, és 
referálván az Passa izenetit, ment vissza illyen vá-
lasz-adásunkkal : 1-mo. Meddig leszen itt múlatások 
az követeknek, akkor válik az el, mikor az proponá-
landó dolgokra válaszszát veszik és megértik az Ha-
talmas Passának. 2-do. Az mikor az követekre vala-
melly dolgot bíznak: akármely országban is az szokta 
azt megmondani, az kinek szájában adják az dolgot, 
és más által meg nem izenheti. 3-tio. Igenis, titkos és 
nagy dolgokkal expeditusok : de, hogy egyike propo-
náljon, s az másik elmaradjon, — nem a rendi. Azon-
ban az Hatalmas Passa az Győzhetetlen Császárok 
kapujárúl való lévén, experiálhatta sok követek al-
kalmatosságával : ha egyedül csak egy tolmácscsal 
valamelly követ proponálta-é maga követségét ? sőtt 
inkább úgy látta, hogy nemcsak ketten, de többen is 
compareáltanak az Vezérek előtt, és az illy követek-
nek mind tolmácsai, mind penig az Fényes Portán 
levő kapitihájaival együtt, ötön-haton is ollykor, az 
szükséghez képest. 2-do. Minthogy az mi Fejedel-
münk két ország : Magyar- és Erdély - országának 
Fejedelme, mind az két ország különös ország lévén: 
különös követet is kellett küldeni, az régi bévött jó 
szokás szerint; azért, ha kiket az Felséges Fejedelem 
meghitt maga dolgaiban : nem illik, hogy az Hatal-
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mas Passa azokban kételkedjék. Ad 4-tum. Ha Am-
hete t nem admittálj a az tolmácslásban : sem az kö-
vetek az magok propositiójiban, sem az Hatalmas 
Passa az Fényes Porta hasznára való dolgokban nem 
procedálhat, nem értvén meg jól egymást. Ha penig 
az Passának van olly magyarul tudó hív embere, az 
kire meri bízni ezen tolmácslást : álljon az Passa 
akarat jában. Felelt az Passa ö Kegyelmének : Holnap 
Ikindi (dél) tájban jöjj fel, megizenem, liogy (mikor) 
jö j jenek fel, és mindenekrűl beszéljünk, — de az 
tolmács magad légy! 

Decima. A Passa vadászatra menvén, azalatt 
újobban felküldöttük Pápai Gáspár Uramat a Tihájá-
hoz, s megizentük : Minthogy az Fejedelem megnyú-
godt Amhet hűségében, egyébaránt se magának olly 
magyarul tudó tolmácsa nincsen, se penig Kegyelmed 
— úgymint Pápai Gáspár — nem tudván jól törökül, 
az dolgokat jól meg nem mondhatja : tar tunk attúl, 
sem az Passa minket, sem mi az Passát jól meg nem 
ér tvén : az hibás tolmácslás miatt az Por tára adandó 
informatiókban hiba, s úgy az Porta resolutiójában 
alihozképest fogyatkozás esik; azért kérjük, eífectuálja 
az Passánál : admittálj a Amhetet. Az minthogy ez-
i r án t animálván az Passa, — 

Délután 3 órakort magunk lovainkon felmentünk 
az Passához, mivel csak akkor jött meg az vadászat-
búi ; hozzá egyenessen nem mehettünk, hanem meg-
állapodtunk az Tihája házában, — onnan hivatott. 
Bementünk hárman, Amhet is velünk lévén; kit is 
köszöntvén magunk meghajtásával : ő is reciprocálta. 
Széket tétetett alánk, cafét adatott. Midőn az szolgák 
mind kitakarodtak az házbúi, mondottuk : Minthogy 
kirekedtünk az időbűi, most mindeneket meg nem 
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mondhatunk; azért ne legyen neki nehéz, ha továbbra 
is alkalmatlankodunk. Felelt : Illy későn ne is alkal-
matlankodtunk volna magunknak. Instantiánknak 
második punctumát proponálván, az Passa ezt felelte: 
Mi a Magyarokat is szeretjük, az Némettel is most 
barátságunk vagyon; az minthogy ezen szeretetünket 
meg is mutat tuk, az midőn húsz esztendeig hadakoz-
tunk a Magyar Nemzet mellett, noha az Isten meg 
nem áldott, Feleltünk : Az mint az Török Nemzet 
hadakozott a Magyar Nemzet mellett : úgy a Magyar 
is a Török mellett tehetsége szerint forgolódott; s 
osztán, hogy valamelly nyilas czélt akarván lőni, nem 
találja egyszerre, abban hagyj a-é? Nem, hanem mind-
addig lövöldöz, míg feltött ezélját feltalálja! 

Felelt az Passa : Nem tudván egy ismeretlen 
ember valamely városra az útat, kalaúzt fogad; be-
viszi az kalaúz az városban : de az sem tudván meg-
mutatni az vendégfogadó házának kapuját, kiáll az 
vendég fogadó, s az szállítja el. Azonban az Doctor 
látván az beteget, örömest orvosolná : de nem mond-
ván meg nyavalyáját , nem orvosolhatja. Feleltünk: 
Az jó Doctor phisiognomiáját, szemeit megnézvén az 
betegnek : azonnal tudja mind az nyavalyát, mind az 
orvoslást ahhoz alkalmaztatni. 

Az Passa szóllott : Egyszer egy Doctor volt, az 
ki midőn meglátott volna egy halottat, azt mondotta, 
hogy ha eret vágnának rajta, mivel az véri elaludt, 
meggyógyúlna; ezt én csak hallottam, de nem láttam. 

Feleltünk : Az Passa úgy látszik sok Doetorok 
felett való Doctor lévén, nem is kétljük, ő is tud az 
orvosláshoz. (Méilyen nem akartunk felelni s bővön, 
mivel vettük észre : ismeri erőtlenségünket). Azért 
mi is megmondjuk nyavalyánkat, ha kívánja. 
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Egy beteg ember itt feküyén : Német , Magyar, 
Franczia Doctort kívánnak hozzá, ki az csillagokbúi, 
ki az napbúi, ki az holdbúi nézi nyavalyáját; néktek 
is három nyavalyátok vagyon: egyik az Német, másik 
az Rácz, harmadik magatok közt vagyon. 

Feleltünk: Magunk sem tagadhatjuk nyavalyáin-
kat, azért is jöt tünk orvoshoz, hogy régi barátságárúi 
megemlékezvén, orvoslást nyú j t ; máskínt, minthogy 
kínál az Német a békességgel : bizony, meg kell bé-
kéilenünk ; i dőve l t a p a s z t a l j a az P o r t a a bbúl 
k ö v e t k e z e n d ő k á r á t , az midőn az Magyarnak con-
jungálni kell magát az Némettel. 

Szóllott ő : Ennek az várnak segítségre s élésre 
volna szüksége, s Vég-Szendrőben volna egy jóakarója, 
az ki meg akarná segíteni; el is vitte az kapuig az 
élést, ezen várbeliek penig kaput nem nyitván meg: 
az segítség hasztalan ott várakozott. Az Magyarok is 
az szélekben nem akarván kaput nyitni : más felé 
hadakoznak, sánczokat, erősségeket vesznek. Az midőn 
Károlyi Sándor megszállotta Aradot : akkor megijedve 
j ö t t egy Német hozzám Aradrúl Tömösvárra, mond-
ván : Megveszi az Magyar Aradot! Én feleltem neki: 
Nem veszi, megládd! Azalatt jő hozzám Károlyi Sán-
dor adjutántja , ki is azt mondotta : Megveszi az 
Magyar Aradot; annak is megmondottam: Nem veszi! 

Feleltünk : Az ki ellenségét meg akar ja győzni: 
az feje körűi kereskedik az annak; nekünk is Bécs 
t á jékán lévén felessebb ellenségünk, s ott is lévén feje 
az hadakozásnak : eddig ott kellett munkálódnunk, 
tudván : az fejét megrontván, az lába is megromol; 
most penig, minthogy erősödik ellenségünk feje, az 
mint ezelőtt három esztendővel : úgy most is recur-
rálunk az Török Nemzethez, assistáljon, hozzánk való 
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szeretetiiiek megmutatására, hadd azon fő ellen liat-
hatóssahban progrediálhassunk, — máskínt, ha ba-
rátságában nem bíznánk az Portának : nem is recur-
rálnánk hozzá, az midőn szükségünk vagyon reá. 

Itt mondottunk egy fabulát : Két Török tejet 
szerzett, abban kenyeret hánt ; az harmadik is az 
készhez oda akart ülni; azt mondották — s nem is 
hagyták kalánozni, — szerezz kenyeret és tejet, azután 
egyél te is velünk! 

Felelt ő : Jusson eszetekben, mikor elsőben ve-
letek szemben voltam, azt is mondottam : Békéljetek 
meg a Némettel. Ti azt feleltétek : Még most kezdi-
tek ti az hadakozást. 

Feleltünk : Akkor publice úgy kellett felelnünk; 
most peilig privatim azt feleljük, az mit elébb is 
mondottunk : Ha az Porta jó akaratjához bízhatunk, 
továbbra is folytat juk; ha penig nem, megbékéltünk. 
Mi consequentiája leszen békességünknek : megítél-
heti az Passa, — kit azután bővebben declaráltuk. 

Szóllott az Passa : Az ki valamelly barátjához 
akar menni : annak házának meg kell kapuit nyitni, 
úgy kell várni. Azonban, az ki valakit meg akar látni: 
elveszi az superlátot, az mely köztök vagyon. 

Feleltünk : Az ki barátjához akar menni, ha igen 
vágy hozzá, s szereti: kapu nélkül is bémegyen hozzá, 
kivált ha látja, hogy más is lakatot tar t az kapuján. 

Szóllott errűl az Passa : Az kapurúl gondolkoz-
zunk, hogy lehessen meg? Adjuk tudtára. Most elme-
hetünk. Serbetezvén, rózsavizezvén, megfüstölvén 
bennünket, eljövénk. 

Minekutánna mi az Passátúl elbúcsúztunk volna : 
hátramaradván Pápai Gáspár Uram, — de ezt Amhet 
sem tudja — megcsókolván az Passa köntösét, és az 
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1000 aranyat az lába közzé vetet te; mellyen, mivel 
hirtelen esett, maga is elijjedett belé. 

Undecima. Hivatván Pápai Gáspár Uramat az 
Tihája, ö Kegyelme felmenvén, azonnal hivatta az 
Tihája házátúl az Passa magához. 

Elsőben is az discretiót exprobálta : miért kellett 
annyi t adni? 0 contentus lött volna csak azon pár 
puskával is; s lá t ja Isten, nem is várt ennyit, mert 
t u d j a : az Fejedelemnek is sokra vagyon szüksége, 
minthogy ingyen kívánok szolgálni, nem penig pénz-
ért. Felelt Pápai Gáspár Uram : Ezt az Felséges Feje-
delem hozzád való szeretetibül cselekedte, de csak 
mutasd jóakaratodat : többet is várhatsz. 

Izente az Passa : Köszönts szómmal az követe-
ket ; itt, ha lehetséges, ne múlassanak sokáig; még-
egyszer szemben leszek véllek titkon, azután egy 
Publica Audientiát adok. hadd legyen az az híre : el-
bocsáttat tak az követek; mert , ha az követek itt 
sokáig múlatnak : az aluvó ellenséget is felköltjük. 

Másodszor : Az Magyar Nemzetet hogy megse-
gíthesse az Por ta : egyenessebb útat nem lát, ha vagy 
Aradot, vagy penig Szegedet megveszi az Fejedelem, 
az melybűi ez az jó következik : az Magyar tábor 
közel lévén az Török határhoz, akkor menne paran-
csolatja az Arnóth Passának, hogy egész erejével 
menne az határ őrzésére, melybűi az lenne, hogy 
alat tomban megengedtetnék : ezer. kétezer, s több is 
menne által az Magyarokhoz. Akkor Omer Aga is 
véghezvilietné az maga dolgát; de másként hogy 
csoportossal! mehessenek, — módunk nincsen benne, 
m e r t az békességnek praejudicálna; hanem százan-
ként-százanként elmehetnek. 
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Tertio. Ha penig így az dolog nem succedálhat, 
hogy Aradot vagy penig Szegedet megvehessetek, — 
mondok még egyet : Rácz-Tökölyit küldje az Fejede-
lem kezemben, mivel engemet ő már egynehány íz-
ben requirált, és tudom, hogy az Németnek is nem 
szintén igaz szíves akaratja, — én ő vélle végezvén, 
úgy kötnék vélle, hogy mind Aradot, Szegedet keze-
tekben adná. 

4-to. Az mely Törökök Gyöngyösön, Egerben, 
Szakmártt, vagy más egyéb helyeken találtatnak, az 
kik az elmúlt hadakozáskort rabságra esvén, most is 
Törökök, nem változtatták vallásokat : az Fejedelem 
is, ha akarnak az Török földére jöni, bocsássa el, az 
Török Nemzet barátságáért; ezzel igen nagy hírt-ne-
vet, kedvességet szerez az Fejedelem magának az 
Török Nemzet előtt. 

5-to. Minthogy az követek elmenetele után meg-
indul az titkos negociatió : szükséges itt az Fejede-
lemnek olly emberének lenni, az kivel titkossan foly-
tatván az dolgokat, az reportálhassa az Fejedelemnek. 

Kire egymás között beszélgetvén, replicáltunk. 
Ad 1-mum. Szemben lévén az Passával, meg-

hallgatván propositióinkat : micsoda feleleti leszen : 
ahhozképest determinálják magokot itt maradások 
vagy elmenetelek iránt. 

Ad 2-dum. Az mikor az Passával szemben le-
szünk : akkor magunk együtt beszéllünk az Passával. 

Ad 3-tium. Minthogy az Német Császárral az 
Magyar Nemzetnek olly végezése vagyon, hogy akár-
melly részrűl essék rab, azt elcserélhessék; azért, ha 
Tökölit az Fejedelem kiküldené az Országbúi : fel-
bomlana azon végezés, az melly is az Franczia Király 
interpositiója által menvén véghez, azt is offendálnók. 
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Ad 4-tum. Hogy ebben is megmutassa az Passá-
hoz való barátságát az Felséges Fejedelem : valakik 
ollyak találtatnak, hogy most is Török valláson vad-
nak, ez lévén első kérése is az Passáuak, — szabadsá-
got enged nekik, hogy általjöhetnek. 

Ád 5-tum. Erre magunk praesentiánkban fele-
lünk meg. 

Pápa i Gáspár Uram által mi ezt izenjük az Pas-
sának : 

Elsőben. Tegnap is vettük észre, hogy az ajtók 
mellett szolgái hallgatóztak; prohibeálja : az többé 
ne legyen. 

Secundo. Minthogy az Felséges Fejedelemnek az 
Arnóthok fogadása iránt egész resolutiót kell vinni : 
telik-é benne valami, vagy sem az armistitium alatt, 
mely harmadfél holnapig tar t ; másként is ,ha remén-
sége nein leszen az Felséges Fejedelemnek s az Ma-
gyal' Nemzetnek : absolute nem tar tóztathat ja az 
békességtűl. Mutassa azért jó akara t já t : hadd az Fel-
séges Fejedelem intentiója az szerint, az mint fogjuk 
repraesentálni előtte, menjen véghez három holnap 
a la t t ; mer t mihelyen azon hadak Magyarországra 
általmennek : az nap elkezdi az Felséges Fejedelem 
4000 aranyat adni az Passának, sőtt esztendőnként 
az Passának ezen discretiót továbbra is az Felséges 
Fejedelem megadja, míg azon hadak az Felséges Fe-
jedelem szolgalatjában lesznek. 

Tertio. Ezt Pápai Gáspár Uram magátúl mondja 
meg : Uram! ha szintén ezen követeknek vissza kel-
letik is menni, — ne menjenek vissza illy fáradságok 
után csak száraz ággal, s valami reménséggel; mert 
4 esztendőktűi fogva jártatván az Portára, ide is, 
maga embereit az Felséges Fejedelem : bizony, már 



218 

száraz reménységgel teli az liasa, — azzal penig ellen-
ségit le nem vágja! 

Pápai Gáspár Uram felmenvén az Passához, az 
mi resolu t i ónkat, megmondván, igen tetszett; csak-
hogy továbbra is — úgylátszik — inhaereál Tököli 
iránt lött opiniójának, s gondoljuk azt az okát, hogy, 
ha Tökölit kaphatná : az Birodalom szolgálatjára ap-
plicálván, azzal az egész Magyarországban levő Rácz-
ságot az Török Birodalomban általcsalná; mindazáltal 
bizonyossan elméjét nem tudjuk. Declarálván izene-
tünket is Pápai Gáspár Uram, így replicált : 1-mo. 
Tudtomra eddig sem hallgatódzottak az ajtómon : 
ezentúl annálinkább nem hallgatódzanak, midőn au-
dientián nállam lesznek; az minthogy holnap jöjjenek 
fel az követek, beszélgessünk mindenekrűl, és az mi 
legjobb, azt cselekedjük. 2-do. Nem szolgálok pénz-
ért, hanem az Fejedelemnek, mint az Török jóakaró-
jának, a jándékon; de ne legyetek arrúl sollicitusok : 
nekem m i t adtok? hanem mit fogtok adni az Csá-
szárnak ? — Erre Pápai Gáspár Uram felelt : Az mi-
dőn feljőnek az követek, errűl beszélnek az követek 
az Passával. 8 - t i o . Isten adja, üres szóval nem bo-
csátom az követeket. Amhetet penig, minthogy az 
követek is megnyúgodtanak hűségében és tolmács-
lásában: nem bánom, hozzák fel az követek magokkal. 

Ugyan ma estve Alboér által izent az Tihája, 
hogy igen jó hajnalban, kapunyitáskor menjünk bé 
az várban az Tyhája szállására, onnan penig idején 
az Passához, míg az sok Kalabulok oda nem tó dúl, 
hogy annál csendessebb időnk lehessen az dolgok pro-
positiójára. 

Duoclecima. Es így az Passa Tihájához felmenvén 
jó reggel, találtuk az maga házánál, nem az Tihája 
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szállásán. Az café-italt elvégezvén, kezdett titkossan 
beszélni velünk. 

Kérdezte, nyilván : hadat kívánunk 1 Az meg is 
leszen. Másodszor: micsoda securitást ígérünk az Por-
tának, hogy, ha velünk barátkoznék, barátságunk állan-
dóságához képest 1 >ízhatnék ? Harmadszor kér : az 
melly dolgok itt agáitatnak, legyen titokban nállunk, 
sőtt hirdessük ez felöl az Passa felől, hogy nem jóaka-
rónk, — mivel (másként) az ellenséget felköltjük. 

Feleltünk : Tagadhatatlan dolog, nekünk segít-
ségre vagyon szükségünk, kirül az Passával bővebben 
beszéltünk. Az mi pedig irántunk való securitássát 
illeti az Portának : arrúl is beszéllünk az Passával; 
ugyanis, ha szabad discurálnunk, mintha csak az café-
házban volnánk. Micsoda securitás kívántatik jobb 
az Portának, az midőn az Magyar elszakadván az 
Német tűi , az Portával consoeiálja magát? Hiszem, 
tudja azt, hogy majd 200 esztendőktűi, az János Ki-
rály idejétűl az Por ta jóakarat ja által prosperálta 
maga dolgait, és hogy az Német örökös ellensége 
lévén, annak barátsága, az mikor megbékéllett is vélle, 
soha n e m volt állandó. Ha midőn az Porta barátságá-
túl elállana az Magyar : akkor az Némettel csatolná 
öszve magát, — akkor már inter malleum et, in cu-
dem levén az Magyar, keresné az Német ezen mester-
ségét, mely által az Magyarral való barátságát felbon-
taná, tudván : az Török is megbántódván az Magyar 
Nemzettűi, nem segíti, bátran azt cselekedné vélle, az 
mit akarna, — ezen az úton örökösítené meg magát 
Magyarországban. Osztán, forgassuk elé mindazt az 
időket, az mellyek János Királytúl fogva ezideig 
elfolytanak: nem hányhat az Magyar Nemzet szemére 
az Po r t a semmi állhatatlanságot, sőtt talám mi pana-
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szolkodhatnánk. Ugyanis, ifjú János Királyt Szultán 
Szulimán megsegítette Ferdinandus Császár ellen : ki-
vette kezébűl Budát olly praetextussal, hogy gyer-
mek lévén, meg nem oltalmazhatja, hanem mind ma-
gát és mind várát protectiójában veszi, akkor, az 
mikor felnevelkedik, visszaadja, — de soha János 
Király fel nem nevelkedheték, — mindaddig, míg az 
Német ki nem vevé kezébűl az Portának, sőtt magá-
nak János Királynak az Erdéllyi Fejedelemséget ad-
ván, Magyarországot kivette kezébűl. Bocskai, Betthlen 
Gábor micsoda kedves emberei voltanak az Portának, 
s mennyit szolgáltának : mégis contra capitulationem 
rész szerint az várakot ki foglalták kezébűl, rész sze-
rint azoknak birodalmában háborgatták; Betthlen 
Gábort egy rossz ember Szombathi nevű kamara-
ispán hazugságára majd kivetek az Fejedelemségbűi. 
Apafii Mihály Fejedelem hogy elállott az Porta barát-
ságától, nem oka volt ; mert az Lotharingus Herczeg 
20-ezer emberrel menvén bé Erdélyben, recurrált az 
Portához segítségért; az Porta maga követjét küld-
vén az Fejedelemhez, megengedte : hogysem mint az 
országot elveszesse, — hódoljon bé. 

Ám Tökölyi Imreh Fejedelem holtával pecsétlé 
hűségét; ezt (őt) is az Athnámé punctuma szerint in-
cludálni kellett volna az békesség punctumiban : de 
semmisem töl t benne. 

Felelt ő : Nám az Székelyek elállottak volt Tö-
kölyitűl Erdélyben. Megmondjuk ennek is históriáját: 
Az midőn Tökölyi Fejedelem Erdélyben megverte 
Hejszlert, akkor eléggé kérte azon Passát : maradjon 
vélle Erdélyben, assecurálja : ha szintén az ellenség 
megsegíti is Erdélyt, Erdélyben egynehány holnapig 
elhordozza az ellenség előtt is, hogy semmi vesze-
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delemtűi nem félhet, sőtt in casu kiviszi bátorságos 
úton Várad felé. De az Passa az Havasalföldi Vajdá-
nak akarván inkább tanácsán járni, ott hagyta az 
Fejedelmet, az mint, való, meg is bűnhődött érette : 
mind az Passa levettetett mind az Zainok jószága 
elvétetett. In hoc casu nem lévén elégséges ereje az 
Fejedelemnek: kénteleníttetett Erdély bűi kinyomúlni, 
az mikor látta, hogy Badensis az egész Landor-Fejér-
várnál levő armadával ellene nyomúl Erdélyben. Va-
lóban, az igen jól ese t t ; mert azalatt Küprüli meg-
szállván Landor-Fej érvárt t : nem érkezhetvén Baden-
sis Erdély bűi segítségére, meg is vette, — ekkor fejet 
kelletett hajtani az Székelységnek, nem lévén elég-
séges resistálni. De akkor is az Erdélyi Urak kijötte-
nek az Fejedelemmel, i t t is halának meg nagyobbára 
az bújdosásban. Felelt ő : Azt recognoscáljnk : sokat 
szolgált nékünk az Magyarság az elmúlt hadako-
záskor, — de ugyan csak odahagyták Tökölyit is. 

Feleltünk : Ne csudáld! Az midőn Sejtán Ibra-
him megfogatván Váradon az Fejedelmet : nem volt 
fejek, el kellett oszlaniok; de nám azután, mihelyt 
kiszabadult az Fejedelem, visszajöttek hozzá. Mind-
ezen szenvedési után is, az békesség tractája előtt egy 
Vezér elvégezte, hogy megölesse : de találkozván jó-
akarója az Portán, az Császárnak megmondotta, — 
úgy menekedett meg élete, maga fejével fizetvén az 
Vezér érette. 

Kérdeztük : Mit gondol, felbontja-é az Porta az 
békességet, vagy csak titkon akar segíteni? Felelt ő: 
Azt sem én, sem az Passa nem tudjuk ; hanem ezt 
akar ja az Porta : mint az melly gazda csorgót akar 
csináltatni, megalkuszik az mesterrel, amaz azt mondja: 
200 tal lér kívántatik azon munkára ; de hozzáfogván 



222 

azon munkához : nem elég azon költség, hanem sza-
porodton szaporodik. Feleltünk : J ó ; de minthogy az 
Passa Doctor, látjuk, nem ács, vagy Inzenier, — jól-
lehet semmi szóllónk nem volna Ideájához, de meg-
mondjuk. Az gazda másutt úgy fog az oly munkához, 
hogy az delineatióbúl kitanulja elsőben egészlen egy 
kőig : mennyi költség kívántatik azon munkára ? Úgy 
is fog az munkához, hogy azután az költség többre 
ne extendálódjék. Valamint az Portának azon ne 
járjon az elméje, hogy az békességet felbontván, 
egész erővel ágáljon az Német ellen: mert félhet azon 
kártúl, melly követte az elmúlt hadakozásban. I t t 
jobb leszen azon praxis, melly volt Bocskai, Betthlen 
Gábor, az öreg Rákóczi Fejedelem idejében, az midőn 
10-ezer— 15-ezer emberbűi álló segítséggel secundál-
ták az Magyar fegyvert, úgy is ment véghez, — azom-
ban fel nem bomlott az Császárok közt való békesség, 
hanem ugyan csak az Német Császár Residense Con-
stanczinápolyban lakott, ott lakván az Fejedelmeké 
is. Másként az egész Kereszténység feltámad az Né-
met Császár mellett. 

Szóllott ő : Ha az Passával beszéltek, ne beszél-
jetek ollyat, az kin megharagudjék. Feleltünk : Az 
Passának pro informatione mindeneket meg kell hall-
gatni, publicus Minister lévén, hogy az szerint tud-
hassa Principalisit is informálni; mi is publicus szol-
gák lévén, meg kell mondanunk, az mi reánk bizatott, 
de nem haragbúi, — hanem az dolog úgy kívánván. 
Sőtt téged kérünk, kérjed az Passát : ha mi olly ked-
vetlen diseursusink volnának, interpraetálja köteles-
ségünknek, mint publicus Minister, ne apprehendálja. 

Felelt ő : Igenis, azt cselekszi. Felkelvén, tőlünk 
elment az Passához. 
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Az Passa maga Csauzzát küldvén, csakhamar 
hivatot t bennünket magához. 

Kívánt becsületünket megadván, leültetvén, kér-
dezte : Mint vagyunk ? Panaszolkodott : Tegnapi na-
pon kinnjárván az mezőn lovon, alterálódott. Mondot-
tuk : Ez az holnap ártalmas, az föld páráinak gőzöl-
gési mia t t , kik is megvesztegetvén az beszívó levegő-
eget, az causálja az alteratiót. 

Ezen discursus közben lictariumot és cafét 
hozván : azután fogtunk az titkos discursushoz. 

Mondotta az Passa : Az mi dolgaink vadnak, 
proponáljuk kevés szóval, hadd ő is az szerint in-
formálhassa az Por tá t ; azután, minthogy praesen-
t iánkkal az fekvő ellenséget felköltjük : jobb leszen, 
menjünk vissza; azután, míg az ő embere megjárja 
az P o r t á t : jöhet az Fejedelemnek is más embere 
hozzá. 

Mondottuk : Há t nem volna-é jó, ha egyikünk 
az szolgákkal elmenne ? ketten, csak kevesed magunk-
kal maradnánk itt. Felelt elsőben : Jó leszen, csak-
hogy az is menjen el Tömösvárig, s onnan jöjjön 

/ 
vissza. Ujabban gondolkozván, mondotta : Minthogy 
csak megtudatik úgyis, hogy vagyon valamelly nego-
ciatio köztünk : jobb, menjen el az is. 

Proponáltuk elsőben az segítség dolgát s annak 
modalitássát, instructiónk szerint. Felelt : Az segít-
ségadás meglehet t i tkon; három- és négyszázanként 
menjenek; de olly csoportosson nem lehet, mer t azt 
semmi úton nem titkolliatnók. 

Mondottuk az Dániai Király példáját, de arra 
csak azt felelte : Az keresztények között ha úgy 
practicáltatik is azon mód, — mi azt nem követjük. 

Mondottuk az más modalitást is : Ez csak keres-
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kedés, az melylyel pénz jő be az Birodalomban, sőtt a 
mi nagyobb, exerceáltatik is az militia. 

Felelt : Csak involválnánk aperte az békesség 
felbontására. 

Mondottuk : Hiszem az Száva tulsó part ján csor-
dakokat *) erigálván az Német : mintha annak elron-
tására küldenétek azon hadat. Felelt : Ez sem lehet 
úgy csoportossan ; hanem, mikor az Magyar hadak 
Szerémségre általj önének s ott csinálnának lármát: 
akkor én is azon lármára hadat állítván azon Arnó-
tokbúl, Bosznyákokbúl : az Száva partjára általszök-
hetnének, így is lehet meg! Mondottuk : Az Felséges 
Fejedelemnek sokfelé való distractiója lévén, arra 
nem érkezik, hogy oda hadat küldhessen. 

Szóllott : Vadnak-é az Dunán innen hadaitok? 
Feleltünk : Vadnak. Szóllott ő : Hiszem azok az Drá-
ván Eszék felé általjővén, tehetnének lármát. Felel-
tünk : Még azoknak is előttök vagyon Eszék s az 
Dráva; mesterség általjőni.**) Más az, hogy Austria, 
Styria ellen kell operálniok, az holott feles ellenség 
vagyon; és ha azon földet pusztán hadnák : az ellen-
ség hátok megé nyomúlna Eszék felül, amott az 
Szerémségben eleiben kerülvén az Rácz : az két fél 
ellenség között elveszne azon had. 

Mondottuk : Uram! nem alábbvaló jóakarója 
vagy az Felséges Fejedelemnek, mint Ibraim Passa, 
azt izented is az Felséges Fejedelemnek; ő penig azt 
izente az Felséges Fejedelemnek : Ad az Szerémségre 

*) Csárdák : örtanya, őrház, a végeken. 
**) Meglehetett volna biz az; hisz Bottyán tábornok hasonló 

körülmények között kétszer barangolá fel Szlavóniát, egész a Száváig, 
1705. tavaszán, s 1706. elején, nemkülönben Károlyi hadai is 
1704-ben átkeltek a Dráván a páli réven, Verőcze mellett. 
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által 5—-6-ezer hadat az Ráczok ellen. Hiszem,Uram! 
ezen az úton adhatnátok vissza az kecskeméti casust 
az Ráczoknak! 

Felelt : Ibraim Passa mire ígérte magát , azt 
nem tudom, de én inpracticabilitast látok benne; 
nem cselekedhetem. Hanem, a hol, minthogy sohult 
kaput nem nyitottatok, haugyan az Szerémségre 
hadat nem küldhettek : küldjetek Tételhez, oda is, 
— correspondenter lévén az Fejedelem velem — mi-
kor érkeznek az hadak, az Tisza partjára elég hadat 
küldök, s ott is általszökhetnek az Arnótok. De, 
hiszem, nem volna jobb practicabilitas azon segítség-
adásban, mint, hogy vagy Aradot, vagy Szegedet 
megszállaná az Fejedelem : akkor én is az Tisza, 
Marus part jára küldvén egy Passát : Omer Agának 
is egy-két boncsokot szereznék, — onnan általszökhet-
nének. Feleltünk : Azon várak megszállásában nem 
volt módja , nincs is az Fejedelemnek, —- mert az 
ország szívében s közepin lévén az két erősség: 
mind Erdélybűi, mind onnan felj ül oda contrahálnók 
az ellenséget, és akkor, az mely részét még csendessen 
bírnók Eger, Kassa felé az országnak : abban is inter-
turbálna, ha elnyomna azon várak alól. Azonban 
nekünk az Dunán innen Pozson táján, — az hol az 
feje vagyon az ellenségnek, — úgy Erdélyben, az 
közepin az országnak, hadat kelletvén tar tanunk: azon 
várak megszállására nem szakadozhatunk; hanem 
azon vagyunk s voltunk eleitűi fogva, hogy egy 
helyen derék erejét az ellenségnek megvervén: 
azután érkezhetnénk az illy operatiókra. Járul ehhez 
az is : elpusztult állapottal lévén az ország, alihoz-
képest ereje felett kelletvén költeni most is : elég-
séges porunk nem volna azon várak megszállására, 

MON. l tUNG. M S T . — SCRIPT. XXVII . KÖTET. 1 5 
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az minthogy kevés port csinálván az 'országban, más 
szomszéd országokbúi pénzen kell az hadak mezei 
operatiójára is succurrálni. 

Felelt az Passa : Nem hiheti, hogy eddig, ha 
akartuk volna, vagy Szegedet meg ne szállottuk 
volna. Feleltük, megmutatván s mondván : az Feje-
delem Szegedet az más Ali Tömösvári Passa idejében 
is (1704) megszállotta : de halálra betegedvén az 
Fejedelem, azalatt az hadak eloszlottanak, — kénte-
leníttetett elszállani alólla, jóllehet szerencséssen 
megvette az várossát. Generális Károlyi Sándor 
Uram is harmad-idén ám megszállá Aradot. Felelt ő : 
Tudom, három nap alatt meg is vette volna — ha az 
lőtt volna akaratja ; de csak szín volt, akkor is meg-
mondottam. Feleltünk : Nem szín, hanem valóság; 
mindazáltal, ha ex sinceritate valaki megmondotta 
volna Károlyi uramnak : bizony, elvárakozott volna 
harmadnapig; de minthogy Rabutín feles erővel jö t t 
ellene : elnyomúlt ez végre alólla, hogy consociálván 
magát az Erdéllyi Generálissal (Pekryvel), mely ellen 
magának elégséges ereje nem volt, ott Erdélyben 
megvervén, akkor mind Erdélyt kézhez vehette volna, 
mind újabban Arad megszállására elkérkezett volna. 
De az Generálisok között való egyenetlenség miatt 
ezen munka is nem succedálhatott. Most penig, az 
midőn mind Erdélyben megfelesedett az ellenség, 
mind oda-fel majd 17-ezer emberbűi álló corpussa 
vagyon, úgy, hogy azon két erő több 2 5-ezer ember-
nél, bizony, az ellen kell ágálnunk; másként, ha azokat 
elhagyván, azon várok szállásához fogunk : Erdély-
bűi kijő, az Tiszán túl való földet elfoglalja, onnan-
feljűl is lenyomúl, Kassa, Eger tájával hasonlót cse-
lekszik, minket Szegedhez s Aradhoz szorítván : sem 
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Eger felé, sem más felé nem mehetünk előtte. I t t 
felelt továbbra is : Ha akartuk volna, eddig Arad, 
Szeged megszállásában lőtt volna módunk, — de nem 
hiszi. Kire egyikünk, Pápai János, megszomorodván, 
mondot ta : Látja ö, én azon megszomorodtam, de ő 
bizony igazat mond. Én, Pápai János, feleltem : Meg-
szomorodtam. mert igazságot szóllok. Mondotta : 0 
bizony igaz lélekkel kíván szolgálni az Fejedelemnek, 
de azon az úton, az mellyet mutattunk, nem secun-
dá lha t ja az Fejedelem intentióját; másként, hitesse el 
az Fejedelem (magával), kész volna maga is kimenni 
az Fejedelem segítségére, igaz Török hitire mondja, 
csak volna practicabilitas az dologban. — Mi ezt ebben 
hagytuk, — hanem kezdettük az Athnámé punctumit 
proponálni. Az elsőt meghallgatván, mondotta : küld-
jük fel írásban holnap. Feleltünk : Igenis. Ezután 
rózsavizet, füstölőt hozván be és serbetet, azzal 
megtisztelvén, — tőlle elbúcsúztunk. 

Erre kért mindazáltal : Siessünk visszamenni, 
valamint az aluvó ellenséget fel ne költsük! 

Decima tertia. Az Passa úgy kívánván, az tegnapi 
diseursus szerint, hogy kívánságunkat írásban tegyük, 
küldjük fel Pápai Gáspár Uram és Amhet által, neve-
zetessen az segítség kívánásának modalitássát és az 
Athnámé punctumit: tegnap megfordíttatván Törökre 
az Athnámé punctumit is, felküldöttük, úgy az segít-
ség iránt való kívánságunkat, mely ez szórúl szóra: 

1-mo. Adjon az Passa 9000 Arnót , Bosnyák 
gyalogot segítséget az Felséges Fejedelemnek, titkon, 
mely akár az Szerémségre, akár az Maruson. Tiszán 
ál ta l jöjjön csoporton : álljon az Porta dispositiójá-
b a n : ezen hadaknak penig az Felséges Fejedelem 
adjon fizetést. 

15* 
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2-do. Ha az Felséges Fejedelem bízván ezen 
segítséghez, Aradot vagy Szegedet megszállja : azon 
szükségre adasson az Passa puskaport, élést, bom-
bákat ; sőtt, hogy az Ráczság ne segítse éléssel azon 
várakat : szállítsák el azon közel való hellyekrűl. 

Szóval penig ezeket izentük Pápai Gáspár Uram 
által az Passának: 

1-mo. Hasszánnak, ki is Bosznyában megyén, 
adjon passust. 

2-do. Omer Agával való negoeiatió hogy félben 
ne omoljon : Pápai Gáspár Uramnak hadd legyen 
szabad vélle correspondeálni. 

3-tio. Az Passának mondja meg : meg ne ijedjen 
azon punctumoktúl, mellyek az Athnámé iránt proje-
etáltattanak, mert az még csak vásár (alku). 

4-to. Admaturálja az választ az Portárúi, hadd 
az Fejedelemnek idejővén embere, vehesse egész vá-
laszszát az Passának, vihesse is meg. 

54o. Az az segítség olly készen legyen, hogy 
cointelligendo legyen az Fejedelemmel : mihelyen 
vagy Aradot, vagy Szegedet megszállják, mehessen 
által az Felséges Fejedelemhez; másként, az Dunántúl 
17-ezer, Erdélyben 8-ezer embere lévén az Német 
Császárnak, könnyen concurrálnak az várak segítsé-
gére, — mi penig teljes erőnket azon várak obsi-
diójára nem fordíthatjuk : mivel mind odafel az 
bányavárosok felé, mind Erdélyben operálni kell az 
ellenség ellen, oda penig erő kell. Az Dunán innen 
való hadat nem distrahálhatni : mivel annak is elég-
munkája légyen azon földön, Austria, Styria, és az 
szerémségi Rácz ellen. 

6-to. Az Fejedelem barátságáért vigye véghez, 
hadd lehessen Omer Agának két boncsokja. 



7-mo. Ha kívánja, mely szerint végeztünk Omer 
Agával : hogy megmutassuk hozzá való sinceritásun-
kat , commnnicáljuk vélle azon capitulatiót-

8-vo. Az mint Ibraim Passa sokszor kívánta 
constanczinápolyi actánkat magával communicál-
t a t n i : minthogy mindeneket vélle nem communieál-
ha t tnnk , nem lévén ideje, készek vagyunk vélle com-
municálni, — lássa meg : eleitűi fogva mely sinceri-
tással kívánt az Felséges Fejedelem az Portával 
ágálni, mely jó legyen s következzék az velünk való 
barátságbúi. 

9-no. Nagyobb sinceritássának contestatiójára az 
Felséges Fejedelem Apjának fogadja általunk, — <5 
is fogadja Fiának. 

10-mo. Adja opinióját : micsoda kedveskedéssel 
legyen az Felséges Fejedelem az Fővezérhez ? Jó 
volna-é valamely tisztességes, jójáró lovat küldeni 
szerszámostul, vagy valamely olyan zsebben való 
ajándékot? 

11-mo. Hamar kívántatván ezen segítség : Tót-
Váradgyát az Felséges Fejedelem elébb is mint 
Aradot megvetetheti, — oda általjöhet az segítség, 
az lehet első kapu. 

Pápai Gáspár Uram együtt menvén be az Passa 
szarájjában Amhettel, az Passa egy közönséges kön-
tösben, — az kiben házában szokott járni, — az 
komornyikja házában szemben lévén ő Kegyelmekkel, 
— sőt t megmondván nekik : az mikor elmentek, én 
elsőben innen kimenvén, azután egymásután, — 
min tha együtt sem lőttetek volna, — menjetek ki, 
sokkal elébb egyik, mint az másik! 

Holott is praesentálván mind az Atlmámé pun-
c t u m i t j mind az segítség i ránt való modalitásokat 
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Török írásban, — az segítség iránt azt felelte : Most 
tértenek jó útra, az szerint meg is lehet, megenge-
dem. Mondotta i t t Amhet : Úgy de, Uram, az Tömös-
vári Passa impediálni fogja azon munkát! Felelt az 
Passa : Leszen nekem gondom, írok én az Tömösvári 
Passának, nem impediálja. Az por , golyóbis, élés 
iránt azt felelte : Magátúl meg nem felelhet, az Portá-
nak hírt ad. Mondotta Pápai Gáspár Uram : Ibraim 
Passa ígérte, hogy ád. Felelte : 0 neki arrúl nincsen 
parancsolatja. 2-do. Az Athnámé iránt felelt : Ti 
ketten mit mondotok erre : ez-é az útja, vagy nem? 
Feleltek : Az Hatalmas Passa tudja ; mindazáltal az 
követek feljővén az Passához, magok errül bővebben 
beszélnek és felelnek az Passával, — mindazáltal az 

r 

Passa tanácsát kedvessen fogják venni. Felelt: En már 
az követekkel titkon nem beszélhetek, nem is akarok, 
mivel nem rendi; hanem ez estvén errűl gondolkoz-
zanak, vagy it t adjanak választ, vagy penig az Feje-
delem adjon választ. Az mint is itt mondotta Amhet-
nek : Te tudsz írni s olvasni, itt leszen Pápai Gáspár, 
ő általa folyjon az dolog, más senki se tudja. Az 
minthogy erőssen, Török hitire, — kinél feljebb az 
Törökök nem eskedhetnek — fogadta : ő maga leszen 
kapitihája az Fejedelemnek, agái igaz synceritással 
az Fejedelemnél (így) úgy, hogy, ha mely titkokat vélle 
communicál az Fejedelem, valamíg titokban kívánja az 
Fejedelem tar tan i : az Portának, sem másnak senki-
nek is meg nem jelenti; csakhogy ő is azt kívánja az 
Fejedelemtűi : az mit ő is titkoson communicál az 
Fejedelemmel, az Fejedelemnél is titokban maradjon; 
erre assecuratiót is vár az Fejedelemtűl. 

Ezen Athnámé dolga ollyan, mint az ki valamely 
clenodinmot megszeret : kéri barátját, szerezze néki; 
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amaz megmondja : azon clenodium 1000 tallért ér, 
azért így s így adják; mondd meg nekem, mit adsz 
érte? Ha másként meg nem lehet az vásár, — mondja 
az vevő, — ha 1000 tallérbúi semmit is el nem en-
gednek, azt is megadja. Azonban ezt hallotta, még 
mikor Tömösvári Passa nem volt, az Franczia Beszáde*), 
az ki o t t általment Magyarországra, azt beszéllette 
volna Hasszán akkori Sophiai Passának, hogy az 
Franczia Király megsegíti az Magyarokat, hogy (ha) az 
minémű várakat, erősségeket az Töröktűi az Német 
elfoglalt Magyarországban, mindazokat az Törököknek 
visszabocsátják. Valameddig Tömösvárra nem jöttem, 
mind úgy hittem azon Beszáde szavait; de az midőn 
lá t tam : Aradot, Szegedet nem akarj a az Magyar 
megvenni, és hogy i t t is az Karlovicziai Capitulatio 
szerint kívánják az Magyarok az erősségeket manu-
teneálni, — már nem hiszem azon Bexáde szavait, 
mer t nem igaz volt. 

Az Karlovicziai Capitulatio szerint akarván ma-
nuteneálni az országot : mégis csak oly keveset ígér-
nek, az mely Szultán Szulimán idejében csak csizma-
pénz volt; megvagyon penig az Török Császár tef-
te r jében: micsoda s mennyi jövedelmi voltak azoknak 
az váraknak. Azért ítélje meg akárki : Török Császár 
segítségével akarnak élni, azon határokat akarván 
bírni, — mégis csak 140 erszény pénzzel akarják az 
Török szemit kitolni! Pápai János Constanezinápoly-
ban lévén, ezért nem adtak választ, hanem ide rele-
gálták. 

I t t az én tanácsom kettőbűi áll : 1-m o. Azokat 
az erősségeket, az mellyeket ezelőtt bírt az Török, 

*) Követ; név szerint Des AHeurs őrgróf. 
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vagy visszabocsátja, 2-do. vagy penig alku szerint 
bizonyos summát ad érette. Ugyanis olyan obiati ónak 
kell lenni ez illy alkalmatossággal, az mely inducál-
liassa az Portát , bogv kapjon az szeme valamin. Én 
mindazáltal ezen punctumokat leküldöm; tíz nap oda-
megyen, három nap időt vesznek magoknak, megol-
vassák : tudom, csak elvetik, semmisem leszen ezen 
negociatióbúl, — mert csak hidegen verik az vasat. 
Ha az Német tudta volna : igaz az Bexáde szava, 
maga Péter-Váradgyát, Eszéket az Szerémséggel 
odaígérte volna az Birodalomnak, — taláni még behó-
dította volna az Portát ; de innen veszem észre, hogy 
nem igaz volt az Bexáde szava. 

Az több, szóval lött izenetek iránt ezt felelte : 
1-mo. Hasszánnak megadatik az passus; sőtt az 

illy színű dolgokban hozzátok az Arzoált, fogyatkozás-
tok nem leszen. 

2-do. Szabadon correspondeálhat Pápai Gáspár 
Omer Agával. 

3-tio. Teljes tehetségével azon leszen, hogy az 
válasz mentűlhamarébb megjöjjön az Portárúi. 

4-to. Errűl nem is búsítom az Portát. Szabadou 
mehetnek az Arnóthok — cointelligenter lévén az 
Fejedelem velem — az mikor kívántatnak, csakhogy 
cum strepitu ne menjenek. 

ő-to. Az Fejedelem barátságáért, ha kívánja, 
Omer Agának az két boncsokot megszerzi. 

6-to. Megkívánja, hogy láthassa azon capitu-
latiót. 

1-mo. Kívánja, hogy azon constanczinápolyi actá-
kot Törökre fordíttatván, communicáljuk vélle. 

8-vo. Nemcsak Apja, kapithihája leszek, hanem 
olyan, mint maga magához, — melyre, mint azelőtt, 
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újobban megesküdt; — ne ís tartson engemet csak 
úgy, mint Szerdárt, hanem mint kedves, titkos jó-
akaróját . 

9-no. Ha 100-ezer aranyat küld is az Fejedelem 
(a Fővezérnek), semmi haszna nincsen : mert az pén-
zen n e m kap, én tudom, nekem jóakaróm, az mint-
hogy gyermekségétül fogva majd az én ölemben ne-
velkedett fel; hanem, ha találtatik oly újmódi óra, 
az k i t még nem láttak volna Constanczinápolyban, — 
vagy kiváltképpen való monyaslovat, vagy valamelly 
sebes iramló, szép termetű lovat, vagy egyéb olly 
rar i tás t , az ki ott is raritás volna, — mivel azonnal a 
Török Császárnak küldené. 

10-mo. Igen jó, annál jobb nincsen; vegyék meg, 
kezdjenek ott tenni valamely építést, s én is az eddig 
való praxis szerint Arnóthokat küldök az Marus part-
j á ra , csakhogy, három-négyszázanként takarodván 
által az Arnóthok az Maruson : valamint veszedelem-
ben ne forogjanak. Felelt erre Pápai Gáspár Uram, 
az i r án t assecurálja. 

Reiterálta újobban is Rácz Tököli dolgát. 
Izente ezt is : Én az Szerémség felé is küldök 

Arnóthokat , Bosznyákokat; tegyen az Fejedelem 
hada valamely próbát az Fruskán,*) vagy Szerém-
ségen, — akkor o t t is általköltözhetnek az hadak. 

Decima quarta. Izentük intimatiója iránt, hogy 
tudniillik az várakat adja vissza az Felséges Fejede-
lem, vagy az melly jövedelme volt az Por tának: azon 
várak iránt azon summát ígérje meg az Felséges 
Fejedelem, — szántszándékkal hallgatván az Szerém-
ségrűl. 

*) Fruska-Gora hegység. 
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1-mo. Az Felséges Fejedelemhez látjuk nagy 
aő'ectióját, azért is bízvást izenjük : Olly két nagy 
Projeetum ez, mellytűl elijjed az Felséges Fejedelem; 
mert, ha az várakat visszaadja : új óbban azon vesze-
delemben forog az Török Nemzettel együtt az Német 
szomszédságában az Magyar, mint Tököllyi Fejede-
lem idejében s azelőtt; osztán, ha azon várak az Por-
tának adatnak : az ki Király leszen, minek leszen 
Királyja ? H a penig azon summát ígérné, melly azon 
váraktúl obveniál: ollyanra ígérné magát az Felséges 
Fejedelem, az melly lehetetlenség, elpusztulván az 
ország. Mert ugyanis Budátúl fogva Váradig majd 
inkább mind Ráez lakván azon várak földét : azok 
már az Török földére általjöttenek nagyobbára, az 
pusztáknak senkisem veszi hasznát. 

2-do. Az Felséges Fejedelemnek azon várakban 
pénzzel kell hadat tartani, az melly úgy az Birodalom-
nak, mint az Magyarországnak erőssége leszen; az 
honnan telik ki? 3- t io . Hiszen az Haza lakosinak, 
magának az Felséges Fejedelemnek, vagy az ki már 
Király lenne, élés kellenék az országbúi. ítélje meg 
ezt is : az Felséges Fejedelem azon Arnóth hadakra 
is mennyit költ, az kiknek szolgálatjok úgy szintén 
az Birodalomnak, mint az Felséges Fejedelemnek 
használ. Ez semmiképpen ki nem telik; hanem inkább 
restringálja maga elméjét : mondja meg közelebb, 
hol jár az elméje? bizony, azt köszöni meg az Felsé-
ges Fejedelem. Kérjük is, míg az Felséges Fejedelem 
válaszszát nem vészi : addig ne küldje azon Athnámé 
punctumit az Portára, — legyen csak magánál az 
Passánál. 

2-do. Pápai Jánost az Portán nem azon Pun-
ctumok késleltették; mert ha kérdésre vették volna, 
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vásár lévén, még csak az alkudott volna, — hanem 
az, hogy az Vezér körűi nem volt olly jóakarója az 
Felséges Fejedelemnek, az ki az Magyar s Fejedelem 
dolgait az Vezérnek értésére adta volna. Ám, mihelyen 
tavaly az Tiliája — ki most Misztandzsi — ki is egész 
informatiót vett volt már azelőtt Tefterdárságában 
ezen Magyari dolgokrúl, s Tiháji Tisztiben ment, —-
azonnal 5 nap alatt megolvastattanak minden beadott 
írásink az Császár s Vezér előtt, azonnal az Fényes 
Porta, szokása szerint, eleitűi fogva az lévén rendtar-
tása, az Landor-Fej érvári Szerdáira relegáltak. Az 
minthogy az Magyar Nemzet dolgai mindenkor az 
Budai s más végbeh Hatalmas Passák által eleintén 
elkezdődvén, úgy kezdettek folyamatot venni. 

3-tio. Az mi elmenetelünk is hogy ne haladjon, 
magunk is kérjük : szombaton vagy vasárnap adjon 
nekünk búcsúzó-audientiát. 

4-to. Az Omer Agával való capitulatiót fel kell 
az Passának vinni : de az constanczinápoli actáknak 
Törökre való fordítása időt kívánván, — kire most 
nem érkezünk — hanem itt maradván Amhet, for-
dítsa meg, és communicálni kell minélhamarébb 
az Passával. 

I tera to is kérjük az Passát : az puskapor és élés 
iránt succurráljon, másként non est practicabile, hogy 
megszállják. Kínálja meg az 4000 aranyakkal, melly 
is Alboérnél készen leszen. 

Pápai Gáspár Uram felmenvén az Passához: 
most is ott, az hol tegnap, lött szemben ő Kegyelmé-
vel, — Amhet is jelen lévén. Az midőn mindeneket 
proponált volna ő Kegyelme, felelt az Passa: 

Ad 1-mum. Mondotta Pápai Gáspár Uram : Meg-
szomorodtanak az Követek, hogy olly két nehéz 
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dologrúl iz entél az Atluiámé véghezmenetele iránt. 
Felelt az Passa : Ha szomorkodnak, inkább nem szól-
lok az dologhoz, ha neheztelnek s nehézségekre 
vagyon : mert énreám semmit is nem bíztak ezen 
dologban ; akarnám is, ha valamit bíztak volna. Felelt 
Pápai Gáspár Uram : Nem neheztelnek, hanem meg-
szomorodtanak; az Felséges Fejedelem is megszomo-
rodik ra j ta , hogy illy két nagy terhes dolgot kíván-
tak. Felelt : En nem kívántam, hanem igyekezném» 
valamire mehetnénk; azt én mind tudom, hogy 
Magyarországnak illy méltó okai lehetnek. Leszen 
is dolga; és, hogy olly impossibilitas vagyon az dolog-
ban, — de mit tudjak mondani ? Ha az dologhoz aka-
runk nyúlni : ezen az úton lehet negociálódni. Az 
minthogy kívánságtok szerint le sem küldöm az pun-
ctumokat mindaddig, míg az Fejedelem arrúl való 
tudósítását veszem. En penig mindezekben csak ahhoz-
képest beszéllek, az mint az már mondott Bexáde 
beszéltette, — az melynek beszédével mind Landor-
Fej érvár és Tömösvár tele volt. Budát az Török nehe-
zen felejti; valamikor, akkor, — de Budához praeten-
sióját t a r t j a ; akár Német, akár Magyar bír ja : de azt 
az Török nehezen felejti, abban belé is kap. Érsek-
Újvár minthogy távulykán vagyon, nemkülömben 
Kanizsa : azt nem kívánja. Egret magáévá kívánja 
tenni. — Felelt Pápai Gáspár Uram : Hiszem, Eger 
Ortha-Magyarország, avagy Tisza s Duna között való. 
Felelt az Passa : L a n d o r - F e j é r v á r t az T ö r ö k ö k 
C s á s z á r j a b í r j a , mégis O r t h a - M a g y a r o r s z á g -
11 ak t a r t j á k . Felelt Pápai Gáspár Uram : Magyar-
országnak három része vagyon : 1. Az Dunán innen 
való föld. 2. Az melly az Duna s Tisza között vagyon: 
ez az O r t h a - M a g y a r o r s z á g . 3. Az melly az Tiszán 
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tiíl Erdélyig vagyon, — és így Landor-Fejérvár nem 
esik Ortha-Magyarországban. Kire felelt az Passa : 
Ezeket én nem úgy mondom, mintha reám bízták 
volna. Mondotta ezt is : Tudj átok-é , hogy még mikor 
Tömösvárra érkeztek az követek, mindjárt megvitték 
az Yáradi Commendansnak még azt is : hány zász-
lóval késérték, s micsoda tisztek ? Nevezetessen nekem 
is levelet írt az Váradi Commendans. En penig illyen 
informatiót adtam nekik : Ezek hozzám jöttek, hogy 
adjak passust nekiek, mivel ők az Fényes Portára 
mennek, azért, minthogy némely része az hadakozást 
megunta, békéileni akar, — némely része penig reci-
piálni akarná az Fényes Porta szárnyai alá magát, 
holott is mutatódnék olly hely nekiek, az hol meg-
vonhatnák magokat; mindazáltal megmondották: 
valamíg még egy derék harczot imanimiter nem tesz-
nek, addig egyik rész sem csinál semmit. De én sza-
badságot nem adtam nekik, hogy az Portára menje-
nek, — hanem visszaküldöttem őket. En penig alat-
tomban felemelem az karomat, hogy menjenek az 
hadak ; ugyanis pro statu rerum úgy kell alkalmaz-
ta tnom magamat, hogy egyik karomat feltartsam, 
másikat lebocsátva szorossan tar tsam. 

Ad 2-dum. Ha Pápai János minden dolgát meg-
mondot ta volna is az Portán : mégis csak ide rele-
gálták volna hozzám; még énnekem Pápai Janival 
— így mondotta, — sok dolgom leszen. 

Ad 3-tium. Szombaton adok publica búcsúzó-
andientiát, és addig, ha mi leszen, titkon, az szokott 
modali tás szerint folytassák az követek. 

Ad 4-tum. Amhet az Omer Agával való capitu-
latiót megolvasván az Passa előtt, felelt az Passa 
erre : Mit mondotok, vagy mit mondasz Amhet? 
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Felelt Amhet : Erre nem tudok semmit is mondani. 
Felelt az Passa : Ez nagy dolog. Kérdette az Passa: 
Omer Aga mutat ja ezt mindennek? Felelt Amhet: 
Nem; ez csak maga assecuratiója, hogy az kiket 
elviszen magával, azoknak fizetések iránt meg nem 
csalatkozik. Szóllott az Passa : Ez nagy dolog, ezt az 
Portának értésére kell adni. Omer Agának is, iffjú-
ember lévén, ártalmára lenne; ha én nem tudtam 
volna: nem gondoltam volna vélle; de minthogy már 
tudom, értésére kell adnom az Portának. 

Ad 5-tnm. Igen nehéz az puskapor dolga; de, 
hogy küldjük el ? Felelt Pápai Gáspár Uram: Hiszem, 
az lisztet szabad hordóval eladni, — liszt alkalmatos-
ságával az pornak elszállítása legkönnyebb. Felelt az 
Passa : Csak legyen hírünkkel annak idejében az 
Fejedelem szándéka, — találunk abban módot, hogy 
elszállíthassuk, mert hajón is felküklhetjük innen 
most, csak Tétel táján legyünk jó vigyázással, és ha 
valami félelem volna : bevihetnék az nádas közzé, ott 
napolhatnának vélle. 

Acl 6-tum. Megmondottam, hogy 200 aranynyal 
contentus lőttem volna : azért vidd vissza az többit, 
mert én reá nem szolgáltam; *) hátha meg sem szol-
gálhatom ? Felelt Pápai Gáspár Uram : Nem viszem, 
mert az én Uram neked többel tartozik, bízván szol-
gálatodhoz. Az Passa mondotta : Te légy az bizony-
ság : én nem kívántam. 

Mondotta maga az Passa : Mondjátok meg az 
követeknek : Ha szintén az hidat a Dráván által 
nem köthetnék is, csak csináljanak valamely lármát 
az Szerémségen, — legyen okom arra, hogy az 

*) így, tán tollhibából, s z o r u l t a m helyett. 
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Száva part jára liadat rendelhessek; az többit bízzá-
tok reám! 

Izente az Passa : Az Fejedelem csak levele által 
folytassa az correspondentiákat. Folyjon hármunk 
közöt t ; annak idejében, az mikor solennizálni kell a 
követséget, többen is lehetnek. 

Decima quinta. Új óbban felküldöttük Pápai Gáspár 
Uramat Amhettel, mivel tegnap izente az Passa, hogy 
Omer Aga dolgát értésére adja az Portának. Mint-
hogy az Passa ezen dolgoknak folytatásában sinceri-
tást kíván tőllünk s az Felséges Fejedelemtűi : azon 
okbúl adtuk ki, communieáltuk vélle az Omer Agával 
lőtt capitulatio t, — máskínt mi azt elhallgathattuk 
volna, mivel tőllünk nem kívánta, nem is tudott sem-
mit is benne; de akartunk az egyenes úton já rn i : 
netalántán idővel is megtudván, az Felséges Fejede-
lem sinceritássát kétségben hozta volna. Kérjük azért, 
minthogy azon capitulatio olly titkossan vagyon 
Omer Agával, — tudván maga is publieatiójának 
ártalmas eonsequentiáját, — hogy publicáltatásátúl 
az Passa nem félhet : ne adja értésére az Portának 
ezen capitulatiót; mi azt nem úgy communieáltuk az 
Pássával, hogy az Portára küldje, hanem mint kedves 
Aty ja az Felséges Fejedelemnek, tudja az dolgoknak 
valóságát. Attúl félünk, sok külömböző elméjű embe-
rek lévén az Portán, ezen az úton rontják el az kez-
dett negociatiónkat; hiszem, maga asseeurálta az 
Felséges Fejedelmet : az mit t i tokban akar tartani, 
mindaddig titokban tart ja, míg az Felséges Fejedelem 
kívánja. Nincs is ott semmi olly, melly ártalmára 
lehetne az Birodalomnak, hanem csak az, az mi az 
Por ta intentuma az titkos segítség iránt; tudván 
penig az Felséges Fejedelem, hogy ingyen nem szol-



g álnak : azért adta ki Ó Felsége fizetések rendit, 
hogy tudhassák ők is, miért szolgálnak ? 

2-do. Az levél által való correspondentiárúl gon-
dolkoztunk ; de az midőn az Athnámé dolga folv: 
lehetetlenség, hogy olly meritalis dolgok clavisra is 
reá bízattassanak : mert Betthlen Gábor Fejedelem ez 
miatt majd elrontá magát, mivel azt sokan interpre-
tálni tudják. Hanem ebben titkos emberének kell az 
Felséges Fejedelemnek jőni s menni; azt ha elfog-
nák is casn quo : az Német és köztünk való capi-
tnlatió szerint torturával nem vehetik ki az titkot 
belőlle. Ezen modalitás magának is az Passának hasz-
nossabb. 

Felelt az Passa, ad 1-mum : Sem az Athnámé-
rúl, sem az Omer Aga dolgárúl nem írok az Por tára ; 
hanem valamit nekem mondanak az követek, én azt 
írom; s kérem az Fejedelmet : mentűlhamarébb tu-
dósítson engem. Az én válaszom is egy holnap alatt 
jön az Portárúi. 

Kérdezte : Mikor fognak indulni azon hadak? 
Felelt Pápai Gáspár Uram : Szent-György-nap tájban. 
Felelt az Passa : Csak hírt adjanak, én Fermánt is 
adok nekik, mintha kereskedők, Ingurcsiak volnának. 
Ekkor penig megnevette magát, s mondotta: De, sok 
lesz egyszer, ha háromszázanként mennek! . . . . De 
ezen is csak mosolygott. 

Reiterálta : Tót-Váradgyát vetesse meg az Fe-
jedelem, építtesse meg. 

Hozta ú j óbban is ígéretit az Franczia Bexádénak 
Magyarország iránt, sőtt azt mondotta : ezen Bexáde 
assecuratiót adott, hogy azon várak az Portának 
kezében adatnak; és így nehezen hihetni, hogy vala-
mit vihessünk véghez az Athnámé iránt : mert, ha 
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szintén Szultán Szulimán canonja szerint az Por ta 
bírná is Erdélyt külön, mégis nehezen felejthet-
né Budát s Egret. Azt tudjátok : híjában rázzuk az 
ló előtt az üres tarisznyát, hacsak valami nincsen 
benne! 

Ad 2-dum. felelt : Eleintén clavissal meg lehet 
írni némely dolgokat, de mikor az meritumára jüt tök 
az dolognak : akkor azon ember eljöhet harmadma-
gával icle; úgy lehet, magát az Vezérhez is beküldőm 
azon embert. Talál az Vezér abban módot : egyszer 
is, másszor is beszél vélle. 

Pápai Gáspár Uram mondotta : Hogy most illy 
számossan jöttenek az követek, tégedet akart az 
Felséges Fejedelem tisztelni. 

Erre felelt : Igen jól vagyon! Ezt az Porta is 
igen kedvessen fogja venni. 

Izente : Búcsúzó-audientiára holnap 3 órakor 
menjünk fel nap feljötte után; azután elmehetnek. 
Izente: Az Német már emberét küldte ezen dologban 
az Portára. 

Decima sexta. Kilencz órakor reggel felmenvén 
az várban, felmentünk az Passához, ki t is magunk 
meghajtásával köszöntvén, kérdezte : mint vagyunk ? 
Panaszolkodott, hogy az étszaka roszszúl volt. Azután 
lictariumot és cafét ettünk s ittunk. Kimenvén az 
Passa szolgái, mi is Bagossi László Uramat is kikül-
döttük az házbúi. 

Kérdezte: No, mit kívántok hát, hogy megírjam 
az Portára? í r j a meg, — Instructiónknak 2-dik pun-
ctumában az mint bővebben declaráltuk, — hogy az 
Porta az miért ide relegálta az Felséges Fejedelmet, 
az végre küldettünk hozzád. 2. Az Felséges Fejedelem 
titkon segítséget kíván, olly modalitással, hogy az 
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Porta arra behunyva tartsa az szemét. 3. Pénzért 
élést, puskaport adasson a Porta az Felséges Fejede-
lem szükségére. 

Felelt az Passa: Igenis, megírom, mondd meg az 
követeknek! Én ollyanformán írom meg : Az Fejede-
lem Rákóczy Ferencz küldötte maga becsületes kö-
vetjeit hozzám, az kik által is kíván az Porta barát-
ságához folyamodni; semmi olly lehetetlen, nagy 
importantiájú kívánságok nem volt előttem, — ha-
nem valami puskapor, élés iránt, és hogy nem lévén 
olly hiteles embere, az kihez bízhatnék az harczon. 
(Ezt azért írom olly subtiliter, hogy penetrálják az 
okossabbak, hogy segítséget kíván az Fejedelem). Az 
puskapor iránt tandem ez lesz válaszom : Annak 
administratiójának mo dalitássa reám relegáltatik. Én 
akkor módot találok abban : egy étszaka az várhoz 
szállíttatom az hajókat, megrakatom éléssel, csepka-
néval avagy munitióval, — Valamelly kevés kő prae-
textussa alatt elküldöm bizonyos emberem által. 

Itt mondottuk az Passának : Látjuk és tapasz-
taljuk, inhaereálsz azon Franczia Bexáde szavainak, 
— holott ítéld meg, ha az Felséges Fejedelem Resi-
clense, melly most az Franczia Király mellett vagyon, 
ezen általmenvén, azt mondaná, hogy az Franczia 
Király az Portának adja Parist : el kellenék-e hinni 
szavait 1 Hiszem, az Franczia, ha mi dolga vagyon 
veletek : nem bízza Magyarra, — sem az Magyar 
bizony nem bízza Francziára, hanem magok emberek 
által tractálják magok dolgokat ; azaz : azt csak 
semminek tarts ! Más az, hogy mit is kaptok Budán, 
Egren? Hiszem, azoknak emberei, lakossi köröskör-
nyűl mind az földeteken vagyon, — puszta föl-
dön penig, tudjuk, nem kaptok, mert elég vagyon 
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ollyan az Birodalom jurisdictiójában. Az kövein 
.sincs mit kapni azon váraknak : mivel követek is 
elég vagyon. 

Felelt az Passa : En sein hiszem az Bexáde 
szavait, anny ivalisinkább, az midőn látom az Athná-
mé pimetumit. Az mit mondottam is, magamtúl mon-
dottam. Az minthogy kérem is az Fejedelmet: ad ja 
utolsó resolutióját, í r ja meg, — másként csak hide-
gen verjük az vasat. En is csak annyit vásárolhatok, 
az mennyi pénzem leszen. 

Mondánk : Minekünk ugyan volt authoritásunk 
engedve az tractára, de mivel az Passának nin-
csen : nem is kívánjuk tovább azon tracta i ránt 
untatni; tudjuk, az Felséges Fejedelem mindezek-
rűl maga végez az Passával. Felelt az Passa : Igen 
jól vagyon! 

Reeommendáltuk Pápai Gáspár Uramat, tolmács 
Amhet Cselebit is, — hallgassa meg ezután is. Felelt 
az Passa: Igenis! Reiterálta továbbra is azon Törökök 
iránt minapi izenetit, az kik Magyarországban még 
Törökök; nevezetessen két leány i ránt kéri az Feje-
delmet, — sőtt, ha mit költ az Fejedelem kiváltások-
ra, refundálja. 

Feleltünk : Ezelőtt is megmondottuk, most az-
iránt assecuráljuk is ; nem is pénzért, mivel nincsen 
kalmár F ia , hanem fiúi affectiójának készségébűi. 
Felelt az Passa: Tudom, az Fejedelem nem Bazargán, 
de azt gondolom, az Fejedelem is az olly privatus 
emberektűi ingyen el nem veszi. Feleltünk: Talál ebben 
az Felséges Fejedelem módot. Követett az P a s s a 
bennünket, hogy úgy nem acceptálhatott, az mint 
kívántatott volna, az mostani időhez képest; de az 

16* 
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mikor az szívében vagyon az embernek az barátság: 
egész contentnma az akárkinek is! Feleltünk : Igen 
jól vagyunk, contentusok vagyunk. 

Kértünk recredentionalist. Mondotta : Igenis, 
szállásunkra küldi, azon két leányoknak specificatio-
jóval, kirül emlékezett elébbi szavaiban. Ezek után 
serbetezvén, megrózsavizezvén, füstölvén, — elbúcsú-
zánk t(")lle, s el is jövénk. Izentünk ugyanakkor az 
késérők iránt, úgy az hajókrúl is. Felelt : Abban nem 
leszen fogyatkozások. Menvén innen az Passátúl az 
Tihájához, kérdette : Mikor megyünk el? Feleltünk 
neki : Jól meg sem nyughatánk, szerencsétlenek va-
gyunk, hamar el kell mennünk, — hétfűn vagy ked-
den ! — Ttt is az cafét megiván, elbúcsúzánk, s ÍIZ 
szállásunkra jövénk. Az Jancsár-Agát is megláto-
gatván, praesentáltunk neki is egy pár puskát, — 
minthogy több nem is kellett, szükséges nem is lévén, 
— tőlle is elbúcsúztunk. 

Felséged adván 50-ezer tallérrúl való Cambio-
nalis-Levelet kezünkben, hogy azt exhibeálván Al-
boérnak : ő nékünk az Felséged szolgálat]ának pro-
motiójára erga Quietantias diversis vicibus erogálja; 
kinek is, — az mint erős hittel referálja — annyi 
pénze nem lévén, arra magát nem obligálta : hanem 
magunknak kellett elküldenünk azon Cambionalis-
Levelet, Felséged levelével együtt, hogy annyival-
isinkább azon summának admaturatióját exolvál-
hassuk. Mit írtunk errűl mind az Franczia Orator-
nak, s inind penig Horváth Ferenez (portai residens) 
Uramnak : sub Literis A., B. Felséged kegyelmesen 
megláthatja. 

Felséged speciale levélbeli parancsolatjának te-
nora szerint, usque ad ratificationem az aba dolgában 
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mit végeztünk Alboérral : sub Litera C. meglátszik. 
Mi penig maradunk Felségednek, jó Kegyelmes 
Urunknak 

Landor-Fejérvár, 20. Marty, 1709. 
alázatos igaz szolgái s hívei 

Teleki M i h á l y m. k. 
P á p a i J á n o s m. k. *) 

XV. 

Sub L i t e r a A. 15. M a r t y , 1709. L a n d o r - A l b a e , 
Domino F e r r i o l , Gfallico O r a t o r i C o n s t a n t i n a -

pol i s c r i p t a e . 

Excellentissime Domine! 

Domine nobis Colendissime! 

Notiticamus hisce Excellentiae Vestrae, nos ad 
Excellentissimum Szerascherium Nándor-Albensem Ali 
Pasam a Serenissimo nostro Principe, pro augurandis 
novae dignitatis, felicibus successibus, fuisse ablegatos; 
itaque, completo nostrae legationis munere, post qua-
driduum redituri in Hungáriám, nosmet inviabimus. 
— De occurrentys in Hungaria recentioribus ad scri-
bendum nihil obvenit, nisi Armistitium ex parte ímpe-
ratoris resolut um est, et cum Serenissimo Principe 
coiumunicata est mens eatenus Aulae Viennensis; 
acceptatis iisdem conditionibus per Principem Armi-
stitium publicabitur, de quo tarnen nihil novi a t em-

*) Eredeti, ívrétben, összesen 14 ívre, szép rendesen, Pápa i 
János kezével írva; az aláírások mindakettő sajátkezű. A jó vastag, 
és meglehetősen conservált állapotban lévő füzet piros czérnával 
van összevarrva, s e mellett még a papíros alján és fölén foszladé-
kony kék török-selyemzsinórral egybefűzve. 
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pore nos tri discessus accepimus. Accludimus Liter as 
Serenissimi nostri Principis, simul cum Literis Cam-
bionalibus super 50,000 talleris, et taliter hoc in 
negotio Excellentiam Vestram informamus : spes ea 
erat ex parte Serenissimi Principis, quod Muszi Alboer 
totam illám summám pecuniae hic nobis exolvendo, 
taliter ex illó fundo plenariam excontentationem 
haberet; sed quia tantam summám pecuniae in prom-
ptu non habet, itaque nihil nobis ex isto fundo per-
solvit; rogamus Excellentiam Vestram, quamvis Sere-
nissimus Princeps taliter scripserit Excellentiae Ye-
strae, ut illám summám 50,000 tallerorum Muszi 
Alboer exolvi faciat: nihilominus intellecta praemissa 
nostra deelaratione et informatione, nihil ex ista 
summa Muszi Alboer aut istius hominibus exolvi 
permittat, nec exolvatur, sed reservet Vestra Excel-
lentia ad ulteriores Dispositiones Suae Serenitatis 
totam illám summám, cum ea, si quae adhue prae-
terea apud Vestram Excellentiam ad exolvendum 
restaret. Et quia post quatuor menses, ut opinamur, 
exolvenda esset ista summa, vigore istarum Concam-
bionalium Literarum, urgens tarnen necessitas Sere-
nissimi Principis ist um terminum neutiquam prae-
stolatur, et rogamus Excellentiam Vestram profundo 
cum respectu, imo et obtestamur ad eum affectum et 
sincerum candorem, quibus erga res Serenissimi Prin-
cipis et Nationis Hungaricae ferventer ducitur, consi-
derando simul, quantum emolumenti accedet etiam 
promovendis servitys Suae Majestatis ex celeriori 
exolutione istius summae : dignetur illám adhibere 
industriam, ut ante terminum, uno aut altero mense, 
eadem summa ita appromptetur, ut circa exolutionem 
Serenissimo Principi nulla accidere possit difficultas, 
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aut ob moram damnnm. Caeterum, Excellentiam 
Vestram, etc. *) 

XVI. 

Sub L i t e r a B. H o r v á t h F e r e n c z U r a m n a k Con-
s t a n c i n á p o l y b a n i l l y e n l eve le t í r t u n k , die 15. 

M a r t y , 1709. L a n d o r-Fej é rvár11. 

Akartuk Kegyelmednek értésére adnunk: mi ide 
küldetvén az Passához, tisztiben való szerencsélte-
tésre, úgy egyéb dolgok végett, érkeztünk ide 6. 
Marty. I t t elvégezvén dolgainkat, 4 nap múlva visz-
szaindúlunk az Felséges Fejedelemhez. Addigis penig 
kívántuk Kegyelmednek ezen alkalmatossággal az 
ö Felsége levelét megküldenünk, s egyszersmind 
informálnunk : most megyen az Oratorra 50,000 tal-
lérrúl való concambionalis-levél, mellvet 4 holnap 
múlva kell exolválni, azon 4 holnapot számlálván 
azon concambionahs-levélnek exhibitiójátúl fogva. 
Olly reménséggel volt az Felséges Fejedelem, hogy 
Alboérnál találván annyi summa pénzt : azt mi per-
cipiálhatjuk tőlle; ahhoz bízván az Felséges Fejede-
lem, assignálta levelében azon summát egészlen 
Alboérnak. De minthogy Alboér semmit is azon sum-
ma búi nekünk itt nem exolvált, nem lévén annyi 
tehetsége : Kegyelmed mondja meg az Oratornak, — 
magunk is megírtuk, az mint ex acclusis paribus 
Kegyelmed megláthatja, — Alboérnak azon summá-
búl semmit is ne fizessen, ha szintén úgv van írva az 
Felséges Fejedelem levelében is, — hanem tartsa azon 

*) Egykorú másolat Pápai János íródeákjának a konstancziná-
polyi levelekből ismert szép gömbölyű betűivel. A czím azonban 
maga Pápai János kezeírása. 
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summát egészlen az Felséges Fejedelem tovább való 
dispositiójáig olly készen, hogy az hová fogja kívánni, 
administráltathassék. Mindazáltal az summával, az 
mely még az Oratornál azon kívül is ad exolvendum 
restantiában vagyon, vagy lehet : kérjük Kegyelme-
det, obtestáljuk is Kegyelmes Urához, Nemzetéhez 
való hűségére, — disponálja az Oratort hathatós 
argumentumokkal arra : hadd ante terminum azon 
pénz 2 holnappal legyen készen, mer t bizony azon 
pénzzel oly szolgálat]a promoveáltatik ő Felségének, 
melynek haszna az Felséges Franczia Király szolga-
latjának hathatós promotiójára is kiárad; ellenben 
ezen pénznek exolutiójának halogatásával bizony 
egészen confundálhatjuk Nemzetünk boldogulására 
siettető Kegyelmes Urunk ő Felsége munkáját. Ke-
gyelmedet kérjük is : mi választ ad az Orator? Ke-
gyelmed Urunkat ezen visszajövő posta által tudósít-
sa, vagy más hamarébbvaló alkalmatossággal. Tudjuk 
is, Kegyelmednek nem kell az ösztön illy munkára, 
mivel kívánja mind azon modalitásokat szívessen 
folytatni, mellyek mind Kegyelmed buzgó hazafiúsá-
gát nagyobban is czímerezik, mind abbúl folyó Nem-
zetünk dolgait elésegíllik. *) 

XVlí. 

Omer A g á n a k i r o t t l e v e l ü n k n e k p á r j a , Die 14. 
Mar ty , 1709. 

Köszönetem után. Ha Kegyelmed idevaló dolog-
rúl akar tudni : az Fejedelem kívánsága szerint i t t 
mindent jól véghezvittünk. Kegyelmed titkosson az 

*) Egykorú más, Pápai János kezével írva. 



249 

dologhoz — melly reá bízatott — jól hozzálásson. 
Az melly levél Kegyelmednél vagyon: azt Kegyelmed 
senkinek is ne mutassa, hanem, ha kívántatik: magá-
rul adjon Kegyelmed í rás t ; mert azon levél az Felsé-
ges Fejedelem részérül arra való, hogy Kegyelmed 
annyivalisinkább bátorságossabban vihesse véghez 
az reábízott dolgot, — Az Felséges Fejedelem tekin-
tetiért Kegyelmednek egy vagy két bonesokot is 
megígértenek. Azért Kegyelmed legyen csendes elmé-
vel, csak Kegyelmed okossan és titkossan folytassa 
az reábízott dolgokat; hogy itt megengedtetett az 
dolog: senkinek Kegyelmed ne jelentse. Az Kegyel-
med szolgálatja és fáradsága haszontalan nem leszen, 
hanem megjutalmaztatik. 

Mi penig Isten kegyelmességébül visszamegyünk; 
Pápai Gáspár IJram s Cselebi Amhet Aga tolmács i t t 
marad, és minden dolgokat Kegyelmed értésekre 
adjon. 

Száván-é, Maroson-é, Tiszán-é leszen az által-
menetel? — az még nem bizonyos; de addig Kegyel-
med egy felé se indítsa az hadat, míg az Fejedelemtűi 
dispositió nem jön rólla, melly et Pápai Gáspár Uram 
Amhet Aga írásával megírja, — annak az írásnak és 
ne másnak adjon hi te l t : mert ez az dolog már az 
Felséges Fejedelemtűi Pápai Gáspár Uramra vagyon 
bízattatva. Hasszon Agának is Fermánya vagyon, és 
Bosznára el is ment. Az mikor penig ezen munka 
készen leszen: Kegyelmed tegyen hírt Pápai Gáspár 
Uramnak, és Fermányok lészen, nem úgy, mint 
liadi-személyeknek, — hanem mint kereskedő ren-
deknek. *) 

*) Egykorú másolat, Pápai János kezével. 
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XVII I . 

C o n t r a c t u s A l b o é r i a n u s . *) 

Nos infrascripti clamus pro memoria per prae-
sentes, quod vigore literarum plenipotentialium a 
Serenissimo Nostro Principe, nobis in negotio conven-
tionis super abis indultarum cum infrascripto Muzsi 
Abrahamo Alboér usque ad ratificationem Serenissimi 
uostri Principis accordavimus, punctis sequentibus: 

1 -mo. Annuatim quot petias abarum ordines 
Serenissimi Principis ab Abrahamo Alboér desidera-
bunt, easdem petias seorsim et singillatim pro Üorenis 
Hungaricalibus 2, den. 95. inAgriaad manus Serenissi-
mi Principis ad id deputati Commissarii administra-
bit, et quidem ista conditione, ut singulae petiae aba-
rum sexdecem uinus continerant, aut si quoad istum 
numerum in aliquibus petiis contingeret defectus, ex 
aliis istum defectum supplebit. 

2-do. Quicquid seu ratione tricesimarum, nauli, 
seu vecturarum, aut aliarum sub quo vis titulo íien-
darum expensarum, praeter trieesimam Kecskemé-
tiensem, ubi nihil solvere tenebitur, usque Agriam 
solvendum obveniet, Abrahami Alboér sint omnes 
istae expensae. imo si fors in administratione istarum 
abarum aliquod damnum contingeret, illud quoque 
damnum Abrahami Alboér esto, nisi illud damnum a 
militia Serenissimi Principis, aut aliis quibusvis Fide-
libus Suae Serenitatis causaretur, — istius damni adju-
statio Serenissimi Principis gratiae submittitur, 

3-tio. Coóperturae abarum nec numerum, nec 

*) E czímírat a Rákóczi titkos levéltárát rendezett B e n i c z k y 
G á s p á r kezeírása. 
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praetiiim reliquarum petiarum abarum ingrediuntur, 
itaque istae gratis Serenissimo Principi obveniunt. 

4-to. Quot millia petiarum abarum, et qualis 
pu ta : rubri, viridis et cerulei, aut alterius coloris, ad 
quem terminum juxta ordines Serenissimi Principis 
administranda erunt citra auctionem j a m praespeci-
íicati praetii ad praefixum terminum, illa citra ullam 
moram aut dilationem administrabit; hoc tarnen per 
expressum declaratur, quod, si coloratae abae admini-
strandae erunt : antea tribus, quatuor mensibus, accep-
tis ordinibus de coloratione abarum, easdem colora-
tas abas appromptare tenebitur. 

5-to. Quod si autem ad Marusium, aut ad Tybis-
cum successu temporis aperietur aliqua securitas 
transeundi cum praedictis abis, siquidem isto tempore 
nec pro vectura, nec pro tricesima tan tum solvendum 
esset, pro tempore contractus praesens renovan-
dus erit. 

6-to. Assecuratur ex par te Serenissimi Principis 
dictus Abrahamus Alboer, quocl seu in Hungaria, seu 
in Transylvania existentes exercitus Serenissimi Prin-
cipis abis indigeant, et pro supplenda ipsa necessitate 
per Gí-enerales, aut alios quosvis Officiales, abae emen-
dae forent: a nullo, vei Graeco, vei Turca aut alio 
quo vis nomine nuncupato mercatore mercabuntur, 
praeter ipsum. 

7-mo. Quot mille abae in manus j am praedepu-
ta t i Commissarii administrabit aut per se, aut per 
suos ad id deputatos: aut ibi parata pecunia statim 
exolvetur, aut assignationem in cartha sub nomine 
Serenissimi Principis per manus Commissarii accipiet. 

8--VO. Vei si fors cuprum aut quidpiam aliud ven-
dibile in praetium dictarum abarum offerentur, juxta 
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currens in Hungaria aut Transylvania praetium da-
buntur, et per dictum Abrahamum Alboér accepta-
buntur. 

9-iiü. Assecurabitur semel pro semper: habebit 
in mandatis tricesimator aut arendator Kecskemé-
tiensis , quod a praespecificatis abis quascunque 
Agriam administrabit aut per se, aut per suos ad 
manus deputati Commissarii, nihil in exolutionem tri-
cesimae in pecunia, aut in na tura , aut alio quovis 
munere, sub quovis titulo aut praetextu exigetur ab 
ipso, aut ipsius hominibus. Datum Nándor-Albae, die 
20-ma Marty Anno 1709. 

Michae l T e l e k i m. p. 
(L. S.) 

J o a n n e s P á p a i m. p. 
(L. S.) 

A b r a h a m A l b o h e r m. p.*) 
(L. S.) 

XIX. 

P u n c t a A t h n a m e . 

1-mum. Serenissimum Principem Franciscum 
Seenndum Rákóczi, Eiusque Posteros, neenon Inclyta 
Regna Hungáriáé et Transylvaniae, Potentissimus 
Imperátor, Eiusque Successores, et- Fulgida Porta, sub 
suam protectionem recipient, ac etiam in omnibus 
suis Libertatibus, Legibus, et Privilegys sanete et 
inviolabiliter conseruabunt, protegent, et contra quos-
vis impetitores, turbatoresque earundem tuebuntur, 
atque defendent. 

*) Eredeti, Teleki Mihály kezeírásával írva. Az alá'rások 
sajátkezüek, s a pecsétek a legépebb állapotban rajta vannak. 
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2-dum. Si vero Regnum Hungáriáé unanimi voto 
et consensu, novum sibi Regem, elegerit: eandem Elec-
tionem (quae iuxta antiquas Regni Constitutiones et 
Decreta iibera est) nullis sub praetextibus, via et 
modalitatibus iam praefatus Imperator, Suecessores-
que Eius et Fulgida Por ta impedire sibi praesnment, 
vel impedient; imo similiter Eundem quoque Regem, 
in suam reeipient confoederationem et protectio-
nem. 

3-tium. Si ea Hungáriáé aut Transylvaniae 
Regnis, aut alio quovis Regno, quispiam citra unani-
mem dietorum Regnorum consensum, in praeiudicium-
que Legum eorundem, se in Regem et Principem 
potentiose. et autlioritate propria erigere volens, ad 
Potentissimum Imperatorem, Successoresque Eius, et 
Fulgidam Portam, pro impetrando patrocinio et assis-
teutia, aut qualicunque ope, quibuscunque oblationi-
bus et promissis, sive in persona, seu per alios sibi 
faventes, quocunque successivo tempore recurrerit, 
eidem nullo modo, et nullo sub praetextu patrocina-
buntur vel promovebunt. 

4-tum. Occasione Pacis Karlovicziensis, qui limi-
tes , termini, et lineae Regni Hungáriáé et Transyl-
vaniae a limitibus Excelsi Impery Ottomanici dister-
minarunt: statutos eosdem terminos, limites, et lineas 
sancte, et inviolabiliter observabnnt, et per suos ob-
servari facient . nec ultra arees, fortalitia, aut alia 
quaelibet quae possunt, salteni speciem fortalitiorum 
exhibere, extruere, aedificare, reparare, prope limites 
(prout de üs in Paeiiicatione praespecificata ex utra-
que parte conventum est) intendent, aut extruent, 
aedificabunt, et reparabunt, ]>er se, au t per suos. In 
praenominatis vero Hungáriáé aut Transylvaniae 



Regnis (quicqúid seu arcium, fortalitiorum, civitatnm, 
oppidormn, pagorum, villarum, territoriorum, sive 
tandem cuiuscunque terrae nomine obveniant) ex po-
testate Imperatore Germanorum ad Hungáriám, 
Transylvaniam, vei Partes Hungáriáé, Transylvaniae 
annexas per Altenominatum Principem et Regnico-
las occupata hactenus et restituta sunt, vei imposte-
rum occupabuntur et restituentur, nihil ex ys unquam 
et nllo sub praetextu Potentissimus Imperator, Ejus 
Successores et Fulgida Porta praetendent, aut sibi 
restitui desiderabunt, vei vi et potentia mediante 
occupabunt, nec per suos occupari permittent. 

5-tum. Quadraginta ab Hungáriáé, triginta vero 
a Transylvaniae Regnis millium tallerorum summa, 
titulo honorary, annuatim sit administranda. Poten-
tissimus Imperator, Successores Ejus et Fulgida Po r t a 
erunt contenti, nec imposterum successivis tempori-
bus ultra specificatam summám desiderabunt et 
praetendent, nec praedicta Regna, sub ullo aliqnali 
praetextu, ad auctionem nominatae et specificatae 
summae, potentiose minis vei territamentis adigent 
et comp ellent. 

6-tum. Princeps Altefatus honoraria praespecifi-
cata ab utroque Regno praestanda et administranda, 
per Legátus utriusque Regni annuatim administrare 
tenebitur; ydemque Legatis, tanquam alys extraordi-
narys Legatis, competens honor exhibebitur. 

7-mum. Si Hungáriáé et Transylvaniae Regnis 
adversus quamcunque gentem belligerendum fo re t : 
sufficientibus viribus auxiliaribus declarato Principi 
et toties iteratis Regnis succurrent et auxiliabuntur. 
Dum vero cum suis inimicis et hostibus paciscendum 
erit: Potentissimus Imperator, Successoresque Eius 
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et Fulgida Porta, citra Principis liegnorum praescrip-
tornm consensum, neutiquam paciscentur. 

8-vum. Si Imperator Germanorum aliquando 
successu temporis, contra Potentissimum Imperato-
rem. Eins Successores et Fnlgidam Portam bellum 
ordiri et bellare praesumeret: omnem viam et t ran-
situm per Hungáriáé et Transylvaniae Regna, Prin-
ceps et Regnicolae praepedient, imo cum Potentis-
simo Imperatore , Eius Successoribus et Fulgida 
Porta, adversus praescriptum Imperatorem Germano-
rum arma sumere, et conjunctim belligerare obliga-
buntur , nec cum eoclem Imperatore Germanorum 
citra consensum Potentissimi Imperatoris, Eius Suc-
cessorum et Fulgidae Portae, nunc vel imposterum 
successivis temporibu» paciscentur. 

9-num. Liberum commercium Hungáriáé et Tran-
sylvaniae cujuscunque status et conditionis incolis, 
per Excelsum Imperium, erga alias Excelsi Imperij 
amicas nationes practicari solitam tricesimae et nauli 
solutionem permittitur. Quaestoresque praesciiptorum 
Regnorum, praeter proxime declaratam tricesimae et 
nauli Solutionen!, per Confiniarios Passas, Agas, aut 
alios quoslibet et ubivis Excelsi Imperij dignitates et of-
ficia maiora, vel minutissima quaevis tenentes, ad alias 
extraordinarias datcas, honoraria, et taxas praestan-
diun nullo unquam successivo tempore eompellentur. 

10-mum. Hoc autem Athname temporibus Po-
tentissimi Imperatoris, eius Successorum, duret sancte 
et inviolabiliter in perpetuum, nec expost successive 
quovis tempore pro contirmatione et renovatione 
huj us Athname recurrendum sit declarato Principe 
Eiusque Postens, Regnisque praedeclaratis. 

'*) Gr. Teleki és Pápai részére kiadott egykorú másolat. 
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XVIII. 

Látván, hogy reménségünk kívül is succedálnak 
i t t a Felséged dolgai, — tudván azt is, visszamene-
telem alkalmatosságával kelletik magamnak Felséged 
előtt teljes informatiót tennem: velenczei utazásomat 
elhalasztottam ; hanem bizonyos alkalmatossággal 
holnapután, minthogy eddig olyat nem kaphattam, 
azon velenczei expeditiókat elküldöm. *) Nem is kés-
leltetik az úton. oly bizonyos ember által expediálom. 
Én penig maradok 

Felséged 
alázatos szolgája 

P á p a i J á n o s m. k. **') 

*) Gr. Tournonnak és b. Vajnovichnak, Rákóczi velenczei 
ügyvivőinek. 

**) Eredeti, egészen titkos jegyekkel írva. 
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H I S T Ó R I A 
REBELLIONIS RÁKÓCZIANAE, 

seu 

MEMORIA 
Hierum quarundam Belli Hungarici adversus Dornum Ausfriacam, 

Anno MDCCIII suscept i , 

Descripta per JOANNEM TSÉTSI, Sáros-Patakini, 

Anno Domini 1705. 

Deducta in forma Diarii ab Anno 1703 usque 1709. 
S. A u g u s t i n u s : 

Stultum est in tempore vivere, et quid 
in tempore contingat, ignorare. 

In nomine Domini nostri Jesu Christi, regnante 
Imperatore Leopoldo, ac Germaniae, Hungáriáé, 
Bohemiaeque Rege, avita Inclyti Regni Hungáriáé 
Libertate oppressa, Rebellionem meditari eoepit 
Hungaria, aut saltem magna pars ejusdem, occasione 
captivitatis Prineipis Franeisci Rákóczy cum alys, 
Anno Domini 1701. Mense Aprili, per Dornum Austria-
cam factae. Quo Neostady in gravissima captivitate 
et Aresto duriori retento, Annoque eodem secunda 
Novembris mirabiliter liberato, Hungariamque Anno 
1 703. Mense Majo ingresso, adjuneto Comite Nicoiao 
Bercsényio,metu ejusdem captivitatis e Regno profugo : 

Anno ergo 1703., ante ingressum in Regnum Cel-
sissimi Prineipis, aliqui Colonorum Hungarorum in 

17* 

4 
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Comitatu Szathmáriensi, necnon ejus vieinitatibus 
Rebellionem movendo et arma capiendo, cum scitu 
tarnen et consilio Principis confluxerunt, et pro Liber-
tate Patriae suae dimicaturi insurrexerunt, Mense 
hujus Anni Majo; qui jam nnmeroso Exercitu Capi-
taneo Thoma Esze et alys Principis Colonis e Posses-
sione Ejusdem oriundis arma capientes, nec amplius 
Domus Austriacae jugum ferre volentes, quaqua ver-
sum versando suum auxerunt Exercitum; contra quos 
Mense Junio Inclytus Comitatus Szathmáriensis cum 
alys insurrexit, Duce Barone Alexandra Károlyi, ejus-
dem Comitatus Supremo Comite, a quibus Exercitus 
Hungarorum insperato in Possessione Dolha obrutus 
et profligatus est, occisis ex iis usque 200., captisque 
aliquot ex eorum numero. 

Quo facto, non parvus timor Hungaris incussus 
est; tamen iidem semet ipsos recolligentes, ad eosdem 
Princeps praefatus advenit, et cum iisdem ad Domi-
nium proprium Munkács consedit. aucto quotidie ejus-
dem Exercitus numero. 

In Junio. Percipientibus hoc Germanis Regiminis 
Comitis de Montecuculi in Hungaria commorantis, 
aliqua pars Hungaros, Munkácsini residentes, debel-
lare volens, non parum sibi damnum intulit, occisis 
per Hungaros Germanis bono numero. 

Post hoc Germanus tremefactus, totum hoc 
Regimen ad Munkács se ipsum invallavit. combusto 
prius Oppido Munkácsiensi, residentibus Hungaris circa 
Munkács, et augentibus quotidie suum Exercitum. 

Mense Julio. Confluentibus undique Hungaris, Arx 
Munkácsiensis est levi obsidione obsessa per Hunga-
ros , veniente etiam ad eos Comite Bercsényio, qui 
cum Principe 20. July Munkácsino mot i versus Szatth-
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már, plurimos Nobiles ceperunt et sil >i adduxerunt, 
occúpata etiam salis fodina Marmatziensi, cum peri-
culo aliquot Germanorum. 

Mense Augusto. Arx Szathmárina per Hungaros 
obsessa, Arx Kisvárda iisdem detita, cum Ai'ce Kálló, 
positis et sitis in Comitatu Szabolcliensi, dimissis 
libere ex iis Praesidiariis Germania, plurimisque Hun-
garis Dominis Nobilibus, Rusticisque ad Castra Prin-
cipis transeuntibus : quorumque numero Militia uni-
versa Germanica residens in Hungaria exterrita, Arces-
que clausae, Dominorum plurimi Arces et fortalitia, 
ITrbesque ingressi sunt, metuentes irruptiones Hun-
garorum. Hoc etiam Mense Regimen Montecuculia-
num, ad Munkács residens, venit ad Tokay, et inde 
ad Urbem Cassoviam, eam defensurum consedit. 

Mense Septembri. Expugnata Arx Szathmárina 
majorem subiit obsidionem, venientes ex Transyl-
vania Germani Szathmárinum, sunt plurimi per Hun-
garos in sylvania acri predio debellati; venientibus 
tamen ad Szatlnnár, ab iis, ibique multis utrinque 
caesis, Civitas combusta est, et Hungari Arcem oppug-
nare volentes, multi occisi, Rascianique Hungaros 
adorti, multi proíligati circa Várad duabus vicibus. 
Item Arx Tokayensis obsessa, Generalisque Casso-
viensis Octavius Nigrelli defunctus 23. Septembris, 
Alexander Károlyi Cassovia clam ad Hungaros dis-
cessit, similiter Comes Antonius Eszterházy eorum 
Castra salutavit. 

Mensi Octobri Transcendentibus in Augusto et 
Septembri Tybiscum, Hungaris Superior etiam Hun-
gáriáé Pars eis cessit, deditionem faciente Urbe Kés-
márk , cum aliis hic et ibi fortalitiis minoris mo-
ment i ; eodem Mense Rasciani noviter, incitatione 
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Germanorum insurr exerunt, et Gentem Hungarieam 
severissime occiderunt, devastantes Oppida et Pagos, 
et omnibus in iis occisis et incaptivatis. Sed per Hun-
garos acri praelio fusi et debellati ad Oppidum Halas, 
occisis ex eorundem numero plurimis. Superior etiam 
Hungáriáé per Hungaros visitata, et ex Regimine 
Montecuculiano occisi ad Cassoviam circiter 16, ad 
Fragopolim 30. In Transylvaniam etiam sunt missae 
aliquae Hungarorum Centuriae. 

Mense Novembri. Valium Bihariense Hungaris 
refertum est per Germanos expugnatum, plurimis 
Hungaris et tribus Capitaneis caesis. Szathmárienses 
etiam Germani erumpentes, magnam Hungarorum 
oppugnantium stragem fecerunt, Hungarorum Gene-
rale Barone Stephano Szegnyei (Sennyei). Urbs etiam 
Bartfensis deditionem fecit Hungaris. 26. Novembris 
magna Imperatoris Armada Generale Slik et Simone 
Forgács Comite, est per Hungaros profligata et dissi-
pata ad Arcem Zólyom, et sie intentio eorundem 
fracta Duce Hungarorum Comite Nicolao Bercsényio, 
qui etiam post hoc bellum et praelium, adjunetis ali-
quot millibus, venit ad Superior es Hungáriáé Partes, 
et ad Partes Trans-Danubianas feliciter ubique rem 
gerens, plurimis ad Castra Ejusdem undique concur-
rentibus. 

Mense Deeembri. Valium Váradiense per Hungaros 
expugnatum et occupatum, Rascianis et Germanis 
superatis; ita etiam Urbs Leutscliovia deditionem 
fecit Hungaris. Ilungari Arcem Tokay expugnare 
volentes, multi ab propugnantibus sunt occisi, egres-
sisque ex Arce Germanis insperato, similiter mult i 
interfecti sunt ex Hungaris. Cassovienses Germani, 
equites et pedites, pabulatum egressi, ab intervenien-
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tibus Hungaris sunt occisi, plus 60., a quo tempore 
in obsidionem arctiorem cepit venire Cassovia. Eodem 
Mense magno numero Hungari ingressi sunt Transyl-
vaniam, et acri praelio fuderunt Germanos Transylva-
nos circiter 580. ad Bonczida, et subegerunt Partes 
quasdam Regni. 

Anno 1704. Mense Januario. In Transylvania sunt 
caesi Siculorum plurimi Generale Paulo Orosz. 13-ia 
January deditionem fecit Arx Tokay, venientibus inde 
praesidiarys Budam; ita Arx Murány, Arx Szepes, Arx 
Ungvár fecerimt deditionem. Hoc Mense plurima Ras-
cianorum millia congregata, et Regnum Hungáriáé 
vastando, in Gentem Hungaricam crudelissime sae-
viendo, volentes debellare Hungaros, sunt per Hun-
garos caesi, dissipati, et repulsi, et tota illorum Regio 
Mense hoc et sequenti Februario vastata et combusta 
est ; ita etiam in locis alys a Germanis quoque Casso-
viensibus Pagi integri depraedati, Bonaque deprae-
data, et unus totus combustus est, nomine Misloka. 
Oppida etiam Montana seu Fodinaüa, hoc et praeterito 
Mense subacta et occupata. 

Mense Februario. Hoc Mense non absimiliter ac 
in Januario Rascianorum contra Hungaros insurgen-
tium Provincia est depraedata et devastata per Hun-
garos, saepius erumpentibus etiam Rascianis, et Hun-
gáriáé damnum inferentibus, non sine periculo militum 
Hungarorum. Arx Munkácsiensis, in Comitatu Bereg 
sita, Dominium Principis, cum ab initio hornm mo-
tuum obsessa fuisset : est dedita, et subiit deditionem 
transeuntibus inde Germanis praesidiarys Budam. 
In Partibus Superioribus Hungáriáé per Nicolaum Ber-
csényi bene etiam res tractata, congregatis undique 
copiis metum incussit Germanis, infestando saepe 
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Moraviam, et accedens finibis Austriae, captisque ex 
Rascianorum Castris quodam Colonello Germano, 
nominato Krajcz. Princeps Mense lioc et sequenti in 
Quarterio erat in Oppido Miskólcz, hyememque ibi 
transegit, dedita Arce Tokay. 

Mense Martio. Continuato Generale Paulo Orosz blo-
quadae Cassoviensis, militia Germanica Cassoviensis est 
per Hungaros exteriores infestata, repulsis illis aut 
saltem exterritis, cum occasione et gratia pabnlationis 
excursionem fecissent in Possessionem Uyfalu dictam, 
adjacentem Cassoviae, fusis aliquot militibus ex numero 
Germanorum, et sic alys etiam vicibus factum, et ali-
quando in pari etiam eventu, et sic etiam Fragopuli 
factum, et in Transylvania progredientibus Hungaris, 
et aliqua fortalitia sibi subjicientibus, res bene eessit. 
Sic et circa Moraviam aliqui Tmperatoris Germanici 
Exercitus sunt fugati, aliquibus caesis, aliquibus captis, 
per Comitem Mcolaum Bercsényin m irrumpentem 
etiam aliquando per milites Hungaros finitimas Mo-
raviae Partes. 

Mense Aprili. Collecturae aliquae militantes de 
parte Tmperatoris ex Provinciis Haereditaris collectae 
bono numero cum Hungaris tentare voluissent et 
meditati fuissent : per Alexandrum Károlyi, jam 
partium Hungaricarum Generalem, adortae sunt, et 
tanquam Coloni et Incolae terrae et bellandi rüdes 
dispersi sunt, non paucis ex illis more belli et praelii 
occisis, necnon captis, caeteris dispersis. Saevientibus 
identidem in Gentem Hungaricam Rascianis, et in Par tes 
Hungarorum excursiones facientibus, bonaque eorum 
depraedantibus, occisis quibushbet Hungaiis sexus ma-
sculini; shniliter infestantibus illosve Hungaris, et 
vicem pro vice more solito illis multoties reddentibus. 
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Mense Majo. Hoc Mense Celsissimus Piinceps 
Arcem Szegedinam, sitam ad confluentes Tybisei et 
Marusii, Rascianis et Germanis copiose refertam obse-
dit, et acriter oppugnare eepit, Rascianorumque excur-
siones aliquantum compescuit. Comes ab Haister, 
Imperatoris Germanici Generalis, cum multis milli-
bus militum Germanorum, necnon Croatorum et Ras-
cianorum est expeditus ab Imperatore in Hungáriám, 
subigendam eam, et compescendos motus hos in 
Hungaria, gravissimo severae Commissionis modo 
instructus, secl ab Hungaris inultoties valde male 
acceptus, irruentibus saepius illius exercitibus, et eos 
valde male tractantibus. Haister tamen,juxta Instruc-
tionem suam, venit cum Copiis suis in Hungáriám. 

Mense Junio. Praedictus Romanorum Imperatoris 
Generalis cum Copiis, superando fines Germaniae et 
Austriae in Hungaria, est per Hungaros ad Jaurinum 
praelio victus et superatus, amissis multis ex Castris 
Germanicis, die 1 3-tia hujus Mensis; tandem Germa-
nus se inde movens acl Partes Inferiores Trans-Danu-
bianae Hungáriáé se ipsum contulit, ibique sperans 
se Hungaros superaturum. Germani Cassovienses, 
deductis Fragopoli Germanis Montecuculianis 28. 
Mensis hujus Urbe erumpentes, Hungaros insperato 
obruerunt ad Yicum dictum Szakally, uno a Cassovia 
milliari distantem, et plus 40. ex Hungaris occide-
runt, Generale Hungarorum Paulo Orosz. 

Mense Mio. Ad auxiliandum hunc Generalem 
praefatum cum Copiis Germanicis non satis bene et 
non juxta suum animum procedentem, est expeditus 
et missus Generalis nomine Ricsan, cum Copiis Mora-
vicis et Germanicis, qui ab Hungaris insperato obru-
tis Generale Nicolao Bercsényi circa Montem-Album 
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acri Marte est clebellatus,exercitibus ejus partimoeci-
sis, partim captis, partim vero fugatis; ipsemet Gene-
ralis per Hungaros est captus, exercitusque ejus dis-
persi, hac et illac oberrantes et fugientes, per rusticos 
sunt trucidati, cum et ipse antea Hungaros ad Oppi-
dum Szakolcza magnis cruciatibus interfecerat, et cae-
teris idem minabatur. Cassovienses Germani Frago-
poli multo sale deducto, non sine suo damno Pagum 
Pány cum armento depraedati sunt. 

Mense Augusto. Crescente in dies potentia Hun-
garorum, auditisque egregys eorundem de Germano 
victoriis, Praesidiarii in Hungaria ceperunt meditari ; 
ita etiam Cassovienses cum Hungaris Armistitium, 
Commendante eorum Barone Jacobo Dusart (qtii 
post hoc brevi tempore morbo extinctus est) equi-
tumque Colonello Comite Montecuculi. Die ergo Men-
sis hujus decima Armistitium cum Hungaris exterio-
ribus inierunt, Generale eorum, saepius memorato 
Paulo Orosz, missis ad Principem Legatis suis, qui 
Comitem Simonem Forgács, jam Generalem partium 
Hungaricarum, acl paciscendum et componendum 
cum iis misit. Quo audito Arx Szendrőviensis, dedi-
tionem fecit Hungaris, Germanis praeter Commen-
dantem cum 7. alys, amplectentibus partes Hunga-
rorum. 

Mense Septembri. Ad succurrendum iterum Gene-
rali Haister, cum suis Copiis ab Hungaris constric-
tum, est expeditus ab Imperatore Generahs Rabata, 
cum exercitibus Styrionum; qui ante ingressum in 
Hungáriám, per Hungaros amiciose est requisitus de 
avertendo suo exercitu de Hungaria : sed ille ambi-
tiöse contemnens Hungaros, in Hungáriám irruit, et 
Alexander Károlyi cum Hungaris magnum cum eo 



207 

praelium iniit in finibus Styriae, dispersis omnibus 
illius exercitibus, plurimisque occisis, jure belli ejus 
exercitus dispersos in Styriam persecutus est, ibi 
omnia depraedans, vastans et incendens, et plurimos 
Styrios metu ipsius aufugientes depraedabatnr. Ger-
mani Szathmáriensis Arce erumpentes, magnam de-
vastationem, multis Hungaris occisis, fecerunt. Qua-
quaversum Princeps a Valló Földvár movit se, et 
consedit ad Gyöngyösinum. 

Mense Novembri. Veniente undique fama victo-
riae Germanicae in Transylvania, et multos interfici-
ente ibi Generale Rabatin : ex Hungária per Princi-
pem est ablegatus et expeditus Comes Simon For-
gács cum aliquot millibus Hungarorum, ad resistendum 
illis Germanis, et eos debellandum. Princeps Arcem 
Neuhauselianam, vulgo Ersek-üjvár, obsedit et acriter 
oppugnavit, et 26-ta hujus Mensis miro stratagemate, 
per portás subterraneas intrantibus Hungaris cepit, 
sine perieulo Hungarorum et Germanorum. Qua Arce 
capta, Princeps obsedit Arcem Leopoldstadianam, 
per ipsum Imperatorem fundatam et aedificatam. 
Imperator et Hajzter Armistitium cum Hungaris 
ineundo, Pacificationem Schemnicii praetextebant, u t 
sub ejus praetextu Hungaros invaderet et imparatos 
debellaret, sed impari eventu. Arx etiam Vácziensis 
deditionem fecit Hungaris, et aliae etiam Arces. 

Anno 1705. Mense Janmrio. Rerum potientibus 
Germanis Princeps venit ad Castellum Kis-Tapol-
csány, unde emissis quaquaversum Literis, persona-
lem cujusque Nobilis Hungari insurrectionem expos-
cens et praecipiens. 2. January Arx Szathmáriensis, 
ab initio motuum horum obsessa, est dedita Simoni 
Forgács, et Capitaneo eam oppugnenti Andreae Bóné, 
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Equitibus missis in Transylvaniam, Commendante 
Lövenburg et peditibus venientibus Budam, Colonello 
Dettrich. In Transylvania sub Arce Szász-Meggyes est 
reportata Germanorum de Hungaris victoria, inspe-
ra to illos obruentibus Germanis, et bono numero ex 
Hungaris occumbentibus, Generale Paulo Gyürky. 
Rasciani iterum insurgentes, circa fluvium Berettyó 
devastationes fecerunt, multis armentis abactis, et 
duobus Pagis depraedatis, praedamque Váradinum et 
Aradinum deferentibus. 

Mense Februario. Post victoriam Germanorum 
110viter etiam ad Tyrnaviam factam, moventibus se 
inde Hungaris, duae aut tres Hungarorum Centuriae 
per Germanos in loco quodam inaccesso circumdatae, 
qui Germanis ad fidem ipsorum deditionem facien-
tes, per Germanos sunt interfecti; qua ratione irati 
Hungari: Germanos Fragopolitanos, in itinere adhuc 
commorantes, adgrediuntur, et similiter interficiunt 
et omnes trucidant. Armada Germanica, cum post 
pugnam ab Hungaris valde infestata et multum in-
jur iata fuisset, circumdantibus eos Hungaris et ad 
angustias redigentibus, cum amplius foris manere 
non posset, ad Civitates Szent-György, Modor, Bazín 
et Tyrnavia pro quarterio se contulit, ibique valde 
multum male accepta ab Hungaris. Magnates qui dam 
Germani circa Viennam sunt capti per Hungaros 
fortuito. 

Mense Martio. Arx Tokaj ex Principis et Regni 
consensu et consilio, hoc et praeterio Mense tota 
demolitur et disjicitur, Colonis ex Comitatibus ad 
ejus demolitionem expeditis et missis. Armada Ger-
manica, quae se in Civitates praememoratas contulit, 
multo suo damno per et propter Hungaros aliquamdiu 
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ibi consedit, donec Hungari eos circumdando, ipsis 
munitas Germanis expugnassent, phirimis ex numero 
Germanorum caesis et captis, et ad magnum ipsorum 
dedecus , duo niillia Germanorum armis omnibus 
spoliarunt, et sic Yiennam versus miserunt; quorum 
plurimos inarmatos Rustici Hungari in viis et monti-
bus concusserunt et trucidarunt, reliquis Germanis ad 
Insulam Csallóköz se ipsos refetentibus. Váradienses 
Germani et Rasciani erumpentes insperato, Hungaros 
oppugnantes obruerunt, et multos ex illis, cum praeda 
magna, occiderunt. 

Mense Aprili. Princeps venit in Arcem Agriam, 
ibique diu commoratus, Leges omnes Bellicas com-
pilatas exhibuit, cum rerum aliarum dispositione et 
ordinatione. Hungari circa Danubium aliquid periculi 
Germano inferentes, cum praedam inter se parti t i 
essent : Germani aggrediuntur, et aliquot ex illis 
bono numero Hungaros occidunt, cum moite et perí-
culo Colonelli Ladislai Ibrányi. Alexander Károlyi 
valde infensus Germanis, multa damna, devastationes 
in Austria circa Yiennam intulit, comburens Ci vitat es, 
Pagos et Oppida, et omnia vastans et dissipans, Im-
peratoriaeque Aulae inferens injuriam et tristitiam. 
Circa hoc tempus mit tuntur per Germanos quaqua 
versum Literae, ys se Hungaros funditus dispersos, 
per Castra sua manentes, significantes et mentientes. 

Mense Majo. Imperator. Romanorum ac Hungá-
riáé Rex, Leopoldus I., fatalem suum obiit diem, 
Yiennae, die 5-ta May, cum vixisset Annos 65, reg-
nassetque in Hungaria Annos 50., diu propter suas 
tristitias et inj úrias infirmatus, quas undique sibi 
adhaerentes liabuit, aetatisque ingravescentia et cor-
poris non eadem sanitate exstinctus est. Cui successit 
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Josephus 1-us, filius, jam electus Imperator, Hungá-
riáé, Germaniae, Bohemiae Rex, etc. Arx Szász-Meggyes 
dicta in Transylvania, cum jam diu obsessa fuisset, 
fecit deditionem Hungaris oppugnantibus. Unde prae-
sidiarii Germani libere emissi in Hungáriám, et ibi 
quaquaversum, sursum-deorsum portat i et ducti per 
Hungaros diutissime, Hungaricas partes amplexi sunt, 
et sie et Cibinium graviorem subiit obsidionem Hun-
garorum. 

Mense Junio. Arx Szathmáriensis diutissime per 
Hungaros obsessa, et tandem post multa eorum 
pericula dedita, per Principem est jussa demoliri, 
et demolita hoc et sequentibus Mensibus per Co-
lonos Comitatuum, Capitaneo Arcis Francisco Ga-
lambos. Arx vero Ecsediensis, Possessio Principis, 
quae per Germanos destrueta est, aedificari et restau-
rari caepta es t , jussu etiam Principis. Novit er ex 
Hungaris circa Dunubium ad Insulam Csallóköz ali-
quot sunt desiderati, per Germanos ibidem commo-
rantes et Castra metantes. In Transylvania excursio-
nes Germanorum Cibiniensium sunt cohibitae per Hun-
garos expugnatione fortality Yeres-Torony dicti, et pas-
sus Moldaviensis est occupatus, totumque Cibinium 
est per Hungaros circumdatum, et Germani constricti. 

Mense Julio. Germani et Rasciani ad Danubium 
Valium quocldam Sóthiense dictum Hungaris refer-
tum expugnant cum periculo Hungarorum, qui tarnen 
videntes sibi periculum imminere, egressi sunt , et 
Valium Germanis cessit cum praeda aliqua; quod 
tarnen Hungari paulo post recuperant, excussis inde 
Germanis ; aliud etiam quoddam Praesidium per Ger-
manos aeeeptum, per Hungaros reeipitur. Germani 
valde augentur circa Danubium, et illis praeficitur 
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Generalis novus, dietus Herbe-Ville, remoto Hajztero 
Generale. Ad Leopoldstadium Germanorum de Hun-
garis fit vietoria, qui alimenta pro Praesidio intule-
runt, occisis multis Hungaris, per proditionem Colo-
nelli Bremer Germani, sed partium Hungaricarum, 
qui captus, et in Conventu ad Szécsén, 23-a Septem-
bris, modo militari, ut proditor, occisus est. 

Mense Augusto. Conventus Regni Generalis indi-
citur, primum ad Campestria Rákos, quod propter 
Rascianos et Germanos illuc considentes impeditum, 
postea ad Szécsén, in Comitatu Nógrád, ad 1. Septem-
bris, ad quum undique conflixerunt Magnates et No-
biles Hungáriáé. Princeps Emericus Tökölyi, olim 
Hungarorum pro Libertate pugnantium Dux, denatus 
est in Turcia, Anno aetatis 50, exilii sui 20. cum 
magna Hungarorum trist i t ia; magna et Hungaris 
minime laeta ad Arcem Vereskő Germanorum de 
Hungaris vietoria, praesente ipso Principe, ex conni-
ventia infidelium Hungarorum quorundam, ubi pluri-
mi Hungari occumbendo, praesentes ibi fugati sun t ; 
quo facto Nicolaus Bercsényi fines Moraviae non 
parum est depraedatus, domando et mulctando eam, 
non parvis damnis commissis. 

Mense Septembri. Conventus durabat , totoque 
Mense continuabatur praesente Principe et omnibus 
Regni Statibus. Armada Caesarea, circiter 1 8,000 con-
stans Germanorum, Thracum, etCroatarum aliquorum, 
Generale Herba-Ville transcendit Danubium circa 
Budam, et venit ad Campestria Pes th , succursum 
adferre tendens Transylvaniae; plurimi etiam ex Hun-
garis Trans-Danubiania insurrexerunt pro parte Ger-
manorum, adversus Hungaros. Comes Johannes Pálfi 
Caesareanus venit ad E.egionem Rascianorum, eos 



272 

cogens insurgere. 21 -a Septembris ex Germanis pabu-
latoribus sunt caesi per Hungaros semel 30., alias 70. 
26-a Septembris sunt caesi ex iisdem circiter 500; et 
Armada Germanica venit ad Oppida Kőrös et Kecs-
kemét, quae iis portiones suas biennales neglectas sol-
verunt, cum multis discretionibus et mortificationibus. 
Iidem Germani sunt constricti in haec Oppida per 
Hungaros Generales: Alexander Károlyi, Antonius 
Eszterházy, Johannes Bottyán, Franciscus Barkóczy. 
Circa Posonium Generalis Ladislaus Oeskay expugna-
vit duo fortalitia, Eleskű et Detrekű a Germanis. 

Mense Octobri. Princeps 10-ma Octobris Szécsé-
nyino motus, venit in Transylvaniam, et ibi, ut j a m 
electus Transylvaniae Princeps, est confirmatus per 
Hungaros partis exterioris. 20-ma Octobris Armada 
Germanica venit ad Oppidum Szoboszló. Ita 20-ma 
Octobris residentes Angli et Hollandi venerunt Tyr-
naviam, ad paeifleationem cum Hungaris, praesente 
Nicoiao Bercsényio, — sed non optato eventu. 21 -ma 
Octobiis sunt caesi Germanorum pabulatores ad 
Debreczen. 25-ta Octobris Armada Germanica venit 
acl Urbem Debreczen, fugientibus inde omnibus Tnco-
lis, et vacua relicta Urbe, omnibus bonis referta, con-
seclit Germanus penes Urbem ad Lacum Tóczó dic-
tum, quoticlie depraedans Urbem, et danmificans cir-
cumcirca in Pagis et Oppidis commorantibus Hungaris, 
et eventum rei expectantibus. Germanorum eorundem 
pabulatores sunt caesi per Hungaros, Easciani et 
Germani 110, totaque illa Provincia Cis-Debreczina 
et Trans-Tybiscana est tremefacta, adventum Germa-
norum valde metuens, undiquaque ad illos. 

Mense Novembri. Germani Debreczino moti versus 
Várad, in Transylvaniam multum infestantibus undi-
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que, eos Hungaris per equites suos plurimum alimenti 
immiserunt Varadinum et Aradinum pro praesidiarys 
ibi existentibus. Ipsimet vero versus Somjó venerunt 
ad Transylvaniam, ubi Prineeps in omnibus eorum 
viis ac angustys valla exstrui euravit, unum in passu 
Meszes, aliud in passu Karika, aliud in passu Zsibó 
dicto. Germani ex conniventia Hungarorum quörun-
dam infidelium venerunt ad vallum Zsibó, adhuc in-
perfeetum, nee Hungaris adeo refertum; et multis 
suis fatigiis, multo periculo, multa suorum morte 
expugnarunt 8. Novembris, plurimis ex Germanorum 
numero caesis et Rascianorum, multisque ex Hungaris 
occumbentibus ex Regimine Johannis Roth et aliorum; 
sieque magno suo damno Germanus ingressus est in 
Transylvaniam. 

Mense Decembri. Omnes Comitatuum, Oppidorum, 
Pagorum Incolae sunt coacti venire ad vallum Raka-
maz, ut Germanis metum incutiant, Generale Fran-
cisco Barkóczi. Comes Johannes Pálfi Caesareanus, 
cum aliquibus Germanis circa Mosonium est profliga-
tus, occisis Germanis illius; ita Caspar Eszterházv 
Caesareanus, cum suo Regimine Hungarico est profli-
gatus per Nicolaum Bercsényi, multique Trans-Danu-
bianorum Hungarorum partes Rákóczianas secuti sunt. 
Ingressi Transylvaniam Germani, eam totam citissime 
occuparunt et sibi subjecerunt, et totum Regnum iis 
subcubuit. Fortalitia multa, exceptis paucissimis apud 
Hungaros manentibus, Hungarique milites omnes ex 
Transylvania veniendo , circa fines Transylvaniae 
commorati sunt, rerum potientibus undique in Tran-
sylvania Germanis et eam possidentibus. Arx Tata, 
penes Danubium, est capta per Nicolaum Bercsényi 
(Joannem Bottyán) a Germanis interioribus. 
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Anno 1706. Mense Januario'. Ingressi in Transyl-
vaniam Mense Novembri Anni praeteriti Germani, 
cum Germanis ibidem adhuc Cibinii, alibiqne existen-
tibns se conjungentes, totam longe lateque Transyl-
vaniam subjugant, omnibus in potestatem suam sub-
jectis; Copiae vero Hungaricae in finibus Transylva-
niae commorantnr. Hoc ad resignanda Templa, Scholas, 
omniaque bona Ecclesiastica Eyangelicorum a Ponti-
ficiis ab Anno 1685. possessa, et nunc vigore Conven-
tus Szécséniani propter bonum pacis restituta, sunt 
exmissi a Principe et Statibus Regni Commissary, 
numero ternario, juxta aequalitatem Religionis; in 
Comitatibus Zemplenyiensi, Abaújvariensi erant : Jo-
hannes Guldenfinger Catholicus, Johannes Szathmári 
Református , Johannes Brezinay Lutheránus , qui 
Templa omnia, eorumque appertinentias, Evangelico 
Statui in praefatis Comitatibus et in Regni Partibus 
alys alii restituti erunt; qui se durius et aliter quam 
debeant gerentes: ad inquirendum contra ipsos ite-
rum sunt 3. Deputati Commissary, pariter juxta 
aequalitatem Religionis, cum Litteris Principis, die 
26. January Tokajino datis. — Princeps indicit nóvum 
Conventum, aut saltem Generalem Commissionem, 
Miskolczinum in Comitatu Borsod situm, ad 25. Janua-
ry et sequentes dies; quo congregati 13 Comitatus 
Superiores, Magnatum plurimi, ipse quoque Princeps, 
ibi de varys Regni rebus t rac ta tum, deque Regni 
negotiis dispositum, et nihil magni momenti aut me-
morabilis conclusum. In Transylvania jam rerum 
potientibus Germani sese in quarteria dividunt, ma-
jori tamen militiae mole Cibini rel icta; propter Ger-
manos hos magnus tóti Transylvaniae timor incuti-
tur. Hi enim severe et durissime se gerentes, illosque 
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supra modum tractantes, plurimi Magnatura Transyl-
vanicorum, Nobilium, Civium, Incolarum, relictis suis 
Oppidis, Civitatibus, Pagis, in Moldáviám et Transal-
pinam, ad Tureici Imperatoris et Vajvodarum Moldá-
viáé et Transalpinae clientelam se reeipiunt, magna 
omnium bonorum suorum jactura, quae Germanis, 
ibidem grassantibus, praedae et alimento iiunt. 

Mense Februario. Conventus Miskolcziensis hoc 
etiam Mense aliquot diebus durans, dissolutus est, 
Dominis ad Aedes suas redeuntibus, Principeque 
Agriam veniente ad consummendam ibidem residuam 
in quarterio hyemis partem. Aliquot millia Hunga-
rorum sunt ad Transylvaniam ordinata, ad resisten-
dum aut saltem obsistendum ibi Germanis. Ad Sce-
pusium etiam sunt aliquot millia Hungarorum com-
menderisata, in occursum Saxonum ex Polonia erum-
pere volentium, et ad auxilium Caesaris venire 
tendentium, ut itaqe illis resistatur, sunt ordinata 
aliquot Hungarorum illuc Regimina; nullám tarnen 
Saxones in Hungáriám eruptionem fecerunt, propter 
j am ad extremitatem properantia Saxonis negotia 
et Regis Sueciae ibidem triumphos et victorias, quibus 
Regni maximam partem sibi adhaerere fecit, paucis 
finitis fidelitate Saxonisque erat Rex Poloniae perma-
nentibus. Ita ergo haec intentio Saxonum bis de 
causis interrupta est, et evanuit. Res etiam Trans-Da-
nubianae optime procedunt rerum potientibus ibi 
ubique Hungaris, et magnum Germanis t imorem 
ineutientibus, Moraviam, Styriam, Austriamque de-
praedantibus, omnia longe lateque loca igne, ferroque 
vastantibus et solo aequantibus Generali Bercsénio et 
Ladislao Oeskay, ita, ut ipsius quoque Viennae Por tae 
ob metum Hungarorum clausae et obseratae sunt, 
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omnia Viennae vicina loca comburentibus Hungaris, 
imo ipsius Yiennae suburbia et vicos incendentibus. 
Et vix abfuit, quin ipsum Imperatorem Josephum, 
cum multis Ministris et Magnatibus extra Yiennam 
commorantem, vivum non interceperunt Hungari; et 
nisi fuga citissime sibi consuluisset : in manus Hun-
garorum incidisset. Ex Armada Germanica in Tran-
sylvaniam ingressa, aliquot millia versus Budam circa 
Lippam ad Szeged itura egressa sunt, quorum pars 
aliqua ultra Danubium profíigata, Generalis quoque 
Leslie (?) in Transylvania cum ad occupandas auri fodi-
nas cum aliquot Germanorum Centuriis ivisset, magno 
cum pudore et plurimo suorum militum damno, per 
Hungaros sine íructu repulsus est. 

Mense Martio. Prineeps cum aliquamdiu in Agriam 
commoratus fuisset, venit in Tapolcsán. Ab Irnpera-
tore Armistitium rogatur ab Hungaris, hoc praetextu, 
ut sub Armistitio Hungaros circumvenire et defrau-
dare possit; quod tamen ab Hungaris non est conces-
suin, nec ab iis ad Armistitium deventum est. In 
Transylvania cum Germanus omnia fenne fortalitia 
subigeret, aliqua tamen ipsis deditionem non fece-
runt, graves eorum obsidiónes et multas miserias 
tolerando, ex quibus et inter quae excellit Arx Déva, 
quae diutissime obsidionem Germanorum sustinuit, 
paucissimis in Arcé existentibus praesiíüarys; ad cujus 
Arcis expugnationem cum integro apparatu Germanus 
venisset, ab Hungaris exterioribus et praesidiariis se 
viriliter gerentibus, sub Arce hac ad 800 sunt dissi-
pati, plurimis occisis, plurimis captis (inter quos fuere 
eminentes Officiales) et ad Principem delatis, multis-
que apparatibus bellicis in Hungarorum potestatem 
devenientibus. Hac potiti sub Arce Déva in Transyl-
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vania Hungari victoria, plures iterum intrarunt ex 
Hungaris, ut Arx illa, ut et aliae in potestatem Ger-
manorum non deveniant; alimentisque post lianc 
victoriam hoc fortalitium est copiose refertum, nec-
non munitionibus et alys apparatibus bellicis. Rasciani 
in Provinciis suis se in ordinem redigentes, ad suc-
currendum Gfermanis in Transylvaniam ituri, cum in 
Inferiori Hungaria omnia igne ferroque vastarent, 
homines, pecora, omniaque eorum bona abigerent e t 
depraedarentur, magnnmque ubique timorem Incolis 
Hungaris incuterent : ab Hungaris circa Kecskemét 
insperato circumventi, cum praeda sua onusti et 
victoria laeti essent adorti, plurimos ex illis inter-
ficiunt, capiunt, magnamque praedae vim ab ipsis 
eripiunt, ipsosque dissipant, persequuntur, — donec 
saluti suae consulentes aliqui in interiora Provincia-
rum suarum loca, aliqui in fortalitia Germani semet 
ipsos reciperent. In Transylvania ab innatam Hunga-
ris inconstantiam et períidiam, Germanus quotidie 
majorum rerum potitur. 

Mense Aprili. Rerum potientibus in Transylvania 
Germanis, cum amplius Arx Déva eorum obsidionem 
clurissimam sustinere non potuisset : deditionem fecit, 
emissis inde praesidiarys absque ullo damno. Capita-
neus valde viriliter se gerens, Andreas Csáki, amplis 
a Principe honoribus extollitur; semel usque alias 
plurimi Germánom m sub hac Arce desiderati sunt, 
ibidem in Transylvania omnia intemperanter deprae-
dantes et devastantes, magnam et intolerabilem 
faciunt omniuin rerum inopiam; qua ratione non se 
amplius ibi subsistere posse credens Germanus: egres-
sum inde meditatur, magnum toti Hungáriáé metum 
incutiens. — Ex alia parte Tyrnaviae Armistitium 
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t ractatur et initur, ut sub Armistitio isto de paeifica-
tione tractare possint Imperator e tHungari ; Residen-
tesque Angliáé Reginae et Ordinum Hollandiae, qui 
se interposuerunt inter Hungaros et Tmperatorem, et 
Mediatores facti sunt, totoque animo pacem inter 
Dornum Austriacam et Magnates Hungaros ad Hun-
garorum commodum facere conantur, eodem Tyrna-
viam scilicet veniunt Vienna, ad quos etiam aliqui 
Magnatum Hungarorum venerunt, Princepsque eo 
exspectatur. In Transylvania ex Germanis bono nu-
mero desiderantur Hungari, eos insperato adgredien-
tes, qui non longo post tempore vicem in vice Hun-
garis rependerunt. Rascianique adversus Hungaros 
tum in Hungaria, tum in Transylvania dira moliuntur. 
Circa Viennam, ut antea, iisdem passibus procedunt 
Hungari, valde optime procedentibus, ibi rebus nihil 
Germanorum perfidie credere volentes. Ad Várad ex 
Hungaris Caesareanis et Rascianis multi sunt per 
Hungaros profligati et capti; Arx quoque Váradiensis 
in arctiorem et duriorem obsidionem devenit, ita, ut 
amplius cum Germanis Transylvanicis corresponden-
tiam habere 11011 possit. Germani Transylvanienses tum 
fame (quae tunc in Transylvania maxima), tum peste, 
quae inter Germanos grassari solet, valde deficiunt, 
plurimis quotidie ex iis morientibus, tum ob aerern 
illis inasvetum, tum ob egestatem ab illis paratam. 

Mense Mcijo. Armadae hujus Germanicae Cam-
pestris Generalis Comes de Herbeville, — qui ean-
dem introduxit in Transylvaniam, — cum Raba-
tino Generale Transylvaniae male conveniens, Tran-
sylvaniam deserit, et cum 30 sibi adjunctis, 
versus Arad, Lippa, Szeged, ad Partes Trans-Danu-
bianas, et inde Viennam ad Imperatorem venit; 
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sicque totius hujus Armadae, ut et ejus quae erat in 
Transylvania, Supremus Commendans Rabatin consti-
tuitur, qui ex fortalitiis et quarterys ad Cibinium 
Castra metatur, in unum corpus redacta tota militia 
Germanica, ibique parvum praelium cum Hungaris 
initur, caesis aliquot Germanis, pax ubique promulga-
tur. Princeps quoque ex Kis-Tapolcsány in Noviso-
lium venit, ubi de Armistitio tractatur. Armistitium 
ergo ex Consensu Principis et Statuum Regni Hungá-
riáé inter Imperatorem et Hungaros est conclusum 
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ibidem Neosolii, vulgo Ersek-TJjvár, ab hoc Mense, ad 
diem 1-mam Mensis July, ut sub decursu illius tem-
poris de pace futura tractare possint Mediatores et 
Ministri Imperatoris cum Hungaris. Qua ratione Im-
perator etiam in Transylvaniam mittit suos Legatos, 
ut ibi quoque Rabatin cum Hungaris Armistitium 
ineat; quo Legati versus Tokaj cum praesidio Hunga-
rorum venerunt in Transylvaniam. Tyrnaviam ergo 
venerunt Residentes Angliae et Hol1 andiae, et cum 
illis alii quoque Confoederatorum Legati, qui a Chri-
stianis Regibus et Principibus ad compositionem cum 
Imperatore et Hungaris sunt expediti, — Magnates-
que Hungari huc eongregantur, Castraque ex utrisque 
partibus, tum ex parte Hungarorum, tum Germano-
rum valde prompta et parata sunt, ut tractatio de 
pace fiat sub armis, ut ne dolus et fraus aliqua rei 
subsit; multa millia ergo ex Inferioribus Partibus ad 
Partes illas Cis-Danubianas migrarunt, Generale a Rege 
Galliae expedito, Antonio de Lemothe. Cassovia quo-
que plurima tormenta et munitiones sunt ducta sub 
Arcem Leopols tadianam, jam pridem et aliquot vici-
bus obsessam, quae etiam deditionem facere inmittit, 
ut et Arx aut Civitas Semproniensis. 
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Mense Junio. Conclusum est Mense Majo Armi-
stitium sub toto Mense Junio acl 1-mum seilicet July 
duraturum, quod Armistitium in Transylvania etiam 
publieatum est, et Armada Germanica in quiete fűit 
sub effluxu Armistitii, sic etiam in Partibus Trans-
Danubianis, et Moraviae, Austriaeque finibus. Prin-
cepsque in omnia fortalitia in tota Hungaria Ger-
manis adhuc referta suos immisit Commissarios 
Hungaros, qui ubique in fortalitiis fiant pignora, et 
reciproce ex omnibus illis sunt emissi e parte quoque 
Germanorum. Sub hoc Armistitio ergo Tyrnaviae est 
t ractata pax, ubi erat praesens ipsémét Princeps, 
Senator es Regni, in Conventu Szócsényiano consti-
tuti, aliique Magnates et Comitatus, aut eorum Depu-
tati, Mediatoresque Reginae scilicet Angliáé et Prae-
potentium Ordinum Hollandiae, cum aliis Regum, ut 
Sveci, Poloni, Galli, — Ducum, ut Brandenburgi, 
Reipublicae Venetae Legatis, qui toto conamine 
propter universalem Christianis pacem intendebant 
compositionem facere inter Hungaros et Impera-
torem. Ipsius quoque Imperatoris Ministri Legati, ut 
CancellariusBohemiae,Minister Harag (Hamich), et alii, 
cum Stephano Szirmay, Okolicsányi, et alii; punctaque 
pacificationis jam typis erant vulgata, et toti Chri-
stianitati ad videndum proposita. Uxor quoque Prin-
eipis, cum liberis suis a discessu Prineipis Neostadio, 
sub specie honesti aresti, Yiennae sub tutela Impe-
ratoris Tyrnaviam est emissa, magna et pomposa 
Germanorum comitiva, indeque cum simili pompa 
Viennam remissa. Et hoc Mense parum abfuit, quin 
pax inter Imperatorem et Hungaros conclusa fűit, 
ita, u t liber passus Hungarorum in Viennam et ad 
omnia loca Caesareanis referta, et inde reciproce ad 
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Hungaros; sed Imperator nullomodo haereditatem, 
quae ipsi in Coronatione sui Anno 1687. est data, 
concedere, sie et Transylvaniam, utpote quam armis 
subjugavit propinis, — Hungari vero haec duo maximé 
urgentes. Caetera Germanica et postulata Hungaro-
rum amicabiliter composita sunt. 

Mense Julio. Cum toto Mense Junio compositio 
de negotio pacis absolvi 11011 potuisset: Armistitium a 
1-ma July protractnm est ad 24. July, Mediatoresque 
et Legati Imperatoris Viennam euntes redeunt cum 
plenaria autlioritate ab Imperatore ipsis data, — ite-
rum ergo adgrediuntur rem pacificationis Imperatore 
Semper urgente maxime haereditatem et Transylva-
niam. A Principe et Hungaris jam ad hoc deventum 
est, ut Transylvania cedatur Imperátori, 11011 multum 
curante Principe principia cum Transylvaniae; sed 
haereditas nullo modo est concessa, utpote pro quo 
actu militatur et propter quam tanta Hungarici sang-
vinis effusio facta est. Si enim haereditas concessa 
fuisset Imperátori, utpote haereditarius Hungáriáé 
Dominus, pro lubitu gubernasset et administrasset 
Hungáriám, et penes haereditatem caetera etiarn 
omnia ad eum redivissent. Hoc etiam tempore ergo 
tractatur negotium pacis per Principem et Senatores, 
Magnatesque Hungáriáé. Interim proHigatus per Sve-
cum Saxo, cum in Polonia j am mansionem suam 
habere posse rite crederet, ad Scepusium se continuo 
parabat cum eruptione, et sie trans Scepusium per 
Hungáriám in Moraviam et Austriam se reeipere 
posset. Qua ratione magna in Superiori Hungaria 
trepidatio orta est, metuentes undique hunc Saxonem, 
utpote jam cum ultimo sui periculo colluctantem; 
ideoque certa regimina Hungarorum in occursum 



'282 

eorum ad Scepusium sunt missa. Sed üeus nunc 
etiam, ut antehac, hanc ejus intentionem praepe-
divit. Penes Neosolium etiam in promptu erant Copiae 
Hungaricae magno numero, invigilantes, ne Armi-
stitio fraus succumbat, cui sunt maximé dediti Ger-
mani. Antoniusque Eszterházi cum aliquot regimi-
nibus, et Antonius de Lemothe Generalis cum 9000 
valde promptis et instructis ad Neosolium veniunt, et 
ad Partes Cis-Cassovianas. Cum hoc etiam temporis 
decursu nihil certi concludi possit in negotio pacis: 
iterum a 24. July ad ultimum ejusdem Mensis Armi-
stitium est protensum. Sed tunc etiam inhaerente 
prioribus continuo Imperatore, nihil certi sub illó 
quoque tempore conclusum, — et sic eventum Armi-
stitii (quod ipsimet Germani Hungaris praedixerunt) in 
nihilum abiit, et tractatio pacis, quae jam ab Omni-
bus adesse credebatur, tantum potuit. Germanus enim 
valde elatus triumpho, quem recenter Confoederati 
Angii et Hollandi de Gallo reportarunt, Hungaros 
contempsit, Armistitium violavit, nec amplius de pace 
tractare, aut saltem verba facere volens. Residentes-
que Neosolio discedunt, admirantes magnam Impera-
toris inconstantiam, et abeuntibus Principi et Magna-
tibus res Hungarorum et Imperatoris domi detegunt, 
promittentes se posthac etiam u t antehac servi-
turos, et omni conamine pacem allaboraturos. Legati 
etiam, quos Caesar miserat, abeunt, Princepsque inde 
dimovetur, Magnatesque dissipantur, et Armistitium 
penitus annihilatur, et noviter ubique, tum in Hun-
garia, tum in Transylvania, liostilitas exercetur, ad 
Arma conclamatur. Rabatin to tam Transylvaniam 
omnibus Thesauris, Bonis, Armis, Pecubus, Curribus, 
et omnibus penitus ad extremitatem spolians, cum 
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to ta militia Germanica ad Bonczida Castra metatur, 
magna Regni parte in Moldáviám et Transalpinam 
ob metum eorum peregrinante. 

Mense Augusto. Rebus se ergo ita habentibus, 
Rabatin ad Bonczida Castra metans, et ingenti appa-
ratu. utpote 10,000 Germanorum et Rascianorum 
Exercitu, 7000 Curruum, plus quam 40 Tormentis et 
alys apparatibus bellicis, relicto pauco in fortalitiis 
Transylvaniae praesidio, egreditur, hoc íme, utAgriam, 
Cassoviam et Fragopolim obsideat et expugnet, qui-
bus expugnatis, totam Hungáriám ac Transylvaniam 
subjuget, quod etiam se effecturum, Rabatin per 
Deum et per Diabolum jurát . Cujus egressus ex Tran-
sylvania magnum toti Hungáriáé timorem peperit, 
trepidabatur enim in universo Regno Hungáriáé acl 
rumorem hujus Exercitus aufugientibus integris Civi-
tatibus, Oppidis, Pagis ob metum Germanorum et 
maximé Rascianorum, qui erant magno numero, usque 
ad 2000, adjuneti huic Armadae; ipsa quoque Urbs 
Debreczina jam ut Anno praeterito aufugit, relicta 
Urbe vacua hominibus, referta tarnen et plenissima 
omnibus bonis acl lianc vitám spectantibus. I t a 
faciunt et omnia longe late loca, volentes magis 
omnium suarmn rerum jacturam facere, quam denuo 
crudelissimo jugo Germanico collá sua subdere; mili-
tesque plurimi Hungari, relictis Armis, suisque Offi-
cialibus, ad domos suos redeunt, multis millibus 
Castra minuentes. Magnatesque et Nobiles multi cum 
sua familia in fortalitia, Urbes Arcesque recipiunt 
se, aut ad loca hostibus non tam obvia, remotiora 
abeunt. Germanus eadem, qua intrabat, via, egressus 
est, ad passum scilicet Karika dictum, multorum 
Saxonum et Valachorum, ad 12,000 millia, aurigarum 
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secum vehens, ubi acl Karika Hungari eos adgrediun-
tur, circiter 600 ex Germanis occisis, multos Currus 
illis eripiunt. Hungari, qui bono numero se cum liac 
Armada ibidem conjungere volebant, per Generalem 
Alexandrum Károlyi dissipantur, multis ex illis inter-
necione datis. Trans-Danubium Joannes Pálfi et Gene-
ralis Storemberg cum nova Armada Germanica, Hun-
garisque Caesareanis et Croatis, Rascianisque volebant 
se cum hac Armada Rabatiniana conjungere: sed per 
Generalem Comitem Bercsényi insperate sunt adorti, 
et ex parte dissipati, ex parte caesi, — non parvo 
Imperatoris damno. Rabatin a Karika versus Margita 
veniens, consedit ad stationem Pocsaj dictam, inter 
Várad et Debreczen sitam, quo ibi considente : Hun-
gari ex omni parte ingenti numero advolant, et circa 
illos Castra metantur, augentes quotidie sua Castra 
Hungari, et se in ordinem redigentes. Rasciani etiam 
magno numero adjunxerunt se Germanis, qui sunt 
infetissimi Hungarorum liostes, et jam desperati 
latrones. Populus ubique hanc Armadam metuit, et 
relietis suis domibus, acl loca remotiora aufugit. Ger-
mani vero ab Hungaris perpetuo infestantur, aliquot 
ex suis propter Hungarorum insultum amittentes, 
qua ratione valluin ibi sibi Germanus exstruere 
cogitat : sed iterum alio veniente consilio, negligit. 
Princeps vero cum universa peditum Hungarorum 
Copia Neosolio motus, Arcem et Urbem Strigonien-
sem obsidet, et illám acerrime nocte dieque tormentis 
grassans, oppugnat, ut passus et portus ille quoque 
commodissimus, et fortalitium robustissimum Germa-
nis eripiatur; ibidemque prope Strigonium vallum ad 
ripas Danuby situm fortissimum a Germanis posses-
sum, praesidioque forti munitum, per Hungaros, Gene-
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rale Antonio Eszterházy est reoccupatum, excussis 
inde Germanis et interfectis plurimis. — Arx quoque 
Strigoniensis, Principe generöse obsidente, deditionem 
fecit, occnpata prius per insultum Hungarorum Civitas 
etiam Strigoniensis, multis ibi inventis tormentis, 
machinisque bellicis. Germanique circa Posoninm 
Castra metantes, sunt profligati per Hungaros, multis 
amissis, captisque, et ad Principem deductis. Armada 
vero Germanica ex Transylvania egressa, ad Arcem 
Szeged, fortissimo Imperatoris praesidio munita, 
venit, ibique superato Tybisco, penes fluvium ejusdem 
cum aliquando ibi commoratus fuisset, ad Szólnokinam 
Arcem venit ; cujus adventu Hungari praesidiarii tre-
mefácti, Arcem prius exustam relinquunt, et sic Ger-
mani Arcéin vacuam occuparunt, relicto ibi suo Ger-
manorum Arcem custodientium praesidio. 

Mense Septembri. Diu circa Szólnokinum, ad 
flumen Tybiscanum situm commorantes, ob Hungaro-
rum metum et insultum Germani, proditione quo-
rundam Hungarorum Dominorum et falsorum Patriae 
filiorum, ad quorum etiam vocationem, assecuratio-
nem et proditionem ex Transylvania erant egressi, 
qui Arcem Agriam, Urbesque Cassoviam et Fragopo-
lim illis se dedituros promittebant, — inde a Szólnokino 
moti versus Arcem Agriam, ad eam occupandam, ut 
j am proditione illa deditam; ita enim cum quibusdam 
Magnatum Hungarorum, hic non nominandorum, erat 
compositum. Sed cognita prius, quam Germani illuc ad -
venissent, lioc factione, Rasciani praesidiarii, qui jam 
partes Hungarorum tenebant quidem: secl factionis 
erant conscii, per Comitem Bercsényium Arce sunt 
ejecti, eorum Officiales comprehensi, Capitaneus incap-
tivatus, Domini proditores part im incaptivati, partim 



'286 

sub praetextu alterius alicujus rei, Aree emissi, — et sic 
omnes proditionis conscii absque ullo disturbio et peri-
culo remoti, et nóvum usquead 2000 militum peditum, 
fortissimum praesidium immissum est. Nihil in hae re 
Germani scientes, utpote qui perpetuam cum prodito-
ribus his correspondentiam habebant, more suo solito 
velites usque ad 300 praemittunt, Arcem ipsi quoque 
intraturi; qui absque ullo metu hostis advenientes: 
per praesidiarios hostiliter, tormentis et sclopetis 
sunt infestati et obruti, et plurimi ex illis, utpote 
nullum metum habentes, occisi, praesidiariis eos us-
que ad ipsa plane Germanorum Castra persequen-
tibus, — ita, ut paucissimi ad Castra salvi ex illis 
redirent. Qua re summe exterriti Germani, státim 
Rabatini de rebus suis dubitare cepit, itaque spe sua 
frustratus, iter ab Agria, cui vicinus erat, versus 
Urbem Cassoviam recta dirigunt, idem cum Cassovia 
facturi, quod Agriae facere conabantur; quod et 
fecissent, nisi Deus ipsos et ipsorum clanculariam 
factionem hocmodo elusisset. Moti itaque ex statione 
Madár (quae per Hungaros, ut et Civitas Agriensis 
exteriőr, combusta est) ad Pagum Keresztes dictum 
perveniunt. Eheu infelicem multis Hungáriáé Partibus 
Mensem hunc! Eheu memorandum Septembrem! 
Unuin enim vae, alterum vae sequitur. — Audita 
enim appropinquatione Germanorum: magna et ma-
xima magnis Regni Hungáriáé Partibus consternatio 
facta est, aufugientibus quaquaversum Civitatibus, 
Pagis, Oppidis relictis, integrisque suis domibus ac 
omnibus suis domesticis supellectilibus, et ad sylvas 
dentissimas, ad ingentia montium juga, ad convalles 
atque loca abdita, et hostibus non tarn facile ob via 
se recipientibus, ad Partesque Regni ulteriores et loca 
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remotiora proficiscentibus, et magno cum inetu, 
magna omnium rerum jactura, magna cum conster-
natione, magnis cum laerymis fugientibus, cogentibus 
eos, et urgentibus exire militibus Hungaris, uolentibus, 
ut liostis ab iis expectetur. lüde moti Germani, ad 
Civitatem totius Comitatus Borsodiensis fiorentissi-
mam, nobilissimam et populosissimam Miskolcz per-
veniunt, eamque vacuam hominibus reperiunt; ubi ali-
quamdiu commorati, to tam Civitatem devastant, omnia 
bona, omnesque facultates terrae ab Tncolis impositas 
eximunt, omnes acervos assummunt, part im combustis, 
partim in alimento direptis, totam miseris Incolis vin-
demiam eripiunt, omnes vineamm fructus nobilissimos 
intemperanter depascentes, et omni ingenio, omni mo-
limine damnum et periculum Genti Hungáriáé inferen-
tes. Ibi ergo Omnibus bonis, alimentis, victualysque 
repleti, dum inde pedes suos movere vellent : to tam 
Civitatam Die 21-ma exurunt, combustis praeter 
Templum omnibns aedibus, et in cinerem redactis, u t 
nocturno tempore ardens Civitas, adinstar facis ipsis 
inde egredientibus lucere possit, liominibusque Gen-
tilium instar erudelissime excoriatis, liberisque eorum 
ad unum usque interfectis. Inde ad Oppidum Comi-
tatus Abaúj Szikszó perveniunt, eamque hominibus 
pariter vacuam, omnibus bonis spoliant, et die 28-a 
similiter in cineres et favillas, una cum Templo redi-
gunt, Hungaris aliquibus circum ipsos equitantibus, 
exspectato succursu Hungarorum majori nondum 
satiata tantis damnis inaestimabilibus. Gens haec 
crudelissima, ipsis Turcis crudehor, et sangvisuga, ver-
sus Cassoviam ad eam occupandam vel oppugnandam 
moti, penes fluvium Hernáth Pagos plurimos, bonis, 
Incolis refertos. ut Aszaló, Csanálos, Halmaj, Deine-
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cser, Encs, Szurdok, Németi, etc. crudelissime exurunt, 
nullis parcentes hominibus, quos comprehendere po-
terant , imo nullis mulieribus, vae! nullis infantibus, 
sed omnes absque ullo personarum respectu, excori-
ando occidunt. Congressis ad Pagum Szent-András 
cum eorum velitibus Hungaris, ubi ex Rascianis non-
nulli occubuerunt, et die 26-ta ad P erény Hungari 
numero 4000, qui erant ab eorum velitibus, sunt 
profligati, occisis multis ex Hungaris. Advenientibus 
undique Hungarorum Copiis Comite Bercsényio, Cas-
sovia praesidio forti 3000 peditum est munita, a 
cujus portis die 26. eorum velites sunt tormentis 
repercussi, ii tarnen e Regione Cassoviae die 29. ad 
Pagum Barcza Castra metatur, die 30. ad Misioka, 
ad Occidentem et Meridiem a Cassovia, inde infestan-
tes Cassoviam, — et sic Urbem obsident, de tribus 
partibus eam oppugnaturi, circundantibus eos undi-
quaque Hungarorum Copiis. Militia Germanica Trans -
Danubium ad succursum horum Germanorum Ventura 
est iníligata magno Hungarorum triumpho, postquam 
triumphum multarum rerum ibi potiti Hungari, et sic 
metus his Germanis major incussus; Princepsque cum 
multis peditum millibus a Strigonio de Germanis trium-
phans, propter quos tam din commorari debuit, ad Ger-
manos hos, ad Cassoviam scilicet Castra metantes, citis-
sime adproperat. Obsidentes Urbem Cassoviam Ger-
mani eontinuo, nocte dieque valde accerrime infesta-
runt, vallum tribus in locis Urbi objiciendo, et octenis 
uno ictu tormentis explosis Urbem quatiendo, magnum-
que urbensibus et praesidiarys interioribus timorem in-
jiciendo,sedtamen sempertormentorum et sclopetorum 
ejaculationibus indesinenter factis ab urbensibus re-
pulso, et die 3. ex valló, quod Urbi ad Occidentem obja-
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ceret, ab exterioribus Hungaris militibus et praesidia-
riorum tormentorum ejaculationibus expulsi, excisi, 
magno numero Germanieo, et die 5. ab Hungaris 
militibus de noete aggressi, multi captivorum et au-
rigarum Saxonum, Valaehorum sunt liberati, Casso-
vienses valde viriliter se gerentes, ipsum quoque 
tibicinem, qui de nocte ad petendam TIrbem a JRaba-
tino erat ablegatus, globo tormentario t rajecerunt; 
legesque bellicae et puncta ab urbensibus sunt pro-
mulgata, ut scilicet nemo ne minimam cum hoste 
correspondentiam habeat, secus facturis mors sine 
ullo personarum respectu certa. Germani vero die 9. 
insultum Urbi adferre volentes : Urbem expugnaturi 
nondum tarnen ausi facere. Rabatin autem, ut ipsi-
met Germani tandem Hungaris fassi sunt, tribus vici-
bus omnes Officiales convocavit Germanos, intimans 
illis, ut scilicet si cum felici successu Urbi insultum 
fecerint : tribus continuo diebus praedam in Urbe 
militibus permittet ; sed nec Officiales, nec Gregarii 
milites ullomodo volentes et audientes pertentare 
dixerunt, omnes illos et to tam hanc Armadam esse 
perituros, si scilicet insultus apparabitur. Et sic valde 
ab interioribus desperata audiata, aut magis temeri-
ta te exterriti; bombis saltem et tormentis muros et 7 * 
Urbem debilitabant, sed a praesidiarys et Civibus 
fortissime semper sunt repulsi, plurimis Germanorum 
Centuriis amissis, multisque eorum Officialibus desi-
deratis. Princeps quoque cum Hungaricis peditum 
Copiis appulit, de hoste Trans-Danubiano triumphans, 
et cum Bercsényio se conjunxit, Károlyi cum aliquot 
millibus continuo circa Germanorum Castra residens, 
et eos continuo infestans et dilacerans. Quo Prineipis 
adventu Germani valde exterriti, abitum inde medi-
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tantur, injectis die 9. et 10. in Urbem Cassoviam 845 
bombis bellicis, praeter plurimos globos tormentarios, 
qui ad 1000 numerati sunt. Quibus Urbs tantopere 
est debilitata, ut magna pars propugnaculi fortissimi 
Folgász dicti, cum muro adjacente dirueret, magna-
que pars plateae Folgász conflagraret propter bom-
bas saepissime injectas, plurimaeque domorum in 
tota Urbe corruerunt, imo Templum magnum Cathe-
drale ietu bombae est trajectum, et Altare maximum 
dilaceratum, multorum millium florenorum damno. 
Sed et Urbs et urbani ab iis tormentis sunt infestati: 
pariter ex Urbe de muris et propugnaculis bombis, 
ignibus, tormentis et sclopetis sunt Germani exterio-
res agitati, et ex vallo aliquoties expulsi, et ab 
Urbe repulsi; quae ejaculationes ex Urbe indesinenter 
nocte dieque, totis 1 0 diebus fiebant. His multis Ger-
manorum exteriorum infestationibus praesidiarii et 
urbani jam tantopere erant debilitati, ut vix amplius 
obsidionem tolerare valuissent, — cum vallum Ger-
manorum ab Urbe adj actum saltem sclopi distabat, 
ita, ut Germani de propugnaculis splodere nec possent 
tormentis, sed solis sclopetis manualibus, et corbes, 
quorum ope Germanus insultum facere volebat, ali-
quot centeni ingentis adinstar currus unius magni-
tudinis ad fossam exterioris Urbis j a m erant compo-
siti, et parum abfuit, quin de Urbe actum esset. Sed 
Deus mirabili suo judicio eos terrefecit, et audita 
f'ama adventus Principis, sunt exterriti, tunc plane, 
cum insultum urbani maximé metuunt, et succursum 
externorum anlielant Die 11. Octobris tota Armada 
de nocte e Castris suis, spe sua frustrata, discedit, 
relictis ibi omnibus ad expugnationem Urbis prae-
paratis, vallo scilicet, corbibus pluribus curribus in-
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strumentis, ad faciendum vallum idoneis, et aliis plu-
rimis rebus, Germanorum occisorum corporibus, qui 
obsidione Urbis tum ab urbanis tormentis agitati, 
tum ab externis militibus per insultus identidem 
infestati, usque ad mille oceubuerunt, et si ad insul-
tum res devenisset : pauci ex to ta Armada salvi 
remansissent; erant enim tum Cives, tum praesidiarii 
animo plane desperato, qui usque ad ultimum vitae 
halitum aequo se animo pugnaturos decreverunt. Ex 
urbanis vero (omnibus testantibus) 16. tantum desi-
derati sunt. — Princeps ergo cum Comite Bercsényio 
approperans, die 14. Urbem, obsidione solutam, 
ingreditur, ibique rebus dispositis, Officiales, Commen-
dantem scilicet nomine Andreám Radics, Capitaneos-
que peditum Tliomam Esze, Joannem Ölyvös, et 
alios Officiales amplis honoribus et donariis, facta 
eorum admirans, ornat, — militesque pedites Urbem 
satis accurate defendentes, stipendio bimenstruo dona t ; 
sicque Urbe eductis his militibus, die 15. Urbe egre-
ditur. Germanus vero a Cassovia discedens, consedit 
die 11. ad stationem Csány, inde 12. ad fluvinm Her-
náth, 13. ad Oppidum Göncz, quo Oppido ex to to 
combusto, curribusque Incolarum aliquibus deprae-
datis, combustis etiam Pagis circumvicinis, die 15. 
inde se movet ad Tállya Oppidum, quod etiam cum 
alys Oppidis nobilissimis Szántó, Mád, Szerencs, ab 
Hungaris ipsis comburitur, qui jam a Cassovia sub 
ductu Alexandri Károlyi alia via jani Germanos ante-
cesserunt; die 1 6. horis matutinis Antecessores, vulgo 
Repor, Germanorum, Hungaros ad Oppidum Kereszt-
túr, otio praedae potuique deditos adgrediuntur, e t 
magnam Hungarorum stragem insperato faciunt, 
sub Brigadiro Ladislao de Szemere, occisis ex Hun-

19* 
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garis plus quam 200 equitibus. et usque ad 500 
equorum ad eorum manus devenerunt, totaque Castra 
Károlyiana et ipsummet Károlyium inde a Kereszttúr 
usque ad Patak per duo milliaria fugere coegerunt. 
Die 1 6. occupata Hungarorum statione, hoc Oppidum 
intactum remansit, eo plane tempore Hungaris, com-
burere volentibus, cum Germani et Rasciani eos 
adorti sunt. Germanus die 16. venit ad Tokaj, ibique 
Oppida, vini optimi feracissima Tokaj , Tarczal et 
Kereszttúr usque ad diem 25. depopulatus est, absque 
omni timore vindemias, sibique aliquot centena vasa 
vini optimi congerens, juxta antiquum sui desiderium. 
vineasque corrumpens, et Semper memorali damno 
non solum fncolarum. sed et Principis et Magnatum 
ex toto devastans et penitus corrumpens. Hoc Ger-
mani factum, e longinquo prospicientibus Copiis Hun-
garicis, Principe et Bercsényio, quorum Castra ad 
30,000 numerabantur, a statione Méra, tribus inde 
milliaribus distita, Károlyi usque a Sáros-Patak, — j am 
juxta antiquum sui desiderium vinis optimis horum 
Oppidorum oneratus : die 25. ponte duplici s trato 
super Tybisco eum transcendit penes Tokaj, non com-
bustis his Oppidis Tokajino, Tarczalino, Kereszttúrino, 
omnemque praedam secum aufert, cum quibus non po-
test celerrime transire pontem, ubi ab Hungaris totis 
diebus 24. et 25. est pugnatum, nondum tarnen ipsis 
eripi potuit, licet non absque damno Germanorum per 
Károlyium facto. Germani die 26. circa Tybiscum 
commorantes, 27. veniunt ab Lök Pagum, 28. ad 
stationem Dada, 29. ad Eszlár, 30. ad Oppidum Szent -
Mihály, 31. ad Polgár, circa Tybiscum situm, ubique 
aut saltem per insidias et insultus infestati ab Hun-
garis, semper eos comitantibus, nec ut pabulatum 
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egrediantur, permittentibus, loca vero omnia vueua 
relicta sunt , Incolae per Hungaris expulsi, bona 
eorum, antequam Germanus adveniret, per Hunngaros 
depraedata, et loca eorum combusta sunt, ne scilicet 
alimento ex illis sibi succurrere possit; quod tamen 
parum, vei nihil profuit Hungaris, habentibus ubique 
alimenta Germanis. Arx Strigoniensis, quae per Dei 
gratiam Principe diu obsidente ab Hungaris lpost 1000 
circiter Germanorum mortem erat occupata: nunc per 
Germanos est reoccupata, per incuriam Hungarorum, 
Generale Germanico Storembergh, qui parvo suorum 
periculo, ad maximum vero Hungarorum opprobri-
um, eam Caesari denuo recuperavit. Expulsis itaque 
inde Hungaris : magna pars iterum Hungáriáé Trans-
Danubianae Caesareanas amplexa est partes, et Ca-
stra Germanorum Trans-Danubiana aucta et' corrobo-i 
rata Generale etiam Comite Joanne Pálfio, volente se-
metipsum et partém Castrorum Trans-Danubianorum 
cum Armada hac Rabatiana conjungere. Cujus in occur-
sum ire molitus cum Copiis Hungaricis Princeps, Tran-
silvanique omnes, usque ad multa millia, Generale Co-
mite Laurentio Pekry inanimes insurrexunt, non am-
plius intromittere in Transylvamam Germanos volen-
tes, nec amplius illius jugum ferre et subire. Utpote 
qui omnibus suis per Germanos bonis et thesauris 
sunt emuncti, et quorum magna pars nunc quoque 
in peregrinatione in Moldavia et Transalpina delites-
cit; fortalitia autem Transylvanica adhuc a Germanibus 
ibi relictis praesidiarys fortissime custodiuntur, demo-
lito per Hungaros Medgyesino et Szász-Sebesino. Quo-
rum omnium quis eventus ? Deus et tempus docebunt. 

Mense Novembri. Septembri et: Octobri forsan 
aliquo felicior November aliquibus. Incolae enim 
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magna parte quaqua versum acl loca remotiora dis-
persi, ad aedes suas, aliqui vero ad einer es et favillas 
aedium suarum redeunt etiamnum et illic vaganti-
bus; redeunt ergo ad suos Lares, quorum loca divina 
Providentia, aut ab hostium injuria, aut ab Hungaro-
rum crudeli incendio liberavit; ab UrbeCassovia enim 
adusque plane Tybiscum, seu Oppida Tarczal, Tokaj, 
nullum Oppidum, nullus Pagus intactus : omnes aut 
ex toto, aut ex parte combusti, omnes desolati et 
crudelissime devastati, omnes acervi Vulcano dicati, 
omnia bona intemperanter depraedata, in locis Omni-
bus, in paucioribus per hostes, in plurimis per ipsos-
met Hungaros, qui ipso hoste crudelius adversus 
Gentem suam semetipsos gesserunt, nihil illis par-
centes, ac si ipsissimi hostes ipsorum fuissent, tali 
consilio, ut ne hostium alimento et receptaculo sint, 
combusta, vindemiandique aliquibus data licentia, licet 
satis paucis; potiorem enim vindemiae partém ho-
stium crudelitas et Hungarorum effrenata licentia 
perdidit et abstulit, eorumque latrocinium consump-
sit, intemperanter omnia ubique depascentes, mag-
namque uti Regno inopiam, sibique egestatem maxi-
mam parantes, et annonae caritatem gignentes. Haec 
obiter Germanus, a statione praecedenti, ad Szolnoki-
num et ultra pervenit, Rascianis cum innumera 
praeda vinorum, peeudum, aliarumque rerum omnium 
innumerabili mole ad Partes Rascianas, scilicet Pro-
vincias Rascianis refertas dimissis, qui abeuntes, mul-
tos centenos curruum plena praedarum secum vexe-
runt, qui donec aberant, et praedam hanc domi suae 
dislocarunt, aut dilapidarunt, toto illo temporis de-
cursu. Minora fuit ibidem circa Szolnok Armada 
Germanica, ad terrorem et tutiorem toti miserae 
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Parti Trans-Tibiscanae. Urbs enim Regia Debreczina 
tota tertio aufugit, relicta Urbe vacua, cum innumeris 
alys Pagis et Oppidis, cujus molendina omnia per 
Hungaros, non parvum Civium damno, exusta sunt. 
Onere ergo suo disposito Rasciani, ad Castra Germa-
norum redeunt, et sie Germani a statione diutina 
18. Novembris moventur, et 20. ad Debreczeny ve-
niunt, non tarnen Urbem cum Castris ingressi sunt, 
sed tarnen quotidianis excursionibus crudelissime de-
vastarunt, curruum fugitivorum Debreczenyiensium, 
Szoboszloviensium et aliorum usque ad 300 insperato 
iis superveniendo abigunt, nullos tarnen ex illis spe-
ciali Dei Providentia occidunt, aut, u t antecedenter 
faciebant, excoriant, — sed ad captivitatem ducunt. 
spoliatis omnibus illis, bonaque omnia illorum in 
currubus retenta, sibi accipiunt. pauperiores vero 
prius plagis verberatos, üb ere dimittunt. Generalis 
quoque Károlyi aliquam illorum pabulantium Germa-
norum stragem facit, aliquot currubus et vinis ab 
ipsis ereptis, Copiarum, quae adhuc supererant, Dani-
carum Generalis cum Rabatino concertat, non amplius 
contra Hungaros dimicare volens, plurimis jam ex 
suis amissis, utpote qui non ad Hungaros, sed etiam 
Gallos, ad succurrendum Caesari est missus; quem 
Rabatin incaptivat, sed tandem dimittit. ipsi quoque 
Dani abierunt, relictis ibi Germanorum Castris. Rascia-
norumque plurimi, multarum molestiarum, injuriarum 
et Germanorum perfidiae magnae pertaesi, nec ii am-
plius dimicare volentes, in Patriam suam clam noctu 
abierunt, qui occisis vigilys Germanicis diseedunt, 
relictis ibi saltem 400 Rascianis. — Quo facto, Raba-
tin iratus, ipsorum Generálom aut Colonellum Tököly 
nominandum incaptivat, et diutissime in duro aresto 
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detinet. Iterum Germanus Castra metatur ad Bátor, 
anxius de eventu rerum suarum; Transylvani enim 
omnes unanimes eonsurrexerunt, non amplius Germa-
nnm in Transylvaniam intromittere, et iis se subjieere 
volentes. Armada vero Caesarea Trans-Danubiana Ge-
neralis Storembergli et Pálfiana, se cum hac Armada 
conjungere ab initio volens, per casum est profligata; 
milites enim Hungari unanimes hos Germanos ad-
gressi sunt, et plus quam 3000 ex illis occidunt, 
multis centenis captis, totisque Castris dissipatis; 
haec autem Armada erat maxime Yiennensis. In hoc 
praelio Generalis Commendans Comes ab Haiszter 
captus, et ad Principem adductus est, cum alys emi-
nentibus Officialibus Germanis. Ex Hungaris occu-
buerunt 150; erat Hungarorum Commendo Baro 
Stephanus Andrásy, supremi Officiales Hungari: Emeri-
cus Bezerédy, Adainus Balogh', Gregorius Kis, Ladislaus 
Kisfaludy, et alii Colonelli. Qua ratione Princeps cum 
Armada sua in occursum eorum approperans, rediit, 
et venit ad Rozsnyó. Comes Simonius Forgács et 
Antonius Eszterházi, circa Moraviam Castra metantes: 
ne aliquis succursus inde novus egrediatur, invigilan-
tes circa Posony, — Comes ergo Simonius Forgács de 
rebus aliquibus consultaturus, ad Principem venit; 
qui per Principem statim est arestatus, non sine 
crimine proditionis, utpote persona omnium suspe-
ctissima. Paulus vero Okolicsányi, partes adhuc tenens 
Germanicas, a Domo Austriaca ad Principem est 
ablegatus : qua ratione iterum rumor de tractanda 
pace spargitur in Regno, Baroque Stephanus Szirmay 
in simili negotio a Principe ad Caesarem exspectatur. 
Quam, ut pacem optimam Deus ipse efficiat et robo-
ret, et quantotius adferat, et ne t rada t ad gaudium 
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et refocillationem innumerorum spirituum, — omnes 
unanimes rogemns et anhelemus! Amen. 

Mense Decembri, A statione, quam Germanus sibi 
acceperat, Debreczinum redit, Urbemque cum universa 
Armada ingressus, se in quarteria dividit, ibi scilicet 
hyematurus, Urbemque fossis circummunit, innume-
ramque undique alimenti copiam ex circumvicinis 
Pagis et Oppidis congerit; cujus eo adventus magnum 
iterum timorem ineutit toti Uli Hungáriáé Parti, 
aufugientibus rursus omnibus Oppidis Hajdoniealibus, 
Civitatibus, Oppidis et Pagis juxta defluxum Tybisci 
sitis, aufugiunt • int egri Comitatus Szabolcsiensis, Biha-
riensis, Szathmáriensis, totaque, ut voeatur, Betulia 
universa sylvania, et omnis terra prope sita rumore 
ejus exterrita. Innumera ergo hominum multitudo 
plenis suis domibus omnibus, bonis suis mobilibus et 
immobilibus, quae adeo acceperunt relictis, intensissi-
ma aufugiunt hyeme, opulentiores curribus et jumen-
tis, pauperiores vero pedibus suis, liberos suos liume-
ris bajulantes, persequentibus eos continuo militibus 
Hungaris, ut scilicet ne a hoste supervenirentur, innu-
meris invia, fame, egestate, frigore, alicubi etiam ho-
stium superventu insperato mortuis, ad loca jam ab 
hoste vel relicta, vel nondum tacta aufugiunt, in 
Comitatus scilicet Zempliniensem, Beregiensem, Un-
gensem, Marmaciensem et alios, aliqui vero in monti-
bus, in sylvis, in nemoribus latitantes, et ibi vitam 
suam miserrimam, morte ipsa duriorem et asperiorem 
transigentes, eventum rei exspectant. Magnamque in 
toto regno omnium rerum inopiam et annonae cha-
ri tatem parant, iis etiam, qui amplissimam domi ha~ 
bebaut supellectilem, mendicorum instar ostiatim et 
domatim mendicantibus. Trans-Danubium gloriosa po-



'298 

titi Hungari victoria, aliqua loca a Germanis occu-
pata recuperant, sed nondum ex toto depressis ibi 
ejusdem Armadae Germanicae viribus; ideoque Comi-
tatus Trans-Danubiani et tota illa Provincia, Principi 
Statibusque Regni libellum suplicem exhibent, quo 
significant se jam bis a Caesare ad Hungaros defecisse 
et Hungarorum partes tenuisse, et penes eos militasse, 
propter quod omnibus suis bonis, quae habebant, per 
hostes emunctos esse, devastata to ta eorum terra, 
eosque num etiam persequuntur hostes. Itaque Hun-
garis piacet eos jam retinere in sua protectione, nec 
amplius permittant illis hostes supervenire; secus 
enim ipsi penitus ab Hungaris deíicient, partesque 
Caesareanas amplectentur. Tdem faciunt etiam Tran-
sylvani. 

Armada Rabatina Debreczini commorans, fame, 
frigore, egestate, peste, et aliquando etiam Hungaro-
rum insultu, incredibili modo defecit, Rascianique ab 
illis abeuntes, nec ulla, quam ad 6000 Germanorum 
et aliquot Centurias Rascianorum, omnibus computatis. 
6000 et 160 numerantur. Hi ergo undiquaque Pro-
vinciám Cis-Debreczinensem miserrime depraedantes, 
omnia pecora currus fugientes abigentes, totoque 
Decembri hoc indesinenter facientes integras excur-
siones: memorabilis quae accidit diebus 14. et 15. 
Decembris, quo ipse Rabatin cum 2000 Germanorum 
et Rascianorum. multisque curribus, trans Oppida 
Hajdonicana acl Tokaj usque penetrat. Ipso tamen 
ad Nánás usque veniente, et omnia longe lateque 
juxta lubitum depraedatur, usque ad 20,000 pecorum 
abigens, innumeros currus, quos fugientes insecutus 
est, innumeros homines captivos secum aufert, Pagos-
que circa Tybiseum aliquot miserrime comburit. Et 
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nisi Tybiscum obstitisset, vae etiam Tokaino et toti 
Provinciáé suo montanae fuisset! Quem miserabilem 
casum e longinquo prospectat Princeps, Magnates et 
Militia Hungarica, nihil hosti huic nocere audentes; 
quo facto, Trans-Tybiscanae etiam Hungáriáé magnus 
iterum timor incutitur. Rabat in patentes suas Tempi o 
Nánásiensi aífigi curat, quo omnibus pacem et gra-
tiam permittit, omnesque acl Imperatoris fidelitatem 
revocat, etc. Quae Literae inde per Hungaros decer-
ptae et ad Principem delatae sunt. Princeps Rosna-
viae commorans, Comitia iterum pro sequentis Anni 
1707. die 18. January indicit, omnesque Magnates 
Hungaros et Nobiles eo cogit, et personalem omnium 
insurrectionem urget; aliquid iterum de pace tracta-
tur, rogante Armistitium Imperatore. Princeps Ros-
navia movet, et die 28. Cassoviae commorans, die 29. 
motus Cassovia, venit Munkácsinum, cum paucissimis 
sibi adjunctis, propter rationes aliquot suas privatas 
in Dominio suo períici debitas. Aliquae Hungarorum 
Copiae circa Germanos Debreczini distente Castra 
metantur, hic et ibi in Pagis et Oppidis delitescentes, 
Gentemque suam miserrime emungentes, onmemque 
annonam ab hostibus relictam, intemp erant er depa-
scentes, Generale Károlyio. Germanus de eventu rerum 
suarum valde dubitans, nec se Debreczini hyemare 
posse credens : relicto Debreczino abit, partim in for-
talitia se recepturus, Caesareanis adhuc munita prae-
sidiarys, ut Várad, Arad, Gyula, Szeged, et ibidem 
hyematurus, — partim vero cum maxima Castrorum 
suorum mole Transylvaniam intraturus, ad tutiorem 
suarum rerum gubernationem. Multis enim miserys, 
frigore, egestateque Armada illa Germanica est ni-
mium attrita, et pedites ejus semi quasi mortui, a 
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Transylvanis etiam exspectantur. Germani cum iis 
confiictaturi, qui in finibus Transylvaniae Castra 
metantes, se forti animo resolverunt nunquam am-
plius iis servituros, sed cum iis aut confiicturos, aut 
Regno vacuo relicto, omnes discessuros; qua ratione 
etiam, postquam Germanus Debreczino venisset, ex 
Hungaria multa millia Hungarorum in occursum 
Transylvaniae iverunt. Comes Simonius Forgács 
Agriam prius clucendus, in Arcem Krasznahorkam, in 
Comitatu Gömöriensi sitam, deducitur in captivita-
tem; ubi, cum aliquamdiu detentus, fune mediante se 
de muro Arcis demittere volens, percipitur, duriorique 
aresto injicitur, urgens semper causam aresti sui, 
conscius ipse sibi. Sic etiam Comes ab Hajszter, 
Generalis nuper in praelio Trans-Danubiano captus, 
in Arcem Murány deducitur in captivitatem. Et u t 
loco Clausulae hujus Anni 1706. addam : Haec 
semper memorabilis in Hungaria Inferiori, Germani 
vastatioque Hungarorum eífrenata licentia, et incon-
sultum Consilium, quo decuplo plus damni Regno 
quam ipse hostis intulerunt, tan tam in Hungaria ege-
statem peperit, ut magna et maxima omnium rerum, 
praesertim annonae C a r i t a s , ut vix talis unquam 
antea audita fűit, quam tunc rationes praedictae, t am 
monetae novae ab Hungaris ab initio horum motuum 
cusae cupreae, cui titulus „Pro Libertate" vilitas et 
contemptus peperit. Ita, ut omnia in Regno quintuplo 
aut sextuplo vendantur praetio, et haec moneta vili 
cupro constans, in tantam abiit vilitatem, ut una, 
quae de Principis Magnatumque limitatione 30 dena-
rum valere deberet : vix 3 aest imatur, imo nihili a 
plurimis praesertim opulentioribus reputatur, ipso 
ferro multi minoris aeetimantes. Principe tarnen et 
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Magnatibus Semper hujus generis monetam in sala-
ríum universae militie et omnium in Regno Officia-
linm, et pro omni annona et Omnibus necessariis ex-
bibentibus. relictis sibimet innumeri auri et argenti 
copia, qua moneta nihil exotici, imo nec ejus, quod 
Regnum in maxima copia fert, emi potest. Ita, ut vas 
vini ordinarii vendatur florenis 100, imo supra ab iis, 
quorum conscientia libera cum de jure non valeret 
ultra florenos 20-vel 25. Ulna panni Anglici flor. 40., 
cum deberet vendi 6.: Libra carnis denar. 15., panis 
unus denar. 120. praeterea ducatus unus per cam-
bium mutatur flor. 24., cum deberet 480. den. Cujus mo-
netae negotium plurimos ad extremitatem coégit, et 
Principe, Magnatibus, totaque liac causa moderna 
abalienavit penitus; ita, ut Princeps male a multis 
audiat, et multi ad multas execrationes et maledictio-
nes in modernum hunc rerum statum erumpunt, ita-
que Regnum totum ita perdidit, ut multi fateantur: 
si per Annos 10. Imperatore contributionem solvis-
sent , non tamen ita ac Germani hujus, aut magis 
Hungarorum devastatione, et hujus monetae vilitate 
emunctos fuisse. 

Anno 1707. Mense Januario. Anni praeteriti die 
26. X-bris Urbe Debreczina egressi Germani, magna 
cum consternatione, tali, ut vix uuquam inter eos 
visa sit. Eos enim tum Deus special! suo ludicio, tum 
acl\ ei; ; ot appropinquatione Hungarorum. qui Trans-
Danuüium Castra metabantur, ad illos, tum vero fama 
profligationis Generalis Hajszteri et Copiarum om-
nium istius Trans-Danubium infortunium terrefecit. 
I ta , ut relictis suis multis in Urbe impedimentis, 
apparatibus bellicis, victualibus, annona scilicet innu-
mera , quam ex circumvicinis Pagis et Oppidis per 
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pabulationes eo congesserat, citissime ex Urbe egre-
ditur, et tota Armada Generalis Rabatin, quae a 
fame, peste, et belio relicta erat, ad Pagum Berettyó-
Újfalu Castra metatur, et sic magnum iterum tót i illi 
Provinciáé incutit timorem, fugám, et magnam om-
nium rerum jacturam. Quo facto, statim Copiae Hun-
garicae ibi circa Castra metantes, jussu Principis se 
movent acl Provincias Transylvaniae vicinas, ad alpes 
scilicet et montes Transylvaniam ex omni parte cir-
cumdantes. Germanus vero in statione sua praeme-
morata diutius commoratur, anxius de eventu rerum 
suarum se in 3 partes dividit: aliquot Centurias pedi-
tum Germanorum ad manendum praesidium Váradi-
ense cum parte aliqua munitionum suarum mittit. 
Duo millia vero Germanorum et Rascianos in Tran-
sylvaniam ablegat, no viter eam subigendam. Quibns 
Baronem Vilhelmnm de Tis Marescallum praeíicit; 
qui inde moti, ad fines plane Transylvaniae veniunt, 
et ibi licet multum tentati ab Hungaris, eos circum-
dantibus: tarnen fraude proditoris cujusdam, eos 200 
viris incognitis per montium cacumina et convalles, 
salvi Cibinium usque perveniunt, nullibi iis nocenti-
bus Hungaris, aut iis obstantibus, vei iis confligere 
volentibus. Armada vero reliqua Germanica, cum ipso 
Generali Rabatin, totaque praeda, quam tum ex Tran-
sylvania, tum ex ITungaria congesserat, multisque 
curribus, munitionibus, et apparatibus suis bellicis, ex 
statione sua ad Imperatoris vocationem, versus Tibis-
cum movetur, acl Szolnok usque penetráns, inde per 
Tibiscum ad portum Csongrád transtulit, eadem via, 
qua Herbeville Germanos in Transylvaniam duxerat; 
ibi aliquamdiu commorans, ad stationem Sarkad ab 
Hungaris circumdatur, ubi non parvum damnum Ger-
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manis illatúm est. Constricti enim Germani per Hun-
garos in loeum quemdam intromittunt, ubi tum fame, 
tum armis Hungaris, tum veris inclementia eos corri-
piente et inf'estante, desiderati sunt multi; reliqui cum 
curribus 500 ibi relictis, iterum ab Hungaris circum-
veniuntur, desideratis aliquot ex iis. Caeteri quoque 
circumveniuntur ac superveniuntur ab Hungaris, qui 
plurimos currus, vino onustos, illis eripiunt, currusque 
alios plurimos, — ubi multi Germanorum Rasciano-
rum a Germanis ad Hungaros deficiunt. Hinc ergo a 
Tibisco ad Danubium usque ad stationem Pest per-
veniunt. 

In Transylvaniam vero ingressi cum Hungaris 
confligunt, eventu Hungarorum plane infelici. Trans-
Danubium vero Armadae profligatae Haiszterianae 
reliquiae Jaurinum alimentum inferre volentes, ab Hun-
garis proíligantur, ereptis illis praeter-propter lOOcur-
rubus, magno Germanorum et Officialium eorundem 
damno. In quo et ipse insignis Hungarorum Colonellus 
Emericus Bezerédi sauciatus est. Princeps, dispositis 
Munkácsini rebus suis, cum sorore sua Palatini Szini-
avszkiPoloni conjuge, Rosnaviam venit, ibique Conven-
tus ille ab Hungaris circumvicinis eo congregatis Mag-
natibus tractatur, totoque hoc Mense Januario ad affu-
turi Mensis February die 2.tractatiu' et connuatur, ubi 
nihil memorabile a parte Hungarorum conclusum, aut si 
conclusum, nihil deliberatum, — praeter quam, quod 3 
milliones florenorum Rhenensium pecuniae cupreae 
per Regnum exolvendae, (exemplo adhuc hoc moderno 
rerum statu plane novo) ut pecunia cuprea jam plane 
per Hungaros contempta, in május suum praeterito 
redeat; denique rebus aliis varié est tractatuin. Comes 
Simonius Forgács i n e a p t i v a t u S , adhuc in aresto deti-* 
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netur in fortalitio Krasznahorka, multis Hungarorum 
Magnatum ejus causam suscipientibus et tractantibus, 
Principe quoque lianc causam toti Regno deliberan-
dam committente, et nihil a se cleliberare volente. De 
pace etiam tractanda ahquid modo spargitur. Quorum 
omnium quis eventus? — solus Deus novit. 

Mense Februario. In statione circa Pesthinum 
aliquamdiu commorantibus Germanis, se inde movent, 
atque penes Pesthinum, ad Budám, loca adhuc utra-
que Caesareanis munita praesidiarys, Danubium pon-
tibus transcendunt cum toto suo exercitu seu Ar-
mada, omnesque currus, tormenta, machinas bellicas, 
omnesque praedas ex Hungaria et Transylvania rap-
tas transferunt, ubi tres integrae Germanorum turmae 
ponto propter advenientem glaciei multitudinem sub-
verso, Danubio immerguntur, atque aquas Danubianas 
omnes lethaliter degustant. Armada tarnen aliqua 
Danubium transcendit, ibique cum iis ab Hungaris 
confligitur, multique Germani occumbunt, currus illis 
multi eripiuntur, vina ex Hungaria congesta, cum 
pecoribus ad Hungarorum, tanquam legitimorum pos-
sessorum, potestatem deveniunt. Sed tamen hoc etiam 
damno non perterrita Partes Danubianas petit Arma-
da Germanica; propter o- o imadventummagnus toti 
illi Provinciáé incutitur vivloi, atque ex Partibus eis 
et liinc Danubianis ad Partes illas Trans-Danubianas 
migrat. Timor, tremor et trepidatio similiter media 
hyeme aufugientibus ibi terrae illius inhabitatoribus, 
et jacturam omnium suorum bonorum et facultatem 
facientibus, ita, ut illi quoque terrae multis semper 
malis expositae, magna consternatio nata sit. Celsis-
simus Princeps, cum Comite Bercsényio, absolutis Om-
nibus Rosnyaviae negotiis, dissolutaque ibi illa quali 
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Congregatiuncula, et omnibus acl suos Lares redeun-
tibus, — se inde movet dieti Anni Februario, et 
trans Comitatum Abaújensem, in Possessionem suam, 
suorumque Parentum et Avorum suorum Sáros-Pata-
kinam, in Comitatu Zempleniensi ad fluvium Bodrogh 
sitam venit die 11. Mensis February. Ibi commoratus 
2 dies, se simul cum Bercsényio Comite movet ITng-
várinum versus, inde Munkácsinum, iturus in Tra.nsyl-
vaniam, praetendens adhuc Principatum Transylva-
niae et ad inaugurationem sui et deponendum Homa-
gium properans; ante se tamen mitti t ad Status Tran-
sylvaniae Aulae suae Marschallum Adamum Vay, u t 
res ibi cum Transylvanis perficiat, et liberiorem ad 
intrandum eo, et capescendum Principatum Prineipi 
viam adaperiat. Transylvani vero omnes unanimi con-
sensu ad exercitum unum se congerentes, Generale 
Comite Laurentio Pekri, magnam stragem Germano-
rum cum Colonello Barone Tis ingressorum faciunt; 
iterum 2-do idem faciunt, 3-tio quoque Germanos inspe-
rato adorte, usque acl 1 000 ex illis trucidant, multis 
ex illis captis, multis ipsis currubus, jumentis, et omni-
bus praedis ereptis, magnum ipsis damnum inferunt. 
Et sic Germanus in Transylvania existens, dubius de 
eventu rerum suarum Cibinium se recipit, quod Hun-
garorum circa circum vicinorum Castra metantium 
intromitti patiuntur, et omnem illis ad pabulandum 
licentiam refrenant, et sic elatum in Transylvania 
Germanum aliquantisper deprimumt. Trans Danubium 
vero iterum omnium rerum potiuntur, omnesque Co-
mitatus illos sibi subjiciunt et ad ficlelitatem Caesaris 
revocant (?) et magnum Copiis Hungarorum militaribus 
ibi Castra metantibus metum infligunt f?); quo facto, 
nulli ibi manere metu eorum Hungari audent (?), sed 
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omnes (??)relictis istis Partibus, ad Par tes liinc Danubia-
nas veniunt, Generalibus Johanne Bottyán et Emerico 
Bezerédi, qui nóvum a Principe succursum implorant, 
Germanos aggressuri. Hic ergo recollectis noviter suis 
viribus: Germanos jam integra ista Provincia positos 
adgredinutur, et insperato obruunt , Commendante 
Hungaro praememorato Emerico Bezerédi, et usque 
1500 ex Germanis delent, quatuor eorum turmas ad 
suam fidelitatem redigunt, innumeros currus, jumenta, 
tormenta, signa militaria, apparatusque bellieos illis 
eripiumt, magno Hungarorum triumpho, et sic erigen-
tem ibi quoque sua cornua, Germanum maximé depri-
munt, et in miseros Regni Incolas saevire non permit-
tunt. In Partibus etiam Inferioribus res Hungaris 
bene cessit; nam ad Aradinum Castrum Germanis et 
Rascianis munitum, usque ad 500 Germanorum et 
Rascianorum caduntur, exiguo manente in Arce prae-
sidio, totaque Civitas externa Rascianis referta, per 
Hungaros comburitur , relicta sola Arce , pecora 
etiam ab acta, illis cum currubus multis et vinis ex 
Hungaria congestis, magna cum victoria eripiuntur. 

Mense Martio. Celsissimus Dominus Princeps ali-
quamdiu Munkácsini considens, Soror ejus, Polonici 
Palatini Sziniavszki conjux, cum trecentorum militum 
Polonorum comitiva, multis praeterea Magnatibus, 
eorumque uxoribus, ad Principem cum Comite Ber-
csényio ibi consid entern venit, et non paucis diebus 
de rebus variis cum illa t rac ta tur , Princeps habens 
cum ea privata sua negotia. Sicque rebus ibi cum 
Principe, Frat re suo, peractis, in Poloniam redit, cum 
omnibus iis, cum quibus egressa íuit, cum comitiva 
pariter Hungarorum militum a Principe missorum, ob 
metum Moschovitarum, hoc tempore contra Regem 
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Sveciae in Polonia cum Saxone belligerantem, cum 
100 et 50 suorum millibus totam Poloniam adimple-
runt, et multis Magnatibus Polonis injurias intulerunt, 
praesenti ipsomet etiam illorum Imperatore, seu bono, 
ejus filio, multisque Imperii Moscovitici Proceribus. 

Celsissimus itaque Princeps cum Comite Do-
mino Bercsényio Munkácsino veniunt Ungvárinum, 
in Possessionem ejusdem Domini Comitis Bercsényi 
ab Imperatore ipsi datam, indeque u t antea, i ta et 
nunc ad omnem Confoederationem Legatos suos emit-
tit, Regnique negotia disponit. Comitem Bercsényium 
Bistricinum ad nonnullas de pacificatione et alia 
Regni negotia, consultationes, tractationes et disposi-
tiones, cum parte Senatoruni Regni dimittit. Ipsemet 
vero in Transylvaniam ad optinendum Principatum 
(in quem pridem inhiaverat) cum nonnullis Magnati-
bus venit , et sic primo Munkácsino motus, venit 
Ecsedinum, inde in Marmatiam, inde Aranyos-Med-
gyesinum, et sie in Transylvaniam, ibique ab iisdem 
Dominis Magnatibus, qui ipsi adhaerebant, et ipsi 
vocationem dabant Sáros-Patakini, in Principem eli-
gitur, Princeps declaratur, installatur, corroboratur, 
et a Porta Ottomanica confirmatur, missis ab Impe-
ratore Ottomanico ipsi omnibus muneribus, quae aliis 
Principibus dare consveverat, ut vexillum, tympanum, 
pileum etc.; ipseque, ut alii ejus praedecessores Prin-
eipes Transylvani, se Turcicae tutelae committit, imo 
submittit, et pensum illud, quod alii annuatim, t am-
quam Protectori suo dare solebant, — se quoque 
redditurum promittit, scilicet 80.000 Imperialium. Et 
sie iterum etiam magno Christianorum darnno et fa-
tigio Hungarorum et Transylvanorum expulso Turca 
ad subigendum successu temporis viam aperit. Hoc 
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tarnen res plurimis Magnatum Transylvanicorum non 
piacúit, et sua via contradixerunt. illi scilicet, qui sunt 
in obsidione Cibiniensi adhaerentes legitimo Principi 
Apafio, Yiennae adhuc manenti; sie ergo taliter-qua-
liter obtento Principatu, Princeps hactenus nomine 
jam re Transylvania egreditur, proper ans in Hungá-
riám ad disponendas ibi noviter res Regni plurimas. 
Ut auditur, in Transylvania ingressi eo Germani de 
Hungaris triumphant, vel saltem eos superant, inspe-
rato adorti, Legatumque illum Regis Galliae au t 
Oratorem, insperato inconsulti milites Hungari occi-
dunt, hacque ratione ibi pugnarn et triumphum perdi-
disse dicuntur; pro quo facto Capitaneus (?) Hungarus 
Andreas Bay incaptivatur, et in severissimum, aretis-
timum arestum Munkácsinum ducitur. Comes Simo-
nius Forgács a Mense Novembri Anni praeteriti in 
aresto continuo detentus, ex Arce Krasznahorka in 
fortalitium Scepusiense, in simile aut majus arestum 
deducitur, instantibus pro ipsius libertate plurimis 
Magnatum Hungarorum ; Princeps tarnen, ne aliquid 
a se ipso facere videatur: negotium illud, et illius eli-
berationem non a se, sed a Regno pendere dicens, 
liberationem illius dispositioni, Regni et Regno com-
misit. In Transylvaniam plura regimina Hungarorum 
ingrediuntur, ad agendum aliquid ibi cum Germano. 
Trans-Danubium vero res optime Germanis procedit (?), 
Rabatino ibi quoqne grassante, et Neosolium (?) obsidere 
tendente. Circa Yiennam Hungari milites ineursionem 
ex vicinis Hungáriáé Partibus faciunt, cum aliqua 
Germanicorum strage, occisis, captisque nonnullis 
ex Germanis, et ad Principem adduetis. Germani 
Rabatiani Danubium pontibus sternere rneipiunt, u t 
transcendere ad Partes hinc Danubianas possint, in 
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quo tarnen opere multum ab Hungaris militibus, 11011 
sine utriusque partis damno infestantur. Aliquid 
iterum de pace spargitur, eo, quod Angli et Hollandi 
Armistitium cum Gallo contraxerunt. Arx Szendrő, 
antiquissimum et fortissimum (?) in Comitatu Borsod 
fortalitium, quod nec ipsis gloriosis Transylvaniae 
Principibus Bethlehemo, Rákóczioque deditionem fecit : 
modo, nescitur, quo Consilio, an bono, an malo ? per 
Principem demolitur, ut ne amplius circumj acentibus 
Regni Partibus inde malum suboriatur. 

Mense Aprili. Mense Martio electus jam a Tran-
sylvaniae finibus Princeps, Transylvaniae die 5. Április 
Maros-Yásárhelyinum pervenit, ibi a parte Regni 
magna exspeetatus, Regnuni et omnes Status Regni 
ipsi adhaerentes, liomagium deponunt, et ita noviter 
majori «olemnitate, deposito utrinque juramento, e t 
homagio praestito in Principem declaratur, confir-
matur, corroboratur, et titulus Serenitatis et Majesta-
tis per Comitem Laurentium Pekry, ipsius par tem 
maxime inhaerentem illi imponitur, — quam quidem 
primum recusare et renuere visus est, quam servitu-
tem utinam Deus corroboraret, ubique tlirono pro 
ipso constructo elevatur et confirmatur pariter magna 
pompa et solemnitate principali. Ejusque titulis Re-
giae Majestatis ubique per Regnum Hungáriáé e t 
Transylvaniae promulgatur, a quo tempore semper 
hoc titulo: Serenissime Princeps et Sua Majestas 
Principahs ac Ducalis intitulatur. Hie aliquamdiu 
commorans, suum Locumtenentem eundem Pekrium, 
qui omnium Magnatum Hungarorum, Transylvanico-
rum maxime introduetione illius ad Principatum alla-
borat, reliquit, et multa millia niüitum Hungarorum 
intromittit. Praesidia enim et fortalitia, ut plurimum 
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Germanis longe lateque omnia depraedantibus, coelum 
terraeque miscentibns sunt referta; ad coércendos er-
go illos, aut saltem aut resistendum illis sunt immissa 
praedicta aliquot Hungarorum regimina, cum Colo-
nello magni nominis Thoma Esze et aliis Officialibus 
Hungaris. Egresso ergo Principe una cum parte sibi 
addictorum Magnatum et militum, Ecsedini ab illo 
conseditur, et ibi per universum Regnum Hungáriáé 
perque omnes ejusdem Comitatus longe lateque di-
misso suis literis ad omnes Status Regni, Praelatos, 
Magnates, Comites, Barones, Generalem-Conventum 
seu Diaetam totius Regni indicat ad campestria Ha-
rangod, ad praesidium Ónod et Köröm, in Comitatu 
Borsodiensi, primo ad 1. diem May, demum acl 16. 
ejusdem Mensis May, quo etiam exspectantur Legati 
a Porta Austriaca, de tractatione pacificationis, quam 
Deus quo citius adferet, anhelamus. Audito hoc Im-
perator, nova Regni Comitia a parte sui indicit, et 
Palatino Hungáriáé Paulo Eszterházi (ipsius partes 
adhuc tenenti) indicit de convocatione omnium Prae-
latorum, Baronum, Magnatum et isTobilium, Germanis 
addictorum, ut in praesentia Palatini Comitia Regni 
celebrentur, (Comitia illegitima sine praesidio Regis, 
aut ejus Locumtenentis Palatini esse asserens.) Contra 
haec Hungarorum ut tandem ex Generalibus utrius-
que partis Conventibus conferentias quam plurimas 
habere possint, de tractatione pacificationis. Germani 
Rabatiniani (ipsomet Rabatino Yiennam veniente) 
circa Budam, ultra Danubium commorantur , ibique 
hic et ibi dispersi, aliquando ab Hungaris non sine 
periculo infestantur, aliquando vero ab suis pariter 
afficiuntur, expectantes ulteriorum dispositionem Reg-
ni meliorem, aut tractam aliquam de pacificatione, 
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re dire tendentes in pátriám, ßasciani tarnen infensis-
simi, et ju ra t i semper Hmigarorum liostes, tum ex 
his Castris Germanicis, tum interioribus suis Provin-
cys in aliquot Centnrias congregati, magnam Hun-
gáriáé Inferiori molestiam inferunt, et quod maximé 
memorabile, florentissimum Hungáriáé Inferioris Op-
pidum Aegopolitanum ineendunt ipso die Bominico 
3. Április, et plurimos Incolarum, usque ad 400 homi-
nes, interimunt, absque ulla personarum electione; 
plurimos ad captivitatem usque ad 200. abducunt, 
alios fugant. reliquos, ut et totum Oppidum, expilant, 
depraedantur. et sic omnibus bonis onusti, ad sedes 
suas redeunt; ibi et aliquot Hungarorum militum in 
velitatione occubuerunf. Hoc facto, in to ta Provincia 
ista ad minorem hujus maximé trepidabatur, et Deb-
reczini quoque summe metuebatnr, et vix quin reli-
ctis Oppidis, Pagisque omnibus non aufugerunt omnes 
illius Provinciáé Tncolae. Idem Raseiani Gyöngyösi-
num quoque perveniunt : sed ibi exterriti propinqui-
tate Hungarorum. parvo Incolarum damno redeunt. 
Tales miserabiles casus e longinquo prospicientibus 
nostris Magnatibus et militibus. 

Patres Jesuitae. omníum malorum in Hungaria 
fons et disturbiorum fomites, vigore Decreti Szécsé-
nyiani toto Regno excedere jubentur, nullis eorum 
pollicitationibus eos íemanere posse facientibus. Ex 
omnibus ergo residentiis suis, magna sui injuria, hoc 
mense exire jubentur, et exeunt alii in Poloniam, ali-
qui aliorsum, praeterquam ex consilio Magnatum 
illis summe favorisantium, Cassoviae et Tyrnaviae 
aliqui in institutione scholarum relinquuntur. Quos 
etiam Deus optimus maximus post alios auferat! 

Mense Majo. Magnam injuriam sibi inferri aut 
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illatain esse videntes Jesuitae: contra Principem, Mag-
nates deliberatores totius Regni solenniter protes-
tantur in Capitulo Strigoniensi, injustam, illegitimam 
et illicitam sui proscriptionem praetendentes, etc. 
Quorum protestatione ex Aula Principali aliquis gra-
fice reposuit, etc. 

Celsissimus, aut jam Serenissimus Princeps Tran-
sylvania egressus, postquam primum Ecsedinum, tan-
dem Munkácsinum aliquamdiu consedisset, et res 
suas privatas, publicasque Regni peregisset, — se 
inde íiiovet, et ad diem 12. May venit Szerencsinum, 
in Possessionem suam, Castrum et Oppidum in Comi-
tatu Zempleniensi situm, ibique aliquantulum conimo-
rans ob absentiam adhuc tum Magnatum Dominorum, 
tum vero Comitatuum, qui difficulter neglecta dome-
stica supellectili, valde aegre abeunt ad Conventum 
istum, ut et alias semper difficulter insurgebant tem-
pore Personalium Insurrectionum, tum viri militum 
aliquot Regiminum, quos illuc expectantes non parvo 
numero ad Partes Cis-Danubianas et Budae, Pestique 
vicinas, ad Rascianos, - ibi omnia igni ferroque vastan -
tes et coeluin terrae miscentes —- coércendos, qui a 
populi quoque plus quam 200 captivorum civium 
adduxerunt, ibique loca depraedati sunt crudeliter. 
His itaque peractis, Princeps Szerencsino motus, venit 
ad locum antedictum Congregationis Generalis, ibi 
quoque praesens Comes Bercsényius, to ta Senatoria 
Deputatio Praelatorum, Magnatum non parva Copia, 
qui ad locum illum ad Ónod sunt congregati, licet 
plurimi ob inundationem amnis nomini vulgo Sajó inau-
dibiliter se exundantis et aquas suas ad partes Con-
gregationis illius loco vicinas effundentis, inde avocati, 
esse congregati; qui licet ex Partibus Superioribus 
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illuc meare ob aquarum ingentem copiam 11011 pote-
rant ; qua ratione etiam terminus illius Congregatio-
nis a termino supradicto est aliquantulum revoeatus. 
Oeeasione hac memorabile, quid accidit. Comes Ladis-
laus Szent-Iványi, antea Camerae Praesidentis Prae-
fectus, vocatus per Principem ad Conventum huné, 
cum omni sua família et bonis mobilibus, Cassovia 
clam trans Poloniam, simul cum Barone Michaele 
Splinio discessit, et inde se Viennam 111 Austriam ad 
Imperatorem recepit, non parvo Hungarorum detri-
mento et incommodo, non quidem ob absentiam illius: 
sed ratione ejus, quanto scilicet ille hostes et contra 
Hungaros consilio adjuvare possit. Hic quoque explo-
rator quid am Hungarus Caesareanus Yienna ad explo-
randum hunc Conventum missus, est per Principem 
comprehensus et Munkáesinum in arestum severis-
simum missus. Trans-Danubia egregia Hungarorum 
de Germanis Rabatianis victoria, quae obtenta per Hun-
garos ibidem Castra metantes, ut B o t t y á n i u m , Beze-
ré diu 111, et alios, — quo facto Germanus crudelissime 
omnes illas Partes Trans-Danubianas, plurimis jam vici-
bus miserrime exhaustas et depraedatas, omnibus bonis 
privavit, emunxit, et ad ultimum sui exitii statum rede-
git.Quo tempore et ad Komárominum, ad Insulam Danu-
bii Csallóköz, sua Castra cogit, plurimis Rascianis 
augens suum Exercitum, dira noviter Hungaris moli-
ens, seque totam Hungáriám aestate hac simul cum 
Transylvania debellaturum dicens et jurans, Arcem 
Neosolam obsidere molitur; qua ratione Árx liaec 
jam magis ut expugnari vi bellica possit, fortificata, 
magno militum praesidio et ingenti annonae, muni-
tionumque copia roborata, Commendans ei optimus, 
belhcosusque vir Stephanus Bertlióthy praeficitur, 
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Germanusque acl obsidendum et expugnandum eo 
hilariter exspectatur. Cassovia quoque per Gallos 
Principis duplOj ut alius fuerat, fortius roboratur, vallo 
exstrinseeus structo, fortissimo et stupendi roboris. 
Circa Várad et Szeged muiti Rascianorum ab inferis 
fors revocatorum reliquiae colliguntur, qui sese cum 
Armada Rabatiniana conjungere moliuntur. atque in 
bloquada Váradiensi 3 Centuriae Germanorum, j am-
jam Hungaris addictorum, infidelissime clam in Arcem 
ad Germanos cum Capitaneo quodam Hungaro fugi-
unt, non parvo Hungarorum et causae ipsorum detri-
mento, damno et periculo. Causam, u t Dens ipse quo-
que assummat et dirigat supra spes, vota, ac desideria 
nostra, sineere ac cordicitus anhelo ! In Transylvania 
quoque omnis Armada Germanica in praesidia se re-
cipit. Qui in campo per Hungaros alicubi aliquando 
profligati, ab iisdem et Cibinii et Coronae sunt obsessi, 
obsidente Barone Generali Stepliano Andrásy. Cae-
sar quoque Gubernio Transylvanico, illius par tes 
adliuc tenenti, Cibinii obsesso et obsidionem Hunga-
rorum qualem-qualem toleranti, totique Regno Tran-
sylvaniae (quod scilicet ipsi, aut Pat r i ipsius ab ipsis 
Transylvaniae proceribus sponte est datum et obla-
tum) omnibusque ejus Statibus solenniter illorum 
Principem electum, declaratum, inauguratum et con-
firmatum tum a Domo Austriaca, tum a Porta Otto-
mannica, Michaélem scilicet Apafium II-dum, per 10 
jam plus-minus Annos Viennae in aresto honesto 
detentum promittit, et se immissurum et inaugura-
turum noviter Regno pollicetur, eosque rogat, u t 
contempto Rákóczio, ut qui nec consenserunt in ipsius 
electionem; illum amplectantur, et pro Principe suo 
legitimo agnoscant. Quod etiam illos facile omni 
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animo facere credit, utpote hostes antiquos et perpe-
tuos totius Domus Rákóczianae, ob multa ab illis 
Transylvaniae damna et pericula illata, quae prae-
sertim Georgio II. Principe contigerunt, etc. 

Mense Junio. Ob rationes aliquas jam suprame-
moratas, tempus Comitiorum aut magis Conventus 
ad 1. Juny est restrictum. Die 1. Juny sunt incepta 
Comitia, ubi ad Ónod, circa Pagum Köröm, quae 
Comitia ad ultimum plane hujus Mensis diem sunt 
protensa. In quibus varia varié a variis sunt tra-
ctata, ubi etiam praeprimis capreae hujus pecuniae, 
Libertás dictae, jam ex toto contemptae et exstin-
ctae, ut uno scilicet denario plus non valeret, cum 
deberet de jure valere 30 plenaria, depositio et abo-
litio urgebatur ab universis Regni Statibus, de qua 
diu et múltúm est disceptatum. Nobilibus popula-
ribus, militiaeque totalis illius pecuniae abolitio pia-
cúit : Magnatibus vero, ex quibus Comes Bercsényi 
(quibus magna privati fori et supellectilis cura, 
utpote, qui a toto quadriennio omne Regni Hun-
gáriáé aurum et argentum deglutiverunt) piacúit, 
ut antiquo suo permaneat statu et valore, et ad 
antiquum a Regno (vei potius uno atque altero 
Magnatum avarissimorum) determinatum suum pre-
tium habeat. Princeps nihil a se et sua authorítate 
deliberans : totum hoc negotium deliberandum Regno 
commisit, et post multas disceptationes et altercatio-
nes, svasu et conwilio Principis (ut nec Regno, nec 
Regnicolis immanius adhuc damnum inde suboriatur) 
est conclusum, ut ad tert iam saltem determinati 
valoris partém hujus pecuniae pretium redeat, 
moneta valens denar 30. valeat 1 2, valens 60. valeat 
24, et porro, (quoniam maximum inde Regno dam-
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iium et periculum) acl suplementum hujus, Regnum 
ad intertentionem 70000 militum, toto hoe rerum 
statu durante, 4 milliones hujusce pecuniae juxta 
valorem ipsius modo determinatum ac defalcatum, 
donec haec moneta viguerit, eonferat; quod etiam 
se effecturum Regnum promisit, ita, ut haec moneta 
tr ium saltem mensium spatio vigeat. Quantumque 
seu Contributio memorata hujus Anni de cuprea 
hacce moneta sit, adeoque tempus praeclictum ex-
solvatur. Qua ratione ad omnes Comitatus certi et 
seleeti viri per aequahtatem Regionis sunt electi 
et delecti ad conscribenda omnium Magnatum, Cleri-
corum, Nobilium, Civium, Rusticorum, et omnium 
denique Regni Incolarum, (ne mendicis aut Zingaris 
exceptis) bona, omnesque possessiones, solutiönes, et 
omnes cujusque proventus, ut sic omni cuique pro-
portionate haec contributio, Dica clicta, imponatur, 
pro ílorenis scilicet 30, aut bonis tantum valentibus, 
Dica una, a denariis 12 de pecunia cuprea. Quod 
etiam factum est. Res etiam Ecclesiasticae in hoc 
Conventu sunt peractae, et quae nondum fuerant 
(praesertim in Partibus Trans-Danubianis) utcunque 
complanatae. Praeter haec memorabilis res 6. die 
in bis Comitiis acciclit. Christopliorus enim Okoli-
csányi et Melchior Rakovszky, viri nobiles, hic 
Jurassor, ille vero Yice-Comes Comitatus Túróczien-
sis, ob notam Infidelitatis et Rebellionis clanculariae 
et occultae, ad quam jam etiam 7 Comitatus Supe-
rioris Hungáriáé pertraxerant , et pacis ineundae 
semper obstacula fuerant : cum per Principem et 
Magnates acerrimis verbis accersiti fuissent, et Prin-
cipem ad fletum verbis suis contumeliosis se se declu-
xissent, — primum a Comite Bercsényi, dein a toto 
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Conventu magna consternatione concisi sunt, unico 
quidem statim mortuo, altero vero lethaliter sauciato, 
qui per Carnifíeem eripitur, tortúráé imponitur, sed 
nihil fassus, et sequenti die capite privatus, utrique 
insepulti, in notam Infidelitatis relicti. Quo facto. 1 5 
statim ex eodem Comitatu viri Nobiles capiuntur, 
in certa aresta conjiciuntur, Comitatusque ille Túró-
cziensis, exemplo apud posteros quoque parentes, 
degradatur, loco et cathalogo Comitatuum in memó-
riám Infidelitatis ejicitur, vexillum, antiquae nobili-
tatis Hunnicae signum, discerpitur. tympanum, sigil-
lum, et aliae praerogativae antiquae nobilitatis rumpun-
tur, perciuntur, et annihilantur. Occisique Oklocsányi 
páter, Paulus Okolicsányi, partes adhuc tuens Caesa-
reas, ob aliqua tarnen negotia ex permissu Hungaro-
rum in Hungaria commorans, — capitur, et ad mor-
tem in arestum detinetur, Munkácsinum cum aliqua 
parte praefattorum captivorum deducitur, magnaque 
in omnes Regni Partes Inquisitio emittitur. Cum hic 
ita insaniunt et delirant Hungarorum consilia : Ger-
manus maxime rerum potitur, Trans-Danubium con-
gregans suurn Exercitum, ad Arcem Neosohanam 
obsidionem minitans. In Transylvania tamen Hunga-
ris bene cessit; passum enim Transalpinae Veres-
Torony a Germanis oecupatum, aliquot suorum, 
magno vero Germanorum damno expugnant et reci-
pinnt, et. sic correspondentiam illorum cum Vajvoda 
Transalpinensi intercipiunt, et Cibinienses Germanos 
obsidione circumdant. In Comitiis his Onodini, consilio 
et eventu nescio quo ? (Deus tamen is, qui sapientissime 
gubernat, in bonam partém vergere faciat) ab uni-
versis Hungáriáé Statibus, Magnatibusque, Josephus 
Imperator et haereditarius Hungarorum Rex, cum 
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sua tota família e,-t depositus, et ipyi publice ac 
solemniter renunciatum est, unquam amplius illis 
jugum et impérium ferre volentibus Hungaris; et 
parum abfuit, quin Rákóczium, qui jam titulum 
regium a Transylvania, hic vero solium et officium 
non obtinuerit, differentibus ad ulteriorem Regni 
dispositionem et Comitia affutura omnibus Regni 
negotiis, acl quae etiam plenaria Domus Austriacae 
ad Hungaros resolutio exspectatur. His ita actis, ad 
finem hujus Mensis haec Comitia clissolvuntur, dissi-
patis omnibus Nobilibus. Rasciani circa Aracl magnam 
Hungarorum stragem faciunt, vix fuga elapso etiam 
Károlyio, — contra quos e Superioribus Partibus ali-
quot Hajdonum millia demittuntur, munitionibus 
Cassovia, Münkácsinoque magno numero exportatis. 

Mense Julio. Peractis infeliciter Hungarorum ad 
/ 

Onodinum rebus, postquam major rei hujus suprame-
moratae disquisitio peracta fuisset, et Nobilium, Mag-
natumque arestatorum aliqua pars dimissa, aliqua 
vero ad ulteriorem dispositionem aresto detenta fuis-
set, — Conventus ille dissolvitur, dispersis quaqua-
versum Nobilibus, Comitibus, Magnatibus, Principe 
etiam tendente primum ad expugnationem Arcis Arad, 
plurimis Germanorum et Rascianorum praesidys re-
fertae, ad eundem Agriam. Sed hic etiam conatus est 
interruptus; Princeps enim 2. July resolvit se iterum 
in Transylvaniam ad obtinendum et corroborandum 
Principatum Transylvaniae, utpote jam scilicet ibi 
rerum potiretur, tamquam Princeps electus, declaratus 
et confirmatus. Hoc ergo proposito Princeps die 3. 
July Regno ejusque Statibus, valedicit, guberniumque 
ad tempus illud, quo ibi commorari Prmcipi licebit, 
Domino Comiti Bercsénvio, Supremo prius militiae 
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Huiigaricae Generali-Commendanti committens. Sic 
ergo magna Conventus illius Parte Principem ad Sze-
rencsinum usque comitante, venit acl Szerencs die 
3. Ju ly ; inde remissis suis comitativis, die 5. July ibi 
est commoratus, et die 6. July venit in Possessionem 
suam Sáros-Patak, ibique ob multas supplicantium 
instantias et querelas commoratus unam diem, die 
7. July ante ortum solis inde pedem movit (nullo 
Magnatum cum Principe existente aut eum comi-
tante) iterum Munkácsinum, quo etiam die 9. July 
per venit, Transylvaniam ob aliquas rationes non 
iturus, secl per integrum et amplius mensem ibi ad 
Ungvárini commorans, * et accedente individuo suo 
Comite Bercsényio, cui cura Regni commissa fuerat, 
continui epulationibus, compotationibus et venationi-
bus et id genus aliis, tempus ibi per égit, (interveniente 
licet aliquando Regni quoque negotio). Cum Princeps 
noster et Magnates nostri incumbunt clioris tripudiis 
et epulationibus: attentae Germanorum aures valde 
proficiunt; ad Montem enim Album Armada Germa-
nica Generale Storembergio partém aliquam Exerci-
tus Hungarici opprimit, ita, ut dignas invigilantiae 
suae poenas dederint Hungarorum tum praefecti, tum 
milites; alia vero ex Parte Moraviae egressus Ger-
manicus Colonellus Hercules Comes de Montecuculi 
cum aliquot millibus Germanorum conjungere se cum 
Storembergio volens, ab Hungaris, duce Ladislao 
Oeskay, est male acceptatus: plus-minus enim 300 ex 
ejus exercitu sunt desiderati. Pars vero exercitus 
residua consedit circa Montem Album. Exercitus vero 
Storembergianus molitur transitum per Danubium. 
Arx Arad cum aliquamdiu ob Hungarorum cum ali-
quot 'millibus, duce Alexandro Károlyi Generale. 
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obsessa fuisset, tota illa Armada exteriőr vel blo-
quada ab interioribus Rascianis et Germanis praesi-
diariis est repercussa, plurimis Hungaris desideratis. 
Quo facto, obsidio fortalitii ejus dem soluta est, aliqua 
parte exercitus illius obsidentis dispersa, aliqua parte 
ad Principem veniente, parte vero magna ad Lares 
redeunte. Et sic numero Germani illi et Rasciani 
fortuna sua elati, omnia ibi late longeque ferro igne-
que dissiparunt, omnibus ad internecionem deletis, 
multis armentorum cohortibus abactis, multisque 
alimentis Aradinum congestis. Tremorem iterum toti 
illi ineutiunt Hungáriáé, nullo tali, qui illis resisteret, 
ob invigilantiam et socordiam Gentis Hungaricae 
innatam existente. Quo audito Generalis in Tran-
sylvania Baron Tis Villi elmus, exercitus moderni 
Transylvanici Germani Commendator, aliquot Centu-
riis suorurn Cibinio egressus, consedit ad stationem 
Tövis, qui tarnen ibi aliquamdiu moram traxisset: 
Pannico quorundam terrore repulsus Cibinium petiit; 
post liaec alacriores facti Hungari et Transylvani 
milites, eorumque officiales, Cibinium aretiori obsidio-
ne eiligere ceperunt, Generalibus militiae Comite 
Laurentio Pekry et Barone Stephano Andrásy. Illius-
que exercitus Hungarici, qui Aradino est repulsus, 
pars aliqua illuc est intromissa, a Principe etiam 
aliquot Gallorum et Turcarum stipendiariarum Cen-
turiae sunt eo missae; quibus magis exterritus Ger-
manus : non amplius egressionem Cibinio audebat 
tentare. Hoc mense toto Dicatores, illi a Regno in 
omnibus Comitatibus in Comitiis antedicti constituti, 
sportam suam perfecerunt, omnibus quibuslibet Regni 
Statibus, (Ecclesiasticis Ministris, mendicis, Zingaris-
que exceptis), tributum juxta gradum sui offieii 
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status fortunarum. Proventus negociationis, quae 
imponendo de pecunia hac cuprea, his ergo omnibus 
computatis, cum nondum summa Regno promissa 
expleta esset : i terum initur consilium de imponendo 
noviter hoc Tributo et Dica hac imposita iterum 
renovanda, usque ad complanationem millionum a 
Regno promissorum; prius tamen hoc modernum 
Tributum, Dicam scilicet primo impositam, exigentes, 
et sic eo fmito consequenter procedentes. 

N. B. Hoc toto Mense maxima in to ta Hungaria 
fűit siccitas, ita, ut flumina, laeus, fontes, putei exsic-
cati sunt, et multa pecora passim enecata propter 
sitim ob defeetum aquae ortam exemplo raro et 
semper memorabili. 

Mense Augusto. Articuli Regni in Conventu Gene-
rali ad Campum Onodiensem a die 16. Mensis May usque 
ad 20. Juny celebrato deliberati exhibentur et impri-
muntur, simul cum patentibus literis Principis, Sena-
to rum, Magnatum, Nobilium, omniumque Comita-
tuum Comitum, Vice-Comitum et Deputatorum sub-
scriptionibus et sigillis propriis munitis, quae ad 
omnes Christianos Reges, Principes et Respublicas 
dimittuntur, ipsi quoque Imperátori Josepho, in qui-
bus plenaria Domus Austriacae Dominii abrenuncia-
tio, jugi Germanici excussio, haereditatis abnegatio, 
et spontanea inter Regni constitutio, cum solemni 
ac generali proclamatione et protestatione contine-
rentur. Dii meliora! Hoc Mense Princeps 
inaudito et inexspectato nuntio ab aliqua parte 
Polonicae Reipublicae, diseutientis et altercantis ad 
Regni Poloniae Regimen invitatur, et Corona Regni 
ejusdem Eidem offertur, venientibus ad Principem 
Legatis Polonicis Munkácsinum. ubi adhuc Princeps 
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residebat. Quibus Legatis honorificentissime exceptis, 
Princeps non sine dolo et practica Polonica hoc 
negotium esse apertissime videns, non statim plena-
rium eis responsum dedit: sed consultis suis, ad Colli-
gationem seu Confoederationem magnam istam ver-
sutiam Polonorum, Brandenburgum et habendum : a 
parte sui Nicolaum Bercsényi, Generalem et suum in 
Hungaria Locumtenentem, a par te Regni Hungáriáé 
Baronem Franciscum Klobusiczky, antea Personalis 
Praesentiae Caesareae Regiaeque in Iudiciis Locum-
tenentem, nunc vero Consily Oeconomici Praesidem, 
et Franciscum Berthóty Commendantem Leucsovien-
sem et Superioris Hungáriáé Vice-General em, — a 
parte Transylvaniae vero Paulum Ráday, Cancellariae 
Directorem Supremum, plena authoritate et plenipo-
tentia ablegat. Qua ratione Princeps ab ingressu in 
Transylvaniam ad capescendum Principatum inter-
cluditur, sed loco sui Adamum Vay, Supremum Aulae 
Suae Marschallum, pro Locumtenente intromittit. Ipse 
vero Munkácsini amplius manere nolens, Unghvári-
num venit, ubi aliquamdiu Legatos ex Polonia exspe-
ctavit, venit Homonnam, ubi habito ad dirigenda 
aliqua Regni negotia Conventiculo de Regno Polo-
niae, cum sibi addictis consultat, indeque stationem 
sui movet ad Oppidum Terebes, in Comitatu Zempli-
niensi situm. Cum Princeps noster nondum superata 
Aquila Austriaca, et nondum superatis et subjugatis 
Hungáriáé et Transylvaniae latifundiis, aspirat Reg-
num : Armada Imperatoris (omnia Hungarorum rede-
unte) in duobus validissimis Exercitibus magna mole, 

• magnoque apparatu instructis, eidem ignem ferrum-
que minatur Hungáriáé. Pars enim un a, Generale 
Storemberg, ad Leopoldstadium sita, cum 8000 Ger-
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manorum Exercitu, intendit Civitates Montanas seu 
fodinales, tamquam prima et maxima hujus Regni 
munimenta obruere, et i terum eadem adferre Hun-
gáriáé Superiori. Pars vero alia Exercitus Germanici 
Albam-Regalem, Generale Rabatino (subjugata j am 
Hungaria Trans-Danubium (??) sita, 2000 suorum ad 
Jaurinum expedit, majorem vero Exercitus sui molem, 
plus quam 4000 constantem, ad Budám ducit; ubi 
coacervatis navibus, plurimis 3000 peditum navibus 
imponit, 1000 vero equitum ad dextram Danubii 
rippam, tormenta vero et omnia impedimenta bel-
lica ad sinistram collocat, et ita mediante Danubio 
flumine, tutissime progreditur, volens iterum succur-
sum adferre Regno Transylvaniae, et periculum, dam 
num ac timorem Hungáriáé, quae etiam, ob scissuram 
Hungaris innatam, Generale ibi Barone Tisch mag-
nam Partém est subjugata ope saltem praesidii Cibi-
niensis : quo magno ausu paucis suorum Centuriis 
totam Bloquadam Hungaricam Cibiniensem dissipat, 
ita, ut ad quinque quaquaversum a Cibinio milliaria 
ne rumor quidem Hungarorum audiatur, et iterum se 
annona copiosissime refecit, Legatumque Imperatoris 
Vienna venientem hberrime excipit, Bloquadam pari-
ter Dévaiensem longo tractu a Cibinio dissitam dissi-
pat, plurimi Hungarorum damno aeque maximam 
alimenti et annonae copiam introducit, alibique idem 
ferme practicat, nihil obstare illis volentibus Hungaris 
sub tribus Generalibus : Stephano Andrásy, Laurentio 
Pekry et Michaele Teleky, horum Comitum, illius 
Baronis, sitis. Armada etiam ipsa Storembergii, Leo-
polstadio mota, Hungaros cum Generali Comite Antonio 
Eszterházy ibi delitescentes nomine suo movit suo 
loco, ferentibus Germanos post tergum suum Hun-

21* 
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garis, ad quos Colonellus Stainville Vienna cum ali-
quot Centuriis fortissimorum militum venit, quorum 
tarnen maxima pars per Ladislaum Ocskay, Campi-
Marscliallum (?) Hungarorum, est dissipata, occisis plus 
quam 300, captisque aliquot Officialibus, et ad Prin-
cipem inde Munkácsinum deductis. Quo facto, Armada 
illa Storembergiana primo Civitatibus Montanis im-
minens, non ultra pedem movere audet, sed ibidem 
consedit et constitit. Vae unum transiit, et aliud se-
quitur; ibi aqua, hic ignis, ibi Germani, hic Rasciani 
Aradienses, Váradienses, Szegedienses, Gyulenses, Je-
neienses, dispulsa Bloquada Aradiensi elati, quaqua-
versum miseram et plane afflictissimam, plurimisque 
hostium telis expositam Hungáriám Inferiorem qua-
quaversum expilant, vastant. praedantur, igne ferro-
que, et uno verbo dicam coelum terrae miscere 
videntur, grassare severissime, tanquam hostes des-
perati, quorum vita et mors venalis habetur, extre-
mum sui exitium sentientes; contra quos maxima 
pars militum Hungarorum expeditur cum Officialibus 
optimis et bellicae artis peritis, et sie omnia illa for-
talicia acriter obsidentur. Pars vero Exercituum Hun-
garorum ad Hatvan se congregat, itura contra 
Germanum Storembergianum, aut saltem iis obsti-
tura. Urbs Cassovia majus aut simile, ut Anno prae-
terito, malum simile metuens, circumjecto ingentis-
simo et fortissimo vallo, stupendo plane robore plus 
quam 2000 hominum continuo operantium labore 
munitur et optime laboratur, mirabilique modo 
contra insultus omnes hostiles fortificatur, ob spar-
sum rumorem Germanorum, iterum hoc quoque 
Anno Cassoviam obsidere et expugnare volentium. 

Mense Septembri. Moneta supradicta cuprea, Li-
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bertas nuncupata, cum post varias Regni et Regnico-
larum disceptationes magis depreciata et exinanita 
fuisset, nullis Principiis Regni, Comitiorum, Comita-
tuum, Officialiumque nimis pollieitationibus, premiisque 
obstare valentibus: hoc Mense similiter depreciata est, 
magno et inaestimabili omnium Regnicolarum, prae-
primis mercatorum et negociatorum damno, magno-
que totius Regni detrimento, et tuto Regno enim 
omne aurum et argentum ad avara Dominorum ga-
zophylacia est reconditum; militibus vero sola Liber-
tás stipendio cessit. Sic ergo tot a vis pecuniae ejus, 
quae de optimatum relatione ad 24 milliones excre-
verat, annihilata est, non edicto Principis aut Regni 
deposita, sed solo Regnicolarum dolo dietim sepulta 
et inhumata, relictis aliquamdiu aliquot millibus apud 
manus militarium, quae certo signo not ata fuerat. 
Sed cum nullus in Regno amplius ejus valor superes-
set, aut superesse posset, nihil obsistente vigore Con-
ventus Onodini Mensibus Majo et Junio habiti, simi-
liter periit, magno plurimorum damno, upote quae 
apud plurimos plenis cistis saccisque relicta est. Ra-
batin cum 4 millium Germanorum Copia, hoc tem-
pore clam et timide mediante Danubio vectus, j am 
palam, audacter, absque ullo timore, per latissima 
Hungáriáé Campestria veliitur, nihil circumjacentes 
Hungarorum Centurias curans, cum paucis horum 
Regiminibus via j a m alia quoque a se lustrata veni-
ens, timorem iterum toti incutit Inferiori Hungáriáé, 
quam iterum igne ferroque vastat, et ad Várad per-
venit, ibi adjuncta magna Rascianorum manu, prae-
sidia ista sibi vicina annona copiosissima replet. Ad 
quod Libera Regiaque Civitas Debreczina jam 4-um 
loco suo mota aul'ugit, vacua relicta Urbe, magno 
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iteram Incolarum damno. Germanus, cum circa Várad 
res suas ageret, Incolae Pagorum eo vicinorum in 
vallum Várad vicinum Sarkad dictum confugiunt, 
quod quoniam et natura, et arte et Marte aliquo 
corroboratum est : ei praevalere to ta illa Germano-
rum copia non potuit, resistentibus in loco illo exili, 
inferioribus contra insultus Germanorum, nihil ipsis 
nocere, aut eos invadere Germanis valentibus. Ubi 
magna copia hominum, pecorum, rerumque precio-
sissimarum ob insultus immanissimi hostis mirabiliter 
conservata est. Rasciani multorum laborum fastigii, 
periculi, et perfidiae Germanorum pertaesi, ab iis mag-
nam partem deficiunt, remanentibus penes Germanos 
paucis, iisque invitis et nolentibus, et ad intrandum 
Transylvaniam verberibus actis. Cum Rabatiii hic in 
hac Hungaria Transylvaniam int rare molitur: Armada 
alia Germanorum ad Leopoldstadium sita, Generale 
supradicto Storembergio, loco sua mota, fortalicium 
Szered, in Superiori Hungaria situm, expugnat, non re-
sistentibus iis Hungarorum Generalibus Antonio Esz-
terházy et Ladislao Oeskay. Pars vero aliae Armadae 
Germanicae in Partibus Trans-Danubianis ad Jaurinum 
Castra metans, licet parvo suorum numero, magna ta-
rnen Parti Uli Trans-Danubianae infert pericula, quippe 
Papam et alia florentissima Hungáriáé Inferioris 
Oppida incendio dat, et longe-late Hungáriám illam 
miserrime depraedat, post multas j am sui bis bel-
lorum turbinibus factas depraedationes, devastatio-
nes, expilationes, caedes, et incendiae quam plurima. 
Transylvani Hungari simul cum militibus copiis ibi 
commorantibus magis, quam Castra metantibus, Ger-
manos intraturos intromittere nolentes, universaliter 
insurgunt, non amplius jugum Germanicum ferre 
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volentes. Generalisque Baro Tis Cibinio cum praesidio 
egressus, in occursum introéuntium Germanorum 
venire volens, cum magnam Cibinio sui praesidii par-
tem eduxisset, ab Hungaris in Transylvaniam profli-
gatur, plurimis optimorum suorum militum desidera-
tis, ita, ut cum superstitibus fúga sibi consulens, Cibi-
nium redire coactus est. In Hungaria tamen haec 
victoria in maiam partem cessit; Germanus enim ad 
Portám Ferream ingressum moliens, magnam Hun-
garorum stragem facit, et sic nulla pars victoriam 
obtinuit, ibi Germanis, liic Hungaris praevalentibus. 
Collegatio ipsa, ad quam aliqui Dominorum Hungaro-
rum ablegati erant, adhucdum durat Varsaviae, et 
nonnisi liujus Mensis limitans, Serenissimus Princeps 
cum aliquot diebus Terebes, in Comitatu Zemplén 
sito, commoratus fuisset, et ut res in Transylvania 
Aulae suae Marscliallo Adamo Vay commisisset, cum 
tota Aulicorum suorum túrba, Legatusque Regis Gal-
liae, ex statione modo dicta motus, die 19. 7-bris et 
20. ejusdem Mensis venit in Patakinum, in fortalitium 
proprium, abliinc sexennium a Germanis demolitum, 
ubi totum huné et amplius Mensem transigens, 
exspectat cum bona relatione Dominum Comitem 
Bercsényium, caeterosque Dominos Ablegatos ad 
colligationem Polonicam supramemoratam. 

Mense Octobri. Comes Bercsényius, caeterique 
Domini Hungari ad Colligationem a Principe Regnis-
que Hungáriáé et Transylvaniae ablegati, dissoluta 
illa Congregatione, re infecta redeunt. Nicolaus enim 
Comes Bercsényi TJnghvárinum magno metu et trepi-
datione advenit die 1. Octobris, utpote qui vix mor-
tem aut manum hostium in Imperium Caesaris eum 
dare volentium, praeprimis Marschalls Lubomirszky 
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effugere potuit, et nisi a quodam Dominorum admo-
nitus fuisset : de facto in potestatem ipsi insidientium 
devenisset; unde constat totum illud, quod Princeps 
creatus est in Regem Poloniae, meram Imperatoris 
et Saxonis eum perdere volentium factionem fuisse, 
et bonum, quia non intravit; tale enim ei evenisset, 
quale Avo ipsius Anno superioris saeculi 57. Caete-
rique Ablegati 2. 8-bris ad Principem Patakinum re 
pariter infecta redeuntes, contemptis aut magis delu-
sis ibi Hungaris, qui magis tamen elusi fuissent, nisi 
Principi domi manere opportuisset. Infecta ex horum 
relatione audita Princeps die 3. Octobris: die 5. Octo-
bris cum aliqua suorum Aulicorum parte, Unghvári-
num ad Comitem Bercsényinm venit, ibique nihil 
certi aut alicujus momenti, praeter nihil vae et 
metum ab illo habens, cum totam ibi hebdomadam 
transegisset, clie 12. iterum Patakinum rediit, ubi uti 
hactenus, ita post singulos dies venationibus ferarum, 
non vero hostium impendit, usque quo 18. Octobris 
Comes Bercsényi Patakinum venit, cum quo cleserta 
et relicta statione cum parte suorum militum, magna 
tamen parte hic relicta, Szerencsinum fortalitium, 
pariter aut meliori jure Castrum, ipsius, in eodem 
Comitatu situm, venit die 10. Octobris. Cum Princeps 
noster otioso venatur Patakini, et desidiose res suas 
hic et ibi peragit, Magnatesque nostri in propriis 
Aulis conviviis et tripudiis delectantur : Germanus 
per Portám Ferream viam alias quoque jam ab ipsis 
tentatam ingreditur Transylvaniam, nullo ei resistere 
valente, nihil curans circumjacentia Hungarorum 
agmina, universalem Transylvanicarum insurrectio-
nem, militumque in Transylvania aliquot Centurias, 
stragemque nuper praesidio Cibiniensi illatam, contra 
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quos magna militum, equitum et peditum vis ex Hun-
garia intromittitur, nec illam quoque formidante Ger-
mane) coaetam et audatiam Hungarorum jam probe 
seiente. Quae etiam ingressa, satis magna moles non 
aliud melius aut majus factura, quam Forgácsiana 
(qui adhuc tunc in aresto severissimo Arcis Scepu-
siensis detinetur) creditur. Eece; ergo repentino et 
inexspectato eursu et nuneio 4 Germanorum millia 
Transylvaniam audacissime ingreditur, totum Reg-
num, totaque Regni ISTobilitas jam capescens, nec 
amplius Germanum intromittere volens : Hungaro-
rumque 3 Generales plus quam 8000 militum fortis-
simorum, non visu, sed auditu solum illius parvae 
molis Germanicae, pannico terrore percussi, arma 
abjiciunt, magna trepidatione ex universo Regno (?) 
profugiunt. E t ecce, Germanus totum illud, quod 
Hungari toto sub quadriennio multorum millium 
sangvinis effusione, multo labore, sudore et sumptibus 
comparaverant, introgressus Germanus, unius septima-
nae decursu, parvo compendio, nullo damno, minimo 
labore recuperat, expulsis ad angulos Transylvaniae 
reduetis Hungarorum millibus et Transylvanorum Co-
piis. Quo facto, tanta in universo Regno Transylvaniae 
trepidatio or ta est, quantam et qualem vix adhuc audire 
lieuit; omnes enim Nobiles, Tgnobiles, Cives, Ecclesia-
stici, et omnes, relictis suis Civitatibus, Oppidis, I'agis, 
Castellis, Aulis, Domibus, omnibus annonis suis et pro-
ventibus, totisque suis familijs, uxoribus et libeiis: 
magno metu et trepidatione aliqui in Turciam, aliqui 
in Transalpinam, Moldaviamque, aliqui vero in Hunga-
riamque, semimortui similes, cum multis lamentis et 
damnis effugiunt, nullis enim Nobilibus, Tgnobilibus, au t 
Ecclesiasticis Aquila pepercit, ob inauditam ejus Mense 
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Junio in ConventuÓnodiensi abrenunciationemRegiam: 
aliqui vero, quibus effugiendi libertás non est, cum 
plebe et Incolis totoque Regno Transjlvanico Germa-
nico jugo se dederunt, Principique suo jam electo et 
confirmato grafice renunciarunt. Sic ergo ad Cibinium 
Rabatin perveniens, praesidium ibi cum Barone Tisch 
nuperrime ab Hungaris male acceptum valde exhila-
rat, totoque Regno potitus annona celerrime reficit, et 
in Regno longe-lateque pro lubitu divagatur, illudque 
foedissime devastat, nulli parcens, aut Nobili, au t 
Ignobili, simul cum foedissima Rascianorum colluvie, 
et inter caetera Oppidum florentissimum Nagy-Enyed, 
quod alias pariter nefanda nece abhinc triennio t ra -
ctaverat, devastans, plurimos ibi homines interficit, 
habens flagellum punitorium ipsius Dei in manu sua, 
ad eifrenum et durissimum. Gentis hujus extremita-
tem refrenandam puniendam, vix ne dicam : delen-
dam. Ecce rabioso huic hosti non sufficit Transyl-
vania, sed velites suos usque ad 1000 etiam extra 
Transylvaniam ad Regni Hungáriáé limites deprae-
dandos emisit, qui circa et in Civitate Nagy-Bánya 
tyrannicam suam exercet Tyrannidem, cum ineffa-
bili miserrimae cum afflictissimae hujus Gentis dam-
no; qua 1000 hominum excussione in Hungaria 
exaudita : ecce! totum Hungáriáé Regnum tanto pa-
vore et metu contremiscit, ut coelum quasi sibi 
innere videbatur. Ecce! iterum fugam meditatur 
Hungaria, et trement Pannoniae Incolae, Eheu ne-
fandum Magnatum nostrorum facinus! Mille homines 
vastissimum Hungáriáé Regnum, quod a duobus et 
amplius seculis potentissimam Ottomanicam poten-
tiam feliciter sustinuit, et non paucis superavit, e t 
totius Orbis Christiani propugnaculum dictum est. 
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deformidat; quam tarnen Dens aliquantulum lenivit, 
— nam illi excursiones ab aliquibus Hungarorum ibi 
latentium Copiis exterriti, non amplius pedes suos 
ad Hungáriám movent, sed via sua Cibinium redeunt. 
Cum itaque ab Oriente parum gauderemus: ecce! a 
Septemtrione excitavit Deus nequissimum turbinem, 
qui etiam muros Superioris Hungáriáé gravissime 
quassat. Marscballus enim ille Regni Poloniae Lubo-
mirszki, 13 Oppidorum Seepusiensium a 3 jam Anno-
rum Centuriis Regni Poloniae oppignoratorum hypo-
thecarius Princeps, homo intemperatus et libidinosus, 
cum nuper spe sua Comitem Bercsényium, caeteros-
que Ablegatos comprehendere nequiens, frustratus 
fuerit, nec Principem ad id pellicere, ut Regnum 
Poloniae adfectasset, aut ad capescendum Regium 
thronnm intrasset : statim ad Tmperatorem, spe sua 
frustratus, discessit, et ibi omnibus exagitatis suis 
consilys, cum aliquot ibi dies exegisset, ab eo aliquot 
Germanorum Centurias accipit, quibus suos quoque 
milites Polonicos et Saxonicos adjungit, et praeterea 
Cives illarum 13 Civitatum ad bellum cogit, et ita 
cum numerosa militum Copia, bellum Principi Regno 
Hungáriáé indicit, et prius Civitates illas sibi subje-
ctas, et postea Partes Hungaris subditas irrumpit, et 
aliquam Hungarorum Copiam obruens, usque ad 70 
ex eorundem numero Nobile.7; obtruncat, et longe-
lateque grassatur, Nobiles omnes insequendo et t ru-
cidando, Urbisque Késmárk suburbia e t latifundia 
devastando. Cujus etiam rumor et aggressio magnum 
Hungaris dedit negotium. Omnes enim Nobiles Comi-
ta tuum Poloniae viciniorum in Urbes et fortahtia se 
recipiunt, et Urbes Leucsoviae, Fragopolis, Cassovia 
munitione, armisque et praesidio firmantur, Dum 
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haec ita hic aguntnr, Generalis Storemberg cum 
magna Armadae suae copia, audiens successum Ger-
mani Rabatiniani in Transylvania, loco suo movetur, 
et ad obruendam Hungáriám citissime properat in-
sequentibus tamen eum Hungaris, pro more ab Hun-
garis aut bene aut male recepto; quo novo nuntio 
maxime iterum exterritis Hungaris, Comes Bercsényi 
una cum Principe de variis rebus consultaturus, Sze-
rencsinum venisset, post tridie inde discedit in occur-
sum eorundem iturus et cum iis conflicturus, u t sal-
tem ita, ut amplius progredi nequeant, indicturus. 
Comes etiam Pálfi cum aliquot Germanorum et Hun-
garorum collectura, Trans-Danubium severissime gras-
satur, et florentissimas Civitates incendit, igne et 
ferro vastat, et iterum miserrimum illum et plurimis 
in dies calamitatibus expositum Hungáriáé t ractum 
ad partes Caesaris cogit (?); quo facto (?), multi ex Hun-
garorum Nobilibus et militibus, multarum mediarum 
calamitatum, frigorum, miseriarum Officialiumque suo-
rum perfidiae et avaritiae pertaesi et ad extremum 
redacti, ad partes Germanorum transfugiunt, et mag-
num numerum eorundem ex numero suo faciunt (?), 
eventu tali, qualem Deus in secreto suo habet , et 
quem debellanda aut finaliter delenda Gente Hunga-
rica deliberavit. Hie etiam non videtur praetermitten-
dum : hoc Mense, diebus quoque hujus 20. et 21-
mum, tota tecta est nivibus terra, algore, frigore et 
glacie, — exemplo in hac regione plane inaudibili 
et, hoc tempore memoria digno. Quod etiam, cujus 
Signum esse possit ? Deus novit. 

Mense Novembri. Cum a die 19-a 0ctobris Sere-
nissimus Princeps Szerencsini commoratus fuisset, 
die 4. 9-bris inde ad stationem, ubi majorem Aulae 



'333 

et impedimentorum suorum partem liabuit, rediit 
Patakinum, pro hoc Mense Novembri ibi commora-
turus, et ad Mensem Decembrem Cassoviam ad Con-
ventum Generalem ibi celebrandum, iturus; ad quem 
cum multi Transylvanorum Nobilium et Dominorum, 
metu Germanorum instroéuntium et ingressorum, 
Patria sua profugi venissent: eos ad certas stationes 
et quarteria dividit*, Copias militares in Transylva-
niam magno numero immissurus; in occursum vero 
Principis Marschalli Lubomirszky aliquot Comitatus 
Superioris Hungáriáé, cum Gallis sibi adhaerentibus, 
et aliquibus etiam militibus castrensibus expediuntur, 
quibus adjungit die 10. 9-bris etiam Corporis sui Cu-
stodes Equites, continuo sibi adhaerentes; quo etiam 
die 10. 9-bris insignis belli dux Ladislaus Oeskay, 
cum aliqua Copiarum suarum manu, ex Hungáriáé 
Partibus Superioribus Austriae et Moraviae vicinis 
appulit, pro aliqua hostium parte expediendus. Sic 
ergo cum undique hostis et calamitates obstant et 
instant: omnes et ubique Comitatus, Ci vitat um, Oppi-
dorum, Pagorumque Incolae Nobiles et Ignobiles, ad 
personalem Insurrectionem, et quidem universalem 
coguntur, ut cum hostibus undique, et ex O r i e n t e , et 
ex occidente, et ex septemtrione, neenon ex meridie 
imminentibus confluunt, saltem ut illis resistatur, et 
Regnum multis pavoribus et timoribus expositum, 
trepidatione eorundem horribili tutius redditur. In 
Partibus vero Superioribus Castra metans, magno 
numero Armada Germanica Storembergiana longe-
lateque rerum poti tur , et totam Provinciám seu 
Comitatus et loca omnia ab Austria et Moravia ad 
flumen Vagum usque subjugat et occupat, praeter 
fortalitium unum atque alterum, Principis et Hun-
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garorum Confoederatorum praesidio fortissime muni-
tnm. Unde tota illa Provincia praementionata, Hun-
garorum subsiclio et succursui haud confidens, collum 
suum iterum jugo Germanico subdidit, et ex illis plu-
rimi non saltem Germanis sese subdiderunt, — sed 
arreptis armis, in eorundem Castra ad bellandum 
contra Hungaros se receperunt. Quorum plurimi ad 
aliquot Centurias ex militaribus Hungarorum Copiis 
quoque secedunt, qui relictis suis Generalibus et Colo-
nellis, ad Germanos transfugerunt, spe forsan aut 
libertatis, aut pingvioris stipendii ab illis obtinendi 
dueti. Quod in Partibus his agit Storemberg: idem 
quoque agit Trans-Danubium Joannes Pálfi Caesareus 
Belli-Dux, cum plurimis Hungarorum Caesareanorum 
(aut ab antiquo illi adhaerentium, aut ex Hungaro-
rum Castris transfugientium) Rascianorumque Copiis 
Partes similiter Trans-Danubianas, multis jam vicibus 
hoc rerum statu durante depraedatas, spoliatas, 
expilatas, modo a Germanorum f'uria. modo a Rascia-
norum injuria, modo ab Hungarorum audacia, subju-
gat, (?) qui etiam ferentes et non culpantes id, quod 
vitare non poterant, obtemperant, (?) et furiosum illum 
hostem recipiunt (?), qui ratione Copiae militares Hun-
gáriáé in iisdem Partibus commorantes, trajecto 
Danubio, ad Partes Trans-Danubianas migrant, multis 
illiusque Partibus a Germano occupatis. Haec tarnen 
eorum furia aliquatenus est depressa, aliquam enim 
stragem Germanorum Storembergianorum Com es 
Bercsényi facit; similiter Germani Praesidii Posonien-
sis magno numero pabulatum egressi, a militibus 
Hungari eis non parva strage confnnduntur, et adus-
que plane portas Urbis fugientes, persequuntur, omni-
que praeda poiiuntur Hungari, captisque non paucis 
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ex iisdem, licet non absque Hungarorum incommodo. 
Rabatin quoque in Transylvania idem facit, et j a m 
ut triumphans Regno praeest, subjugatae toto Tran-
sylvaniae Regno, praeter eos, qui sponte Regno pro-
fugerant aut in Hungáriám, aut in Moldáviám, Trans-
alpinamque, sub Turcarum et Valachorum glientelam, 
qui in certa quarteria in Hungaria a Principe ipsis 
data dislocantur, hyemem ibi peracturi, usque ad 
meliorem et nlteriorem rerum ipsorum, aut etiam 
totius Regni ut Hungáriáé, ita Transylvaniae eventum 
ac dispositionem; qualem Princeps Celsissimus, post 
Szerencsino adventum Patakini residens, de negotio 
Regni cum aliquamdiu ibidem eonsultasset, aut sal-
tem tempus pro more suo transegisset : Generalem 
omnium Statum et Ordinum Regni Hungáriáé Conven-
tum in Urbem Cfissoviam pro die 5. Mensis affuturi 
Decembris, Literis suis Patentibus Citatoriis et Convo-
catoriis quaquaversum emissis, sub poena magna 
infligenda nota perduellionis et infidelitatis, subque 
gravi animadversione, indicit et promulgat. Ipse cum 
magna Aulae suae militum sibi adhaerentium (cor-
poris scilicet custodum) et impedimentorum parte, 
Patakino 25. Novembris movet, et vehit ad aliquo-
ties repetitum fortalitium Munkáesinuin, in proprio 
Dominio situm, ibi rebus de Transylvania actis aut 
agi debitis vel agendis, ab Officialibus suis perceptis 
et dispositis, inde movetur, et venit in Civitatem Kis-
Várda, Oppidum et Castrum in Comitatu Szabolc si -
ensi situm, ibique mensurati plurimis militibus in 
Transylvaniam expediendis, Cassoviam versus ad 
Comitia antedicta revertitur. Quo facto, pars Aulae 
et impedimentorum, bagasiae quoque ipsius adhuc 
Patakinae relictae. Cassoviam transfertur die ultima 
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9-bris, post duorum Mensium et 10 dierum ipsius et 
Aulae ipsius (magno Incolarum et locorum circum-
jacentium damno et detrimento) commorationem. 

Mense Decembri. Sic ergo ablatis Pataläno ipsius 
Principis impedimentis Aulicis, et Cassoviam depor-
tat is , Princeps quoque Kis-Yárda per Comitatum 
Zempléniensem trajecto, fluvio Bodrogo, versus Sem-
lény cum parte militiae suorum Aulicorum, necnon 
aliorum ipsum comitantium Nobilium et Dominorum, 
tum ad Comitia venientium, tum vero comitiva hono-
rem ipsi Principali exhibentium, die 1. Decembris 
appulit in Urbem Cassoviam, in Comitatu Abaújvári-
ensi sitam, Anno praeterito ab hostibus magna et 
maxima vi frustra tentatam et obsessam, hoc vero 
Anno toto mirabili robore et stupendo opere muni-
t am; quo tum ante Principis eo adventum, tum post, 
usque ad diem determinatum Comitiorum, juxta teno-
rem et vigorem exmissarum Principis Literarum 
Convocatoriarum, Regni Senatores in Conventu Gene-
rali 1705. ad Szécsény constituti, omnes Regni Sta-
tus, Nobiles, Magnates, Comes Bercsényius, Clerici, 
omnium Comitatuum Deputati, Yice-Comites et cae-
teri Officiales, Civitatum Liberarum Regiarumque 
Ablegati, tum ad privata sua negotia, tum ad publica 
Regni negotia, ipsis incumbentia ibi peragenda, 
magno numero confluxerant. Qui congregati, piimum 
in Urbem per Commendantem et Officiales tum 
Regni et Principis, tum Urbis Cassoviensis, omnis 
generis alimentis, ex circumvicinis (licet Anno prae-
terito extreme desolatis) agris, hominibus et jumentis 
valentibus incerta hospitia et quarteria in Urbe 
juxta graduum honoris et Officii sui, licet non parvo 
Civium jam multis malis expositorum, et multas cala-
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mitates et obsidiones non sine tolerantium molestia. 
Ibi, juxta praescriptum Principis patentum, praesen-
tibns omnibus Principe, Regnoque Statibus, die 5. 
X-bris Comitia adgrediuntur, seu t rac tare res eas, 
quarum causa Generalis ille Conventus est indictus, 
incipiunt. A quo die usque ad ultimum plane diem 
ejusdem Mensis X-bris totus ille Conventus Principe, 
Senatoribus, Magnatibus, totiusque Regni Nobilium 
Deputatis constans: nihil certi, nihil memorabilis, 
nihil alicujus momenti, nihil tale, quod hic inferatui-
et posteritati reponatur, peregit, — praeterquam Prin-
ceps cum Senatoribus, Senatores cum Magnatibus, 
Magnates cum Nobilibus, Nobiles cum Civibus, Cives 
cum Militibus totum hunc Mensem nativitati Domini 
nostri Jesu Christi destinatum, per multis et detes-
tandis epulationibus, libidinosis commessationibus, 
choreis, compotationibus consummunt. Vah pudendum 
foedus! nec ipsi parcentes festo nativitatis Domini 
nostri servatoris, sed illud quoque nefanda barbaries 
Bacho ventrique dedicat, et cum negotia Regni tra-
ctare et de eorum felici successu Divinam opem 
implorare deberent: Bacho et delicatissimis conviviis 
ex ore miserorum Regnicolarum ereptis indulgent, et 
cum Deo servire deberent, Diabolo serviunt, Principe 
tamquam magno hujus Regni mancipio, venationibus 
et aucupiis dedito et Regni negotio neglecto (*?), Dei 
timore ejecto, sacris abalienatis, Religione eliminata, 
et Diabolo introducto. 0 Deus, Jehovali Exercituum! 
cur non exurgis, et non confundis hos nominis Tui 
inimicos ? cur non praecipis omnibus Coeli fulminibus, 
u t haec monstra consumerent? cur non praecipis 
terrae, ut eos absorberent ? cur sol hoc aspicere po-
test ? Oh infamem hujus Regni barbariem! Cur non 

MON. HÜNG. H I S T . — SCRIPT. XXVII. K Ö T E T . 2 2 



'338 

vult Dens auxilio Genti huic subvenire ? cur non con-
fundit hujus inimicos ? Non mirare; quin memoran-
dum, cur Jehovah vindex nominis sui hucusque Gen-
tem suam hanc sinit procedere, et in via sua 11011 
confregit totam hanc Nationem, propter eximii sui 
nominis irreverentiam Sabathi ipsius contemptum, 
propter nefandam Tyrannidem, propter inauditas 
blasphemias, propter horrida scelera, propter injus-
tam Regnicolarum oppressionem, propter elatam 
magnam superbiam, avaritiam, injustitiam, ambitio-
nem, crudelitatem et effrenatam licentiam. Sed, ut eo 
redeam, unde parum aberraverum : in famoso ergo 
hoc Conventu nihil certi Serenissimus Princeps cum 
Inclyto Hungáriáé Regno, praeter : ede, bibe, cras 
morieris! deliberavit. Pecuniae quidem cupreae causa 
multum est agitata: sed de eo nihil certi est delibe-
ratum, nolens amplius Regno eam recipere, praeter-
quam, quod moneta minor, poltura dicta, valens de 
jure 3 den., valorem duorum subeat, et circa monetas 
argenteas hic et ibi vigeat. Dux aut Princeps Lubo-
mirszky, multis Copiis Hungarorum ipsum oppugnatu-
ris exterritus, despondet animum, et pedes ex Hun-
garia in Poloniam retrahit, seque non esse Hunga-
rorum falsissime dicit, correspondentiam tamen cum 
Imperatore per Literas et Legátus continuam exercet; 
contra negotium Hungarorum copiae circa Poloniam 
Castra metantur, exploratores suos in Silesiam dimit-
tunt, ibi hoc tempore Imperator in Inferiori Silesia 
4000 militum habet, in Superiori vero 7000, suceessu 
temporis, (si fortuna ipsis favebit) in Hungáriám 
ducendos. Quorum spe cepit movere turbas homo ille 
nequissimus et seditiosus Lubomirszky, — hae tamen 
Copiae ab Hungaris vix metui possunt. Rex enim 
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Sveciae cum tota sua Armada die 1. X-bris in to ta 
Silesia consedit, totam suam Armadam ibi hyematu-
rus, in quarteria dividens. Avari Hungari nihil in 
Conventu Cassoviensi deliberant, nisi qua ratione 
pecunia argentea (sublata cuprea) ad intertentionem 
mihtiae ipsorumque crumenas implendas congeri pos-
sit; qua ratione, non sufficiente jam ipsorum avari-
tiae fodinarum omnium proventu: iterum Dica seu 
Quantum aut Contributio non de pecunia cuprea, sed 
de argentea, et quidem non in tanta, sed in maxima 
copia et summa imperatur, et per Deputatos ei offi-
cio per omnes Comitatus iterum Dica haec argenteae 
pecuniae exigitur, quod omnibus Regnicolis iterum 
incipit esse valde molestum, et statui sub Imperio 
Germanorum aut majus, aut simile, ut qui non saltem 
pecuniam, sed omnium generis naturalia, alimenta 
et victualia expendere cogatur, et praeterea opulen-
tam Principis et Magnatum et Officialium arcam 
implere, non ad debitum, sed ad luxuriam indefesse 
ab initio horum motuum. In Inferiori Hungaria ali-
quae Rascianorum Copiae, egregia sane victoria ab 
Hungarorum nonnulhs Capitaneis conscinduntur, non 
pauea ipsis praeda adempta, aliquot etiam Hungaris 
desideratis; et sie fortunato hoc suorum Armorum 
in fine hujus Anni successu, Annum hunc, licet non 
satis latum, aliquantulum tarnen f'elicem concludunt. 

Anno 1708. Ejus Mense Januario. Annum hunc 
(qui felix faustus, Deoque gloriosus, omnibus salvus, 
Genti liuic Hungaricae salvus et pacificus, ab Armis 
quietus, cum Marte benignatus, omniumque bellorum 
et gladiorum terminus sit) aggredior. Cujus Anni 
initio, Mense Januario, Conventu sub finem Anni 
praeteriti satis rigide memorato, magnam partem 
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dissoluto, Dominis scilicet Magnatibus, Praelatis, No-
bilibusque relicta Cassovia, acl Lares suos ut plurimum 
redeuntibus, decernitur, ut Serenissimus Princeps cum 
Domino Comite Bercsényio iter Transylvaniam versus 
moveatur, ad Comitatum scilicet Szathmáriensem, et 
inde aliquot militarium Hungarorum Regimina magno 
numero et pleno apparatu ad Oppidum Tasnád eon-
veniant pro die 21 -a January noviter ibi Conventus 
Generalis instituatur de expediendis in Transylvaniam, 
ex consensu totin s Regni et Prineipis militaribus 
Copiis, contra Rabatinum, Armadamque Germanicam, 
toto Regno Transylvaniae jam-jam potitum. His ita 
Cassoviae deliberatis, Princepsque adjunetis, magno 
cum apparatu itineri sese accingente, in effectum 
res et interea haec deduci non potuit. Princeps enim 
jam in procinctu se habens, ob incommodam itineris 
tempestatem et intemperiem, imbresque et pluvias 
toto hoc Mense grassantes, intinerisque incommoda 
efficientes, terram et omnia campestria inundantes, 
et sie ab itinere hoc reclusus: cum Comite Bercsé-
nyio, aliquot Senatorum, Magnatum, Nobiliumque 
adjunetura, se Cassoviae continere coactus est. Dum 
ergo Princeps hac ratione totum hunc Mensem Casso-
viae commoraretur: Comitatus Regno Transylvaniae 
vicinus, Germanorum Transylvanicorum furiis exponi-
tur; utpote Szatmár, Marmatiensis, Ugocsensis et cae-
teri Comitatus, Legatos suos unanimiter ad Principem 
mittunt, ad rogandum aliquot subsidium et succur-
sum aliquem, auxiliumque militare implorandum 
contra insultus Germanorum in Transylvania late-
longeque grassantium, et omnia ubique coelum ter-
rae miscentium, et eorum excursiones, qui excursio-
liibus suis non solum Transylvaniam devastant, sed 
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etiam ad Partes Hungáriáé Transylvaniae viciniores 
penetrant , et Comitatus hos memoratos miserrime 
depraeclantur, omnibus eorum Marti sacratis et di-
reptis, bonis dissipatis, armentis abactis, hominibus, 
incolis partim nefarie occisis, partim barbarica tyran-
nide ad captivitatem deductis, Oppidisque et Pagis 
Turcica plus quam barbarie Divo Yulcano sacratis et 
igne concrematis, et sic timorem et terrorem aliis 
quoque remotioribus Hungáriáé terminis incutiendo. 
Quibus juxta etc. replica talis-qualis datur, atque ad 
futuram prope diem in loco antedicto Congregatio-
nem relegantur. Hoc etiam Mense Cassoviam adPrin-
cipem Legati aliqui ab Imperatore (ant magis explo-
ratores dicam) missi veniunt, cum salvo Hungarorum 
in Superioribus Hungáriáé Partibus, Austriae et Mo-
raviae vicinis, necnon Trans-Danubianis Castra metan-
tium conductu, quorum tamen adventus, quoniam 
nihil certi aut magni momenti propter Hungarorum 
et Germanorum meum et tuum, Germanorum super-
biam et Hungarorum temeritatem, necnon utriusque 
partis duriciem secum importabat. Hi tantum in vene-
rem remittuntur, et quantum tulerant, tantundem 
referunt. Et horum adventus in Regno nec adeo per-
crebescit, et quasi res horum saltem in occulto liabita, 
nec admodum diffamata est. Dux Lubomirszky hacte-
nus non tarn apertus, quam clancularius hostis, mul-
tis Hungarorum militum in Scepusium contra ipsum, 
ipsius exercitus, et ipsius Oppida hypothecaria (quae 
illó in hostilitate perseverante, penitus delenda et 
solo adaequanda Hungari communiter deliberaverunt) 
secus ut plurimum Hungaris referta missis exterritus 
se Hungarorum non hostem, sed amicum benevolum 
et confbederatum esse Principi Magnatibusque nun-
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ciat; qua ratione Princeps duos Magnates ad ipsum 
cum omni servitiorum oblatione missit, exercitusque 
in Scepusio contra ipsum Castra meta t i , magnam 
partem inde dimoventur, et versus Transylvaniam, eo 
ingressuri, expediuntur. Princepsque suos Legatos ad 
Regem Sveciae, nunc in Bohemia et Silesia liyeman-
tem, ad bonam vicinitatem et confoederationem cum 
Hungaris adtestandam mittit. Quibus etiam se benig-
ne resolvens, possibilium succursum et servitium 
pollicetur. Dum haec hic ita agerentur, in Superiori-
bus Hungáriáé, Moraviae vicinae Partis immanissimus 
hostis Germanus nefarie grassatur, et pro more ab 
ipsis satis pessime et Hungaris miserabiliter recepto, 
omnia late-longeque vastat, licet Hungaris maximam 
eorum curam habentibus, nec ubique eos pro lubitu 
agere permittentibus. Tnter alia memorabile est hoc: 
quod Germanum hoc Oppidum Kis-Tapolcsány Hun-
garis non animadvertentibus adgreditur, obruit, qua-
driennales portiones ab incolis exigit, eos miserrime 
cruciat, Oppidumque florentissimum devastat, flore 
incolarum ad captivitatem ducto. Qua fama audita 
Hungari ibi castra metantes, eos adgrediuntur, cum 
iis confligunt, eos superant, omnem illis praedam et 
captivos eripiunt, multosque centenorum Germanos 
occidunt, paucis suorum desideratis; et sie elata ibi 
ipsorum Corona, hac satis insigni vietoria reprimitur. 
In Transylvania etiam nefarius hostis Rabatin, totius 
jam se Transylvaniae Dominum et Principem Impera-
torem jactat ; toto Regno — paucis fortalitiis excep-
tis — in postestatem suam redacto, atque quaqua-
versum Literas suas Patentes Convocatorias dimittit, 
omnes acl fidem et obsequium Imperatoris redigere 
volens, absque ullo vel bonorum vel personae detri-
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mento. Cujus etiam excursores Rasciani et Germani 
usque acl 400 ab Hungaris, extra omnem Germano-
rum opinionem adorti, insigniter profíigantur, nec ad 
popnlandum emittuntur. Similiter etiam in Inferiori 
Hungaria, circa Váradinum, Raseianis pabulantibus ab 
Hungaris evenit. Et ut de naturali statu etiam hujus 
Mensis, ut initü Anni, aliquid acldam: hoc toto Mense 
tam multis, tam magnis, tamque inaudibilibus aqua-
rum inundationibus aflixit Deus Superiores Hungá-
riáé Partes, eui similis nunquam adhuc visa est, quasi 
diluvium Comitatum Zempléniensem obruit ; quae 
inaudibilis inundatio omnes segetes perdidit. Quod 
tamen benignissimus Deus vertat in meliorem par tém! 

Mense Februario. Cum Anni hujus Mensis prius 
ob incommodas itinerationes a Celsissimo Principe, 
aliisque Magnatibus, aliqua seilicet Senatorum Regni 
manu, caeterisque Nobilibus, praeter eos scilicet, qui 
finita tali-quali Congregatione, ad Lares suos redie-
rant, Cassoviae transactus fuisset, in quo scilicet ab 
initio Mensis X-bris Anni 1707., sequentisque Anni 
1708. Mense Januario Congregatio Generalis Statuum 
et Ordinum Regni Hungáriáé Confoederatorum ex 
authoritate Principis Celsissimi, Inclyti Senatus, Regno, 
aliorumque ipsi adhaerentium indicta t'uerat, et ibi 
pro more Hungarorum Magnatum, Nobilium, Mili-
tumque (ne ipso quidem excepto) consveto, Congrega-
tio indicta, utcunque traetata fuisset, imo multis 
epulationibus, coreis, tripudiis, commessationibusque 
transiisset; cum hostis, ut dictum est, in Transylvania 
omnia late-longeque devastans, horribili et terribili 
nomine suo, et ingredibili suo et multifario ausu, et 
ingentibus facinoribus non totam solum Transylva-
niam, sibi jam toto subjectam, implevisset, secl uni-
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vers am Hungáriám, totam ne clicam Germaniam, imo 
omnes Europae angulos inundasset. Princeps, ut ad 
praecedentem Mensem Januarium dictum est, ad 
Congregationem istam, quae pro die 15-a January 
indicta fuerat, cum non contemnenda Magnatum et 
ipsi adhaerentium copia properat, qua ratione missis 
iterum Patentibus suis Literis, Congregationem iterum 
in locum Tasnád indicit, ut ibi de rebus in vicinia 
Transylvaniae agendis aliquid deliberetur, et de mili-
tum Castris aliqni eo immittuntur ad eum, si non 
compescendum, saltem exterrendum Germanum effre-
niem. Sic ergo Princeps Cassovia die 1. February mo-
ve tur , atque per Comitatum Abaújváriensem, et 
deinde Zempléniensem, ad locum supradictum prope-
rat, figens terminum Congregationis Literis suis Con-
vocatorys pro 15. February, ubi a Principe et ei 
adhaerentibus Magnatibus initi praesentibus delibera-
tum: ut aliquot millia Hungarorum militum equitum 
et peditum ad Transylvaniam expediantur, ut oppres-
so ibi per Germanos misserrime Regno et Regnicolis 
utcunque sub venire queant. Qua ratione militibus, 
eorumque Officialibus cum numero magno in quarte-
rys delitescentibus eo ire imponitur, Regnicolisque 
Transylvanis praenunciatur, ut bona spe exspectan-
tes, aut succursum Hungaricum, aut pacificationem: 
Germanico hosti ne succumbant, sed exemplo Hungá-
riáé jam non semel practisato, fuga sibi consulere, 
relictis potius omnibus suis impedimentis. Dii boni! 
vigore Congregationis Cassoviensis magnam partém 
hanc in rem constitutae monetae cupreae minoris va-
loris usus iterum invalescere incipit, ut scilicet mo-
neta ista ternaria poltura vulgo dicta, iterum jam in 
Regno vigeat, sed amissa tertia sui parte, duorum 
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saltem denariorum valorem subeat; qua ratione in 
Conventibus omnium Comitatuum promulgatur, et 
Tributum, seu Portio, Dica dicta, de hac et hujus ge-
neris pecunia exigitur, imposito cuique juxta delibe-
rationem Regni tributo de pecunia liac aenea persol-
vendo, quod aliquibus gaudium, aliquibus vero peperit 
tristitiam ; gaudebant equidem nonnulli reducto hujus 
monetae valore, qui scilicet magnum liujus generis 
monetae jam depretiatae possidebunt, ut qui jam in 
Tributum Regni non argenteam, verum hanece dare 
cogerentur; tristitiam vero habebant aliqui, hoc pacto, 
quod exacta ab incolis ejusmodi moneta, militibus in 
Stipendium cadat, qua ratione iterum Regno magnum 
malum, omnemque charitatem et timendum ne exi-
tium quoque paretur. Interim in Transylvania ima-
nissimus hostis Germanus, eorumque Princeps Raba-
tin late-longeque tyrannice dominatur, expulsis aut 
saltem fugatis in Transylvania militibus, praeter 
unum Regimen, quod hic et ibi inter montes latitans, 
multa saepe elam Germanis pabulantibus damna in-
tulit, iisque, quo ad Görgény constringeretur, et ali-
quot ex suorum numero desideratis, fuga sibi consu-
lendo in Hungáriám venire, nee amplms in Transyl-
vania manere, et cum tanto hoste colludere audere 
cogeretur. Contra quem tarnen hostem ex Hungáriáé 
Castris multae sunt ingressurae militum Centuriae, u t 
paulo altius dictum est , hostis etiam Germanus in 
Superiori Hungáriáé Castra metans, dira molitur Hun-
garis, promittit ignem ferrumque Hungáriáé, quod 
etiam in plurimis Trans-Danubianis Partibus miser-
rime nobis et lamentabiliter exercet. Idem quoque 
faciens in illis Hungáriáé Partibus, quae sunt Austriae 
et Moraviae vicinae, idem etiam circa fluvium Yágum, 
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et per Raseianos in Inferiori Hungaria in vicinitatibus 
fortalitiorum Germanis praesidiariis 'munitorum; in 
qnibus tamen Castris mirabili Dei superbiam Germa-
norum deprimentis judicio, egregia Hungaris cessit 
laus, et virtus magis, quam victoria. Supremus autem 
totius illius Armadae Germanicae Commendo, t rans 
fluvium Vág positae, Generalis Storemberg, jam pri-
dem Hungaris infensus et juratus cum Rabatino et 
omnibus ipsi aut paribus, aut similibus Hungarorum 
hostis, cum Castra metantium circa illum Copiarum 
Hungaricarum vires pro parvo aut nihilo habuií?set, 
20 sibi adjunctis e Castris suis Viennam ire cogitat : 
sed ab insidiantibus ipsi, aliquot scilicet 14 equitibus 
Hungaris cum insperato adortus fuisset, et sine ullo 
Hungarorum damno, magnam partem suae comitivae 
sclopis deturbatam et fugatam vidisset, manibus Hun-
garorum comprehenditur, et ad Castra Hungarorum 
ibi metantium, Generalis scilicet Joannis de Bottyán, 
cujus illis saltem diebus plurimos Pagos exusserat, 
deducitur, et inde Cassoviam ad arestum tali heroi 
dignum deducitur; duobus jam Imperatoris Marschal-
lis apud Hungarorum manus detentis: Haistero scili-
cet, qui a toto et quod excurrit Anno in fortalitio 
totius Hungáriáé firmissimo Murány in aresto seve-
rissimo detinetur, et liinc, qui jam Cassoviam in ares-
tum arctum deducitur, — adele et Comitem Simonem 
Forgács, aresto jam pridem marcescentem, eundem-
que magnum Imperatoris in destruendis Hungarorum 
moliminibus operarium, in fortalitio Scepusiensi mi-
sémmé et lamentabiliter, quo ad magnificam ipsius 
naturam, detentum. His visis, et his similibus multis, 
sana mente et sano judicio, oculisque intentis perlus-
t ians : Imperator Josephus ineipit animum suumlapi-
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deum, et efFrenem suam licentiam emollire et flecti 
ad Hungaros, quos hactenus contempsit et pro nihilo 
habuit, et illis dira quaeque minatus est, et incipit 
cogitare de bona pacificatione, et nunciat Hungaris t 
de tractanda et ineunda pace, ut ne amplius t an ta 
sangvinis Hungarici eífusio esset, sed omnia sancta 
pace ad unionem omnium componerentur. Qua ra-
tione Comitia pro auctoritate sua Imperatoria indicit 
Posonium, illorum scilicet, qui sunt ipsi adhaerentes, 
ut in iis de pace t ractetur ; ea ratione vult, ut omnes 
Hungari belligerantes armati in unum Corpus eo 
conveniant, ut in isto eorum numero ex utraque 
parte optimis módis pax constitueretur. Sed haec 
ipsius intentio ab Hungaris metuentibus: ne hujus 
aliqua fraus subsit, non permittitur, neminem Hun-
garorum illuc ire permittentibus Principe et Magna-
tibus, scientibus Germanorum infidelem parolam. 
Inundatio aquarum, superiori Mense memorata, 
Regni has Partes miserrime affligens, hoc et iam 
Mense brumali (cum hyems saevire deberet) durat, 
nihil decrescentibus, imo superbientibus continuo 
aquis omnia loca, Oppida Pagosque inundantibus, 
instar alicujus Diluvii magno Dei lianc Gentem 
plurimis signis exterrentis jndiclo. Quae aquae omnis 
annonae, omniumque segetum sunt corruptrices, et 
ingentis caritatis in Regno introductrices, quo Reg-
num hoc omnibus malis expositum miserrime puni-
tur, affligente non solum diutissime hoste, sed etiam 
puniente eos elementis, ex nostro ori annonam eripi-
entibus. Jehovah! Deus noster! Miserere Gentis suae ! 

Mense Martio. Rebus ita se habentibus, cum u t 
dictum, ad Congregationem illám Princeps cum aliqua 
Regni Statuum parte confluxisset, et ibi de expedien-
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dis in Transylvaniam contra hostem immanissimum 
aliquot Hungarorum Regiminibus delibcratum fuisset? 
Princeps inde motus, et trajecto amne Tybisco, Casso-
viam die 2. Marty rediit, ubi excipit Regni Transyl-
vaniae afilictissimi et tot malis j am expositi Legatos, 
ab iis scilicet, qui Regno non effugerant, nec hosti se 
toto subdiderant, sed aut clam montibus, aut locis 
ab (litis, aut sub praetextu aliquo palam lati tabant; 
qui per Legatos suos Principi aut Regni Statibus ibi 
praesentibus omnia mala sua praeteri ta et praesentia 
denunciant, et quantis jam malis sint enervati, quo-
ties devastato Regno expulsi, omnibus bonis exhausti, 
et extremam damni sint repositi, exponunt, discentes: 
jam totum ferme Regnum suum secus fiorentissimum, 
opulentissimum et quibuslibet sane Europaeis Regnis 
aut Provinciis aequiparandum, ultimo laborare exitio, 
utpote ubi immanissimus hostis Germanus et nequis-
simi eorum vasalli aliquot Rascianorum, juratorum 
et Hungarorum et Hnngariae liostium, tamquam 
desperatorum et rabidorum Canum et furiosarum 
bestiarum turcisantium et tartarisantium Centuriae 
omnia devastarent, nulli parcentes, Nobili vel Igno-
bili omnes trucidant tarn viros, quam foeminas, nulla 
ducuntur clementia, tarn erga senes, quam erga juve-
nes, utpote qui nullomodo, vel prece, vel pretio tam-
quam jam-jam perituri flecti possunt, et porro quod 
jam tertium Regnum hoc devastatur; hoc infelici 
rerum statu saltem a Germanis ab Anno 1705., a 
Comitiis scilicet Szécsényianis et a tempore illo, a quo 
Princeps Rákóczi est declaratus Transylvaniae Prin-
ceps, et a Regno introductus, Mense scilicet 9-bri 
Anni 1705., primum scilicet tunc Anno 1705. ingen-
tem et horridam Caesaris Armadam introducente 
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Generale de Herbeville; 2-do saevionte ibi Anno 1 706. 
Rabatino, et antequam egrederetur, Regno extrema 
inferente, et egresso, Barone Tis intrante; 3-tium 
ingresso noviter Rabatino, et jam 3-tio egresso, sed 
aut periturum, aut Transylvaniam et Hungáriám ad 
Caesarem redueturum et subjugaturum iniquissime 
jurante. Porro omnia Regni mala declarant, multa 
hominum millia occisi, multum sangvinis Hungarici 
et Transylvanici effusum, plurimos Nobiles et Magna-
tes aut occisos, aut captos in aresto detentos, aut 
omnibus suis facultatibus relictis, fuga sibi consu-
lenclo in Moldáviám, Bulgáriám, sub clientelam Tur-
eicam, aut in Hungáriám ad periculum et miseriam 
fugatos esse. Oh Deus, in quo nos tempore reservasti! 
E t sic a Principe, tamquam Domino et Principe suo 
opem implorant, et ne amplius tantis malis exponi 
pat ia tur : sed aut immani Germanorum potentiae sub-
dant, aut conjunctis viribus Hungaricis et Transylva-
nici s superadeant, aut relicto Regno ad exilium et 
miseriam, alienamque terram ignotam abeant. Oh 
ternpus! Ad liane ipsorum omni Christiano, ne dicam 
Gentiii deplorabilem instantiam, juxta consvetum 
Hungarorum morem datur replica. Oli miseri, pro-
crastinatione et dilatione plena et vanis promissis, 
quae nisi spien didis mendaeiis referta, utpote qui 
hosti illi devincendo sunt impares, imo jam-jam ne 
dicam ab illo devineti, utpote qui Hungarorum auda-
ciam et bellicam virtutem edoctus j am contemnit, 
et non cum tota Armada, nec cum Regimine uno : 
ast 100, aut 200-tis, 50-a, 60-a in toto Regno 
palam grassatur, e longinquo aut aspicientibus, au t 
saltem aspectu quoque fugientibus, ita, ut Regnum 
lioc a quinquennio ferme non Hungarorum Armis, 
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non Magnatum virtute bellica : sed sola Divina d e -
mentia et lamentantium piorum preces contra tarn 
immanissimos hostes conservaretur, et hoc saltem 
fundamento Regnum hoc substitit, quod ubi hostis 
uno Anno devastat. pars altera supermanet, et Divina 
dement ia sequenti Anno hanc par tem quoque hoste 
depraedante, partem illam depraedatam iterum flo-
rescere faciat, non ut solum immanissimis hostibus, 
sed et perversis Hungarorum militibus eo exmissis, 
Magnatibus et Officialibus miserum hoc Regnum suf-
ficiat. Haec ita rebus ergo se ita habentibus, Prin-
ceps aliquamdiu Cassoviae commorato, et Conventum 
aliquot Comitatuum in Oppidum Gál-Szécs indicit 
pro 20-a Mensis Marty; ubi congregatis Nobilibus, 
de nullo, nisi de contributione et portioné Regno 
noviter imponenda deliberatur, ut scilicet pro more 
jam bis aut ter practisato, iterum conscriptores illi 
Anno superiori in Conventu Onodiensi constituti, 
juxta quantitatem facultatum proventuum bonorum 
cujuscunque, cuique Dicas imponunt, quod etiam hoc 
Mense ex toto practisatum. Sed ecce! cupream mo-
netam, vigore Conventus Onodiensis pro Dica exhi-
bendas, tamquam jam inutiles, svasu avarissimorum 
Consiliariorum Princeps rejicit, nec amplius se reci-
pere dicit; ita ergo posthabita pecunia cuprea argen-
tum et aurum exigitur, ut sie opulentissimis et ditis-
simis fodinarum Hungaricarum proventibus ad gazo-
philatium Rákóczianum et Beresényium deductis, 
pro intertentione militiae ab afflictissimis Regnicolis 
propter ingentes exactiones et plurima damna, mul-
tasque Officialium discretione^e eligatur. Cum tarnen 
Magnatum multis fatentlbus ab integro seculo tan ta 
venarum auri et argenti copia, ac ab hoc quinquennio 
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in auri fodinis et argenti fodinis Hungaricis toto orbe 
celebribus inventa non est, quae res tantam in Hun-
garia Regnicolis mutationem movit, ut det proelium 
Deus! Rebus i ta fluentibus, maximum malum et 
intestinum bellum metuendum, juxta vaticinium 
Archi-Episcopi Strigoniensis et Colonics identidem 
praedicentis, — Caesar Josephus Comitia seu Diaé-
t a m Generalem Posonium indicit, qua ratione Paten-
tes Literae Principis Palatini Pauli Eszterházy (licet 
illis nulla authoritas modo inter arma silentibus legi-
bus) ad Regnum quaquaversum mittit, ad Principem 
quoque, ad Status Regni, Magnates, quibus invitat 
Hungaros noviter nomine Imperatoris ad Comitia, ad 
deliberandum de pace, de statu Regni; sed nota,ta 
j a m ab Hungaris Germanorum infideli parola: nullus 
ex Hungaris eo dimittitur. Iterumque inde Patentes 
mit tuntur: sed nec illis ullus Hungarorum aut in 
praesentia, aut per Legatos, illic allici potuit. Et sie 
eludentibus illos Hungaris, sicut illi Hungaros aliquo-
ties jam insigniter eluderant, Comitia dissolvuntur, 
anathemisati pro more illorum ejus magna cum in-
jur ia omnibus Hungaris. Ad Patentes lias Literas 
Imperatoris fertur dixisse Dominus Comes Bercsényi: 
Si tantae quantitatis, ut pallium ipsius, literis mihi 
mit teret , et eas tanto sigillo, ut ipsius pileus est, 
muniret : nondum tamen illuc iret, nec ullum Hun-
garum mit teret! — Magnarum aquarum multitudo a 
fine Decembris usque ad finem Mensis hujus instar 
Diluvii saeviens, misere hoc Regnum oppressit, e t 
multa mala, damnaque sterilitatem se i licet huic in-
tulit, unde magna annonae caristia, ob perditas ab 
aqua segetes sequitur, quod male de hoc Anno 
ominatur. 
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Mense Aprili Rebus ita se ex omni parte in 
mis er a hac Hungaria habentibus, cum nullus ad 
Comitia Caesarea Posoniensia ex Hungaris ad multas 
licet illorum párolás compareret : Comitia ipsa, ut 
erant incoata, ita sunt soluta, anathemisatis ibidem 
Hungaris remotis per Germanos. Princeps Serenis-
simus et Hungari Confoederati, ob res aliquas disponi 
Regni debitas, quibus Princeps, Senatus et Magnates 
continuo ab instantibus urgentur, in rerum Politica-
rum, Oeconomicarum, Ecclesiasticarum scilicet com-
planatione, Conventum indicunt in Oppidum Corpona, 
ut ibi rerum aliquarum difficilium et gravaminum 
Regnicolarum de Bonis multorum occupatis resti-
tuendis, de nimia Dicarum emollitione, de aliisque 
rebus peragendis, bellieisque discursibus habendis 
decisio fiat. In quem particularem Conventum Prin-
ceps non comparuit, sed Comes Bercsényi Supremus 
Regni Generalis cum aliquibus Senatoribus, Magnati-
bus, ííobüibusque et Comitatum Deputatis eo venit, 
et non multis diebus ibi statione continuata, et rebus 
aliquibus non tam tractatis, quam propositis, mox 
Hungaricus ille Conventulus dissolvitur, longe minor 
et minoris momenti factus, quam sperabatur, et vix 
dignus, ut memorabilibus his, ob nullám ejus rem 
memorabilem introscribatur. Cum Deus pro abun-
dantia bonitatis suae magnam Par tém Hungáriáé 
aquis obsessam post longum tempus liberasset, et 
tota itinera, terramque aridam clementissime redi-
disset: ecce, hac bonitate Dei accepta, eodem modo 
malum aliud supervenit miserrimae Hungáriáé. Cum 
enim ab ingentibus aquis misella Pa t r ia liberaretur: 
alia manus Dei aquas comitatur. Rasciani enim, fero-
cissimi et jurati Hungarorum hostes, cum toto Anno 
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Hungaros ob eximdationes aggredi non poterant, et 
ob eorum excursiones Hungaria tota quieta t'uerat: 
ecce, aquis exsiccatis animati, viam et oceasionem 
Superioris Hungáriáé Partes depraedandi et depopu-
landi sibi accipiunt; ex fortalitiis enim Inferioris Hun-
gáriáé Germanicis et Rascianis Praesidijs fortissime 
munitis, magno numero et apparatu erumpunt, et ad 
Tybiscum fluvium populantur, omnia caede et in-
cendio devastantes, et magnum afflictissimae Hun-
gáriáé Interiori tot et tantis vicibus jam-jam expi-
latae terrorem incutientes; sed non solum Partem 
Trans-Tybiscanam hocmodo tractant : sed et ob 
defectum aquarum liberum jam passum habentes, 
fluvium Tybiscum superius transcendentes, ad statio-
nem Csege, et sie ipso die Paschatis 8. Április terras 
quoque liine Tybiscanas, per aliquot suorum Centurias 
(relictis reliquis ad stationem supradictam) populan-
tur, exterritis plurimis Oppidis et Pagis, quorum 
Incolarum plurimos fugientes aggrediuntur, aliqui-
bus captis, multis occisis, et bonis eorum depraeda-
tis; quibus cum magno numero existentibus, ibi 
commorans insignis Hungarorum Colonellus Francis-
cus Deák, cum paucis suorum obsistit, qui a Rascianis 
magnam partem caesi et capti sunt, ipse quoque 
Colonellus satis illustris et multis victorys jam cele-
bris captus est, et per eosdem cum ingenti praeda et 
multis capti vis Aradinum, ad similem jam ibidem 
eorundem captivum Stephanum Krucsay itidem insig-
nem Colonellum ducitur. His auditis Serenissimus 
Princeps: cum tota sua Aula et militibus sibi ad-
jacentibus, ex statione sua hactenus continuata, Sze-
renesinum, Castrum et Oppidum proprium venit, ita, 
ut inde rebus his Inferioris Hungáriáé, Transylvaniae 
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felicius invigilare possit; qua ratio ne multae militum 
Hungarorum Copiae, in quarteriis hactenus commo-
rantes, versus Transylvaniam et hos Raseianos expe-
diuntur. — In Transylvania res omnis stat penes 
Hungaros mimmé, sed penes Germanos; illi enim jam 
toto Regno potiti sunt, tota Armada Germanica in 
fortalitia dissoluta, et toto Regno subjugato, ita, ut 
nullus militum Hungarorum Transylvaniam ingredi 
audeat, sed se tantum in limitibus Transylvaniae 
continere cogatur, plurima in montibus et itineribus 
fúrta et latrocinia exercentes. Rabatin Generalis 
totius Transylvaniae commendans, cum tribus suo-
rum Centuriis relicta Transylvania, ob aliquas ratio-
nes Viennam rediit, in finibus Transylvaniae per 
Imperium Turcicum iter illud superaturus, relicto us-
que ad adventum suum, Regno Vicario seu Locumtenen-
te. Aquae fine Mensis praeteriti deficientes, hoc Mense 
iterum augescunt, exundantibus simihter omnibus 
fluminibus, ut hyeme maxime praeterita, pariter 
terram totam inundantibus similiter, quae inundatio 
aquarum omnem fructuum terrae ab exundatione 
hyeme praeterita facta relictum deperdidit, et om-
nibus malis expositam Hungáriám foedissime cor-
rupit, et malis ejus plus mali adclidit. — Oh Deus 
omnipotens! quando Gentis hujus miseraberis ? et an 
ne perdes justos cum injustis? 

Mense Majo. Serenissimus Princeps auditis et 
perceptis tot malis Regni, ex statione sua Szerencs 
venit in Agriam, fortalitium Agriae munitissimum, 
ubi accersito Comite Bercsényio et aliis pluribus 
Senatoribus et Magnatibus, ad varia Regni negotia 
disponenda, Conventum Generalem indicit in locum 
eundem Agriam, Oppidum in Comitatu Heves situm, 
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ad diem 28. May Anni 1708., ut ibi in Congregatione 
illa Generali, plurima negotia Regni, Principi, Senato-
ribus, Magnatibusque incumbentia disponantur, com-
planantur, dirigantur, ratione solutionis militum et Offi-
cialium, ratione Congregationis plurium ac modo sunt 
Regi tninum, ratione complanationis Dicarum Regni in-
tolerabilium, et aliorum quam plurimorum Regni nego-
tiorum. Quare ad totum Regnum, omnesque totius Reg-
ni Comitatus exmissae Patentes Principis Literae Con-
vocatoriae ad Praelatos, Magnates, Nobiles, Urbesque 
Liberas ae Civitates, necnon Oppida Privilegiata Haj-
donicalia, ut ad praedictum Concursum omnes com-
pareant, sub gravissima animadversionis Principális 
poena; ad quam etiam Congregationem multi horum 
Senatorum, Magnatum et Nobilium comparent. Hoc 
Mense in Transylvania Germani maximé rerum potiun-
tur, exclusis ex toto Regno omnibus militaribus Hunga-
rorum Copiis, qui non tantum in Transylvania ipsis j am 
ex tota subjecta praedantur: sed cum aliquot suorum 
equitum Centuriis superatis Transylvaniae limitibus, et 
ad Hungáriám contendunt, Partes miserrime Hungá-
riáé, Transylvaniae nequissime vicinas depraedantes, u t 
in Marmatia, Sylvania et aliis Partibus Hungáriáé ipsis 
vicinioribus, praeprimis, quod maximé memorabile, 
florentissimum Marmatiae Interioris Oppidum Priva-
linum (?) cum aliquot suorum ut et Rascianorum Cen-
turys aggrediuntur, et Oppidum illud exterrent, ali-
quibus Incolarum caesis, multis captis, et agris vicinis 
depraedatis, unde tarnen ob adventum Hungarorum 
militum haud procul commorantinm, re magnam 
partem infecta discedere coguntur. Quae solemnis 
ipsorum irruptio (eo quod in egressu et regressu 
multa loca incendio dato devastarent, et plurimos 
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Incolarum caperent, non sine morte plurimorum) 
magnum timorem et tremorem tóti üli Parti ineussit, 
imo et tóti Hnngariae Superiori, pro more Hungaro-
rum solito trepidantibus omnibus Hungáriáé Ineolis 
et adventum Germanorum summopere expaventibus, 
ita, ut vix quin fuga sibi ipsis plurimi confugere 
coacti non sint, nullám spem in militantibus copiis 
suis habendo, seientes egregiam jam illorum bellicam 
virtutem et in bellando peritiam et audaciam. Hunc 
tamen Gentis Hungaricae timorem aliquantulum 
leniit, quod Rasciani, pro more suo pessime solito, 
in Partibus Inferioribus Hungáriáé praedantes et 
populantes, cum aliquot Oppidis et Pagis expilatis, 
Hungaros adoriri voluissent: ab Hungaris adoriuntur, 
et multi illorum per Hungaros caeduntur, captivi 
liberantur, et Hungari magna praeda et victoria 
potiuntur, ita, ut fortalitia sua Aradinum et Szege-
dinum magno timore et terrore coacti sint Rasciani 
pedem retrahere; idem etiairf evenit in Transylvania 
praedantibus Rascianis et Germanis, per Hungaros 
illos insperato obruentes. 

Ad linem hujus Mensis aquae et inundationes a 
Mense praeterito Patriam et terram hanc iterum 
affligentes, multaque mala et damna huic inferentes, 
per beneplacitum ipsius Dei cessant, et terram hanc 
amplius aftiigere sinunt, et sie hoc Mense eam ex 
toto aridam reddunt. Et ut memorabilibus hujus 
Mensis hoc quoque addam : hujus Mensis 14., die 
inter horam 12. et 1. meridianam moritur Admodum 
Reverendus Clarissimus ac Eruditus Dei Vir Dominus 
Joannes Tsétsi de Szakály, natus Anno 1649. 24. Juny, 
hora 6. matutina, illustris scholae Sáros-Patakiensis 
in tribus exiliis, Gönczini, Cassoviae in Urbe, ibidem-
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que in Suburbio Rector dexterrimus, in iisdemque 
scholis omnium facultatum, puta: Sacro-Sancto Theo-
logiae, omnium partium Philosophiae sanioris e t 
Sanctae Philologiae Professor celeberrimus, facun-
dissimus, acutissimus, diligentissimus, optime de Pa-
tr ia sua Hungaria meri tus , praeprimis de Ecclesia 
Dei et Republica Literaria Scholisque Hungaricis 
magnus Atlileta Jesu-Christi, et adversariorum mal-
leus, Orthodoxiaeque ac Aeternae Veritatis Propaga-
tor, Doctor, Ductor, Propugnator, Protector dignus, 
quem universa Patria Hungarorum mortuum lugeat, 
et nomen ejus imo quoque posteritas laudibus cele-
brando extollat. 

Inter haec Patriae memorabilia, hujusque me-
móriám memoro: quod Thomas Esze per suos (?) mi-
sere occiditur. Vir sane immortalitate dignus. 

Mense Junio. Conventus Regni Generalis, autho-
ritate Principali et Senatoria indictus, cum a Mense 
Majo avocatus fuisset: hujus Mensis die 5. inchoatur 
Agriae, quo jam pridem Serenissimus Princeps seces-
serat; ubi fjraesentibus Senatoribus, Magnatibus, Prae-
latis, Nobilibus, et Comitatuum Urbiumque Libera-
rum Regiarum ac Hajdonicalium Deputatis, ab hoc 
die, subsequentibus aliquot diebus t rac ta ta sunt, non 
tarnen jux ta spem Regnicolarum de negotio optimae 
et optatissimae pacis, quam licet tractandam prae-
tendebant, nomen ejus continuo in ore habentes: sed 
de eo, quod maximé Magnates nostri anhelant et t o to 
nisu habere desiderant, avara sua gazophylacia im-
plere studentes, miserumque et multis malorum telis 
expositum Regnum emungere satagentes, scilicet va-
lorem pecuniae universae, in qua jam-jam inefi'abilia 
damna omnes Regnicolae passi sunt, immane pressi 
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et oppressi per Magnates, pecuniae illius cupreae, 
vnlgo Libertatis Hungaricae (quae eqnidem jam pri-
dem est cuprea, et omnes desideramus auream) usua-
tione immane et horrendum immutantes , ideo, ut 
miseram plebem et militiam pecunia in magno valore 
exhibita, avari ori methodo et manu continere possint; 
quod videat sera et miretur posteritas: qualia tolerat 
et videt infelici hoc seculo infelicissima Hungaria 
tum propter hostes, tum propter infelicissimos suos 
Protectores, (aut magis Praedatores; felicius Roma, 
cum sub paucioribus Diis viveret!) In hoc enim Con-
venticulo aureus Hungaricus est elevatus in praetium 
denariorum 720., cum deberet valere, et ut valuit, 
denarios 480., imo olim solum 400. Aureus Belgicus 
et alii peregrini 600., cum deberet 480, aut minus. 
Tallerus Imperialis 300., cum deberet 240., imo olim 
200. Florenus Rhenensis 150., cum deberet 120, aut 
minus. Grossus Polonicus, valens denarios 34, in 36. 
Grossus Mariatus dictus, valens denarios 34, in 36. 
Grossus valens 14, in 15. Grossus valens 12, in 14. Ex 
qua horrendae pecuniae metamorphosi quanta Regni 
jactura futura est: quisque faeile conjicere potest, e t 
quod magis, pecunia minus cuprea, Libertatis cupreae 
filia, Poltura dicta, post multa Regni mala, Anno ma-
ximé praeterito deposita, vigore hujus Conventus 
iterum est reassumpta, ita tarnen, ut amissa sui ter-
tia parte, duos solum denarios valeat , quod etiam 
magnam in Regno omnium rerum earistiam peperit: 
nolentibus quibuslibet quilibet infelici liac moneta 
venundare, Regno tarnen et Magnatibus omnia magni 
Gentis monetis mercantibus et militiae solventibus. 
Secundus hujus Conventus foetus est hic, ut Quantum 
Regni, vulgo Dica dicta, Contributionis Germanico 



'359 

imperátori factis, sicut major, neutiquam minimo j am 
aliquoties exsoluta, iterum exsolvatur; qua ratione 
omnibus iterum Regnicolis a Principe ad mendicum 
exolutio hujus Dicae imperatur, et tam avara impo-
nendi methodo, ut plurimi nihil habentium omnibus 
suis suppellectilibus plus Dicae dare debeant, ita, u t 
multi liberos et sese, vah pudor! exigentibus offerant. 
In his Comitiis die 6. Juny memorabile accidit: ta-
berna enim Secretarium Principis (haud procul a 
tentorio Ejusdem) judicio Dei fulmine icta est, magna 
consternatione affectis omnibus, cum duorum Secre-
tariorum morte, etc. Sic ergo his deliberatis, Conven-
tus liic dissolutus est , Magnatibus et Nobilibus ad 
aedes suas redeuntibus, Serenissimus quoque Princeps 
noster inde cum tota sua Aulica suppelleetili disces-
sit. Pluviae praeterito cessantes, iterum pluere inci-
piunt, Deo liunc Annum totum multis pluviis et inde 
sequentibus aquarum inundationibus, ej usque succes-
sore: caristia magna affligere volente. Deus miserere! 

Mense Julio. Cum his deliberatis, Conventiculum 
hoc dissolutum fuisset, et Magnatum quilibet ad Lares 
suos rediissent: Serenissimus Princeps quoque statio-
nem suam mutare cogitat, atque relicta Agria, pedem 
Occidentem versus movit, et circa antiquum Vetero-
Solium, vulgo Zólyom, aliquamdiu considet, una cum 
Excellentissimo Generali Domino Comito Bercsényio 
et tota sua Aula; ubi deliberatum est, ut convocato 
totius Regni exercitu, tota militia seu Armada Hun-
garica in tres partes discindatur. Pars maxim a et 
prima cum Serenissimo Principe et Domino Comite 
Bercsényio, Austriam et Moraviam versus properet, 
acl expugnanda fortalitia eis et trans amnem Vagum, 
Austriae et Moraviae vicina, Germanicis adhuc prae-
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sidiis fortissime inunita, et multum negotii Hungaris 
adhuc facessura. Pars 2-da cum Domino Károlyi in 
Transylvaniam ducatur, contra Copias Germanieas 
et Rabatinum ibidem Castra metantem. Pars 3-tia 
vero cum Generali Comite Antonio Eszterházy, Trans-
Danubium expeditur, contra Germanos et Rascianos 
ibidem grassantes. Quo deliberato, militia undiquaque 
cogitur, et congregata ad dirutum Castrum Hatvan et 
omnibus quarteriis et bloquadis, ubi aliquamdiu com-
morantibus Castris, quisque Officialium suam spart am 
eligitur. Princeps enim cum Comite Bercsényio, cum 
27 equitum et peditum regiminibus, toto chavalle-
r ia tu , adjunctis quoque Gallis eorumque Generale 
Antonio de Lamot, Generale quoque Laurentio Pekry? 
Yagum versus progreditur. Baro Alexander Károlyi 
cum 15 Regiminibus iter suum Transylvaniam con-
fert. Reliquam vero militiae partém Comes Antonius 
Eszterházy cum Joanne Bottyán Trans-Danubium 
ducit. Et sie Princeps moto pede ex statione supra-
dicta, circa Vagum castra metatur, anxius de oppug-
natione minorum fortalitiorum, aut fortalitii Trincse-
niensis, in finibus Moraviae et Hungáriáé siti; Ale-
xandro Károlyi quoque Transylvaniam intrante, res 
parum meliores evadere ineipiunt, et Germanus liac-
tenus ibi dira faciens, magis emolliri et extenuari, 
exterrerique ineipit. Quo facto, Nobiles et Magnates, 
caeteriqué e Transylvania exules, ab Anno praeterito 
in Hungaria commorantes, intrare cogitant, ad viden-
da suarum facultatum rudera. Rabatin vero negotio 
Regni suis Officialibus commisso, cum tribus Germa-
norum fortissimorum Centuriis, quasi furto, versus 
Turciae fines, Transylvania egressum adhuc in Aprili 
mediante, iter in Austriam vertit. Hungari vero in 
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Transylvania rerum magnarum potiti: iteratis vicibus 
Germanorum velites, qui ad 5000 armatorum adhuc 
ibi relicti sunt, vincunt, caesis et captis ex iis non 
contemnendo numero, Claudiopolim quoque Urbem, 
totius Transylvaniae celebrem, his motibus a Raba-
tino magnam partem demolitam, mocloque exiguo 
saltem Germanorum praesidio munitam, expugnant, 
praesidiariis internecioni datis. Rascianos armis j am 
saepe numero attritos, hoc Mense Deus peste afüi-
gere incipit, ita, u t relictis fortalitiis suis, ubi magno 
numero adhuc delitescebant, ad loca, ob aére tutiora, 
se recipere coacti sunt, paucis saltem fortalitiis, u t 
Aradini, Szegedini, Váradini, Gyulae, Pécsíni et alibi 
relictis, iis quoque exstinctis aut saltem debilitatis, 
exminutis propter nimiam pestem inter ipsos gras-
santem, multaque ipsorum millia per totum ipso-
rum Regimen suffereritem. Qua re ita se habente, cum 
Supremus eorum Generalis Tököly non amplius in 
fortalitio manere audens, in tugurium suum super 
arbore quadam exstructum, vitandae mortis causa 
venisset, a supervenientibus aliquot saltem Hunga-
rorum peditibus propudiose capitur, simul cum f r a t r e 
suo, quem secum habebat consangvineo; et sie mor-
tem fugiens, mortem invenit, aut saltem statum 
morte similem : nam captivus, ad Principem est de-
duetus, et inde in arestum fortalitii Munkáesiensis. 
Hoc Mense res talis, cui similis nondum audita fu i t 
vei accidit; multi enim militum, multarum inediarum, 
paupertatis, crudelitatis Dominorum et stipendii illo-
rum abstractionis, Dicarumque seu Contributionum 
intolerabilem pertaesi: nee amplius ingentes has mo-
lestias ferre valentes, usque ad aliquot Centurias e 
Castris se proripiunt, et conjunctis viribus, nunquam 
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se amplius bellaturos jurant, sicque in montibus hic 
et ibi vagantes, Dominis Officialibns et multis Regni 
Partibus dira minantür, Oppidisque et Pagis caedem 
et fiamén; qua res non tarn Principi et Dominis, quam 
Terricolis, jam stridorem saltem pennarum vulturis 
inermibus, magnum metum incussit, ita, ut armis 
contra hos multis in locis Incolae se defendere coacti 
sint. Quae res satis admiranda, ut non Schisma et 
Rebellionem inter Hungaros faciat, — Deus ipse solus 
avertat! 

Mense Augusto. Pereleganter aliquando Poé ta : 
„Passibus ambiguis fortuna volubilis errat, Et manet 
in nullo certa tenaxque loco." Cum Serenissimus Prin-
ceps cum Excellente Comite, juxta praedictam delibe-
rationem, cum 27 Regiminibus circa Vagum castra 
metans, multumque diuque consultat : an fortalitia 
minoris momenti, ut Beczkó, etc. circa et trans Vagum 
sita expugnentur? an vero fortalitium Trincsény? 
deliberantur, ut relictis minoribus, május, Trincsény 
scilicet, obsideatur. Quo deliberato, Princeps j a m 
Vagum superat versus Trincsény, cum ingenti appa-
ratu, multis curruum millibus, et tormentis, eaeteris-
que munitionibus iturus. Et ecce! dormientem leonem 
loco suo excitat; oeto enim Regimina ex Moravia 
Generale Comite Johanne Pálfi erant exmissa ad fines 
ejusdem custodiendos, nec ad pedem in Hungáriám 
inferendum; quos Hungari, multitudine sua tumidi, 
et ante victoriam triumphabundi, loco suo turbánt 
per velites suos contendentes cum iis, ut ii et tales, 
qui jam in manibus habent victoriam; qui licet com-
missionem sibi ab Imperatore de invadendis aut Hun-
garis, aut Hungaria non habuerant: (?) tamen se ad 
pugnam parant, provocati ad hoc ab Hungaris, et die 
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1. Augusti adorti, 2. et velites Hungarorum superant, e t 
3. Augusti juxta flumen Vagum cum Hungaris confli-
gunt. Audi et mirare! Hungaricos ad bellum provocan-
tes, repentine terrore exterriti : cum in acie multorum 
suorum occisos viderunt, post exiguam temporis mo-
ram, omnes et universi, 27 scilicet Regimina, horren-
dum aufugiunt. Quos cum Princeps omnes fugientes 
retrahere et cum hoste certare vellet: repente equo suo, 
delabitur, ita, ut mortuo equo, ipseque parum, quin 
vitám cum morte non commutavit, durissime allisa 
facie sua terrae et facie; quo facto, in totis Castris 
fugientibus clamatur : cecidit Princeps! Quod omnes 
de morte ejus interpretati, inaudito plane pavore et 
timore perculsi, pedem retrahere non audent, ipso 
quoque Comite Bercsényio equo delapso, simul cum 
Marschallo Aulae Adamo Vay et Generale Laurentio 
Pekryo. Quo facto, Germanus visa Hungarorum incre-
dibili fuga et timore, eos insequitur, et peditem circa 
tormenta constitutum, miserrime trucidat ad 3000, 
captis usque ad 200 vel 700, et trucidatis insignibus 
Ducibus et militibus, praeprimis cavalleriatu et custo-
dibus Principis. Quo Hungari magis territi, iterum ad 
sylvam, montesque recipiunt, reliqui vero nullo obser-
vato ordine, nullo ducente aut regente, per denos, 
vicenos, centenos etc. quaquaversum oculis solis du-
centibus redeunt, omnibus impedimentis, tormentisque 
ad manus hostiles devenientibus, — quorum aliquot 
Centuriae Hungaros ad multa milliaria fugientes 
insequuntur, et toti Regno timorem incredibilem 
induunt. Princeps tarnen incolumis cum Comite Ber-
csényio Agriam venit, lamentabiliter miserum hunc 
Hungarorum casum deplorans; Germanus vero, cum 
amplius Hungaros prosequi non posset, pedem ad 
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Vagum retrahit, et a Szered castra metatur, elatus 
magna liacce victoria, cujus signa Viennam ad Impe-
ratorem transmittit, oppugnare et obsidere volens 
Ersek-Ujvárinum, fortissimo licet Hungarorum prae-
sidio munitum. Princeps ergo Agriam appellens, 
emissis quaquaversum suis literis et legatis, omnes 
milites de hac pugna profugos ad Szécsény venire 
cogit, praeficiens eis Comitem Bercsényium, — omnes 
vero Comitatus et Nobiles ad Agriam, praefecto iisque 
Generale Paulo Orosz, Magnatesque et Dominos acl se 
cogit Agriam, cum iis consultaturus, et conjunetis 
viribus cum Germano hoc conflicturus. Quo auclito, et 
Rasciani hactenus metu pestis in fortalitiis et alibi 
serpentes, novo apparatu erumpunt Araclino, et circa 
fluvium Hortobágy, Hungarorum aliquos caedunt, et 
ad Portum Tybisci Csege dictum, plane veniunt; 
contra quos tarnen Incolis Debreczinensibus et aliis 
Oppidis Hajdonicalibus egressis, retrocedere coguntur, 
nec amplius moliri. In Transylvania audito Domino 
Károlyi hoc rumore, incle egreditur, commissa militia 
suis Praefectis, quo Germanorum aliquot caedunt, 
iterumque ab iis caeduntur, et Urbem non plane 
munitam Segesvár (?) capiunt, et sie stationem contra 
Hungáriám ad Albam-Juliam movent, indeque aliquos 
Germanos ibi commorantes removent. Trans-Danubium 
Comes Antonius Eszterházy, 3-iam partem militiae 
Ilungaricae commendans, insignibus potitur victoriis 
de Germanis et Rascianis, aliquot vieibus eos ex for-
talitiis erumpentes et populantes repellendo, cum non 
parva praeda. Emericus quoque Bezerédi Brigaderus, 
Generalem hujus subjectus, in finibus Austriae 500 
Germanorum in vallo quodam caedit, qui ad custo-
clienda quaedam Oppida, ab Hungarorum partibus acl 
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Germanos transfuga, expediti erant. Comitia Posonien-
sia a parte Imperatoris Mense Martio in diéta, adhuc 
dum durant, multis Magnatilms Hungaris Caesareanis 
ad partes Coníoederatorum inclinantibus et illorum 
praetensiones urgentibus: nullo tarnen ex Hungaris eo 
veniente aut misso, praesidente iis Comitiis Regni 
Hungáriáé Palatino Paulo Eszterházy. Latrones, supe-
riori Mense exorti, ad 700 ad Partes Poloniae vici-
niores se conferunt, et adliuc dum S e m p e r latitantes, 
die 24. Augusti se videndos praebent, atque circa 
Bártpham TJrbem, Poloniae vicinam, multa loca cru-
deliter depraedantur, Castella, Anlas, Pagos et Oppida 
misere devastant, et suburbia Urbis Bártphensis igni 
dant ; contra quos certa militum manus mittitur ex 
quarteriis et praesidys, qui aliquot horum obtruncant, 
duobus ex eorum Officialibus captis, reliquis se alio 
recipientibus, qui tamen lioc ipso animum suum non 
despondent: sed aggregatis plurimis suis sociis, dira et 
diriora (si ita ioqui liceat) moliuntur et uniuntur. Da 
pacem Jehovah Principi, dum Titulus novus Pater 
Patriae ei datur! 

Mense Septembri. Post infelicem casum hunc 
militum, labefactare caepit status Hungáriáé; multo-
rum enim Magnatum et militum corda, a causa liac 
sunt abahenata, ita, ut multorum ore sit depraedicata 
extrema Gentis hujus ruina, quod maximé completum 
est, in maximi et insignis nominis authoritatisque 
Generali-Campi-Marschallo (??) Hungarorum Ladislao 
Ocskay, qui infelici Regni hujus statu viso: hactenus 
animum suum imperterritum immutavit, et vires suas 
hactenus penes Gentem Hungaricam indefessas, alio 
transtulit. Extra enim omnium exspectationem, magno 
et inaestimabili totius Regni damno et detrimento, 
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Sydus hoc fulgidissimum ex Coelo Hungarico decedit 
et ad firmamentum Austriacum translatum est, cum 
multis sibi addictorum. Insignis hic Heros, cui parem 
in virtute bellica vix ostendere potest Hungaria, eju-
ra ta Rákóczii fidelitate et rejecta Confoederatione, ad 
Germanos transfugit, — magnum certe (cuilibet sane 
dicere liceat) futurorum malorum praesagium. Cujus 
negotium tantum Hungaris timorem incussit, u t vix 
eloqui liceat, et ita animos Hungarorum imminuit, 
hostium vero auxit, laboravit, et postea viribus, opi-
bus, consilio horrendum adjuvit; cui ad hostes trans-
fugo, non solum in Castris Germanicis letabatur: sed 
ejus fáma etiam Budae letissime excipiebatur, et non 
solum in Hungaria: sed et Viennae ad rumorem tanti 
boni gaudebatur, qui statim Officio Generalatus (?) ibi 
est insignitus, tribus Regiminibus extemplo Marschal-
lus (?) praefectus. Tarn infelici nuncio ab occidente 
veniente : Princeps cum Hungaris Agriae considens, 
Dicas Regni saevissime exigit, et emissis quaquaversum 
exactoribus, non solum pecuniam, sed et frumenta, 
jumenta, equos, boves, et omnes facultates miserorum, 
barbara impietate extorquet, onerans Tncolas et Reg-
nicolas inaudibilibus contríbutionibus, quae non Regni 
solum necessitatibus, sed Principibus et Magnatum 
Gazophylaciis, Officialiumque crumenis implendis sunt 
destinatae. Legátus Moschovitarum Czari, cum plena 
et magna legatione misit ad Principem, Agriam venit, 
qui ibi ingenti solemnitate excipitur, et praesentibus 
Magnatum plurimis, die 5. legationem suam exponit. 
Quo facto, praesentium Statuum Confluxus fit die 6. 
praesentis, cum quibus Princeps aliquot sequentibus 
diebus ibidem Comitia celebrat; qui Legátus sub 
tempus ejusdem Conventus, ibidem repentina morte 
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moritur, non sine suspicione veneni, responsum Prin-
cipis et Hungarorum exspectante ejusdem Vicario. 
Quibus Comitys durantibus, omnes Comitatus perso-
naliter, ingenti frequentia, juxta Convocatorias Princi-
pis et deliberatum hujus Conventus eongregantur, 
contra hostem i tur i ; similiter omnes Copiae militares, 
a Clade Trincsiniensi profugae. in quarteriis deli-
tescentes, et privata domi sua negotia tractantes, 
cum omnibus voluntariis ad Castrum Szécsény eon-
gregantur , u t illis similiter obviam hostibus eat. 
Armada Germanica cum hactenus magna sua mole 
ad Vagum juxta Szered castra metata fuisset, et per 
velitos suos magna terrae circumvicinae damna intu-
lisset: unde pedem suum movet, et cum ingenti appa-
ra tu Neuheuselium, secus optime munitum, Hungaris 
tamen praesidiariis non satis bene refertum, obsidet, 
et tormentis quassat, dir a minitans fortalitio et omni 
praesidio. Emericus Bezerédi, insignls Hungarorum 
Confoederatorum Brigaderus et a quinquennio pluri-
mis victoriis et memorandis facinoribus inelytissimus, 
magnam hostis fortunam quaquaversum videns: Ocs-
kaium ad Germanos nuper transf'ugam sequi cogitat, 
ac abjecta Hungarorum fidelitate, occultam cum Ger-
manis compositionem init, et occulte totis viribus 
omnes suos Officiales a par te Hungarorum retrahere 
conatur, immemor multae gratiae Rákóczianae et 
favoris Hungarorum in ipsum collati. Deus tamen 
hujus et illius conatui obsistit, totam ejusdem et con-
spirationem occultam manifestando, et intimioribus 
ejus Officialibus patefaciendo, qui cum (licet optimum 
suum Ducem) cum plane ad Germanos transfugere 
vellet: in cubili suo obruunt et inopinate compreben-
dunt, et omnibus suis facultatibus exutum. cum 5 
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intimioribus Offieialibus saevissime colligant, et ad 
Castra Generalis Joannis Bottyán deducunt. Qui cum 
omnibus suis complicibus vinctum et arestatum, ad 
Principem, Agriae commorantem, cum ingenti et 
fortissima comitiva mittit; qui eum dure prius exa-
minaturus, cum sociis suis Cassoviam in durissimum 
arestum similiter mittit. Germanus Neuheuselium 
obsidens, Castra sua in 3 partes dividit; unica et 
maxima pars sub Neuheuselio manens, obsidens eam 
continue; pars 2-da Danubium superat, et ad Par tes 
Trans-Danubianas penetrat, quos Generalis Comes 
Antonius Eszterházy magna clade aífieit et profligat, 
nec amplius proficisci permittit, passum ei ad forta-
iitia Germanicis praesidiis munita intercipiens. Pars 
Armadae Germanicae 3-tia, ad Insulam Danubii Csa-
lóköz venit, invigilans Hungaris Austriae et Moraviae 
imminentibus; qui cum ubique barbare grassaretur: 
Generalis Hungarorum Johannes Bottyán eos inspe-
rato adgreditur, et ingenti clade aífectos, in eadem 
Insula considere cogit. Comes Antonius Eszterházy 
Copias suas inagis adaugens, iterum ingentem Ger-
manis cladem infert, qui se in vallum quoddam reci-
piunt, non parvo damno ab Hungaris affecti. Quo 
facto, Germanorum superbia et potentia aliquantum 
depressa est, Comite vero Bercsényio cum inagnis 
Exercitibus versus Neuheuselium properante. In Hun-
garicis íéliciter rebus Germanorum succedentibus, et 
Alexandro Károlyio, Supremo Transylvaniae Generale, 
Transylvania egresso, cum Hungari ibi susque-deque 
peragerent : tota Transylvania iterum ad Imperato-
rem rediit, nec ullus ibi Kurucz reperitur, omnibus 
Hungaris inde egressis, totum Regnum homagium 
Imperátori iterum deponens, ejurato Rákóczianismo; 
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quorum fidelitate audita Imperator : eis omnimode 
Principatum Rákóczij disvadet et annihilare studet, 
et per suos Duces allaborat, otferens eis in Principem 
Comitem Nicolaum Bethlen, Cancellarium Supremum 
totius Transylvaniae, virum literatissimum et con-
sultissimum, Guberniique Transylvanici Supremum 
Senatorem, qui a quinquennio per Rabatinum gravis-
simo aresto inclusus fuerat, et recenter cum eodem 
Viennam ad Imperatorem ductus, ac inde magno 
accepto favore, Imperatoris recluctus; quae fama 
plurimum movit Principem Rákóczium, et bilem ei 
magnam excitavit. Princeps Rákóczi hoc cum Mense 
toto Agriae moratus fuisset, post unum Mensem inde 
se movet, i turus in Transylvaniam, auditis Principiis 
Principatus Bethlenii, qui ad extremum sangvinem 
penes Principatum ipsi dátum, et in quo solemniter 
confirmatus erat , permansurum se pollicetur, et sic 
Agria motus cum magno apparatu, venit ad Castrum 
Szerencs, ubi etiam hebdomadas iterato duas mora-
tus, partém Comitatuum, qui nondum ad Agriam 
congregati fuerant, ad se cogit, cum militibus in 
quarteriis et domi suae latentibus, unde Magnates et 
Nobiles majoris momenti, ad domos suas liberos 
remittit, caeteris missis ad stationem Hatvan. 

Pluviis cessantibus, magna his Mensibus ex prae-
primis praesens et inaudibilis terrae siccitas, quae 
universam Hungáriám egestate est afflictura, post 
enim multas pluvias multa praesens est siccitas; 
post unum malum, alterum malum. 

Mense Octobri. Magna Germanorum parte for-
talitium Hungarorum Confoederatorum durissimum et 
fortissimum Neulieuselium obsidente, cum Arx optime 
licet munita, praesidio tamen non satis plena esset : 
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Comes Nicolaus Bercsényi, Supremus Regni Genera-
lis, plurimis Hungarorum militum roboratus, inspe-
rato per tota Germanorum obsidentium Castra, cum 
ingenti et robustissimo praesidio Arcem intrat die 
4. Oetobris, et in ingressu magnam oppugnantiam et 
ipsi obsistentium Germanorum stragem facit, multas 
illorum Centurias delens, missis ad Principem Sze-
rencsinum victoriae signis. Quo facto, videns Germa-
nus Arcem ingenti praesidio munitam, vix a se expug-
nabilem et magnum damnum sibi i l latúm: obsidionem 
Arcis deserit, et cum totis Castris obsidentibus ad 
Vagum Castra metatur. Comes Bercsényi, relicto Neu-
heuselio firmissimo praesidio, inde egreditur. Princeps 
Rákóczius, cum duarum ferme liebdomadum decursu, 
in Castro Szerencs moratus fuisset, inde se movet, 
et venit Tokainum, ubi superato Tybisco, parat iter 
versus Transylvaniam a Germanis ferme penitus 
occupatam. Comes Storembergius Generalis Caesarea-
nus Campi-Marschallus captivus toto hoc ferme Anno 
Hungarorum, in Arcem Scepusiensem captivus dedu-
citur, ubi diriori aresto impositus, demandata infideli 
Arcis Commendanti ejus custodia, qui auro ipsius et 
factione Germanorum raptus, captivum Storember-
gium Generalem, Arce ex aresto se cum tribus adjun-
ctis proripere fecit, qui magno Hungarorum oppro-
brio, ad suos salvus evadens : Commendas infidelis 
captus, et in durissimum arestum Cassoviam missus 
est; et sie insigni hoc suo captivo Hungari liberäti 
sunt. Comes Simon Forgács, antiquus jam Hungaro-
rum captivus, hactenus in eadem Arce Scepusiensi 
detentus, metu ejusdem mali, quod in Storembergio 
completum est, in clurius, firmius et in acerbius for-
talitium Munkácsinum ducitur. Similiter Brigadirus 
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Emericus Bezerédi, cum adjunctis suis ad suspicio-
nem psroditionis arestatus et Cassoviae detentus 
captivus, in idem fortalitium Munkácsinum plurimis 
jam et insignibus Germanicis et Hungaricis captivis 
refertum ducitur. Princeps apud Tokaj transcenso 
Tybisco, ad stationem et vallum antiquum Rakamaz 
juxta Tybiscum aliquamdiu residet, unde motus, 
venit in Károly, Oppidum Comitatus Szathmáriensis, 
indeque motus, venit in Erdőd, ibique paulum resi-
dens, venit et consedit in Szathmár, nuper fortalitio 
inclytum, sed ante triennium, et quod excurrit, jussu 
Principali demolitum; ubi, et in Oppido Szathmár-Né-
meti vicino considens, cum tota sua Aula integro 
Mense ibi moratur, Transylvaniam nec ingressus. 
Supremus Rascianorum Generalis Tököly, aestate hac 
ridicule ab Hungaris captus, ex aresto Agriensi, quo 
primum ductus fuerat , dure prius per Hungaros exa-
minatus, simul cum fratre suo captivo et tribus suis 
Officialibus, per Castrum Szerencs et Oppidum Sáros-
Patak, superato fluvio Bodrog et Districtu Bodrog-
köz, in Arcem Munkácsinum ad durissimum arestum 
mittitur. Duae partes Germanorum superiori Mense 
ex Castris ad Yágum et Szered, ad Csalóköz et Trans-
Danubium missae, ibique ab Hungaris eorumque 
Generalibus Antonio Eszterházy et Johanne Bottyán 
iteratis vicibus male tractatae, factis eruptionibus 
multa loca circa Danubium diripiunt, incendunt 
et expilant, multis Incolarum occisis et ad captivita-
tem ductis, et tandem congesta multa praeda et 
annona, ad Castra sua, juxta Yágum Castra metantia 
Pálfiana veniunt, et se cum iis conjungunt, ibique 
conjunctis viribus circa Yágum late-longeque plurima 
loca depraeclantes et barbare igni dantes. Imperator 
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Josephus per Legates suos a Principe et ab Hungaris 
pacem rogat, quam tarnen ab Hungaris, superbas 
illius Conditiones admitterre et aceeptare nolentibus, 
non impetrat; quo facto, se frustratum Imperator 
videns: Armadam suam, ad Vágum Castra metantem, 
loco moveri et ad Hungáriám opprimendam citissime 
venire jubet; quae ingenti apparatu, conjunctis omni-
bus suis viribus, t o t am Provinciám et Partem Hun-
gáriáé trans Vágum amnem occupat et omnia longe-
lateque praedatur, ignem ferrumque minitans toti 
Hungáriáé. Quo au dito Generalis Hungarorum Com es 
Antonius Eszterházy, ex Partibus Trans-Danubianis 
citissime cum plurimis Hungarorum advolat, et ali-
quoties manus cum hoste conserens, cum juxta lubi-
tum progredi non potuit: Imperator iterum ab Hun-
garis pacem rogat, sed eam iterato rogatam iisdem 
Conditionibus, iterato non impetrat. Unde exacer-
batus Imperator: Armadam suam contra Hungáriám 
iterum ire arctissime jubet; unde Germani mox totis 
viribus euntes, maxima Hungáriáé fortalitia et gazo-
phylatia, supremaque Armamentaria: Oppida et Urbes 
Montanas seu fodinales Regni Hungáriáé praecipuas, 
inaestimabili Hungarorum et hujusce causae damno 
oceupant, nihil obstare valentibus Hungarorum mili-
tibus ; quorum Oppidorum amissione 3-ia Regni Pars 
periisse visa est. Regnum Transylvaniae contra Prin-
cipem et Hungaros penitus rebellat; unde omnes Hun-
gari milites toto Regno excedere jussi sunt, nec 
amplius iis in Regno permanere missum est, undique 
rerum potientibus Germanis, et toto Regno Imperá-
tori Germanisqne adhaerente. Cujus Regni amissio 
magnum etiam huic Regno damnum attulit, acce-
dente eo quoque, quod Trans-Danubium paucum sit 
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jam Hungarorum Imperium. (?) Princeps toto iioc Mense 
in Szathmár, cum tota sua Aula moratur, trepidante 
secus ubique Regni multitudine. Cum aliquot his 
Mensibus praeteritis, toto scilicet vere et aestate 
pluvia non fuisset, die 18. hujus Mensis incipit pluere, 
et are factissima tellus Dei beneficio irrigari, quae 
tamen non diu durans, iterum siccitas terrae subse-
cuta est, non solum hominibus, sed et aére in perni-
ciem Regni hujus coryurante. Dens, cito veni! 

Mense Novembri. Generalis (?) Ladislaus Oeskay, 
olim Hungarorum inelytissimus, nunc quoque Germa-
norum insignis Campi-Marschallus (?), magnus transfu-
ga Hungarorum, ab Imperatoria Majestate Titulo Baro-
natus insignitur (?), et aureo vellere donatus, Eques 
aurei velleris constituitur. (?) Princeps Generalem totius 
Regni Conventum indicit pro die 29. 9-bris in Oppi-
dum Tálya, emissis quaquaversum ad omnes Regni 
Status, Magnates, Praelatos, Barones, Nobiles, Comi-
tatus et Urbes Liberas, Literis Convocatorys. Germani 
omnes Civitates fodinales, superiori Mense ex par te 
occupatas expugnant et occupant, Cremnitium, Bistri-
tium, Altensolium, Neosolium et alias minoris mo-
menti, et cives omnes ad suam fidelitatem redigunt, 
nihil curantes Hungaros, circum Castra metantes; 
quibus oecupatis, auri, argenti, aeris et ferri fodinas 
cum inaestimabili metalloruni in matéria et cussorum 
quantitate intercipiunt, et omnes Hungarorum appa-
ratus occupant, cum tormentis aliquot ibidem fusis. 
Quibus occupatis, terrorem toti incutiunt Superiori 
Hungáriáé, hoc et praeterito Anno per Dei gratiam 
ab hostibus intaetae. In quibus Civitatibus dominan-
tibus Germanis , Comitatum Túrócziensem, Anno 
praeterito annihilatum et vigore Conventus Ónodien-
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sis Comitatuum cathalogo expunctum, revera amit-
tunt, adhaerente toto isto Comitatu Germanis; quem 
Comitatum Germani cum aliis circumvicinis sibi sub-
j ieiunt , per velites suos eos sub inde infestantes et 
ad parendum ipsis cogentes. Quo facto, et longius 
dissiti Comitatus, ut Gömörienses et Scepusiensis, i 
contremiscunt, appropinquante Germano versus Ur-
bem Leucsoviam, quae Urbs secus non satis munita, 
nec praesidio bene referta, e x t e i T i t a est, metuens et 
exspectans adventum hostium, ita, ut si hostis adve-
nisset: statim Urbs illa in hostium manus devenisset, 
et non solum illa Urbs, sed totus Comitatus Scepu-
siensis ac Oppida et Urbes in eo sitae, cum vicinis 
Comitatibus Sárosiensi, Tornensi, Abaújváriensi et 
caeteris. 

Joannes Pápai residens ex Turcia redit, cui sub-
stituitur Franciscus Horváth, Visa magna hostium 
Germanorum fortuna: multi Nobilium Hungarorum 
ex Comitatibus Superioribus Hungáriáé, et militum, 
Officialiumque Hungarorum ad Germanos transfugi-
unt, ejurata Confoederatione ante triennium in Gene-
rali Conventu 1-mo Szécsényiensi facta; inter quos 
vir magni nominis et authoritatis I. Consultus Ale-
xander Platy, Consilii Oeconomici Senator, Confes-
sionis Lutheristieae, e Comitatu Túrócziensi oriundus, 
adventibus Germanis se adjungit, apud quos insig-
nibus Officiis: 1-mo Commissariatus, ac tandem Secre-
tariatus honore insignitur; quem plurimi ex Hungaris 
sequuntur, i ta , ut saltem Colonelli 10 et amplius 
transfugae apud Germanos reperti sint (?) cum aliquot 
millibus militum. Quo audito, Germani in Transylva-
nia rerum potientes, erumpunt in Comitatum Marma-
tiensem, et ibi plurima Hungaris et Hungáriáé dam-
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na inferunt, plurimis populationibus et praedationi-
bus miserandum peractis, praeda onusti redeuntes. 
Germani ex Oppidis fodinalibus multas vastationes 
faciunt, quorum velitibus, qui erant 400 (?), Hungaro-
rum, 4000 obsistunt: Germani tarnen illos ingenti 
victoria dissipant (?), nec ipsis obsistere permittunt. 
Princeps hactenus Szathmárini commorans, venit in 
Oppidum vicinum Szathmár-Németi, unde cum to ta 
sua Aula motus, venit versus Cömitatum Zemplinien-
sem, Oppidum Tállya, sed svasu Consiliariorum, ob 
incommoditatem Oppidi Tállya, locum Generalis Con-
ventus mutat, et quam vis plurimi Fragopolim trans-
ferendum Conventum int imarent : sed Princeps Pa ta -
kinum transfer t , et emissis iterato quaquaversum 
suis Patentibus, Conventum Generalem pro die 22. 
9-bris Patakinum indicit, annona et omni apparatu 
Patakinum de Tállya transportato. Quo Princeps cum 
tota sua Aula Szathmár-Németino motus, die 18. 
9-bris, hora 2. meridiana appellit, dies qui erat Do-
minicus, et sequenti die 19. 9-bris assignatis cuilibet 
Magnatum certis hospitiis, magno miserorum Civium 
incommodo, locus Conventus futurus Oppidum Pa tak 
designatur. Eodem die Legátus Caesareus Gabriel 
Tolvaj, olim Protho-Nótárius Hungáriáé, cum plena 
Legatione Imperatoria Vienna advenit, rogans pe r 
illum Imperator Armistitium ab Hungaris. Cui Pr in-
ceps et ei adjuncti, cer ta Puncta et Conditiones 
Armistitii proponentes, redit die 21. 9-bris. Princi-
pem, jam Patakini considentem sequitur Comes Ber-
csényi, qui 21. 9-bris magna solemnitate intrat, die 

22. Franciscus Klobusiczky, Juris Oeconomici Praeses, 
23. Comes Stephanus Csáky, Generalis-Commissarius, 
24. Alexander Károlyi, Generalis Campi-Marschallus, 
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et Stephanus Segnyey, Supremus Regni Cancellarius, 
ac Godefridus de Hellembach, Supremus Fodinarum 
Administrator, quos alii Magnates, Praelati et Mobi-
les sequuntur, tanta frequentia, ut vix ipsis in Oppido 
locus datus sit, tantam afferentes Oppido huic stric-
turam et egestatem, ut vix similem aliquando audi-
visse lieuit. Die 22. privata Sessio nondum praesen-
tibus omnibus convocatis instituitur. Die 24. Comes 
Bercsényi in occursum uxoris suae Christinae Csáky 
venit cum ingenti apparatu et frequentia, Aulaque 
sua impiissima redit. Quo praesente, et plurimis Regni 
Statibus praesentibus, Legatis Civitatum et Comita-
tuum ad Pagos vicinos et Oppida relegatis: die 28. 
praesentis Conventus inchoatur et Sessio 1-ma ha-
bita est, Principe insigni oratione cor am Regno in 
Palatio Arcis interioris perorante, et causas hujus 
Conventus detegente. Die 29. de Dica Regni fuit trac-
tatum, multis volentibus ulteriorem Dicae continua-
tionem, pluribus vero volentibus ejus abolitionem; 
sed tamen superante eorum suffragio, quibus abolitio 
piacúit, et Principe eorum partes tenente : nomen 
Dicae annihilatum est, valor non. I tem, die 30. Ses-
sione 3-tia de intertentione militum fuit tractatus, 
quatenus est deliberatum: Universa Hungarica mi-
litia 75 Regiminibus constet, pro quorum interten-
tione expendantur frumenti metretae menstruatim 
56,250; carnis centenaria 11,250; avenae et hordei 
pro pabulo metretae 113,685; currus ordinarie mu-
tandi 2,030; ac pro solutione menstrua, seu stipendio 
equitibus Rhenensium florenorum 4., peditibus Hun-
garicis florenorum 3. Caeterum, Principi pro multis 
fatigiis annuatim florenorum 100,000, Comiti Bercsé-
nyio 50,000, Comiti Stephano Csáky 25,000, Supremo 
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Aulae Marschallo Adamo Vay 20,000, Senatoribus 
12,000, — et sie caeteris Officialibus, jux ta quantita-
tem Officii sui. Die 29. Novembris Ladislaus Vay, 
Supremus hoc tempore, absente Károlyio, Transylva-
niae Brigadirus — cum jam paucissimis Hungarorum 
Militum in Transylvania, ob Germanorum potentiam, 
Centenis Hungáriám salutare vellet, et cum 15 suo-
rum Transylvania egreditur: juxta Oppidum Abruk-
Bánya, in finibus Transylvaniae, a supervenientibus 
aliquot Rascianis capitur, cum ingenti monetae au-
reae gravitate, tum communis, tum privatae propriae, 
qui 5 suorum occisis, cum. caeteris captus, miserrime 
Váradinum versus ducitur, — magnam Principi, cui 
charus erat, (utpote Anno 1701. cum eo Neostadio 
captivus) et f ra t r i Adamo Vay, caeterisque Magnati-
bus de se sollicitudinem et tristitiam creans, tum ob 
se captum, tum ob amissum ingentem per illum the-
saurum. De cujus captivitate multum letabantur Hun-
gari ad Germanos transfugae. 

Mense Decembri. Germani, magnis viribus in-
structi, Comitatum Gömöriensem, ipsis in Civitatibus 
montanis seu fodinalibus residentibus vicinum inva-
dunt, et aliquot Pagis exustis, et toto Comitatu ex-
territo, per velites suos ad Rosnyaviam usque pene-
trant , quod Oppidum metu eorundem loco movetur. 
Sic et Oppida circumvicina Csetnek, Pelsőcz, etc.; — 
sed non solum hie Comitatus metu ejus exterretur, 
sed omnes vi cini: Neogradiensis, Nagy-Hontensis, 
Kis-Hontensis, et Tornensis. Hungari, more suo, Oppidi 
Losoncz magnam partém: ne hostis praeda fiat, exu-
run t ; Hungari iterum Bistritium Urbem, tunc Germa-
nis non copiose refertum, pari modo exurunt, — unde 
a supervenientibus hostibus egregie repelluntnr. Ger-
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mani in his Comitatibus vagantur , grassantur et 
praedantur, multis Hungarorum dietim ad ipsos defi-
cientibus, nec Hungari ipsis obsistere valentibus; qui 
magnum timorem tóti Hungáriáé incutiunt, i ta, ut 
Comitia Patakini celebrantes Magnates, vix quin Co-
mitiis dissolutis non aufugerint, aut Comitia Frago-
polini transportaverint. Qua ratione habita, 1 -ma 
X-bris Sessione de Insurrectione tractatum est, e t ut 
omnes contra hostem, nullis exceptis veniant, delibe-
ratum, et severrime, authoritate Principali, omnibus 
impositum. Die 3-tia X-bris Sessio fűi t de Armistitio 
cum Domo Austriaca ineundo, quo die rediit Vienna 
Legátus Gabriel Tolvaj, quod aliquibus piacúit, ali-
quibus displicuit; post multas altercationes est deli-
beratum, ut Armistitium Imperatore expetente inea-
tur, et sub eodem tractatio de pacificatione institua-
tur, quod si vero non esset, et in eo frustrarentur : 
Generalis fiat omnium Insurrectio; quo deliberato, 
Gabriel Tolvaj iterum ad Caesarem remittitur, qui 
ab eo inde nec rediit. Die 4. X-bris Sessio fui t de 
valore pecuniae: an inaudita haec elevatio pecuniae 
amplius duret, vel annihiletur? De quo etiam pluri-
mum disputatum est. Die 5. Sessione habita, elevatio 
haecce pecuniae, Principe quoque assentiente, annihi-
lata est, et omnis generis moneta ad antiquum valo-
rem rediit. — Die 6. Comes Nicolaus Bercsényi diem 
suum natalem cum Principe et omnibus Magnatil)us, 
inaudibili pompa, solemnitate et luxu celebrat, neg-
lecta communi Sessione. Eodem die Emericus Beze-
récly cum 4 adjunctis, captivus Munkácsino Pataki-
num ducitur, ad causam ejus hoc Conventu reviden-
dam. Eodemque die JSTobilium Reformatorum fuit 
confluxus in Gymnasio Patakiensi, parum utili et 
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exspectato eventu. Die 7. Sessio fiiit de Contributione, 
quatenns Dicae nomen penitus abolitum est, et alia 
Contributio Regnicolis imposita. Die 8. Sessio fuit de 
liberatione eaptivi Ladislai Vay nuper eapti, pro quo 
est deliberatum, ut Tökölyi per cambium pro ipso 
remittatur; sed is paucis post diebus per suos milites 
liberatur, cum magna parte praedae, et ad Principem 
Patakinum venit. Die 10. Sessio habita est de causa 
Emeriti Bezerédy et complicum ejus, — cujus delibera-
tionem Princeps Regno commisit. Eodemque die 
Tracta de Contributionibus Comitatuum ; quatenus est 
deliberatum, u t abolito nomine Dicae, singuli Comita-
tus per minores et minutiores summás contribuant, 
i t a , ut Comitatus Zempléniensis debeat contribuere 
30,000 florenos, Borsodiensis 23,000, Unghváriensis 
20,000, Tornensis 6,000; cum hactenus Comitatus 
Zempléniensis solverit Dicarum 80,000, quarum singu-
lae faciunt florenos Germanicos 3., et sie Dica est 
mitigata. Die 11. iterum fuit Sessio de causa Beze-
rédy, quatenus: an occidatur, an ei parcatur ? Aliqui 
volebant vitam ejus, aliqui — praeprimis Comes 
Bercsényi — mortem. Die 12. fuit Sessio de Contri-
butionibus caeterorum Comitatuum. Die 13. Sessio, 
tertium jam de causa Bezerédy, Principe quasi vo-
lente vitam ejus, Regno vero contradicente. Die 14. 
Sessio fuit, in qua Contributiones Comitatuum sunt 
absolutae, executione earundem demandata Distric-
tuali-Commissario Alexandro Ketzer, sie Commissario 
Francisco Darvas. Die 1 5. Sessio habita, in qua Prin-
ceps solemni declamatione satis accurata intim avit 
Regno electionem alieujus diei in cyclo hebdomada-
rio pro jejunio, quod toti Regno maximé piacúit, e t 
communiter est conclusum, ut posthac in toto Regno. 
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ad finem hujus bel liger ationis, ab omnibus, ne infan-
tibus quidem exceptis jejnnetur feria 6-ta, seu die 
Yeneris, (licet dies ille Evangelicis non parum displi-
cuit, eo quod videatur esse ad opprobrium Religionis 
Evangelicae.) Die 17. Sessione quar ta vice de causa 
Bezerédy habita, est conclusum, ut moriatur. E t sic 
morti adjudicatus, sententia ad ipsum est delata, ut 
capite plectatur; qui die sequenti. die 18., qui era t 
dies Mártis, liora 10., in Arce exteriori Sáros-Pata-
kina , praesente ingenti hominum multitudine, per 
carnificem Tavernaviensem, — curante ipsum Confes-
sario Plebano Patakiensi Andrea Székely, — capite 
plectitur, cum Adamo Botka, Supremo ejusdem Yigi-
liarum Praefecto, curante ipsum Confessario Georgio 
Tihani, Plebano Comitis Stephani Csáky; qui capite 
plexi, in Templo Patakiensi ad latus septemtrionale 
humati sunt, caeteris tribus ejus Officialibus, inter 
quos Rascianus (?) Ignatius Szegedi, ad intercessionem 
aliquorum vita donatis, ad annuos carceres damnatis. 
Quibus sepultis, fama ingens spargebatur de Bezerédio 
in sepulcro vivente, quae ad Principem plane devenit; 
qui missis ad eum eífodiendum 20 peditibus, ejus 
corpus omnibus inspiciendum exponi jussit, — sed 
cum nihil in se esset, iterum humatus est. Die 19. 
ultima Sessio habita, in qua totius Conventus con-
clusio habita est, omnibus Articulis, qui in toto hoc 
Conventu deliberati sunt, communiter perlectis,robo-
ratis et authentisatis. — Quibus peractis, Princeps 
insigni oratione concludit, et valedixit praesentibus 
Regni Statibus. Die 20. Senatorum cum Principe 
confluxus habitus est, ubi Prineipis cum Senatoribus 
praesentibus facta tractatio; qua finita, Princeps Se-
natoribus quoque valedixit, et se ad omnia Regni 
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servitia iterum solemniter compromisit, et Senatores 
prandio excepit. Die 21. (abitu Principis) a die prae-
cedentis in diem hunc translato, Princeps liora 7. 
cum tota sua Aula discessit, postquam miserrimum 
Oppidum Patak, per 34 totos dies barbare afílixisset; 
simul cum eo abiit Nicolaus Bercsényi, Baro Alexan-
der Károlyi, quos secutus est Comes Stephanus Osáky 
Generalis Commissarius, qui hospitium meum per 29 
dies possedit , et cum 80 suorum Aulicorum túrba 
miserrime devastavit et Scythica barbarie attrivit, 
magnam infamis sui nominis memóriám relinquens. 
Quos in abeundo praecesserunt, qui prius abierunt : 
17. Alexander Ketzer, 18. Baro Stephanus Senyey, 
19. Franciscus Klobusiczky, 20. Paulus Ráday, Can-
cellariae Principális Director et Consily Oeconomici 
Senator, etc. Sic totus Conventus hic dissolutus est, 
qui Comitatum hunc Zempléniensem et Oppidum Pa-
tak misere et foede at t r ivi t , omni Civium annona, 
pabulo, foeno dissipato, et omnibus saepimentis et 
plurimis aedificiis exustis, plurimis furtis, verberibus 
et caeteris insolentiis per actis, extrusis omnibus ae-
dibus Civibus suis, ne ipsis quidem Ecclesiis exceptis. 
Adde plurimorum circumvicinorum Oppidorum et 
Pagorum exhaustionem, ita, ut ad 7. quaquaversum 
milliaria singuli Dominorum Pagos binos etc., aut 
singül a Oppida pro quarteriis possederint et exagita-
rint per unum Mensem, et quod excurrit, secus parvi 
Regno bono commessationibus, ebrietatibus, luxu, 
maledictionibus, blasphemiis, et omni impia vivendi 
ratione dies transigentes, Incolas affligentes et om-
nibus facultatibus emungentes. Princeps ergo Pata-
kino discedens, venit eodem die in Pagum Bacskó, 
ubi a Supremo Aulae Marschallo Adamo Vay, Pagi 
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ejus Domino, coena cum tota ejus Aula exceptus est. 
Die 22. X-bris superato Districtu Bodrogköz, die 23. 
X-bris Munkácsinum per venit, ubi tota Aula in Co-
mitatum Beregiensem distributa, idem Comitatus pro 
trium Mensium quarterio Aulae ipsius assignatus est. 
Germani ex Civitatibus Montanis, paucis ibi relictis 
egressi, ad Arcem usque Gács per velites suos pene-
t r an t ; omnia late-longeque fugant loca. Comes An-
tonius Eszterházy Generalis, cum multis Hungarorum 
millibus Arcem Leopoldstadianam obsidet, et sever-
rime oppugnat; ad cujus Ar eis succursum properan-
tes Germani, obsidionem tarnen solvere nequiverunt, 
fortissime se gerentibus Hungaris oppugnantibus; 
Germani ergo magna prius vastatione commissa, ad 
Civitates fodinales redeunt. Yáradinum diutissime 
liactenus per Hungaros molliter obsessum, iis modo 
quoque obsidentibus, in ingentem annonae penuriam 
pervenit, ita, ut multi praesidiariorum fame exstineti 
sint, qua ratione succursum vix habere queant, spem 
Hungaris deditionem Arcis exspectandi declerunt. 
Jejunium, die 15. X-bris totius Regni suffragio delibe-
ratum, in magnis Regni Partibus promulgatur et 
ineipitur. Die 25 X-bris in Ecclesia Sáros-Patakiensi 
ipso die Nativitatis Christi publicatur et promulga-
tur, ut in Comitatu toto Zempléniensi et vicinis locis; 
atque hoc insigni facto et deliberato (quod hactenus 
neglectum est) hic Annus infelix 1708. clauditur. 
Transylvani exules iterum in quarteria diversa ab iis, 
in quibus ab Anno et amplius latuerant, distribuun-
tur. Toto hoc Mense ingentissimo luto molestatur 
Superior Hungaria, ita, ut nulluni frigus, nullum gelu 
in toto X-bri habitum est, et loco nivium aqua et 
coenum molestissimum post magnam hujus Anni 
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siccitatem magna terrae mollities et itineratoribus 
incommoda, jumentisque fatalis. Deus Corona Annum 
sequentem, et da videre feliciora oculis nostris! Da 
quietem et pacem populo Tuo enervato et defatigato, 
da consolationem afflictis, u t Te colant unum Deum 
Liberatorem! Amen. 

Anno 1709. Mense Januario. Anno hoc praesenti 
1709., quem sectiun horum motuum infelicissimorum 
felicem et optabilem omnis, quem boni publici causa 
tangit et angit, optet maximum Conventus famosi 
Patakiensis bonum: jejunium scilicet, Principe summe 
consentiente, et Statibus svadentibus pro salute Israe-
lis Hungaricae excogitatum, feria 6- ta cujuslibet 
hebclomadis celebrandum toto in Regno recipitur, e t 
ubique publicatur, quod omnes, praeprimis Evangelici, 
Augustanae scilicet et Helveticae Confessionibus 
addicti, jam arrectis auribus a pridem exspectantes 
arripiunt avidi, et recipiunt perlubentes totum diem 
praefixum jejunio dicatum, sacris cultibus impenden-
tes, omni penitus cibo et potu, ne infantibus quidem 
alicubi exceptis abstinentes, nullaque opera servilia 
agentes. 

Per totum Regnum Hungáriáé ingens rumor 
spargitur de fortalitio Leopoldstadiensi, a Comite 
Generali Antonio Eszterházy felicissime expugnato; 
quae fortuna, ut vera, j am in Novellis hic et ibi spar-
gebatur, et ut vera credabatur; eaedem Novellae 
eundem affirmabant Arcem quoque Szered, ad fluinen 
Vágum per eundem expugnatum; — cum tarnen nihil in 
re fuerit, praeterquam, quod pontem ejus loci decan-
tatum, a Germanis transire volentibus, insigniter defen-
derit, cum aliquot Germanorum periculo. Idem Gene-
ralis Urbem Strigoniensem obsidet, non tarnen optato 
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eventu. In Transylvania Germanus longe-late domi-
nando, omnium rerum potitur, nihil jurisdictionis ibi 
Hungaris habentibus; ibidem Hungari aliquot Tran-
sylvani pabulantes, a tumido Germanorum cohorte 
superantur, non contemnenda victoria, quae etiam 
non parum horum animos juvit et promovit victorio-
lam; eam iterum alia subsequitur, ibi quoque Hunga-
rorum aliquibus turpissime victis et confusis, quibus 
elati vietoriolis hostes, emissis quaquaversum Patenti-
bus Literis, cogebant Hungaros ad redeundum ad 
fidelitatem Imperatoris. Germani in Civitatibus Mon-
tanis hybernantes, et inde Hungáriáé ferrum igneque 
immittentes, saepius ad 5, 6, 7 milliaria excurrunt, 
eaptivando et cremando. Cujus metu tota Hungaria 
eireumvieina acl aliquot cireum milliaria, media hye-
me eaque durissima, omnibus relictis faeultatibus 
aufugit, praeprimis Tractus Rima-Szombatiensis, et 
ipsum Oppidum Rima-Szombatiense; qui Germani ad 
Oppidum usque Losoncz perveniunt, quod etiam fuga 
sibi eonsulens, ex parte ab Hungaris barbare combu-
ritur. Germanus tamen ad suam redit stationem. 
Iidem Germani per velites suos eircumvicinos Hun-
garos non parva clade afficiunt, ita, ut magna in 
Hungaria trepiclatio orta sit. Princeps toto hoc Mense 
Munkácsini cum tota sua Aula moratur. Germani 
iterum ingenti apparatu ex Montanis Civitatibus 
erumpunt, et ad Seepusium usque penetrant, Leu-
tschoviae, Késmárkino, et Arci Scepusiensi obsidio-
nem minantur; quae fortalitia magno terrore, metu 
ipsorum clauduntur, toto Tractu Scepusiensi aufu-
giente, et in montes, Poloniamque recipiente. Hungari 
in Scepusio a Germanis profligati e t magna clade 
aífecti, caeterís timorem faciunt. Antonius Eszterházy 



'385 

Traiis-Danubium de hostibus iterum victoriolam re-
portat. Acta Conventus Patakiensis toto Regno pub-
licantur et Articuli recipiuntur. Milites Hungari et 
Hungarizantes Germani, in quarteria toto Regno 
distributi, valde nefaria in quarteriis peragunt, misel-
los Incolas turpiter tractantes, obvios spoliantes, imo 
occidentes, et omne illiciti et indebiti barbare exer-
centes; propter quod incolarum animi non parum ab 
iis alienati sunt. 

Legátus Caesareus Gabriel Tolvaj redit, sed sine 
omni fructu. Hoc Mense toto Regno magna contentio 
orta de pecunia Bavarica, faciente denarios XXX., 
quae quia erant multum suspectae bonitatis: primum 
amisso ex sui pretio 12 den., numero 18valuit dena-
rios; sed cum nec ita tolerare quiret, communiter 
deposita et annihilata est, ita, ut nihil amplius va-
leat. Cum tot mala hoc tempore circumdent Hungá-
riám, in toto Regno magnum trepidatur, hostem 
exspectante Regno ab Oriente et Occidente, imo a 
Septemtrione, non ipso Meridie exclusi, unde omnia 
fortalitia aedificari incipiunt, praeprimis Urbs Cas-
sovia, quae obsidioni Germanicae est obnoxia, muni-
tur, praesidys introductis et commeatu congesto. 
Praeter hoc ubique in toto Regno Copiae novae con-
scribuntur, cogentes ubique Officiales magnam mili-
tum novorum Copiam. Accedente eo, quoque Gene-
ralis Hungarorum Insurrectio publicatur et promul-
gatur et omnibus ad Castra eundum proelamatur, u t 
his praesidys tutius hostis exspectari, aut ipsi obviam 
iri possit. Hoc toto Mense exemplo plane novo et 
raro frigus intentissimum fuit, ita, u t ingentissimi 
fluvii ad terram usque congelaverint, terra inditum 
algorem conceperit, ingentes arbores radicitus exsic-
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catae, multa pecorum millia (ne dicam, homines) 
mortua; verbo : hyems fuit valde dura et inaudibilis, 
non parum Regnum aifligens. 

Mense Februario. Yigore Conventus Patakiensis 
annihilata famosa Dica, Quantum, seu Contributio a 
Regno tunc promissa, omnibus Regni Civibus impo-
nitur et per competentes Commissarios in omnibus 
Comitatibus durissime exigitur, de stiva ad aratrum 
venientibus Hungaris, de Dica ad Portionem. Dii 
boni! Quibus item Contributionibus non parum affi-
citur miserrima Hungaria, multorum Nobilium et 
Ignobilium animis concidentibus et labefactatis, qui 
multis ab initio horum motuum malis et adversis 
fracti, fere ultimo sunt expositi malo, et colluctantur 
cum novissimo suo exitio, una cum tota Hungaria. 
Imperator Josephus sub gravi animadversione cogit 
suam Armadam in Civitatibus Montanis residentem, 
venire adversus Hungaros et Hungáriám, praeprimis 
ad obsidendam Urbem Cassoviam, firmissimum et 
maximum Superioris Hungáriáé a parte Hungarorum 
Confoederatorum fortalitium. Quo audito rumore, 
iterum magna in Hungaria consternatio orta est, ita, 
u t plurimi Nobilium et Militum Hungaricorum ad 
partes eorum defecerint, maxime distrahentes Prin-
cipis et Magnatum animum. In Transylvania etiam 
Germanus triumphans, omnium rerum potitur, exclu-
sis omnibus Hungarorum Copiis, saepissime aifligens 
afflictissimos Transylvanos, et terrens perniciosissime 
Hungaros. Vigore Conventus Patakiensis omnes No-
biles Hungari suam Nobilitatem in Congregationibus 
Comitatuum docere coguntur, iis omnibus, qui Literas 
Armales suae Nobilitatis adferre nequibant, ad Ordi-
nem Rusticorum degradatis; quod tarnen sponte 
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plurimis facere volupe fűit, liberos se eo facientes a 
Personali Insurreetione, omnibus Nobilibus severrime 
incumbente. Jejunium, optimus Conventus Patakien-
sis foetus, cum hactenus uteunque durasset, et quasi 
coacte plurimi illud recepissent, Dii boni! jam tae-
diosum esse incipit, ita, ut plurimi Scythicae barba-
riei alumni, contempto Regni solemni Deliberato, 
illud abrumpere cogitarunt, nec eum diem sacris, nisi 
ventri mancipantes; cui etiam Magnatum perplurimi 
consenserunt, i ta, ut in Comitatibus mandatum exhi-
bitum sit, quatenus hocce die omnia opera servilia 
peragere, sed edere non liceat, nisi ad serum diei, 
Evangelicorum tamen cordatioribus, contempta hoc 
Epicuri lege, vere jejunantibus, et diem hunc Deo 
sacrantibus. Quod etiam enorme factum, Deus hu-
jusce Gentis verus ultor, etiam vindieare cogitat. 
Germanus enim ex suis stationibus ad Leutschoviam 
excurrere jubet, qui TJrbis ejus suburbiis incensis, 
multis Oppidis et Pagis expilatis, plurimis hominum 
et pecorum abactis, foedissimas minas Regno faciunt, 
es saeviente hyeme inaudita perpetrant, toti Hungá-
riáé idem minitantes. Juxta hoc Princeps Sandomi-
riensis Polonus, adhaerens partibus Caesareis, bellum 
contra Hungaros movet, multis suorum millibus 
volens erumpere in Hungáriám, et conjungere se 
cum Germanis, in Scepusio constitutis. Quod etiam 
non absimiliter facit Comes Georgius Lubomirszki 
Polonus, famosi illius Hungarorum hostis Theodori 
Lubomirszki, 13 Civitatum Domini fráter, qui etiam 
mult is millibus conjungere se cum Germano medi-
tantur , omni passu Hungarorum in Poloniam inter-
cepto. Princeps Rákóczi Patakinum venire cogitat 
Munkácsino : sed ibidem Munkácsini ob certas suas 

25* 



'388 

rationes permanet. Insignis Hungarorum Generalis: 
Laurentius Comes Pekry Transylvanus, multis victo-
riis ab initio horum motuum illustris, moritur in 
Oppido Homonna, post uxorem suam, hoc eodem 
Anno mortuam. Milites Hungari, in quarteriis deli-
tescentes, inaudibilia patrant : non miseros solum, 
quibus incumbunt in Pagis et Oppidis, Cives et Colo-
nos barbarrime (ut ita dieam) tractantes et omnibus 
dolendum eos facultatibus emungentes, exearnifican-
tes et mortificantes, — sed omnia i t inera intuta et ca-
lamitosa reddentes, Urbes, Oppida et Pagos lamentis 
et ejulationibus inplentes, nundinas, commercia spo-
iiantes, homines itineratores expilantes et mortifi-
cantes et multis locis occidentes, omnibus eorum 
facultatibus direptis. Hungari in Scepusio contra 
Germanos saepissimis excursionibus terram vastantes, 
insigniter triumphant, 500 enim ex iis occidunt, 
insperato adorti eos, intercludendo viam iis saepissime 
excurrentibus. Trans-Danubium etiam Hungari ali-
quot Germanorum et Rascianorum caedunt. E t sic 
duabus ex partibus uno fere tempore laetus in Hun-
garia interiora et acl Principem nuntius advolat. 
Germani tarnen a suis excursionibus non abstinent, 
quaquaversum barbara quaevis barbare peragentes. 
Captivi not a Infidelitatis et per jur i i in Pá t r iám 
magno numero, in natura et ar te munitissimo forta-
litio Murány detenti, varys mortis generibus exe-
quuntur, aliis in eorum loeum succedentibus. 

Initio hujus etiam Mensis frigus intensissimum, 
Januario non absimile grassatur, quod repentissime 
dissolutis glaciebus, ingentissima aquarum exundatio 
subsecuta est, inundationi Anni praeteriti fere simi-
lis, qiiae omnes agros et vias inundans, minatur 
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futuram magnam annonae caristiam. QUH exunda-
tione praeprimis fluvius Bodrogus abundans, pontem 
ligneum Patakiensem, exemplo plane novo disjecit 
et corrupit, ita, ut Princeps transcendere et Pataki-
num volens, Munkácsini remanere coactus fuerit, 
aquis insuper totum Tractum Bodrogköz abunde 
inundantibus. 

Mense Martio. Hoc Mense, quem antiquitas fata-
lem esse vero similius censuit: a triumphantibus de 
Hungaris Semper Germanis, Hungari portantes magna 
clade profligantur juxta Civitates Montanas, in qui-
bus eos lacessere et subinde mala eis inferre Hungari 
circum militantes contendebant; mide iterum mag-
num sui timorem induunt Germani Hungáriáé. Soror 
Principis nostri Rákóczii, Comitis Szinavszki Poloni, 
Regni Poloniae Ensiferi uxor, magno cum apparatu 
ad Principem venit Munkácsinum, qui ipsam cum 
omnibus adjunctis principaliter et regaliter excipit, 
pluribus largis conviviis cum ea deditáns, simul cum 
Comite Nicolao Bercsényio, Supremo Regni Generale ; 
quae etiam consumtis aliquot diebus, cum omnibus 
sibi adhaerentibus in Poloniam redit, magna comitiva 
a fratre suo Principe Rákóczio in Poloniam deducta. 
Princeps vero Rákóczi, cum tum ob frigus Mensis 
Januarii intensissimum, tum ob exundationes aqua-
rum Februarii maximas, et hujus Mensis etiam aquosa 
et impervia itinera, a statione sua (licet multum 
cogitasset) Munkácsino moveri non potuisset : ibi 
moratur, et totam hyemem ibi transigit , f rustra 
volens venire iteratis vicibus Patakinum aut Frago-
polim, ibi enim Munkácsini manere cogitur cum omni 
sua Aula, quae totum illum Tractum horrende de-
vastat et ad maximam miseriam redigit, ingenti ibi 
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patrata omnium rerum detestanda inopia. Comes 
Generalis Antonius Eszterházy, omnium hoc tempore 
Generalium Hungarorum gloriosissimus, Trans-Danu-
bium de Germanis et Rascianis insigniter triumphat, 
aliquot Centurias ipsorum memorabili strage delens, 
nec excursiones amplius ex confiniis et f'ortalitiis 
Germanis Rascianisque refertis, ipsis permittens; 
quae victoriola etiam in Hungaria Superiori militan-
tium animum persvasit, cogitantes id quoque sibi 
posse fieri de Germanis in Superiori Hungaria, in 
Oppidis Montanis residentibus. Sed in Transylvania 
non aequatae res Hungarorum procedunt; nam ibi 
nihil juris Hungaris habentibus triumphabundus, et 
multis victoriis tumidus Germanus hostis longe-late-
que rerum potitur, ubique imperat, diripit, vastat, 
incendit, Contributiones barbare exigit, Nobiles capit, 
incaptivat, occidit, et ne quid dicam facit, omne 
injustum peragit, — quod non avidis auribus excipit 
vicina Hungaria, simili malo exposita, et similibus 
aut quoque illis majoribus obnoxia et vicina, quae 
omnia hicce Annus praesens omnibus rotundo ore 
ita praesagentibus, minitatur. Contributio seu Quan-
tum, Regni Conventus decantati Patakiensis genuinus 
filius, cum Mensibus praeteritis publicata et multis 
locis imposita et exacta fuisset : hocce Mense per 
deputatos iterum a Principe et Magnatibus Commis-
sarios non paulo, quam Dica praeteritorum Annorum 
mitius in omnibus Hungáriáé Comitatibus omnibus 
Incolis imponitur, et vix imposita, j a m mox barbare 
exigitur. Qua Contributione plurimi penitus emuncti 
remanserunt, sperantes eam Dica nefaria fore multo 
mitiorem : sed multi testati sunt eam multo esse 
majorem et intolerabiliorem, ita, u t vacuis relictis 
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miserorum Incolarum Doinibus, Magnatum sacci re-
pleti sint; propter quos ingentes ealumniae et male-
dieta in Magnates sunt iujeeta ab oppressis penitus 
miserrimis Colonis. Vix hoc malo magno et intole-
rabili transeunte, ecce, sueeedit aliud huie simile. 
Milites enim Germani Hungaris jani inhaerentes, quo-
rum tarnen nihil, praeter solam vestem, Hungaricum 
est, hactenus contra Germanos bella gerentes, j am 
hoc Mense in quibusdam Regni Comitatibus in quar-
teria dividuntur, pro transigenda reliqua hyemis 
parte; qui vix oblitis antiquis suae perfidiae et iniqui-
tatis : mox ab omni morum et honoris regula disce-
dunt, et misellos Pagenses et Oppidanos pessime 
tractant, eos mortificant, et omnibus facultatibus 
emungunt, qui tarnen et ab Hungaris Civibus male 
alicubi traetantur, nam aliquot illorum mala patran-
tium clam occiduntur. Germanus toto nisu Cassoviam 
obsidere conatur, quae firmissime aediíicatur, muni-
tur et roboratur. Magni Muschorum Imperatoris 
Legátus ad Principem venit Munkácsinum, amicitiam 
initam volens inter Hungaros et Russos. Frigus etiam 
hocce Mense durat, quod iterum magna aquae inun-
datio sequitur, i terum frigus, et die 18. Marty ingen-
tes ni vis copiae ceciderunt, ita, ut vix huic similis 
hyems aliquando visa sit. Jejunium jam aliquantum 
tantum durat, imo vacillat, multis jam Evangelicis 
laborantibus, imo copiose etiam tripudiantibus, et 
quaevis illicita peragentibus. Deus veni! Perditio tua 
ex Te Izrael! 

Mense Aprili. Exeunte hocce infelici Mense Mar-
tio, cum omnes Regnicolarum tantis malis pertaesis, 
a t t r i t i et f'ere consumpti fuissent, omnes suas facul-
tates pro Quanto Regni exolventes, et a furioso 
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milite hybernante fere emuncti : cum jam plane 
amplius molestias et mortificationes ferre non pos-
sent, contemptis omnibus suis, cum liberi? et uxoribus 
relictis, Pagis et Oppidis aufugiunt, desertis domibus, 
agris et vineis, et caeteris bonis immobilibus. Quod 
in universa Hungaria non maus aut alter, sed centeni 
vei milleni quoque praestant, nefandae tyrannidis 
pertaesi, ita, ut praeprimis Pagi vix aliqui, qui re-
manserunt, conspiciuntur, Incolis aut in sylvis et 
montibus, aliisque loeis latentibus, aut de vico in 
vicum dietim pedando vietitantibus et infelicem spi-
ritum trahentibus, — non tamen saevus et iniquus 
miles exequutor et Tyranni Magnates ab iis affli-
gendis desistunt: eos enim in montibus persequuntur, 
domos eorum exurunt, vineta, agros occupant, relictas 
uxores aut alicubi liberos captivant, mortiíicant. Ex 
quorum numero Princeps in ingenti aliqua sylva iter 
faciens, cum eos sibi ibi insperato reperisset: crucle-
liter aliquot occidi jussit. Iniquissimi milites Hungari 
et cane angueque pejores Germani Hungarizantes, 
at tr i ta sub tota hyeme multorum locorum copia, ad 
mandatum Principis quarteriis exire eoguntur, quod 
dum non faeerent: iterum atque iterum Princeps eos 
cogit. Qui aeternam infamis sui nominis memóriám 
relinquentes, abeunt, vacuis relictis Pagis et Oppidis, 
plurimum pro viatico ab Incolis nequissime exigentes. 
Princeps Munkácsino venit Unglivárimum, ubi cum 
Comite Bercsényio festum Pascbatis, aliosque sequen-
tes dies peragit, volens venire Patakinum, — ab aqua-
rum tamen inundationibus reclusus. A triennio fere 
detentus Hungarorum captivus Comes Simon Forgács, 
dum hactenus durissimo aresto conclusus fuisset, 
arestum illius mitigatur, ita, ut in Arce Munkács se 
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recreare, uxorem, amicos, cognatos accedere liceat, 
ingenti fama de finali ejus liberatione sparsa. Frago-
poli plurimae causae et litigationes a parte plurimo-
rnm Magnatum et Nobilium, et a parte Fiséi Regii ab 
initio fere horum motuum annotatae, per juristas 
deputatos tractantur, aguntur, eoram eertis personis 
a Principe et Regno constitutis. Princeps Rákóczi, 
cum aliquamdiu Unglivárinum fuisset, nec inde am-
plius movere quivisset: redit cum tota sua Aula ad 
pristinam stationem Munkácsinum, ibi adhuc tempus 
aliquot transacturus, ubi jam totum illum Tractum 
Aula ejus sumptuosa f'oede depaverat, ut vix alimenti 
aliquid pro homine aut jumento superfuerit. Comes 
Nicolaus Bercsényi in Unghvár remanet, ibi deditus 
epulis et eonviviis, pro more solito, caeterisque Mag-
natibus, aut Munkácsini cum Principe feriantibus, aut 
in privatis aedibus otiantibus, et clausis oeulis stric-
toque naso infelicem Regni statum prospectantibus. 
Soror Prineipis Szinavszki Poloni uxor, iterum cum 
ingenti apparatu egreditur, et múltúm diuque cum 
Fratre suo convivatur et epulatur, illa quoque affli-
gente miseras hujusce Gentis affiietae reliquias. 
Princeps Sandomiriensis Polonus, cum hactenus Hun-
garis bellum et toti Hungáriáé cladem ruinamque 
minatus fuisset, hostemque Prineipis et Regni se 
aperte declarasset, nuneiisque suis se cum Germanis 
conjungere velle et in interiora Hungáriáé penetrare 
innuisset: cum Hungaris pacem init, armaque abjicit, 
et se perpetuum et aeternum Hungarorum fore ami-
cumPolonica fiele jurá t ; Lubomirszky tamen, ejusdem 
farinae, aclhuc minatur clades et bellum Hungáriáé. 
Germanica Armada, cum hactenus tot am hyemem in 
Civitatibus Montanis consuinpsisset, ereptis ejus omni-



'394 

bus thesauris, et depreclatis quaquaversum Oppidis et 
Pagis, magna onustus praeda, abitum inde meditatur, 
ita, ut curribus omnibus paratis et instruetis, omnibus 
suis exercitibus diseessus ejus quotidie exspectatur, 
quo tamen, et qua se et animum suum vertat? nemi-
ne sciente. Unde in omnibus Hungáriáé Partibus et 
iocis maxima trepidatio orta est, omnibus exspec-
tantibus nefarium hunc hostem, ut qui nihil jam 
Hungaros t imet , omnium eorum areanorum probe 
conseius. Multa, ut tota hyeme, i ta nunc in Superiore 
Hungaria latrocinia patrans, i t a , ut iterum nulla 
to ta , sed latronibus referta sint. Princeps iterum 
Szerenesinum venire cogitat, ubi ipsi statio dispo-
nitur. Trans-Danubium Hungari insigniter plurima-
rum rerum potiuntur. In Transylvania etiam Ger-
mani regnant, et Hungáriáé multa mala promittunt. 
Quantum iterum imponitur et exigitur a Regnicolis 
jam penitus exhaustis. Jejunium jam plane est in 
finali et in senectute sua, ita, u t paucissimi etiam 
cordatiorum illud observent, immo plurimis locis nec 
cultus sacri hoc die vigent. Inundationes aquarum 
ad finem Mensis deficiunt, quae segetes valde paucas 
pepererunt, ita, ut Annus hic annonae plane rigidis-
simus et sterilissimus praesagiatur; propter quod 
magna jam egestas in Regno ob mala multa fieri 
incipit, ita, ut modius tritici supra flor. 4 vendatur. 
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C o n c l u s i o . 

Haec est brevis historiarum sub decursu 6 
Annorum ab initio honim motuum fac ta narratio, 
quae hic brevi ter : tamen ut fieri quivit, accurate, et 
u t per relationes fidedignorum haberi potuit, jux ta 
rei veritatem annotantnr. In initio haec Historiola 
est valde compendiosa, t um ob id, quod non stat im 
in limine motuum horum est cogitata harum rerum 
descriptio, sed post duos fere Annos, Anno 1705; t um 
quod puerilis aetas, Annorum scilicet 14. vix obser-
vandis aut methodice describendis par fuerit. Tamen 
hic habentur plurima talia, quae ipsa quoque Poste-
ritas approbare et industriam scriptoris propterea 
laudare poterit. Hic autem scriptor non égit histori-
cum, ut nec potuit superioribus se id demandans: 
sed solum curiositati suae consulere volens, per pauca 
annotare cogitavit, ut aliquando eorum memóriám 
habeat. Ergo non ut supereiliosa ingenia his rodendo 
se oblectent, sed ut rudiores multa mala hujus Regni 
suo ordine et tempore perpendentes, subinde in ani-
mum revocent: 

Quantae molis erat to t mala posse pati! . . . . 
Continuatio Históriáé hujus est intermissa ob-

siter scriptoris parantis se ad Regna exotica. 
Ergo, si vis his recte utere, nec scriptorem male-

volis excipere velis. Vale! — Patakini, die 23. Április, 
Anno 1709. Tui studiosissimus: J. Tseétsi J. F. 

Tu vero aeternum venerande, summe potens, 
misericors et maximé DEUS, qui adflixisti j ux ta 
merita ipsius Gentem hancce: propter Te, succurre 
huic, ostende ei bonitatem Tuam, et libera Izraelem 
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Timm in 3alutari Tuo, ut laetetur Jaakob et Izrael-
Esto Deus propitius Genti huic, propter Ecclesiam 
Tuam in hacce agonizantem calamitatum copia, et 
benedic reliquis hujus, qui solus es potens, misericors 
et summe clemens. Amen. Amen. 

Veni, veni cito, Domine Deus Jehova! 
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Fragmentum Diarii Expeditionis Bellicae contra Rákóczy, per Stepha-
nien Bivolínyi Secretarium Ebergényianum concinnati. 

Aimo 1710. dje 12-a 9-bris Conscriptum Diarium. 

12-a Novembris movimus ex Kis-Tapolcsán cum 
tota bagasia, in itinere General em Prajner, versus 
Nagy-Tapolcsán et S.-Benedicto marsiritzantem, ob-
vium habuimus. Excellentissimns Generalis (Eber-
gényi) in pago Kovácsi modice substitit , ubi cum 
praef'ecto S.-Benedicti in persona convenit , postmo-
dum per trajectum Macskarév transeundo, ad pagum 
Keszi, ubi commendirizati Prajneriani manserunt, 
nos vero in Podlusán substitimus, noctem ibi egimus; 
non procul ab hinc, utpote in Csejkeő, pestis summo-
pere grassatur, non secus Léva quoque simili lue 
infecta asseritur. 

13-a. Ex Podlusán, Fölső-Kereskény versus mo-
vimus, ibidem nullus inhabitare repertus, nam pagus 
totus desertus est. In Szántó subsistere voluimus, sed 
ibidem solummodo praeterita die pestis est exorta, 
adeoque in Magyarad stationem nostrarn habuimus, 
ibidemque noctavimus. 

14-a. Summo mane moventes, per pagos Deménd, • 
in quo infectio pestifera actualiter grassatur, inde 
Százd, Szete, penes Szakállos, ibidem quoque lue 
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pestifera infecti esse dicebantur, penes Bél et Pász-
toha et Kis-Kesze, indeque ad Szálkám penetravimus; 
in praedicto pago Szalka post festum Nativitatis B. 
M. Yirginis substitit, nec ab eo tempore grassabatur. 
Ibidem quoque cum summa difficultate substitimus 
ac noctem egimus. 

15-a. Ex Szalka, per Letkés penes Damásd, non 
procul a Helemba, penes desertam possessionem Szob, 
ubi vallum in ipsa rippa Danuby erectum, inde per 
Maros ivimus, ac sub vineis Marosiensibus, ubi horrea 
sua pagenses habent , pernoctavimus. In hocce pago 
tempore messis in pestifera lue 350 sunt mortui, ab 
illo tempore, utpote a festo Nativitatis B. Yirginis, 
cessavit contagio. 

16-a. Inde summo mane moventes, penes Ye-
rőcze, Yáczium penetravimus, ibidem sacro audito 
et brevi prandio sumpto, postmodum nonnulli cum 
Excellentissimo Domino Generali adhuc illa die Pesti-
num penetravimus. Bagasia vero in pago Hártyán 
cum Domino Aulae Praefecto substitit. Pestinum acl-
venientes, Budae rursus contagionem grassari inaudi-
vimus, in qua plerique Generalis Pfefershoffen famuli 
et servi repente mortui; ob quod Budensibus Pesti-
num instituendus transitus est indictus. Pestini Excel-
lentissimum Dominum Marschallum Pálffy, Generalem 
Gavalleriae Guzani, et Generalem Vigiliarum Prae-
fectum Yeterani reperimus. Agriam adhuc in manibus 
Kuruczonum esse, verum in spe deditionis audivimus, 
Guzanium Yiennam abiturum, in Commenda vero 
nostrum Excellentissimum Dominum Generalem (Eber-
gényi) successurum. 

17-a. Tota die ibidem morati sumus, qua ante 
pontem cum Domino Affine Emerico Zlinszkv ac 
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Uxore ejusdem, ejusque sorore Vidua Domini Daróczy 
filiabus conveni. In prandio Excellentissimus Dominus 
Generalis apud Supremum Mareschallum fuit. Bagasia 
hue tr ans ferenda demandatur. 

18-a. Dominus Viee-Comes Joannes Imre apud 
Excellentissimum Dominum Generalem fuit, 25 millia 
in hoc Comitatu Pest, Pilis, Soltiensi, in peste esse 
mortua retulit. Hac die ex Ilartyán Bagasia nostra 
appulit, ac in domo deserta salinaria ante ipsam por-
tám substitit. Excellentissimus Dominus apud Campi-
Mareschallum prandium sumpsit. 

19-a. Etiam tota die ibidem morat i sumus; ego 
ad prandium Budam ad Arcem superiorem per Domi-
num Affinem Emericum Zlinszky sum invitatus, ubi 
existens, etiam cum Dominis Affinissabus, utpote 
Relicta Petrovaiana et Affinis uxore conveni, inde 
circa horam 5-tarn pomeridianam Pestinum snm re-
versus. Budae actualiter, verum solummodo in Domo 
Generalis Pfefershoffen pestis pullulare incepit, Pestini 
quoque ante aliquot dies in simili morbo filiaDominae 
Sűtírianae (Sőtérianae) est mortua. Hac die cista 
Excellentissimi Domini Generalis mei pecuniaria, in 
Domo Domini Joannis Huszár, protunc actualis 
Judlium ac substituti Vice-Comitis, pro conservatione 
est deposita ; pariformiter Dominus Aulae Praefectus 
Georgius Vesztendorfer quoque suam unam cistam 
ibidem reliquit, superinde recognitionales sunt prae-
fato Domino Judlium mihi extradatae. 

20-a. Pestino cum Bagasia versus Kecskemét 
moventes, per pagum Üllő, ab inde duobus bonis 
milliaribus distantem pergentes, usque ad pagum 
Monor perreximus, ibidemque noctem egimus; in Üllő 
ante annum usque ad festum Yincenty 300, in Monor 

MON. HITNG. HIST . — SCRIPT. X X V I I . KÖTET. 2 0 
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vero 400 homines in peste sunt mortui. Confoy cer-
tos Dragoneros cum Comite Carolo Pálffy commen-
datos habuimus. 

21-a, Ex Monor euntes, per nullum pagum trans-
iimus, verum post iter 4 milliarium perfectum, in 
Oppidum Czegléd pervenimus, ibidemque noctem egi-
mus, ubi Inclytum Regimen Ulfeldianum stationem 
suum habet; ibidem Generalis Yigiliarum Praefectus 
Yeterani commendirizat. Ulfelcliani Regiminis Colonel-
lus Commendans Monteeseli etiam in Loco eodem 
residet. Excellentissimus Dominus Generalis meus in 
hospitio Generalis Yeterani, nos vero apud Calvinis-
tarum praedicantem noctem egimus. 

22-a. Abinde mane moventes, Bagasiam prae-
misimus, nos vero post duorum milliarium iter per-
fectum, ad Oppidum Kűrös pervenimus. Bagasia nul-
libi morando, usque Kecskeméthinum progressa est, 
Excellentissimus Dominus Generalis autem in Kűrös 
prandium apud General em Yigiliarum Praefectum ä 
Croa sumpsit, ubi etiam Principis Eugeny Fratruelis, 
ipse quoque Eugenius, praesens fui t ; prandio sumpto, 
nos quoque ad Kecskemét ante vesperum pervenimus. 
In Kűrös Regimen Principis de Saffoja equorum sta-
tivam habet, in Kecskemét vero Althamianum. Hoc 
vespere venerunt Suae Majestatis Literarum ad Pala-
tinum scriptarum Copiae, in quibus declaratur et iam 
post proscriptione venientibus Rakoczianis gratiam 
vitae imo et Bona collata pro priori ad tales aut 
successores eorundem pertinentia remittenda ac 
ysdem resignanda esse, propter bonum publicum. 

23-a. In Kecskemét stationem figentes, ibidem 
morabamur. Ante prandium, in praesentia Colonelli 
Suchknecht ac ejusdem Vice-Colonelli, discursus super 
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praeteri ta die adventis Suae Majestatis Literis motus, 
inter reliqua ac in sümma nihil pro consolatione 
fidelium continue in homagiali obligatione Suae Ma-
jestatis perseverantium, ibidem contineri dictum est. 

24-a. Nihil notabile occurrit. Stationes liic in 
Loco continuare caepimus. In prandio apud nostrum 
Excellentissimum Dominum Generalem, Colonellus 
Suchknecht, cum Yiee-Colonello ac nonnullis Officiali-
bus erant. 

25-a. Excellentissimus Dominus Generalis apud 
Comitem Carolum Pálffy prandium sumpsit, praeterea 
nihil notabilis contigit. 

26-a. Excellentissimus Dominus Generalis rationes, 
ob quas post proscriptionem redeuntes gratia vitae et 
Bonorum donantur, recensuit: utpote S v e c u m in causa 
esse asseruit, quem Aula Turcarum etsi indirecte, ve-
rum sat periculose, contra Dornum Austriacam commo-
turum opinatur; qua occasione Turcam contra Mosco-
v i tam, i p sum v e r o P o l o n i a m i g r e s s u r u m , ac 
i n d e cum U n g a r i s se c o n j u n c t u r u m , ac s ic 
b e l l u m g e s t u r o s o p i n a t u r ; ne itaque Rákóczy 
cum suis intentionem eandem secundare valeat: ex 
eo ysdem gratiam impertiri, si redierint; per expres-
sum dixit Rakoczium, Karolyium, quacunque tandem 
hocce hoc tempore redierint, gratiam acquisituros 
esse, B e r c s í n i u m d i f f i c i l e : n a m m a g i s m a l i t i o -
sus s u p p o n i t u r . — Post hoc, valla Oppidi Kecs-
kemét circumymus, postea prandium in hospitio suo 
cum nonnullis Officialibus Excellentissimus Dominus 
sumpsit. Hac die summo mane Bagazia Guzaniana 
Pestinum versus abyt. 

27-a. Literae Excellentissimi Domini Generalis 
Mareschallis Joannis Pálífy, Excellentissimo nostro 

26* 
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sonantes venerunt, in quibus amphibologice scriptum 
erat, quasi vero hinc abeundum esset nobis, quas siqui-
dem sua Excellentia non intellexisset, in originali 
remisit. Praeterea nihil notabilis contigit, praeter-
quam examinati sunt Tisza-Kürti enses et Sassienses 
homines, qui nihil aliud re tu le run t , quam quod in 
Szoboszló Petrus Halász cum suo Regimine subsiste-
ret de die, pro nocte vero in campum exiret. 

28-a. Excellentissimus Dominus Literas respon-
sorias concinnari per me curavit. 

29-a. Excellentissimus Dominus in suo hospitio 
prandium sumpsit. A Domino Pálffy responsum advenit: 
priores Literas praeter intentionem suam expeditas esse. 

30-a. Nihil notabile contigit. Excellentissimus 
in hospitio cum quibusdam Regiminis Officialibus 
prandium sumpsit. 

1-a X-bris. Generalis Kroja, cum Principe Euge-
nio de Szafója Juniori, Kűrössino huc visitandi gratia 
advenit, hac die ad Colonellum Sehuchknecht ad 
prandium invitatus existens noster Dominus Gene-
ralis, etiam praefati hospites ibi prandium sumpserunt; 
inter reliqua Generalis Kroja Rakoczium hinc ex 
Hungaria profugisse ac ad Yenetos (!!) se recepisse, 
Bercsínium quoque in Polonia existere retulit. 

2-a. Tota die in Literis scribendis laborabamus, 
quas postea, post medium noctis, Dominus Capitaneus 
Vogner et Dominus Gőcze secum abstulerunt; qua 
occasione pro huc adducendo adhuc ad Ersek-Ujvári-
num profuge Lokaj Stephano Antal, jam vero Pestini 
capto, unus Corporalis cum decem Dragoneris sunt 
exmissi; non secus restans pretium sonipedis a Do-
mino Pálffy empti, aurei in specie 50, per Dominum 
Yogner, debitum vero Tobacae Hyspanicae Domino 
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Kessinger fi. 4S per Dominum Göcze sunt transmissi. 
Praefata to ta die Excellentissimus Dominus Generalis 
nihil comedit. 

3-a. Excellentissimus Dominus Generalis domi 
sumpsit prandium; Yice-Golonellus Kempis ac non-
nulli Officiales ibidem erant. Hac die, post prandium, 
duo Tisza-Kürthienses liinc 3-bus magnis milliaribus 
existentes advenerunt; unus eorum in Szoboszló 
existens praeteritis diebus, ibidem Petrum Halász 
Vice-Colonellum Károlianum, cum suo Regimine sub-
sistere retuli t , per noctem etiam ibidem manere 
eundem, ac apud quamlibet portam unam et unam 
Companiam, in toto duas vigilare asseruit; alter vero 
diei praeteritae vespere, quondam Gregorium Szira 
circiter cum Equis 300-tis in pago Tú r , "a Kürt 4 
milliaribus existente, fuisse, inde alio abivisse retulit. 
Prior circa Szoboszló Karolyianam Equestrem Mili-
tiam, uti in Oppidis Hajdonicalibus ac alibi in pagis 
Qvarteria agere dixit. Hac die praefectus Szögödiensis 
Pestino huc veniendo, A d a m u m B a l o g Rakoczianum 
Brigaderum ante duas septimanas apud Sexard cap-
tum ac Pestinum adductum, inde ad Arcem Budensem 
transmissumesse, ac m a l l e eundem R a k o c z i a n u m 
p o r c o r u m p a s t o r e m , q u a m S u a e M a j e s t a t i s 
a l i q u e m Of f i c i a l em m a n s u r u m retulit. 

4-a. Ex Turcia, Civitate Bender, ubi pronunc Rex 
Sveciae delitescit, ejusdem unius Regiminis Vice-
Colonellus Oer nomine, ante clecem septimanas abinde 
movens, per Transsylvaniam, Szegedinum versus pro-
ficiscendo, huc Kecskemétinum advenit; qui pro suc-
cursu ibidem existentis Regis Sveciae (50 millia J a -
nicherorum ac reliquorum Turcarum et Tartarorum 
ad Bender circumquaque in promptu esse, praeter hos * 
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plures adhue Kegem praestolari, cum hacque Militia 
affutura aestate in Junio contra Mosquam movere, ex 
Svecia etiam per suos milites proprios eodem tempore 
ex alia parte aggredi curare intendere retulit. Hicce 
Vice-Colonellus ibidem Officium quietando, huc ad 
partes Caesareas rediit, ipse quoque Imperialis Ger-
manus et non Svecus existens, qui apud Excellentissi-
mum Dominum Generálom in prandio fuit. 

5-ta. Comes ab Eck, Commendans-Colonnellus 
Inclyti Regiminis Montecuculiani, ex Transsylvania 
cum passu Generalis Gavalleriae Stajnvill huc advenit* 
hinc Yiennam versus profecturus. Retulit hesternum 
Vice-Colonellum Svecicum a Rege profugum esse, in 
Transsylvania pestem cessasse, interim tarnen multa 
hominum millia in illa lue demortua esse. Hac die 
Excellentissimus Dominus Generalis ordinarie nihil 
comedit. 

6-ta. Dedicatio Templi Franciscanorum celebrata 
est, ubi et nos praesentes fuimus. Postmodum pran-
dium sumptum, ubi hesternus Colonellus quoque prae-
sens erat, de nomine et prosapia aestimabilis, sed in 
alys non adeo videbatur. Hac die Comaromio anteliac 
scriptae Literae DominiLábadi sunt allatae,in quibus 
denuo exortam contagionem ibidem, in totoque Comi-
tatu grassantem per expressum est appositum. Ex 
Partibus Trans-Danubianis similis rumor allatus. Deus 
nos omnes ab hoc flagello liberet! Strigonium etiam 
in simili lue constitutum asseritur. 

7-a. Pro computu cum Militia hicce existente 
ineundo, Dominus Commissarius Bellicus ex Kűrös, 
necnon Dominus Yice-Comes substitutus Joannes 
Huszár, ac Judlium Dominus Emericus Zlinszky ad-
venerunt; verum jam hic tarn ex par te Militiae, quam 
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nostri Excellentissimi Domini Generalis negotium est 
accomodatmn. Nam Colonellus statim ab initio cum 
Oppido taliter convenit, quatenus Oppidani ejusdem 
Milites domatim, prout quis poterit , interteneat , pa-
nem, foenum et avenam Quietantys, coeteram vero 
intertentionem in paratis regulamentaliter conten-
tandam iri. Pro hac autem etsi duo Cruciferi prae-
fato modo dietim pro una portioné obvenirent: inte-
r im tarnen Oppidanis tantum per unam polturam 
exolvit. Praefati Domini Yice-Comes ac Judlium? 
apud Excellentissimum Dominum Campi-Mareschal-
lum Dominum Comitem Joannem Pálífy, cum punctis 
Capitulationis praeteritis diebus cum Agriensibus 
initae, Franciscum Rétey, praefati praesidy Agriensis 
Rakoczianum Vice-Commendantem, ac Alexandrum 
Csala, ejusdem professionis Provincialem Commissa-
rium, elapso die Veneris fuisse, eaque puncta prae-
fatos pro ratxficatione ad Suam Excellentiam attulisse, 
ex quo sequenti die summo mane Sua Excellentia 
Agriam versus discessit; inter reliqua, Budae pestem 
cessasse, adeoque jam cuilibet eodem pergere con-< 
cessumesse, A d a m i B a l o g n e g o c i u m j u d i c i a l i -
t e r r e v i d e r i , in s u m m o q u e v i t a e p e r i c u l o , 
n o n qua K i i r u c z o n e m , v e r u m qua f ' i d e f r a g u m 
a c f i d e l i t a t i s Suae M a j e s t a t i s s e m e l a m p l e x a e 
d e s e r t o r e m , a s s e r u e r u n t . Hac die prandium apud 
Colonellum Suchknecht per Excellentissimum Domi-
num nostrum sumptum. Computus cum Regimine 
Althaniano ini tus, Commissarys et Deputatis r eprae -
sentatus, Regiminis Lustra facta est. Vespere, circa 
horam 7-mam noctis, Dominus Capitaneus Vogner, 
cum Domino Göcze, Pestinum per prius exinissi, ad-
venerunt, ac secum profugum Lokaj Stephanum Antal, 
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secundum CoramissiorLem adduxerunt. Hac die Oppi-
dum attestatione de complanatis expensis per nos 
causatis extradedit. 

8-va X-bris. Ex mandato mei Exeellentissimi 
Domini, attestationem praefatam coram Dominis De-
putatis produxi, quae per eosdem subscriptione nomi-
num suorum corroborata, per Bellicum vero Commis-
sarium in originali detenta est. In te r im par ejusdem 
conforme, una cum recognitione sua i terata Dominus 
Commissarius extradedit, quod prae manibus meis 
habetur. Hac die ad Trans-Tybiscanas Partes, u tpote 
Comitatus Szatmár et Szabolcs, Civitatem Döbröcze-
niensem, Oppida septem Hajdonicalia: Szoboszló, 
Böszermény, Dorogh, Nánás, Polgárd , Hatház et 
Yámos-Pécs (sic) vocata, ratione per Ablegatos fiendae 
comparitionis ac apud Dominum Campi-Mareschallum 
Joannem Pálffy instituendae insinuationis, sub dato 30. 
9-bris scriptae Tntimatoriae, per Tisza-Kürthienses 
duos homines: Andreám Ócsay et Joannem Tóth sunt 
transmissae, quas omnes Döbröczinum Iudex Tisza-
Kürtiensis expedire debet. 

9-a. Actionem contra Stephanum Antal profu-
gum Lokaj formavi, Auditori Regiminis revisio causae 
per Excellentissimum commissa. Domini pro computu 
Ablegati, utpote Dominus Huszár et Zlinszky, hinc 
post horam duodecimam meridianamKűrösinum versus 
discesserunt. 

10. Unus homicida Germanus, qui hujatem In-
colam transfoditante triduum, hodierna die est archi-
buzirozatus. Examen Stephani Antal peractum. 4 
Companiae, ad hoc Regimen Ulfeldianum spectantes, 
ad hucusque in Montanis existentes, cum ejusdem 
Regiminis Supremo Vigiliarum Praefecto Volíf adve^ 
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nerunt. Officiales ad has spectantes apud Excellen -
tissimum prandebant. Comitatui Comarom, Lábadi e t 
Baranyai, ratione restantiae Literae scriptae. 

11-a. Nudius-tertius Döbröczinum sonantes Lite-
rae ex Kürt sunt relatae, quas propter metum Kuru-
czonum circum quaque Trans-Tybiscum vagantium, 
eodem deferre non sunt ausi. Hac commoditate 
Georgy Palocsay, Cséplés, Kuruczonum Officialium 
Currentales, ratione porti onum suarum exmissae,. 
abinde ex Kürtli sunt in originali allatae, eaedemque 
Excellentissimo Domino Mareschallo Pálffy in origi-
nali, sequenti die trasmissae. 

12-a. Dominus Affinis Emericus Zlinszky, cum 
Filio substituti Domini Vice-Comitis, Kűrösino huc in 
suis negotys advenit. Commissarius e t iam, qui ante 
quatriduum hic in Computu praesens erat , huc adve-
nerat , post prandium post Excellentissimum Mare-
schallum, profectus est. Hac die Bercsínium Homonnae 
cum suo Regimine subsistentiam habere retulerunt. 

13-a X-bris. Excellentissimus Dominus in hospitio 
suo se continuit. In prandio apud suam Excellentiam 
Colonellus cum alys Officialibus exstitit. Nil notabile 
factum aut auditum, praeterquam Excellentissimum 
Dominum Campi-Mareschallum Joannem Pálffy ante 
aliquot dies Agriam profectum, ex Literis ejusdem hic 
de dato 10-a currentis abinde scriptis, 11-a rursus 
Pestinum rediturum percepi. Praeter hoc etiam omnes 
Generales et Officiales suae Majestatis, ratione Baga-
siae, quanto numero intertenendae, ab Aula circum-
scriptos esse intellexi, — quod ne uni quidem gra to 
accidit animo, in portionum hac hyeme plenaria 
exolutione, vei maximé equilium summa difficultas; 
spargitur nam, super to tum Regnum non plus 40 
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millibus sunt repartitae, eae vero tantum orales tal i 
numero pronunc hic in Hungaria existentes reperiun-
tur ; haec et similia ordinarie cessante bello aliqua, 
in illa Provincia ubi exarserat, censuigene assolent, 
effervescente autem, cuilibet militi pro contento fere 
in omnibus accomodatio exhibetur. Hodie mirabilis 
casus relatus est; nara Commendans Leopoldopolien-
sis, Generalis Scherzer, tam forma, pietate, quam alys 
moribus elegantem uxorem, 10 prolium matrem, 
praeterito Mense sese ipsum suspendio affecisse pro 
certo assertum est. 

14-a. Oppidi Kecskemétiensis Incolae, antehac 
hoc revolutionis tempore anna tractantes, per me ac 
Generalem Adjutantium nostrum examinati: ultra 
70 reperti sunt. Excellentissimus to ta die in hospitio 
se continuit, aliquot hospites more ordinario ad men-
sam habuit. 

15-a, Summo mane Curírius Pestino hic advenit, 
qui cum Ordinibus usque in Transsylvaniam, ad ibi-
dem existentem Commendantem Generalem a Stajn-
vill proficiscitur; adhuc ante meridiem, circa horam 
10-mam abyt, Szegedinum versus i ter sumens. Hes-
terna die examinatorum potiorem partém ad Fideli-
tatem Suae Majestatis adjuravi. Hodie hic apud nos 
Generalis Kroa, Kűrösino veniens, prandium sumpsit, 
illoque absoluto, iterum ad sua s ta t iva redyt. 

16-a. Tota die in seribendarum Literarum expe-
ditione laborabamus. Hac die Excellentissimus nihil 
comedit. 

17-ma. Profugus Lokaj judicialiter condemnatus* 
super eoque institutus per Regiminis Althaniani Oífi-
ciales Processus Excellentissimo Domino praesentatus-
Post hoc adhuc plures dictatae sunt Literae; pari ter 
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in expeditione Literarum laborabamus, medio quarum 
toti Ministerio ac altioris dignitatis Dominis festa 
natalitia apprecati sumus; to ta die ac nocte subse-
quenti laborabamus. Quas Epistolas 

18-va, liora 8-va Pestinum hujates duo Incolae, 
oceasione cnrruli proficiscentes abstulerunt. Hodie 
super gratia profugo ac condemnato Lokaj impertienda 
sat multi institimus: verum nil aliud, quam patibularis 
poena in archibuzationem est transmutata. Kecske -
métienses 2 sinnulos Excellentissimo Domino prae-
sentarunt. 

19-a. Condemnatus Lokay hora 9-a matutina 
ante portám Kűrösiensem eductus ac archibuziratus 
vitam finyt. Requiescat in pace! Hac die meo Colle-
gae , Germanico Secretario Georgio a Sehenher, ab 
Excellentissimo dimissionem suam ante anni sui evo-
lutionem postulanti, sat difficulter quidem, verum 
tarnen post multas instantias, abitus resolutus est. 
Et iam incolae Sass et Kur th Trans-Tybiscanorum 
pagorum hac die huc advenientes, ibidem praeterita 
nocte octo Kuruczones fuisse ac unius Szögödiensis 
militis equum accepisse retulerunt. Ipso vespere vene-
runt ex posta ex Italia a Regimine Excellentissimi 
Domini, ac Sopronio, Viennaque ab Agente Koch 
exaratae Literae, Excellentissimo Domino non adeo 
gratae. Ante vespenun unius gregis equorum perlu-
strandi gratia, Excellentissimus Dominus non procul 
ab hinc eques exyt. 

20-a. Nil notabile contigit. Excellentissimus Do-
minus prandium domi sumpsit. Bartfam, Eperiesinum, 
Cibinium, Hertnek, per accordam se dedidisse retule-
run t , Elek Zsigám cum suis ad fidelitatem redysse 
Onodinum. 
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21-a. MeusCollega, Germanicus Secretarius Dimis-
sionales Viennam versus obtinuit, cum quo parvus Lai-
dinantius Yolenterius ad Excellentissimam Dominam 
Sopronium versus est expeditus, cum Literis eodem 
sonantibus. 

22-a. Secretarius Germanicus, cum praefato 
Laidinantio hinc hora 8-va matutina moverunt Pesti-
num versus. Venit rumor nostrum Jager praeterita 
nocte per 6 Kuruczones captum, ae ad Hajdonicalia 
Oppida ductum esse, — qua die etiam de eliberatione 
ejusdem scriptum. 

23-a. Ex Transylvania Excellentissimi Generalis 
Gavalleriae Stajnvill Adjutantius huc penetravit, hie 
non diu moratus est, Pestinum movi t ; qui Regimina 
ad Hungáriám egressura in procinctu esse retulit, 
multos Kuruczones in Valachia ac Moldavia eruptio-
nemTurcae acTartarorum praestolantes,eademque oc-
casione ysdem sese adjuncturos asseruit. Circa vespe-
rum ex Partibus Mnnkácsiensibus unus hujas homo 
advenit, qui Rakoczium in Kis-Várda esse retulit, — 
ob suspitionem exploratoratus ad vigilias est positus. 

24-ci. Idem homo ad vigilias positus, hodierna 
die post Excellentissimum Dominum Mareschallum 
est Pestinum transmissus, qui ibidem oretenus audita 
et visa referet. 

25-a. Nuper Pestinum profectus Stainvillianus 
Adjutantius redyt , hincque rursus Transsylvaniam 
versus abyt. 

26-a. Excellentissimus Dominus apud Vice-Colo-
nellum prandium sumpsit. Spargebatur communiter 
nos brevi abituros. 

27-a. Nil notabile factum, nec auditum. 
28-a. Ego cum Domino Aulae Praefecto ad II-
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lustrissimum Dominum Comitem Carolum Pálffy, liic 
existentis .Regiminis Capitaneum, sumus invitati. De 
die in diem paramus abitum. 

29-a. Abitum paramus, Szólnokinum versus. 
30-a. Literas ad postám Pestinum vesperi liora 

7-a expedivimus. Kűrösiensibus scripsi, quatenus ex 
senioribus huc advenirent, qni de praedys Familiam 
Gellén concernentibus, j am vero etiam Excellentissi-
mum meum Dominum, per successionem Illustrissi-
mae Dominae Consortis suae, relationem facerent; 
super quo mihi etiam liic a loci hujus Judice percon-
tanti relatum est omnino hinc non adeo procul 
praefatam familiam concernentia praedia , imo in-
tegros Pagos desértos Kis-Kűrös, Akasztó vocatos, 
alios quoque ipsi ignotos versus Halas numerosos 
existere. 

31-a X-bris. Cum oppidonis de intertentione 
nostra convenimus, super quo etiam attestationem 
accepimus usque ad 10-mum January Anni subse-
quentis inclusive. Hac die Dominus Ladislaus Lacz-
kovics, Inclyti Comitatus Pestiensis Nótárius, ac 
Emericus Zlinszky Judlium, fuerunt apud nos. 

Anno 1711-0, die 1-a January. Summopere pa ra -
bamns iter. Excellentissimnin Dominum Campi-Mare-
schallum ea die Kűrösinum pervenisse accepimus. 

2-a January. Meus Excellentissimus Dominus 
Generalis, cum Domino Colonello Schuchknecht Kűrö-
sinum , ad inserviendum Excel lenti ssimo Domino 
Mareschallo divertit, unde hör a 4-ta pomeridiana re-
versus est. Demandatum nobis est , quatenus pro se-
quenti die cum omnibus parati essemus, liora octava 
matutina futurum pro certo abitum. Dominus Aulae 
Praefectus Georgius Yesztendorfer, cum majori Bagasia 
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Kecskemétini mansit. Ego cum Excellentissimo Do-
mino abiturus. 

3-a. Die Sabbathi movimus Ivecskemétino cum 
Regimine Althaniano, ac usque ad Kűrös progressi, 
illa die ibidem Excellentissimum Dominum Campi-
Mareschallum, Dominum Comitem Joannem Pálffy 
reperimus, ibique noctem egimus. 

4-a. Die Dominico Kűrösino, cum duobus Regi-
minibus Althan et Saff'oja, mane moventes, Szólnoki-
num usque venimus, per desertum Türtej et Abony, 
cujus Templi rudera extant, transeuntes. Domini 
Generales omnes in praesidio noctem egerunt, Regi-
mina a,ütem praefata , una cum Ulfeldiano, quod ex 
Czegléd directe venit, Trans-Tybiscum transeuntia, in 
ripa substiterunt, — qua occasione Capitaneus Kurdis 
cum suis militibus Hungaris, ac Rasciani Aradienses 
nobiscum se conjunxerunt. Kűrösino Szólnokinum 
usque, aqua nulla reperitur. Szólnokinum venientes, 
aliquot captivos a Kuruczonibus elevatos, ac per 
eorundem nonnullos concomitantes reperimus, inter 
quos etiam noster Jager erat ; inter reliquos Kuru-
czones ex primarys nomine Árva, Ductor, Szeredien-
sis incola erat, quorum Excellentissimus meus Gene-
ralis collocutus. 

5-a January, die Lunae Szólnokino masírizantes, 
in Pagi deserti Fegyvernek territorio substitimus, ac 
ibi noctem egimus, ubi etiam aqua palustris reperta. 

6-a January, die Mártis, abinde consequenter 
usque desertum Madaras progressi sumus, ibi parum-
per subsistentes, equos et corpora curavimus; post 
haec usque desertum Nagy-Iván profecti , ex hac 
parte ibidem repertae paludis, in quo sat exigua aqua 
reperta, Castra metavimus. Tota Castra ex praefatis 
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tribus Regiminibus Equestribus, Rascianis, Hungaris, 
ac circiter 300 peditibus Germanis Granateris constat. 

7-a. Die Mercury. Abinde progredientes, stagno-
sum fluvium Hortobágy transeuntes, in altéra r ipa 
substitimus, equos et corpóra parumper refecimus, 
Commenclirizati Germani, cum Hungaris Oppidum 
Hajdonicale Szoboszló versus exmissi, post moram 
nos quoque moventes, eodem feliciter pervenimus. 
Non procul a Hortobágy, Szoboszló versus, desertum 
Nádudvar reperitur, cujus Templum, sat exiguo vallo 
circumseptum, in quo elapsa aestate Halász Péter 
Kuruczonicus Colonellus excubabat. Toto itinere nul-
libi inimicus incommodavit. In Szoboszló, post me-
dium noctis, circa horam ter t iam, 6 Vexilla Kuru-
czonum nostros milites Hungaros adorsa sunt, magnam 
Larmam omnibus nobis causarunt, — alias nullum 
damnum passi sumus, praeterquam, quod praefatorum 
Hungarorum 19 equos acceperint. Hic Karolium cum 
suis non procul hinc esse, Rakoczium Munkácsini, 
Bercsínium in Polonia audivimus. 

8-a January, die Jovis. Tota die in Szoboszló 
morati sumus. Spargebatur nos Döbröczinum paulo 
post abituros, quo etiam Transylvanicum Corpus cum 
Generalis Campi-Mareschalli Locumtenente Monte-
cuculi venturum est. Meo Excellentissimo Domino 
Generali 8 Hajdonicalia Oppida, u tpo te : Szoboszló, 
Böszörmén, Nánás, Hatház, Polgár, Dorogh, Yámos-
Pércs et Iválló, quod ultimum per Rakoczium moder-
nis disturbys similibus privilegys uti reliqua donatum, 
3 paria boum pro discretione sunt obla ta , — quam 
oblationem Böszörméniensis incola Péter Deák, et 
Calloiensis Nótárius Megyesi nominatus repraesen-
tarunt. 
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9-a, Kuruczones adhuc in Böszörmín existere, 
de dieque ibidem morar i , ante vei vesperum vero 
qualibet die exire inaudivimus. Nudius-tertius Károlyi 
a Döbröczöniensibus 2 millia fiorenorum extorsit. 
Militia Transylvanica jam Diószeginum appulit. Nos 
quoque Döbröczinum paramus. 

10-a. Commendirizati Döbröczinum versus, pro 
faciendis ibidem Quarterys, praevie exmissi, cum 
quibus ego quoque proficiscor. Recte cum dimidium 
iter absolveremus: portám Kuruczonicam, cum Pe t ro 
Halász ac Nyúzó Capitaneis ex 700 Equitíbus con-
stantem, obviam habuimus; quam non tantum felici-
ter repulimus, verum etiam unum Ductorem Kuru-
czonicum, Joannem Bátory, Döbröczeniensem incolam 
caepimus, captumque, ad Campi-Mareschallum remi-
simus. Noster protunc Commendans Dominus Colo-
nellus a Schuchknecht fuerat. Post haec in Civitatem 
pervenientes, dispositis ad septem portás vigilys, ac 
reliqua militia in foro Civitatis, penes Templum ordi-
nata, etiam tune ab inimico tentabamur: nam prae-
fati Ivuruczonici Capitanei, una cum suis, ante ipsam 
portám Magnum Nemes existentem veniendo, vellita-
bant nobiscum, unumque ex nostris militibus Hungaris 
caeperunt, post brevi abierunt; nos to ta nocte in foro 
vigilabamus, interim autem etiam Quarteria disloca-
bamus. Meo Excellentissimo Domino hospitium apud 
Dominum Stephanum Komáromi est assignatunn 

11-a. Militia Transsylvanica circa horam 10-mam 
matutinam advenit, pro cujus in hospitatione media 
Civitatis est relicta et ordinata; Commendans ejusdem 
Generalis-Campi-Mareschalli-Locumtenens Comes a 
Montecuculi, qui in Rang cum meo Excellentissimo 
Domino competebat, verum remonstratis Decretis, 
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compertum nostrum Excellentissimum Dominum die-
bus aliquot Montecuculium praecedere. Post introitum 
militiae hujus, etiam nostrum Corpus ipso meridie 
advenit. Excellentissimus prandium apud Mareselnil-
lum sumpsit. 

12-a. Nil notabile occurri t , praeterquam, quod 
tres portás Civitatis obstrui curaverit Mareschallus, 
4 relictis. Meus Excellentissimus dorrii se continuit, 
liabitisque nonnullis hospitibus, prandium domi sump-
sit, ubi etiam Judex Civitatis Georgius Komáromi 
praesens erat. 

13-a. Duo vasa vini Tokaiani, Iudex Excellentis-
simo Domino dono dedit, ysque Suae Excellentiae 
gratificatus est. 

14-a. Excellentissimus Dominus tota die nihil 
comedit, domi suae se continuit. Haj donicalia Oppida 
denuo 6 boves Excellentissimo Domino obtulerunt. In 
Kálló 6 Regimina Kuruczonum actu existere, Rako-
czium in Munkács, Bercsínium in Polonia est auditum. 

15-a Jan. Excellentissimus, Comitem Franciscum 
Barkóezy fidelitatem Suae Majestatis amplexum, prae-
sidiumque Caesarenm in Castrum suum (Csicsva) 
suscepisse, multos alios ad gratiam redysse cum eodem 
retulit. Homonnae ac in circumferentia pestis valde 
grassatur, hic quoque Döbröczini actualiter adhuc 
virus suum effundit, quam vis non tam graviter, inte-
rim tarnen quot-quot homines moriuntur, in tali lue 
extinquuntur, ac vita privantur. 

16-a. Accinximus nos expeditioni Literarum. 
17-a. Easdem expedivimus. 
18-a. Excellentissimus Campi-Mareschallum, Ge-

nerales Montecuculi, Kroa, Grafen, ac nonnullos alios 
Officiales tractavit . 

1ION. HUNO. H I S T . — SCRIPT. XXVII . K f t T E T . 27 



'418 

19-a. Nil memorabile Iiis diebus contigit. Hodie 
omnes Generalis apud Dominem Judicem Georgium 
Komáromi prandebant. 

20-a. Parabamus fere omnes a b i t u m n o n n u l l i 
milites pro custodia in Civitate relicti. 

21-n, Movimus Döbröczino. ac ad Oppidum Haj -
donicale Hatház penetravimus: tempore introitus 
Adjutantius Károlyianus cum uno Tubicine ad venit. 
qui ipsum quoque Karolium eodem ad párol am ad 
Campi-Mareschallum venturum retul i t ; prout non 
longum ad eo post tempus, idem centesimo semet, 
cum Capitaneo Nyúzó nonnullisque suis Officialibus 
comparuit, de quanam retractaverit ? id atfhuc igno-
tum; supponitur tamen gratiam tani sibi. quam Ra-
koczio quaerere intendere. Bercsínius ^tiam in prae-
dicamento tali-quali est, qui pronunc cum tota Aula 
sua in Polonia residet; Kuruczones eundera suppetias 
quaerere, ac super eo apud Czarum Moscovitarum 
instare supponunt, — verum fal luntur , nam ille tan-
tummodp securioris permansionis gratia eodem se 
contulit, quod per nostros validis ex rationibus 
comprobatur. — Karolius in hospitio apud nos per-
noctavit. 

22-a. Inde moventes, ad Kálló pervenimus. unde 
ante ipsum adventum nostrum cluo Regimina Kuru-
czonica, utpote Dragulianum et Pikó Dömöterianum. 
sub Commenda Generalis Francisci Sennyei existen-
tia, abscesserunt, nulla hostilitate aut velitatione in-
terventa; in hospitys ubique paratus cibus repertus. 
Eadem unus ex militia nostra. Regiminis Montecucu-
liani Supremus Yigiliarum Praefectus, in Mars ób 
frigoris asperitatem spiritibus vitalibus privatus. ex 
Equo decedens, paulo post vita functus est. 
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23-a. Tota die in Kálló morati sumus, nil nota-
bile accidit. Die Lunae Rakoczium cum Karolio ad 
parolam apud nos compariturum intellexi. Hesternus 
demortuus in Ruthenorum Templo cum pompa mili-
tari est sepultus; quem aliunde etiam fere septuage-
narium percepi: non mirum itaque tarn atroci in 
frigore spiritus ejusdem vitales dissolutos esse. Post 
medium noctis, non procul a liospitio Excellentissimi 
exortum incendium est , tres domus cum supellectili 
combú stae. 

24-a. Ratione debiti apud Comitatum Comaro-
miensem haerentis Domino Lábady binas, Inclyto 
Comitatui, necnon Domino Georgio Baranyai Yice-
Comiti Comitatus ejusdem scripsimus, quae Literae 
vesperi expeditae. Totamdiem itidem in Kalló moran-
tes transegimus. Armoriun suspensio ab utrinque 
observatur. 

25-a January, die Dominico. Excellentissimus 
apud Mareschallum prandebat. Responsum a Karolio 
praestolatum, circa vesperum cum Literis Campi-
Mareschalli sonantibus ac per Karolium scriptis, 
Rakoczianus Generalis-AdjutantiusGrabarics vocatus 
aliquod semet Munkacsino advenit, medio cujus ac 
quarum Dominus Károlyi Principem Rákóczy inopi-
nate obviam Uxoris suae ad pagum Zavadkam voca-
tum ac in Confinys Poloniae existentem proféctum 
enarrat, adeoque secundum datam parolam crastina 
die se comparere non posse excusat, prolongationem 
termini expostulando, prout etiam eidem rescriptum 
ad summum adhuc usque affuturum diem Yeneris 
suspensionem armorum duraturam, praesentiamque 
aut ultimarium responsum tam Rákóczy, quam ejus-
dem praestolari, quibus minus succedentibus, opera-

27'̂  
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tiones bellica« continuandas iri resolutum. Hac die 
Vice-Comes Comitatus Szatmáriensis, Zoltán vocatus 
advenit. 

26-a. Summo mane cum his responsorys praefa-
tus Adjutantius reversus est, qui crastina die Munka-
csinum se perventurum appromisit. 

27-a. Excellentissimus in hospitio suo tractavit, 
Generalis Croa, Graffen, Colonellus Suchknecht, Junior 
Princeps Eugenius protunc Saffoiani Regiminis unius 
Compagniae Capitaneus, ac nonnulli aly Officiales ibi 
erant. Munkácsino Excellentissimo Mareschallo Literae 
allatae, in quibus Dominus Károlyi seribit se mirari 
Militiam Caesaream ad Partes Ungvarienses progredi, 
quo sic habito, vix se posse comparere asseverat. 
Contributiones natúr ali um ex Comitatu Szabolcsensi 
advehuntur. Militia nostra vei maximé ob frigus vald e 
misere subsistit. Döbröczeniensis Judex hesterna die 
huc advenerat, hodie rursus reversus est. 

28-a Januárij, die Mercury. Excellentissimus nihil 
comedit. Rexkron cum Kissinger inopinate advene-
runt ; inter reliqua Rexkron Gvidonem Stormbergh, 
nunc in Catalonia existentem, Bellici Consily Praesi-
dem futurum asseveravit. Praeterea nil notabile. 

29-a, die Jovis. Praestolabamur adventum Káro-
lianum, et quasi dubitabamus de eodem, supponentes 
Rákóczium tantummoclo tempus protahere velle; 
verum circa horam 9-am matutinam Adjutantius 
Rakoczianus Grabarics vocatus comparuit, ac t a m 
Rakoczium, quam Karolium pro certo Olcsvam cra-
stina die compariturum asseveravit, iterumque, sumpto 
apud me modico prandio, ad suos redyt. 

30-a, die Yeneris. Adjutantius Karolianus Jonas 
Köröskényi huc adveniendo, suum Principalem quo-
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que brevi compariturum retulit ; prout etiam pro 
prandio aliquot semet appulit , apudque Campi-Mare-
schallum prandium sumpsit. Rákóczium in Jánd act.u 
esse, ac crastina die Olcsvae praesentem futurum, 
inde, quo Mareschallo libuerit, venturum retulit. Noc-
tem (Károlyi) liic in Oalló in hospitio mei Excellen-
tissimi Domini Generalis egit. Generalis Montecuculi 
cum Brigadero (Rakocziano) Szent-Pétery ad Rako-
czium praemissus. 

31-a, die Sabbathi. Hora 8-a matutina hinc 
Campi-Mareschallus cum Karolio, Generali Kroj a ac 
Colonello Acton, necnon ducentis circiter Dragoneris 
Vajam versus movit; ego quoque, habita ab Excellen-
tissimo meo licentiá, non obstante eo, quod sua 
Excellentia hic remanserit, cum Campi-Mareschallo 
aby. Vajam hora circiter 2-a pomeridiana penetravimus. 
Princeps Rákóczy eodem adhuc non advenerat; post 
mediae horae tempus spatium ipse quoque, parvo 
comitatu stipatus advenit. Ex praecipuis cum eodem: 
Adamus Vay, Emericus Szent-Pétery, Colonelli: Tho-
mas Sűtér, Cseplész, Joannes Krucsay , Ladislaus 
Bagosy, Demetrius Pikó, Dragula, Stephanus Sámboky, 
Supremus Vigiliarum Magister Alexander Ottlik, Ad-
jutantius Ejusdem (i. e. Rákóczii) Adamus Máriásy,— 
alysque nonnulli Ofí'iciales aderant, sui Regiminis 
Svecici Colonellus Saller, Svecus, cum circiter 200 
Dragoneris. Ubi ad id cubiculum, in quo Campi-Mare-
schallus erat, advenisset, repetita parola , ad invicem 
se salutarunt, postmodum in cubiculo soli duo rema-
nentes, multa pro et contra discurrebant; post lon-
gum tempus nostri reliqui Generales ac Colonellus 
Acton intro vocati, protunc quidnam decreverint? 
ignoratur. Postmodum coena sumpta apud Principem, 
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in sanitatem Suae Majestatis per Rakoezium prospi-
natum, aliaque id genus intervenerunt. Post coenam 
iterum in Prineipis cubiculo, Campi-Mareschallus usque 
12-am noctis moratus est. 

1-a February. Mane ad invieem iterum convene-
runt, Armorumque suspensionem ad 2-rum septima-
narum spatium concluserunt, quod Rakoezius sat 
difficulter a Campi-Mareschallo impetravit. Postmo-
dum eadem die ad Kalló reversi sumus, Rakoezius 
vero cum Karolio Olcsvam redyt. In Kalló ad prandium 
assidens Campi-Mareschallus, retulit Rakoezium nul-
lám aliam praetensionem, praeterquam gratiam vitae 
et bonorum in communi omnium suorum erexisse; 
ipsius, Karoly, nonnullorumque aliorum negotium 
non adeo, verum reliquorum valde diffieultatur ab 
Aula. Rakoezius gratiam Suae Majestatis se amplexu-
rum appromisit, etiamsi suppetias in promptu haberet, 
verum amplius nec Dornum Austriacam disgustare, 
nec vero Regnum Belli incommoditatibus extenuare 
non cuper e t ; super quo etiam ad suos eadem die in 
Olcsva specialem adhortationem habuit. 

2-a. Ex Kalló cum tota Militia Döbröczinum 
versus movimus, eodemque circa hör am 4-tarn pome-
ridianam penetravimus. In via Adjutantius Karolianus 
cum Literis per Rakoezium scriptis comparuit, qui 
usque Döbröczinum nobiscum profectus est , cum 
responso circa horam 10-mam noetis remissus, per 
expressum transscriptum , quod , si die Mercury, ad 
summum die Jovis afFuturo, a Rakoczio Literae, Suae 
Majestatis sonantes, non advenerint, aut cum ysdem 
Karolius non comparuerit: Armistitium solvetur, 
operationesque ineipient, Ilac commoditate mens 
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quoque Dominus Generalis, Domino Károlyi valde 
ponderosas Literas scripsit. 

3-tia Februári/ in Döbröczen morabamur; dispo-
sitiones super hinc liendo duorum Regiminum, utpote 
Montecuculiano ac Althaniano, abitu factae. 

4-ta, die Mercury. Althani (Regimen) ad Beszer-
men, Montecuculi autem ad Szoboszló abyt. Cum 
responso a Principe Rakoczy ac Alexandro Károlyi, 
Rakoczianus Generalis-Adjutant ac Colonellus Adamus 
Máriásy circa vesperum advenit, meo quoque Excel-
lentissimo Domino Generali a Karolio scriptas attulit; 
qua occasione Suae Majestati per Rakoczium scriptas 
Literas apport avit, in quibus ex parte clementiae 
petitio, ac Rakoczy cum suis talis-qualis submissio: 
sed etiam bonorum omnium restitutione non subse-
actura ac amnistia generali, protestatio ejusdem con-
tinebatur, — quod plus, Cortesia quoque in subscrip-
tione Literarum difficultabatur ac controvertebatur : 
nam Suae Majestatis „Servitorem" se subseripsit, ubi 
hoc suo rerum statu submissiori termino uti debuisset. 
Adeoque desperatum eundem aüquid favorabilis aqui-
siturum. 

5-ta. Praefatus Adamus Máriásy tota die hie 
moratus. Literae Rakoczianae Yiennam transmissae; 
tarn Rakoczio, quam Karolio responsum. Mens Domi-
nus Generalis binas Karolio exaravit, rogando, qua-
tenus submissiores Literas, siquid impetrare voluerint, 
Suae Majestati scriberent, breviterque supplicando, 
tantummodo clementiae Suae Majestatis se, suosque 
submitterent, — tali modalitate eosdem plus obtinere 
posse, quam praetensiones erigendo. Post haec exarata, 
ac manibus Máriásy assignata, ipse hör a 11 -a noctis 
hinc Munkácsinum versus discessit. 
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6-a February. Excellentissimus Dominus Campi-
Mareschallus, relicta parte Bagasiae suae, hinc mane 
hora 8-a Tokainum versus movit, inde Pestinum, ali-
unde vero Yiennam profecturus. Commando immediate 
meo Excellentissimo Domino Generali concreditum. 

7-a February, die Sabbathi. Excellentissimus Do-
minus, cum Generali Graffen, nonnullisque Officialibus, 
prandium domi sumpsit. Qua die duo cadavera Unga-
rica in trahis ad portam Civitatis sunt advecta; an 
nostrates, an Kuruczones fuerint hi duo occisi ? igno-
rabatur. Postmodum ad Kis-Pércs sunt devecta, quo 
rusticis in Campo existentibus per homicidas horum est 
demandatum. 

8-a February. Comitatibus Szabolcsensi et Biha-
riensi, necnon Oppidis Hajdonicalibus pro ineundo 
eomputu super comparitione cum documentis neces-
sarys fienda, Fiscalitatumque inquisitione scriptum. 
Excellentissimus apud Generalem Graffen prandebat. 
Hospitia familiae hic existentis unde intertenebuntur, 
dislocata. Hac die a Karolio Sámboki advenit, cum 
Stephano Szabó. 

9-a. Quidam Kuruczonum cum Literis Karolianis 
hujati Judici seriptis advenerunt. Excellentissimus 
domi prandebat. 

10-a, die Martis. Ml notabile accidit. Excellen-
tissimus vix aliquibus hospitibus praesentibus, domi 
prandebat, A Szathmáriensibus par tém hybernalis 
obtingentis Excellentissimi Domini Generalis, utpote 
fl. Rhen. 973 percepi; qui per Dominum Commissarium 
Siess sunt quietati, ipse vero per Excellentissimum 
Dominum. 

11-a. Excellentissimus tota die nil comedit. Lite-
rae pro respondendo collatae. 
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12-a. Pars earundem dictata, ac expedita. 
lS-a February. Stephano Bene, in Poroszló exis-

tenti Capitaneo, assignatio pro hyemali Quarterio 
transmissa. Eadem cum Literis Karolianis Nicolaus 
Domokos hujas S e n a t o r , Pestinum expeditus est ad 
Campi-Mareschallum. Capitaneo Granatiriorum Salmis, 
cum Capitaneo Kurdis ordines scripsi, quatenus Ecse-
dinum pro Gvarnizone proficiscerentur. 

14-a, die Sabbathi. Praefata militia mane Ecse-
dinum versus movit. Excellentissimus prandium clomi 
sumpsit. Literae etiam responsoriae sat multae dictatae. 
Rákóczy et Karoly Literae per Vetési allatae. 

15-a, die Dominico. Prandium apud Dominum 
nostrum Generalem sumptum, pompose tractatum, 
saltatum, etc. Sámboki, Stephanus Szabó, Vetési quo-
que praesens erat. 

l(j-a< die Lunae. Apud Generalem Gräften tracta-
tum. Literae Rakoczianae allatae. 

17-a. In domo Civica (tractatum), ubi ego pro 
hospite constitutus fueram, per Dominum Judicem 
Georgium Komáromi. 

18-a, die Mereury. Sámboki obtento passu Toka-
jinum, Stephanus Szabó vero Gyöngyössinum versus 
moverunt; N. B. cum ysdem Secretarius condam Bottyá-
nianus quoque. 

19-a, die Jovis. Cum responso Vetési ad Káro-
lium remissus. Excellentissimus apud Bellicum Com : 

missarium prandium sumpsit. 
20-a. Károlio ratione obtingentis Szatmáriensis, 

ipsi quoque Comitatui int imatum, quod si illám sum-
mám secundum promissum non deposuerint intra 6 
dies, executione mediante exigatur. 

21-ma, die Sabbathi. Excellentissimus domimansit. 
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2,2-a, die Dominico. Exeellentissimus apud Gene-
ralem-Adjutantium Krajcz prandium sumpsit. Ante 
prandium unus Corporalis Rabutinianus cum Literis 
ad Campi-Mareschallum est expeditus. 

23-a, die Lunae. Apud Acton tractatum. Campi-
Mareschallo Literae recommendatoriae in negotio 
Comitatus Szabóiesensis scriptae. Kuruczones cum 
passu Karoliano hinc inde vagari significatum: Officiali 
cum ysdem existenti Michaeli Kovács intimatum, qua-
tenus quantocius sese in Comitatum Szatmáriensem 
reciperet, nec ullus Kuruczonis in Comitatu Szabol-
csiensi aut Bihariensi vagaretur, — secus armis repel-
lendus. 

24-a. Mane iterum post Excellentissimum Campi-
Mareschallum hujas Incola missus. Nuper dierum 
eodem profectus Dominus Stephanus Szúnyogh reddyt, 
responsum attulit. Resolutionem solum Excellentissi-
mum Dominum Marescliallum Rákóczio et Károlio 
allaturum significatum literaliter. 

Usque ad 5-tum Marty non adeo notabilia acci-
derunt. 

5-a Marti). Exeellentissimus Dominus Campi-
Mareschallus Dominus Joannes Pálffy, cum Suae Ma-
jestatis Secretario: Referendario Domino Locherer 
(quem ad tractandum cum Rakoczio et Karolio exmis-
sum dicunt) et Conthorale sua advenit , prandium in 
hospitio mei Excellentissimi Domini Generalis sumpsit. 
Stephanus Sámboky cum Stephane Szabó etiam ex 
Partibus Gyöngyösiensis huc appulerunt; post moram 
Adjutantius Karolianus Gabriel Nagy quoque cum 
Literis Principális sui, Excellentissimo Domino Mare-
schallo scriptis comparuit, et adhuc illa die cum 
responso reversus est. Tarn literaliter, quamore tenus 



4 aut 5 dierum spatium adhuc comparendum Karolius 
' sibi exoptabat, quod et obtinuit. 

6-a. Dominus Judex Civitatis Georgius Komáromy 
quoque ad Karolium ad eundem huc admovendum 
exmissus. 

7-a, 8-a, 9-a nil notabile. 
10-a. Joannes Kereskéni, Adjutantius Károlianus, 

aliquot semet crastina die sui Principális subsequen-
dum adventum apportans, advenit. 

11-a. Circa horam decimam matutinam ipse 
Károli, cum nonnullis Kuruczonicis Officialibus adve-
m t ; inter quos Alexander Ötlik quoque fűit. Hospitium 
in Domo Domini Judicis eidem ordinatum, in pran-
dium apud Campi-Mareschallum fűit. 

12-a. Campi-Mareschallus cum Conjuge sua, Ge-
neral Gräften, Locherer, ac nonnulli aly Ofíiciales, 
Alexander Károlyi hic apud nos in prandio erant. 
Ante prandium cum Károlio tractatnm. Ratione pacis 
bona spes affulget. 

13-a. Tota die Excellentissimus jejunabát, Káro-
lio prandium offerebat, verum etiam ille, pro caepto-
rum negotiorum felici successu, nil comedit. Excellen-
tissimus apud eundem fűit. 

14-a, die Sabbathi. Karolius expeditionibus ac 
resolutionibus adhuc sub secreto existentibus acceptis, 
circa hora 10-a matutina hinc Ocsvam versus movit. 
Apud Grafen eomestum. 

15-a. Nil notabile accidit. Szatmáriensis Judex 
apud Excellentissimum fűit. Excellentissimus apud 
Campi-Mareschallum prandium sumpsit. Unius Laidi-
nanty Safoiani servus, 400 florenis ablatis, profugit. 

1 (J-a. Excellentissimus apud Acton prandium 
sumpsit, etiam Campi-Mareschallus. Qua die a Karolio 
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quid am Ductor cum nuncio advenit, quod qualenam 
fuerit ? ignoratur. 

17-a. Excellentissimus domi tractavit. Praeterea 
nil notabile. 

18-a. Ratione earnis una poltura vendendae, ac 
pro intertentione per militem pro unius diei interten-
tione uno crucifero fiendae bonificationis, cum Civitate 
conclusum. A Karolio cum Literis ex Károly scriptis 
quidem ejusdem Ductor Váradinum proficisci volens 
advenit: verum licentiam non obtinuit. Literae ad 
postam dictatae. 

19-a Marti/. Excellentissimus Dominus Campi-Ma-
reschallus omnes Generales tractavit. Inter alias non-
nullae dissensiones exortae inter Montecuculi, Grafen et 
Montecseli; quae etiam taliter-qualiter protunc sopitae. 

20-a. Erat auditum , quod hi t res se ad invicem 
evocaverint; interim exinde nihil factum. Excellentis-
simus nihil comedit, Literas ad postam dictavit. *) 

21-a. Excellentissimus domi suae se patientavit. 
Hajdonicalium Oppidorum cum Bihariensi et Szabol-
csensi Comitatibus consopita, conclusum persoluto, 
quanto proportional! acl priores suas portiones re-
deant. 

22-a. Excellentissimus apud Oampi-Mareschallum 
prandium sumpsit. Cum Domino Capitaneo Vogner, 
ratione argenteae frameae conveni, in qua 50 unciae 
argenti reperiuntur; pro qua unum Equum ac 10 
Imperiales dedi. 

29-am Martij usque nil notabile accidit. 29-a cum 
Literis a Karolio quidam Michael Bagosy Supremus-
Vigiliarum-Magister advenit. 

*) E pont a „Literas" szótól kezdve keresztülhúzatott. 
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Sl-a Marti). I terum Gabriel Nagy. Karolianus 
Adjutantius, cum Literis Campi-Mareschallo scriptis 
supervenit. 

t-a Április. Hi ambo summo mane abierunt. 
Gabriel Nagy per Comitem Simonem Forgács, Filiae 
in Claustro Clarissarum Tyrnaviensum existenti, 50 
id est quinquaginta Aureos specie eidem transmittendos, 
cum Literis ipsi sonantibus, manibus meis assignavit. 

Usque ad 22-dum nil notabile, praeterquam, 
quod cum Kuruczonibus tracta continuata sit. 

22-a Április. Movit meus Excellentissimus Casso-
viam versus, cum plenipotentia tractandi cum inclusis, 
ubi Supremus Commendans Comes Daniel Eszterhá,zi 
fuerat. Döbröczino ante ipsum vesperum itineri nos 
accessimus, tota nocte pergentes, ac per Böszörmén, 
Nánás transeuntes, mane circa horam 7-mam Casso-
vienses ablegati: Georgius Nikházi, Stephanus Palásti, 
Michael Szűke nobis obviarunt, qui in Campo Karoli-
ensi congregatos ITngaros cum Karolio Kuruczones 
accedere volebant, ac quidnam ibi agatur, eoncluda-
turve, expiscari; quos Excellentissimus Dominus rever-
tit. ac secum remigrare fecit. 

23-a. Tokainum penetrantes ac post prandium 
moventes, Gönczinum de media nocte, ad Generalem 
Lefelholcz pervenimus. 

24-a. Ex Göncz cum militia ibidem existente 
moventes. Enyiczkam penetravimus, ibique pernocta-
vimus. 

25-a. Ex Enyiczka Cassoviam versus progredie-
bamur; in via Cassovienses ablegati: Georgius Nikházi, 
Trencséni et Zámory nobis obviarunt, referentes se 
actualiter in sessione esse, ac super deditione Arcis 
consulere, concludereque velle, adeoque adhuc ultima-
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riam resolutionem denunciare eosdem non potuisse 
referabant. Post quam relationem denunciatum est 
ysdem: usque ad 12-mam meridianam eoneludant et 
se resolvant. si volunt, — secus alias tractabuntur, 
spesque capitulandi praecludetur. Tnterea nos ulterius 
progredientes, cum tota militia non procul a patibulo 
substitimus. Post moram iterum ydem ablegati adve-
nientes, retulerunt actualiter Literas Rakoczianas 
advenisse, easdemque actu legi, — par-compar: prae-
stolari velimus. Identidem prior resolutio ipsis data. 
Intra medium 2-daria horam identidem ydem able-
gati venerunt, ac acl parolammeum Exeellentissimum 
Dominum Generalem, qua Campi-Mareschalli Pleni-
potentiarium, intro ad Praesidium invitabant: quo 
obtento, Excellentissimus Dominus, adjuncto sibi 
Generale Yiard, intravit, obsides dati et ab utrinque 
accepti. Post nostrum ingressum: t rac ta tum, svasum, 
dispositum, peroratum, ac tandem summa cum diffi-
cultate persvasum est Obsessis, quatenus Praesidium 
dederent, in t ractatu et pacificatione. resolutionibus-
que Suae Majestatis ipsos quoque comprehendi; adhuc 
illa die portam unam tradere parat i fuissent, — sed 
a Hajdonum perfidia (t. i. hogy a capitulálásért a 
tisztekre támadandnak) metuebant. 

26-a. Summo mane militia nostra ingressa est. 
Omnes Obsessi, praeterquam quosdam peregrinos, 
fidelitatem Suae Majestatis amplexi sunt, ac per me 
in Campo, non procul a Praesidio, adjurati. 

27-a. Ibidem morabamur; prandium apud Paulum 
Andrási sumptum, cauteque tractatum. 

28-a. Michaelis Szűke nuptiae celebratae, in cujus 
gratiam Excellentissimus quoque illa die ibidem man-
sit, Tnterea tarnen celerem nuncium cum deditione 
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Praesidy feliciter suceessa ad Campi-Mareschallum prae-
misimus, qui 28-a in Campo ad Károly Mareschallum 
deprehendens, Literas eatenus exaratas praesentavit: 
qno congregati Ungari intelleeto: etsi pro priori a 
paeifieatione abalienati, illico homagium deposuerunt. 

29-a. Cassovia moventes, nobiscum Daniele Esz-
terházy. Georgio Nikházy, ac Ladislao Náray abductis. 
Gönczinum pervenimus, ibique pernoctavimus. 

30. Tokainum usque pervenimus. 
1-a May ad Nánás. 
2-a. Ex Nánás, per Böszörmén, Debreczinum. 

Priori die Campi-Maresehallus ex Campo Karoliano, 
post exauctoratam Militiam Kuruczonicam. Debreczino 
redyt. 

3-a. Nil notabile. 
4-a. Nikházy, Náray, et Revíriana (Náray leánya) 

Cassoviam versus moverunt. 
o-a. Mareschallus apud nos gentaculo sumpto, 

postmodum Cassoviam versus movit. 
Usque ad 1 S-vum nil notabile. Medio tempore 

Kővár, Huszt, ac postmodum Ungvarinum, utpote 14, 
semet dedidit. Munkácsinum adhuc prae manibus Ku-
ruczonum exstitit, hic Stephanus Sennyei commendat. 
Praeterea 12-a ad Kálló Excellentissimus Dominus 
aby t , cum Karolio de varys conclusurus; qua die 
Karolius non comparens, ipsa nocte ad venit. Nil 
conclusum tunc. 1 3-a. Usque meridiem tantum soli 
discurrebant, • postmodum nos Döbröczinum, ille vero 
Ocsvam redigimus. 

20-a. Döbröczino cum Regimine Ulfeldiano, Saf-
foiano moventes, in Campo Téglásiensi Castra metati 
sumus: ubi loco cum Regimine Altaniano nos conjun-
ximus. 
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21-a. In ysdem Castris permansimus. Palatinum 
mortuum esse allatum. 

22-a. Inde moventes, ad Oros venimus, ibidemque 
Castra non proeul a pago íiximus. 

23-a, die Sabbathi. Excellentissimus in tentorio 
suo tractavit Generalem Gavalleriae Montecuculi. 
Daniel Eszterházi eadem die advenit, etiam hic pran-
debat. 

24-a. Dominus Aulae Praefectus ante dimidium 
noctis Pestinum versus expeditus. Munkácsinum se 
subdere nolle auditum usque ad Coronationem Regis. 

25-a. Excellentissimus suo tentorio remansit. 
Post Aulae Praefectum ad Rácz-Fejértó, horeaeque 
epistolae expeditae. — 4 soles 17-a Április in Italia 
apparuisse retulerunt. 

26-a. Expedivi parvum Laidinantium, cum novo 
servo ae duobus neo-conductis recrutis Kis-Yárdam 
versus, pro victualium per Comitatum limitatorum 
adductione. 

27-a. Generalis Gavalleriae Guzanj apud nos 
prandebat. Ml notabile accidit. 

28-CL Dictatae atl postám Literae quamplurimae. 
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Beschreibung und Geschichte der Königlich Freien Stadt Oeden-
burg vom Jahre 1701. bis 1719, samt den Rákóezischen Unruhen. 

In diesen Buch ist beschriebener zu finden von den 
Ungarischen Rebellischen Krieg, so der Fürst Rakoczy, welcher 
in der Neustadt gefangen war, und nachmahls daraus mit Vor-
theil entkommen ist, und angefangen wider unsern Allergnä-
digsten Kaijser, König und Herrn Herrn LEOPOLDUM was 
sich hie und da zugetragen, und endlich für einen Ausgang 
genohmen hat, absonderlich was unter diesen Krieg unsere arme 
Stadt Oedenburg, die Bürger, und Einwohner derselben dabei 
dulden und ausstehen haben müssen, welcher sich recht ange-
fangen hat Anno 1703, und von mir 

JOHANN GEORG RITTER 
beschrieben worden, so viel als mir ist wissend gewesen. Auch ist 
dabei beschrieben etwas von den letzten Türken-Krieg, so sich, 

angefangen Anno 1716, und etliche Jahre gewähret hat. 

2 8 * 
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Eine kurze Vorrede. 

Wann Gott Land und Leute um ihrer über-
machten Sünden willen heimsuchen und Strafen will : 
so straft er dasselbige mit Krieg, Theurung und Pes-
tilenz; und dieser grosser Strafen und Plagen hat 
unser geliebtes Vaterland nur schon zimlich erlitten 
und ist denenselben unterworfen gewesen noch bis 
anhero, aber doch keiner besser und stärker, als der 
Krieg, und welche Straf auch die gröste ist, da wird 
nun nichts geachtet und geschonet, wie es dann dort 
in einen bekandten Lied stehet: Es ist gross Ellend 
und Gefahr wo Pestilenz regiret, — aber viel grösser 
ist fürwahr wo Krieg geführet wird, da wird veracht 
und nicht betracht, was recht und Löblich wäre. 
Diese Straf und Züchtigung, sag ich, hat unser armes 
Ungerland von Anfang und Ursprung desselben zim-
lich genossen: dann es hat sich angefangen mit Krieg, 
und währet noch bis auf den heutigen Tag also, dass 
es fast wenig Ruhe und Friede hat, bald von ihren 
üblen und bösen Nachbarn den Türken, bald von 
ihren eigenen Einwohnern, — wiedann man solches 
genugsam in der Historie der Kronick findet, dass 
man es gleich eine Ruhe und Frieden gehabt hä t t e 
von den Türken oder anderen Feinden: so hat sich 
gleich hie und da bald von ihren eigenen Einwohnern 
Krieg und Entböhrung erhoben und dadurch das 
Land verwüstet und in Schaden gebracht, als man 
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elessen die Menge könnte anführen; allein ich will nur 
etlicher Entpöhrungen gedenken, so von 100 Jahren 
her geschehen sind, als Anno 1605. bis 1606., da 
eben ein solcher Krieg im Land gewesen, als wie 
nun jetzt gehabt. Zu dieser Zeit aber ha t doch sogar 
lang nicht gewähret, als dieser jetzige, da S t e p h a n 
B o e s k a y mit einen grossen Hauifen Kriegs-Volk das 
Land überzogen, und dasselbe zimlich verheeret und 
verzehret, auch um das Fürstenthum Siebenbürgen 
willen, dass Er desselben Herr seyn wollen, endlich 
auch durch einen Vergleich und Frieden Kontrakt 
dasselbe erhalten. Da ha t es unsere arme Stadt 
Oedenburg dazumahl auch wohl erfahren, indeme 
dieselbe von ihnen (als die Vorstadt) ist in die Asche 
völlig, bis auf etliche wenige Häuser, geleget und 
nochmahls ausgeblindert worden. Doch aber der ine-
ren Stadt sich nicht bemächtigen können; nachdem 
ist aber durch Gottes Hilf diese Entböhrung bald 
gestillet und durch einen Vergleich und Friedens-
Kontrakt von beeden Seiten hinterlegt worden, als 
von Ihro Kay serlichen Majestät Rudolpho Il-do, und 
mit ilnne S t e p h a n B o c s k a y , Anno 1606. den23-ten 
Juny beederseits unterschrieben und bekräftiget; und 
wurde eben diesen Dato mit dem Türkischen Kayser, 
welcher auch dazumahl wider die Christenheit war , 
der Friede getroffen, wurde also das Land von beeden 
Seiten in Ruhe und Siherheit gebracht. Darauf Anno 
1631. erhebet sich wiederum im Ober-Ungarn ein 
Bauern-Krieg, wurde aber bald wiederum gestillet, 
und die Radiführer bestrafet. Item, Anno 1678. haben 
sich die Krutzen in grosser Menge zusammengerottet, 
und mit Französischen und Polnischen Völkern in 
Ober-Ungarn eingefallen und grossen Schaden gethan. 
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mit Rauben, Sengen und Brennen. Nachmahls gar in 
die Bergstädte eingefallen, woselbst Sie nur grosse 
Baute von Silber und Gold bekommen, auch viel vor-
nehme Bürger mit sich hinweggeführet, welche sich 
hernach mit einen zimmlichen Stück Geld ransioniren 
müssen; und diese Rebellion hat gar nur eine gerau-
me Zeit angehalten, dadurch grosse Verwüstung ge-
schehen. In Ober-Ungarn haben sie auch unterschied-
liche Städte, als K a s c h a u samt der C i t a d e l l a , 
Eper ies , L e u t s c h a u , nebst noch anderen kleinen 
Oertern einbekommen, und ob Ihnen schon von denen 
Kaiserlichen hie und da zimliclier Abbruch und 
Widerstand geschehen: so haben Sie doch wenig 
mit ihnen ausrichten können, dann Sie häuften sich 
immer mehr und mehr, bis endlich gar der Türk 
ihnen auch zu ihrem Ziel muste helfen, welcher auch 
das arme Land mit einer unglaublichen grossen 
Macht überzogen, Anno 1683., und zwar erstens 
gleich die vielberühmte Kayserliche Residenz-Stadt 
Wien in Oesterreich belagert den 14-tenJuly; da ha t 
abermahl das gute Ungerland samt Oesterreich eine 
zimmliche Niederlage, grossen Schaden und Verwüs-
tungen leiden und ausstehen müssen, auch viele Tau-
send Menschen , jung und alt in ihre grausame 
Dienstbarkeit geschlepet und mitgeführt, ja viele so 
jämmerlich hingerichtet worden, dass es ein grosses 
Ellend und Jammer zu sehen und zu hören gewesen 
war. Unseres Orts hier habens schon auch erfahren, 
was wir dazumahlen haben erdulden und ausstehen 
müssen: indeme wir uns auch unter ihre Bottmässig-
keit haben werfen müssen, und also alle Augenblick 
fast gewärtig seyn, was sie mit uns werden vorneh-
men und uns etwan gar in Grund und Boden ver-
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wüsten und verderben, wann es Gott nach seinen 
Vornehmen hät te ausgehen lassen; aber Gott h a t 
Ihme seinen stolzen Hoehmuth bald gedämpfet, dass 
E r nicht lange ist vor Wien gelassen worden: son-
dern wurde durch Christlicher Potentaten Waffen 
den 12-ten Septembris wieder abgetrieben mi t 
Schimpf und Spott , und mi t einen unschezbahren 
Verlust. Allein, der Krieg ha t te gleichwohl noch kein 
Ende, sondern gieng erst rechtschaffen an, und ist es 
dann das arme Land zimlich gewahr worden durch 
grosse und unerträgliche Plagen, Auflag, Durchzügen, 
Porzionen, Vorspänen und Winterqvartiren, auch 
vielmahls noch dabey grosse Theurung erdulden und 
ausstehen müssen, dass also kein Wunder wäre, dass 
das Land fast in Grund und Boden verwüstet und 
ausgesauget werde über den so vielfältigen lang-
währigen Kriegen: wan es Gott nicht wiederum of't-
mahls aus Gnaden gesegnet und viel fruchtbare 
Jahre darunter gegeben hätte, dass also die Einwoh-
ner desselben, Theils in Wein, Theils Getraid und in 
anderen unterschiedlichen Gaben Gottes sind geseg-
net worden, und damit wiederum ihre Gaben und 
Auflagen verrichten und geben können. 

Aber wie den allen, so hat dieser Türkische 
Krieg halt gar zu lang gewähret, und die Portiones 
nahmen auch immer mehr und mehr zu, also dass 
das Land fast ausgesogen und gar Viele nichts mehr 
geben konnten, also immer zugeseufzet zu Gott, und 
gebetten, dass Er uns doch den lieben Frieden ein-
mahl aus Gnaden schenken und bescheeren wolle; 
welchen sehnlichen Seufzer der Armen und Nothlei-
denden Gott dann in Gnaden gewähret, und hat die 
hohen Häupter dahin gelenket, dass sie doch einmahl 
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zum Frieden getrachtet, und wurde zu C a r l o v i c z 
ein schönes Conferenz-Hauss gebauet , all wo hernach 
alle Pottschafter zusammen kamen, und den lieben 
Frieden beschlossen haben, — welches geschehen Anno 
1699. den 26-ten Jäner, und wurde solcher Frieden 
auf 25 Jahr verlängert und bestättiget. 

Was nun vor eine sonderliche Freude daraus 
entstanden, ist Jedermann bewusst über diesen schon 
lange gewünschten Frieden, und gedachte Jedermann: 
nun werden wir einmahl in guter Ruhe und Frieden 
leben können, und uns wiederum in etwas erhollen 
über die lange Unruhe und unfriedliche Zeit, so wir 
gehabt; aber leider Gott! es währte gar nur kurze 
Zeit: dann es liesse sich bald eine neue Rebellion und 
Empöhrung verführen und anmerken, wiederum von 
ihren eigenen Einwohnern, gedachten aber solches 
noch in der Stille zu halten; allein, es komme doch 
am Tag, und wurden etliche verdächtige Persohnen 
gefangen und nach Neustadt in Arrest überbracht, 
von welchen allen dann folgends e twas wird zu ver-
nehmen seyn: wie es ferner ergangen, und was her-
nach vor ein grosser Krieg daraus entstanden, end-
lich auch vor einen Ausgang genohmen, — soviel mir 
undzwar nur das wenigste von diesen allen wissend 
worden ist. 
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Erstens folget die Beschreibung von dm Fürsten Rakoczy: wie 
derselbe in den Arrest nach Neustadt gebracht und auch wieder 

daraus entkommen ist. 

Anno 1701. In den Monat May wurde Fürs t 
Rakoczy und Baron S z i r m a y , nebst noch anderen 
Drey Vajvoden*) aus Ober-Ungarn nach Neustadt 
gebracht, und allda in Arrest gethan worden; Ursach 
dessen, weil sie sind beschuldiget worden, als ob sie 
in den Land eine Rebellion hätten anfangen wollen, 
und dabey auch unseren allergnädigsten Kayser und 
König nach den Leben gestanden; also hat man sie 
da scharf verarrestiret und verwahret, bis auf fernere 
Verhör. Es wurde also ein Hauptman dazugestellet, 
der das Commando gehabt über die Arrestanten und 
über die, so sie verwachen musten, nebst noch einen 
Lieutenant, und wurde ihnen scharfe Wacht zu halten 
anbefohlen, — welches wohl auch eine Zeit lang ge-
schah; allein, es währet nicht gar lange diese ihre 
Treue, die sie ihren Allergnadigstén Herrn geschwo-
ren haben, sondern sie liessen sich bald der Arrestan-
ten ihre Seite ziehen und bereden, und berathschlag-
ten sich unter einander: wie sie es angreiften sollen, 
dass sie den Fürsten R a k o c z y heraus helfen und 
fortpraktiziren könnten aus den Arrest ? und alle An-
stalten machten: auf was weiss Er heraus könnte 

*) A Rákóczival egyidejűleg elfogott három Vay (Mihály, 
Ádám, László) nevéből eltorzítva. 
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gebracht werden. Endlich hernach auf einen Tag, da 
sie ihre Gelegenheit ersahen : da haben sie Ihm Abends 
beim Thor-Speeren, verkleiter, als ein Reitknecht, mit 
einen Futter-Sack durch alle Wachen herausgeführet, 
und gleich zum Thor hinaus, allwo dann schon vor 
den Thor sein Knecht mit einen Pferd gewartet, wie 
auch des Hauptman, der Ihm hinausgeholfen, sein 
Bruder, ein Lieutenant, welcher dann mit Ihm auch 
gleich fort ist; und wie wohl die andern beede, als 
der Hauptman und Lieutenant auch gedachten: sie 
wollen den andern Tag in der Stille auch hernach, es 
wird so geschwind nicht an Tag kommen, und wo sie 
dann ihr Loos zusammen gaben, alldort antreffen; 
allein, ihr Anschlag müsslinget ihnen, und gieng ihnen 
nicht allerdings von Staten: dann es muste noch den-
selben Tag offenbahr werden; als man Ihm in seinen 
Qvartier nicht gehöret oder vermüsset hat, und gleich 
nach Ihm f rag te , hat der Hauptman zur Antwort 
geben: Er wäre aller übel auf, Er lieget drine! Da 
man ihm aber keinen Glauben geben wolte, und schon 
fast gemündelt: es möchte nicht recht zugehen, und 
die Sache dann weiters angezeiget, — so hat man her-
nach visitiret, und Niemand gefunden in den Zimmer 
wo der Rakoczy gewesen. Er, der Hauptmann, aber 
wollte sich wohl gleich excusiren: Er wüste nicht, auf 
was Art solches geschehen wäre, Er wäre unschuldig 
daran. Alleine, die Entschuldigung half wenig: son-
dern Er wurde gleich samt den Lieutenant in Arrest 
genohmen, liaehmahls examiniret und befraget, welche 
dann dieses alles nicht läugnen, sondern gestehen 
müssen; und endlich, nach genügsamen Verhör, wurde 
ihnen ihr Urtheil gefallet : dass nähmlichen den 
Hauptmann, mit Nahmen N. L e h m a n n , solle erstli-
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ehen der Degen zerbrochen, und vor die Füsse gewor-
fen werden, nachmahls der Kopf abgeschlagen und 
der Leib geviertelt werden, hernach sollen die Viertln 
samt den Kopf vor die Stadt-Thör liinausgestekt 
werden; welche Execution dann den 24-ten Decem-
bris noch selbigen Jahres mi t den Hauptmann vollzo-
gen worden. Dem Lieutenant aber wurde ein Urtheil 
gefället, dass ihme der Degen auch zerbrochen, und 
vor die Füsse geworfen werden solle, und der Kopf 
abgeschlagen, — allein, weilen Er nicht gar so viel 
Schuld dabey gehabt: so wurde Er begnadet, und auf 
6 Jahr lang nach Raab verwiesen, als ein Gefangener 
alldorten in Eisen zu arbeiten. 

Nachdem aber der Fürst R a k o c z y hinausge-
kommen : hat Er gar nicht lange gewartet, sondern 
nur fortgeeilet noch bei Nacht seinen Weg, den Er 
Ihm schon vorher wird auserwählt haben , da man 
Ihm nicht viel wird antreffen; dann, wiewohlen m a n 
Ihm gleich auf allen Strassen naehgesetzet und liach-
geforsehet hat , durch gewisse Leuthe, die geschwind 
dazu bestellet worden, dass sie Ihm sollen nacheilen? 
auch versprochen worden viel Geld, j a bis 10,000 
Thaller, der ihm lebendig, oder nur seinen Kopf nach 
Neustadt oder Wien brächte, — so ha t man Ihme 
doch nicht bekommen können, und ist also ungehin-
dert fortgekommen, und nach Pohlen zu, auf ein ge-
wiss Ort, da Er gedachte sicher zu seyn, allda sich 
eine Zeit lang aufgehalten, und hin und wieder sich 
um Hilfe beworben. Und weilen eben dazumahl der 
König in Frankreich wider unsern allergnädigsten 
Kayser und König einen Krieg angefangen, wegen 
des Königreichs Spanien, — nachdem selbiger König 
mit Todt abgegangen, und der König in Frankreich 
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dasselbe behaupten wollen, auch mit Hilfe des Pabs-
tens seinen Sohn würklich dareingesetzet, von rechts-
wegen aber es den Erzherzog Kar l , als unsern aller-
gnädigsten Kayserlichen Prinzen, zugehöret: so muste 
solches schon von beeden Theilen mit Schwerd aus-
gefochten werden. 

Also gedachte der König in Frankreich: die Sache 
würde Ihm wohl zu seinen Handel dienen, wan Er es 
könnte dahin bringen, dass das Ungarland aufririseh 
würde, oder einen Krieg anfienge, dass alsdann der 
Kayser dahin auch sein Theil Volk oder eine Armee 
haben müste, — so könnte Er demnach besser mit 
Ihm kriegen; verspräche dannenhero dem R a k o c z y 
Hilf: Er solle nur sehen, wie Er das Land könne auf-
wiklen, Er werde Ihm schon an die Iland gehen und 
auf alle Weis und Weg helfen. Wie es auch gesche-
hen, — dann Er schickte Ihm nicht allein gleich viel 
Geld: sondern auch hernach allerhand Kriegserfahrne 
Officiers, Konstäbler, *) und dergleichen Leuthe, die 
Ihm konnten von ein und anderen berichten: wie das 
und jenes anzugreifen, und was zu einer Armee von 
Nöthen dieselbe aufzurichten , oder in Ordnung zu 
bringen? Machte Ihm also der R a k o c z y e r stens einen 
Anfang in Ober-Ungarn von etlichen hundert Mann, 
und zwar die meisten (wie mann vernohmen) zu 
Debreez in , die sich immer mehr et en ; hernach 
schrieb Er in ganz Ober-Ungarn an alle Gespanschaf-
ten, und ermahnet alle und Jede, Hohe und Niedere 
Edl und Unedl, wer die auch seyn, dass sie sollen mi t 
Ihm halten und sich zu Ihm schlagen, die ura l ten 
Freyheiten des Landes wiederum zu suchen. — wohl 

*) Tüzér, hadmérnök, 
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wissend: wie das ganze Land bishero ihrer alten 
Freyheiten und Gerechtigkeiten beraubet worden, mit 
grossen Auflagen, Contribution, Qvartiren, und noch 
anderen dergleichen harten Beschwerungen mehr, 
und haben also von Jahr zu Jahr zugenohmen, da 
man immer gehofet : es soll abnehmen, oder gar wie-
derum aufhören; weil aber solches nicht geschehen 
noch bis anliero, und den Land fast unerträglich war 
mehr länger auszustehen: also wollen sie sehen, class 
sie mit der Hilfe Gottes sich dessen können befreyet 
machen. Mit diesen und anderen dergleichen Beredun-
gen mehr hat Er sich Ihme immer mehr und mehr 
anhängig gemacht, dass sie Ihm dann mit Freuden 
Hauffenweis zugefallen, und also schon zimlich Volk 
zusammgebracht, machte Er alle Anstalten eine 
rechte Armee aufzurichten, und dem Krieg mit ernst 
anzufangen, — wie hernach zu vernehmen seyn wird. 
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Der Anfang des Krieges. 

Anno 1703, bald zu Anfang des Jahres, da nun 
Fürst R a k o c z y schon einen zimlichen Haufen Kriegs-
volk beysammen gehabt: fielen Sie in Ober-Ungarn ein, 
thaten allda grossen Schaden, wer sich ihnen wider-
sezte, mit Blindem und Rauben. Es kam auch der 
B e r c s é n y zu ihnen, samt noch andern Grossen und 
Edlleuthen, die Ihme dann auch zu seinen Handl 
dienen halfen. Dem B e r c s é n y machte Er zu einen 
Generalen, und gab Ihm die Armee über zu führen ; 
und brachten dann immer weiter und weiter, bekom-
men dann auch manches Ort und Stadt ein, fielen 
auch hernach in Siebenbürgen ein, ein Theil von 
ihnen, und bekommen dann auch mit der Zeit unter-
schiedliche Städte; und obwohlen von denen Kayser-
lichen ihnen gleich hie und da Widerstand geschähe, 
und gedachten sie zu hindern in ihren Vornehmen, 
und manchen Scliarmitzl mit ihnen hat ten: so f ragten 
sie doch wenig darnach, und half nichts, dann sie 
mehreten sich von Tag zu Tag, und hielt fast alles 
mit ihnen, was auf den Land oder in geringen Orten 
war. Ja, sie bezwungen wohl auch die Städte und 
Festungen, dass sie es einsperten und so lange plo-
ckirten, bis sie sich ergaben; wie sie dann noch 
dieses Jahr nach L e u t s c h a u , E p e r i e s , C a s c h a u , 
Tockay , Munka t s , und fast das ganze Ober-Ungarn 
einbekommen, hernach sich vertheilet, also dass der 
R a k o c z y in Siebenbürgen mit einen Häuften geblie-
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ben, und Theils in Ober-Ungarn, — die anderen sind 
heraus in die Bergstädte mit den B é r e s é ny gegan-
gen, nachmahls auch derselben sich bemächtiget und 
bekommen, da eine zimliche Beuthe von Silber und 
Gold, und hernach den völligen Genuss davon; die 
Kaiserlichen versuchten zwar vielmahls denselben zu 
widerstehen, und sie davon zu vertreiben, und hatten 
manchen blutigen Scharmitzl mit ihnen an unter-
schiedlichen Orten, absonderlich zu A l t s o h l und 
L e v e n z , — aber richteten nichts mit ihnen. Und 
wie man gehöret hat, dass das Bergwerk zu dieser 
Zeit, da sie es inne gehabt, überaus reich soll gewe-
sen seyn: so haben sie doch diesen Vortheil zu ihren 
sonderliehen Nutzen erdacht, und haben Kupfergeld 
schlagen lassen, und ihre Leuthe damit ausgezahlet, 
und Jederman, wo sie schon zu gebiethen gehabt, ha t 
selbiges auch von ihnen nehmen müssen; das Silber 
und Gold haben die Vornehmen für sich gesparet und 
weggefuhret. *) Nach diesen kamen sie noch weiter 
heraus, und war ihre Meinung, dass sie auch über die 
Waag kommen möchten; da ihnen dann erstlich der 
F o r g a t s zimlich mit den Kay serlichen Widerstand 
hielte und sie immer gut zurücktriebe: aber Fr wurde 
hernach auch falsch, und gienge zu die Kratzen über. 
Endlich, da sie gar zu stark kamen, und die Kayser-
lichen nicht mehr sie erwäliren konnten: kommen sie 
doch bei F r e y s t a d l herüber, — worauf sich dann 
hernach T y r n a u , M o d e r n , B e s i n g und S a n c t -
Georgen , bis auf Pressburg ihnen alles huldigte. Sie 

*) Alaptalan vád, mert az arany- és ezüstpénz — mint eléggé 
be van bizonyítva, — fegyver, posztó, ón, kén, és más itthon föl 
nem található hadiszerek vásárlására, úgy idegen reguláris hadak 
fogadására s fizetesére, továbbá diplomatiai költségekre fordíttatott . 
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sezten auch der L e o p o l d s t a d t zu unterschiedlichen 
mahlen zimlich zu, nachmahls bekommen sie auch im 
Winter die grosse und kleine S c h u t t ein, und thaten 
allda grossen Schaden; dass also dann bey uns eine 
Forclit entstanden ist, und die Bürgerschaft bei den 
äussern Thören wachen und den Anfang machen müs-
sen den 5-ten Decembris 1 703, Tag und Nacht eine 
Korparalschaft. 

Anno 1704. Da nun der Winter mit Gewalt ein-
drang, und die Wässer allenthalben, wie auch die 
Donau hart zugefrohren war: ist ein Theil von diesen 
ungebettenen Gästen auch herüber auf diesen Boden 
gekommen mit den Karo ly , als ihren Generalen, der 
sie herüber comandirt hat, welcher zwar erstlich auch 
gut Kayserlich gesint gewesen, und ihnen in Anfang 
hie und da zimlich Abbruch thate mit seinen Volk, 
aber hernach von den Krüzen um all das seinige 
gekommen; da Er aber hernach kein andere Hilf ge-
sehen : hat Er sich auch zu ihnen geschlagen. Als sie 
nun herüberkommen sind, und gleich P a p a und sel-
bige Örter herum einbekommen: ha t der K a r o l y 
gleich zu P a p a sein Hauptqvartier gemacht, von 
dannen an alle Gespanschaften geschrieben, und sie 
ermahnet mit Ihm zu halten, und sich nicht zu wi-
dersetzen. Da Ihm dann gleich die ganze R a a b a u 
und der ganze Boden herauf zugefallen, und sich ge-
huldiget, und die meisten mit Freiden mitgegangen, 
welche ohnedem mit Verlangen auf Sie gewartet 
haben. Bis auf unsere Stadt war alles gehuldiget he-
rauf, ohne was die Festungen waren. 

Den 17-ten Juny hat der K a r o l y auch zu uns 
herauf geschickt den Oeskay und den Ta l l i án Fe-
rencz, wie auch den Beze rédy , und die Stadt auffor-
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dern lassen, und befragen: was wir thun wollen? 
Sind bis 2 Tag hier gewesen; weil sie aber gar ein 
grosses Begehren gethan, und unsere Herrn dadurch 
eine Ausrede gethan: sie wollen gewisse Herrn mit 
hinunter schicken, die mit den K a r o l y selbsten ac-
cordiren und sich bereden werden mit Ihm, und dann 
zwei Herrn deputirt, als Titulirter Herr K o v a c s i t s des 
inneren Ratlies, und Herr R e i c h e n h a i l e r des äus-
seren Rathes, nur unterdessen zum Schein, — darauf 
gleich in der Stille sind auch gewisse Herrn nach 
Wien zu Ihro Majestät in der Eile abgeschickt wor-
den, und gebetten: wo es möglich wäre Hilfe zu 
schaffen. Da ist dann gleich befohlen worden nacher 
Bruck , allwo die Kayserliche Armee gestanden, 400 
Mann herunter zu beordern, nebst einen Kaiserlichen 
Comandanten, so ein Hauptman gewesen, als Baron 
von B l u m e n b e r g , mit noch einen Hauptman Pri-
kovits genant, als Plaz-Major, nebst zwei Lieutenant, 
ein Wachtmeister-Lieutenant, und noch anderen Offi-
ciern. Den 26-ten January 1704. sind sie allhier in 
grossen Schnee und Ungewitter angekommen. Eben 
diesen Tag sind auch die Krüzen hier angekommen, 
ein Truppen, und fast zugleich etwas ehender, — 
dann sie haben ihnen gewiss eingebildet: die Stadt 
ist schon ihnen, es wird sich huldigen, alldieweilen 
unsere Herrn bey ihnen sind; wie sich dann auch der 
K a r o l y soll verlauten haben lassen: Er getraue Ihm 
Oedenburg mit den Korbatsch einzunehmen, — dann 
Er gedachte nichts anders, als die Huldigung von 
uns. Als die Krüzen aber um die Stadt herumritten, 
und bei den Wiener Thor auf den Berg etwas hinaus-
kommen, und sahen die Deutschen hereinmarschiren: 
so haben sie sich nicht lang umgesehen, sondern 
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gleich ihren Weg zurückgenohmen von der Stadt 
weg, und nach Kreuz hinunter. Als aber die Ungarn 
hernach gesehen und vernohmen haben, dass wir 
Kay serliches Volk in die Stadt bekommen: haben sie 
gleich unsere Herrn verarrestiret und nicht zurück-
gelassen, und mit sich lierumgeführet, wo sie hinkom-
men. Als aber der Kayserliche Gomandant samt den 
Volk in die Stadt hereinkommen: ist er geschwind auf 
alle Posten und zu die Thöre gegangen, und rings-
herum besichtiget: wie alles stehet ? und gleich alle 
Anstalten gemacht, wie dies and jenes kann befesti-
get und verwahret werden; und sind ihm gleich von 
unseren Bürgermeister Herrn F e r d i n a n d D o b n e r 
alle Schlüsseln übergeben worden. Es wurde auch be-
fohlen, nichts mehr zu verschonen, wie vor gesche-
hen, — wann man anders einen kann erlangen mit 
Stucken oder kloin Gewehr, — sondern Feuer geben 
auf sie. 

Darauf musten die Bauern von unsern Dörfern 
viel Schanz-Korb, Faschinen und kleine Spierkörb in 
grosser Menge machen, gros und klein Bauholz und 
Brenholz hereinbringen, so viel sie gekönt haben. Es 
wurden in der Inneren-Stadt alle Pasteyen erhöhet, 
so viel mann gekönt hat, und Schanz-Körb neben den 
Stucken gesezt. In der Vorstadt wurden auch auf vier 
Örtern Paterien gebauet, und hernach Stuck darauf 
geführet, nähmlich auf den Michaelis Friedhof, auf der 
alten sogenanten Fleischhackers Kirchen: da wurden 
zwey grosse eiserne Stuck aufgeführet , denselben 
Tliall hinunter, und gegen den steinenen Brücke, 
damit zu bestreichen. Item bey den Potschy-Thor 
wurden auch 2 Stuck aufgeführet. Item auf unsern 
Evangelischen Friedhof, in den äusseren, am Eck. 
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rechter Hand, wurden auch 2 aufgeführet, wegen des 
Langen-Zeiler-Grabens. Item, in den sogenanten Fo-
d o r i s c h e n Ilauss, bei den darauf sogenanten Schar-
fen-Eck, auf den Zimmer, welches auf der Stadt-
Mauer angebauet ist, sind auch 3 kleine eiserne Stuck 
aufgeführet worden, und aussen mit Faschinen und 
Erd dazwischen vermacht zur Brustwähr. Es wurden 
auch um die äussere Stadt ringsherum, — etwa 2, 
oder 3 Häuser-breit von einander, darnach man es 
dann immer an manchen Ort von Nöthen gehabt, — 
Bablatschen gebauet, damit man sich in Fall der 
Noth über die Mauer hinaus währen und schüssen 
könne. Auch in denen Roundellen wurden überall 
dergleichen Bablatschen und Schilterhauseln darauf 
gebauet. Vor die äusseren Thöre wurden auch noch 
vor der runden Mauer, Palisaten rundherum gesezt, 
und ein Spanischer Reiter davor gemacht. Es wurden 
in allen Gässen nach zwerch herüber Palisaten, und 
ein Spanischer Reiter davor gesetzet. Die Bürger-
schaft, welche vormahls in die Rotte eingetheilet ge-
wesen, wurde jetzo in die Korparalschaften getheilet, 
und nach Soldaten-Manier eingerichtet. Die in der 
Ritterschaft waren zu Officier gemacht, und 11, 12, 
oder 13 Mann (so wie es dann hat seyn können) in 
eine Korparalschaft getheilet. Ich wurde auch erstens 
zu einen Korparal gemacht, olmerachtet aber, da die 
Stuck bey den Scharfen-Eck in F o d o r i s c h e n Hauss 
sind aufgeführet worden: habe ich zu denselben als 
ein Konstabier, mit H a n s K o l l m a n n hin müssen, 
und dieselben versehen. — Hernach ha t man zum 
Schanzen anfangen müssen, um die äussere Vorstadt-
Mauer einen Graben machen, und da muste alles zu-
greifen: Hauer , Bauer, und was herinnen war, die 
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Bürger und Inwohner, und täglich einen Menschen 
auf die Schanz schicken, — da giengen dann zimlich 
schon die Plagen an. Der Wirth auf der Wacht, hat 
er einen Gesellen gehabt: die haben auch hernach 
wachten müssen, einen Menschen in der Robath, dem 
Soldaten zu Haus sein Qvartier und auch sein Essen 
geben im Anfang; und das Schanzen hat zimlich lang 
gewähret: den ganzen Winter und Frühling, j a wohl 
bis nach Pfingsten hin: dann auf manchen Ort ha t es 
gar nicht wollen recht von Statten gehen, wo es so 
lenig oder wässerieh war, und immer manches Ort 
zusammen gefallen, dass man es gar hat ausmauern 
müssen, dass es gehalten hat ; j a es fiel wohl auch 
bisweilen manches Stuck von der Stadt-Mauer in den 
Graben, all wo die Erd weggerutschet ist: dann die 
Grundfestung von der Mauer war etwas leicht, und 
der Graben nahe hinbey, — so muste mann hernach 
immer vorbauen und Pfeiler ansetzen, wo man gese-
hen hat, dass die Mauer schlecht ist. Als man aber 
verkundschaftet ha t , dass der Feind stark herauf-
gieng: da gieng das Flehen fast Tag und Nacht an, 
die Bürgerschaft von der Vorstadt in die Innere-Stadt, 
und die Bauern von denen Dörfern, sowohl von an-
deren, als von den Stadt-Dörfern, herein erschröcklich, 
dass alles, sowohl die Innere-, als die Vorstadt voll 
angefühlet wurde von Mehl, Getraid, Fleisch, und an-
deren Esswaaren; auch von Wein wurde nur allein 
bis 15,500 und etliche 20 Emmer dies Jahr herein-
geflehet, und wurde ein jedes Fassl, so hereingeführet, 
bemerket mit einen grossen Eisen, welches iiiezu 
gemacht worden, mit zwey Buchstaben F. W. als 
Fl eh -Wein , und wurden auch gewisse Herrn dazu 
deputiret, die solche Weine anbrennen mustén, wovon 
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man Ihnen, der den Wein hereingeführet hat, von 
jeden Emmer 2 Denar geben müssen. 

Item, brachten die Bauern Kundschaft herein, 
dass die Krüzen ganz in der Nähe herum auf den 
Dörfern alles völligen und sich zusamen ziehen; da 
muste die Bürgerschaft gleich stärker auf die Wacht, 
aufziehen. Es wurden auch die Hauer in die Korpa-
ralschaft getheilt, samt den Fremden, die von den 
Dörfern sich hereingemacht haben, derer dann dieses-
mahl eine zimliche Anzahl waren, und musten her-
nach auch nebst der Bürgerschaft wachten. Die Hand-
werks-Pursehen wurden gleichfalls beschrieben und 
in die Korparalschaften getheilet, welche dann hernach 
bei den vordem Thor Wacht gehabt. Die Thöre in 
der Vorstadt wurden gleich alle, bis auf das Wiener-
und Potschy-Thor, vermacht, mit Bäumen und Steinen 
inwendig verlegt, und wohl verwahret; denen Leithen 
wurde allenthalben Pulver und Munition, auch Ge-
währ ausgetheilet, denen Hauern Musqveten, Panta-
l ier , und Säbel; es wurden auch die Morgen-Stern 
aus den Zeughaus herausgegeben und zur Mauer ge-
lehnet, in Fall eines Sturms zu gebrauchen; Doppel-
haggen, Geschifte, und andere wurden auch zu den 
Thören und anderen gefährlichen Ortheii gegeben, und 
so viel als möglich, alle mögliche Vorsehung gethan. 

Den 15-ten February sind die Krüzen in grosser 
Anzahl, bis auf 1 2,000 Mann stark geschäzt, auf die 
Stadt zu, aber sind vorbei, und auf die Unterwiesen 
zu, wobei dann der K a r o l y selbst gewesen, und 
haben hernach allda ihr Lager geschlagen auf den 
Unterwiesen, und auf den Äckern gegen Schattendorf 
hinüber; auf den Abend sähe man schon die Menge 
Feuer im Lager, und höret nichts als Trompeten und 
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Paucken, — und sonst diesen Abend nichts verübet, 
und still gelegen. Der Comandant allhier liesse ihnen 
gleich zum Troz auf den Thurm bei den Windlichtern 
trompeten und paucken, auch sonst allerhand Mu-
sick machen, mit Schallmeyen den Türkischen Ein-
zug, und mit der Trompeten den Dragonern, und 
andere Marsch, und so vermischt bald diesen, bald 
andren, Trompeten und Paucken dazwischen; und das 
geschähe alle Nacht, so lange, als sie draussen gele-
gen und daherum waren, dass es dann den K a r o l y 
hernach hart verdrossen hat, und gräulich gedrohet: 
Er wolle uns noch dies und das t hun ! 

Den 18-teil February haben sich ein Trup von 
ihnen herfür gethan, und nahe gegen Wiener-Thor 
geritten; unsere Leuthe aber sind bald zu Pferd, bald 
zu Fus hinaus, und mit ihnen gescharmitzelt, — 
allein, sie waren zu stark, und konnten nichts mit 
ihnen richten; haben einen Deutschen Mann zwischen 
denen Gärten ermischt, und Todt gehauen, wie auch 
ein hiesigen Bürgers-Sohn, welcher draussen im Schan-
zen war, und sich etwas hindan begeben, gefangen, 
und mit sich in ihr Lager geführet, doch den anderen 
Tag haben sie ihm wiederum zurück hereingelassen. 
Item, diesen Tag, auf den Abend, da es schon ganz 
finster war , kommen etliche von ihnen unter das 
Bräuhaus herein, bis zu der jezt sogenannten Ritt-
meister Voglischen Mühle, und allda aus gespehet; als 
sie aber von unsern Leuthen bemerket wurden, und 
auf sie hinaus Feuer geben: da gieng es dick an he-
rein mit Schüssen. Es wurde aber gleich Lärm ge-
macht und die Leuthe auf die Mauer getrieben: dann 
man wüste nicht, wie viel ihrer etwa sind, — sie 
stekten alle zwichen den Zaun und den Ställen in den 
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Bräuhaus, und schössen herein, und gewähret also 
eine gute Weile, welches aber gleich wohl bei uns, 
Gott sey Dank, ohne Schaden abgegangen, weiss 
nicht wie bey ihnen. Als sie hernach gesehen, dass sie 
nicht viel ausrichteten, — haben sie sich wieder in der 
Stille fortgemacht. 

Den 19-ten February darauf, als mann nun ge-
dachte, das sie allda ihren Vortheil suchen, — indeme 
noch viel Zaun, Ställe und anderes Gestrip bei den 
Bräuhaus und in Garten herum war, — wurden die 
Leuthe von allen Viertln hinauscommandirt, gleich 
Früh, die Zäume und Ställe nieder zu reissen und 
alles wegzuräumen, auch von den Bräuhaus, von der 
Bräuhaus-Mühl, und von des Herrn E n g e l s Haus in 
Garten die Dächer abzubrechen; und haben nicht 
einmahl davon recht fertig werden können: als die 
Krüzen dieses gesehen, sind sie ganz dick zu Pferd 
und zu Fus herüberkommen zwischen 9 und 10 Uhr. 
Ob man zwar ihnen gleich mit Stucken hinaus be-
gegnet : haben sie sich doch nicht abschröcken lassen, 
sondern nur auf die N e u h e l l e r i s c h e Mühle zu, hin-
ter derselben sich in den Langen-Zeiler-Graben bege-
ben, die zu Fus, die Reiter aber blieben hinter der 
Mühle stehen. Die N e u h e l l e r i s c h e Mühle wurde 
gleich erstens von ihnen angezündet, und die Talpat-
schen machten sich alle in Langen-Zeiller-Graben, hin-
ter den T s c h a i k i s c h e n Garten, all wo noch eine 
Mauer gestanden, — da konnte man ihnen mit keinen 
Schus zukommen. Es stunden auch viele Bäume und 
mehrere Stück Zäune noch dort, und da dass sie sich 
aufhalten konnten, und immer unter derselben herein 
feuerten. Hernach haben sie aueli in den T s c h a y k i -
schen Garten das Haus angezündet, auch den E n g Ii-
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sehen Garten, und wo nur ein Lusthaus oder etwas 
von Holz gewesen, den Ziegl-Stadl alles angezündet, 
und haben sieh um und um die Stadt gemacht; das 
Lazareth, und die Mühle des Herrn Stadtrichters 
E g i d i P r i s o m a n n auch angezündet, und haben ge-
meint dadurch ein Feuer in die Stadt zu bringen, und 
wann die Stadt also in Feuer wäre : wollten sie stür-
men, dann sie haben schon die Leitern und alles bereit 
gehabt, auf den Dörfern haben sie den Bauern die 
Leitern weggenohmen, wie sie es gefunden haben: 
Greb-Leitern, Heu-Leitern und andere Steig-Leitern, 
wie sie es antrafen, und haben sie zusammengeführt. 
Allein, Gott hat ihnen ihr Vornehmen gehindert, dass 
es nicht nach ihren Willen ist hinausgeloffen; und ist 
denselben ganzen Tag ganz still gewesen, und kein 
Wind gegangen, bis um Mitternacht: da hat sich ein 
schröcklicher Wind erhoben, — allein, das Feuer ist 
schon meistens ausgeloschen, und hat keinen Schaden 
thun können. Unterdessen gieng das Schüssen immer 
fort hinaus, und wo nur einer erblicket wurde: so 
wurde nichts verschonet; sie ingleichen auch herein 
geschossen, aber Gott sey Dank, ohne sonderlichen 
Schaden; nicht mehr als zwey Persohnen sind von 
uns getroffen worden, ein Student herinner der Mauer 
in Kopf, welcher den anderen Tag darauf gestorben, 
und von den Soldaten ein Fourier, welcher mit ande-
ren Soldaten und Bürgern hinaus auf sie gefallen ist, 
von ihnen auch getroffen worden, und gleich Todt 
geblieben; doch hat derselbe, der ihm erschossen, 
auch gleich von den Bürger Nahmens L i s t , sein Rest 
bekommen. Hat also das Schüssen von 10 Uhr an, bis 
Mitternacht gewähret gegen einander, auch das Bren-
nen bey ihnen; das gröste Glück war, dass das Bräu-
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liaus und die Mühle allda vorhero abgebrochen wor-
den, — sonsten hätten sie durch dieselbe gar leicht 
ein Feuer hereinbringen können. Als sie nun gesehen, 
das sie nichts richten, und nach Mitternacht auch 
sehr kalt worden : haben sie sich gegen den Tag in 
der Stille weggemacht und wegmarschirt; den ande-
ren Tag darauf Frühmorgens, als den 2 0- ten February, 
ihr ganzes Lager auf den Unterwiesen angezündet, 
und davon Theils" auf Wandorf zu, und andere Dörfer 
sich ausgestreuet. Der K a r o l y aber selbst, ist mit 
den meisten und gröstenTrup auf E i s e n s t a d t zu, — 
aus Zorn, weil Er hier nichts gerichtet hat, — welche 
sich Ihme dann gleich ergaben, und gedachten nicht, 
dass es ihnen so ergehen wird, als hernach geschehen: 
dann sie haben sehr übel mit ihnen gehauset, alles 
ausgeblindert, aufgesucht, wo nur was verstekt ge-
wesen ist, und mit weggeführet. Die zu W a n d o r f 
sind immer liegen geblieben, und haben sich also fast 
alle Tag sehen lassen, ein Trup heraus auf die Äcker, 
und immer weiter herunter, und haben mit unseren 
Herumreitern gescharmitzelt; allein, in die Nähe 
haben sie sich nicht recht herzugetrauet, dann sie fürch-
teten die Stuck sehr. Indessen hat man immer Nachricht 
und Hofnung von Kayserlichen Volk, dass es kommen 
soll, und sie wiederum von hieraus wegjagen, und von 
E i s e n s t a d t , — welche dann auch am Gri'men-
Donnerstag geschehen, dass sie da, zu E i s e n s t a d t , 
mit den Krüzen geschlagen und sie ver jagt haben. 

Eben diesen Tag kam Kundschaft herein, dass 
bis 180 Kruzische Wägen mi t P r o v i a n t zu W a n -
d o r f wären, und auch nicht viel Krutzen dabey 
seyen; unsere Lenthe wurden aber n icht geschwind 
hillausgelassen, bis die rechte Nachricht kam. Endlich 
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Nachmittag zwischen 3 und 4 Uhr wurden zu Pferd 
und zu Fus hinausgelassen, wer da wolt, — aber es 
wäre schon zu späth, dann die meisten Wägen waren 
schon heraus und gegen Schattendorf zu. Unsere 
Lenthe giengen dann gleich auf sie los, als die Krü-
zen sie zu Wandorf ersehen, sind sie gleich heraus 
die Wägen zu secundiren, — aber unsere Lenthe 
drehten sich gleich auf sie zu, und scharmitzelten 
eine Weile mit einander. Die Krüzen aber hielten 
nicht lang, sondern giengen wieder zurück nach W a n -
d o r f ; unsere Leuthe setzen ihnen auch gleich nach, 
dass sie sich in Häusern überall versteckten, und auf 
unsere Leuthe herausbrenneten. Da sie aber sahen, 
dass immer mehr und mehr Volk hernachkam von 
der Stadt hinauf: so sind sie durch die Gärten aus in 
den Wald hinausgegangen; aber unsere Leuthe haben 
sie wacker begleitet, und sollen bis gegen 40 Krüzen 
Todt geblieben seyn. DiesmahJ ist von unseren Leu-
tlien keiner gleich Todt geblieben, als der sogenannte 
L u t h e r i s c h e S t e p h a n , welcher von einen Krüzen 
mit einen Tcliackan zum Kopf getroffen, und auch in 
etlichen Tagen darauf sterben müssen; auch ist ein 
Kroatischer Schuster in Fus blessirt worden. Die 
Wägen draussen sind unterdessen durchgegangen, 
aber sind von Bauern aufgefangen und geblindert 
worden gegen der E i s e n s t a d t zu, welche schon ge-
wusst haben, dass die Krüzen geschlagen sind. Unsere 
Leuthe traifen zu W a n d o r f noch viel an von Ochsen, 
Kühe und Kälber, auf die 50 Stück, und viel Pferd, 
auch von Waizen und Getraid, etliche 70 Hetzen 
Haber, und was noch von anderen Graflwerk ist ge-
wesen, eine zimmliche Beute, dass sie es diesen Tag 
nicht alles gar haben herunterbringen können. Den 



anderen Tag sind sie wiederum hinauf, und hat der 
Comandant auch Kayserlicbes Volk mitgeben, und 
brachten das übrige gar herunter, — aber das meiste 
war schon in der Nacht verzogen und weggebracht 
in Dorf. Hernach ist dieses alles verkauft und zu 
Geld gemacht worden, um diejenigen, so sein Leib 
und Leben gewagt den ersten Tag, denselben ausge-
theilet worden, es mag seyn gewesen Bürger, Hauer, 
oder Fremder : jeder 4—17 kr. werthes; und hätten 
wohl mehr bekommen sollen: aber die Officire haben 
das meiste in ihren Beutel gestekt. Ein F a h n l ha-
ben wir diesmahl auch von die Krüzen bekommen. 

Als nun der Comandant allhier vernohmen, dass 
die Krüzen würklich von E i s e n s t a d t ver jagt worden, 
hat Er erlaubt : wer nun Lust und Belieben hat , 
hinaus den Feind aufzupassen, oder denselben zu 
verfolgen, der solle nur hinaus; und weil absonder-
lich Nachricht kommen, dass zu Kolnhof noch eine 
Trup ist, welche zwar erst dahin kommen, und haben 
auch auf E i s e n s t a d t sollen den K a r o l y zum Suc-
curs zukommen, und wüsten also nichts davon, dass 
sie weg waren von E i s e n s t a d t , —- kam also die 
Nachricht am heiligen Christtag Früh herein, dass sie 
da zu Kolnhof noch wären : also hat der Comandant 
eilends die Bürger und Inwohner, und wer nur Lust 
hat te , hinunter, dieselben zu verjagen ermahnen 
lassen. Und sind die Lenthe dann aus der Kirchen 
wieder heraus Theils, und mit hinunter; und kam 
dann eine zimliche Anzahl zu Pferd und zu Fus 
zusammen, — allein, der Comandant liess nicht mehr 
dann, bis 500 Mann, ohne des Deutschen Kayserlichen 
Volkes; und zogen gleich fort hinunter unter der 
Früh-Predigt am heiligen Tag, und traffen die Krüzen 
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noch da an. bis 300 Mann Talpatschen : welche sich 
aber gleich tapfer währten, dass unsere Leuthe 
Anfangs nicht viel konnten schaffen mit ihnen. Sie 
reterirten sich in die Zimmer, auf die Böden, und 
gaben wacker Feuer auf unsere Leuthe, wann sie 
hinzu wollten; und da sie da nicht mehr sich erhal-
ten konnten : sind sie in die Stadt hinein zusammen 
und sich gewehrt. Als nun unsere Leuthe sahen, dass 
sie dort auch nichts mit ihnen schaffen können: 
haben sie sich in eine grosse Gruben salvirt, und da 
sieh auch eine gute Weile gewehret, und viel von 
unseren Leuthen blessirt j endlich haben sie unsere 
Leuthe doch tibermeistert und in der Gruben zusam-
menschössen und umgebracht; auch die andern, die 
noch dort und da in Zimmern, und auf den Boden 
versteckt waren, aufgesucht, und niedergemacht, — 
doch bis 60 haben sie aber gefangen mit sich herauf 
gebracht, worunter dan viele blessirt, Theils ja tödlich 
blessirt waren, dass sie auch hier starben. Von unse-
ren Leuthen sind nicht mehr als zwey gleich auf der 
Stelle Todt geblieben, als ein Zischmenmachermeister 
Nahmens K i f j a c z y , und ein fremder Koch, aber 
bis 10 oder 12 sind blessirt worden, worunter auch 
Theils gestorben sind. An Beut war nicht viel da, 
als was eher an Gewehr bekommen ha t ; etwas von 
Pferden war da, aber nicht viel Rindvieh, dann sie 
haben sich nicht viel vorgesehen, — werden also 
wenig von diesen dazumahl seyn durchkommen, dann 
unsere Reiterey hat gleich das ganze Dorf umrungen, 
dass keiner hat hinauskommen können. Die Gefange-
nen hier mussten hernach schanzen, bis sie wieder 
ausgelöst wurden. Diesmahl haben wir auch 3 Fahnen 
von ihnen bekommen. 
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Den 20-ten April ist der Platz-Major von hier 
weg, mit 200 Mann nach G ü n s hinunter, dasselbe 
mit dieser Mannschaft zu besetzen, und Er als Co-
mandant da zu seyn. Im May haben sieh die Krüzen 
wieder stark gesamlet und heraufkommen bis nach 
Kreuz . Weil mann aber unter dieser Zeit immer mit 
den Friedens-Contract umging : also wurde der Ocu-
l i t s a n y nebst den Bischof von S i m e g h 11 acher Wien 
gesehikt, wegen diesen Friedens-Contract, und sind 
den 2 7-ten May hier angelangt, als dahin zu reisen. 
Eben diesen Tag Vormittag zwischen 7 und 8 Uhr, 
ehe sie hier ankommen sind : sind von eleu Krüzen, 
welche zu K r e u z gelegen, ein Trup vorhero herauf, 
und haben die ganze Kühehalt aus den letzten Viertl, 
und auch der Kolnhofer ihre Halt weggetrieben, ohne 
anderen Vieh, Ochsen und Pferde, deren sie auch 
wenig aufraffen und bekommen, dann man versähe 
sich nichts solches, die weil man hörte, dass diese 
Leuthe hier ankommen sollen; ob man wohl gleich 
mit Stucken nach sie sclioss, — so war es alles um-
sonst. Nach diesen kommen beede Herrn Abgesandte 
hier an; unsere Herrn, nebst den Comandanten, ha-
ben ihnen alles beygebracht, und geklaget : warum 
sie dieses getlian haben ? So ist gleich ein Schreiben 
von ihnen beeden, und auch von unseren Herrn ab-
gefertiget worden : ob sie dieses Vieh alles wieder 
erfolgen lassen wollten auf Ablösung ? So haben sie 
geantwortet : wann sich die Stadt erkläret zu huldi-
gen und mit ihnen zu halten, — so solls ihnen alles 
wieder werden, wo aber nicht, so wird auch das 
geringste Stück Vieh nicht mehr zurückkommen. Und 
ist auch so geschehen, dass wir nichts mehr bekom-
men haben, weil wir in ihren Willen nicht eingewil-



liget; und haben uns diesesmahl ein ziemliches ver-
setzet, bis auf 1000 Stück Vieh, wie maus geseliäzt 
hat, bekommen, und also ihren Schaden, den man 
ihnen zweymahl gethan, wiederum eingebracht. Nach 
diesen haben sie fast alle Tage herum um die Stadt 
gesträuft, dass fast kein Mensch recht sicher gewesen 
auf dem Feld; absonderlich in den Wäldern haben 
sie immer gepasst, und auf das Vieh gelauert, so noch 
in anderen Viertln gewesen, — allein, man hat das 
Vieh allezeit ganz späth, um 7, 8 bis 9 Uhr ausge-
trieben, und nur in der Nähe, unter den Stucken 
gehalten, auch wohl manchen Tag, da man sie ver-
kundschaftet, gar nicht ausgetrieben. 

Den 20-ten Juny zwischen 8 und 9 Uhr ist wie-
der Lärm entstanden, und sind die Krutzen von Wolfs 
herein auf das ganze Weingebürg geritten, und die 
Leuthe so darinen waren, aufgesucht, und welche sie 
da angetroffen haben, erschlagen, ausgezogen, ja viele 
niedergehauet, geschossen, und verwundet. Hernach 
sind sie in grosser Anzahl vor der Stadt vorbey, und 
auf Eisenstadt zu, weil sie vermeinten : sie werden 
sie gleich wieder hineinlassen, wie das vorigemahl 
geschehen; weil sie ihnen aber gleich mit den Stucken 
begegnet und sie bewillkommet haben : so haben sie 
dann leicht können abnehmen, wessen sie gesinnet 
sind gegen ihnen die Herrn E i s e n s t ä d t e r , — haben 
also hernach aus Zorn ihnen herausten die Stadl 
angezunden, und auch dort herum etliche Oerter 
abgebrennt und geblindert. Hernach sind sie wiede-
rum zurück, und übernacht bey Klingenbach auf den 
Unterwiesen gelegen. Den anderen Tag ist wieder 
ein Lärm geworden, und sind diese Gäste in aller 
Frühe aufgebrochen, und von der Unten hereinmar-



schirt, ganz späth; Theils sind gleich hinüber auf 
ihren alten Weg gegen W a n d o r f zu, — sind aber 
nicht hinein, sondern gleich auf die Löwer in die 
Weingärten geritten, und die Leuthe aufgesucht, von 
da neben der Stadt vorbey; als man ihnen aber mit 
den Stucken wacker begegnet : sind sie auf die Feld 
heraus und vorbey gesprengt. Der andere grosse 
Hauffen aber ist ganz langsam marschirt gegen den 
Gericht herein, auch manchmal sti) gestanden, und 
sich recht in Parade gestellt, dass man also würklich 
geklaubet : es ist etwa noch was in Hinterhalt, und 
sind Willens auf die Stadt anzurücken; haben hier 
desswegen gleich alle Anstalten gemacht und sich 
vorgesehen, aber es war nur eine Blenderey und 
vermeinte Schröckung bey ihnen, — dann, als sie ge-
sehen, dass man auf die andern mit Stucken zuge-
schossen und durchgegangen sind : haben sich diese 
auch auf den Berg hinter den Gericht hinaufgelengt, 
in Thal hinüber bei den Tiefenwegen, und auf die 
Angerer - Weingärten zu. Als nun der Comandant 
allhier gesehen, dass sie durchgehen : hat Er gleich 
von seiner Miliz einige, nebst den Freyreitern, und 
auch anderen, so gerne mitgewolt, hinaus comandirt, 
ihnen vorzupassen und den Pass abzuschneiden, — 
aber sie haben nicht gehalten, dann je weiter ihnen 
unsere Lenthe entgegen giengen: desto weiter sind sie 
gewichen, und gar zu weit hat sich das Fussvolk auch 
nicht begeben dürfen; doch sind sie gleichwohl zim-
lieh auf den Hals gekommen, dass sie mit den Sclius 
einander gelengen konnten, haben auch eine Weil mit 
einander Kugl gewechslet, und einige von ihnen bles-
sirt, den unsrigen aber ist kein Schaden geschehen. 
Wie sie also den Ernst gesehen, haben sie sieh durch 
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den Zaschalm-Wald durch begeben, wiederum auf ihr 
ordinari Nest: auf Kreuz hinunter, und auch da nicht 
lange aufgehalten, sondern weiter hinunter, gegen 
N i c o l a i und S t e i n a m a n g e r gegangen. 

Den 13-ten Juny hat der General H e u s t er mi t 
den Krüzen olmweit Raab geschlagen, wobei dann 
der Forgats sie comandiret ha t ; und wurden die 
Krüzen bei 5 oder 6000 Mann geschlagen, und viele 
Fahnen, Stuck, und Bagage erorbert. 

Den 22-ten Juny darauf wurde allhier aus Befehl 
des Herrn Comandanten das TE DEUM LAUDAMUS 
abgehalten, wegen dieser Victoria; in der Früh Pre-
digt, Nachmittag aber, Abends um 5 Uhr, musste die 
ganze Bürgerschaft nebst der Garnison, die Hand-
werks-Purschen. Freyreiter, die Fremden, Bauern, 
und auch die so unsere Dörfer haben geben müssen, 
samt den Soldaten, wie auch die Hauer, und alles was 
wehrhaft war, bei den Potschy-Thor hinausmarschi-
ren und auf den L e o n h a r d s - B e r g sich in Ordnung 
stellen, gegen Ungarn hinunter dreymahl alle zugleich 
Salve geben; es wurden auch 2 Böller hinausgeführet, 
und diese waren allezeit der Anfang, nach diesen um 
die Innere-Stadt um und um, hernach in der Vorstadt 
die Stuck, so heraussen stehen, 10, und also jedesmahl 
50 Stück Sehuss; nachdeme gieng es draussen mit 
den kleinen Geschoss alles zugleich an, und auf diese 
Weis geschah es dreymahl, — hernach marschirten 
sie wieder alle herein, und jeder in sein Quartier. 

Den 24-ten Juny, als am Tag Johannis, wurde 
jeden Bürger von gemeiner Stadt 2 Halbe Wein und 
2 Ungarische Brod ausgetheilet, hernach den andern 
allen, so mit draussen waren, jeden 1 Halb Wein und 
1 Ungarisches Brod, den Ivonstablern aber jeden, wie 
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vorhero auch gebräuchlich war, 3 Halb Wein, 2 Un-
garische Brod, und ein Pfund Fleisch gegeben. 

Den 25-ten Juny Nachmittag ist der O c u l i t s á n y 
nebst den Bischof von S i m e g h wieder von Wien hier 
angelangt, und gewisse Punkten mitgebracht, so der 
Kayser denen Ungarn verwilliget hat, wann sie damit 
wollen zufrieden seyn, und darauf eingehen; und sind 
über Nacht hier geblieben. 

Den 2 6-ten Juny Früh sind sie wieder von hier 
weg, und hinunter z u m R a k o c z y , welcher mit seinen 
Volk bei F ö l d v á r stehet, Ihm solches zu offenbah-
ren; musten also die Krüzen, welche*da herum waren, 
auch gleich alle mit Sie hinunter bis unter die Raab, 
und soll sich keiner da herum blicken lassen, bis zu 
Ausgang dieser Sachen. Allein, es hat gar nicht lang 
gewähret : dann die Krüzen samleten sich wieder 
allenthalben sehr zusammen, und nachdem die Kay-
serlichen nach der Schlacht ein Corps die Raabau 
durchstreiften und zu K a p u v á r wieder von den 
Krüzen einen Trup antrafen und mit ihnen scharmit-
zelten, — auch von dannen gar hierherkommen und 
herauf weichen müssen; und sind den 29-ten Juny in 
der Nacht hier ankommen bis 2000 Mann Deutsche 
Reiter, und Fus-Volk, auch Krobathen und Razen 
zu Pferd, und haben ihr Lager herober Kolnhof, auf 
der Wiesen geschlagen. Den anderen Tag darauf sind 
ihnen die Krüzen gleich nachkommen, und auf 
Kreuz , als ihren gewöhnlichen Aufenthalt, begeben; 
und musten dann die Kayserlichen ihr Lager da wie-
derum aufheben, und ganz zur Stadt vor denPotschy-
Thor auf den Viehmarkt hin machen. 

Den 2-ten July aber brachen die Kayserlichen 
wieder auf, und gingen zur Armee; allein, bis 170 
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Mann Reiter behilte der Commandant von ihnen hier, 
um den Feind mehreren Abbruch zu thun und nach-
zusetzen, auch wegen des Feldbaues, damit man es 
sicher hereinbringen kann, — und wurden gleich in 
der Vorstadt, in ersten und letzten Yiertl einqvartirt. 
Von den Krüzen hatten wir hernach fast alle Tag 
Lärmen, dass sie um die Stadt herumstraiften, die 
Leuthe aufsuchten und von Feld hereinjagten, auch 
auf das Vieh lauerten. 

Den 13-ten July Abends zwischen 6 und 7 Uhr 
ist ein Lärm worden, und haben die Krüzen den 
Kolnhofern ihr -weniges von Ochsen und anderen 
Vieh, was sie vormahls nicht bekommen, gar wegge-
trieben, auch von der Stadt etliche Stück Ochsen, was 
sie in der Eil erhaschen konnten, mitgenohmen; 
unsere Reiterey hat ihnen gleich nachgesezt, fast bis 
nach Kreuz, — aber das Vieh nicht mehr bekommen 
können. 

Den 14-ten July zwischen 6 und 7 Uhr ist aber-
mahl Lärmen worden von diesen Viehtreibern, und 
haben von den letzten Viertl auch die Schweinhalt 
weggetrieben, und also das arme Viertl mit ihren 
Vieh sauber ausgepuzt. Sie sind auch ganz nahe an 
die Stadt kommen, vor die Feldwacht vorbei, welche 
allemahl auf den L e o n h a r d t s - B e r g gestanden, und 
gedachten noch etwas zu bekommen, — allein, unsere 
Reiterey ist ihnen gleich nachgeeilet, und auch eine 
gute Weile mit ihnen geschlagen ; aber sie haben gar 
nicht lange Stand gehalten, und sind durchgegangen. 
Doch gleichwohl ist in diesen Gefecht von unserer 
Reiterey der Rittmeister und ein Reiter in den Arm 
blessirt worden : aber von ihnen sind bis 12 oder 15 
Mann, — wie man Nachricht bekommen. — Todt 
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geblieben, und wohl auch so viel, oder noch mehr 
blessirt worden; das Vieh aber haben sie fortgejaget 
und fortgetrieben. 

Den 2 2-ten July ist allhier wieder ein Freuden-
fest gehalten worden wegen der Victoria, so zu z wey-
mahlen im Reich auf Kayserlicher Seite wider den 
F r a n z o s e n und B a y r - F ü r s t e n geschehen, die 
erste den 2-ten July , da der Bayer-Fürst aus seinen 
vortheilhaft verschanzten Lager geschlagen und alle 
Stuck und Munition erbeutet , und bis 16,000 Mann 
in N i e d e r l a n d auf den Plaz geblieben, ohne vieler 
Gefangenen; die andere ist etliche Tag darnach ge-
schehen bey den S c h w a r z w a l d , da der F r a n z o s 
den B a y e r - F ü r s t e n einen Succurs schicken wollte: 
wurde aber allda auch geschlagen, und bis 8000 Mann 
in Stich lassen, und die übrigen in der Flucht zurück-
getrieben worden. 

Den 2 8-ten July Früh um 5 Uhr ist abermahl 
Lärmen geworden, und haben die Krüzen unseren 
Leuthen auf 3 oder 4 Ort er aufgepasst, in der Mei-
nung : sie werden wieder nach Kolnhof um Getraid 
fahren, und solches herauf bringen, als wie schon vor 
etlichen Tagen geschehen; als aber unsere Reiterey 
auf die Wache hinausgezogen ist, — sind ihrer bis 18 
recognosciren gerit ten, und da sie unter der N a t t l i -
s c h e n - M ü h l e über den Bach gekommen: da sind 
die Krüzen, derer bey 200 waren, aus dem Lang i -
schen Haus und demLazareth auf sie herausgefallen; 
unsere Reiterey aber, die sich gegen ihnen zu schwach 
befand, muste die Flucht nehmen, — jedoch hat sich 
die Reiterey bisweilen umgewendet, und gegen sie 
gesetzt: da wurde aber von ihnen einer mit den 
Pferd gefangen, ein anderer gleich auf der Stelle Todt 
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geschossen, und 2 blessirt; die übrigen nahmen dann 
die Flucht zur Stadt, welche die Krüzen auch zimlich 
nahe herzu begleiteten, als aber die übrige Reiterey 
ihnen hinaus zu Hilfe gekommen. — da wichen die 
Krüzen wiederum zurück. 

Den 29-ten July Nachmittag zwischen 5 und 
6 Uhr geschah abermahl ein Lä rm; weilen die Krü-
zen ersehen , dass unsere Leuthe viel Vieh auf den 
Äckern ausser den Langen-Zeiler-Graben gehalten, 
und gedachten ganz sicher zu seyn: da sind sie plötz-
lich, ehe man sichs versah, aus den Wald herausge-
fallen. gegen 42 Stück Ochsen weggetrieben, auch 
einen alten Bürgersmann, Nahmens Salier, welcher 
von seinen Vieh nicht weggehen und dasselbe verlas-
sen wollte, erschossen. 

Den 4-ten August, gleich um Mittag, entstand 
abermals ein Lärmen; und gedachten die Krüzen: es 
wird ihnen mit dem Vieh wegtreiben wiederum so 
wie vorhin gelingen, dann unsere Leuthe hielten das 
Vieh auf den Äckern bei den Zieglofen hinauf; und 
als die Krüzen dieses ersehen: fielen sie auch plezlich 
bei den alten Walchstampf und zwischen den Mühlen 
heraus, und auf das Vieh los, und erhaschten in der 
Eile bey 30 Stück Ochsen, und sprengten damit fort. 
Weilen aber die Kayserliche Reiterey gleich vor den 
Neustift-Thor in Parade stand. und solches gesehen 
ha t : ist sie gleich ihnen nachgesprengt, und ausser 
Wandorf ihnen das Vieh alles abgenohmen, zwei von 
den Krüzen sind gleich auf der Stelle Todt geblieben, 
worunter ein Lieutenant war , auch zwey als Gefan-
gene hereingebracht, worunter ein Wachtmeister war, 
so tödlich verwundet gewesen, jedoch noch hier curi-
ret worden. Die Reiterey hat ihnen noch weiter nach-
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gesezt, aber sie haben sich gleich in den Wald ver-
schloffen, und sind durchgegangen. In einer Stund 
darauf haben sie sich wieder auf den Potschy-Berg 
sehen lassen,und sich in etwas hereinbegeben; sobald 
aber unsere Reiterey auf sie losgegangen. — so haben 
sie gleich die Flucht ergriffen, und sich nicht mehr 
viel umgesehen. Aber unsere Reiterey hat ihnen nacli-
gesezt und sie verfolgt bis auf Z i n k e n d o r f hinunter, 
bis sie sich alle in die Wälder verschloffen haben. 

Den 6-ten Augusti in der Nacht um 10 Uhr ist 
in der Vorstadt, bey den sogenannten Juden-Friedhof, 
ein grosses Stück Mauer bei 20 Klafter in der Länge 
eingefallen, wegen des Schanz-Graben, class er so nahe 
an die Mauer gemacht worden, — aber es muste 
gleich alles zusammenhelfen, damit dieselbe wieder 
auf das schieinigste gemacht wurde. 

Den 12-ten Augusti Nachmittag um 5 Uhr wurde 
abermahl Lärm; weil unsere Leuthe das Vieh wiede-
rum auf den Äckern bey den Zieglofen herum gehal-
t en : sind die Krüzen wiederum bei des Herrn Kam-
pe 1-, anj etzo W al 1 h er r i s ch en - Mii h 1 e herausgefallen, 
und etwelche 30 Stück Ochsen fortgetrieben, dabey 
auch einen Knecht erschossen, welcher auch den an-
dern Tag gestorben ist; und vorher haben sie auch 
den W a n d o r f e r n die Kühhalt und Ochsen, was sie 
haben konnten, weggetrieben. Als aber gleich Lärmen 
worden, und die Reiterey die Reserve vor den Potschy-
Thor hatten wegen des Getraids, so von Kolnhof 
herauf eingeführet wurde, — dann die meisten waren 
mit denen Wägen in Kolnhof, und dieses haben die 
Krüzen gewusst, dass sie einen gewohnenen Handel 
hatten, — so ist ihnen doch die Reiterey die auf der 

v Reserve war, eilends nachgejagt, ehe sie noch mit 
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denen Stadt-Ochsen hinter der W a n d o r f er ihren 
Gärten waren, hat sie ihnen selbe wieder abgejagt; 
der W an d o r f e r ihr Vieh aber, welches sie lange 
vorhero fortgetrieben, wurde ihnen gleichwohl ein 
Tlieil abgejagt, das übrige aber nicht mehr bekommen 
können, obwohl sie ihnen bis auf das nächste Dorf 
hinter ISTeckenmarkt nachgesezt hat, weilen sie aber 
die Nacht überfahlen, hat sie müssen umkehren, und 
ist erst um 11 Uhr in der Nacht zurükkommen. Das 
übrige Vieh haben die W a n d o r f e r hernach von den 
Krüzen lösen müssen. Diesesmahl haben die Krutzen 
den Meister Z i m m e r m a n n zu W a n d o r f erwischt 
und mitgenohmen. 

Den 19-ten Augusti ist mehr ein grosser Lärm 
worden, und sind der Krüzen bis 2000 Mann (wie 
man es nachher erfahren hat) auf den Po t schy-Berg 
hergezogen; als aber die Kay serlichen Reiter —-
welche noch vor Tags recognosciren geritten, — den 
Feind auskundschaftet haben: so haben sie eilends 
hereingeschikt zu den Commandanten, und ihm wissen 
lassen: er möchte Anstalten machen, wie den Feind 
zu begegnen wäre ? Als aber die übrige Reiterey, nebst 
den Fus-Volk, welches hinaus eommandirt wurde, 
allda angekommen ist: machte der Herr Rittmeister 
von der Reiterey alle Anstalt, und beorderte gleich 
einen Trup von seinen Leuthen: sie sollen ihnen ent-
gegen gehen, und sehen, dass sie es auf das freye Feld 
hinauslocken könnten, und dann wolle Er mit den 
andern Reitern, mit welchen Er versteckter im Wald 
stunde, von hintenher auf sie zukommen, und das 
Volk zu Fus solle alsdann vorne ihnen entgegen gehen, 
und wollen sie also in die Kluppen bringen. Aber ihr 
Anschlag that ihnen misslingen; dann, als der Coman-
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dánt mit den Fus-Volk herauskam, da sind etliche 
Reiter und auch etliche Bürger fortgesprengt, und 
sehen wollen: wo der Feind ist ? und sind den Coman-
danten vorkommen; und als sie auf den Berg zum 
Kreuz hinaufkamen und ersahen etliche Krüzen, woll-
t en sie denenselben nachjagen, — da fielen sie von 
beeden Seiten heraus auf unsere Leuthe . und haben 
etliche zu Schanden gemacht und verwundet. Der 
J a k o b M a y e r , ein Fleisehhacker allhier, war auch 
clabey; dieser als Er sich übermant sähe , und die 
Flucht zurück nehmen wollte: ist das Pferd mit ihm 
über einen Graben gefallen, und Er hernach von ihnen 
erschossen und zerhauen worden, nebst einen Reiter, 
welcher auch gleich Todt geblieben, und 3 wurden 
tödtlich verwundet hereingebracht, doch hier wieder 
curiret worden. Als ihnen aber die andern Reitern 
und Fus-Volk zum Succurs kommen, und eine Weile 
mit ihnen gefochten haben, — haben sie die Flucht 
wieder zurückgenohmen mit etlichen Todten und bles-
sirten, und unsere Leute auch ein Fahnl diesmahl von 
ihnen bekommen. 

Den 21-ten Augusti kam Nachricht herein, dass 
die Krüzen eilends daherum jmd bis unter die Raab 
weggewesen sind. Ursach dessen, weil der General 
H e u s t e r wieder Volk bekommen und in die Raabau 
eingefallen ist ; haben allsogleicli Günns , S a a r v a r 
und K a p u v a r verlassen, und sich weggemacht, — 
welche Oerter dann hernach alle mit Kayserliehen 
Volk besezt worden, und hat der General H e u s t e r 
sein Lager bey S a a r war aufgeschlagen. 

Den 25-ten Augusti darauf sind unsere Reiter, 
welche wir schon etliche Wochen hier gehabt , auch 
zur Armee hinunter gerückt, mit denen dann viel 
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fremde Fleischhacker und hiesige Bürger mit Wein 
und anderen Sachen mit zur Armee hinuntergegangen 
sind, und dachten einen guten Handel zu haben, — 
aber es gelunge ihnen zum Theil gar schlecht; dann 
als die Fleischhacker allda Vieh eingekauft und herauf-
treiben wollten: sind die Krüzen, welche sich noch hie 
und da in den Wald verstekt und verhalten haben, 
auf sie herausgefallen, und etliche gefangen genohmen, 
auch etliche erschossen, als den K r o y s p ä c k e r und 
M a r g a r e t h e r Fleischhacker, und sonst noch einen; 
die andern mussten sich hernach ransioniren, wie 
dann 5 B a a d n e r , welche sie auch bekommen, allein 
300 iL geben mussten, und viel andere Fremde, mehr 
die sie bekommen haben, welche ihnen dann wacker 
Geld geben mussten. Den Csiszár von H o l l i n g haben 
sie diesmahl auch gefangen und hernach erschossen, 
weil Er sich nicht geschwind hat lösen wollen. Das 
Vieh aber haben sie dennoch das meiste heraufge-
bracht ; es ist auch sonst viel Vieh durch die Soldaten 
heraufgetrieben und verkauft worden. Als aber der 
Commandant solches vernohmen: ha t Er einen Verboth 
darauf gelegt, und auch was verkauft gewesen, in den 
Häusern aufsuchen, wegnehmen, und nach seinen 
Gefallen verkaufen lassen. 

Item, ist der General H e u s t e r wiederum von 
S a a r v a r aufgebrochen und bis nach P a p a hinunter-
geruckt, allda sein Lager augeschlagen, die Krüzen 
überall aufgesucht, und die meisten Rebellen auf diesen 
Boden gedämpft. 

Den 27-ten Augusti ist allhier wiederum ein TE 
DEUM LAUDAMUS gehalten worden, wegen der 
herrlich Victoria, so den 13-ten August wider den 
F r a n z o s e n und Bayr-Fürsten geschehen, und bis 
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20,000 Mann auf den Platz geblieben, alle Stuck, 
Pagage und Munition erobert, und etliche Officiers 
gefangen bekommen. 

I tem, in den beeden Monathen September und 
October, bis auf Leopoldi, ist von beeden Seiten Waf -
fenstillstand gehalten worden, unter dieser Zeit wegen 
eines Frieden zu accordiren, — wie dann auch des-
sentwegen der Kayserliche, Englische, und Hollän-
dische Gesandte nach S c h e m n i c z abgescliicket wor-
den, allwo sie die Zusammenkunft gehalten, und sind 
auch mit einer solchen Pracht empfangen worden, 
dass es nicht zusagen ist ; den 10-tenNovembris aber 
sind sie wiederum unverrichteter .Sache von einander 
gegangen, und haben sich nicht vergleichen können. 

Der General Heuster hat mit seinen Volk bey 
P a p a herum die Winter-Quartiere bezogen, — doch 
allda auch nicht lang verbleiben können, weil sie 
wieder fremde Gäste beforchten; sind also von da 
aufgebrochen, und sich in einer Abtheilung herober 
der Raab, bis auf H e i l i n g s t e i n einqvartirt, der andere 
Theil aber neben der Donau hinnuter, um den Pass zu 
besetzen, dass sie nicht sollen herüber kommen. Unter 
dieser Zeit musten die Ungarn auf diesen Boden 
herunter, von Dorf zu Dorf, — es sey Edlmann oder 
Bauer, — alles Gewehr, so sie gehabt, hergeben, und 
durften bey hoher Strafe keines verschweigen; und 
wurde alles hieher in das Zeughaus gebracht, und 
aufbewahret. 

Den 23-ten Novembris auf den Abend ist ein 
anderer Comandant hieher gekommen, als der Haupt-
man K e r n e r t i n , und den 25-ten dito darauf ist der 
Vorige,, sammt den Fähnrich, so mit Ihm hier war, mit 
200 Mann abmarschirt, und sind auf Presspurg zu. allwo 
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mehr Volk soll zusammen kommen. Und muste auch 
alles Volk, so von der Raab herauf in Qvartier gele-
gen, hinüberziehen, und wollen mit den Krüzen eines 
wagen. 

Item, ist dieses Monath auch N e u h ä u s e l von 
den Krüzen erobert und eingenohmen worden. 

Den 14-ten Decembris ist allhier ein TE DEUM 
LAUDAMUS abgehalten worden wegen L a n d a u , so 
den 18-ten Novembris wiederum von den Franzosen 
ist erobert und eingenohmen , mit Accord; und sind 
die Franzosen mit 1800 Mann abgezogen. Bey welcher 
Belagerung und Übergab Ihro Königliche Majestät 
J o s e p h u s selbst in hoher Person zugegen war. Bei 
diesen Freudenfest ist ein Weib, die L e t e n m a c h e r i n 
genannt, aus den Orgeln *) erschossen worden, welche 
gleich hat wollen in die Kirchen gehen, und da der 
Comandant diesen Taggastirt hat, und bei den Rund-
Trinken allezeit eine von den Orgeln angezunden 
worden, und vielleicht eine ist übersehen worden, als 
ein Lauf auszuladen, und etwa auf einen Stein die 
Kugl aufgeprelt h a t , — dann sie sind ganz nieder 
gestanden, und hätten ohnmöglich sogleich sie zum 
Kopf treffen können, als sie getroffen worden und 
gleich Todt geblieben ist. Gott hab sie seelig, und 
verzeihe e sdem, der daran Schuld i s t ! Die Orge l 
z w a r hab ich s e l b s t a n g e z u n d e n , a b e r n i c h t 
g e l a d e t . 

Den 17-ten Decembris ist Ihro Königliche Maje-
stät J o s e p h u s nach Eroberung L a n d a u wieder aus 
den Reich nach Wien zurückgekommen. 

Item, haben die Krüzen L e o p o l d s t a d l schon 

*) S e r e g b o n t ó , orgona-löveg. 
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zimliche Zeit belagert, mit Stuck und Bomben ha r t 
beängstiget und plockirt gehalten, — dass schon ein 
zimlicher Mangl an Proviant und Munition entstan-
den, und sich nicht allzulange mehr halten können; 
darauf zöge der General H e u s t e r sein Volk zusam-
men, und griff die Kruzische Armee an, welche ohnweit 
bey T y r n a u stunde, zertrennet dieselbe, und schlug 
sie endlich in die Flucht , dass ihrer bey 3000 Mann 
Todt geblieben, *) ohne den Officiern, und auch ein 
Französischer Minister gefangen worden, und viel 
Deutsche Gefangene erlediget, — wiewohl auf Kay-
serlicher Seite auch viel geblieben sind: doch aber sie 
das Feld erhalten, und L e o p o l d s t a d l entsetzet und 
dabey viel Stuck. Proviant und Munition, und vieles 
Vieh bekommen, und L e o p o l d s t a d l hernach wiede-
rum mit Proviant, Munition, und was ihnen nöthig 
war , stark versehen. Diese Schlacht geschähe am 
S t e p h a n i - T a g , als den 26-ten Decembris, und wir 
haben dabey bis 30 Fahnen von den Krüzen be-
kommen. 

1705-er Jahr. 

Den 18-ten Jäner ist allhier auf Befehl des 
Herrn Comandantens wegen dieser Schlacht, so bei 
T y r n a u geschehen, ein TE DEUM LAUDAMUS ab-
gehalten, und wurden unter den Gottesdienst Vormit-
tag 12 der grösten Stucke dreymal abgefeuret. 

Den letzten Jäner sind unsere Musqvetier, so 
noch hier gewesen, alle sammt den Comandanten K e-
m e r t i n wegmarschirt, und sind nach Presspurg 
hinüber zur Armee. 

'"*) Csak 185, — de a győző Heister hadából (ki nem aok híjjá, 
hogy meg nem veretett) vagy 1000. L. részletesen, Thaly Kálmán : 
„A n a g y s z o m b a t i I l a r c z . " Pest, 1869. Laufter Vilmos kiadása. 
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Item, diesen nähjmlichen Tag sind dagegen wie-
der 30S Mann Rekruten, nebst zwey er Hauptleuten, 
wovon einer davon Comandant worden, daher kommen, 
sind aus S t e y r m a r k t herausgebracht worden, und 
waren Steyrer, Kraner, und Böhmen durcheinander, 
und ganz unexercirtes und ungeschicktes Volk, als 
einmahl hier war. 

Den 3-ten February bey der Nacht , sind die 
Krüzen wiederum stark um die Gegend bei Altenburg 
herüberkommen, weil die Donau daselbst einen Eisstoss 
gemacht; und sollen, wie man vernohmen hat, bei 12,000 
Mann herübergegangen seyn, und sind gleich den 4-ten 
February auf W i e s e l b u r g zumarschirt seyn, und 
dachten allda Kayserliches Volk anzutreffen: aber sie 
sind ehender herauskommen, — welches die Krüzen 
hernach abgebrent haben, die Kayserlichen zimlicli 
versprenget und verj aget haben, auch von Fürstlicher 
Herrschaft Proviant-Wägen angetroffen , welche zur 
Kayserlichen Armee es liefern sollten, und ihnen 
dasselbe weggenohmen. 

Den 5-ten February sind etliche 100 Mann Krü-
zen bei der Nacht von den See h e r , und auf Schro-
l en und andere Oerter daselbst gekommen, und übe-
rall die Edlleute und Soldaten aufgesucht; wo sie 
Soldaten antrafen: haben sie selbe gleich niederge-
hauen, und die Edlleute, welche sie erwischt haben, 
haben sie mit sieh geführet, welche sie aber nicht zu 
Hause antrafen, oder ihnen entsprungen sind: denen 
haben sie ihre Güter geplindert. Darauf sind etliche 
Tausend ins Oestereich hinausgegangen, und allda bis 
ober Wien gesengt und gebrent, und erbärmlich ge-
hauset, viel Menschen niedergehauen, bis 32 Oerter 
abgebrent und geplindert, und innerhalb 4 oder 5 Tagen 
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mit einen grossen Raub, auf die 500 Wägen wieder 
hinüber mit sich über die Donau geführet. 

Den 23-ten February ist plezlich ein Lärmen in 
die Stadt hereinkommen, dass die Krüzen in grosser 
Menge zu Kreuz wären, wie es dann auch in Wahrheit 
gewesen i s t ; und hätte man sich eher was anderes 
eingebildet, als einen Krüzen zu sehen. wie gähling 
sie heraufkommen sind. Und solle der K a r o l y wie-
derum mit 1 6,000 Mann bey C o m o r n seyn herüber-
kommen, welcher dann gleich auf alle Gespanschaften 
ausgeschrieben und ihnen die Huldigung anbiethen 
lassen, und was sie gesinnet sind, — die dann von Ihme 
etwas verlangen, die sollen nach S a n c t - M a r t i n s -
B e r g kommen, allda wird Er an zu treffen seyn. 

Den 26-ten February wurden die Konstabier auf 
das Rathhaus gefordert und wieder auf das neue 
erinnert ihrer Pflicht und Schuldigkeit, wie sie sich 
verhalten sollen; dann wurde auf Befehl des Herrn 
Comandantens angeordnet, dass man alle wehrhafte 
Mannschaft beschreiben und Ihm eingeben solle. 

Es sollte auch von den Stadt-Dörfern die wehr-
hafte Mannschaft hereinkommen: weilen aber die 
Bauern sich dessen s tark geweigeret. — so musten 
sie doch von j eden Dorf gewisse Mansehaft hereinstel-
len, die ihre Dienst und Wachten herinnen verrichten, 
und sie dieselben bezahlten; aber es währte nicht 
lang, sondern da die Arbeit im Feld anging, wurden 
sie wieder entlassen. Es wurde auch befohlen allen 
Proviant-, Mehl-, und Getraid-Vorrath, so die Bürger 
und Inwohner besitzen, oder hereingefleht worden, zu 
beschreiben. Es wurde denen Saillern befohlen 1000 
Stück Bechkränz auf das eheste zu machen und zu 
verfertigen. 
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Ferners wurde befohlen, dass bei denen 2 Thören, 
als Wiener- und Potschy-Thor, weilen dieselben offen 
bleiben müssen, ein guter tiefer Graben gemacht, und 
mit einer Aufzugbrücke versehen werden solle; die 
anderen 3 Thöre aber sollen gut verpolwerkt und mit 
Steinen verlegt werden. 

In Ansehung des Feuers (welches Gott in Gnaden 
verhütten wolle) ist dieses beschlossen worden: dass 
wenn die bösen Leute Feuer hereinbrächten, in der 
Meinung, alsdann uns zu bemeistern: so solle bei Leib-
und Lebens-Strafe keiner von der Wacht, oder seinen 
Posten lauffen, sondern dabey bleiben. Denen Zimmer-
leuten, Maurer, Schlosser, Schmidt, Sporern, und der-
gleichen Leuten, die in Feuer und anderer Arbeit 
begriffen sind, ist ebenfalls bei Leib- und Lebens-
Strafe anbefohlen worden, den Feuer zuzulaufen, und 
so viel als möglich, Rettung zu verschaffen. 

Nicht minder wurde auch im Falle eines feind-
lichen Anfalles oder Sturmes verordnet und öffentlich 
Kundt gemacht, dass auf jener Seite oder Ort, wo 
der Feind angreiften sollte: auf den Stadt-Thurme 
beim Tag ein rother Fahn, bei Nacht aber eine 
Laterne mit einen Licht ausgestekt werden solle , — 
und wro diese Zeihen hinsagen, dahin soll man sich 
begeben. 

Item, muste jeder Bürger einen Sack hergeben, 
und wurden alle auf das Rathhause zusammenge-
tragen. 

Den 27-ten und 28-ten February haben die hie-
sigen Schneidermeister ihre Gesellen und Lehrjungen, 
so viel sie hat ten , auf das Rathhaus stellen müssen, 
allda aus den Säcken Sand-Säck zu machen; sie vvur-
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den bei der Mitt entzwey-geschnitten und zusammen-
genäht, hernach mit Sand angefühlet, und auf die 
Mauern zu einer Kopfwehr gelegt. Vor ihre Mühe 
haben diese Leute jeder des Tages ein Seitl Wein 
und ein Paar Semein bekommen. 

Den 4-ten März sind allhier bis 900 Mann Reiter 
ankommen, nebst einen Obrist-Lieutenant, und mei-
stens Cuirassier-Reiter, commandirtes Volk; die mei-
sten gleich einqvartirt worden. theils in Würths-
häusern, die andern in den Bürgershäusern in der 
Vorstadt, und bekommen von der Stadt ihr Brod, 
Fleisch, und Wein, auch für ihre Pferde die Futerasche, 
— allein sie waren nicht damit zufrieden, und for-
derten noch mehr von ihren Würth an Speiss und 
Trank. 

Den 5-ten März bei der Nacht sind 300 Mann 
von ihnen zu recognosciren: wo etwa der Feind ste-
het? abgeschickt worden; so sind sie nur bis N i k i t scli 
gekommen, und allda erfahren, dass nicht weit davon 
etliche 1000 Mann Krüzen stehen, — sind also wieder 
zurück- und nach Haus kommen. 

Den 9-ten März Nachmittag ist auch das B a r e jü-
t i s c h e Dragoner-Regiment angekommen bis 200 (?) 
Mann stark; diese sind auch gleich einqvartirt worden, 
sowohl in der inneren als äusseren Stadt , 5, 8, 10, 
12 und mehr Mann in einem Haus, darnach die Stal-
lung war , und wurden also zimlich überlegt. Sie be-
kommen zwar von der Stadt Brod, Fleisch, und Wein, 
und Futter vor die Pferde: doch waren die wenigsten 
damit zufrieden, sondern der Würth muste ihnen 
noch mehr, und nur genug Essen und Trinken ver-
schaffen ; und mancher Wür th , welcher schlimme 
Kerls ha t t e , wurde mit Schlägen und spöttischen 
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Worten traktiret, auch wolil gar bestohlen. Das Futter 
von Heu und Stroh , wo sie eines fanden , war ihnen 
Preiss. 

Den 10-ten März ist der Obrist-Lieutenant von 
hier weg, und nach Presspurg abgereist, und hat 200 
Mann Cuirassier-Reiter zurConvoimit sich genohmen; 
als sie aber nach M a r g a r e t h e n kommen: da erhielten 
sie Nachricht, dass zu Gschiess Krüzen wären, — 
wurde allsogleich ein Trup vorausgeschikt, um zu 
sehen, wo ? und wie stark sie sind ? Die anderen aber 
blieben sammt derPagage zu M a r g a r e t h e n . Da diese 
commandirten nach Gschiess kommen: traffen die 
Krüzen beym Mittagmahl an; als sie aber die Deut-
schen wahrnohmen, eilten sie gleich zu ihren Pferden, 
und scharmitzelten wacker miteinander, und wurde von 
den Krüzen mancher erlegt; weil ihnen aber die andern 
Krüzen , die auf den nächsten Dörfern lagen, zu Hilf 
kamen: mustén die Deutschen die Flucht zurück neh-
men , weil sie übermant worden. Und als ihnen die 
Krüzen stark nachsetzten: wurde in dieser Flucht 
mancher, der kein gutes Pferd hat te , erschossen, und 
haben gegen 25 Mann eingebüsst; die übrigen nahmen 
die Flucht wieder zurück auf M a r g a r e t h e n , in die 
Kirch und Friedhof hinein, allwo sich die andern sammt 
den Obrist-Lieutenant und Pagage auch hin salviret 
haben. Und in dieser Action haben auch die Marga-
r e t h e r zimlich eingebüsst, welche auch auf der Kay-
serlichen Seiten seyn wollten, und als sie ihnen in 
der Flucht nicht konnten folgen, und ihrer (wie aus-
gesagt worden) auf die 30 Mann geblieben, ohne 
Weib und Kinder, die sie im Dorf antraffen, auch viele, 
welche sich nicht gleich in die Kirch oder Kirchhof 
reterirten, niedergemacht. Sie vermeinten wohl auch 
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sich der Kirchen oder Kirchhof zu bemächtigen, — 
allein, die Kay serlichen haben sich wacker gewehret, 
und sie in keine Nähe hin zugelassen. Als die Krüzen 
nun gesehen, dass sie nichts mit ihnen auf diese Weise 
können schaffen : haben sie das Dorf angezündet, und 
gedachten sie so heraus zu treiben; wie es ihnen dann 
zimlich auch schon hart ergangen , dass die Kirch 
zusammen zu brennen, auch das meiste von der 
Pagage und Wägen verbrennet wurde. Die Leute also 
vor grosser Hitze fast nicht mehr bleiben konnten, 
dann die Menge Leut waren darinnen, weil von den 
ganzen Dorf fast alles hineingelaufen; jedoch dahin 
gearbeitet, dass das Feuer nach und nach abgenohmen 
und gedämpft worden. Allein, wegen die Krüzen ha-
ben sie sich dennoch nicht herausgetrauet, weil die 
Krüzen noch immer herumflankirten. Unter dessen 
kam doch Nachricht herein von etlichen Reitern, 
welche in der Zurükkunft von Gseli iess versprengt 
worden, und also hereinkommen, und dieses berichtet, 
aber erst um 2 Uhr Nachmittag. Man ha t das Feuer 
wohl hier gesehen von zweyen Oertern, — weil auch 
Gseliiess angezündet wurde, —- aber man wusste 
nicht, was es war? und hat sich gar nichts solches 
eingebildet. Darauf muste gleich die ganze ganze 
Reiterey, so hier war, aufziehen, und marschirten 
dann auf K l i n g e n b a c h zu, und gedachten aussen 
herum zu gehen , dass die Krüzen sie nicht so ge-
schwind sollten wahrnehmen, — aber die gleichwohl 
bald erfahren, und gar nicht lang auf den Seegen 
gewartet, und gingen durch; also wurden die im Kirch-
hof erlöst, und braehtens wieder herein um 10 Uhr 
bei der Nacht. Diesen Tag sind auch Iiis 200 Mann 
von den Comandirten nach G ü n s s hinuntergegangen 

MON. Hl'NG. 1IIST. — SCRIPT. XXVII. KÖTET. 3 1 
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auf ihr Begehren, dieweil sie grossen Anstoss leiden 
von den Krüzen. 

Den 11 -ten März zwischen 4 und 5 Uhr Nach-
mittag ist wieder Lärm geworden; und haben sich 
der Krüzen etliche Fahnlein auf der Unterwiesen und 
gegen den Schattendorfer Weg gezeiget: aber sie 
hielten sich nicht lange auf', dann als sie sahen, dass 
unsere Reiterey ihnen gleich entgegen kam, sind sie 
wieder durchgegangen, und die Nacht war auch schon 
vorhanden, dass sie ihnen nicht mehr weiter nachset-
zen konnten. Unter dessen sind unsere Herrn nach 
Wien, und haben sich bey Seiner Majestät beklaget 
wegen dieser überlegten Mannschaft. so wir hier hat-
ten, dass uns ohnmöglich ist so viel Leute zu erhalten, 
und sie von hier abmarschiren sollen. 

Den 1 3-ten März kam Ordre, dass sie marschiren 
sollen, — sind aber den 1 4-ten Früh um 7 Uhr erst 
abmarschirt, und auf P u r b a c h , D u n d e l s k i r c l i e n 
und selbige Gregend herum etliche Tag gelegen; nach-
dem sind sie wieder herkommen und wieder etliche 
Tag hier gelegen, und grosse Unkosten der Stadt und 
Bürgerschaft gemacht, — bis der General P á l f y an-
gekommen , und sie mit Ihme auf die untere Gegend 
marschirt, und auf solche Art ihrer losgeworden. 
Dann haben unsere Herrn so viel ausgebracht, dass 
Seine Majestät uns die Gnad ertheilet hat , dass hin-
führo kein Qvartier mehr allhier gemacht werden 
solle, — sondern sie sollen hier vorbey, und ander-
wartig einqvartirt werden; darum wurde die ganze 
Bürgerschaft den 6-ten April auf das Rathhaus beru-
fen, und ihnen dieser gnädige Befehl vorgelesen. Item, 
als die Kayserlichen auf diesen Boden hinunter bis in 
die Raabau gingen: gedachte m a n . dass jetzt kein 
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Kr uz in unserer Gegen mehr seyn werde, und man 
sicher allenthalben reisen könne; und nachdem zu 
W e l t e n d o r f am Christi Himmelffahrts Tag der Jahr-
markt einfiehle, wagten sieh unsere Kaufleute auch 
dahin, und gedachten etwas zu lösen; allein, es zeugte 
sich schon zimlich an , dass es ihnen nicht gar gut 
gehen werde, indem die Krüzen auf den Markt aus-
und einritten und ausspeheten, und den ganzen Markt 
verderbten, dass alles nach Haus liefe, was auf den 
Markt war. Als aber unsere Leute auch gleich her-
nach hereinfahren wollten: haben ihnen des Beze-
r é dy sein räuberisches Gesindl ausser S c h a p r i n g 
aufgepasst, sie allda angefallen, und weil sich unsere 
auch gleich gegen sie wehrten, absonderlich der junge 
K l e m , Kaufmann allhier, und der junge Danap f auf 
die Krüzen schössen: haben sie diese beede erschossen 
und umgebracht, weil sie sich gegen sie gewehrt 
ha t t en , und etliche blessirt; die andern musten die 
Flucht nehmen und sich im Wald verstecken. Darauf 
haben sie gleich alles Preis gemacht, die Trugen auf-
geschlagen, und was sie an Geld und Waaren fanden, 
auf die Pferd gepackt und weggeführet. Dieser Scha-
den, so die Kaufleute dermahlen erlit ten, wurde 
über 15,000 fl. geschätzet, dann es waren allerhand 
Leute, sowohl Tuchmacher, als andere Handwerksleute 
und Kaufleute beysammen, wie auch der M i c h a e l 
K a s p e r , Tuchhändler allhier, soll allein an seinen 
Waaren bis 5000 fl. Schaden gehabt haben. Die zwey 
erschossene sind nach S c h a p r i n g gebracht und allda 
begraben worden, che blessirten aber haben sie herauf-
geführet. 

Den 24-ten September Früh zwischen 6 und 7 
Uhr haben uns die Krüzen pietzlich überfallen, und 

31* 
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das Vieh gleich vorn Potschy-Thor weggetrieben; 
und weil viel Leute im Feld beym Ackern und An-
bauen waren, und sich dessen gar nicht versahen: 
haben sie dieselben schröcklich herum gesprengt, sie 
ausgezogen, das Vieh ausgespant, 13 Persohnen er-
schossen, worunter zwrey Bürger waren, nähmlich der 
Georg L a n g beym Teucht, und der junge Grub e r in 
der Längen-Zeil, und einen Hauer, auch etliche bles-
sirt. Das Vieh haben sie nebst der Kolnhofer ihren, 
welches sie auch diessmahl mit-und auf Kreuz getrie-
ben haben, bis 1000 Stück alles zusammen, wie mans 
geschätzet ha t ; hernach haben sie von da Post herein-
geschikt.: ob man es wolle auslösen ? so wollen sie es 
zurückgeben. Da haben unsere Herrn gleich zwey 
Franziskaner hinuntergeschikt. dass sie mit ihnen 
handeln sollen, was sie begehren, nebst den G y ü r f y 
zu Kreuz; und haben sich also mit ihnen verglichen, 
dass man vor das Vieh hat geben müssen 1800 fl., 
ohne was noch an Tuch, Schnüren und Zischmen 
ihnen a parte hat müssen gegeben werden. Was aber 
die Gaiss waren, diese haben sie gleich fortgetrieben, 
und sind nicht mehr zurükgegeben worden: es ist 
wohl von andern Vieh auch viel abgegangen: aber 
unsere Herrn haben dafür was zurückbehalten. Her-
nach ist das gerechnet worden, wTas auf ein Stück 
Ochsen oder Kuhe kommet? So hat dann, wer etwas 
dabey gehabt, dasselbe müssen erlegen, damit das 
Geld ist zusammengebracht worden. 

Item, ist Titulirter Herr Graf K a s p a r E s t e r h á z y 
mit einen Trup Reiterey *) anherkommen, und in die 
Würthshäuser einqvartirt worden; darauf kam Nach-

*) Styriai vasasok, a stájer rendek zsoldos katonái, kiknek 
ez a labancz főúr szegődött ezredesük vala. 
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rieht herein, dass der B e z e r é d y zu S a l a m o n f a solle 
Hochzeit halten: wurden also den 9-ten Octobris 200 
Mann von der Reiterey und 100 Mann Fus-Volk 
hinuntercomandirt, — dass Fus-Volk musten die 
Bauern auf den Wägen hinunterführen, und gedach-
ten also sie auf der Hochzeit zu überfallen; allein, sie 
kamen nicht weiter als bis N i k i t s, und erhielten 
allda Nachricht, dass die Krüzen sehr stark sind, und 
sie mit ihnen nichts würden ausrichten können, — 
blieben also über Nacht in N i k i t s , und den andern 
Tag Früh marschirten sie wieder herauf. Und nach-
deme die Krüzen unsere Leute auskundschaftet: hat 
der Bezze rédy mit seinen Volk ausser Kreuz in dem 
Tiefenweg ihnen aufpassen lassen, und als die Deut-
schen dahin kommen, und sich nichts wreniger als 
dieses eingebildet, — fielen die Krüzen hind und vorne 
auf beeden Seiten auf sie zu , dass ihnen fast keiner 
sollte entkommen können. Die Reiterey , welche sich 
übermant sähe, wollte sieh wohl gleich mit der Flucht 
salviren: aber sie sezten ihnen nach , und kamen gar 
wenig von ihnen davon, ohne was sich etwa hie und 
da in das Gebüsch oder Gesträuch verschlieffen konnte; 
und die Musqvetier, welche sich auch von der Reiterey 
verlassen sahen, wussten nichts anders, — weilen von 
ihnen auch schon viele umgekommen sind, — als dass 
sie um Pardon batheil, welches ihnen auch der Bez-
z e r é d y versprach, und führet sie gefangen mit, deren 
noch bis 80 waren, welche endlich auch bald wieder 
erlediget waren in etlichen Wochen, von General 
H e u s t e r . 

Es ist vorhero vergessen worden anzumerken, 
dass dieses Jahr 1 705, den 5-ten May Seine Majestät 
der Kayser Leopo ld , unser allergnädigster Landes-
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fürst, in 65. Jahr seines Alters das Zeitliche geseg-
net hat. 

Den 26-ten October sind die Gesandten, als der 
Englische und Holländische, wieder nach T y r n a u 
gekommen, allwo die Zusammenkunft wegen eines 
Friedens zu tractiren war, — aber es wurde abermahl 
nichts darauss. 

Item, haben die Krüzen die Stadt ermahnen las-
sen, wegen des Weinlösens sich zu vergleichen. 

Den 2-ten Novembris in der Nacht zwischen 12 
und 1 Uhr wurde mit 3 grossen Stucken geschossen, 
weil Nachricht eingelauffen, dass 2 Meilen von hier 
3000 Krüzen sich befinden sollen; man aber nicht 
wissen kann: wo sie aus wollten, oder was sie vorneh-
men werden ? ist also zur Wahrnung geschehen, dass 
sich die Leute auf denen herumliegenden Oertern und 
auch in 0estreich vorsehen können. 

Den 5-ten Novembris, da die Leute schon zum 
Lösen anfangen wollten, wurde in der Früh um 7 Uhr 
Lärm gemacht, die Paucken geschlagen, und 3 starke 
Stuck-Schuss gethan: weil sich die Krüzen hie und da 
stark liessen sehen, und auch aus einigen Wägen das 
Vieh ausspanten, — doch aber wiederum still wurde. 
Um Mittag wurde abermahl mif 3 Stucken geschossen? 
und liessen sich wieder einige Krüzen sehen, haben 
aber doch niemahl etwas gethan, und geschähe von 
ihnen nur dessentwegen, dass wir uns mit ihnen we-
gen des Lösens vergleichen sollen. 

Den 6-ten und 7-ten Novembris ist bey allen 
Thoren verbothen worden Niemanden hinaus zu lassen; 
unter dieser Zeit kamen wieder Briefe herein, und 
ermahnten die S tad t , dass sie sich wegen des Lösens 
vergleichen solle: widrigens solle kein Mensch auf den 
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Feld sicher seyn, und wer ihnen wird unterkommen, 
den werden sie in Stücke zerhauen. Also wurden un-
sere Herrn bemust sich mit ihnen zu vergleichen, 
nach deine uns keine Hille gekommen, wie wir gelioft 
haben, und dessentwegen mit den Accord so lange 
verzogen haben; weil aber die Zeit zum Lösen schon 
zimlich nahe war, auch Schnee und Regen zugleich 
zimlich einfielen, — wurden also gezwungen mit ihnen 
zu accordiien, und musten ihnen 2000 fl. in Geld, 
nebst anderen Accidentien, als: Zischmen, Borten, 
viele Ellen Schnür, zwey Stück Zobel, und dergleichen 
geben, und ist der Termin bis auf Nikolai (6. Decem-
bris) gemacht worden. 

Item, diesen Herbst gieng auch eine Armee von 
den Kaiserlichen in S i e b e n b ü r g e n hinein, und 
schlugen die Krüzen aus ihren vortheilhaften Schan-
zen, und nahmen ihnen nachmals fast das ganze Sie-
b e n b ü r g e n wieder weg, und verprofiantirten die 
Städte und Festungen wieder, und legten frische 
Besatzung hinein. 

Unterdessen mehrten sieh die Krüzen auf diesen 
Boden fast täglich, und sammelten sich, — wie dann 
hernach der V a k - B o t t y á n mit noch mehreren Volk 
hinüber kommen, und auf diesen Boden commandirt 
hat bey ihnen, und zu Pápa sind Qvartire gemacht, 
von daher hat Er ein Patent an alle Gespanschaften 
ergehen lassen, dasselbe aber lautet also: 

Ich J o h a n n von B o t t y á n , der Löblichen Con-
f o e d e r i r t e n Ungarischen Ständen, w i e auch Ihro H o c h -

f ü r s t l i c h e n Durchlaucht F r a n z R á k ó c z y von Fe l ső -
Vadász in S i e b e n b ü r g e n , meines gnädigsten Herrn, 
General-Feld W a c h t m e i s t e r , Ö b r i s t über e i n Regiment 
zu Pferd, und diesseits der Donau Commandirender-
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General. Fiege hierait zu wissen, allen und jeden, was 
Standes und Würthen, adelichen und unadelichen des 
bedrängten Vaterlandes Inwohnern, Markt-Flecken 
und Dörfern meinen Gruss. 

Und fiege zu wissen, dass demnach Gott der 
Allmächtige unsere gerechte Waffen, wider den Feind 
so weit gesegnet hat, dass Ihro Hochgräfliche Excel-
lenz, Herr Graf Nicolaus B e r c s é n y von Székes , der 
Löblichen Confoederirten Ungarischen Ständen, wie 
Ihro Hochgemelten Fürstlichen Durchlaucht F r a n z 
R a k o c z y Senator und mit Ihme ertheilter Vollmacht 
Commandirender Generalissimus, rathsam erachtet hat , 
denen diesseits der Donau liegenden Gespannschaften 
und getreuen Landes-Einwohnern, die Zeit unter den 
feindlichen Joch seufzenden , zu Hilf zu kommen, 
ihnen zur Ergreiffung der rechtmässigen Waffen wider 
die drückende ausländische unrechtmässige Gewalt 
Luft zu machen , und zur Eintrettung in die hohe 
Verbindnüss, so zur Wiederbringung der uralten Lan-
des-Freiheiten aufgerichtet, Gelegenheit zu geben, 
mich neben anderen Generalen und Obristen mit einer 
considerablen Armee und einer vollständigen Artolle' 
rie, — welche Kraft und Würkung die widerspän-
stige Schlösser und Städte, als des lieben Vaterlandes 
Verräther, wider die mit Feuer und Schwerd unab-
lässig zu agiren, mit Gottes Hilfe spühren werden, —• 
hieher geschikt habe, mit scharfer Ordre, seiner zu 
des armen Landmans tragenden, und zu Verschonung, 
auch Erhaltung derselben gerichteten Liebe gemäss, 
dass Ich, wie auch alle, bei dieser Armee comandirende 
hohe und niedrige Officiers, eine scharfe Kriegs-Zucht 
und Disciplin halten. keinen, — er möge von A dl 
oder Unadl. von Ungarischer, Deutscher, Oroatischer, 
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oder anderer, was immer wolle, Nation seyn, wenn er 
nur ruhig im Lande wohnet und keine Waffen wider 
uns ergreiffet, — ohne Unterschied kein Leid zufügen 
zu lassen, auch alle Handlung mit denen Protectional-
R riefen auf zu heben, und generálit er der ganzen Solda-
tesca an zu befehlen, damit alle in Königreich Hungarn 
liegende offene Plätze, — sie mögen Nation seyn, 
was sie immer wrollen, ausgenohmen, die sich ver-
schliessen oder gar die Waffen wider uns ergreiffen, 
— welche hiemit zu finden, erkläret nicht als Feinde, 
sondern als Freunde und unsere liebe Landsleuthe 
zu erachten: weilen man keine Waffen wider die 
Deutsche, Croatische, oder andere Nation, die vermög 
der Ungarischen Rechte im Lande ruhig zu wohnen 
gelitten, — sondern wider das 0estreichische, uns 
hart drückende Joch ergriffen hat. Also wahrne alle 
und. jedwede obbemelte, damit ein jeder ruhig in sei-
nen Haus verbleibe, weder sich, noch seine Sachen in 
verschlossene und feindliche Oerter begebe, vielwe-
niger wider uns die Waffen ergreiffe, keine Victualien 
und Kundschaften dem Feind überbringe, oder Corre-
spondenz mit ihme pflegen: sondern sich ein aufrichtiges 
Landeskind erweisen, wohl bedenkend. dass das un-
barmherzig regierende Haus Oesterreich mit Auflagen 
oder unerträglichen sogenannten Portionen und Mo-
nath-Geldern, auch andere, wider Rechte des König-
reiches laufende, des armen Landmans Haab und Guth 
Aussäugung der Auflagen und unerträglichen Proce-
duren keinen Unterschied zwischen Ungarn, Deutschen, 
und anderen Nationen gemacht, — sondern einen und 
den anderen ohne Unterschied hergenohmen: welche 
gewaltsame Regierung, reife Überlegung ohne Zweifel 
alle zu würken, die Wiederbringung der Freyheiten 
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billig aufmuntern wird; versichernd anbei alle und 
jede ob angezogene, sowohl adeliche als unadeliclie, 
dass Ich, soviel als möglich, eine gute Disciplin und 
Kriegs-Zucht zu halten, auch alle Excessen, so von mir 
oder den Commandirenden Officiren bei Zeiten einge-
bracht werden, dergestalt abhelfen, und die bosshaften 
Excedenten strafen werde, damit jedermäniglich mei-
nen Commando belieblich mache, wie auch Ihro Ex-
cellenz Titulirter Herr Generalissimus Béresény , der 
aus einer angebohrnen Liebe zu den armen Landmann, 
Vaterland, und Böhne, sucht dieselbe nicht nur in 
Flur zu setzen, sondern auch, so viel immer möglich, 
schadlos zu halten sieh eifrigst bemühet, und über 
das genaue Obsicht ha t , dass Er von meinen Thun 
und Lassen; Red und Antwort geben könne. 

Damit sich nun die Oerter und deroselben Ein-
wohner zu richten wissen: so haben sie zu vernehmen, 
dass alle Protectional-Briefe, wie gemeldet, aufgeho-
ben, und sie von Niemand gelöst, noch ausgetheilt 
werden sollen, indeme solche in Königreich Hungarn 
nicht von Nöthen sind. Was aber in des Feindes Land 
liegende offene und keine Waffen ergreiffende Oerter 
anbelanget: denen wird man auf ihr Begehren, gegen 
vorhergehende Huldigung, den gegenwärtigen Protec-
tional-Brief aus Christlicher Liebe nicht versagen, 
welches ihnen mit nächsten zu Wissen gemacht wird. 
Es soll auch keiner, keinen Generalen, Obristen, noch 
andern was immer Nahmens habenden Officier Wein, 
Geld, oder Gaben, unter was immer vor einen Vor-
wand, zu geben schuldig seyn, hat auch keine Privat-
Persohn solche zu fordern oder zu erpressen die Macht. 
Alle die Güter, so Fiscalisch sind, oder denen sogenan-
ten Lobonczen zugehören: sollen von Niemanden 
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distrahirt, sondern zur Verpflegung der Miliz und 
Verschonung des armen Landmannes angewendet 
werden. Es sollen auch keine Auflagen an Verpflegung 
der Miliz, noch auf Jemand andern, ohne der dazu 
deputirten Herrn und Kriegs-Commissariats Befehl 
(denen zu gehorchen) gereicht werden; ohne, wo die 
Miliz hinkommt: so sollen sie die Oerter massig, doch 
ohne Trunk, — welches Niemand zu begehren hat,— 
verpflegen, bis auf weitere Ordnung, dass nähmlichen 
die hiesige Miliz kann eingerichtet werden. So aber, 
welche Officiere, oder Gemeine, wider dieses Patent 
handeln, einige Protection umb Geld ertheilen, Gelder 
erpressen, oder Pferd, Vieh, Kleider, oder sonst etwas 
weg zu nehmen sich unterstünden: so soll man solche, 
soferne man sie nicht Handfestmachen und ergreiffen 
kann, — welches bei Verübung der Gewalt allen und 
jeden erlaubt, — und sollen solche als Räuber, zu mir, 
oder den nächst Commandirenden Officier gebracht, 
und mit Pferd und Gewehr, zu gebührender Strafe 
eingehändiget werden, — fleissig aufmerken: wer, 
und aus was für einen Regiment sie seynd ? und mir, 
wie auch denen Herrn Deputirten, und Kriegs-Comis-
sariat, aber zur Erstattung deren Schaden, bey des 
Excedenten Monatli-Solt bey zu bringen. Hingegen wird 
allen Richtern und Inwohnern ernstlich anbefohlen: 
Gegenwärtiges ihme so viel als möglich explaniren, 
hin und her ab zu schreiben, damit überall Kundt 
werde, ab zu schicken, damit jedweder, wo er es hin-
geschickt, sich gegen ihme verantworten könne, und 
also ein jedweder zu Haus ruhig wohnen könne, — 
bei Leib- und Lebens-Straf wider die, so Solches ver-
tuschen *) wollten, oder eher als überall publiciret 

*) Más példányban: v e r h a l t e n . 



wurde, zum Feinde überbrächten. — Gegeben zu Pápa, 
den 9-ten Decembris 1705. 

Idem, qvi supra: 

J o a n n e s B o t t y á n m. p., 
der Confoederirten Hungarischen 
Ständen dieseits der Donau Com-

mandirender General. 

Weil nun die Krüzen sich so stark sammelten: 
sind sie gleich auf Güns zu, mit völligen Gewalt, und 
haben den 8-ten Decembris 1705 die Vorstadt beren-
net, und selbe meistens abgebrent, hernach mit Gewalt 
hineingedrungen, und alles was ihnen unterkam, nie-
dergehauet; und sollen bis 300 Personen umgekom-
men seyn. Auch den F r i d e l y , Geistlichen zu Csoba, 
haben sie ermordet; nur Bürger allein sollen bis 80 
umgekommen seyn, ohne den andern Leuten und 
Kindern. Hernach haben sie in der Vorstadt das 
meiste was sie antrafen, geplindert und geraubt; die 
Innere-Stadt aber hat sich gehalten samt den Schloss 
bis auf den 3-ten Tag, und dann, den 10-ten Decem-
bris, ist selbe auch mit Accord übergangen. 

Unterdessen kam wieder ein anderer Coman-
dant hieher, der Obrist von W e i t e r s he im genannt, 
den vorigen Obrist-Lieutenant zu Hilf , weil derselbe 
schon ein alter Herr war , und nicht mehr zu Fus ist 
gewesen, und nicht so fortkommen konnte, wie es zu 
solcher Zeit erfordert wird. Wurde also allenthalben 
auf das heftigste Anstalt gemacht: wrie alles verwah-
ret und befestiget werde; es wurden von Wien herab 
auch noch 6 Stuck geschicket, eisene Haubitzen, zwar 
ohne Laveten und Räder, samt vielen Granaten und 
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Kartatschenj Pulver, Pley, und Lunten. Die Stuck 
wurden befohlen auf das schieinigste einzufassen. Es 
wurden auch noch mehr Baterien gemacht: in der 
Vorstadt, als beym Schlipper-Thor eine, und 2 Stuck 
darauf geführet, — item, auf der Sandgruben, gegen 
den Tiefenweg hinunter ein Blockhaus errichtet, und 
2 Stuck aufgeführet. Es wurden auch gleich Frey-
reiter gemacht: wer Pferde hat te , muste eines her-
geben, oder selbst aufsitzen, dass dieselben bisweilen 
um die Stadt herum reeognoscirten, auch in der Stadt 
herinnen hatten sie ihre Posten, wo sie stunden, dass 
man sie gleich brauchen konnte. Die Handwerks-Pur-
selien wurden auch alle beschrieben und in Korparal-
sehaften eingetheilet, auch jeden Gewehr und Muni-
tion gegeben; auch was vom fremden Bauern und 
Volk herinnen war , wurden jeden Gewehr und Muni-
tion ausgetheilet; dann wurden auch die Hauer allhier 
in Korparalschaften eingetheilet, und jeden eine Mus-
qveten, Pantalier, Pulver, Kugl und Lunten gegeben. 
Nachdem, als die Nachricht kam, dass der Feind sehr 
stark sich zusammenziehe und heraufginge: wurden 
auch alle äussere Thöre stark verpolverckt, bis auf 
das Wiener-Thor; aussen wurden vor jeden Thor ein 
Graben gemacht, und die Erde herein zwischen das Thor 
geworfen, und vor den Wiener-Thor auch ein Graben 
und ein Aufzug-Brucken davor gemacht. Die Morgen-
stern wurden auch ausgebessert und viel neue gemacht. 

Den 23-ten Decembris kam Kundtschaft herein, 
dass der Feind ringsherum sich stark zusammenziehe, 
— die Infanterie war in Kolnhof , Kreuz , und Mar-
kau , dieCavallerie aber in Obern-Distriet: W a n d orf. 
A g e n d o r f , und K l i n g e n b a c h versandet, — also hat 
man die Thore geschlossen, und Niemand aus- und 
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eingelassen, übrigens zu einer mannbahren Gegenwehr 
alle nur ersinliche Anstalt gemacht, die Mannschaft 
rings um die Mauer gestellet, und selbe die ganze 
Nacht hindurch mit Munition hinlänglich versehen; 
allein, diese Nacht ist nichts erfolget, sondern alles 
still gewesen. 

Den 24-ten Decembris, mit anbrechenden Tag, 
j am wieder Kundschaft herein, dass der Feind in 
Willens seye, mit voller Macht auf die Stadt los zu ge-
hen ; so hat man die Thore nicht geöffnet, und alle 
Posten, wie auch die Mauern wohl versehen mit 
Mannschaft, und einer Qvantität Granaten an diejeni-
gen Posten, wo der Feind praesumirlich eindrfingen 
sollte, ausgetheilet, — wobey Titulirter Herr Coman-
clant von W e i t e r s h e i m , und Titulirter Herr Bürger-
meister, an Animirung der Bürgerschaft in geringsten 
nichts ermangeln lassen, auf allen Posten. 

Indessen ist der Feind gegen 11 Uhr Mittags von 
allen Seiten hereingeruckt, die Infanterie zwar, — 
in Talpatschen, und bis 200 Mann Deserteur beste-
hend, mit 2 Fahnen auf den Leonhardtsberg Posten 
gefast, die bei sich habende 4 Stuck und 2 Mörser, 
auch sich selbst in die Steinbruchgrube daselbst vor-
theilhaft postiret; und so wurde auch gleich hier auf 
den Staclt-Thurme durch den Paukenschlag Lärm ge-
macht, und was von Kindern und Weibern war, in die 
Stadt hereingeflohen, was aber von Manspersohnen 
und übrigen wehrhaften Menschen war : lief alles der 
Mauer und ihren Posten zu. Die Krüzen aber haben 
gleich mit Stucken kreuzweis zu canoniren und Bom-
ben einzuwerfen angefangen, wovon die ersten zwar 
meistens auf die Pfarwiesen und die daran stoss enden 
Gärten niedergefallen, und dahero keinen sonderlichen 
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Schaden verursachet, die Feurigen-Kugeln aber haben 
gleich, — nach ein und den andern vergeblichen 
Schuss, — entlich leider den Effect gethan: indeme 
erstlich um V*- tel auf 2 Uhr in des Meister A d a m 
S t e i n e r bürgerlichen Schuhmachers allhier Behau-
sung eine niedergefallen, und angezindet, von welcher 
auch der meiste Theil der F i s c h e r und Sch l ipp er-
g a s s s e in Rauch aufgegangen. Darauf ist eine Bombe 
in gemeiner Stadt-Mayrhof auf den Plaz, eine in der 
S c h l ip p er g as se, und eine in R o t h-0 c Ii s e n-Wü r t h s-
h a u s niedergefallen, — und ist demnach so zu sagen, 
fast in einer Stund ein solch erschrök liebes Feuer aufge-
gangen, welches bis gegen den Abend die ganzeFischer-
und S c h l i p p er ga s se , die Häuser auf den Plaz, von 
gemeiner Stadt M a y r h o f an, bis zum Go ldenen 
H i r s c h e n - W ü r t h s h a u s , auf den meisten Theil der 
Silber-, und Kle in-Potschy-Gasse in die Asche ge-
leget, nicht minder alles in denen »Stadl vorhanden 
geweste Korn, nebst anderen. den Feuer unterworfe-
nen Sachen. Ohngeachtet um die, an den Mauern 
damahls stehenden Bürgerschaft ihren Ruin mit Augen 
ansehen müssen, auch das Feuer in ihren, ihnen an-
gewiesenen Posten sie zimlich incomodiret, anbey der 
Feind auch an ein und anderen Orten Minnen gemacht, 
— so hat sie doch weder der grosse Verlust, noch die 
augenscheinliche Gefahr dahin bringen können, dass 
nur ein einziger seinen Posten verlassen, und denen 
seinigen zuspringen sollen oder wollen; vielmehr hat 
dieselbe mit continuirlichen Schüssen aus Stucken 
und kleinen Geschüz eifrigst angehalten. Man hat auch 
angefangen die Dächer abzuschlagen, sowohl in der 
Vor- als Inneren-Stadt, um noch ein grösseren Unheil 
vor zu beigen. Worüber der Feind, nach Aussage eines 
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Überläufers, der hernach hereingekommen, nicht allein 
bestürzt, sondern daraus eine desperate Gegenwehr 
beschlossen. Und hat sich auch der Effect dieses 
Schlusses bald hernach gezeiget: indem e in der Nacht 
um 11 Uhr eine Feuer-Kugl auf den K o r n m a r k t , 
eine in der N e u s t i f t g a s s e , mehr eine andere in der 
Langen-Ze i l , und die lezte in der I n n e r e n - S t a d t 
in Herrn P o g a t s c h e n s , gewest H a c k s t o c k i s c h e n , 
anjetzo N o n n e n h a u s würklieh gezündet, und Frau 
Ganss l in , Herrn Daniel D o b n e r s , Herrn Paul Lie-
be ze i t , und Herrn Ried er s Hausen, — in der Vor-
stadt aber fast die ganze Lange-Ze i l , der Korn-
m a r k t , und ein zimlicher Theil der daselbst gewesten 
Städln und der sich darin befundenen Fourage in 
Rauch aufgegangen. Und weilen durch vorbesagtes 
Feuer, so in der Langen-Zei l aufgegangen, alles bis 
an das Potschy-Thor, ja sogar einerseits Herrn Liebe-
z e i t s Mayrhof, und dann des L u k a s Kleseh i t se l i 
Haus andrer Seits, item die H a l t e r - H ä u s e l n und des 
Feldhütters M á t t y á s Wohnung und Stallung bis an 
den Zaun, — welcher Theils weggebrochen, Theils 
geblieben, — daraufgegangen, mithin auch die Feuers-
flammen und der Rauch gegen den Potschy-Thor 
häufig zugedrungen; in Erwägung nun der augen-
scheinlichen, von innen fürgewesten Feuers, von 
aussen aber Feindes-Gefahr: hat Herr Bürgermeister 
F e r d i n a n d D o b n e r , nebst anderen Kayserlichen 
Offiziern, in Abwesenheit des Herrn Comandan-
tens befohlen, alsobald den nächsten Zaun an Thor 
wegzubrechen, das Dach auf den Wachthäuseln, 
so weit es nöthig, abreissen, die Munition, als Pulver 
und Granaten, in die Erd zu vergraben, — so auch 
geschehen. Hierauf hat Herr Bürgermeister zur Resis-
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stenz des Feindes alle mögliche Anstalten gemacht: 
die Bürgerschaft und Inwohnern an denen Mauern, 
herumreitend angeeifert, ihrer Treue und Schuldigkeit 
erinnert, sich nieht zu entsetzen, sondern tapfer zu 
streiten ermahnet, das gewöhnliche Wacht- und Nacht-
Geschrey: Ha, ha, ha ! . . . stets mit lauter Stimme fortzu-
setzen, um den Feind zu zeugen, dass die Bürgerschaft, 
des Feindes ohngeachtet, von den Mauern nicht wei-
chet, sondern sich festhalte. 

Es hat aber die zeitliche Abschlagung der Dächer 
in der Inneren-Stadt merklichen Nutzen geschaft; 
denn daferne man sich nicht zeitlich dazu resolviret 
hä t te : wäre theils durch häutig hereingeschossenen 
Feuer-Kugeln von den in Brandt gestekten Korn-
markt liauffenweis durch den Wind herumgetragene 
Brändte, selbige an vielen Orten zugleich angestekt, 
und dadurch ein noch grösseres Jammer verursachet 
worden wäre, — indeme alle Weiber und Kinder, und 
alles was zur Gegenwehr nicht tauglich war , sich in 
die Stadt hereingeilichtet hat, und dadurch die Innere-
Stadt gleichsam mit Menschen angefühlet gewesen. 
Zu allen Glück hat der Feind diesen ganzen Tag und 
Nacht (keine Bomben) deren er doch über 20 gewor-
fen, in die Innere-Stadt hereinbringen können, sondern 
sie sind meistentheils in der Vorstadt in denen Gärten 
und auf der Stadt-Pfarwiesen, ohne sonderlichen Effect 
krepiret. So haben auch die heut, sowohl bei Tag, als 
in der Nacht bey 200 hereingeschikte Feuer-Kugeln 
Niemand an Leib und Leben durch Gottes Gnad einen 
Schaden zugefüget, ingleichen alle auf der Mauer, 
durch den Feind geschehene Schüsse aus kleinen Ge-
wehr, leer und fruchtlos abgel offen. So ist auch, Gott-
lob, von allen diesen Feuer kein Mensch Todt geblie-

MON. IIÜNG. I I IST. — SCRIPT. XXVII . KÖTET. 3 2 
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ben, auch nicht mehr als drey Persohnen blessirt 
worden, so von den Dächern in Abschlagen ge-
fallen. 

Ob der Feind des Nachts oder beym anbrechen-
den Tag einen Versuch oder Sturm auf die Stadt 
etwa tentiren möchte : also ist alles, was nur wehr-
haft war, in Waffen bey den Mauern geblieben; da 
indessen die hierzu bestimmten Zimmerleute und 
Weibs-Volk in Abschlagung der Dächer die ganze 
Nacht hindurch beschäftigt gewesen, — und also die 
ganze heilige Christ-Nacht in so jammerliehen und 
elenden Zustand zugebracht worden. Diesen Tag hin-
durch sollen von unsern groben und kleinen Geschüz 
unterschiedliche vom Feinde Todt geblieben, auch 
sehr viele verwundet worden seyn, worunter auch 
ein Konstabier von einer Stuck-Kngl im Fus blessirt 
seyn solle. Nach Mitternacht hielt der Feind mit 
Schüssen und Feuer-Einwerfen ein wenig inne. 

Den 2 5-ten Decembris, als am heiligen Clirist-
Tag, zwischen 7 und 8 Uhr Früh Morgens fing der 
Feind abermahl mit Einwerfung vieler Bomben und 
Feuer-Kugeln an, — konnte aber den ganzen Vor-
mittag so viel, als Nachts tentiren: massen die meisten 
Städl und Häuser hinweg, die Innere-Stadt abgedeckt, 
auch sonsten hin und wieder, wo noch Dächer waren, 
gute Anstalten zur Löschung der Feuer-Kugeln ge-
macht worden. Worauf gegen 11 Uhr Vormittag ein 
Bauer von Kreuz mit einen Stäbl in der Hand, und 
daran gebundenen Tüchel, mit folgenden Brief, an 
Titulirten Herrn Commandanten lautend, bey den 
Potschy-Thor hereingekommen: 

Illustrissimo Domino Domino N. N. Caesareae 
Regiaeque Majestatis (rvarnisonis Soproniensis Su-
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premo Commendanti, Domino in licitis observan-
dissimo. 

Datum Harka, die 25-ta Decembris, 1705. 

Der Brief lautet also: 
Illustrissime Domine Commendans, in licitis mihi 

observandissime! 
Salutem et benevolentiae meae propensionem. 

Praesentibus denuo intimandum duxi Illustrissimae 
Dominationi Vestrae, ne tarn praeclara Civitas in 
favillas redigatnr, pereatque tantae effusione sangvi-
nis et tarn horrendo periculo,— submittatur; adfidem 
polliceor Christianam, cupientes abire intactos, inco-
lumesque me dimissurum, Comitivas me quoque da-
turum. 

Rusticum cum Literis ex Kereszthúr intromissum, 
cum praesentium latoré dimittat, quia hoc est contra 
Jus Gentium detinere Legatos. Praeterea nulluni 
speret Illustrissima Dominatio Vestra succursum. Ego. 
Deum testor, ab obsidione hujus Urbis non recedam, 
si se non dediderint, donec solo aeqvabitur; et certo 
certius sibi persvasum habeat sequenti nocte igne, 
ferroque omnia deleturum. 

His maneo 
Praetitulatae Dominationis Vestrae 

ad serviendum paratus 
Generalis Commendans: 

J o a n n e s B o t t y á n m. p. 

P. S. Sacratissima Sua Majestas Caesarea, Prin-
cipális Suae Dominationis. credo, quod tarn Clemens 

Princeps sit : videns tantum periculum Civitatis et 
hominum, — si se subdiderint, non errori. sed pruden-
tiae imputabit. 

32* 
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Nach Erhaltung dieses Briefes hat Titulirter 
Herr Commandant selbigen mit einen Ehrsamen Rath 
communiciret, und mündlich dem Herrn Bürger- , 
meister auf das Rathhaus sagen lassen : Weilen die 
Stadt einen Commandanten verlanget, und Er auch von 
Ihro Majestät verordnet worden, — sie mit Ihme 
ferner in Ihro Majestäts Treue, dieser Aufforderung 
olmgeachtet, beständig verbleiben. Darauf hat ein 
Ehrsamer Rath mit folgenden Formalen geantwortet: 
Ein Ehrsamer Rath verbleibet in der Fidelität gegen 
Ihro Kayserlichen Majestät, unseren Allergnädigsten 
Herrn, und kehret sich an des Brenners V a k - B o t t y á n 
Drohungen nichts; will sich neben Titulirten Herrn 
Obrist von W e i t e r s heim, als Commandanten, bis auf 
den letzten Bluts-Tropfen wehren. 

Ihro Gnaden Herr Commandant hat folgenden 
Brief concipiren und überschreiben lassen, und durch 
obbesagten Kreuzer Bauern nachher Harkau über-
sendet : 

Ex quo Sacratissimae Suae Caesareae Regiaeque 
Majestati, Domino Domino meo Clementissimo, pro 
defendendo peculio Liberae Regiaeque Civitatis Sopro-
niensis contra hostes suos, Coramendantem nie de-
signare clementissime placuisset : idcirco si Illustris-
sima Dominatio Vestra semet hostem altetitulatae 
Sacratissimae Suae Majestatis porro ostenderit, — 
experietur me Ejusdem Mandatum Caesareo Regium 
omnino executurum. Quibus maneo 

Illustrissimae Dominationis Vestrae 

Illustrissime Domine Generalis! 

ad servitia paratus 
von W e i t e r s h e i m m. p. 
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Es sind auch noch folgende Reimen zu dieser 
Zeit componiret und den V a k - B o t t y á n zum Schimpf 
und Spott aufgesezt worden: 

Vak- Bottyán, du Teufels brutt — 
Dein Thun ist Gott zuwider! 
Er hat die Stadt in seiner Hut, 
Und stürzet dich darnieder. 
Drum pack und trolle dich davon, 
So hast du den verdienten Lohn : 
Dein Nahm wird ewig stinken. 

Andere noch mehr, so gemacht worden, welche 
hinten hernach zu finden sind. *) 

Den 2 6-ten Decembris, als am Tag Stephani, 
Früh vor Tags, sind diese lose Gäste mit Stuck und 
Pagage abgezogen, die Belagerung aufgehoben, und 
nach Harkau zumarschirt, mit Bedrohung: sie wollen 
uns bald wiederum heimsuchen, aber auf eine andere, 
und stärkere Weise, weilen sie anjetzo nichts ausge-
richtet haben. 

Unter dieser Zeit ist ein Büchsemneister, benant-
licli J o s ep h En ten -F e 1 d n e r, bürgerlicher Fasbinder-
meister allhier umkommen; welchem sein Stuck im 
Losbrennen hinaus unter die Feinde, zersprungen, 
und ihm gleich erstossen hat. 

Den 30-ten Decembris haben unsere Freyreiter, 
indem sie wegen Kundschaft ausgeritten, um die 
Stadt herum ohngefälir 15 Wagen angetroffen, so von 
Schattendorf gegen Wandorf herübergefahren, und 
den Krüzen ihr geraubtes Guth sollen herunterführen, 

*) Nincsenek hátrább sein följegyezve, — egyébiránt a fön-
tebbi nyomorúságos versemenyböl következtetve, nem is nagy kár, 
hogy elmaradtak. 
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bey welchen auch eine Convoy von 200 Mann war, — 
allein, diese war ganz sicher vorausgegangen, und 
schon zu Wandorf gewesen; als aber unsere Freyrei-
ter dieselbe angetastet und herunter zur Stadt ge-
trieben, und sie es verkundschaftet: die Krüzen haben 
ihnen wohl gleich bis Kreuz herunter nachgesezt und 
vermeint wiederum ab zu jagen, — allein, da man mit 
den Stucken wacker unter sie hinausgefeuret: haben 
sie zurückweichen, und dieselben verlassen müssen. 
Bey diesen Wägen sind 4 Krüzen mitgefangen wor-
den, worunter einer sehr krank war , und auf den 
Wagen gelegen, auch den anderen Tag gestorben ist. 
Auf diesen Wägen waren meistens Haber, Gersten, 
theils Getraid und Waizen, etliche Fass Wein, — das 
übrige ist allerhand Eisenwerk gewesen. 

Diese Wagen waren theils von Osslopp, theils 
von anderen Orten, und wurden hernach lange Zeit 
hindurch nicht hinausgelassen, und musten die guten 
Leute, samt ihren Vieh, viel Noth mit uns leiden 
und ausstehen. 

Den 81-tenDecembris kam abermahl Kundschaft 
herein, dass der Feind sehr stark auf den Dörfern um 
die Stadt herum sich zusammenziehe, und also man 
mit der Wacht auch stark anhalten müssen, und 
wurde Niemand hin ausgelassen. 

Anno 1706. 

Am heiligen Neuen-Jahres-Tag wurde plezlich 
Lärm, gleich unter Mittag, und kam der Feind aber-
mahl mit starker Macht von steinenen Brückl her-
gezogen, und marschirte zu Pferd und zu Fus über 
den Sand herauf, und hinüber gegen den Zarhalm-
Wald zu, — allda, neben denselben und den Hutbiegl 
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im Thal sich postirt, bis hernach in der Nacht, da er 
sich wiederum auf das alte Ort auf den L e o n h a r d s -
b e r g begeben und sich allda verschantzet, was die 
Talpatschen waren, samt denen mit sich gebrachten 
8 Stuck [worunter das gröste bis 8 u Geschossen*)] 
nebst 5 Mörscher. Die Reiterey bliebe aber meistens 
hinter den Hutbiegl im Thal und unter der Nattli-
schen-Mühl liegen, ausser den Posten und Wachten, 
welche sie um die Stadt an verschiedenen Orten 
austheilten, wie dann auch bei den Gericht eine grosse 
Wacht von der Reiterey war. 

Den 2-ten Jäner Früh, zwischen 4 und 5 Uhr, 
fing er schon an wiederum zu canoniren, und Bom-
ben einzuwerfen, — dass die Stadt durch das Feuer 
abermahl an etlichen Orten ist in Brandt gerathen, 
doch gleichwohl mit Gotteshilfe, durch die Leute, so 
dazu deputirt gewesen, allemahl bald gelöschet wor-
den, dass es nicht zu weit greiften hat können. Aber 
mit den Bomben hat er die Stadt so erschröcklich 
geängstiget und verwüstet, dass kein Mensch mehr 
in Zimmer sich getrauet aufzuhalten, sondern sich 
meistens in die Keller salviren und sich aufhalten 
müssen, um da einige Sicherheit zu haben vor den 
vielfältigen Bomben und Kartätschen , so hereinge-
worfen worden; welche meistens in die Innere-Stadt, 
und zwar nur in die Jesuitter-Kirche allein über 13 
Bomben hineingefallen sind, und zimlichen Schaden 
gethan. Und dieses Bombardiren und Schüssen wehrte 
so fort Tag und Nacht etwelche Tage hindurch, ohne 
gar in der Nacht, da er etwa um 9 oder 10 Uhr auf-

*) Ez volt Bottyánnak legnagyobb baja; nem lévén faltörő-
ágyúi, 6—8 fontos tábori taraczkokkal kelle a bástyákat — termé-
szetesen, nem sok eredménynyel — lövetnie. 
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hörte, zu Morgens aber um 4 oder 5 Uhr schon 
wiederum anfinge. Dahingegen unsererseits auch nicht 
gefeiert worden, sondern allmöglichster Fleis ange-
wendet worden : wie ihnen hie und da mit den 
Stucken und kleinen Geschüz könne Abbruch und 
Schaden gethan worden; absonderlich da man mit 
den Stucken wacker in ihre Approschen und aus die 
Baterien zuschösse, und wie man verkundschaftet, 
zimliehen Schaden in denselben thaten. Unterdessen 
muste täglich die ganze Bürgerschaft, auch Holden (?). 
Handwerks-Purschen, und alles, was wehr- und waf-
fenfähig war oder wenigstens einen Morgenstern oder 
Kolm regiren konnte, auf ihren Posten Tag und 
Nacht stehen bleiben, — wie ingleichen auch von 
den Dörfern viel Leute und Manspersonen herinnen 
waren, welchen auch Gewehr gegeben wurde, die 
dazu geschickt waren, und musten auch nebst ande-
ren bei der Mauer stehen, in Beförchtung, dass der 
Feind in währenden Feuer anlaufen und etwas pro-
biren möchte; und also keiner, ob er schon gesehen, 
dass sein Haus würklich brenne, ihrne nicht verlangt 
wegzugehen und etwas zu retten, — sondern die 
Bürger waren vielmehr also erbittert über diese losen 
Brenner, dass sie nur gewünschet an sie zu rächen, 
aus was Art es auch wäre, dass sie entweder anliefen 
mit Stürmen, oder wan man ihnen freygebe : mit 
tausend Freuden alle gleich hinausgefallen, und diese 
Mordbrenner aus ihren Schanzen und Approschen 
herausgeschlagen würden haben. (??!!) 

Den 5-ten Jäner wurden alle Posten visitiret, 
und überall gute Vorsehung gemacht, mit Pulver, 
Bley, Hand-Granaten, und anderen Notwendigkeiten, 
wTas etwa dort und da abgegangen, versehen. Item, 
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die Kayserlichen Grenadir wurden meistens in der 
sogenannte lvolbite-, nachhin Pochische-, anjetzoMar-
tonische-Mühl genannt, — hinunter commandirt. wo 
die Handwerks-Purschen waren, und man sich immer 
allda eines Angriffes und Sturmes beförchtete. Diesen 
Tag gegen Abend wurde es ganz still mit den feind-
lichen Hereinschüssen, und die ganze Nacht hindurch 
nichts feindliches verübet; und zogen auch ihreFahnl 
ein, welche sie ausser ihren Approschen gegen die Stadt 
hereingestekt hatten, — dass man also in den Ge-
danken gestanden: Er werde vielleicht abmarschiren, 
und uns wiederum einstens eine ruhige Nacht geben. 
Allein, ihr falscher Anschlag, den sie in der Stille 
machten, erzeugte sich folgends, und wurde bald 
offenbahr: inde nie sie Morgens Früh, den 6-ten Jäner, 
als am heiligen Drey-Königs-Tag, zwischen 5 und 6 
Uhr 2 Bomben hereinwurfen, nachmahls mit 3 Trom-
peten-Blasen und Pauekenschläge die Loosung gaben 
zum Sturm, — und dann in der grösten Furie und 
grösten Gesclirey auf 3 Seiten anfingen und anlaufen 
zum Stürmen. Und wäre der erste Angrif neben den 
Neustift-Thor, an den sogenannten Scharfen-Eck in 
den Fodorischen Haus; da kamen sie von den Langen-
Z eiler-Grab en, all wo sie sich in der Nacht in der 
Stille hiiigemacht, plezlich her. Der änderte Angrif 
geschähe nachdem neben den Wiener-Thor am Ecki 
da kamen sie von den Tiefen weg herauf. Und der 3-te 
und letzte Angrif war neben den Schlipper-Tlior •  
hinter den B a y r i s c h e n Haus, — und dieses sollte 
der General-Sturm seyn, *) wie sie dann bey densel-

*) Megjegyzendő, hogy mind a három helyütt minden réstÖ-
rés nélkül, ép f a l a k e l l en történt a kiváló bravourral végbevitt 
roham, csupán faschínák és létrák segélyével. 
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ben bis 400 Deserteurs hatten, welche alle vorne 
anlaufen musten, und einen jeden von V a k - B o t t y á n 
100 fi. versprochen worden, welcher in die Stadt 
komme in diesen Sturm; auch sie, und alle andere, 
vorhero mit Brandwein zimlich angezecht hatte, *) 
damit sie also unerschrocken und desto hitziger seyn 
sollten, — wie sie dann auch, und ehe man sichs 
versah, oder die Leute so geschwind auf den Bablat-
schen seyn konnten: sie schon in den Graben vor der 
Mauer waren, die Leitern an die Mauern anwürfen, 
mit ihren Hand-Granaten wacker hereinspielten, und 
viele schon auf den Leitern waren, tlieils Fahnl auf-
steckten in den Mauern, — und gedachten also schon 
Meister zu seyn. Allein, weilen vorhero alles wohl 
versehen und gute Anstalten allenthalben gemacht 
waren von denen Herrn Viertl-Hauptleuten, wie dann 
bey jeden Thor ein Rathsherr als Commandant aufge-
stellt war, (welche hernach sollen benennet werden), 
also wurde gleich überall Lärm geschlagen, und die 
Bürger und andere Mannschaft, welche ohnedem allert 
(allarmírt ? animirt?) und wie vorhero schon gemeldet, 
begiehrig waren : lieffe alles gleich mit grosser Be-
gierde und Unerschrockenheit den Mauern zu, schössen 
tapfer auf den Feind hinaus, würfen ihnen ihre Hand-
Granaten meistens wieder zurück hinaus, ehe sie 
herinnen ihren Effect thatten, — tlieils mit den Mor-

*) Valami kis melegítő szeszes italt bizonyára kellett a téli 
• hideg éjszakát a szabad ég alatt ébren töltő e vitézek közt kiosz-

tani : de, hogy ez igen mérsékelt adagokban és gondos elővigyázat-
tal történt, élénken tanúsítja az a nagy csendesség, melylyel mago-
kat elrendelt és titkon elfoglalt rejtekhelyeiken az egész éjen át 
viselték, a praecisió, melylyel a rohamra megindultak, s végre az a 
példás hidegvérűség, melylyel halottaikat, sebeseiket, és létráikat a 
falak alól, úgy szólván egytől egyig, magokkal visszavitték. Ily ténye-
ket csak józan tővel s a legnagyobb fegyelemtartással lehet felmutatni. 



'507 

genstern wacker wehrten und schlugen, dass keiner 
sich getraute über die Mauer herein zu steigen, und 
also endlich abgetrieben mit Schimpf und Spoth (?), 
und zimlichen Verlust der ihrigen. Das gröste Glück 
und Vortheil war auf ihrer Seite, dass es noch finster 
war, und sie auch nicht lange anhielten mit den 
Sturm , — sonst würden sie zimlich gepuzt seyn worden. 

Von unseren Leuten herinnen sind nicht mehr • 
umkommen, als 4 Bürger, 2 Hauer, und 5 Hauer 
blessirt, doch nicht tödtlieh. Todte Bürger waren 
nehmlich der Meister Hans-Graf , deutscher Riemer, 
den 3-ten Tag darauf gestorben. Item, der Meister 
Hahn , ein Leinweber, gleich Todt geblieben; der 
junge Meister Gr a tz er, ein Binder, und ein Gold-
s c h m i d t in der Rosengasse, beede auch sterben müs-
sen an Blessuren. Und diese Leute waren meistens 
durch die Schusslöcher getroffen worden, welche in 
der Mauer waren, und uns zum Nutzen seyn sollten: 
allein, diese lose Leuthe haben sichs zu ihren Vor-
theil gemacht, — dann, als unsere Leuthe der Mauer 
wollten zulauffen : waren sie schon bei der Mauer, 
und schössen herein, und troffen also diese guten 
Leute. Nach diesen aber wurden diese Löcher um und 
um zugemauert, und ist herauskommen, wie man 
pflegt zu sagen : N a c h dem Schaden wird m a n 
Klug. Item, ist sonsten in dieser ganzen Belagerung 
weder von Stuck-Kugeln, noch Bomben jemand ge-
troffen worden oder umkommen, als ein Landkutscher-
Knecht ist in des Herrn Komáromy ' s Haus in der 
Stadt von einer Bomben erschlagen worden, wie auch 
ein Kind; item, auf den Ruekther zu, hinter den Bay-
rischen Haus, sollten zwey Hauer eine Leiter auf ein 
anderes Ort tragen, wo man sie besser brauchte : da 
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wurden sie beede durch eine Stuck-Kugl getroffen, 
und gänzlich Todt geschossen; *) dahingegen von den 
Krüzen bey dieser Belagerung und Sturm, — wie 
Mesz lény J a n o s von ihnen selbst die Relation von 
sich gab, — dass sie bei der Musterung, welche sie 
in K r o y s p a c h gehalten haben, über 1000 Todte 
vermüsset haben. **) Und wiezwar bei jeder Post, wo 
der Sturm war, von ihnen nicht mehr als 5 oder 6 
vor, oder in den Graben todt gefunden worden, — 
und unter diesen auch bei den Scharfen-Eck ihr Ca-
pitän Nahmens H o r v á t h Mihály,***) welcher sie 
mit Gewalt hinantrieb zum Sturm; als aber dieser 
gefallen war : ist ihnen der Muth gesunken, — so 
hat man doch von jeder Post weithingemerket, wie 
sie die Todten weggesclileppet und gezogen haben, 
wie auch das Blut zimlich gesehen, und voraus die 
Deserteurs, die meisten darauf sollen gegangen seyn. 

Die Herrn Comandanten des Raths, und die 
Herrn Viertl-Hauptleute, so bei jeden Thor waren, 
sind folgende, als: 

1-mo. Bey den Neustift-Tlior, Herr E h r e n r e i c h -
R ä n n e r Gommendant, und Herr Adam S t e i n e r 
Hauptmann. 

2-do. Bey den Wiener-Thor Herr P a u l Gre ine r 
Commendant, und Herr Mäsch Hauptmann. 

*) Itt csak a polgári rend elesetteiröl van szó, — de, hogy 
mennyien estek el a tulajdonképeni védők közül, t. i. a rendes ka-
tonaságból állott h e l y ő r s é g b ő l ? arról hallgat. Lehet, hogy erről 
nem is volt biztos tudomása. 

**) Képtelenül túlzott szám; egykorú levelek csak „300-ig 
v a l ó t " említenek. L. Thaly : B o t t y á n t á b o r n o k É l e t e , 106. 
és 505. 1. 

***) Ez Bezerédy Imre ezredében vala főhadnagy, vagyis — az 
akkori szokás szerint — századparancsnok. 
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3-tio. Bey den Michaélis-Thor Herr Ko l l e i s 
Commendant, und Herr U r s p r u n g Hauptmann. 

4-to. Bey den Schlipper-Thor Herr H o r v á t h 
Commendant, und Herr P e t e r Re i sch Hauptmann. 

5-to. Bey den Potschy-Thor, Herr Georg P o c h 
Commendant. und Herr Nicolaus H a c k e l b e r g e r 
Hauptmann. 

Item, wurden auch täglich aus der Inneren-Stadt 
von denen Bürgern zu jeden Thor etliche heraus-
comamndirt, die neben uns die Wacht hatten und alle 
24 Stund ablösten, und wiederum andere aufzogen, 
aber sie hielten theils, wie der Haass bey der Trommel; 
dann als sie bemerkten, dass es ernst will werden, 
und der Sturm anginge : da wollten einige den 
Reisaus machen, und'unterschiedliche Einwendungen 
vorwenden, — allein sie wurden wieder zurückgefüh-
ret und nicht entlassen. 

Item, an diesen Tag. an welchen der Sturm war, 
kam von denen Krüzen ein Capitain-Lieutenant auf 
Parolle zur Mauer, um etliche Wort zu melden, mit 
deme dann ein Kayserlicher Officier gesprochen, und 
seine Worte angehöret. Er sprach, wie dass er von 
den B er es én y, welcher ohnlängst zu Rust angelan-
get ist, hereingeschickt worden, und vermelden läst: 
wie Ihm herzlich leid wäre für uns, dass wir so ver-
wüstet und verbrennet worden, und wäre mit seinen 
Willen oder Consens nicht geschehen; doch werde 
Morgen schon durch Briefe selbst mit unsere Herrn 
und den Herrn Commandanten sprechen, sollten un-
terdessen mit den Schüssen auf beiden Seiten innehal-
ten, — welches auch geschehen. Unterdessen wurde 
bei den Scharfen-Eck, allwo sie in S.turm angeloffen, 

i ' 
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eine Batterie gebauet, und etliche Stuck und 2 Hau-
bitzen mit Kartatschen daraufgestellet. 

Den 7-ten Jäner schickte der B e r c s é n y Briefe 
herein, an die Stadt und an Herrn Commandanten, 
worinnen gleichfalls uns, wie vor, bedauert, aber wie 
es von Herzen gangen seyn mag? das weis Gott; und 
dabey meldet : es wäre unsere eigene Schuld und 
Hartnäckigkeit, dass wir uns nicht ergeben wollten, 
so würde uns solches alles nicht geschehen seyn; auch 
nochmahlen ermahnen läst : die Stadt möchte sich 
doch eines besseren bedenken, damit wir nicht noch 
ärger verwüstet, und unsere Weiber und Kinder in 
noch grösseres Verderben brächten; und sollten uns 
nur bald und ehestens resolviren, was wir thun 
wollten ? 

Derne darauf wieder geantwortet worden: Mann 
könne sogleich sich nicht bedenken oder resolviren, 
sondern sie sollen uns 2 oder 3 Tage Bedenk-Zeit 
geben, und unterdessen solle von beeden Seiten ein 
Waffen-Stillstandt seyn, — welches dann auch wie-
derum geschehen. Und weil man immer eines Succur-
ses vertröstet worden : dachte man denselben unter 
dieser Zeit etwa zu erhalten; doch dabey resolvirten 
sich unsere Herrn sammt der ganzen Bürgerschaft nur 
kurz : es käme ein Succurs, oder nicht, sich zu wehren 
bis auf den lezten Mann, weil wir ohnedem schon das 
Gute verlohren, auch das Blut mit aussogen; — und 
gaben Ihme also den 8-ten Jäner die Antwort gegen 
Mittag mit unseren Stucken in ihr Lager wacker 
hinaus, da sie also leichtlich konnten abnehmen, was 
unsere Intention ist; wie sie uns dann darauf auch 
wiederum mit ihren Stucken und Bomben herein-
antworteten, allein, der Mangel an Pulver und Muni-
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tion, der bey ihnen war. (wie man verkundtschaftet) 
machet, dass sie nicht mehr so stark anhielten mit 
den Schüssen, als vorhin, sondern thaten nur immer 
ein und 2 Schuss. Und weil sie gesehen, dass sie mit 
Gewalt nichts richten, und endlich nicht lange mehr 
werden dauern können mit Munition: kamen sie aber-
mahlen mit Briefen angezogen, mit Bedrohungen, wo 
wir uns nicht ergeben werden mit guten, — so wer-
den sie dies und das vornehmen, und den grösten 
Gewalt brauchen, und (wenn) sie uns bemeistern 
werden, sie das Kind in Mutter-Leib nicht verscho-
nen ; cleme allen aber wurde wenig Gehör gegeben, 
sondern nur mit Schüssen ihnen wacker geantwortet. 
Da sie nun gesehen, dass sie mit ihrer Drohung auch 
nichts richten : haben sie noch eines probiren wollen, 
und den 9-ten Jäner Abends einen Lärm gemacht, 
die Zor ing l iäus i sche- , jezt Tschürl ische-Mühl , 
äussern Schlipp er-Thor, welche ehe schon das meiste 
abgebrochen war, dieselbe angezündet, nachmahls bei 
den Schlipper-Thor auf unsere Leute hereingeschos-
sen, und sieh wiederum gestellt : als wollten sie mit 
Gewalt ansetzen und angreiffen; da sie aber gesehen 
haben den tapfern Widerstand von uns : sind sie bald 
wieder zurückgewichen in ihre Löcher, und folgends 
drauf ihrer Fahnen eingezogen, die sie ausser ihren 
Lager herumgesteckt hatten, und sich also ganz fertig 
zum Abzug gemacht. 

Den 10-teil Jäner Früh hat man schon bemer-
ket, dass einige von denenselben abmarschiren; darauf 
hat man gesehen, dass sie ihr Lager angezündet, und 
nachdeme aus ihren Lager und Approschen ordentlich 
ausgezogen die Talpatschen, auch bei den Gericht, 
und wo sie ihre Feld wachten gehabt, ihr Lager ange-



m 

zündet, und abmarschiret, und sich überall auf die 
nahen Dörfer herumgelegt, damit sie uns gleichfalls 
eingespeert hielten; wie sie dann täglich herumtian-
giret, und sieh sehen lassen, und also Niemand auf 
den Feld sicher war. 

Unter dieser Zeit der Belagerung war überaus 
schöne warme Witterung, dass nicht zu sagen ist, bis 
auf den lezten Tag, ehe sie abzogen, — da ist recht 
kalt worden, und hat vielleicht auch geholfen und 
den Abzug befördert. 

Darauf wurden gleich Maurer- und Zimmerleute 
hinauscommandirt, die Kruzische Schanzen zu zer-
stöhren und zu verwüsten. Und also hat Gott uns 
zum drittenmahl die Belagerung überwinden helfen; 
und was vor Trangsahl, Kummer, Angst und Stra-
patzen wir ausgestanden, —- ist leicht zu erachten. 
Tag und Nacht bei der Mauer in grosser Kälte, dass 
Niemand zu den seinigen nach Haus dörfen oder gehen 
konnte, ja nur essen, viel weniger zu ruhen oder 
schlaffen, dass man in 8, 10, und mehr Wochen 
nicht in sein Bett zu Hause gelegen, solang vor und 
nach der Belagerung eine Gefahr gewesen. So hat 
Gott die Bürger und Einwohner recht gestärket und 
muthig gemacht; olingeacht aller Gefahr und Eliend, 
so sie vor Augen sahen, sie nichts abschröckete oder 
kleinmüthig machte, da das Feuer fast allenthalben 
die Häuser verzehrte, und der Coinmandant selbst 
hierüber das Herz und Muth sinken lies, und so zu 
sagen, ein Schwaben-Herz hatte, seine Soldaten alle 
schon mit ihren Ranzen bereit stunden bei den Stadt-
Thor, und nur gewartet auf' die Ordre : wo sie hin-
marschiren sollten ? und die Bürger heraust zu ver-
lassen. Er selbst der Conimandaiit käme zu den Potschy-
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Thor geritten, allwo vor dem Thor 3 oder 4 Stucke 
stunden, und befohlen dieselben zu vernageln und von 
der Baterie herunter zu werfen, die Munition weg zu 
tragen oder zu vergraben, und gesagt: Es ist nunmehr 
aus! — Aber die Bürger haben ihm hernach zimlich 
geantwortet, und gesagt: ob das einen Commandanten 
zustehet? Er solle vielmehr die Bürgerschaft anfri-
schen, und zur Beständigkeit ermahnen, und sich zu 
wehren; so hält er sie nicht allein ab, sondern will 
selbst auch von ihnen weichen; allein, er soll wissen, 
dass sie beständig seyen, und sich so lang wehren 
wollen, als ein Athem in ihnen ist; weil sie fast ihr 
Haab und Guth, so zu sagen verlohren, — also auch 
ihr Blut daransetzen wollen. 

Als aber der Herr Bürgermeister Titulirter Herr 
F e r d i n a n d Dobner , so ebenfalls zugegen gewesen, 
solches angehöret, sprach er: Nun, ihr lieben Bürger! 
ihr thut recht daran, dass ihr beständig bleibt, und 
euch noch ferner treu erzeugen wollet. Ich will bei 
euch bleiben, und mein Leben auch mit euren da-
ransetzen, solang ein Bluts-Tropfen in mir ist! — 
Und auf solche Weiss hat der Commandant auch selbst 
wiederum müssen ein Herz fassen, und sich mit ihnen 
wehren. 

Dass aber diesen Unheil gleich Anfangs hätte 
vorgebeugt oder gar abgeholfen werden können: 
habe ich auch wollen anerkennen; dann, ehe die 
Krüzen angezogen sind: haben sie von Harkau herein 
an die Stadt geschrieben, dieselbe ermahnet um eine 
Brandschätzung, — und so man ihnen ein Stück Geld 
gegeben hätte, sie gar gerne abgezogen, und die 
Stadt unangetast gelassen hätten. Dann, das hat 
man gar wohl gewust, dass es den räuberischen 

MON. HUNA. RIST. — SCRIPT. XXVII. KÖTET. 33 
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Gesindl (? ?!!) um nichts zu tliun war , als nur um 
Geld und Guth rauben und plindern zu können: also 
wann man ihnen ein Stück Geld gegeben hätte, — 
sie gar gerne abgezogen wären; und wann auch auf 
einen Bürger etliche Gulden gekommen wären: hätte 
er es leichter geben und verschmerzen können, als 
hernach Haus und Hof sammt allen Victualien ver-
brent ansehen. Aber man hat ihnen keinen Glauben 
gegeben, sondern nur ausgelachet, und gesagt: Was 
werden sie uns wohl thun ? Sie haben kein Stuck bei 
sich, und dergleichen; — aber wir haben es hernach 
in der That erfahren, und Gott verzeihe es dem, der 
daran Schuld ist, dann der Bürgerschaft ist von dem 
allen nichts entdeckt worden. 

Man hat die Bürgerschaft in währenden Feuer 
zwar wohl getröstet, und gesagt: Last nur brennen 
ihr lieben Bürger, es wird euch alles doppelt ersezt 
und bezahlt werden, ihr werdet solche Freyheiten 
bekommen, das eure Kindes-Kinder davon zu sagen 
haben!. . . Jawohl, werden sie zu sagen haben. — und 
wir erfahren es selbst schon, dass die Gaben, Por-
tionen undQvartier von Jahr zu Jahr grösser werden, 
und des vorigen vergessen wird. Etc., etc., etc. 

Item, ist vor der Belagerung die Frau Riem er in 
aus Schlessien, von Jägendorf, nachher Mi t t l ach er in 
genannt, mit 8 Wägen hiehergekommen, um Wein 
wegzuführen : aber das Unglück hat sie betroffen, 
dass sie auch sammt den Wägen mit uns ist eingespeert 
worden, und die guten Leute sammt uns, etliche Wo-
chen leiden musten, absonderlich mit den Pferden, 
wegen Mangel des Futters, dass fast ein Pferd das 
andere aufgefressen; doch haben sie dann und wann 
von der Bürgerschaft und von der Stadt etwas an 
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Proviant bekommen, und mustén eben auch mit den 
Gewehr bey der Mauer stehen. 

Item, kam Nachricht herein, dass che Krüzen 
mit ihren Stucken und den grösten Schwärmen nach 
Rust, — all wo sie ihr Hauptqvartier hatten, — ge-
zogen, und von clannen dann weiters sich nach der 
Leutha zerstreuet haben, — doch daherum auf den 
nahen Dörfern ein guter Tlieil geblieben, damit sie 
uns eingespert halten können, dass wir nicht hinaus, 
auch Niemand etwas her zu bringen könnte. 

Item, habe ich vorhero vergessen, dass in der 
Belagerung, nach den Sturm, der Krüzen ihr Kon-
stabler, welcher die Stadt so grausam beschossen und 
bombardirt hatte,*) ist von ihnen durchgegangen 
und in die Stadt hereingekommen, nebst noch einen 
Kameraden. Der Konstabler aber war ein Savoier, und 
hat Pardon bekommen, auch nachmals Dienst bey 
uns gethan, und alle Kundtschaften von den Krüzen 
überbracht, wie es mit ihnen stehet? 

Den 23-ten Jäner in der Nacht ist ein Kayser-
licher Musqvetier bei den Sclilipper-Thor über die 
Mauer gesprungen und zu den Krüzen übergangen. 
Unterdessen war ein Ehrsamer Rath bedacht auf die 
Leute, welche Tag und Nacht bey der Mauer stehen 
musten, und verordnet, dass zu Zeiten der Bürger-
schaft, Soldaten, Hauern und Handwerks-Purschen, 
Wein und Fleisch , bisweilen auch nur Wein allein 
ausgetheilet werde, jeden Mann eine Halb Wein und 
ein Pfund Fleisch. 

*) Ez csakis valami kisebbrendű tüzértiszt, vagy épen tűz-
mester lehetett, mert a bombázásnak főintézője maga Bottyán tá-
bornok tüzérségének jeles főnöke : de la R i v i é r e , franczia (hugo-
notta) tüzér-alezredes — később ezredes — volt. 

32* 
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Den 24-ten Jäner wurde unter den Gottesdienst 
Lärmen, und "kam ein grosser Trupp Krüzen über den 
Sand herauf, von den steinenen Brückl her zumar-
schirt, und über den Hutbiegl gegen der Nattlischen 
Mühle zu; einige aber von denenselben ritten bliz-
schnell auf den Leonhardtsberg *) ihren gewesten 
Schanzen zu, und sind lange hin und wieder gesprengt, 
und dieselben besichtiget, — dass man also glaubte: 
sie wollen wieder ihr Lager allda aufschlagen, und 
ein Vortrab etwan schon vorhero seye. Endlich, da 
man mit den Stucken unter sie hinausgebrent, sind 
sie mit den anderen durch gangen, und gegen Har-
kau zu. Item, wurden wir immer eines Succurses ver-
tröstet, — wie dann unsere Herrn immerzu heimlich 
in der Nacht Bothen nach Wien abschickten, und 
darum anhielten. 

Den 2 6-ten Jäner Abends zwischen 4 und 5 Uhr 
sind zwey Studenten, neben den Evangelischen Fried-
hof, sammt den Gewehr über die Mauer gesprungen, 
und als die Wacht nach sie hinausgeschossen: haben 
sie auch zurück hereingeschossen, und durchgangen. 

Den 28-ten Jäner, als unsere Freyreiter auf 
Kundtschaft ausgeritten, t,raffen sie bey denen Seegens-
hütten 2 Mörbischer Bauern an, welche von den Krü-
zen kommen waren. und brachten sie mit herein: 
diese sagten: wenn sie um eine halbe Stunde eher 
kommen wären, dass sie bis 40 Kruzisclie Wägen be-
laden angetroffen, und gar leicht mitbringen könnten, 
massen sie wenig Convoi dabey gehabt. Diese Bauern 

*) E hegyet Bottyán ostroma óta mai napig „ K u r u c z h e g y " -
nek (Kruzenberg) híjják a sopronyiak, és régibb „Lánárthegy" neve 
teljesen feledésbe ment. 
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mustén hernach auf der Handmühle mahlen, mit den 
gefangenen Krüzen. 

Item, Nachmittag brachten die Freyreiter wie-
derum 2 Bauern herein, als den Richter und einen 
Gesehwornen von Klingenbach , welche zu Kreuz 
waren, allwo die Krüzen einen Landstuhl gehabt, und 
Anschläge gemacht auf alle Städte, Märkte und Dör-
fer, über die sie zu gebiethen gehabt, dass nähmli-
ehen jedes Ort nach den Portionen ihre gewisse Mann-
schaft stellen, oder aber dieselben mit Geld bezahlen 
sollen ; und also wurden dieselben, sammt etlichen 
Briefen — so sie von den Krüzen hatten — herein-
gebracht, und nebst den vorigen zween in die Eisen 
geschlagen und in Arrest gethan. Ursach dessen: 
weilen sie gar niemahls eine Kundtschaft von den 
Krüzen hereinbrachten, — und also lieber mit ihnen, 
dann mit der Stadt hielten. 

Unterdessen wurden wir noch immer eingespeert, 
dass sie uns nicht hinausliessen, oder was hereinbrin-
gen, und mit der Wacht noch stark anhalten, also, 
dass bei der Nacht die ganze Mannschaft, bey Tag 
aber nur die halbe Mannschaft wachen muste; nebst 
deme wurde alle Wochen einmahl der ganzen Mann-
schaft, — wie auch denen Freyreitern, — Wein, und 
Fleisch ausgetheilet, jeden ein Pfund Fleisch, und ein 
Seitl Wein, den Officiern aber eine Halbe Wein. End-
lichen, auf die lezt etwan 8 oder 1 2 Tag, bis auf den 
Fasching-Tag, wurde jeden, was nur vor eine Mann-
schalt herinnen war, auch den Soldaten, alle Tag ein 
Seitl Wein gegeben; und muste auf Befehl des Herrn 
Commandantens, jedweder der einen Keller-Wein hatte 
in der Stadt, oder wo hereingefehter Wein war — 
auch die Geistlichen — Wein hergeben, dass bey man-
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chen ein Fas Wein aufging; wie dann auch viel Un-
garn Wein herinnen hatten und hergeben mustén, — 
und gingen fast alle Tage 12 bis 14 Emmer auf. 

Den B-ten February kam Kundtschaft herein, 
dass bis 2000 Mann Krüzen durch Kroyspach und 
Wolfs durchmarschirt sind, mit zwey Stücke, unten 
aus; wohin ? weis man nicht. 

Den 8-ten February Nachmittag kamen bis 100 
Mann Krüzen über den Sand heraufmarschirt, dann 
wieder ihrer 5 mit einen Trompeter, worunter ein 
Obrist-Wachtmeister war, diese naheten sich geschwind 
der Stadt, und der Trompeter gab mit der Trompe-
ten — woran ein weisses Tüchel hieng, — ein Zei-
chen , deme man her zugelassen: aber den anderen 
befohlen worden, dass sie sollen zurückbleiben von 
der Stadt, und nicht in die Nähe kommen. Der Trom-
peter aber wurde von den Kayserlichen Hauptman 
Koch, als Plaz-Major, gefragt: was sein begehren 
seye? Welcher geantwortet: Er hätte Briefe von 
seinen Fürsten den Rakoczy, der Obrist-Wachtmeister 
aber hätte mündlich von den Graf Csáky, *) welcher 
zu Rust ist, etwas aus zu richten. Da man dann die 
Briefe von ihm genohmen, aber mündlich zu sprechen 
ihm kein Gehör gegeben: so passeten sie dann her-
nach bis gegen 4 oder 5 Uhr unter den Berg, und 
warteten auf eine Antwort; weilen sie aber keine er-
warten konnten, und man sie nichts soviel würdigte, 
sind sie wieder zurück auf Rust. In denen Briefen 
aber haben sie gedroht: sie wollen uns in den besten 
Weingebürgen die Stock ausschneiden, wenn wir ihnen 

*) Gr. C s á k y M i h á l y tábornok, ki az időközben gr, Schlick 
tbk fogadására és a ráczok megzabolázására a Drávántúlra indúlt 
Bottyán helyett átvette a vezényletet. 



'519 

nicht Geld geben, oder uns ihnen ergeben wollen. 
Darauf 

Den 11-ten February brachten die Bauern Kundt-
schaft herein von Wolfs, dass bey ihnen schon bis 
1000 Mann mit Hacken angekommen sind, und heute 
noch mehr erwarten, und morgen sollen sie anfangen 
zum Stöck-ausschlagen, weilen sie von der Leutha 
herunter in allen Dörfern aufgebothen, und die Leute 
dazu, zusammengetrieben. Dann haben unsere Herrn 
einen Gemeine-Tag gehalten, und sich unterredet, 
hernach mitConsens des Herrn Commandantens an sie 
geschrieben und ihnen zu Gemüth geführt: ob das 
auch Christlich wäre, wenn sie das an den leblosen 
Creaturen ausübeten? — sondern sie sollen in etwas 
Geduld haben, man wird sich darüber bedenken, und 
sich schon mit ihnen weiters bereden, oder abfinden; 
auf solche Art ist also ihr Vorhaben hinterstellich 
gemacht worden. 

Unterdessen wurde in der Stadt grosser Mangl 
an Holz: weil man bey denen Wachten vieles brauch-
te ; und wurde dahero mit der Wacht allenthalben 
visitiret: wo noch ein Holz vorhanden ist? und wo 3 
Fähren waren, 2 oder wenigtens die Helfte wegge-
nohmen, und auf die Wacht, oder an die Mauer gefüh-
ret. Es wurde auch von den Kruzischen Lager viel 
Holz unter Bedeckung hereingeführet. Nachdeme aber 
dasselbe noch nicht hinlänglich war: hat man weiters 
um Holz umsehen müssen, und etliche Tage 2 oder 3 
Stund Nachmittag, die Freyreiter, nebst Kayserli-
chen Soldaten und Bürgerschaft, hinaus vor das Thor 
commandirt und Leute mit Hacken mitgeschickt, und 
wo sie etwas in der Nähe an Nuss-, Kästen- und an-
deren Bäumen antrafen, geschwind zusammen zu 
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hacken, und herein zu führen. Das meiste wurde in den 
Tiefenweg gefunden, und hereingebracht; es wurden 
auch hier in der Stadt die noch befindlichen Zäune 
ab zu reisen und auf denen Wachten zu verbrennen 
erlaubt. 

Den 12-ten February, als unsere Leute abermahl 
wegen Holz hinausgefahren, und die Frey reit er, wie 
gewöhnlich, bei den Gericht die Wacht hielten: kom-
men bis 100 Mann Krüzen von Wandorf heraus, und 
gerade hinüber, als ob sie auf dieselben zu wollten; 
aber unsere Leute versandeten sich geschwind, — als 
sie dieselben sahen herüberreiten, — zimlich heraus 
ihnen zu Hilfe. Da die Krüzen aber das bemerkten, 
haben sie sich gar nicht über den Bach zu kommen 
getrauet, sondern ihren Marsch wieder zurückgenoh-
men; unsere Freyreiter aber haben ihnen gleich wa-
cker bis nach Wandorf nachgesezt, und etliche von 
ihnen in das Dorf hineingeritten, und auskundtschaf-
te t : ob diese, oder noch mehrere daselbst wären ? Da 
sie dann weder Krüzen, noch Bauern angetroffen, und 
mit einander in der Wald hinausgangen. 

Den 13-ten February Nachmittag, als unsere 
Leute abermahls Holz hereinbrachten, so ritten die 
Freyreiter wiederum auf Kundtschaft nach Wandorf, 
wegen die Krüzen, — aber es war Niemand da, als 3 
Bauern, welche sie angetroffen und mit sich herein-
brachten : weilen die Wandorfer nach Rust sollen 
geschickt haben, und 100 Mann von den Krüzen — 
Ursach dessen, weil sie vorgaben, dass sie von denen 
Freyreitern keine Ruhe hätten, — verlangt haben. 

Item, wurde anbefohlen rings um die Vorstadt 
inwendig etwan 4 oder 5 Häuser-Breit von einander 
Säulen aufzusetzen, und auf dieselben Peehpfanen und 
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Pechkränze auf zu stecken, um selbe in Fall der Noth 
anzünden zu können. Es wurden dahero neue Pech-
kränz, Sturm-Häfferl und Kartätschen verfertiget, 
wie auch Granaten gefühlet, und auf alle Posten, wo 
es nöthig war, zu einer Vorsorge ausgetheilet. Es 
wurden auch alle Bablatschen um die Mauer herum 
ausgebessert, und auf der Mauer die Kopfwehr mit 
guten, dicken Bäumen versehen und eingemauret, 
darunter Schuslöcher gelassen, und ausgemauret. 

Den 16-ten February bei der Nacht sind zwey 
Oesterreicher anher kommen, welche bey Neustadt 
von den Krüzen gefangen worden, und dieselben nach 
Rust gebracht, — alldort aber ihnen über die Mauer 
gesprungen, und hieher geloffen. 

Den 19-ten February in der Nacht ist von den 
Krüzen ein Trupp zu Pferd kommen, auf das Potschy-
Thor zu, und auf die Wacht geschossen, und probirt : 
ob sie allärt sind ? Als aber unsere ihnen solches ge-
zeiget, und wacker auf sie hinaus Feuer gaben, — 
sind sie wiederum zurückgewichen. 

Den 20-ten February hat sich mehr ein Trupp 
von ihnen sehen lassen, und nahe beym Potschy-
Thor, auf den Leonhardts-Berg zumarschirt, alldort 
eine Weile herumgesprengt; da aber unsere Leute 
wacker mit den Stucken unter sie geschossen, sind sie 
wieder unt ausmarschirt, 

Unter Zeit aber haben unsere Herrn Nachricht 
bekommen, dass der schon solange gehoffte Suceurs 
von den Kayserlichen auf das eheste zu hoffen, und 
der General P á l f y mit etlichen 1000 Mann schon zu 
Neustadt und dort herum liege, und warten nur, dass 
Proviant, Munition, und was sie brauchen, noch zu-
sammengebracht werde, nachmahls sie gleich ihren 
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Marsch herunter nehmen. Unterdessen wurde hier 
auch Anstalt gemacht, und wer Lust hat mit zu gehen ? 
befraget — und erlaubet, auf freye Beuth; auch wur-
den 2 Stückel bereit mit zu nehmen, und 2 Konstabier 
darzu, — mit denen dann ginge Herr Adam P o g a t s 
und der Savoier, welcher von den Krüzen überginge 
und zu uns hereinkam. 

Den lezten February nach Mitternacht sind von 
den Krüzen ein grosser Trupp fast um die ganze 
Stadt herumgeritten, auch etliche von denenselben an 
einigen Orten nache an die Stadt her zugekommen 
und hereingeschossen; aber sie wurden von unseren 
Leuten gleich wieder mit denen Stucken und kleinen 
Geschüz empfangen und vertrieben, und etliche von 
ihnen, wie man vernohmen, blessiret worden, denn es 
hat der Mond gar schön geschienen. 

Den 1-ten Marty Nachmittag liess sich mehr ein 
Trupp von ihnen sehen auf den Leonhardts-Berg, aber 
in der Nattlischen-Mühle war ein grosser Schwann 
in Hinterhalt; da aber unsere Freyreiter ihnen bis 
an die Mühle nachgesezt: da kamen die anderen 
Hauffenweis heraus, und verfolgten dann unsere Frey-
reiter wiederum bis nahe an die Stadt-Mauer. Einer 
von denen Krüzen vermeinete denen unsrigen den 
Pass ab zu schneiden, und sprengte vor ihnen her, — 
diesen haben sie vom Pferd geschossen, und das Pferd 
mit hereingebracht, welches auf 50 Rh. fl. geschäzet 
worden. 

Item, bey der Nacht sind sie wiederum bey den 
Evangelischen Friedhof, und am Scharfen-Eck hinzu-
geritten, und hereingeschossen, aber sie wurden bald 
wiederum vertrieben. 

Den 2-ten Marty liessen sie sich mehr hin und 
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wieder sehen, absonderlich aber trieben sie von den 
steinenen Brückl und über den Sand herauf viel 
Ochsen , und nahe an Zarhalm-Wald vorbey; aber 
dieses geschah nur. dass sie unsere Freyreiter gerne 
herauslocken wollten, dann — obwohlen nicht viel 
von ihnen bey den Vieh waren, — so werden schon 
in Wald desto mehr gestecket seyn; man bemerket 
also ihre Schelmerey, und der Commandant liess Nie-
mand hinaus, sondern liess mit den Stucken unter sie 
hinausfeuern. 

Den 3-ten und 4-ten Marty wurde überall, wo 
übriges Mehl war unter der Bürgerschaft, gesuchet, 
auch was fremdes hereingeflehet worden, und der 
3-te Metzen davon genohmen, und mustén alle Backen 
Proviant davon backen, vor das Volk, welches täglich 
erwartet wird; und wurde alles Mehl gewogen: wie 
viel Centn er oder Pfund von einen genohmen wurde? 
damit dasselbe hat wiederum von der Stadt bezahlt 
werden können, — welches auch bald darauf gesche-
hen, und bezahlet worden. 

Den 5-ten Marty Vormittag um 10 Uhr wurden 
zu F o r c h t e n s t e i n 6 Stuck gelöset: und dieses wrar 
die Loosung, dass der verhofte Succurs schon auf-
breche, und in Marsch begriffen seye; worauf dann 
hier auch gleich mit 6 grossen Stucken geantwortet 
worden. 

Den 6-ten Marty zwischen 9 und 10 Uhr käme 
der General P á l f y mit 6000 Mann anmarschirt, von 
der unten herein, und meistens Reiterey, mit 4 Stuck; 
welcher sodann mit Lösung der Stucke, sowohl in der 
Vorstadt, als Inneren-Stadt empfangen worden. Sie 
marschixten aber gleich beym Wiener-Thor vorbey, 
und auf das Potschy-Thor zu, und nach Kreuz hinun-

i 
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ter. Unsere Freyreiter, sammt den Razen und den Oes-
kay, welcher auf Kayserlicher Seiten war (?) und sie 
anführte, (?) diese ritten geschwind voraus, und ver-
sahen sich gar nichts böses; als sie aber hinunter ge-
gen den Wald kommen: da fiehlen die Krüzen ganz 
dick aus den Wald heraus, und schössen gleich von 
unseren Freyreitern einen Todt, bekommen auch den 
Oeskay gefangen, welchen hernach sein eigener 
Knecht den Kopf abschlagen muste; *) die übrigen 
aber musten sich in die Flucht begeben, welche ihnen 
zimlich nachsezten, bis ihnen die Armee nachkam 
und sie secundirte. Aber die Krüzen, als sie diese 
sahen: sind sie gleich, sammt den übrigen, so noch zu 
Kreuz waren, entflohen. Dieses Kayserliehe Corps ist 
über Nacht zu Kreuz und auf den umliegenden Oer-
tern gelegen, den anderen Tag aber wiederum aufge-
brochen, und weiter hinuntergerückt; von hier gin-
gen auch einige Persohnen mit ihnen, wie vorgemel-
det, nehmlich: Herr Adam P o g a t s , und der Savoier , 
so auch zwey kleine Stücke mitgenohmen haben. 

Nach diesen hatten wir allhier in etwas Luft 
bekommen, dass wir doch vor die Stadt hinaus durf-i 
ten; und weilen ein zimlicher Mangel an Holz war : 
so wurde in der Nähe gleich ausser den Potsehy-
Thor, bey jeden Bürger, der eines verlanget, auf 3 
oder 4 Fuhren eine Maiss gegeben, dasselbe zu ha-
cken, und geschwind hereinzuführen, dann man be-
förchtet: es möchte nicht lang sicher seyn, — wie es 
dann auch geschehen. Indeme die Kayserlichen nur 

*) Itt nyilván valami kisebb jelentőségű egyént téveszt 
össze a krónikás Ocskayval, kinek labanczczá létele nem ekkor 
1706-ban, hänem 1708-ban, s elfogatása és lefejeztetése 1710-ben 
történt. 
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bis 2 oder 3 Meilen hinunterkamen : so streiften 
diese schon wiederum herum, dass Niemand mehr 
sicher war hinaus zu gehen; und schlug mit den Holz-
hereinbringen einstmahl unglücklich aus: dann, als 
den 12-ten Marty, die Leute abermahl dahin gehen 
wollten Holz zu hacken und herein zu führen, und 
die Wägen nur erst auf den Berg bei den Kreuz wa-
ren, — fiehlen die Krüzen aus den Gesträuch heraus 
auf unsere Leute, und als solches hier von der Stadt 
hinausgesehen wurde: resolvirten sich gleich etliche 
Bürger, so beym Potschy-Thor auf der Wacht waren, 
ihnen zur Hilfe zu kommen, und glaubten: es werden 
so gar viel nicht seyn, wie sich dann auch nur wenige 
sehen liessen in Anfang, als aber die mit den Gewehr 
hinauskommen, — da fielen die anderen erst recht 
dick heraus, schössen und haueten schröcklich unter 
sie herum, wie sich unsere Leute dann auch desperat 
wehrten; aber zu viel Hund sind des Hasens Tod, und 
wurden 5 von denen Bürgern, und ein Hauer erschos-
sen, und etliche Hauer gefangen und mit sich gefüh-
re t , welche sich hernach rancioniren musten. Die 
Ochsen haben sie auch ausgespant, und weggetrieben. 
Von denen Krüzen sind etliche plessirt worden, und 
einer ist sammt den Pferd durch einen Stuckschuss er-
schossen worden. Die Bürger, welche Tödtgeblieben, 
sind folgende: als der Michael ITnger, der N. Fröh-
lich ein Riemer, der Fi eil er, und der F a n dl er in 
der Potschy-Gasse, dann ein Deutscher Hutterer. An 
diesen Tag ist der Krüzen ihr vornehmster Konstab-
ler, Ingenieur und Bombader: Obrist-Lieutenant Riv ie r 
anhero gebracht worden, welchen unsere Freyreiter 
unten aufgefangen, und welcher auch unsere Stadt 
verbrennen geholfen. Von hier wurde er in etlichen 



Wochen nach Neustadt geführet und in Arrest ge-
nohmen, aber in kurzer Zeit aus den Arrest durchge-
gangen. *) Er war ein Franzose. 

Item, wurde von der Stadt zu dein vorgen Holz-
hacken jeden Bürger 4 Holz-Zeichen, und 2 Bürtl-
Zeichen; einen Hauer oder Inwohner 2 Holz-Zeiclien, 
und ein Bürtl-Zeichen, ohnentgeldlich gegeben, da 
sonst vor ein Holz-Zeichen 8 Groschen, und vor ein 
Bürtl-Zeichen 7 kr. bezahlet wurde, auch ohne den 
kein Holz hereingelassen wurde. 

Den 20-ten Marty wurden wiederum durch die 
Krüzen 11 Hauer, so in denen Weingärten arbeiteten, 
gefänglich mitgetrieben; davon sie die vier jüngsten 
mit sich genolunen, die anderen haben sich jeder mit 
11 fl. rancioniren müssen. Item, ein Hauer ist von 
ihnen erschossen, und Todter hereingebracht worden. 

Naehdeme die Kayserlichen bereits unten-aus in 
Hungarn in der Rabau waren, sind die Krüzen in 
das Oesterreich hinausgegangen, allda gesenget und 
gebrennet, und grossen Schaden gethan, bis 15 Oerter 
abgebrennet, — und sollen auch in der Kayserlichen 
Jägerey grossen Schaden gethan haben, als nähmlich 
in den N e u g e b a u , daselbst die Löwen und Tiger 
erschossen, und die Häute mitgenohmen. **) Nach 
diesen belagerten sie auch A l t e n b u r g (Magyar-Ovar), 
beschossen und beängstigen dasselbe so har t , dass 
sich endlich der Markt ergeben muste, und Geschloss 
auch hart zusezten. Darauf kam von Ihro Majestät 
eilends ein ernstlicher Befehl an die Generäle P á l f y 
und H e u s t e r , dass sie mit der Armee, — welche 

*) Rákóczi Emlékiratai szerint R i v i é r e csere útján szabadi t-
tatott ki rabságából, a pozsonyi várból. (1706.) 

**) Ez korábban, még Leopold császár életében történt, t. i. 
ama nagy vadak lelövöldözése. 
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bis 15,000 Mann stark war, und von Deutschen, 
Kroaten, und Razen zusammengestossen war, — sol-
len ihnen zu Hilf kommen, und A l t e n b u r g ent-
setzen; welche dann in April hier vorbey marschir-
ten, und die 4 Generäle, als: Graf Pá l fy , H e u s t er, 
Draskovics , und E b e r g é n y hier zu Mittag speise-
ten, aber sich nicht lange aufhielten, sondern mar-
schirten bald nach mit den Trup, so auf ihnen gewar-
tet ha t , — nahmen auch das Proviant mit, was 
allhier gebacken wurde auf 8000 Portionen. Diesmahl 
muste auch unser voriger Commandant der Obrist von 
W e i t e r s h e i m mit ihnen abmarschiren; dagegen hat 
der General P á l f y einen Obrist-Lieutenanten, Graf 
von W a l l i s genant, hier gelassen. 

Nach diesen Abmarsch der Kayserlichen, haben 
wir die Krüzen wieder stärker allhier gehabt, dass 
also kein Mensch hinaus durfte; geschah es dann, 
dass die Leute in den Weingebürg oder auf den 
Äckern in Arbeit waren, — weil die Arbeits-Zeit schon 
herannaliete, und die Witterung schön war , und in 
den Weingärten nicht einmahl die Stöcken gezogen, 
vielweniger das Schneiden und Hauen verrichtet 
war: dann, sobald das Lösen vorbey gewesen, wurden 
wir gleich von den Krüzen eingespeert, und konnten 
nicht mehr hinaus, — wo sie also wem antraffen: 
der wurde zerhauet oder erschossen, wie solches auch 
öfters geschehen; und haben in der ganzen Belage-
rung nicht so viele Leute eingebüsset, als auf den 
Feld zu unterschiedlichen Mahlen geschehen, und 
mancher braver Bürger und Einwohner sein Leben so 
lüderlieher Weise aufgeben müssen. Wir hatten itzo 
fast alle Tag Lärmen. Unterdessen sind sechse von 
unseren Herrn nach Wien zum Kay ser abger eiset, 
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alldort um gewisse Freyheiten anzuhalten; und wurde 
ihnen von lliro Majestät die Gnad und Freylieit er-
theilet, dass sie das allhiesige Dreysigst durch zehen 
Jahre gemessen sollen. 

Den 13-ten April gegen Mittag wurde ein Lär-
men, und jagten die Krüzen die Leute von den Feld 
herein. Nachdeme die Krüzen weg waren, gedachten 
die Leute: nun werden wir heut schon sicher seyn 
und arbeiten können , — dann sie sonst selten an 
einen Tag zweymahl kommen sind; allein, so ungewiss, 
wann sie ihren Vortheil ersehen haben: sind sie bald 
Vormittag, bald unter Mittag, bald Nachmittag ge-
kommen. Aber diesesmahl haben sie die Leute das 
erstemahl nur so schröcken wollen, — da aber dann 
die Leute wiederum in die nächste Gebürge hinaus-
gingen, und sich gar nicht einbildeten, class sie noch 
diesen Tag kommen sollten: da kamen sie wieder 
plezlich nach 2 Uhr daher, überfiehlen die Leute, be-
sonders in den Angerer-Weingärten, und haueten den 
Vogl, einen Ungarischen Hutterer, und 3 Hauer zu-
sammen, dass sie gleich Todt blieben. In anderen 
Gebürgen entliefen ihnen die Leute, und versteckten 
sich, dass sie Niemanden mehr konnten bekommen. 
Von den gefangenen Hauern schickte der Kruzische 
General einen herein, und befahl ihm mündlich: Er 
solle es unseren Herrn ausrichten, und sagen, sie sol-
len sich wegen der Arbeit mit ihnen vergleichen, so 
wollen sie Niemanden beunruhigen, und sollen fried-
lich arbeitpn können; wofern aber solches nicht ge-
schieht, — so soll kein Mensch auf den Feld sicher 
seyn, sondern alles, was ihnen unterkommt, soll nieder-
gemacht werden; und sollen ihnen nur bald die Ant-
wort zu rucksagen lassen. Weil aber schon Bothen ab-
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geschickt waren mit Briefen zu Ihro Majestät , und 
auch zum General P á l f y : was zu thun ist, oder wie 
sich unsere Herrn verhalten sollen ? — absonderlich, 
da man schon stark von einen Waffenstillstand gere-
det : so wurde den Krüzen zur Antwort gegeben, sie 
sollen sich in etwas gedulden. 

Den 15-ten April, um 1 Uhr Nachmittag, wurde 
mehr Lärmen, und ritten die Krüzen fast das ganze 
Gebürg ab, und jagten die Leute hin und wieder, tha-
ten ihnen aber nichts Leides, als bei den Unter-Lö-
wern: da habendes S t e p h a n A c s á d y Landkutschers 
seine Leute geackert, denen sie 3 Ross davon gerit-
ten, das 4-te aber hat der Knecht davon gebracht, 
und einen Hauer haben sie in den Kopf gehauen, aber 
nicht tödtlich. Diesen Tag, bei der Nacht, sind Briefe 
angekommen von Ihro Majestät, wie auch von Gene-
ral P á l f y , worinnen berichtet wird, dass von beiden 
Seiten der Waffenstillstand getroffen und bewilliget 
worden auf 14 Tag, von 15-ten dieses angerechnet. 
Welches sodann unser Herr Commendant gleich fol-
genden Tag, als den 16-ten April, in der ganzen Stadt 
unter Trommelschlag publiciren liess. 

Den 17-ten April wurden zwey Krüzen von ihren 
Generalen, Graf Osáky, daher geschickt, welche auch 
den Waffenstillstand berichtigten, und dabey versi-
cherten, das wir nun ungehindert hinaus auf das Feld 
gehen dürfen und arbeiten können, — es solle kei-
nen etwas Leids geschehen, er stehe vor alles gut ; 
aber dabey haben sie doch nichts herzuführen lassen 
in die Stadt zum Verkauf.*) Unter dieser Zeit hat 

*) Mintán a megszállott vagy körülzárolt erősségekbe, a fegy-
verszünet pontjai értelmében, csakis a kuruczok engedelmével 
lehetett, tőlük pénzen vásárlott gabonát stb. szállítani. 

MON. IIT'NO. HIST. — SCRIPT. XXVII. KÖTET. 3 4 
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man die Krüzen gleichwohl, aber nicht zu viel auf 
einmahl, in die Stadt hereinlassen, etwas einzu-
kaufen. 

Den 1-ten May wurde durch öffentlichen Trom-
melschlag das Armistitium auf den 5-ten May wiede-
rum verlängeret. Am heiligen Pfingst-Abend, .als den 
22-ten May, wurde abermahl öffentlich Kundt ge-
macht. dass das Armistitium bis Ende Juny fürdaure, 
dass also unter dieser Zeit jedermann in Feld arbeiten 
könne, oder sonsten handeln und wandeln möge. Und 
mustén die Krüzen alle hinunter weichen, und nicht 
weiter heraufkommen, als bis Kreuz: die Kayserli-
chen aber wurden auf Wolfs, Markau. Neckenmarkt 
und auf die Dörfer bey der Stadt herum geleget. 
Nachdem ist auch von hier der Oommendant Herr 
von W a l l i s mit seinen Leuten abmarschirt, und da-
gegen wieder andere angekommen, nebst einen Chris-
ten zum Commendanten, mit Nahmen L a m b e r g . 
I tem, ist unter diesen Waffenstillstand verwilliget 
worden, dass in allen Kayserlichen Festungen und 
Städten, wo Kayserliches Volk lieget, dasselbe zu 
verstärken oder zu verwechseln, und auch mit Muni-
tion und Proviant zu versehen verordnet worden. 

Den 13-ten und 14-ten Juny wurde affilier ein 
TE DEUM LAUDAMUS abgehalten, wegen der dop-
pelten Victoria gegen den Franzosen, zu Land und zu 
Wasser, da auch die Franzosen vor B a r c e l l o n a sind 
weggeschlagen worden, als sie dasselbe mit Feuer 
und Bomben beängstiget haben. 

Den 15-ten Juny ist der Herzog von Lotringen 
von den Kayser nach Prespurg abgeschickt worden, 
wegen den Frieden mit den Ungarn oder Krüzen zu 
unterhandeln. Item, hat man unter dieser Zeit auch 
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Linien gezogen und an See (Fertő) her, ausser Wolfs, 
neben den Sauerbrunn angefangen, auf die Kircher-
Hütten zu, und durch Herrn K r a m e r s Magerler 
Weingarten, über die Greiter und auf den Leonhards-
berg, an Thal, bis herober den Potschy-Thor, an die 
Stadt-Mauer; und unter diesen wurden auch 4 Redou-
ten gemacht, und ein Graben herum, und von dicken 
Bäumen Palisaten im Graben herumgesezt und ver-
wahret ; und weil unter der Stadt der Langen-Zeiler-
Graben bis an die N e u h e l l e r i sche Mühle, izt Herrn 
P l a z e r zugehörig, anginge: also wurde unter der-
selben Mühle, von der Mauer an, wieder eine Linie 
gezogen, ober den Kloster und ober Wandorf vorbey, 
und so nacheinander fort durch Berg und Thal und 
durch die Wälder, bis nach F o r e h t e n s t e i n . Es wur-
den von der ganzen Gespanschaft und Fürsten-Herr-
schaft die Leute zusammengetrieben und aufgebo-
then, dass sie musten daran arbeiten, — dass manch-
mahl 4 bis 5000 Mann beysammen waren, und 
Feyertag und Werktag daran gearbeitet haben. In 
den Wäldern zwar wurde es nur verhackt. Und haben 
die guten Leute in der besten, gnädigsten Zeit, da die 
Erndte und andere Arbeit häufig war, ihr Arbeit müs-
sen stehen lassen und daher kommen, oder andere 
geschicket, — und auf unsere Stadt so geflucht und 
gescholden, als wann wir daran Schuld wären, oder 
grossen Nutzen und Vortheil dabey hätten; da wir 
vielmehr den grösten Schaden litten, und unsere 
Weingärten, Äcker, und andere Grundstücke dadurch 
verwüstet worden sind, und auch die Redouten der 
Stadt viel Unkosten und Mühe gemacht haben. Wie 
dann um die Stadt auch noch andere drey grosse 
Redouten sind gemacht worden, die zur Defendirung 

34* 



der Stadt haben seyn müssen, als eine grosse auf 
den Leonhardsberg, auf den Ort, wo die Krüzen be-
schossen ha,ben, mit 3 Zimmer (Casamata), aussen 
einen tiefen Graben und Palisaten herum, und die 
bis an die Stadt-Mauer auf beiden Seiten herabgesezt, 
mit den Graben neben her, — dass man also sicher 
hin und wieder in dieselben gehen können, und mit 
einer Aufziehbrucken versehen war. Es wurden auch 
etliche Stuck hinausgeführt, und mit Munition wohl 
versehen, auch alle Tag gewisse Mannschaft von der 
Stadt, und zwar Bürger, auf die Wacht deputiret, die 
Tag und Nacht Wechsel weis da seyn musten. nebst 
zwey Büchsenmeistern, (tüzér). Item, wurde vor den 
Wiener-Thor auf den Berg, und des Stadtpfarers-Acker 
vom Tiefenweg herauf auch eine Redoute gebauet, 
und mit Palisaten und Graben wTohl verwahret; auf 
diese beeden aber wurden nur Doppelhaggen gethan, 
und von der Soldatesca verwahret, bisweilen ihnen 
auch andere Mannschaft zu Hilf gegeben. Und gab 
also dieses Redouten-Bauen und Linien-Ziehen eine 
schlechte Anzeige eines Friedens, den wir unter die-
sen Waffenstillstand hoffeten; und nachdeme von bee-
den Seiten kein Vergleich hat getroffen werden kön-
nen, — wiewohlen der Stillstand bis 24-en July 
fürgedauret hat, — so ist gleich wieder das Streiten 
und Scharmizeln angegangen. Dann es wurden her-
nach von etlichen Regimentern Volk her commandirt, 
als von Darmstädtischen und von anderen Regimen-
tern Dragoner , item Razen und Kroaten zu Pferd 
und zu Fuss, Legrader Freyssassler, — alle zur Be-
deckung der Linien, und machten ihr Lager auch 
neben denselben, von der N e u h e l l e r i s c h e n Mühle 
an. bis an die K a m p Iis che Mühle hinauf; die Le-
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g r a d e r aber mustén ihr Lager neben der N a t t l i -
schen Mühle, anf der Wiesen, neben der Linie ma-
chen. Aber die Darmstädtischen musten bald zur 
Armee zurück, welche in D e u t s c h - J a g e n d o r f gele-
gen. Und also konnte man herüber der Linie gleich-
wohl täglich in Weingärten und auf den Äckern 
arbeiten: aber ausser derselben war man nicht sicher, 
wie dann die Reiterey immer zu thun hatte mit den 
Krüzen. An der Linie aber wurde täglich nachgear-
beitet und nachgebessert, absonderlich an den drey 
Redouten, die um die Stadt gemacht wurden, hatte 
man ganzen Sommer und Herbst zu thun; j a die 
lezte vor den Potschy-Thor wurde erst nach Martini 

m fertig, in welcher ein ganzes Haus hineingebauet 
worden, mit 3 Zimmern, als eines für die Herrn Offi-
ciers ^ das andere vor die Büchsenmeister, und das 
3-te vor die Wacht. 

Als nun die Redouten zwischen der Linie von 
See herauf, bis zu die Potzmann ganz fertig und wohl 
versehen waren: wurden dieselben auch wohl mit 
Kayserlichen Fus-Yolk besezt. Die Krüzen aber tha-
ten täglich wacker herumllangiren, und versuchten 
immer zu: wie sie sich der Linie bemächtigen kön-
ten ? Thaten auch zu unterschiedlichemnahlen anran-
teu, — als einstmahl wollten sie in das Kayserliche 
Lager, herunter der Kamplischen Mühle, einbrechen 
über die Linie, und bei Wolfs auch etlichemahlen an-
gesezt: aber doch allezeit vergebens, — bis ihnen 
doch einmahl ihr listiger Anschlag gelungen; als: 

Den 18-ten Augusti zwischen 7 und 8 * Uhr 
kamen sie mit etlichen 1000 an, und untersuchten 
mit Faschinen auf 3 oder 4 Orten, warfen dieselben 
in die Gräben, und waren also geschwind trüben; 
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alles, was ihnen unterkam, wurde niedergehauen, der 
L e g r a d e r ihr ganze Pagage, so auf etliche tausend 
Gulden geschäzt worden, erbeutet, und die meisten, 
so nicht entfliehen konnten, niedergemacht. Die in 
den 4 Redouten wollten sich wohl wehren : aber es 
war umsonst; in der ersten wurden sie alle nieder-
gemacht, — in der zweyten war ein Feldwäbel : die 
gaben sich zu Gefangen, nahmen auch hernach Dienst 
bey ihnen; auf der Potzmann-Redouten waren 50— 
60 Razen : denen gaben sie gar keine Pardon, son-
dern haueten alle zusammen. In der 4-ten aber, so in 
der Mitte war, ist ein Hauptmann gewesen, — dieser 
hat sich mit seinen Leuten zimlicli lange gewehret, 
und sich nicht ergeben wollen, bis ihm der Bezze-
rédy selbst zugeruifen : Er soll sich nur ergeben, er 
solle Pardon haben und mit seinen Leuten abziehen 
können; es ist alles umsonst sein Wehren! Darauf 
hat er sich auch ergeben, weil auch keine Hofnung 
war eines Succurses, dann vor der grossen Menge 
hat man die aus den Lager nicht herabgelassen, — 
und also zogen diese ohne Gewehr ab, und hat sie 
der B e z e r é d y mit seinen Leuten bis ober die N a t t -
Iis che Mühle herauf convoiret; und haben dieses-
malil schönes Gewehr und Beute bekommen, auch 
die Doppelhaggen, so auf denen Redouten waren. Die 
Linien haben sie auch gleich, auf etlichen Orten, wo 
ihr Weg war, ziehen lassen, wie auch die Redouten 
ganz zerschleifen, und die Palisaten verbrennen las-
sen. *) Diesesmahl haben sie auch den N e i h e r r , Bä-

*) A császáriak e nagy erőfeszítéssel készült erődítési müvei-
nek ritka vitézséggel, fényes nappal, nyilt rohammal történt megvé-
telét, B o t t y á n J á n o s tábornok személyesen vezényelte, ki is midőn 
Bezerédyvel gr. Stakrenberg Miksa cs. altábornagynak a védwüve-



ckermeister in der Neustiftgasse gefangen und mit 
sieli geführt, welcher sich hernach mit 160 iL, in 
lauter Groschen, lösen muste. 

Das gröste Glück war an diesen Tag, dass es in 
der Früh regnete : sonst würden viele Leute ausge-
gangen, und ihnen unterkommen seyn. Nach diesen 
wurden die D a r m s t ä d t i s c h e n wieder her comman-
dirt, wie auch die H a n o w e r i s c h e n 3 Compagnie, 
und machten sammt den andern, so noch hier waren, 
ihr Lager hinter die Stadt, zwischen den Neustift-
und Wiener-Tlior, bey den Kayserbrunn und auf den 
Krautäckern, bis an Jesuiter-Garten an. Zu dieser 
Zeit waren o Generäle liier, als : Maximilian S fah-
r en berg , E b e r g é n y , und H e r b e r s t e i n , und also 
war die Stadt von beeden Seiten geplagt; die Krüzen 
waren täglich stark um uns, dass Niemand auf den 
Feld sicher war und sich in die Arbeit hinausge-
trauet; — die Kayserlichen tliaten der Stadt auch 
grossen Schaden : erstlich haben sie das meiste an 
Kraut und Rüben, was auf den Fekl war, selbst ver-
zehret und abgeheilten, dass mancher Hauswürth 
nicht ein Hapel bekommen hat ; liernach, als die 
Weinbeer ein wenig weig waren, dieselbe Stockweiss 
aus den Weingärten 111 ihr Lager getragen, da sie 
doch nicht einmalil die Hellte davon gemessen konn-
ten; ja in den Löwern, der sich 10, 15 Emmer ge-
seliäzt : nicht einmalil 4: oder 5 Emmer bekommen 
hat, — und als sie diese aufgezehret hatten : sind sie 

ken belől táborozó hadait is megszalasztotta és a sopronyi kapukig 
vágta volna: mindjárt a csatatéren több mint 100 németnek és hor-
vátnak holttestét rakatá halomba, s 104-et foglyul ejtve és a bevett 
sánezokat levonatva, a mellvédeket fölégettetve, azonnal Bécs alá 
száguldoztatá serény lovasságát. (L. Bottyán Eletét, 119—124. 1.) 
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in die Äussern-Gebürg vor den Wiener-Thor gekom-
men. Und obwohlen ein Ehrenfester Rath bei den 
Obristen Salve-Garde ausgebethen hat, und zu jeder 
Hütten ein oder zwey Reiter gestellet hat, denselben 
jeden des Tags 17 kr. und ihr Essen gegeben : so 
haben sie es doch nicht erwehren können; ja die 
Hütter haben gar nichts sagen dürfen, oder sich fast 
recht sehen lassen. Und sind leztlicli auch wohl gar 
in die Untern-Gebürge kommen, absonderlich von 
denen Wachten, die sie allda gehabt, thatten grossen 
Schaden, — bis sie endlich dann alle von hier weg 
musten. Und ist dieser Schaden, den sie nur in denen 
Weingärten thaten, bis auf 2000 Emmer gesehäzt 
worden, und an Kraut und Raben auch auf 2000 fl., 
ohne des anderen Schaden, so hie und da geschehen 
an Holz und anderen Sachen; die schönsten Obstbäu-
men, was ihnen unterkam, abgehauen, und in ihren 
Lager verbrennet, etliche Stadt-Dörfer hergenohmen, 
und was sie fanden auch an Fourage, weggeführt. 
Und ist zu bedauérn die schöne Zeit, dass Heuer ein 
solcher Wein gewachsen wäre, der vor vielen Jahren 
nicht gewesen, wenn die Weinbeer noch länger hät-
ten stehen bleiben können, und wir wegen diesen 
Leuten nicht so Früh dörften zum Lösen anfangen, — 
dann sonst hätten sie noch grösseren Schaden gethan. 
Und ist bei Martini immer schöne Zeit gewesen. 

Den 20-ten Octobris ist das ganze Lager aufge-
brochen, wie auch die drey Generalen, so hier waren, 
nebst den Commendanten L a m b e r g , und sind zur 
Armee in die Raabau abmarschirt; und weilen die 
Krüzen K a p u v a r und Günss verlassen : wurden die-
selben Oerter durch die Kayserlichen besezt. Aber 
kaum dass sie recht hinabkommen, — waren die 
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Krüzen schon wiederum stärker da, dass man also 
wenig sicher war im Lösen, und vieles Vieh und Leut 
mit sich wegtrieben, die sich hernach auslösen mus-
tén; wie es dann auch den Johann K a m p el ergan-
gen, dem sie auch im Lösen erwüschten, und ihnen 
hernach, 50 fl. zahlen muste; item, wiederum den 
C h r i s t o p h K a m p e l mit Ross und Wagen, dieser 
moste ihnen vor sich und 3 Ross 100 fl. geben. Und 
ginge fast alle Tag so her, dass sie entweder Vieli 
oder Leute aus denen Weingärten wegtrieben, zu 8, 
9, und 10 Hauer, die ihnen einer zu 9 und 10 fl. geben 
musten. Auf dieses war also ein Ehrsamer Rath und 
Gemeinde benöthiget gewisse Leute aufzunehmen, 
welche alle Tage mit den Gewehr hinausgingen und 
dieselben an gewissen Oerter stelleten, und aufpasten, 
— und wurde jeden des Tags 17 kr. gegeben, und 
das übrige Lösen also nach Haus gebracht, da nicht 
gar viel mehr zu lösen war. 

Den 2-ten Novembris haben die Krüzen den 
Wandorfern ihr Vieh, was auf der Halt war, an 
Ochsen und Kühen bis 180 Stück weggetrieben, weil 
sie diesen Tag von der Stadt nichts haben bekommen 
können, — und haben kaum mehr die Helfte zurück 
bekommen. 

Den 8-ten Novembris lief Kundtschaft ein, dass 
sie zu R o h r b a c h und März alles Vieh weggetrieben 
haben, und viel Häuser geplindert haben, den Richter 
zu W a l b e r s t o r f erschossen, und den Richter zu 
H a r k au gefangen mitgeführt, welcher ihnen hernach 
100 fl. geben muste. 

Im Monath December sind die Kaiserlichen wie-
derum von Güns weg, und mit Sack und Pak hieher-
gekommen, und sich auf Kreuz, H a r k au, und Ne-
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k e n m a r k t ausgetheilet, und sich allda verschanzet, 
wie auch in K o b e r s t o r f in das Schlos einige hinein-
gelegt worden; die übrigen sind bei A l t e n b u r g 
neben der Linie geblieben, — aber die da herum 
waren, hatten wenig Frieden von den Krüzen: sondern 
sie musten immer mit ihnen scharmizeln, dass sie 
ihnen gar an den Wachten ankamen, ja auch wohl 
hernach zur Naclits-Zeit unsere Dörfer, eines nach den 
anderen ausplinderten und ihr Vieh wegtrieben, als 
zu Kolnhof , Mörbisch und K l i n g e n b a c h gesche-
hen, in K l i n g e n b a c h das meiste ausgebrent, und ihr 
Vieh auslösen musten. *) 

Anno 1707. 

Als die Zeit herzu kam mit der Weingarts-
Arbeit, und die Leute sich dann und wann in diesel-
ben und auf die Äcker zu gehen sich wagten : wur-
den auch zimlich bisweilen herumgejagt und gefan-
gen mitgeführet, und sich demnach lösen musten. 

Unterdessen kam immer Nachricht an, dass der 
General R a b a t i n mit seinen Corps bald ankommen 
soll aus S i ebenbürgen , mit welchen er in vorigen 
Jahr hineingegangen, und wurde täglich erwartet, 
damit die Armee, die da herum war, besser verstär-
ket, und die Krüzen besser angegriffen werden kön-
nen. Allein, dieser Marsch ginge langsam her: weilen 
die Krüzen dieselben hin und wieder verhinderten, 
dergestalten, dass wann einige etwas zurückblieben, 

*) Ez azért történt, mert a Soprony városához tartozó és azon 
fölül fekvő falvak nemcsak a hódolást, de az adófizetést is megta-
gadták (a császáriak tilalma folytán) a kuruczoknak : a kik tehát 
mint ellenséggel bántak velők, — valamint viszont a németek a 
vármegye alsó részein lévő, a kuruczoknak hódolt helységekkel, ha 
t. i. szerét tehették. 
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— so sahen sie die anderen nicht mehr; auchmusten 
diese guten Leute grosse Kälte, Hunger und Notli 
ausstehen, nicht nur wegen des Feindes, sondern 
wegen der Kälte, da viele davon gestorben, und zu-
rückbleiben musten. 

Als nun in Marty die drey Generalen, so hier 
waren, als Maximilian S t a h r e n b e r g , Cziginy (Si-
ckingen ?) und E b e r g é n y vernohmen hatten, dass 
der General R a b a t in schon heraufgehet : sind sie 
mit den Coimnendanten hinab, ihm entgegen, densel-
ben zu empfangen und ihm in die Raabau herein zu 
begleiten, — und theils von denselben zu K a p u v á r 
und S a a r v a r und theils auf andere Oerter verlegt. 

Die Generalen aber kamen hernach wiederum 
herauf, und machten Anstalten, dass das Volk, wel-
ches zu Kreuz , H a r k au, Necken m a r k t und auf 
den benachbarten Oertern gelegen, sich fertig mache 
aufzubrechen, und ihren Marsch hinunter in die 
Raabau zu nehmen, um die R a b a t i n i s c h e n abzulö-
sen, und allda den Pass zu besetzen, — welches auch 
den 7-ten Marty geschehen, dass sie sammt den drey 
Generalen abmarschirten. 

Als die Krüzen aber vernolnnen, dass der Gene-
ral R a b a t in heraufrucket zu den anderen Volk : ver-
lohren sie sich alle da herum, und gingen durch, 
ohne den räuberischen Gesind, só sich hie und da in 
denen Wäldern aufhielt, und hin und wieder Schaden 
machten. Und als dieses Volk hinunter kam in die 
Raabau : gingen die R a b a t i n i s c h e n herauf, und 
marschirten den 15-ten März, als an unseren Fasten-
markt allhier vorbey; welche noch, wie mans be-
schrieben, 4 oder 5000 Mann stark sollen gewesen 
seyn; welche zimlich auf den R a b a t in gescholten 
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und geflucht haben, dass er sie so hereingeführet hat, 
und so viel Hunger und Noth ausstehen musten, und 
viele Pferd und Ochsen, so an denen Wägen ange-
spant waren, zu Grunde gehen musten, und die Pferde, 
wie man erzehlet, wo sie nur ein Stuck Holz be-
kommen, oder wo sie an denen Wägen angespant 
waren : dieselben abgenaget und gefressen haben, 
dann keine Fourage wäre zu bekommen, weilen auf 
allen Seiten wo sie heranfmarschirten, die Krüzen 
standen, und also nirgends etwas bekommen konn-
ten. Sie gingen von hier nach Wien hinauf, hernach 
wurden theils wiederum nach Raab in die Quartier 
verlegt. 

Den 18-ten März Nachmittag zwischen 3 und 4 
Uhr kam der General R a b a t in selbst hier an, mit 
einen Trup Reiter und vielen Pagage-Wägen, — 
deme man zu Ehren um die Tnnere-Stadt dreymahl 
die Stuck lösete. Er hielte sich aber nicht lange hier 
auf, sondern ginge den anderen Tag Früh um 7 Uhr 
wieder fort, da man dann wiederum rings um die 
Stadt 12 Stuck dreymahl lösete, und 2 auf der 
Potschy-Redoute. Die Kayserlichen machten unter-
dessen denen Krüzen hie und da grossen Abbruch 
und Schaden, — bis sie sich wiederum sehr verstärk-
ten, und die Kayserlichen nach und nach weichen 
musten, und kommen kurz vor Pfingsten wiederum 
hier an, und haben ihr Lager wieder auf den Kraut-
äckern, hinter der Stadt gemacht; auch musten die 
Bauern sie aussen herum verschanzen, und wo sie 
aus- oder einritten, Spanische Reiter*) da vorma-

*) Spanyol tövis : egymással közös tengelyben keresztbe ékelt 
hegyes karókból álló hadi készülék, a lovasok járhatásának meg-
akadályozására. 
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chen, mit den Vorwand, dass nicht so viel Leute von 
ihnen können durchgehen, weil fast täglich einige 
übergingen zu die Krüzen, — aber es war doch von 
den Krüzen eine Furcht auch dabey, dass sie nicht 
sollten in das Lager einbrechen können. 

Den 3-ten Juny, als der Georg H ü t t e n b e r g e r , 
der junge Johann A n g e r m a y r und der Paul K e r n 
Früh ausgefahren sind, in Willens, in der Neustadt 
Bauholz einzukaufen : da überfielen sie die Krüzen 
auf der Unterwiesen, spanneten ihnen gleich die 
Pferde aus, liessen das Ivalless stehen, und nahmen 
ihnen alles, was sie an Geld hatten, weg, das Gewand, 
so ihnen gefallen, ausgezogen, so wie auch das An-
g e r m a y r seinen Rock mit silbernen Knöpfen, und 
haben sie alle drey mit sich nach F r a u e n h a i d ge-
führt, mit ihnen accordiren; und (haben) versprechen 
müssen, dass sie ihnen in baaren Geld alle drey, 1000 
Kay serliche Gulden, 7 Ellen Tuch Scarlatin, 300 Ellen 
Silber-Schnür zu 17 kr. die Ellen, dann eine Tiger-
haut per 80 fl. und 3 Loth Seiden geben wollen. 

Als nun vor Regenwetter und grossen Gestank 
wegen den Mist, das Volk auf den Krautäckern in den 
Lager nicht mehr bleiben konnte : haben sie Lager 
auf der Spittalwiesen aufgeschlagen; und als sie nun 
da eine Zeit lang gelegen, hernach wegen des anhal-
tenden Regenwetters auch allda nicht mehr bleiben 
konnten, sind sie den 1-ten October in der Stadt 
einquartirt worden. 

Den 2-ten Octobris, an einen Sontag, Früh unter 
der Vormittag-Predigt, wurde Lärmen; und liessen 
sich von den Krüzen ein Trup sehen, trieben auch 
etliche Stuck Vieh hinweg, was ihnen unterkam. Und 
als ihnen von den Kayserlichen gleich nachgesezt 
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wurde, sonderlich von denen Razen und Freyreitern-
Husarn, und zimlich hinabkommen, — da fiehlen die 
Krüzen also dick aus den Puschwerk heraus, umrun-
gen sie, und bis die Deutschen nachkamen, so zusam-
mengehauet, dass gar wenig davon kommen konnten; 
den Razen ihre Officiere sind die meisten daraufge-
gangen, sammt ihren Obrist-Lieutenant (Budacsky). Als 
aber die Deutschen nachgekommen : gingen die Krü-
zen nach Kreuz, und weil allda viel Talpatschen 
waren, — wollten sie sich widersetzen und wehren; 
allein, die Kayserlichen haben sie doch solang getrie-
ben, dass sie weichen mustén und entfliehen. Die 
Talpatschen aber verschlossen sich in die Häuser, und 
gaben Feuer heraus, und konnten nichts mit ihnen 
richten, bis die Kayserlichen den Markt anzündeten, 
und sie aus den Häusern heraus musten, und zusam-
mengehauet wurden, was sich nicht verbergen konn-
te, so dass wenig davon kamen. *) Und sollen die 
Krüzen diesesmahl 4 Regimenter stark gewesen seyn. 
Item, im Herbst ist von den Kayserlichen wiederum 
ein Corps nach S i e b e n b ü r g e n hineingegangen. 

Item, hat die Stadt sieh mit den Krüzen wegen 
des Lösens wiederum vergleichen müssen, dass wir 
dasselbe sicher und ungehindert hereinbringen konn-
ten, wie wohl schon mit grossen Schaden, — dann 
es hat sich mit den Vergleich etwas lange verzogen: 

*) Ez nem áll, mert a legtöbb hajdú, b. Révay Gáspár ezre-
dessel a templom kerítésébe zárkózván : ott vitézül megoltalmazá 
magát, — s a magyarok közül, korántsem veszett el annyi e kemény 
csatában, mint császári részről, a kiket kivált eleinte igen megszab-
daltak, s a hajdúk kereszttüze is jól megtizedelt. B o t t y á n tábor-
nok, — ki e harczot maga vezénylé, s a csatatérnek elvégre is ura 
maradott, — megölvastatá az elesetteket, és 331) horvátot, 60 néme-
tet említ. Rabot pedig százon fűlj ül fogott. L.Bottyán Elete, 175. 1. 
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unterdessen sind die Weinbeer wegen den vielfälti-
gen Regenwetter verfaulet, und voller Schimmel und 
Kott auf der Erden dagelegen, theils wohl auch noch 
am Stock gewesen, aber doch verfaulet und voller 
Schimmel, auch vor der Zeitigung viele verfaulet, 
dass wir also dieses Jahr ein schlechten Wein be-
kommen haben; also den Krüzen wiederum ein gutes 
Stück Geld geben müssen wegen des Lösens. 

Anno 1708. 

Diesen Winter hatten wir von denen Kayserli-
chen den meisten Theil hereinbekommen. 

Item, im Monath Marty haben die Krüzen Ka-
p u v á r belagert, und dasselbe mit Stuck und Bomben 
hart beängstiget; weilen aber die Garnison darinnen 
uneinig worden und sich leztlich nicht wehren wol-
len : also ist der Commandant darinnen gezwungen 
worden dasselbe zu übergeben mitAccord, und haben 
die Krüzen die Garnison, mit Stuck und Munition 
abziehen lassen, und dieselbe liieher convoiret. — 
welche dann den 2 4-ten März hier angekommen. 

Nach diesen aber haben die Generäle und der 
Commenclant allhier, alle die abgezogenen verareti-
ret, sammt den Commendanten daselbst: dieweilen sie 
es ohne Ursach und einigen Mangel übergaben; 
darauf alle scharf examiniret, — und nach diesen 
ist ein Gefreyter, ein Corporal, und ein Tambour gleich 
an den Pranger an eine Säule gehängt worden, welche 
die Räcllführer gewest seyn sollen. Die Krüzen aber 
haben hernach K a p u v á r ganz verwüstet, dass sich 
keine Besatzung darinnen mehr soll aufhalten können. 

Nun kam die Zeit, dass man auf den Feld und 
Weingärten hauen und bauen solle, und war Niemand 
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ausser den Stadt-Thoren sicher vor denen Krüzen; 
also war die Stadt abermahl gezwungen, mit Zulas-
sung und Bewilligung der Generalität, so hier war, 
sich mit ihnen zu vergleichen. Und wurde mit ihnen 
accordiret, dass die Zeit vom April soll angehen, und 
bis Ende Juny dauern, dass wir ungehindert auf unse-
ren Territorium sollen arbeiten können, auch Holz 
aus den Wald fuhren mögen; dafür hat ihnen die 
Stadt bis 1000 Rh. fl. geben müssen, und die Bürger-
schaft hat, gleich zwey Yiertl Steuer zusammentragen 
und geben müssen. 

Item, hat der General N a d o s t y auch ein Regi-
ment Hussarn errichtet, und den ganzen Winter hier 
und in Raab geworben; diese sind hernach immer zu-
sammen mit den Deutschen Reitern entweder in der 
Stadt, oder aber vor der Stadt bis gegen 2000 Mann 
gelegen, und bald auf den Krautäckern, bald auf der 
Spittalwiesen, immer auch bey den steinenen Brückl, 
und auf der Wiesen bey Kolnhof gelegen; ist dann 
eine Gefahr gewesen, — so sind sie in die Stadt herein-
geruckt. 

Den 20-ten May ist diese Reiterey ganz von hier 
abmarsehirt, aber nicht lange ausgeblieben, und bald 
wieder hieherkommen, also diese Zeit lang wiederum 
auf den Furthwiesen gelegen, und alldort sich nicht 
mehr getrauet zu bleiben: weil Nachricht gekommen, 
dass sich die Krüzen in der Nähe stark versandeten, 
— so sind sie am Jacobi Tag in die Stadt hereinge-
rückt, und in der Stadt bis 2000 Mann stark sind 
einqvartirt worden, worunter Hanowerische. Preine-
rische, Kroaten, und Nadastische Husarn warqn. 

Als sie aber den anderen Tag wiederum hinaus 
auf die nehmliche Wiesen futeraschiren r i t ten, und 
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auch mit Wagen nachfahreten. — sind sie von den 
Krüzen auf 3 Seiten überfallen worden; welche dann 
gute Pferde hatten, oder noch hintnach ritten oder 
fahreten. dieselben sind durchkommen: die anderen 
aber erschröcklich zusammengehauen und erschossen 
worden, über 200 Mann. Theils wurden auch gefangen 
mitgeführet; und haben Ochsen und Pferd, so an den 
Wägen waren, bekommen. Unter denen Todten waren 
etliche Officiere, worunter auch ein Obrist-Lieutenant 
von die Hanower war , welcher bey sich bis 2000 
Dukaten solle gehabt haben, nebst einer kostbaren 
silbernen Uhr. Die Krüzen waren zimlich stark dies-
mahl. *) 

Auf diese Action getraueten sich die Deutschen 
hernach nicht mehr hinaus zu futraschiren; und muste 
dann die Bürgerschaft wo ein Heu war, den halben 
Theil hergeben, auch die Bauern von nahen Ortschaf-
ten musten Heu hereinbringen. Allein, dieses war alles 
noch zu wenig, — derohalben sie den 28-ten July 
Nachmittag in einer Eile alle zugleich ausgingen 
was nur reiten und fahren konnte, mit all ihren Wä-
gen, ja auch wo sie Burger- und Bauer-Wägen antra-
fen, mit sich nahmen, und auf den S c h a t t e n d o r f e r , 
Agendor fe r , theils B a u m g a r t e n - , und was zur Stadt 
den Bürgern ihre Felder und Äcker waren, und Ge-
schnittenes antrafen, — es sey Waiz. Getraid, Haber, 
Gersten, oder Linzen gewesen, — auf die Wägen ge-
worfen, oder auf die Pferde gebunden, und weggefiih-
ret, dass es ein Ellend, und mit vielen Bejammern der 
Leute, so es betroffen, anzusehen war , dass mancher 
kein Bissen Brod zu Hause gehabt , und eines zu be-

*) A kuruczok e szép győzedelmet Bezerédy Imre dandárnok 
vívta. 

MON. HTING. HIST . — SCRIPT. XXVII. KÖTET. 3 5 
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kommen keinen Hofnung hat te : dann sie haben die 
Wägen so beladen, dass theils auf den Weg zusam-
menbrachen , und viel tausend Schöberl in die Stadt 
hereingeführet, theils verfuttert , und theils ausgetro-
schen, und hernach verkauft. Und dieses hat der 
General N a d a s t y angestellet; nach diesen haben 
ihnen die Bauern dennoch wiederum Heu und Haber 
hereinbringen müssen. 

In diesen Jahr ist auch ein Landtag zu Prespurg 
gehalten worden, von Frühling an bis gegen Michaély, 
da dann, was Kayserlich war , alles hinkam; von 
unserer Stadt war Herr F e r d i n a n d D o b n e r und 
Herr M a t t h i a s T r i m e l deputiret. Wurde aber her-
nach unverrichteter Sache wieder aufgehoben. 

Den 20-ten July sind die Krüzen bis 12,000 
Mann stark zu Pferd und zu Fus *), auch mit Stucken, 
nach den See heraufkommen, erstlich auf Rust zu, 
dasselbe belagert, weil Kayserliches Volk darinnen 
war; sobald sie aber nur 3- oder I-mahl mit den 
Stucken hineingeschossen, — haben sie ihnen dieselbe 
übergeben, und die Kayserlichen abziehen lassen. 
Nach diesen haben sich die Krüzen nach Neusiedl 
gezogen, und theils von ihnen ins Oesterreich hinauf-
gegangen, und allda mit Rauben und Plindern grossen 
Schaden gethan, auch viel hundert Stück Vieh weg-
getrieben. Neusiedl aber, welches sich gewehret, — 
weil auch Kayserliches Volk darinnen war , — haben 
sie mit Sturm eingenohmen, alles was ihnen an Men-
schen unterkam, niedergeliauet, und viel Schaden 
gethan; die Kayserlichen, als von Hanowerischen 
Regiment bis 100 Mann, so darinen waren, nebst einen 

*) Gr. Kszterházy Antal tábornok hadteste. 
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Rittmeister und anderen Officiern zusammengehauet, 
und theils gefangen mitgeführet. Der Rittmeister 
selbst hat einen Selms bekommen, und am 3-ten Tag 
gestorben. Und haben die guten Neusiedler diesesmahl 
zimlieh auch gelitten und ausgestanden. Auf den 
herumhegenden Oertern haben die Krüzen wacker 
gethan, und dann mit einer zimlichen Beute durchge-
gangen : weilen sie Nachricht bekommen, dass wieder 
ein Regiment Reiter ankomme und schon würklich zu 
B r u c k stehe, als das Prinz E u g e n i s c h e Dragoner-
Regiment *); wie dann auch hernach die hiesige 
Reiterey den 4-ten Augusti' von hier aufgebrochen, 
und sie allda abgehollet, und den 5-ten Augusti wieder 
allhier angekommen, hernach alle in der Vorstadt 
eingelegt worden, — und also in jeden Haus 8, 10, 
und mehr Mann gelegen, weil bis 4 Regimenter waren, 
und sind auch 4 Generalen dabey gewesen: als der 
N a d o s t y , P r e i n e r , V e t e r a n y , und mit den Euge-
n i schen ist der General Croix mitgekommen; sind 
aber nur über Nacht hier geblieben, und den 6-ten 
Augusti darauf nach Eisenstadt marsehirt, und ihr 
Lager allda aufgeschlagen. 

Unterdessen, weil wir abermahl auf den Feld 
und in den Weingärten nicht sicher waren, also waren 
unsere Herrn bedacht: wie sich wiederum mit den 
Krüzen vergleichen konnten ? Haben also drey Herrn 
liinutergeschickt zu ihnen, als Herrn P et r a k des 
Inneren-Rathes, dann Herrn R e i c h e n h a l l e r , und 
Herrn Sa i l l er des Äussern-Raths; sind auch den 

*) Nem egyedül ezért: hanem másfelöl a horvátok és ráczok 
jövetele miatt vonúlt Eszterházy a roppant zsákmánynyal Rohon-
czig vissza, a három oldalról közeledő ellenség egyesülését meggáto-
landó. 

35* 
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] -ten Augusti wiederum zurückkommen, und sich also 
mit ihnen verglichen, dass von diesen 1-ten Augusti 
1 708 an, bis Ende January künftigen Jahres 1700 
der Accord von ihnen festgehalten werden solle, dass 
wir ungehindert die Arbeit auf den Feld und in denen 
Weingärten sollen verrichten können, auch das Vieh 
zu weiden, Holz aus den Wald zu bringen, wie auch 
das Lösen, und was noch zu thun gibt, hereinzuführen. 
Dafür musten wir ihnen aber geben in Geld und ande-
ren Sachen, so in allen betragen hat 6000 fl., und 
dasselbe ihnen auch baar erlegen müssen. 

Den 15-ten Augusti ist das ganze Lager mit 
Pagage und Mannschaft wieder hieherkommen; in 
der Nacht sind sie alle ins Ungarn hinabgegangen, 
die Pagage und Kranken aber haben sie hier gelas-
sen ; sind aber kaum 2 oder 3 Meile hinunterkommen, 
— und wiederum wegen vielen Krüzen zurück müssen, 
und sind den 3-ten Tag wieder hier angekommen, ihr 
Lager auch wiederum dahin gemacht, wo es vorhin 
gewesen. 

•Den 25-ten Augusti sind sie wieder mit Pagage 
und aller Mannschaft von hier weg, und sich auf die 
Birnhaid bey P u r b a c h gelagert. 

Item, in diesen Monath hat die Kayserliehe 
Armee, so über der Donau war, auf die Kruzische 
gestossen, und zwischen Böhmisch -Neus t ad l *) und 
T r e n t s c h i n mit ihnen geschlagen; wobei dann die 
Krüzen die Flucht nehmen musten . und bis 5000 **) 
auf den Plaz geblieben, ohne denen Plessirten und 
Gefangenen. Er selbst der Rakoczy solle dabey zwey 
Pferde haben zu Schanden geritten, worunter eines, 

*) Hibásan, Tót- vagyis Vág-Újhely helyett. 
**) Csak 2—3000. 
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sein bestes und schönstes gewesen seyn solle, und 
sehr hoch geschäzt seyn worden. Die Kayserlichen 
haben auch viel Stuck diesesmahl von ihnen bekom-
men, und über 40 Fahnen erorbert. Die Krüzen sollen 
bis 30,000 Mann stark gewesen seyn. *) 

Den 4-ten Septembris sind die Kayserlichen, so 
auf der Birnhaidt gelegen, wiederum herumgerücket, 
und sich auf die Übermas-Äcker gelagert , herunter 
des Wassers. 

Den 5-teil Septembris in der Nacht sind bis 1000 
Mann nach Güns commandirt worden, denBezzerédy 
abzuhollen, — welcher mit seiner Frau allda ihrer 
gewartet, und würklich zu den Kayserlichen überge-
hen wollen, nebst noch anderen zweyen oder dreyen 
Oificiern. Weilen aber solches vorliero den Kis 
Ba lko **) ver offenbahr et , und denselben auch dazu 
bereden wollen, welcher aber keine Lust dazu hatte, 
sondern vielmehr den B e z e r é d y verrathen ha t , — 
worauf dann die Krüzen in Eil dahingekommen, ihm 
sammt der Frau und den anderen Oificiern abgehollet 
und nach Csobáncz in Arrest geführet haben, und dann 
der B e z e r é d y durch den Frey man enthauptet wor-
den, — also musten die Deutschen wieder, un verrich-
teter Sache, zurück auf Kreuz zumarschiren, da dann 
die übrigen aus ihren Lager von hier aufgebrochen 
sind, und ihr Lager ausser K r e u z , auf der Wiesen 
aufgeschlagen haben. 

Nachdeme aber der General H e u s t er mit seinen 
Corps in die Raabau eingefallen: sind diese auch zu 
ihnen hinuntergestossen, und haben miteinander die 
Raabau durchsucht, aber wenig Krüzen, noch Bauern 

*) Mintegy 20,000-en voltak. 
**) Kis Palkó = Nemes-Kéri Kiss Pál1. 
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in den Dörfern oder sonsten wo angetroffen: weil sie 
sich alle in die Wälder verloffen und allda sich 
zerstreuet haben. Und ist diese Mannschaft nach etli-
chen Tagen wieder auf Kreuz in ihr Lager gekommen, 
und auch die anderen mit den General Heuster zu-
rückgekommen. Auf der anderen Seite über die Donau 
aber mehrete sich die Kayserliche Armee täglich, und 
ging viel Volk hinunter, und wurden alle Anstalten 
gemacht, Neuhäusl zu belagern, welches auch noch 
dieses Monath geschehen; und wurde dasselbe mit 
Bomben und Stucken hart beängstiget: weil sie aber 
nichts ausrichten konnten, und fast noch zu schwach 
waren, so zogen sie innerhalb \i Tagen wiederum 
davon ab. 

Unterdessen aber, als diese davor lagen, so 
streifte General H e u s t e r mit seinen Corps auch in 
der Rabau und da herauf hin und wieder herum, — 
traffen aber wenig Krüzen an , sondern wurde nur 
gleich wiederum viel verwüstet und verheeret. Und 
währet dieses Streifen hin und wieder den ganzen 
Sommer und Herbst: dann die Krüzen hielten ihnen 
nicht, wann sie nicht ihren Vortheil ersahen; gingen 
die Deutschen dahin, — so gingen die Krüzen dorthin, 
und wichen ihnen überall aus; und war also nur eine 
grosse Verwüstung des Landes von beeden Seiten. 

I tem, als der B e z e r é d y gefangen worden: 
wurde sein Regiment auch ganz zerstreuet,'und hielten 
ihren Accord wenig, den sie mit der Stadt gemacht 
haben: sondern dies liederliche Gesindl passirte fast 
täglich in Weingärten, Wäldern und Strassen herum, 
trieben Leut und Vieh weg, was ihnen unterkam, dass 
also kein Bürger sich mehr hinaus trauete; haben 
denen Fleischhackern das Schlachtvieh weggetrieben, 



welche ihnen davor wiederum 300 fl. geben mustén. 
Item, den H a n s K a s t n e r , Bürger allhier, mitsamt 
Wagen und Ochsen weggetrieben, — muste ihnen 
auch 234 fl. geben und 6 Ellen Seiden-Tuch. Item, 
des Herrn K o m á r o m y s Sohn in den Weingarten 
gefangen, muste ihnen auch 100 fl. geben, und anderes 
vielmehr, so sie hin und wieder ausgeübet haben. 
Darauf haben unsere Herrn an den Anton E s t e r -
házy geschrieben, welcher auch mit ihm indenAccord 
begriffen war, und ihm solches alles berichtet: warum 
sie ihren Accord so schlecht halten? Welcher vorgab: 
es wären nur meistens Räuber, welche unter keinen 
Fähnlein stünden, und auch des Beze rédy seyn Volk, 
die noch keinen commandirenden Officier haben. Und 
weil das Weinlösen auch schon an der Hand war, 
dass man täglich hinaus sollte, dasselbe hereinzubrin-
gen: also hat man bei ihm angehalten um Salva-
Gvardia, welche er dann auch hergeben, und wurde 
auf alle unsere Dörfer, so um die Stadt waren und 
man hinzugehen hatte, einer gelegt, und jeden muste 
die Stadt täglich 1 7 kr. geben, und die Bauern auch 
sie verpflegen mit Kost und Qvartier. 

Item, diesen Herbst im October haben die Kay-
serlichen die Bergstädte auch wieder einbekommen, 
aber an den Berg-Seegen wenig Nutzen bekommen 
Anfangs: weil von den Krüzen alles verwüstet wor-
den, ehe sie es verlassen haben. 

Den 17-ten Novembris sind von den General 
H e u s t e r zwey Regimenter Dänisch Volk anhero 
kommen in die Qvartire, und den ganzen Winter hier 
liegen geblieben, begehrten auch die Kost, wie ihnen 
es der Kayser versprochen soll haben; es kam auch 
ein Obrister mit als Commandant, und wurde ihnen 
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täglich ein Pfund Fleisch und ein Comiss-Brod ge-
geben. 

Den 18-ten Novembris musten die andern, so 
vorhero liier waren, weg, als die Z ig in i schen Mos-
qvetier, sammt den Commandanten, zum Heus t e r , an-
statt den anderen. 

Den 19-ten Novembris sind auch die E ugein-
sehen Reiter, so noch hier waren, zum Heuster in die 
Rabau abmarschirt; nachdem sind unsere Herrn nach 
Wien, und haben sich bey Ihro Majestät beklaget, 
dass wir also sehr überlegt und geplagt sind von den 
Dänischen, und uns unmöglich ist soviel Leute auszu-
halten, — so haben sie auch solches erhalten, dass 
sie weg musten. 

Den 11 -ten Decembris kamen wiederum von 
Dänischen bis 40 Oan, mit rother Montour, nebst einen 
0brist-Lieutenant und einen Obrist-Wachtmeister, 
und diese sollten hier in Qvartier bleiben; und bekom-
men alle Tag 4 kr. und ihr Comiss-Brod, nebst den 
Servis. 

Den 13-ten Decembris darauf musten die andern 
zwey Regimenter wieder von hier wegmarschiren; 
und war dazumahl sehr grosse Kälte und Schnee 
dass unterwegs von diesen Leuten diesen Tag bis oG 
Personen, ohne Weib und Kinder, sollen erfröhren 
seyn; und haben nicht weiter kommen können, als 
bis Ockau, dann es hat auch sehr gewähet dabey. 

Item, vor den Weinaclitfeyertägen kam Kundt-
schaft herein, dass die Krüzen bis auf Kreuz herauf, 
auf allen Dörfern sich stark versamlen; also haben 
alle Wachten wiederum sehr verstärket werden müs-
sen, und damit anhalten. 

Item, wurde dieKruzisclieSalva-Gfvardia auf denen 
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Dörfern abgeschaft und bezahlet, weil sie uns nicht 
viel mehr dienen und helfen konnte. 

Anno 1709. 
Den 2-ten Jäner kam Kundtschaft herein, dass 

bis 14 Fähnl Krüzen in der Macht in Oesterreich 
hinaufgegangen, auch allda wiederum sehr gehausset, 
viel Vieh weggetrieben, und sonst eine zimliche Beute 
bekommen; haben auch den Postmeister und einen 
Fleischhacker von Wimpassmg mit sich geführet, nncl 
auch von unseren Fleischhackern viel Vieh bekommen, 
welches sie nach Wien treiben wollten. 

Den 11-ten Jäner kam Kundtschaft herein, dass 
sich die Krüzen zu S t e i n b e r g wiederum stark ver-
sanden, und also Willens sind etwas zu probiren und 
einen Streifzug zu machen, wo aber hinaus? kann man 
nicht wissen. Also wurde noch selben Tag Abends um 7 
Uhr mit 3 Stuckschus Loosung gegeben, dass sich die 
Leute hinauf, vorsehen, und in Acht nehmen sollen. 

Den anderen Tag darauf aber sind sie über den 
See auf die Haide nach W a l l a und andere Oerter zu, 
wo sie wüsten, dass Kayserliches Volk verschanzt 
war, und suchten dieselben mit Gewalt zu bestürmen 
und zu bemeistern , — aber sie wurden allenthalben 
durch tapfern Wiederstand und zimliclien Verlust der 
ihrigen zurückgetrieben *); die Kayserliche Reiterey 
aber, welche sich Anfangs etwas herauslocken liess, 
büssete theils ein. Als nun die Krüzen sahen, dass sie 
nichts richten: da sind sie aus Zorn über dieselben 
Dörfer heruntergewischet und sie ausgeplindert, und 
davongegangen. Unterdessen hat man starke Hoffnung 

*) Nem áll, mert az erős ballai sánczokat megvítták. L. Eszter-
házy Antal tábori könyvét a nemzeti muzeumban. 
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von einen Waffenstillstand; wie dann derselbe von 
beeden Theilen ist würklich ausgemacht gewesen, und 
befohlen worden, dass von beeden Seiten die Qvartier 
sollen ausgemacht werden: wie weit die Krüzen sollen 
bleiben, und auch die Kayserlichen, wo dieselben seyn, 
oder hinrücken sollen? Und kamen den 26-ten Jäner 
zu Szép lak zusammen, nehmlich von Kruzischer 
Seite der E s t e r h á z y A n t a l , und andere mehr, und 
von Kayserliclier Seite auch gewisse Officier. Allein, 
weilen sie sich wegen die Qvartier nicht vergleichen 
konnten: so gingen sie bald wiederum von einander, 
und wurde gar aufgehoben, und aus den Waffenstil-
stand nichts geworden. 

Den 4-ten February ist von den Dänischen der 
General W e d l hier angekommen; unterwegen aber, 
als er von Rust in der grösten Kälte und Wähwetter 
hereinmarschiren wollen: sind ihme von den Leuten, 
so ihm convoiren musten, viele zurückgeblieben und* 
erfrohren. Er selbst der General hat nicht weiter 
können, und kaum die Teicht-Mühl erreichen kön-
nen, und da über Nacht geblieben, den anderen 
Tag Früh hernach hereingekommen; die Bauern aber 
musten die Todten überall unter den Schnee hervor-
suchen und hereinbringen. Und war diesesmahl ein 
erschröekliches Wähwetter und Kälte, dass in viel 
Jahren nicht gewesen, auch zimlich angehalten. Item, 
wegen so grosser Kälte und Schnee haben die Krüzen 
in Monath Februar und März nicht viel ausrichten 
können, bis gegen Ostern , da man wieder hinaus in 
das Feld in die Arbeit gehen sollte: da liessen sich 
diese wieder stark sehen, und war Niemand mehr 
recht sicher draussen. I tem, am heiligen Osterabend 
machten sich etliche Herrn und Bürger zusammen, 
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und gingen in Dudles-Wald hinaus; jedweder hatte 
sein gutes Gewehr, und gedachten sich nicht zu förch-
ten, wann auch etwas auf sie kommen sollte, dann 
ihrer bis 17 Mann waren. Allein, da sie noch nicht 
bey den Wald, und nur bey den Greisser-Weingärten 
waren: überfielen sie die Krüzen mit starker Macht, 
und nahmen alle gefangen, bis auf etliche, die ihnen 
noch ehender entkommen und sich verschloffen haben, 
als der Baron G ä n g e r , welcher auch mit war , dann 
der Ti t sch , die zwey Waldhütter. Ihrgröstes Unglück 
war, dass sie zerstreut, und nicht beysammen waren 
oder miteinander gingen, — sonst hätten sie sich 
wohl villeicht erwehren können, aber sie haben nicht 
mehr können zusammenkommen. Die aber gefangen 
worden, ist erstlich des Baron Gänger sem Jäger, nebst 
noch eines Hauptmans Jäger gewesen, item der junge 
Herr P r i s o m a n n , der junge Herr H a c k s t o c k , der 
junge Herr Leopold K r a m m e r , Herr Fock le r , Herr 
H a c k e i b e r g e r der jüngere, Herr Ränner, Herr Ko-
m á r o m y s Sohn, Samuel Kern, und Johann Mayer . 
Diese haben sie alle mitgeführt und ihnen ihr Gewehr 
genohmen, und erstlich nach L u t s c h m a n s p u r g , 
hernach von dannen nach S a n c t - G e r g v á r gebracht, 
allda verwahret, bis sie sich nach und nach ranzio-
niren konnten. Weil sie aber gar viel von ihnen 
begehrten: so ging es etwas langsam her mit den 
Vergleich, — doch innerhalb 3 Wochen sind ihrer 5 
los geworden, als Herr P r i s o m a n n , welcher bis 600 fl. 
geben muste, der junge H a c k s t o c k , und junge Herr 
K r a m e r , jeder 400 fl., der F o c k l e r bis 100Rh.fi. Des 
K o m á r o m y s Sohn soll nicht viel gegeben haben, 
weil ihm der S igmund H o r v á t h losgemacht ha t ; 
die übrigen aber, weil sie das nicht geben konnten, 
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was sie, die Krüzen nehmlich, begehrten: musten noch 
länger in Arrest verbleiben, bis sie 14 Tag nach 
Pfingsten auch los worden, — als der junge Hacke l -
b e r g e r muste über 200 fl., wie auch der junge R ä n e r 
150 fl., Samue l K e r n 100 fl., und J o h a n n Mayer 
100 fl. Die Flinten, so die Krüzen von ihnen bekom-
men, sind auch bis 200 fl. den Werth nach geschätzt 
worden. 

Den 2-ten April, als des den lezten Osterfeyertag, 
sind abermahl viele Krüzen ins Oesterreich hinausge-
gangen , und viel Vieh herunter getrieben, auch viel 
gefangene Leute: Richter und dergleichen, mitgefüh-
ret. Item, 

Den 3-ten April, als unsere Leute in den äusseren 
näheren Weingarten waren zu arbeiten, haben sie 
dieselben plözlich überfallen und etliche Hauer mit 
sich geführet, welche ihnen dann zu 20, und mehr 
Gulden einer geben müssen; auch trafen sie viel 
Wägen an, und führten selbe mit sich weg, welche 
Haber, Mehl und dergleichen anher contribuiren 
sollten. Und so lauerten sie täglich auf uns, dass also 
Niemand auch in den nächsten Gebürgen sicher war, 
— wie sie dann die Leute aus denen Erdburger- und 
Tiefenweg-Weingärten wegtrieben, die hiesigen Hauer 
abfingen, und die Weiber, sammt den fremden Hauern 
schlugen, ihnen die Hauen wegnahmen, und wegjag-
ten. Item, das Vieh dürfte man auch nicht Schusweit 
hinaustreiben, so war es hin; dann wir hatten dieses-
mahl keine Reiterey hier, wegen Mangel der Fourage, 
die ihnen könnten Widerstand thun, — und mit ihnen 
zu accordiren wurde uns auch nicht erlaubt von Ge-
neral H e u s t er, weilen er immer Willens war hinunter 
zu gehen, sie aufzusuchen und zu verjagen, und uns 



'557 

also frey zu machen; allein, weilen noch kein rechte 
Fourage in Feld war : so ginge es etwas langsam 
her. Endlich doch, weilen der General Heu s t er gese-
hen , dass er uns nicht helfen kann, — so erlaubete 
er , dass wir uns vergleichen können mit den Krüzen; 
aber diese wollten sich auch hernach stolz machen, 
und zimlich bedenket, weil wir uns erstlich auf den 
General H e u s t er berufen, — doch endlich sich ver-
williget. Und wurden von der Stadt abgeordnet Herr 
P e t r a k des Inneren-Raths, und Herrn Re i chenha l -
l6r als Ungarischer Notar, nach S t e i n a m a n g e r zu 
gehen, und nahmen den K r a x n e r , so Feldliütter war, 
mit sich, damit er die Antworten oder die Posten hin 
und wieder bringen könnte, und sind den 22-ten April 
hinuntergegangen. 

Item, in den Frühjahr wurde der Landtag wieder 
fortgesetzet, und gingen von der Stadt die vorigen 
beeden Herrn,alsTitulirterHerr F e r d i n a n d Dobne r 
und Herr M a t t h i a s T r i m e l wieder hinunter; und 
man hoffete immer einen guten erwünschten Frieden, 
— aber es war alles vergebens, weil von Krutzischer 
Seite Niemand kam; währete doch bis Augusti allda 
zu P r e s p u r g dieser Landtag, und wurde wenig oder 
gar nichts ausgerichtet, nur dass das Land, Stadt, und 
Dörfer in grosse Unkosten und Ausgaben gekommen: 
dann unsere Herrn hatten alle Tag einen Ducaten zu 
verzehren von der Stadt bekommen. 

Item, wurden zwey Regimenter von der Reiterey, 
als das Prinz E u g e n i s c h e und das Kur-Mainziscl ie , 
welche in Oesterreich hin und wieder herumlagen, 
zusammengezogen, und den 6-ten April darauf in der 
Nacht, in Eile herunter commandirt, ob sie den Feind 
einen Abbruch machen können, und zu verkundtschaf-
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ten: wie stark er seye? und ob sie mit denen Krüzen 
was ausrichten, und ihnen mächtig werden können? 
Aber sind nicht gar auf Güns hinunter kommen, — 
und haben gleich wieder umkehren müssen: weil die 
Krüzen zu stark waren, auch sich gleich versandeten 
und ihnen naehsezten bis auf Kreuz herauf, da dann 
die Deutschen ihre Pferde zimlich abgejagt haben, 
dass sie ihnen gleichwohl noch entkommen sind. 

Den 28-ten April darauf, um Mittag, sind sie 
hier angekommen , und in der Stadt einqvartirt wor-
den ; haben ihnen Essen und Trinken geben müssen, 
und haben der Bürgerschaft wiederum Unkosten 
gemacht. 

Den 2 9-ten April sind sie wieder von hier auf-
gebrochen, und hinauf ins Oesterreich marschirt. Unter-
dessen hatten wir wiederum alle Tag Lärmen, und 
jagten die Leute herum, die in den Weingärten und 
auf den Feld arbeiteten, bekamen auch immer Leute 
und Vieh, die sie wegtrieben; und mancher armer 
Hauer, der gerne etwas aus Noth verdienen wollte, 
ihnen unterkommen, der nicht 20 oder 30 Ung. fl. 
in Vermögen hat te , ihnen gleichwohl so viel Gulden 
geben müssen, — er habe es genohmen, wo er wolle. 
Und mit den Accord verzog es sich auch lange, und 
ging hart her; Ursach dessen, weil die Krüzen stolz 
waren und sehr viel von der Stadt verlangten, doch 
endlich sich verglichen haben, dass ihnen die 
Stadt von Dato an, bis künftiges neues Jahr 6000 fl. 
geben muss, — und absonderlich wegen der Schlesin-
ger, dass diese auch sicher hieher fahren dörfen um 
Wein, und denselben wegführen können, sollen ihnen 
auch 300 fl. gegeben werden. Dagegen wurde hernach 
ein Anschlag auf diese gemacht , dass jeder Wagen, 
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der von ihnen herkommt und Wein wegführt , einen 
Gulden geben muste. Und also kamen unsere Herrn 
nach den Accord den 7-ten May erst von S t e inam-
ange r zurück, hier a n , — auf welche dann jederman 
mit höchsten Verlangen gewartet ha t ; Ursach dessen, 
weilen sowohl das Feld ungebauet, als auch die Wein-
gärten unbearbeitet waren, die meisten noch nicht 
geschnitten, viel weniger gehauet waren, und also 
ein Elend anzusehen gewest, dass alle die Arbeit in 
den grösten Bötzen hat müssen verrichtet werden, 
und grosser Schaden geschehen ist , class die Bötzen 
also dick hinter die Hauen gelegen, und auch die Tag-
werk nachmahls gross worden: dann jedermann wollte 
sehie Arbeit verrichtet haben, weil es schon über die 
Zeit war. Item, sind zu unterschiedlichen mahlen die 
Krüzen wiederum ins Oesterreich hinausgegangen, und -
haben viel Vieh heruntergetrieben. I tem, wurde viel 
Proviant von Mehl und Haber, über 100 Wagen 
anhero geführet, und erwartet man täglich den Gene-
ral H e u s t er. Endlich kam die Nachricht, dass der 
General Heuster schon wiirklich in der Rabau stehe 
mit etlichen Regimentern, worunter auch Polacken 
waren, als des L u b o m i r s k y sein Volk, und Razen 
mitsammen vermischt waren. 

Den 21-ten Juny kamen auch hier zwey Regi-
menter an von der Reiterey, und schlugen ihr Lager 
bei den steinenen Brückel, über den Wasser auf den 
Berg, auf. Mit diesen kamen auch bis 200 Mann Fus-
volk von Tierheimischen Regiment hier an, welche in 
der Stadt in die Qvartiere verleget worden, worunter 
zwey Hauptleute waren, deren einer Commandant 
wurde. Theils aber von diesen Leuten bis 50 oder 60 
Mann wurden nach Mattersdorf commandirt, allda 
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die Deutschen, Dänischen ab zu lösen: dann es war 
allda auch immer ein Posto von die Kayserlichen, die 
da verschanzt waren. Und als diese hieher gekommen : 
sind die abgelösten den 2 3-ten dito Früh, sammt den 
allhiesigen Dänischen, welche hier in Qvartier waren, 
mitsammen abmarschirt, und nach Prespurg zu ihren 
Regiment abgegangen. In der Nacht aber ist die 
Reiterey, so bei den steinenen Brückl lag, auch aufge-
brochen, und viel Wägen mit Proviant und Munition 
mit sich genohmen, und erstlich auf Saar vá r zu, 
dasselbe damit zu versehen, — dieweil es schon gros-
sen Mangel an denselben gehabt, — nachdem sind sie 
zu den General H e u s t e r gestossen, und miteinander 
den Feind allenthalben nachgegangen und aufgesucht 
haben, auch einmahls mit ihnen geschlagen (Kör-
mendnél), und viele, welche nicht geschwind die Flucht 
nehmen konnten, niedergemacht, auch 5 schöne Fälinl 
von ihnen bekommen, welche den 1 -ten July hiedurch 
und nach Wien geführet worden. 

Item, nachdem der General H e u s t e r mit der 
Armee bereits unten war : waren die Krüzen wieder 
heroben bei uns, streiften gar bis in das Oesterreich 
hinauf, und machten grossen Schaden; absonderlich 
aber gab es viele solche räuberische Schelmen, die 
unter keinen Fähnl waren, und zu 8, 10, und mehreren 
in denen Wäldern und Weingärten herumgingen, 
denen Leuten aufpasten. und abfingen. Wie sie dann 
im Wald unter anderen auch Bindergesellen abfingen, 
welche für gemeine Stadt-Binder Holz schlugen, — 
musten ihnen bis 110 fl. geben, aber weil sie in der 
Stadt-Arbeit waren: so hat die Stadt vor sie bezahlet, 
und sie frey gemacht. 

Item, den 5-ten July, als der T h o m a s Z wisse! 
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Fleischhacker, und der Wisch y-Bäck allhier. jeder 
mit einen Wagen Heu, nach Haus fahren wollten und 
sieh nicht böses vorsahen, sondern vielmehr sieh des 
gemachten Accordes vertrösteten: haben sie dieselben 
auf den Potschy-Berg angetastet, geschlagen, und 
hart gebundener mit sich geführet, sammt den Vieh; 
und muste ihnen der Z Wissel aus grossen Gebitt vor 
sich und seine Ochsen 80 fi , der W i s c h y aber 100Í1. 
geben. 

Item, wurde Günss und S t e ina m a n g e r von 
General Heuster wieder mit Kayserlichen besezt, 
sammt noch anderen Oertern. Darauf liesse er ein 
Corps bey S a a r vá r stehen, mit den anderen aber 
ging er weiter, und streifte herum, bis er endlich mit 
Ende July auf S imegh losginge, und nach wenig 
Tagen von den Commandanten, so darinnen war, ihm 
übergeben worden, auch mit allen. so darinnen war, 
Kayserlichen Pardon und Dienste annahmen. Er 
bekam auch nach sie S i m o n y t o r n v a , Vespr in , 
sammt noch anderen Oertern zurück. 

Item, wurde der General (Brigadier) L a d i s l a u s 
F o d o r , von General H e u s t e r gefangen und nach 
Raab gebracht, allwo er sammt den W o h l f a h r t ent-
hauptet worden (1710). 

Den 29-ten July wollte der Herr F r e u d e n -
b a c h e r mit seiner Frau auf einen Kaiesch, — nebst 
noch einen Kaiesch, worauf die Frau Doctor Lövin 
und andere Frauen auch waren, — nach B a a d e n ins 
Baad fahren; und als sie ausser K l i n g e n b a c h wa-
r e n : überfielen sie die Krüzen, und nahmen ihnen 
alles weg, was sie bey sich hatten an Geld und anderen 
Sachen, — absonderlich bei denen Grauen schönen 
Geschmuck gefunden; den Herrn F r e u d e n b a c h e r 

j i o x . i t f n g . t u s t . — s o m p ' r . x x v i t , k ö t e t . 3 G 
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aber, mit seinen Kaiesch, sammt zwey Pferden, und den 
Knecht mit sich genehmen, — welcher ihnen dann 
vor sich und diesen allen bis 600 11. geben muste. 
Item, diesen Tag auch vorhero noch haben sie den 
P r a e l a t e n von Neustadt mit seinen Hofmeister und 
Laqweyen erwüscht und bekommen; den P r a e l a t e n 
haben sie zwar nichts gethan: aber den Hofmeister, 
Laqwey, und zwey Pferde mit sich geführet und mit-
genohmen. Und dieses alles haben des B ä r b e l Gás-
pá r seine Leute von der Frey-Compagnie gethan. 

Den 1-ten Augusti gingen mehr bis 300 Mann 
Krüzen bey der Stadt vorbey, und trieben den Mel-
ch ior Ke rn 4 Ochsen und den Wedl zwey Ochsen 
weg, welche drausten ackerten. Item, wiederum Nach-
mittag dem K r a m er in der Schlippergasse 4 , und 
der Schi ld be rge r in 3 Ochsen weggeführt auf den 
Felde, der vierte ist ihnen entsprungen, und nach 
Haus geloffen. Item, den Reschl Landkutscher, wel-
cher von Prespurg herüber fuhr , haben die Krüzen 
auch alle fünf Pierde ausgespant, und die Leute, so 
Er geführet ha t , ausgeraubt, und ihnen alles was sie 
immer nur bey sich hatten, weggenohmen. 

Item, den 5-ten dito, da unsere Leute theils in 
Ackern, theils auf den Heu waren, und gedachten 
ganz sicher zu seyn : fiehlen die Krüzen auch auf sie, 
schon gegen Abend, gegen 6 und 7 Uhr, trieben sie 
der Schlippergässler ihre Ochsenhalt hinweg, und 
sonst auch viel Vieh ausgespant und weggetrieben, 
über 70 Stück Ochsen. I tem, der Herr Pogats mit 
seinen Stiefsohn war auch darunter auf der Wiese, 
Heu nach Haus zu führen, — diesen haben sie auch 
6 Ochsen und den Sohn, nebst 4 Flinten, so sie bey 
sich hat ten, weggenohmen. Er selbst aber hat sich 
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eilender verschloffen, hat ihnen aber hernach vor den 
Sohn und 4 Ochsen im baaren Geld 250 fl., 100 Ellen 
Silber - Sehnü r , und 100 Ellen Goldene-Schnür, und 
ein Stück Seidentuch geben müssen, die zwey Ochsen 
aber nicht mehr bekommen. Es waren dazumahl von 
der Reite rey Rekruten allhier, welche erst angekom-
men sind, und auch Hussarn: diese sezten ihnen wohl 
gleich wacker nach, — sie konnten sie aber nicht 
mehr einholen und davon etwas bekommen. 

Den 11 -ten ditto bekamen wir wiederum in die 
Stadt bis 40 Mann Reiter von den H a n o w e r i s c h e n , 
nebst einen Lieutenant, nur zur Bedeckung, wegen 
Unsicherheit der Krüzen. I tem, hat diesen Sommer 
die Gespanschaft auch Husarn aufgenohmen, bis 360 
Mann, und ihnen Kleidung, Pferd, Sattl und Zeig 
nebst Gewehr gegeben, — worunter ein getaufter 
Jud Officier, und Herr M a d a r á s z Rittmeister war, 
der sie commandirte; und diese wurden wegen den 
räuberischen Gesindl aufgenohmen, die hie und da in 
den Wäldern lauerten und grossen Schaden thaten, 
dass Niemand recht sicher war zu reisen, und unter 
keinen Fähnl stunden, oder rechte Krüzen waren. 
Also sollte diese Manscliaft sie überall aufsuchen, und 
ihnen Wiederstand thun. I tem, hat die Stadt auch 
gewisse Mannschaft aufgenohmen, zu Fus; wer ein 
Lust hatte hinaus zu gehen mit den Gewehr: dem 
gaben sie täglich 1 7 kr.; und gingen alle Tag bis 20 
und 30 Mann aus, — die hielten also Posto unter-
schiedlich : bald bei der gewesten Potzman-Redouten, 
bald bei Kolnhof auf eleu Berg, und so hin und wieder 
in den Gebüsche, dass man sie nicht auskundtschaften 
konnte, und stellten ihre gewisse Wachten aus, die 
Achtung geben musten, wann etwas käme, damit sie 

36* 
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geschwind Lärmen machen, und sich die Leute, welche 
in Feld und Weingärten wären, etwa noch eher 
reteriren und verstecken könnten. Aber es kam eins-
mahl ein unglücklicher Tag auf sie, dann wie nun die 
Krüzen alle Kundtscliaft von uns bekommen, Ursach 
dessen: weilen sie viele solche Freunde bei uns herin-
nen hatten, die ihnen geflehet sind und sich hier auf-
hielten, daneben gleichwohl mit ihnen hielten, und 
ihnen alles was in der Stadt geschieht, heimlich zu-
schickten, haben sie also dieses auch erfahren, und 
gingen den IS-ten dito bis 2000 Mann plözlich über 
die Raab, und als man sich liier gar nichts böses 
eingebildet oder besorget ha t , das Vieh den anderen 
Tag gleich ausgetrieben, und in Feld geackert und 
gearbeitet haben, auch nicht die geringste Kundtschaft 
hereingekommen ist, — überfielen die Krüzen diesen 
Tag Früh gleich unsere Leute; und zwar erstlich liess 
sich nur ein Trupp heraussehen, und kam auf die 
Küh- und Ochsenhalt von lezten Viertl zu, wie auch 
von den Ackers-Leuthen das Vieh ausgespant, und 
weggetrieben. Von denen Husarn aber, so liier waren, 
sezte ihnen gleich ein Trupp nach, wie auch von der 
Deutschen Reiterey bis 20 Mann H a n o w e r , — von 
diesen kamen also wenig davon, theils wurden nieder-
gemacht, theils gefangen. 

Item, unsere Fusgänger, ,so von der Stadt aufge-
nohmen waren, als sie sahen diesen Trupp so viel 
Vieh wegtreiben: wollten ihnen auch zugleich bey-
springen, und helfen das Vieh abjagen, — und dachten 
nicht, dass ihrer mehr seyn konnten; aber als sie 
recht auf das freye Feld hinauskamen, bis unter 
K o l n h o f : überfielen sie dieselbe auf allen Seiten, 
und umrungen sie; und weil sowohl sich unsere Leute 
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eine Weile tapfer wehrten und viel Schaden unter sie 
thaten, — besonders einen vornehmen Lieutenant 
von ihnen, den sie sehr bedauerten, erschossen, — so 
könnten sie sich doch in die Länge nicht mehr erweh-
ren von der grossen Menge, die um sie gleich wie ein 
Bienen-Schwann war . sondern hieben und schössen 
sie erbärmlich zusammen, zogen sie mutternackend 
aus, und Hessen sie also liegen. Unter diesen allen, 
derer doch bis 20 waren, sind nicht mehr davon, als 
der Mit eck er und ein Hauer, welche in diesen Schar-
mitzl einen Kruzischen Officier zugesprungen, und 
ihme so viel gebethen, dass er ihnen Pardon gab, — 
doch mit harter und grosser Mühe dieselben kaum 
erretten und erhalten können vor den anderen rasen-
den Gesind, welche wie die Bärn erbittert waren, und 
mit den armen Leuten erschröcklich umgingen, die-
selben zerhauet und zerfetzet, dass man manchen 
kaum hat erkennen können. *) I tem, des C h r i s t i a n 
S c h m a c h er sein Sohn wurde auch mit vielen Wunden 
unter den Todten noch lebendig gefunden und herein-
gebracht, und ist endlich doch kuriret worden. 

Unterdessen waren wohl noch mehr Reiterey 
und Hussarn nachgerückt: aber als die Deutschen 
Reiter gesehen haben, dass die Krüzen zu stark sind, 
die nur sachte hinten nachgegangen, blieben sie ste-
hen ; die Hussarn aber mit den getauften Juden. — 
sprangen nur immer fort voraus, bis sie auch unter 
die Krüzen kamen, und zusammengehauet worden, 
dass dieser Officier, als der gedaufte Jude, kaum als 

*)'A kuruczok ezen elkeseredettségét Heisternek bajtársaikon 
ugyanekkor tájban elkövetett embertelen, durva kegyetlenségei 
idézték elő, melyekért, ők is igyekeztek, a hol módját ejthették, 
bosszút állani. 
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Selbstritter davon ist kommen, — aber sein Knecht 
sammt den Handpferd war auch dahin. Die Deutsche 
Reiterey ginge aber nicht nach, sonst wäre es ihnen 
auch nicht besser ergangen. 

Von unseren Leuten zu Fus, die zusammenge-
hauen worden, und zwar unserer Religion, waren 
meistens Bürger und Bürgers-Söhne, als nehm liehen: 

Der alte Michael Schön, seines Alters 59 Jahr 3 
Monath; H a n s Schön, alt 53 Jahr, des vorigen 
Bruder; Georg Edlhof e r , alt 34 Jahr ; A n d r e a s 
N ö l t i n g e r . alt 33 Jahr ; H a n s K a r l H a u s s e r , alt 
31 Jahr, — diese fünf waren verheyrathet; L o r e n z 
H a u s s e r , des vorigen Bruder, alt 27 Jahr ; G e o r g 
B l ä s s w e t t e r , alt 23 Jabr ; H a n s B i e r b a u m , alt 
20 Jah r ; M i c h a e l F i d l e r , alt 19 Jahr ; G e o r g 
Lintzel- , alt 20 Jahr ; M a t t h i a s Fr id l , alt 25 Jahr, 
— diese sechs waren noch alle ledig und unverhey-
rathet. 

I tem, war auch dabey ein Schneider-Gesell 
unseres Glaubens: aber weil er so unkenbar, voller 
Wunden und Blut war , — wurde er sammt vielen 
anderen bei denen Katholischen begraben. 

Die eilf beschriebenen aber wurden auf unseren 
Evangelischen Gottesacker mit grosser und volksrei-
cher Versandung beerdiget, und zwey und zwey in 
ein Grab gelegt, in eines aber drey zusammen; und 
Herr C h r i s t i a n Se rp i ly hat ihnen die Sermon 
gemacht, und angefangen: Ach dass ich W a s s e r 
g e n u g h ä t t e in m e i n e n A u g e n , da s s ich be-
w e i n e n m ö c h t e die E r s c h l a g e n e n in m e i n e n 
V o l c k ! 

Den 23-ten ditto haben die Krüzen wiederum 
etliche Stück Vieh hier von der Stadt weggetrieben. 



Den 2 4-ten ditto war der Termin aus. dass ihnen 
die Stadt noch 3000 fl. erlegen sollte, wegen des 
gemachten Contracts mit den Krüzen: weil sie aber 
ihr Wort also schlecht hielten und so viel Schaden 
thaten unter dieser Zeit, — also hielte man ihnen 
dieses Versprechen auch nicht, und wurde ihnen nichts 
gegeben; nichts destoweniger aber sezten sie uns 
hernach desto besser zu, und lauerten täglich in 
Wäldern und um die Stadt herum auf das Vieh und 
Leute. Allein, es wurde von diesen Dato an verbotlien 
einiges Vieh aus zu treiben, und wurde auch kein 
Mensch vor die Thore und vor die Stadt hinausgelas-
sen, und musteil Leute und Vieh einstweilen wieder 
in der Stadt verbleiben. 

Den 26-ten ditto kam Kundtschalt herein, dass 
wiederum viel Krüzen in der Nacht ins Oesterreich 
hinausgegangen sind, und wurde alsogleich mit drey 
Stuck-Schüssen die Loosung gegeben. 

Item, kam in diesen Monath der Pohlnische 
Fürst L u b o m i r s k y hier an, welcher etliche Compag-
nien Dragoner dem Kayser gegeben, und auch schon 
würklich bei den General Heuster auf diesen Boden 
stunden. Er hielt sich also etliche Tage hier auf, bis 
ein Commando heraufkam um Proviant abzuholen,— 
mit welchen er dann hernach den 2-ten Septembris 
mit hinunterging. 

Den 24-ten ditto haben die Krüzen wiederum 
bis 27 Stück Ochsen weggetrieben, wie auch den 
F i d l e r in der Schlippergasse gefangen, welcher sich 
dann mit 100 fi. ranzioniren muste; das Meli aber 
war alles hin. 

Den 6-ten Octobris war allhier TE DEÜM LAU-
DAMTJS abgehalten, wegen der Victoria in Spanisch-
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Niederland, welche die Allirfcen wider die Franzosen 
erhalten haben, auch die Festung T o m i k eingenoh-
men. Es wurden dreymahl, allezeit 24 Stuck-Scliuss 
gemacht, sowohl in der Vorstadt, als Inneren-Stadt, 
und auf der Potschy-Redouten. Item, aus jeden Viertl 
musten 20 Mann von der Bürgerschaft, nebst denen 
Kayserlichen Soldaten, so hier waren, aufziehen, und 
allezeit vorhero Salve gaben; hernach bekam jeder 
von der Stadt eine Halbe Wein und ein Ungari-
sches Brod. 

Nachdeme nun das Lösen sollte hereingebracht 
werden, und man aber draussen nicht recht sicher war: 
so kamen noch mehr Reiter zur Bedeckung hieher, 
welche bey der Leitha gelegen. Es muste auch die 
Reiterey von Mattersdorf herabrücken, — und also 
konnten wir gleichwohl das Weinlösen sicher herein-
bringen; weil aber dasselbe gar schlecht ausgeben, 
und alles fast in 14 Tägen vorbey war : also ginge 
die Reiterey hernach wiederum an ihren Posten 
zurück. Viele aber hatten eilender angefangen zu 
lösen von der Bürgerschaft, und haben nicht warten 
wollen, bis diese Leute kommen sind, sondern sie sind 
auf ihre Gefahr hinaus in das Weingebürg, aber theüs 
mit grossen Schaden hereingebracht. 

Item, verlohren sich nachmahls die Krüzen 
daherum von Tag zu Tag, und wurde ihnen stark 
nachgesetzet und dieselben verfolget. Sie gingen 
Compagnieweiss zu uns über, und wurden Kay ser lieh, 
sammt denen Offieiern, worunter auch viele Vornehme 
waren: als der S i g m u n d H o r v á t h ihr Ober-Kriegs-
Commissär,item der Ivis Gergel ,der Török I s t v á n , 
nebst noch vielen anderen, welche, alle den General 
H e u s t e r wacker musten in die Bixen blassen, dass 



er ihnen Pardon gebe und sie annähme *). Die übri-
gen wurde hernach gar von dieser Seite verjagt und 
weggetrieben. Durch die Hussarn und Freyreiter 
wurden auch um die Räuber, so hie und da sich noch 
in Wäldern aufhielten, aufzusuchen. und ihnen den 
Lohn zu geben, ausgescliicket. I tem. drüben, über die 
Donau biesseten die- Krüzen auch zimlich ein. und 
verjagt sie der General Heuster fast bis in das Zipsen 
hinein, nahm ihnen auch unterschiedliche Oerter weg; 
allein, weil die Krüzen sich wieder stark samleten, 
der General H e u s t e r aber nicht viel Volk bey sich 
hatte, absonderlich ohne Stuck und Artillerie hinein-
ging : so muste er diesesmahl wieder ohne sonderli-
cher Verrichtung. — wie seine Meinung war, — nach 
und nach herausweichen. Wir aber, da auf diesen 
Seiten, waren ganzen Winter durchaus . sicher ; 
weil alle Pässe bey der Raab und in der Rabau stark 
besezt waren mit Kayserlichen Volk; konnten sicher 
arbeiten auf den Feld und in denen Weingärten, auch 
sicher reisen, wo man nur hin wTollte. 

Item , zwischen Weinachten und Neuen Jahr 
wurde in einer Parthey der Ocska}' von den Krüzen 
gefangen bekommen, welcher vor einiger Zeit von 
ihnen zu den Kayserlichen übergangen, — den sie 
bald enthaupteten; als aber die Kayserlichen solches 
vernohmen: liessen sie den F o d o r Lasz lo und 
W o h l f a h r t , nebst noch einen anderen Gefangenen 
(Palkovich Ferencz), welche keinen Dienst bei ihnen 
wollten, zu Raab hinrichten. 

*) Szent-Györgyi Horváth Zsigmondról ál l , hogy önként lett 
labanczczá, a dunántúli dolgok balra fordúltával: de T h e l e k e s s i 
T ö r ö k I s t v á n és K i s s G e r g e l y ezredesekről úgy tudatik, hogy 
elfogatván, előbb súlyos rabságot szenvedtek, s csak azután, kény-
telen-kelletlen tették le a hitet, 
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Anno 1710. 
Zu Ende des Monaths Jäner ginge der Landtag 

zu Prespurg wieder an, worzu dann unsere beeden 
Herrn, als Titulirter Herr F e r d i n a n d D o b n e r und 
Herr M a t t h i a s T r ime l , von der Stadt wiederum 
abgeordnet worden, — welche aber in halben März 
wiederum nach Haus gekommen, und zu Ende des-
selben wieder dort seyn musten ; und blieben aber-
mahls dort bis Ende April, — nach diesen war der-
selbe wiederum aufgehoben. 

Die Pest hat, leider, dieses Jahr in Ungarn und 
absonderlich in Ober-Ungarn sehr eingerissen, dass 
viele tausend Menschen allda gestorben. Nachdeme 
die Pest immer näher in unsere Gegend gekommen, 
als zu S t e i n a m a n g e r , R e c h n i t z und Günns stark 
eingerissen : also hat man die Pässe herauf, bis auf 
unsere Stadt, gesperret, und Niemand hereingelassen, 
auch alle Thöre allhier in der Vorstadt gesperret, bis 
auf das Schlipper- und Wiener-Thor, — zu diesen 
beeden aber wurden gewisse Commissarien gestellet, 
welche genaue Obsicht hielten auf die Reisenden : ob 
sie gute Pässe haben?" oder wer sonst herein wollte, 
Niemand passiren lassen, den man nicht gut gekant 
hatte : woher er ist? Und weil man sich hier auch 
immer besorgte, dass diese Plag zu unseren Hütten 
sich nahen dörfte : so wurde von einen Wohl-Edlen 
Stadt-Rath und einer ganzen Löblichen Gemeinde 
allhier verordnet, sowohl bey Evangelischen, als Ka-
tholischen drey grosse Buss-Tage zu halten, und also 
Gott in die Ruthen zu fallen und zu bitten, dass Er 
uns doch in Gnaden möchte ansehen, und mit dieser 
und anderen Landesplagen nicht heimsuchen, sondern 
unser verschonen, und nicht nach Werken lohnen. 
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Drey Wochen nacheinander wurde allezeit in jeder 
Woche der Mittwoch bestimmet, welche waren der 
23-te und 30-te July, dann der 6-te Augusti, und 
musten sowohl der Stadt ihre Dörfer solche feyern, 
und Niemand nichts arbeiten, noch essen oder trinken, 
bis auf die Nacht, es seye dann Kinder oder Kranke, 
auch Niemand nichts feil haben, und weder Wein, 
noch Bier ausgeben, bey hoher Strafe. Bey uns Evan-
gelischen wurde Vor- und Nachmittag eine Predigt 
gehalten, und mit grosser Andacht celebriret, mit 
grosser volkreicher Versandung, sowohl hiesigen, als 
von Land herein vielen Volke, — wie solches in 
m e i n e n H a u s - P r o t o c k o l l ausführlich beschrieben 
ist : was an jeden Tag vor ein Text oder Epistel ge-
wesen ist. und sonst gehalten worden. 

Item, sind die Krüzen wiederum auf diesen 
Boden herunterkommen, und sich stark gesamlet; 
doch hat man, Gottlob, noch eher was von Heu und 
Getraid was da war, das meiste noch eingebracht. 
Unterdessen hat der General H e u s t e r auch zimlich 
Volck zusammengebracht, und ist auf N e u h ä u s s l 
zumarschirt und diese Festung belagert, und mit 
Bomben, Stuck und Feuer stark beängstiget. Die 
Krüzen aber mehrten sich täglich, und thaten wieder 
allenthalben grossen Schaden, weil kein Widerstand 
da war, in der Meinung : die Deutschen herüber zu 
locken, und die Belagerten zu befreyen; allein, die 
Deutschen liessen ihnen nur ihren Muth, und sezten 
der Festung besser zu, in der Hofnung, dieselbe bald 
zu bekommen, und dann mit ihnen den Kehraus gar 
zu spielen. 

Den 6-ten Septembris Vormittag zwischen 0 
und 10 Uhr wurde allhier Lärm, und kamen die 



Krüzen plötzlich herauf, und trieben viel Leut und 
Vieh weg. was sie antrafen auf den Feldern und in 
den Weingärten, wie auch den lezten Viertl die ganze 
Kühhalt, und sonst unterschiedlich viel Ochsen. Item, 
des Herrn P e t r a k beede Söhne, sammt Ochsen und 
Zug erwischt und weggetrieben; vor die beeden Söhne 
hernach geben müssen bis 120 fl. Den Feldhütter 
G s t e t t n e r haben sie auch bekommen, vor welchen 
die Stadt 40 fl. geben muste, — item, viel arme Hauer 
und Mahder, die auch zu 8, 9 und 10 fl. geben musten. 
Item, haben sie auch den Schaibel , Bürger in der 
Michaelis-Gasse, ohnweit vor der Stadt gefangen 
mitführen wollen : als ihnen aber nachgesezt wurde, 
und er nicht so stark neben ihnen herlaufen können, 
haben sie ihm erschossen und liegen lassen. Das Vieh, 
welches alles zusammen 280 Stück war, so sie weg-
getrieben, haben sie wieder verwilliget herzugeben: 
aber für jedes Stuck durch und durch 4 fl. verlangt. — 
welches sodann auch ausgelöst wurde, und dagegen 
ein Anschlag gemacht, dass wer ein Vieh dabey hatte, 
schuldig seye vor einen Ochsen 7 fl., vor eine Kuh 
4 fl,, vor einen Sterzen 2 fl., und vor eine Gaiss 10 
Groschen. Und haben sie also wiederum ein gutes 
Trinckgeld bekommen. 

Den 8-teil ditto sind mehrere Lärmen-Scliuss 
hier gethan worden, nachdem Kundtschaft herein-
kommen, dass viel Krüzen wiederum ins Oesterreich 
hinaufgegangen sind, — wie sie dann den anderen 
Tag darauf vieles Vieh neben den See her untergetrie-
ben haben. Item, Herr M a d a r á s z mit einer bey sich 
habenden Mannschaft, als Freyreitern, muste immer 
herumreiten recognosciren : dieser wurde von denen 
Krüzen einstmahl angetastet und bis nach S i p l a k 



(Széplakj verfolget, allwo er síeli mit seiner Mann-
schaft in die Castelle reterirte; allein, die Krüzen 
drungen ihnen Hauffenweiss nach, und ermahneten 
sie sich zu ergeben, — oder sie wollen den Ort sammt 
der Castelle anzünden und verbrennen. Diese, weil sie 
keine andere Hilf wüsten , und sich also verlassen 
sahen, musten sich ihnen ergeben; welche dann von 
den Krüzen den 29-ten July auf den Abend hieher 
transportirt wurden, ohne Gewehr und Pferd. Darauf 
wurde hier gleich Lärmen geschossen mit 3 Stucken, 
dann bei der Nacht um 12 Uhr mehr mit 3 Stuck ge-
schossen, damit sich die Leute auf den Dörfern und 
in Oesterreich können vorsehen, — wie dann viel Bür-
gers-Leute von hier diesesmahl allda auf den Wasser 
mahlen gewesen, — aber die Krüzen kamen diesmahl 
keiner hinauf. 

Den 14-ten Septembris ist allhier TE DEUM 
LAUDAMUS gehalten worden, wegen der Victoria in 
Spanien, da der Franzos zu Wasser und zu Land ge-
schlagen worden ist. Es wurden alle grosse und kleine 
Stuck, sowohl in der Inneren-, als Vorstadt und auf 
der Redouten dreymahl gelöset unter den Gottesdienst, 
und auch 200 Mann von der Bürgerschaft mit Gewehr 
aufgezogen, und dreymahl Salve gegeben. 

Den 2 5-ten ditto und untere Herrn etw-eiche 
ausgeritten in die Weingärten, und gar nach Mör-
b isch und Kroyspach kommen; bey denleztenträffen 
sie ungefehr etliche Krüzen an, die aber bald durch-
gingen, jedoch einer davon, welcher zu langsam war 
und zurückgeblieben ist, — den haben sie erschossen, 
und sein Pferd und Sachen mit hereingebracht. Sie 
haben aber dieses zimlich gerächet, und bald wie-
d erum ein gebracht. 
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Den anderen Tag darauf, als den 2 6-ten ditto, 
lauerten sie schon wiederum auf unser Vieh; und 
wurde Nachmittag Lärmen, fiehlen auf die Ubermaas 
auf der Schlipp ergässler ihre Kuhhalt, trieben dieselbe 
weg, — ritten auch von Wolfs herauf die Weingärten 
kreuzwTeis ab, und suchten die Leute auf; haben auch 
etliche Weiber, die sie angetroffen, ausgezogen. Item, 
traffen sie auch den Herrn Samue l Unger an , auf 
welchen sie gleich geschossen, obwolilen er auf das 
heftigste flehete und um sein Leben bat te : so haben 
sie ihm doch kein Gehör gegeben, sondern allso erbit-
tert, unbarmherzig zerhauet und ausgezogen, und als 
Todter liegen lassen. Item, auch an den Weintrauben 
grossen Schaden gethan, dieselben zertretten und 
verwüstet, als jehmals geschehen. 

Der Ba logh Adam hat auch gleich hereinge-
schrieben : wir wollen uns wegen des Lösens verglei-
chen, und gedrohet: Er wolle sonst dies und das tliun! 
Darauf wurde Niemand hinausgelassen vor die Stadt. 
Das Vieh aber, welches sie diesmahl weggetrieben 
haben, ist lange nicht bekommen worden, — bis end-
lich einmahl in einer Action die Freyreiter ihnen das-
selbe abgejagt und bekommen haben, und den 9-ten 
Octobris dasselbe (wiewohl nicht gar alles) hieher 
gebracht, und davor ist ihnen geben worden von einer 
Kuh 1 fl., und von einer Gaiss 4 Groschen. 

Item, sind die Krüzen in vollen Schwärm auf 
Güns zumarschirt, und die arme Stadt, — welche 
ohnedem mit einer grossen Plag, nähmlich mit der 
Pest von Gott heimgesucht, sehr allda geherrschet 
und grosse Noth litte, — sie den 2 7-ten Septembris 
auf etlichen Oertern anzündeten, dass sowohl der 
meiste Theil in der Inneren- und Vorstadt abgebren-
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net und erschröcklich verwüstet; auch solches hier 
zu sehen war der Rauch, und wie der Wind die 
Brandt von Rohr und Stroh heraufgetragen in unsere 
Stadt. In der Vorstadt haben sie auch die armen 
Leute ausgeplündert. 

Den 29-ten Septembris, als an Michaeli Tag, 
wurde allhier abermahl ein TE DEUM LAUDAMUS 
abgehalten wegen Einnahme der fast unüberwindli-
chen Festung B e n t h e i m (Bethuna) in Spanisch-
Niederland; und wurden um die Innere-Stadt die 
Stuck dreymahl gelöset. — Nachdeme schon eine Zeit 
herum uns der Pass ins Oesterreich hinauf wegen der 
Pest versperret war, auch Niemand herunter dörfen 
oder gelassen worden. sowohl auch die Schlesinger: 
so haben doch unsere Herrn dahin gearbeitet, dass 
der Pass hinaus ins Oesterreich wiederum offen wor-
den bis auf unsere Stadt; jedoch wer hinauf hat wol-
len, der muste einen Pass von Wien herunter haben 
oder vorhero bringen lassen: wie viel Personen, wie 
sie heissen, und wie viel Wägen und Pferd sie haben? 
und dann von hieraus gleichfalls einen Pass mitneh-
men, zu zeigen, dass sie von keinen verdächtigen Ort 
kommen, oder aber hier die Contumaz ausgestanden 
haben. Dann, wer unten heraufkam und herein wollte9 

oder der ins Oesterreich hinausreisen wollte: muste 
vor der Stadt auf denen Redouten, oder in Feld, die 
Contumaz aushalten 2, 3, oder 4 Wochen, demnach 
er von einen verdächtigen Ort kam; wie dann auch 
unsere Hauer, welche unten in Ungarn in Schneiden 
und Dreschen waren, musten sammt ihren Körndl vor 
der Stadt bleiben, und gewisse Zeit die Contumaz aus-
stehen, ehe sie hereingelassen werden. Dagegen durf-
ten wir auch nicht unter der Stadt hinunter, und von 



denselben auch Niemand herein, wie auch unsere Stadt-
Dörfer nicht, die unter der Stadt liegen, und bis auf 
unsere Stadt alles gespeert. Von 14-ten Septembris 
an wurden auch die Thore unter der Stadt alle ge-
speert und zugehalten. Item, in Herbst sind unterschied-
liche Grafen und Generäle anhero kommen, und ihr 
Contumaz gehalten theils auf der Potschy-Redouten 
und theils in der Neuhellerischen Mühle, welche von 
der Stadt dazu verordnet und bezahlet wurde, und Nie-
mand anderer auf derselben wohnen dörfen. Nach 
ausgestandener Contumaz sind sie hernach nach Wien. 
Item, nachdem es etwas leidentlicher worden wegen 
der Pest: wurde in December der Pass bis auf Zin-
k e n d o r f , Kreuz , H a r k a u , N e c k e n m a r k t , und bis 
R o b e r s t o r f die Revier herum die Stadt alles offen 
und passirt, das Potschy-Tlior aber noch immer zu-
gehalten, und bei den Schlipper-Thor genaue Obsicht 
durch die Commisarien gepflogen. 

i 

Anno 1711. 

Den 20-ten Jäner wurde affiner wiederum ein 
grosser Bustag gehalten, um Abhaltung der leidigen 
Pest und anderen Landes-Plagen; und durfte auch 
Niemand Speiss und Trank zu sich nehmen, (die Kran-
ken und Kinder jedoch ausgenohmen,) wie dann auch 
unsere Stadt-Dörfer denselben mitfeyern und halten 
musten. 

Den 17-ten April hat Ihro K. K. Majestät Jose-
phus , unser allergnädigster König und Herr, zu gros-
sen Leidwesen seiner Königreiche und Erbländer, die-
ses Zeitliche gesegnet, und die Schuld der Natur 
bezahlet, in gar kurzer Zeit seiner Regierung. 

Darauf wurden allhier in unseren lieben Bettbaus 
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den 29-ten und 30-ten ditto zwey grosse Trauer-Tage 
gehalten, mit volckreieher Versammlung, und jeder 
Tag mit einer Predigt und traurigen Musick eelebriret. 

Nach den Tod dieses Durchlauchtigsten Monar-
chens ist an seine statt dessen Durchlauchtigster Herr 
Bruder gekommen und erwählet worden; weilen aber 
derselbe in Spanien schon König, und zu der Zeit auch 
da war : muste er also bald heraus nach Frankfurt 
kommen, allwo ein grosser Reichstag gehalten wor-
den, — ist auch glücklich im Herbst allda ankommen. 

Den 12-ten Octobris war der Kayser-Wahltag, 
wobey vier Churfürsten selbst in hoher Person zuge-
gen waren, und Alba Caro lus zum Kayser erwählet 
worden. 

Den 8-ten November wurde affilier ein TEDEIJM 
LAUDAMUS abgehalten, wegen der Erwählung Seiner 
Majestät Caroli zum Kayser. 

Den 26-ten Decembris darauf geschähe allda die 
Kayserliche Krönung. Gott gebe ilime glückliche Re-
gierung, und siegreiche Waffen wider alle seine Fein-
de , dass er «ich auch als ein treuer Landes-Vater der 
armen Unterthanen getreulich annehmen wfolle! 

Nach dieser Krönung ist er hernach bald weg, 
und nach Wien ankommen. 

V on den Krüzen noch leztlich zu gedenken, wie 
derselbe gar gedämpfet worden? Nachdem nun der 
General Heuster die Festung Neu l i äus s l bezwang 
und einbekommen: hat er manchmahl die Krüzen 
stark verfolget und aufgesucht, und andere etliche 
Oerter — so noch unter den Kruzischen Joch waren, 
— auch bald nacheinander einbekommen: also ver-
lohren sich nach und nach die Krüzen (túl a Dunán); 
welche sich aber hie und da in denen Wäldern und 

MON. HUNU. H I S T . — SCRIPT. XXVir . KÖTET. 3 l 
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Puschwerk aufhielten, und als Räuber viel Schaden 
thaten: wurden stark aufgesucht, und B an dl weis ge-
fangen und olme vielen Ceremonien hingerichtet, tlieils 
geköpft, und ganze Galgen-voll aufgehänkt. hier auf 
diesen Boden. 

Tn Ober-Ungarn aber stunde der K a r o l y noch 
mit einen grossen Häuften; über diese war der Gene-
ral P a l f y , jedoch hatte Er Befehl von der alten Kay-
serin. — welche nach den Tod JosepI i i bishero regi-
ret hat, bis C a r o l u s heraus aus Spanien gekommen, 
und gekrönet worden. — dieselben mit guten zu be-
sänftigen . und ihnen General-Pardon anzubiethen: 
wann sie in guten werden das Gewehr niederlegen, so 
soll ihnen nichts geschehen, sie sollten ihre Freyhei-
ten gemessen, wie bishero, und ihre Güter, so ihnen 
genohmen worden, alle wieder zurückbekommen, und 
in Summa, alles dieses ihnen vergessen und verziehen 
werden was bishero geschehen und durch sie ausge-
übet worden ist. Welches sodann der K á r o l y mit 
allen seinen grossen Hauffen in höchster TJnterthänig-
keit angenohmen, und alle zugleich das Gewehr nie-
dergelegt. nachdem sich voneinander gezogen, zer-
streuet, und nach Haus zu die ihrigen zurückgekehret. 

Der Rákóczy , Be rc sény . E s t e r h á z y A n t a l , 
F o r g á c s , A d a m Vay . Micha él Csáky und noch 
andere aber, diese haben sich nicht ergeben oder ge-
trauen wollen, — sondern sind durchgegangen und 
anderwärtig Huldschaft gesucht, endlich gar zu den 
Türken kommen, und sich allda müssen aufhalten. 
Und also ist dieses grosse Feuer, welches schon etli-
che Jahr gewähret und viel Städte und Oerter ruini-
ret, auf einmahl gelöschet und gedämpfet worden; 
davor den höchsten Gott ewig Preiss und Dank gesagt 
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seye, und zu bitten, dass Er uns ferner von derglei-
chen und anderen Plagen in Gnaden verschonen und 
behütten wolle, in Jesu Christi Nahmen. Amen! 

Anno 1712. 

Den 5-ten Jäner ist auf Befehl eines Wohl-Edlen 
Raths allhier abermahlen ein grosser Fast-Buss-, und 
Bettag äugest eilet und gehalten worden, wegen be-
vorstehender Gefahr der Pest, so hin und wieder im 
Land grassirte. 

Den 25-ten Jäner, als am Tag Pauli Bekehrung, 
wurde allhier TE DEUM LAUDAMITS gehalten, wegen 
der Krönung Carol i zum Kayser, so zu Frankfurt 
geschehen ist. Wurden unter den Gottesdienst 15 der 
grösten Stuck dreymahl gelöset um die Stadt, nebst 
noch anderen kleinen Geschüz. 

Den 26-ten Jäner sind Seine Majestät Kayser 
K a r l ganz spath zu Wien angekommen. 

Darauf wurde auch bald ein Landtag nach Pres-
purg ausgeschrieben, auf den April, welcher auch zu 
Anfang des Aprils anging, und sind von ganzen Land 
zusammengekommen. Von unserer Stadt wurden da-
hin abgeordnet Herr F e r d i n a n d Dobne r und Plerr 
H o r v á t h . 

Den 19-ten May ist Seine Majestät Kayser K a r l 
zu Prespurg auf den Landtag angekommen, welchen 
die ganzen Landstände und Bürgerschaft allda gar 
schön empfangen und in schönster und prächtigster 
Ordnung aufgewartet haben, — absonderlich aber der 
Adel ihme prächtig entgegengegangen und eingeholet 
haben. Darauf 

Den 23-ten May, als am heiligen Dreyfaltigkeit-
Sontag. wurde Seine Majestät Caro lus Yl-tus zum 

37 * 
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Ungarischen König gekrönet. Gott gebe ihm langes 
Leben und glückliche Regierung ! 

Der 5-ten Juny ist allhier TE DEUM LAUDAMUS 
gehalten worden, wegen der Krönung Seiner Majestät 
Caro l i Vl-ti zum Ungarischen König; und wurden 
unter den Gottesdienst 12 der grösten Stuck dreymahl 
gelöset. Zu Ende Novembris wurde der Landtag zu 
Prespurg aufgehoben: weilen absonderlich ein Ge-
schrey auskommen, als ob etwas von verdächtigen 
Krankheit sich allda verspiihren liesse: wie dann hier-
auf alle Pässe ins Oesterreich hinauf gespeert wurden, 
dass Niemand nach Wien, oder da hinauf konnte. Er 
habe dann hier Contumaz gehalten. und von Wien 
herunter einen Pass bekommen. — er seye, Wei-
er wolle. 

Anno 1713. 

Diesen Sommer ist der Fürst Paul E s t e r h á z y ? 
als Ungarischer Palatin, gestorben, und hat die Schuld 
der Natur bezahlt. Item, kam Kundtschaft, dass zu 
Wien die Pest stark einreisset; weswegen dann viele 
hundert Wägen wegflehen und viele auch zu unserer 
Stadt anherokommen. Und zu Prespurg solle die Pest 
auch stark grassiren. 

Den 22-ten July . als den Tag Mar i a -Magda -
l ena , wurde auf Anordnung eines Wo hl weisen Stadt-
Raths allhier wiederum ein grosser Fast-Buss- und 
Bett-Tag gehalten, sowohl die ganze Stadt, als auch 
dero Dörfer. Gott zu bitten und in die Ruthen zu lal-
len, dass Er doch unser in Gnaden verschonen wolle 
mit dieser und anderen Plagen. 

Item, dieses Monaths die Pässe nach Wien und 
ganz Oesterreich hinauf wiederum gänzlich gespeeret : 
auch die Nachricht eingeloffen, dass zu Wien es so 
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schröcklich niederginge, und allda schon bis 18,772 
Personen gestorben, worunter auch 10 Doctors und 
50 Barbierer waren, die sich zu dieser Zeit gebrau-
chen liessen. 

Anno 1714. 

Nachdem« nun die Pest am meisten sich yestil-
let, und Gott diese Plag gelindert hat: also ginge der 
Landtag im Septembri zu Prespurg wieder an , und 
wurden von hier abgeordnet Titulirter Herr Fe rd i -
nand Dobner und Herr M a t t h i a s T r i m e l . 

Den 12-ten Octobris ist Seine Majestät Kavser 
Kar i . samt dero Gemahlin, von Wien aufgebrochen, 
sich dahin nach Prespurg zu verfügen, und den 13-ten 
dito Nachmittag zwichen 8 und 4 Uhr den Einzug 
gehalten. 

Den ly-ten dito darauf sind thro Majestät die 
Kayserin E l i s a b e t h a - C h r i s t i n a zur Ungarischen 
Königin gekrönet worden. 

Item, wurde auf diesen Landtag Seine Excellenz 
Grat N i c o laus P á l f y zum Palatinus erwählet. 

Den 24-ten dito Sind Ihro Majestät der Kayser 
und die Kayserin wiederum von Prespurg nach Wien 
abgereiset. I >ieses .1 ahr hat der Kayser auch mit Frank-
reich Friede gemacht, und in Herbst darauf ist der 
König von Schweden mit seinen Volk aus der Türkey 
heraus, vor Weynachten. Und die gesammten Land-
tangs Stände von den Landtag zu Prespurg wieder 
bis auf weitern Befehl von einander gegangen. 

Anno 1715. 

Im July und Augusti sind in ganzen Ober- und 
Nieder-Ungarn, sowohl deren Städte als deren Dörfer 
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ihre Grundstücke durch gewisse Commissarios be-
schrieben und specifisch aufgenohmen worden. 

Anno 1716. 

Hat der Türk die Yenetianer schon zwey Jahr 
her bekrieget und denenselben viele schöne Städte 
und Festungen weggenohmen und grossen Schaden 
gethan. Und weilen Seine Majestät in einer beständi-
gen Defensiv-Alianz mit Vened ig gegen die Türken 
stand, — man auch überdies erfahren müssen, dass 
diese ohnehin aufgeblassene, stolze Nation durch diese 
glückliche Progressen noch weit hochmüthiger werde, 
und wTann sie mit den V e n e t i a n e r n vollends in Dal-
in a t i e n in denen noch übrigen zugehörigen Tnseln 
Zan t e , Cor fu und C e f a l o n i a fertig ist , sich gar in 
Sinn kommen lassen möchte, etwas gegen N e a p e l 
oder Ungarn und angränzenden Ländern zu tentiren: 
so ist man bisher o Kay ser Ii eher Seits eifrig bemühet ge-
wesen, sich all endhalben in gute Position zu setzen, um 
wan entweder dieser Erbfeind Christlichen Nahmens mit 
Vened ig sich vergleichen Schwierigkeit machen, oder 
aber die Kayserlichen Erblande selbst anzufallen sich 
unterstehen sollte, — selbigen mit gebührenden Nach-
druck begegnen zu können. Zu diesen Ende hat man 
an Reparirung der Festungen Ofen, E s s e k , Szege-
din, Canisa , K l a u s e n b u r g , und anderen mehr, 
beständig gearbeitet. Man hat ferner hie und da 
grosse Magazine aufgerichtet und selbe mit allen nö-
thigen zu versorgen getrachtet. Zur Sicherheit der 
Schiffahrt auf der Donau, und die Armee zu verstär-
ken, auch die Brucken und Fuhrwesen zur Transpor-
tirung der Truppen und Pagage, Munition, und ande-
ren zu versorgen: hat man zu Wien verschieden 
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grosse Kriegs-Schiffe zu erbauen angefangen und dann 
unablässig gearbeitet; wozu ein jedes Kloster, so in 
der Länge hinab Wälder hatte, seinen Antheil an 
Eichenholz bey tragen musste. Und weilen dergleichen 
grosse Wasser-Magazinen nichts taugen,' wenn sie 
nicht mit nötliigen Schifleuten und Matrosen versehen 
sind: so hat man ferner deren eine gute Anzahl, nebst 
verschiedenen erfahrenen Schifs-Capitains zu Ham-
burg, B r e h m e n und in H o l l a n d angeworben, und 
diese Schiffe damit versehen und bestens bestellen 
lassen. 

Von denen Kriegs-Schiffen, so in diesen 1716-ten 
Jahr angefertiget und gemacht worden, sind folgende 
bekannt und benamset, als : 

I-mo. das Admiral-Schiff Mar ia , mit 64 Canonen. 
II-do. S a n c t - L e o p o l d u s , mit 54 Canonen. 
Ilf-tio. S a n c t - E l i s a b e t h , mit 50Canonen. 
IV-to. S a n c t - J o s e p h , mit 40 Canonen. 
V-to. S a n c t - C a r o l u s B o r o m a e u s , mit 40 Ca-

nonen. 
VI-to. S a n c t - F r a n c i s c u s , mit 40 Canonen. 
VII-mo. S a n c t - S t e p l i anus , mit 30 Canonen. 
Diese sieben Kriegs-Schiffe sind den 1 5-ten July 

durch den Grafen und Erz-Biscliof von K o l o n i t s 
eingeweihet, und sodann abgeschicket worden und 
abgesegelt. 

Die Kayserliche Armee desgleichen, so damahls 
bestand in 92,000 Combatanten, hat sich gleichfalls 
zu Anfang May zu Felde begeben, und formirte bey 
Ónod, (Arad?) P e t e r w a r d e i n , F u t a k , P e s t - O f e n , 
Szegedin , Essek, Csongrád , und in Siebenbürgen 
9 verschiedene Corps, um all endhalben bey der Hand 
zu seyn und den Türken widerstehen zu können, in 
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Fall er unvermuthet auf den Kayserlichen Gränzen 
etwas unternehmen sollte. Damit, es aber bei allen 
diesen Anstalten nicht an den nöthigen, als an den 
Geld, man auch die Kayserliehe Armee der übergros-
sen Macht der Türken allein nicht exponiren möchte, 
gezwungen werden: so ist man, was das erste be-
triff, bishero eifrig bemühet gewest den ohnlängstzu 
Wien aufgerichteten Baneo in besseren Stand zu 
bringen, worinnen man dann zimlich revüssiret. Seine 
Päbstliche Heiligkeit haben auch um Seine Kayser-
liehe Majestät desto eher zum Türkenkrieg zu vermö-
gen und zu bewegen, Deroselben den Zehenten-Theil 
von allen geistlichen Gütern zu erheben accordiret, 
und von den Reich hofft man gleichfalls eine ergiebige 
Türken-Steuer zu erhalten. Wegen des zweyten Punkts 
aber hat man sich mit verschiedenen Reichs-Ständen 
in Handlungen eingelassen, und von selbigen einige 
tausend Mann zu übernehmen getrachtet. 

Bei allen diesen Anstalten und Verfassungen aber 
hat man Kayserl icher Seits vor rathsam erachtet: ehe 
es in diesen allen zu zeitlichen Thätigkeiten kommt, 
nochmahls die Güte zu versuchen, und der Ott omani-
schen Pforte durch den Herrn Residenten Fleiscl i -
m a n n eine nähere Vorschläge und Vergleichs-Punk-
ten der Republik Vened ig halber proponiren zu las-
sen, und wie vermuthet worden, dass diese leztere 
sich würklich resolviret hat den Türken nicht allein 
More a zu überlassen, sondern überdies auch sie we-
gen ihrer übrigen Praetension mit einen guten Stuck 
Goldes zu befriedigen. Nachdeme aber alles dieses eben 
so wenig, als die angebothene Englische Mediation 
verfangen wollen, und die Türkische Armee unter 
Anführung ihres Gros-Vesirs in vollen Marsch nach 
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B e l l e g r a d würklieh begriffen war: so sind endlich 
Seine Hochfürstliche Durchlaucht Prinz Eugeni i i s 
von Savoie den 30-ten Juny von Wien zu Wasser 
nach Ungarn ebenfalls aufgebrochen, um daselbst die 
Kayserliche Armee zu commandiren. Der Türke aber, 
ehe man sichs versähe, hat er sich mit grosser Macht 
nach P e t e r w a r de in gezogen, sich vor derselben 
verschantzet, und war Willens dieselbe eilends zu be-
zwingen und einzunehmen; allein, als unsere Armee 
solches erfahren: hat sich selbe auch nicht lange ge-
säumt, sondern ihme eilends nachgegangen, und allda 
in seinen verschanzten Lager, zwischen P e t e r w a r -
de in und K a r l o v i c z angegriffen. Welches geschähe 
den 5-ten Augusti so glücklich, dass er alles verlas-
sen musste, was in seinen Lager war, an vielen kost-
baren Zelten, die ganze Kanzley, sammt aller Muni-
tion, wie die Specifieation beweiset, so hier nachfolget, 
und in, der Kriegs-Kanzley zu P e t e r w a r d e i n be-
schrieben worden. 

Den lü-ten Augusti 1716. 

Erstlich. 4000 Centner Bley. 10.000 metallene 
Hand-Granaten, Va Ti dicke. 10.000 Krampen und 
Schaufeln. 60 Centner Lunten. 500 Centner Salnitter. 
Miner-Zeich 30,000 Centner. Türkische Huf-Eisen 800 
Centner. Kamel- und Ochsenhaar 300 Centner. Pulver 
14,000 Centner. Schmeerund Ili schlicht 100 Centner. 
Ungearbeitetes Eisen 50 Centner. Brandkugeln 20.000 
Stuck. Ein Halb Million Centner Leinöhl. Haarene 
Sand-Säck 22,000. Schaaffell 14.000. Helleparten 
12,000. Sensen 4000. Neue Janitscliarn-Röhr 15,000. 
Gesponnene und ungesponnene Baumwroll 5000 Stuck. 
1000 angefühlte Wollsäck. Janitscharen - Pulver-
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Taschen 20.000. Blassbalck zu k Ii eh enden Kohlen. 
Wägen 6000. Leere Munitions-Wägen 8000. Hölzene 
Wägen-Wunder 2000. Unterschiedliche Kugeln 50,000. 
Grosse und kleine Brandröhren 20,000. Grosse Schmidt-
Ambass 60 Stuck. Ganze Kartaunen 5 Stuck. Polier 
und Mörser 15 Stuck. Grosse und kleine Canonen 160 
Stuck. Fahren 152 Stuck. Paucken5 Paar. Ganze und 
gebrochene Rosschweif 9 Stuck. Bifelochsen 2500 
Stuck. 160 Camel, und eine grosse Menge Schlepp-
Sall. — Was aber von Schaafen und anderen Vieh in 
diesen Türkischen Lager vorfanden worden, wie 
auch an Victualien, als Schaaf, Reiss, Zwibach, Wrem-
berin, Zibeben, Honig und anderen Esswaaren: war 
ohnmöglich gewest zu beschreiben. Item, sind auch 
gefunden worden 25 eiserne Trügein, und in jeden 
waren 25,000 Stuck Ducaten gelegen. Item, in einen 
anderen Kästl zwey Stuck Geschmuck, welche man 
nicht hat schätzen können. Item, des M o h a m e t h sein 
Bildniss war auch in puren Gold, auch der grosse 
Falin mit 4 Rosschweifen gefunden. Item, einGahren 
mit Pfeilen von puren Gold gestickt und mit Edelge-
stein besezt, gefunden worden. 

Von Türkischer Seite sind geblieben bis 30,000 
Mann, Christlicher Seits aber bis 6000 Mann, worun-
ter auch viele tapfere Soldaten und Officiere, wie auch 
Generalen waren, als der General Preiner, und mehr 
andere. 

Den 23-ten Augusti wurde allhier ein TE DEUM 
LAUDAMUS wegen dieser Victoria gehalten. 

Nach dieser Schlacht aber wurde von den Kay-
serlichen gleich T e m e s v á r belagert, und denselben 
dergestalten hart zugesetzet mit Stucken und Bomben, 
— wobey dann das beste war, dass ein warmer, 
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diese Festung war, zimlicli ausgetrocknet, und man des-
to besser hinzu haben kommen können. Türkischer Sei ts 
auch keinSuecurs zu hoffen war: also lnussten sie sich 
endlich ergeben, den 10-ten Octobris. Welche Festung 
schon bis 160 Jahr in den Türkischen Klauen gewe-
sen, und unter dieser Zeit schon das viertemahl von 
Christlicher Seite vergeblich belagert worden, anjetzo 
aber durch Gottes Hilf bezwungen worden. Und wurde 
ihnen erlaubt frey abzuziehen inerhall) drey Tagen, 
woraus darnach bis 24,000 grosse und kleine Perso-
nen sollen abgezogen seyn. Diese Festung wurde dar-
nach gleich mit 10,000 Mann Kavserlichen Volk be-
setzt, und den Prinzen A l e x a n d e r von W ü r t e m -
b e r g als Commendanten anvertrauet. Die Pässe wur-
den auch überall stark besetzt, und die übrigen gin-
gen in die Qvartire. 

Den 2 5 - t e n dito wurde allhier wegen Ubergab 
dieser Festung ein TE DEUM LAUDAMUS abgehal-
ten; und wurden die Stuck um die Innere-Stadt drey-
mahl gelöset, auch haben von der Bürgerschaft 200 
Mann aufziehen müssen, und in Michaelis-Friedhof 
viermahl Salve geben müssen. Darauf wurde densel-
ben Bürgern jeden eine Halbe Wein und Brod ausge-
theilet, wie auch denen Bürgerlichen Officiern ihr Ge-
bühr gegeben, den Büchsenmeistern auch, wie sonst 
gebräuchlich, jeden 3 Halbe Wein, und 2 Ungarisches 
Brod. Auch wurde jeden Raths-Herrn, und die in der 
Gemeinde sind, jeden 5 Halbe Wein und ein grosses 
Kipfel gegeben, — alles zur Freude und zum An-
denken. 

Unterdessen hat der Türk diesen Winter hindurch 
die Festung B e l l e g r a d unglaublich befestiget und 
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verseliantzet, aucli mit allerhand Notwendigkei t 
versehen, — weil er sich wohl die Rehnung machen 
konnte, dass aufs künftige Jahr mit derselben auch 
nicht anders ergehen möchte; wie es auch hernach 
würklich geschehen ist. 

Anno 1717. 

Nachdeme nun diesen Winter bei den Christlich -
Kayserlichen Hof allerhand Anstalten und Kriegs-
verfassungen gemacht wurden, den Erbfeind Christ-
lichen Nahmens noch besser und stärker anzugreifen, 
— wie dann eine so schöne Armee ins Feld gestellet 
worden, als man ein mahl gesehen; welche nach und 
nach im Frühjahr hinabrucken, und bey F u t a k mei-
sten s zusammenkan 1. 

An Kriegs-Schiffen wurden auch dieses Jahr drey 
verfertiget, und zwar das erste S a n c t - E u g e n i u s 
genannt, mit 5 2 Canon en, das zweyte S a n c t - T h e r e si a, 
das dritte S a n c t - J o a n n e s C a p i s t r a n u s , welche 
aber erst im MonathJuny eingeweihet, und von Wien 
nicht eher als im Monath July abstossen konnten, 
und den 7-ten Augusti bey P e t e r w a r d e i n ange-
langet sind. 

rtem. als mm das Haupt-Absehen war , Belle-
g r a d ( G r i e c h i s c h - W e i s s e n b ü r g ) zu belagern: so 
reiseten Seine Durchlaucht Prinz E u g e n i u s von Sa-
v o y e n den 15-ten May von Wien zu Wasser ab, und 
kommet den 21-teil dito im Lager zu F u t a k glück -
lick an, veranstaltete allda eines und das andere, liess 
auch die Haupt-Armee von P e t e r w a r dein aufbre-
chen , und wurde den 9-ten Juny das neue Lager zu 
Koli i la aufgeschlagen, von da des anderen Tages fer-
ner sämmtliche Truppen bis an die Vil l oae r Commimi-
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eations -Brücke aufmarschieren, wo zugleich der Herr 
General von Mercy eingetroffen ist. 

Den 11-ten dito passirte die gesammte Kayser-
liche Armee die Vil loaer- , bey T i tu l Theiss- und 
B e g e r - B r ü c k e n , — unterdessen die Kayserlichen 
Schifte S a n c t - L e o p o l d . S a n c t - E l i s a b e t h und 
S a n c t - J o s e p h , sammt denen zu P e t e r w a r d e i n 
gemachten Reqvisiten, in die D o n a u w i t z abgeschickt 
worden. 

Den 12-ten dito aber Herrn General-Feldwacht-
meister Freyherr von D i e s b a c h nach den Einfluss 
der Donau anzulegen, und die dort zur Bedeckung der 
Communication angehöri gen Schiffen S a n c t - F r a n-
cisci und S a n c t - S t e p h a n von Land zu sontemiren. 

Den 18-ten dito trafen sämmtliehe Armeen zu 
Orsova ein, allwo gedachter General Mercy sein 
zur Passirung bestimmtes Fuss-Volk eingeschiffet hatte 
und solches aus der D o n a u w i t z in die T e m e s c h 
vorrucken liesse, wohin des anderen Tages von Pan-
esova ebenfalls alles dahinruckte, um die Passirung 
etwan anderthalb Stund weiter hinunter von Pan-
esova zu versuchen; zu welchen Ende, denen in 27 
Batailonen und 24 Grenadier-Compagnien unter den 
Commando des Herrn General der Reiterey Grafen 
von Moercv und anderer Truppen das Brod auf 
einige Tage, wie auch die erforderliche Munition, 
und denen Grenadiers die Granaten ausgetheilt 
wurden. 

Den 15-ten dito, mit anbrechenden Tage, olm-
erachtet der Feind die ganze Nacht hindurch auf de-
nen Höhen aller Orten mit Machung vieller Feuer 
sich hatte sehen lassen: so geschähe doch die wun-
der- und vortheilhafte Passage über die Donau, unter 
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Bedeckung der Kayserlichen Kriegs-Schiffen, wovon 
mehrgedachter Kayserl icher General der Reiterey 
Graf von Moercy den Anfang gemacht; und zwar so-
bald derselbe das hohe Wasser erreichet: hatte er 
durch einen Canonen-Schuss das Zeichen gegeben, 
darauf die Kriegs-Truppen die Fahnen* fliehen und 
sofort alle Trommeln auf einmahl rühren lassen, wel-
ches ein grausames Getös gemacht, und dabey den 
Türken einen solchen Sehröcken verursacht, dass sie 
ihr über der Donau gehabtes Lager ohne Verzug ver-
lassen, und über Hals und Kopf nach B e l l e g r a d sich 
reteriret haben. Mithin war gedachter Herr General 
jenseits der Donau, am Türkischen Gebieth — ohne 
den geringsten Widerstand — gelandet und ausge-
stiegen. Gleichwie nun der Commandirende Herr 
General-Lieutenant Hochfürstliche Durchlaucht an den 
Ort der Übersetzung sich eingefunden: also unterliesse 
er den Befehl, dass das sämmtliehe Fussvolk anrucken 
solle, um allsogleich folgen zu können, — sofort das 
übrige der Kayserlichen Armee übersezte, und wurde 
das Lager anderthalb Stund unter B e l l e g r a d , auf 
denen Höhen von Viszn ieza aufgeschlagen. 

Den 17-ten dito folgte die Pagage. Inzwischen 
hat sich der Feind zwar ober gedachten Vi szn icza 
zu Wasser und zu Land sehen lassen: nachdeme aber 
4 Canonen auf einer Anhöhe aufgepflanzet wurden, 
sind sie allsogleich wieder reteriret , — hiernächst 
nicht nur allein die Festung B e l l e g r a d zu Land, 
sondern auch zu Wasser sammt den daselbst befind-
lichen Schiff-Arm ament eingespeert wurde. 

Den IS-ten dito hatte der Commandirende Ge-
neral - Lieutenant unter Bedeckung 6 Regimenter, 
dann allen Grenadier - Carabinier - Compagnien das 
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Erdreich zwischen der Donau und der Sau in Augen-
schein genohmen: wo das Lager am füglichsten vor 
B e l l e g r a d geschlagen werden könnte. 

Den 19-ten dito langte die sämmtliehe Kaiserli-
che Armee vor Bellegrad an. und hatte sich der linke 
Flügl bis an die-Sau, wo ohnverzüglich eine Batterie 
von etlichen Canonen angelegt, — wie nicht weniger, 
nachdeme der rechte Flügl bis gegen die Donau sich 
hinausbreitet und angeschlossen. eine dergleichen 
Batterie an das ITfer dahin gesetzet, und das am Ein-
flus der T e m e s c h gestandene Kriegs-Schiff vor Aneker 
dazugelegt, um die feindliche Tschaicken und Gallere 
auf- und abzuhalten, und folglich das gänzliche Lager 
geschlagen. 

Den 20-ten dito wurde die Schiff-Brücke aufwerts 
gezogen, und die Kriegs-Schiffe S a n c t - E l i s a b e t h 
und S a n c t - J o s e p h am Einfluss der Temesch pos-
tirt, wovon das dritte, San e t -Leopo ld , zu den rech-
ten Flügl hinaufwerts geschicket worden. 

Den 21-ten dito wurde angefangen an denen 
Circum- und Contravallations-Linien zu arbeiten, da-
rauf sowohl in das Lager den Feind sehr stark kano-
nirte. Den anderen Tag Messe der Feind, in der Mei-
nung. dass die Schiff-Brücken schon geschlagen wären, 
drey Schiff-Mühlen herunterlaufen, — selbige wurden 
aber von den Kayserlichen Tschaiken aufgefangen. 

Von denen Regimentern, so würklich vor Bel-
legrad ins Feld gestellet worden , sind nachfol-
gende. ohne die anderen, so hie und da in Besatzung 
geblieben: 
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Infanterie. 
Köpfe. 

Graf Heuster 2400 
Qvido von Stahrenherg . t . 2300 
Nicolaus Pálfy 2350 
Gchwindt 2360 
Alt Würtenberg 2250 
Neuburg 2280 
Regall 2300 
Löffelholz 2350 
Jung Daun 2300 
Jung Lotthringen 2300 
Baaden-Durlach 2300 
Fridrieh von Würtenberg 2350 
Trautson 2300 
Ottocar von Stahrenberg 2400 
Maximilian von Stahrenberg 2380 
Harrach 2350 
Alexander Würtenberg 2300 
Yirmondt 2350 
Bronne 2300 
Hessen-Cassel 2300 
Anspach 2300 
Wetzell 2300 
Bagny 2370 
Herb er stein 2500 
Hohlstein-Bek . 2400 
Sikingen 2380 
Weltzek 2350 
Faber 1500 

Summa : 28 Regimenter. Summa: 64,870 
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Omr assier-Regimenter. 
Köpfe. 

Carafí'a 1000 
Hanover . , 1000 
Darmstadt 1000 
Gondrecourt 900 
Palfy 1000 
Falkenstein 950 
Montecucoli . . . . 950 
Moercy 1000 
Croix 1000 
Wiardt 980 
Hohenzollern-Gronsfel dt 900 
Lobkovitz 900 
Emánuel Savoyen . . . . . . . . 900 
Haubois ' . • 1000 
Martigni 980 
Schultzbach 1000 
Cordua 900 
Graven 1000 
Vasqvez 950 
Summa : 20 Regimenter. Summa: 18,310 

Dragoner-Regimen ter. 

Prinz Eugen 1000 
Batter 1000 
Wiirtemberg 1000 
Althan 980 
Jörger 950 
Wehlen 1000 
Rhabuthin 2000 

Latus : 7 Regimenter. Latus: 7930 
MON. HUN<i. HIST. — SCRIPT. XXVJI. KÖTET. 3 8 
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Köpfe. 

Translatus : 7 Regimenter Translatns : 7930 
Beyrenth 1000 
Schonborn 1000 
Galbes 600 

Summa : 10 Regimenter. Summa: 10,530 

Husar n-Regiment er. 

Ebergény 644 
Nadasty % . • 644 
Splény 644 
Babotsay 644 
Esterházy 644 

Summa : 5 Regimenter. Summa : 3,220 
Cur-Bayrische Regimenter 6 0 0 0 

Summa der ganzen Kaiserlichen Armee: 102,930 
Ob diese jezt beschriebene Regimenter eben alle 

complet, und ob nicht einige Batailons hie und da in 
Festungen gestanden? will ich nicht sagen, ohnge-
achtet sich es bey der Haupt-Action ausgewiesen, 
dass die Armee so stark nie könne gewesen seyn; 

jedoch ist nicht zu läugnen. dass eine so starke und 
wohlversehene Armee, von so auserlösenen Leuthen, 
zu Ungarn noch wenig gesehen worden seye. 

Zu N e u h ä u s s l . Ofen. Essek , P e t e r w a r d e i n , 
T e m e s v á r , und in übrigen Festungen wurden grosse 
Magazine errichtet und mit allen Erfordernissen für 
Mann und Pferd dermassen angefühlet, dass man 
alles zu verwahren fast nicht Raum genug hatte. Zu 
dieser ansehnlichen Armee und Belagerung kommen 
auch noch hohe Fürstliche Personen mehr als 50, die 
zu sehen waren, welche diesen gloriosen Feldzug und 
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glücklichen Belagerung B e l l e g r a d s wollten bey woh-
nen, so theils von fremden Landen und aus Deutsch-
land kamen. Als 

E u g e n i u s , Herzog von Savoyen, als Chef der 
Armee; Don E m á n u e l , Infant von Portugal, welchen 
Seine Majestät wegen bezeugten sonderlichen Favor 
(Bravour?) in voriger Campagnie, zu dero General-
Major ernennet; Constantin Sobiesky , Königlicher 
Prinz aus Pohlen; Prinz L u d v i g von Dombes, Sohn 
des Herzogs von Mainne. 

Carolus, Chur-Prinz aus Bayern; F e r d i n a n d , 
dessen Herr Bruder; W i l h e l m - G u s t a v , Erbprinz 
von Anhalt-Dessau, nebst seinen Herrn Bruder Leo-
p o l d - M a x i m i l i a n ; W i l h e l m , Prinz von Sachsen-
Salfeld, und dessen Herr Bruder C a r o l u s - E r n e s t u s ; 
E m á n u e l , Prinz von S a v o y e n ; W i l h e l m - G u s t a v , 
Prinz von Hessen - Cassel, mit seinen Herrn Bruder 
L e o p o l d - M a x i m i l i a n ; Georg, Prinz von Hessen-
Cassel, Königlich Preisischer General. 

Alexander , Prinz von Würtemberg; 
F r i d r i c h , Prinz von Würtemberg; 
Ludvig , Prinz von Würtemberg; 
G e o r g - F r i d r i c h , Prinz von Kalnberg; 
A m o r a l t , Prinz von Taxis; 
J o s e p h - A n t o n , Prinz von Lobkowitz; 
G e o r g - C h r i s t i a n , dessen Herr Bruder; 
Wi lhe lm, Prinz von Schwarzburg; 
Prinz von Lewern; 
Zwey Prinzen von Lothringen; 
Drey Prinzen von Hohlstein-Beck; 
Duc D ' A r e m b e r g ; 
Zwey Prinzen aus Moskau ; 
Prinz Cur s ie; 

35* 



Prinz L u b o m i r s z k y , General-Major von der 
Sachsischen Garde de Corps ; 

Prinz von Ho he 11 zoll er n ; 
Prinz von L i c h t e n s t e i n ; 
Prinz P i g n a t e l l i , — der anderen Nahmen zu 

geschweigen, wie auch der Grafen und anderen vor-
nehmen Cavalliers, so sich in grosser Menge bei dieser 
Belagerung eingefunden. 

Den 25-ten Juny wurde die Donau-Brücke von 
127 Schiffen verfertiget, davor zur Bedeckung die 
Kayserlichen Kriegs-Schiffe S a n e t - E l i s a b e t h und 
S a n c t - C a r o l u s B o r o m a e u s gestellet worden, zu-
gleich das Haubische Corps sich an die Sau, ober der 
Donau-Brücke gelagert, und eine Redoute an den 
Einfluss der O r a n o v i t z mit 10 Canonen angeleget. 

Den 13-ten July Abends entstünde ein solcher 
Sturm-Wind, dass nicht nur allein die Donau-Brücke 
fast die Helfte zerrissen, sondern auch jene über die 
Sau gesenket; bei welcher Gelegenheit auch eine 
feindliche Halb-Gallere aufgefangen worden , mit 
vielen Canonen. Die Brucken wurden zwar gleich wie-
der repariret , wiewohlen verschiedene Scharmitzln 
mit den Feind waren. 

Den 2 2-ten dito wurde angefangen die Stadt 
B e l l e g r a d zu beschissen und zu bombardiren, den 
26-ten dito die Transchäen gegen die Festung 
eröfnet. 

Den 2 8-ten dito, weilen in Erfahrung gebracht 
worden, dass der Feind zn S e m e n d r i a sich gelagert 
ha t te : wurden in den Lager und in Linien die Cano-
nen aufgeführet, vor der ganzen Armee die Munition 
ausgetheilet, und alle mögliche Anstalten gemacht, 
um der feindlichen Macht allenfalls begegnen zu kön-
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neu, — zugleich den M a r t i g n i s c h e n Corps von 
S emi in an die Sau zurückzumarschiren der Befehl 
ertheilet. 

Den 1-ten Augusti kam der Feind mit voller 
Macht an, und schlug sein Lager auf, mit lauter 
schönen, nun grünen und rothen Zelten in der Menge, 
so sich von Kayserlichen linken Flügl durch ein Thal, 
bis auf die Höhe des rechten Flügels über extendiret, 
bezogen, auch sich gleich stark verschantzet; und 
weil er zum Vortheil hat te , dass unsere im Thal 
lagen und er eine Anhöhe vor sich hatte, und seine 
Batterien und Canonen aufpflanzen konnte, und also-
gleich den 2-ten und 8-ten dito darauf von 3 Batte-
rien zu canoniren anfinge auf unser Lager, und zim-
lichen Schaden tliat , dass viele Zelter von hohen 
Persolmen musten umgesezt und anderwärtig hin 
verzogen und versichert werden, — ja viele sich in 
die Erden vergraben, an dergleichen gefährlichen 
Orten, wo er so stark konnte zufeuern; machte auch 
den Futraschirern und anderen grossen Schaden. 

Item, wurde ein Muskavitischer Prinz im Zelt, 
von einer Canon-Kugl getroffen und gleich Todt ge-
blieben, wie auch der Obrist von Regiment Regall an 
Fus hart blessirt und darüber auch gestorben, und 
viel andere alle Tag umkommen, sowohl von Ausfal-
len aus der Festung, als auch von Lager. Indessen 
die jenseits der Sau geführte Attaque auch mit guten 
Success fortgeführet wurde, dass mittelst Hineinwer-
fung deren Bomben ein Magazin angezündet worden, 
und grosses Feuer erwecket hat. 

Den 6-ten dito wurde die Vorstadt einge-
uohmen. 

Den 11 -ten dito, unter Commando des Herrn 



'598 

General der Reiterey Grafen von Moercy, in Bey-
seyn des Herrn Feldmarschall Fürsten von Lobko-
v i t z , durch Anführung des Herrn Obristen Baron 
von N e u b e r g , mit 5 Battalionen und 6 Grenadier-
Compagnien, dann 350 Mann zu Pferd, wurde die 
mit 2000 Feinden besezte, in der Kleinen-Donauvez 
gerade der Festung über innegehabte Insul-Schan-
zen — mit einen Steinwerk und 2 Redouten — den 
Verlust mit 600 Mann, auch unterschiedlicher schö-
ner Leute , mit einer Fregate von 10 Canonen 
erobert. 

Den 14-ten dito waren aus der jenseitigen Atta-
que wieder einige Bomben so glücklich gefallen, dass 
ein grosses feindliches Pulver-Magazin in der Festung 
angezündet, und mit solcher Gewalt in Angesicht der 
feindlichen Armee in die Luft gesprenget, dass mehr 
als 3000 Persohnen verschüttet worden. 

Den 15-teil dito wäre der Feind so weit ange-
ruckt mit ordentlicher Approschen und Vergrabung, 
dass derselbe innerhalb 24 Stunden in den Graben 
hatte logiren können, mithin gar üble Folgen zu be-
fürchten stunden. Dannenhero liessen Ihro Hochfürst-
liche Durchlaucht Prinz E u g e n i u s sämtliche hohe 
Generalität zu sich berufen, und derselben vorgestel-
let , dass sie den Feind in seinen eigenen Vortheil 
anzugreifen fest entschlossen wären? Wie nun sol-
ches für gut befunden worden: so wurde noch selbi-
gen Abend die Ordre de Battalie fest gestellet, und die 
eingetheilte Reiterey und Infanterie des Nachts um 10 
Uhr hinausgeruckt, um gegen Tag in Gottes Nahmen 
den sich dessen gar nicht vorsehenden Feind in seinen 
Approschen anzugreifen, aus seinen Vortheilen he-
rauszujagen, und zuvörderst der viel feindlichen Bat-
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torién sieh zu bemächtigen trachten anbefohlen wor-
den, — gleichwie nun dies höchst wichtige Werk 
geheim gehalten worden. 

Also ist der Angriff den 10-ten dito des Morgens 
um -Í Uhr, unter Begünstigung eines dicken Nebels, 
am rechten Flügl mit einer grossen Tapferkeit ge-
schehen, und der Feind wurde zum Weichen gebracht. 
Da es immittelst am linken Flügl hart zugegangen, 
dennoch, — da die lieben Sohnenstralilen wieder her-
vorleuchteten und den dicken Nebel zur Erde brachten, 
auch das hitzige Gefecht 5 ganzer Stund gedauert, — 
die Kaiserliche Armee nach 9 Uhr den Meister zu 
spielen angefangen, allermassen der Feind in mög-
lichster Eile, mit Hinterlassung vieler tausend 
Todten, aller Gezeiten, Canonen und Munition, die 
Flucht genohmen, und über Hals und Kopf, über Berg 
und Wälder, in der grösten Unordnung reteriret. 

Den 19-ten dito langte Herr Graf A n d r e a s von 
H a i n i c t o n mit 5 blasenden Postilionen zu Wien an, 
und brachte die erfreuliche Zeitung mit von diesen 
glorreichen Sieg, wider die Türken. Darauf, als nun 
die in der Festung B e l l e g r a d die grosse Niederlag 
und Verlust ihrer zum Suceurs gekommenen Armee 
wahrgenohmen haben, — sie sich auch nicht lange 
bedenket, und zu capituliren verlanget, welches auch 
endlich dahin getroffen worden, den 18-ten dito 
darauf, 2 Tage nach der Schlacht, und zwar gleich wie 
zu T e m e s c h w a r , jedoch mit Hinterlassung des 
Schiffs-Armaments und aller Artillerie sowohl in der 
Stadt, Festung, als gedachten Schiff-Armament Worauf 
noch selben Tag die äussern Werker von den Kay-
serlichen besezt worden. 

Den 19-ten dito wurde unter des eroberten 
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Gros-Vesiers Zelten ein solennes TE DEUM LAITDA-
MUS abgehalten. 

Den 22-ten dito wäre die feindliche Besatzung, 
so in und über 2000 Mann noch bestanden, wehrhaf-
ter Männer, ausgezogen, auch was andere ohne den 
gewesen, die Einwohner mit Weib und Kinder, Sack 
und Pack, — was sie haben können mitbringen, 
wurde ihnen alles erlaubt — mit Ober- und Unter-
Gewehr, klingenden Spiel und fliehenden Fahnen, 
theils zu Land bis Nissza , theils zu Wasser bis an die 
E i s e r n e P f o r t e wurden sie convoiret, — worauf 
die Festung mit Kayserlichen Garnison, wie inglei-
chen das verlassene Orsova, Ram, und S e m e n d r i a 
besetzet worden. 

Eodem käme aus den Lager vor Bellegrad zu 
Wien an Titulirter Herr Graf von R a b u t i n mit fünf 
blasenden Postilions und der erfreulichen Nachricht, 
dass den 18-ten dito gedachte importante Festung 
per Accord an die Kayserlichen übergangen. 

Vor B e l l e g r a d nach der Schlacht fände man, 
nebst den verzeichneten Canonen , Mörsern , 300 
W a g e n mit Proviant, 600 F ä s s e r Pu lve r , 300 
K a s t e n Bley, 3000 Bomben, 3000 Hand-Grana -
ten und bis 20,000 S t u c k - K u g e l n und an Ehren-
ze ichen 57 F a h n e n , ohne diejenigen, so zertretten, 
zerrissen, und verlohren worden; 9 Ros-Schweife , 
worunter zwey sehr grosse waren; e in P a a r der 
g r ö s t e n T ü r k i s c h e n P a u c k e n , nebst noch 2 P a a r 
g r o s s e n und 2 P a a r k l e i n e n ; auch v ie len Tro-
meln, und 5 g r o s s e n J a n i t s c h a r e n - T r o m p e t e n . 
Mit diesen Ehrenzeichen ist nachgehends der Kayser-
liche General-Adjutant Titulirter Herr Graf Leopo ld 
von S t y r u m b den 24-ten dito von Be l l eg rad nach 
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Wien abgeschickt worden, und den 30-ten dito allda 
angelanget. Der Garnele, Ochsen und anderen Viehes 
war nicht eine geringe Anzahl. An Geschiiz zählete 
man — in allen, mit denen, so aus den feindlichen 
Lager bekommen worden, — 456 metallene und 209 
eisene Canonen, 130 m e t a l l e n e Feuer-Mörser , 
und eisene Haubitzen. In der Festung 175 meta l l e -
ne und 25 e isene Canonen, 49 m e t a l l e n e Feuer -
Mörser und eisene Haubi tzen . Auf denen Fregaten, 
Tschaiken und Insuln in der Donau, 150 m e t a l l e n e 
und 184 eisene Canonen. e ine m e t a l l e n e Stein-
büchsen, dann 3 zweypfünclige Orgeln, und 6 Pöl le r . 

Von deren Türken Verlust in dieser Schlacht 
kann man die Anzahl so genau nicht wissen : jedoch 
sollen in den Lager und auf der Wahlstatt geblieben 
s e y n bis 4000 Mann, und auf den Weg gegen Nis'sza 
bey 5000 T o d t e , an blessirten und verwundeten 
aber bis 20,000 Mann gefunden worden seyn, — 
massen unsere Husarn undRazen ihnen zimlich nach-
gesezt und verfolget haben. Von Kayserlicher Seiten 
aber hats auch manchen betroffen, sowohl hohe, als 
niedere; und zählete man von der Cavallerie an 
Todten 1044 Mann , an b l e s s i r t e n 1582 Mann, 
welche das meiste gelitten; bey der I n f a n t e r i e 
810 T o d t e , und 1830 b l e s s i r t e , D i e n s t p f e r d e 
t o d t e 2747, b l e s s i r t e 1358. Bey der Cavallerie 
todte hohe Officiers : der General-Feldmar schal -
Lieutenant Graf von H a u b e n ; der Obrist Marquis 
de Bona, die Herrn Obrist-Lieutenants P r i n z Amo-
r a t von Taxis und J o h a n n P a l f y ; der Obrist-Wacht-
meister Graf von Ven l e n , nebst 22 Rittmeistern 
und Hauptleuten, auch 21 Lieutenants, 15 Cornets 
und Fähnrich. 
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Blessirte bey der Cavallerie: die Herrn Generals 
der Reiterey Graf Monteeuco l i und Ebergény , die 
Herrn Feldmarschal-Lieutenants Fürst von Lobko-
vitz, so auch an der Wunde gestorben, und Graf von 
G o n t r e c o u r t und V a l m e r o d e ; die Herrn General-
Wachtmeister Graf von E k y , L o k a t e l l y , Ro ten , 
H a n , und A r a g o n y ; der Herr Obrist Schuch-
knech t , die Herrn Oberst-Lieutenants Du Buison, 
K l e m m e r m a n , K a r l Graf P a l f y , W i e d e r s p e r g , 
T ren to , und W e i s s ; die Herrn Obrist Wachtmeister 
Graf von S tubek , Ta l aczko , Roger , und F o r s t e r , 
nebst 34 Rittmeister und Hauptleuten, eben soviel 
Lieutenants, 32 Cornet und Fähnriche. 

Bey der Infanterie Todte: der Obrist Marche-
che Core ty , und Obrist-Wachtmeister E h m o n d t , 9 
H a u p t l e u t e , und 13 L i e u t e n a n t s , 1 F ä h n r i c h . 

Blessirte bey der Infanterie: General Wacht-
meister Freyherr von D a h l b e r g , der auch in seiner 
Wunde gestorben; der junge Herr Graf von Wal l i s , 
und Graf Ottocar von S t h a r e n b e r g ; die Herrn 
Obristen de Kühn , und R u t s t e p h ; die Herrn Obrist-
Lieutenants S p e c h t , D a l b o n , und Moldek ; die 
Herrn Obrist-Wachtmeister De W a r t h , und Hasl in-
g e r nebst 35 H a u p t l e u t e n , 48 L i e u t e n a n t e , und 
24 F ä h n r i c h . 

Den 2 9-ten Augusti darauf wurde hier, sowohl 
bei die Evangelischen im Betthaus, als bei denen 
Catholischen in der Michaelis Pfarkirehe, ein feuer-
liches TE DEÜM LAUDAMÜS gehalten, und unter de-
nen Gottes-Diensten wurden um die Innere-Stadt 
herum dreymahl die Canonen gelöst, allezeit 24 
Sehuss, und von der Bürgerschaft musten 200 Mann 
aufziehen mit Gewehr in den Michaelis-Friedhof, und 
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allda, unter währenden (Jettes-Dienst viermahl Salve 
geben. Nachmittag aber wurde auf Anordnung eines 
Wohlweisen Stadt-Raths allhier, eine herrliche Mahl-
zeit und Freudenfest auf den grossen Saal in Ratli-
liaus angestellt, wozu auf den Abend um 4 Uhr der 
ganze Rath und die ganze Gemeinde kamen, und 
unter Trompeten- und Paukenschall speiseten. Aussen 
an den Rathaus wurden 6 schöne Bilder aufgemacht, 
worauf die Festung B e l l e g r a d , die Schlacht, und 
andere Figuren abgemahlet waren, mit Lateinischen 
Reimen, — welche etliche Tage stehen geblieben und 
zu sehen waren. Es wurden auch die 3 Orgeln *) auf-
g e f ü h r t vor das Rathhaus auf den Platzl, und mus-
ten die Büchsenmeister bei denenselben seyn, und so 
oft eine Gesundheit getrunken wurde, eine davon 
losbrennen. Auf die Nacht wurden 10 bis 12 Wind-
lichter angezunden und vor das Rathhaus-Fenster 
herausgestellet, damit jederman sehen konnte; und 
gewährte die Mahlzeit und Freudenfest bis 12 Uhr in 
der Nacht, da alles von Speiss und Trank auf dais 
herrlichste zu sehen und aufgetragen worden, und 
jederman, so dabei war, oder dazu hat kommen dör-
fen, sein Vergnügen gehabt, — auch mancher den 
Weg nach Haus kaum recht gefunden. Und wurde 
also diese Freude leztlich, nach der Mahlzeit, noch 
mit einen Ehren-Tanz auf den Rathhaus-Saal be-
schlossen und zugebracht, und Gott sey gedankt, 
alles in Frieden und Einigkeit vollendet. Des anderen 
Tages aber wurde jedweden, so zum Schiessen auf-
gezogen, ein Halbe Wein, denen Officiern aber dop-
pelt gegeben, wie auch der Stadt-Garde jeden eine 

*) Seregbontó, orgonalöveg. 
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Halbe Wein, und Büchsenmeistem jeden 3 Halbe, 
und was sonst gebräuchlich an Fleisch und Brodt. 
Und also nähme dieser glorreiche Feldzug auf dieses 
Jahr ein Ende; nachdem alles wohl besetzet, und 
versehen wurde: marschirte das übrige Volk in die 
Qvartire. 

Den 19-ten Octobris langte der Durchlauchtigste 
Prinz E u g e n i u s von S a v o y e n et P i e m o n t aus den 
glorreichen Feld zug zu Wien glücklich an, begäbe 
sich sogleich nach der Favoritte, *) und stattete da-
selbst bey Seiner Kayserlichen Majestät von ein und 
anderen mündlichen Bericht a b , und wurde von 
Seiner Kayserlichen Majestät mit einen sehr kost-
baren. mit Diamanten reich besezten Degen aller-
gnädigst beschänket und verehret. 

Anno 1718. 

Naehdeme nun der Türk den grossen Schaden 
und Verlust, so er die zwey Jahre hindurch erlitten, 
gesehen und wahrgenohmen hat : ist er wiederum 
den Frieden zu erbitten bewogen worden. Es ruckte 
zwar das Volk im Frujahr alles ordentlich wieder in 
das Feld: wurde aber dahin gearbeitet, dass der 
durch die zwey Jahre her zu C a r l o v i c z gemachte 
Friede zerstöhret gewesen, wiederum erneuert wor-
den; also sind nunmehro die eigentlich dazu bevoll-
mächtigte Herrn Ministers und Botschafters von 
Seiten Seiner Kayserlich Königlichen Majestät abge-
ordnet worden; als: Seine Excellenz der Hoch wob 1-
gebohrne Herr Hugo D a m i a n Graf von \ r ier-

*) A mai T h e r e s i a n u m , a Favorita-utczában, akkor csá-
szári nyári palota, — melyben 1704-ben Károlyi Sándor kuruczai is 
tanyáztak. 
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m o n t , als erster Kay serlicher Botschafter, dann 
Seine Excellenz der Hochwohlgeborne Herr Michael 
Tal m a n n , als zweyter Kayserlich er Botschafter; 
von Seiten der Durchlauchtigen Republik Vened ig : 
Titulirter Herr Signor Cava l i an Ros in i ; im Nahmen 
aber der Ottomanischen Pforte: beede vornehme Tür-
kische Staats-Minister I b r a h i m Aga und Mehmet 
Aga; von Ihro Gross-Brittanischen Königlichen Ma-
jestät. und dero Hochmögenden General-Staaten in 
Holland, als Mediatoren, Titulirter Herr R ü p e r tu s 
de Suton , und Titulirter Herr Graf Coliers, — in 
den Monath May in P a s s a r o v i c z in Serv ien zusam-
mengetretten, und nach vielen Beschwernissen durch 
die Gnade Gottes dahin gebracht , dass den 21-ten 
•July von aller Seits zur Abhandlung deren Friedens-
Tractaten hochermelte Botschafter zur Unterschrei-
bung und Auswechsslung deren so glücklich abge-
handelten Tractaten bestimmet worden; und sollte 
dieser Frieden von der Unterschreibung auf 24 volle 
Jahre dauern, mit den König von Pohlen und der 
Pohlnischen Republik solle der Car lov icze r Frieden 
unveränderlich verbleiben, den Cr imi sehen Kahin 
(khán) und allen Tartarn solle alle Feindlich-
keit auf das schärfeste verbothen seyn; ingleichen 
solle alsogleich an alle entlegene Commandantén der 
scharfe Befehl ergehen, dass längstens innerhalb 20 
Tagen alle Feindseligkeiten eingestellet seyen. Auch 
stehet beeden Theilen trey, nach verflossenen 24 
Jahren, oder auch noch ehender, belieben, diesen 
Frieden-Tractat zu erneuern oder zu verlängern. Zu 
mehrerer Bestät igung der Freundschaft der beeden 
Kaysern, sollen künftiges Frujahr bevollmächtigte 
Botschafter gegeneinander abgeschickt werden. 
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Anno 1719. 

Darauf wurden gleich alle Anstalten am Kay-
serlichen Hof getroffen, den Grosgesandten abzufer-
tigen; wie dann zu dem Ende allerhand kostbahre 
Uhren, grosse schöne Spigel, und nnzählich viel köst-
liches Geschier von Silber und Gold bereitet und zu-
gerichtet worden, zum Praesent für den Türkischen 
Ivayser, den Gros-Yesier, und anderen Unter-Yesieren. 
Worauf nachmahls der Christliche Kayserliche Ge-
sandte und Extraordinär-Ambasadeur Titulirter Herr 
Graf von Vir m on dt, im Monathe May mit 72 Schif-
fen von Wien auf der Donau abgegangen, und den 
31-teil July in C o n s t a n t i n o p e l bereits angelanget, 
den 2-ten Augusti hielte er seinen öffentlichen Ein-
zug in schönster Ordnung, wie er zu Wien gehalten 
worden, in prächtiger Deutscher Kleidung und Libe-
reyen. Den 5-ten dito besuchte er den Gross-Yesier, 
und den 8-ten dito erhielt er Audienz bey den 
Gross-Sultan, und die Praesente überreichet. Nach-
dem hat derselbe die Französischen, Englischen und 
Holländischen Minister besucht, und endlich auch den 
M u f t i eine Visite abgestattet. 

Den 3-ten Septembris nahm derselbe die Gegen-
Visite von dem Gross-Vesier an, welcher sich unter 
Begleitung von vielen Bassen , und mehr als 1500 
Reitern und Fuss-Volk zu den Qvartier des Herrn 
Gesandten begab ; dieser begab sich gleich darauf in 
das Zelt, welches zur Empfangung des Gross-Vesiers 
aufgeschlagen worden. Hier wurde der leztere präch-
tig tractiret, und gab den Herrn Gesandten ein kost-
bahres Pferd, worauf er den Rükweg nach Constan-
t i n o p e 1 genohm en. 
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Den 14-ten Augusti hielte der Türkische Gross-
Botschafter I b r a h i m B a s s a zu Wien auch seinen 
Einzug, und wurde in die Leopold-Stadt begleitet, 
allda zu logiren. 

Den 7-ten Septembris erhielte er bey Ihro 
Fürstlichen Durchlaucht den Prinzen E u g e n i o Au-
dienz, wobey er die, von den Gross-Sultan und Gross-
Vesier überschickte Praesenter überantwortete. Als 
nun diese von den Gross-Sultan übersandte kostbahre 
Praesenter überbracht worden: legte der Graf Sin-
ezendor f ein kurzes Dancksagungs-Complement ab. 

Gleichwie nun am beeden Kayserlichen Höffen 
oft erwähnten Abgesandten alle ersinliche Ehre und 
Höflichkeit erwiesen wurde: so haben doch beide ein 
Verlangen bezeiget, ein Ende dieser grossen Ehre zu 
sehen, und nach Hause zurück zu kehren; welches 
sodann darauf erfolget, als den 15-ten Juny geschähe 
die Auswechslung der hohen Deutsch- und Türki-
schen Herrn Botschafter, bey den drey steinenen 
Gränz-Säulen. 

Den 28-ten dito darauf um Mittag sind sie all-
hier angekommen, und in der Stadt ein Qvartier 
gemacht worden. 

(Ende.) 
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