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AZ OLVASÓHOZ. 

üirdély, az erőstestii, 's még szilárdabb - lelkű férfiak szülőföldje, 

adá végvezekényi báró Baldácci Antalt belső Szolnok vármegye 

némái vidékén, hol a' játékos természet erdős kiességei ragadva 
v 

bájolnak. 0 az leve nekünk, kit benne, a' jő haza gyermekében 

reménylettünk, kit a' szép tehetségekkel felruházottban vártunk. 

Első elmeművelését Kolosváratt a' nemes fiak növelőintézetében 

kapa, hol szive szelíd érzeteit is czélirányosan vezetni értették 

gondos növelőji. 

Lelki ajándékait és a' tanulásban kitüntetett szorgalmát teljes 

napfényre hozá, midőn Bécsbe a' Theresianumba mene, magát bő-

vebben tökéletesítendő. Ugyanis i t t , hol minden tudomány néinet 

nyelven taníttatik, ennek tudása nélkül, a'bölcselkedésből az első-

félévi köz vizsgálatot olly dicsérettel állá ki, hogy annak második, 

sőt harmadik évébe is bátran átléphetett. 

Azonban a'koczka megvettetek, és neki a' hadpályát kelle 

futnia, mellyen atyja 's nagyatyja a' porosz és török háborúkban 
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igen jelesen tündöklének. O, ki Minerva békés kertében a' tudás-

nak annyi kellemes bimbóját és virágát fejtegetni elkezdette, 's jö-

vőre több több érett gyümölcsöt igér vala, Mars lobogó zászlója 

alatt csak hamar tiszt Ión, és szárazon és vizén tett buzgó szol-

gálatjaival a' hon és király iránti rendületlen hűségét nyilván bebi-

zonyította. 

A' forgó élet koczkája ismét gördült, és ö egészsége hanyat-

lása miatt a' katonai szolgálatról leköszönni kénytelenítteték. Nyu-

galomra térését rögtön Hymen koszorúzás őtet báró Hunyady Anna 

csillagkeresztcs dámával szent házasságra léptetvén. így ennek 

ismeretes vagyonossága őt olly. karba helyzé, hogy az anyater-

mészettől nyert, és időről időre magasult legbensőbb vonzalmát, 

a1 haza ?s emberiség oltárain áldozni, lelkesen lendítheté, üzheté, 

ragyogtatható. 

Áldozattételeiben becsülve gyakorolja a'föld legrégibb lakóji-

nál , a'patriarcháknál divatozott szerénységet, hogy „»' bal ne 

tudja, mit a'jobb a d : " de mint bölcsitéletü férfi azt is tudja, hogy 

ember nemcsak jót tenni, hanem jótéteményeinek többoldalú hatást 

is eszközölni köteles. Mint akármclly iparágban, az adakozásban 

is a' nyilványos példa a nyilványos buzgalmat, a' nyilványos buz-

galom a' közügyet mozdítja elő, leginkább olly nemzetnél, mellv 

mindent — mindent — csak pénzt nem szeret adni. 



Szabadjon jótékonyságai közül azokat, mellyek ajakról ajakra 

röpiílVék, röviden kiemelnem. A' cholera alatt jobbágyainak min-

dennemű tizedet elengede, 's az ügyefogyott betegeket tetemes 

adományaival segíté. A' Váczon levő siketnéma-növelőintézetnek 

1250, a'pesti magyar színháznak 2500, és, az ugyanott létező 

nemzeti lovagiskola gyarapulására 750 forintot ajándékoza. E ' 

vonósok valamint a' múltra nézve élő tanúji nemes szivének és 

lelkének 5 úgy jövendőre biztos kezességet nyújtanak, hogy ő a' 

hon-és emberszerető pályán minden életében a' közönségnek 

nagyobb nagyobb örömére, hasznára, nyereségére járdaland. 

Távúiról sem vélem a' szemérmet megbántani, ha szelleme 

tudományos és műveltségi kincseiről is az igazság hangján némi 

adatokat közlök. Igenis ő vezetők nélkül, saját erején, miután 

őtet a' végzet hatalmas parancsa az iskolákbani teljes tökéletcsii-

léstől eltiltotta volna, izzasztó neki - feszültség, olvasás, gondol-

kozás, utazás, tapasztalás által biztosan haladolt a'bel - és kül-

földi nyelvek, ismeretek, csínosság, finom ízlet mezején. Az 

anyanyelv alapos tudásának és forró szeretetének , és a' két test-

vérhaza környülményes ismeretének jól rendezett koszorúji közé 

füzögette a' külhoni nyelvek, találmányok, előmenetelek, tapasz-

talatok válogatott virágait. Esszerint tőle nemcsak szóval, hanem 

írásban is valaha fölfejtendő közhasznú velős elveket méltán 

óhajthatunk. 



Ennek az érdemteljes férfiúnak bőkezűsége segíté Réyiségbuvúr 

czímii gyűjteményem I kötete ezen füzetének közrebocsátását, 

melly IVathay Ferencz kéziratainak második osztályát, Prosumü-

veit foglalja magában. Ajánlásomat szivet és lelket meglepő kész-

séggel, de minden ftpiyvadászás nélkül, csupán azon tiszta meggyő-

ződéséből fogadta el, hogy közöttünk a' régiségek iránti figyelem, 

hajlandóság, szeretet szikrájit példájával fellobbanthassa; jól érez-

vén, hogy haladó honunkban mind addig félszeg literatura lételez, 

míg az ismeretek Janusának irók és pártfogók egyaránt nem áldoz-

nak. Ugyan ő parancsoló, hogy a' betűről betűre 's vonásról vo-

násra nyomatandó régi textus átellenébe az olvasó iránti kedve-

zésből a' mai helyesírás szerint szerkeztetett új, hű textust mellé-

keljek. Kettős nemes tettét végre ujabb kegyességével koronázó; 

a' jelen füzet példányaiból bejövendő egész pénzöszveséget a' 

Thesaurus Polyglottus Hieronymi Megiscri czimü négyszáz-

negyvenhat nyelvű 's hangejtésü ritka szótár újra - nyomatására 

önkényt szánván. Illy nagylelkű, igénytelen, és igyekezetébresztő 

Maecenast tisztelni valódi gyönyörűség! 

Az előadottak meggondolása indított engem arra, hogy a'mélyen 

tisztelt férfiúnak legelői állójarczképével, mint igen becses díszaján-

dékkal, az olvasónak kedveskedjem. 

Ponori Thewrewk József. 



P R O S A M ÍJ V E I 



* K Ö V E T K E Z I K 

A Z EN IOBATT IAM W A T H A Y FERENTZ-

N E K , A Z ATTIAM ES 

magam Eleteknek, minden Allapattiokrull ualo 

Historiakepen mégli Iras, es az en szVvletesemtwIl 

fogtian minden Eletemben ualo forgandosagom-

nak röuideden elő szamlalasa. 
k 

Wett kezdeteth az en Nemzettsegemnek Eredet hy, 

cg' Nemes Falurull YVatharull, ky Egertwll keth merfüldni-

re Kercztes feleöll uagion, honnand az en Job Athiam az 

AghWat-az Athiamnak az Attia, YVa t t h ay F c r e n t z , az ő 

tiiay Kc- ottualo Nemes Joszagabúl, ki budosuan szolgalattra adta 

rentx. uolna magatt, Állott uolt az io K a n i s a y L a z l o h o z , 

holott nihan Eztendeök es wdeök utan, Embersegben alla-

poduan, latta uolna az Wr Janibor hew, es Elegcdendö 

szolgalattiatt, valaztotta cs Emeltbe nehani Waraynak, 

ugi mint, Kapun, Lewka, Strisnyak, es YVelikenek, fw 

Pra'fectussagara, es azokhoz ualo Joszagoknak be szolgál-

tatásoknak gondgiauiselesere, etc. Minekutanna azertt min-

den dolgaiban io Elümentsegben, es fw Allapattban iiitott 

uolna, el feleduen es hagiuan Attiay Nemes Joszagaban, 

es attiafiayhoz ualo lakasanak igiekzetitt, 1503. Eztcn-

döbe mikoron irtanak uolna, llazassagra aduan magatth, 

YY'alaztotta maganak fclesegwll, Nag'YVaaghon, YYraghy 

G e ö r g ' fianak, YVaghy M i k l ó s Töruentudo Mester-

Ak Wcn nck Leaniatt YYr a a g h y S u s a n n n t t h , Egi fw Nemes 

" ember M e s t e r i B e m a i d n a k Eözuegiet, egi fiaczkaia 
Suhumm. ' 

G i u r k o leuen, kirwll ualo Attiainliay, az Mesteri János 

giermeky: Es egi Leania, azmel leanianak, ( kytt hittanak 

az utan S a 11 d 0 r n e n a k, ) gicriucki, ugimint M a y t h e n i 



és magam életeknek minden állapotjokrul való 

historiaképen megírás, és az én születésemtől 

fogván minden életemben való forgandóságom-

Vett kezdetet az én nemzetségemnek eredeti egy 

nemes falurul Vatárul, ki Egcrtiil két mérföldnyire Ke-

resztes felől vagyon, honnand az én jobbatyám azaz 

atyámnak az atyja, W a t h a y F e r e n c z , az ö ottvaló Age Wn 

nemes jószágába! kibudosván, szolgálatra adta volna ma- í . ^ / ' 

gát, állott volt a ' j ó K a n i s a y L á s z l ó h o z , holott né-

hány esztendők és iidők után emberségben állapodván, 

látta volna az ur jámbor, hű, és elegedendő szolgálatját, 

választotta és emelte néhány várainak, úgymint, Kapu, 

Lewka, Strisnyák és Velikének főpraefectusságára, és 

azokhoz való jószágoknak beszolgáltatásoknak gondja 

viselésére, etc. minekutána azért minden dolgaiban jó elő-

mentségbe, és fóállapotba jutott volna, elfeledvén és 

hagyván atyai nemes jószágában, és atyjafiaihoz való 

lakásának igyekzetét, 1503. esztendőben mikoron ir-

tanak volna, házasságra adván magát, választotta ma-

gának feleségül, Nagy - Vágón, W á g h y G y ö r g y 

fiának, Wághy Miklós törvénytudó mesternek leányát 

W á g h y Z s u z s á n n a t , egy fő - nemes ember Mes tery a' vén 

Bernátnak özvegyét, egy fiacskája Gyurkó levén, 

kirül való atyámfiai, a' Mestery János gyermeki: és n«-

egy leánya, a' melly leányának, (kit hivtanak azután 

S á n d o r n é 11 a k , ) gyermeki, úgymint M a j t h é 11 y i 

nak rövideden előszói 
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L a /< I o fia 1 "1 r c, es Leauia M a y t li e n y B o r b a 1 a, 

inost a z Nemzetes Hagiinasi Gábor ne Attiamfiay. etc. 

Be szaluan Azertt szeghin iob Atbiamis felesege io-

szagaban, Nag' Wagra, (iniuelJ Nagi Waghnak, Walt-

unk , es Böjtöknek lelett fele, Eörökeöl birta Waaghi 

Sasanna, es io Erthekeö Eözuegh Azoni uolt,) Latogatta 

megh az nr Isten öketis nehani Eztcndök muluan llarom 

Leanikauall, es egi fiauall az en Attiammall, mell Athiain 

W a11hay L ö r i n c z n e k szSvletese lett, 1520 ezten-

döben, mel három Leaninak egiket, S o p h i a t t hazase-

totta Mihaliban Chiaki Istuannak, mel Agbnak mar most 

magna szaknt, Es az masikatt Ka i ara tt körböre, Körbej 

Görg'nek kirwll ualo Attiamfiay, az mostani Ka in o ni 

Ba l i n t ne , az eö gierraekiuell, Harmadikatt Adu iga t t l i , 

P a r n a s B e n e d e k n e k , kirwll ualo Attiainfia, Pá r-

n á s I m r e , etc. 

Eszenközben penig inikoron megh bolt nolna az IV r 

Kanisay Lazlo, es az eö felesege Hozgoni Kalara, ma-

radott uolna nz YVrasagban, 1529. Eztendöben az nagi 

Szultán Zuliman Török Czazar ment feli Becz ala, es 

szegeni W a t t h a y F e r e n t z , nem felttucn serni inor-

haiatt sem Jozagatt az Töröktwll: iniuel János lviralj 

Partiay leuen, Eröskepen ualo frigiek uolt János kirali-

nak az Törökkell, minden Morbaiatt hatta Waghon, De az 

Töröknek egi reze, meli Belednell altal költ az Ilaban, 

mind Haszatt, Aztagitt, Faluiat el Egettuen, minden inor-

baiatt el praedaltak, az bizodalom inelleth etc. Maga, felese-

ge, es giermeki, Kapuban maraduan, De mikoron zeghin is-

megh azok az karaj beleben mast zerezgetett uolna. nem 

Eltt sokatt, leth Halnia Kapuban es themettetett az Ba-

bothy zent Egihazban: szeghin Athiain penigh WalthaV 

Lörintz giermek korban aruaua maraduan, mind Attialül, 

Anniatúl uolt ur minden újonnan szerzett Attialiil maratt 
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Lá s z l ó fia Imre , és leánya M a j t h é n y i Bo rb á l a , 

most a'nemzetes Hagymásy Gáborné atyámfiai, ele. 

(leszállván azért szegény jobbatyám is felesége jó-

szágába , Nagy - Vágra, ( mivel Nagy - Vágnak , Vált-

nak, és Böjtöknek fele felét, örökül birta Wagliy ZS I I-

zsánna, és jó értékű özvegy asszony volt}, látogatta meg 

az nr isten őket is néhány esztendők múlván három leány-

kával, és egy fiával az én atyámmal, melly atyám Wa- Vén Wa 

t l iay L ő r i n c z n e k születése lett, 1520. esztendőben, gvelwki. 

inelly három leányinak egyikét, Z s ó f i á t házasította Mi-

hályiban Chiaky Istvánnak, melly ágnak már most magva születésű, 

szakadt, és a' másikát K l á r á t Körböre Körbey György-

nek, kiriil való atyámfiai, a' mostani Kamon i Bá l int né, 

az ő gyermekivel; harmadikát Hedv i ge t , Pa rnas Be-

nedeknek , kiről való atyámfia, Pa rnas Imre , etc. 

Ezenközben pedig mikoron megholt volna az ur 

Kanisay László, és az ö felesége Rozgonyi Klára mara- Hongon vi 

dott volna az uraságban, 1529. esztendőben a' nagy-szul- h l " ' 

tán Szolimán török császár ment fel Bécs alá, és sze-

gény YVathay Ferencz nem féltvén semmi marháját, 

sem jószágát a' töröktül: mivel János király pártjai levén, 

erősképen való frigyek volt János királynak a' törökkel, 

minden marháját hagyta Vágón; de a'töröknek egy ré-

sze, melly Belednél általkelt a' Rábán, mind házát, aszta-

git, faluját elégetvén, minden marháját elprédálták, 

a'bizodalom mellett, etc. Maga, felesége és gyermeki 

Kapuban maradván: de mikoron szegény ismét azok vv*iii«y 

a' kárai helyébe mást szerezgetett volna, nem élt halála, 

sokat, lett halála Kapuban és temettetett a' babóthi 

szentegyházba: szegény atyám pedig YVathay Lőrincz Wathaj 
, r 1 - . . . r ' i M r i n c z 

gyermekkorban árvava maradvan, mind atyjatul, anyja- -s 

túl volt úr minden újonnan szerzett atyjától maradt »0.Í«IÍ«Í 
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Jauaiban, az eö Battia Mesteri Geörgi, ki mar bazas Em-

ber leuen, es tuduan az Wilagi Allapatott, zerzete az 

Attiamatt Commendaluan, egi Pispökhöz Cassa uideken la-

kozohoz, Holott szcgbia mikoron iigian sok Eztendcigh 

oda zolgalt uolna, es Erdel'benis forgolodott uolna, nett 

neuelkedest, leuen oda maradasa sok Eztendcigh. Miko-

ron azertt nibani Paripakatt zerezuen, hazaiaban gondol-

kodott uolna, Jwtt Joszagaban Nagi Wagra, holott semiti 

nem talalua az eö Attiatul maratt Jauaiban, (miuel Mesteri 

Geörgi mindent Mesteriben takartt uolt addigh) kelletth 

ualami Paripakkall, es Egieb ezkeözell megElegedny, 

cl költwtt Jauayertth, azaz, az sokerttkeuessel mint Attía-

fiauall, Battiauall nem uezóduen, Es szelliell ez feldeönn 

ualo Wegh hazakbannis, zolgalnan nehani Eztendeig Vrak 

között forgoloduan es az Szittna Leua, Czabrak es Mu-

rán uarainak megh uetelck Taboraban, az Partosoktull, 

leuen, azok megh czöndeswlese utan szállott Hazahoz 

ismegb nagi Wagra. 

Az Istennek szent LeölkefivlI azertt, Es Attiafiai s 

Lür. iin_ Baratitul mikor intetett uolna es Hazassagra gondolkodott 

ca.sauga. H0]na^ y e t t e mag,inak felesegwl, 1553. Eztendeöben, az 
A* na_e' io es Neinzethes Cbiabi Istuan Leftniatt, C h i a b i Ka-

l a r a t h , azmel Chiabi Istuan Egerben fit' Capitan leuen, 
h |ett ngian ott Halala maraduan Eözuegien felesege, Egi 

ermcky. 

fianall Farkassall, es Hatt haiadon Leaniauall, az Nem-

zethes es Nemes B e r i K a t h e r i n a , mely fia C h i a b y 

F a r k a s , iolffiii es zeptermetö kcduess lenen mindennell 

ideienek mint 26. Eztendeöskoraban, az Egez Czezneky 

Joszagott es Berytt biruan, uolt Giőrben Maximilian Cza-

zartt szolgaluan . Szazlouasnak Hadnagia, Holott az Ir-

galmnttlan Pestis, giöniörw Elethenek uegett ernen, lett 

halala azon Giőrben, ele. Ismegb azertt az Anniasiralmnssau 

maraduan, uijoban Lcaniuall Egietemben, Czeznek Varalmll 



javaiban, az ő bátyja Mestery György, ki már házas ember 

levén, és tudván a' világi állapotot, szerzetté az atyámat 

coinmendálván egy piispökhez, Kassa vidékén lakozóhoz; 

holott szegény mikoron ugyan sok esztendeig oda szolgált 

volna, és Erdélyben is forgolódott volna, vett nevelkedést, 

levén oda maradása sok esztendeig. Mikoron azért néhány 

paripákat szerezvén, hazájában gondolkodott volna, jött 

jószágába Nagy-Vágra, holott semmit nem találva az ö 

atyjától maradt javaiban, (mivel Mestery György mindent 

Mesteribe takart volt addig}, kellett valami paripákkal, 

és egyéb eszközzel megelégedni elköltött javaiért, azaz, a' 

sokért kevéssel, mint atyjafiával, bátyjával nem vesződvén. 

És széllyel e' földön való vég-hazákban is szolgálván, 

néhány esztendeig urak között forgolódván, és a' Szitnya, 

Léva, Csábrág és Murány várainak megvételek táborá-

ban, a' pártosoktól, levén, azok megcsendesűlése után 

szállott házához ismét Nagy-Vágra. 

Az istennek szent lelkétől azért, és atyjafiai 's ba- vv«tha> 

rátitul mikor intetett volna és házasságra gondolkodott 

volna, vette magának feleségül 1553. esztendőben a' 

jó és nemzetes Chiabi István leányát, Ch i aby K l á r á t , A' iwey 

a' melly Chiabi István Egerben főkapitány levén, lett 

ugyan ott halála, maradván özvegyen felesége egy fiával gyermeki. 

Farkassal, és hat hajadon leányával, a' nemzetes és 

nemes l l c r i K a t a l i n , melly fia Ch i aby F a r k a s , 

jó ifjú 's szép termetű kedves levén mindennél idejé-

nek mint 26. esztendős korában, az egész czeszneki jó-

szágot és Bérit birván, volt Győrben Maximilián csá-

szárt szolgálván, száz lovasnak hadnagya, holott az irgal-

matlan pestis gyönyörű életének végét érvén, lett halála 

azon Győrben, etc. Ismét azért az anyja siralmasan marad-

ván, újabban leányival egyetemben Czesznek várából 



* 

chabi ist- elköltözőén, inent az Beri Castell inban laknj, Holott 

rik:iu»í- első Leanjatt C h i a b i A n n á t , haszasetotta egi io Ka-

ermeki thona fw Embernek Szelesterc, S z c l e s t e y S e b e s t i e n 
Húzassa- ' J 

neuőnek, kirwl ualo Attiamfiaj az Meszőlaki Szambo 

Istuan giermeki, Es az raasikatt C h i a b i K a t h o r i n a t t h, 

az Nemzethes H a g i in a s i L e s t a r n a k , szalauarmegiej 

Vice Ispánunk, kirwl ualo Attiamfia Waradtaian, az Na-

gisagos I i a g i m a s i M a r g i t t a s z o n i m o s t az The-

k e n t e t ö s es N a g o s B o c z k a y I s t u a n n e , es a z 

f i a \V a r k o c z G e ö r g i. etc. Harmadikatt, C h i a b i C r i s-

t i n a t , egi Joszagos fw Nemes Embernek, Szabarban, 

l ' w s p ö k F a r k a s neuőnek, kinek inagua szakatthmost. 

Az Negiedikalt szegin Anniamatt, az Attiamnak, az mint 

fel lieb inegh irtam, Eötődiket C h i a b i S a r a t t , Mar-

czaltheőre egi lteghi tcws giökeresfw Nemzető fw Ember-

nek Eözueginek, M a r c z a l t h e ö u i M i k l ó s n a k , kirwll 

ualo Attiamfiaj, az mostani Sitkej Görgine es Orozthoni 

János giermeky, Hathodikatt C h i a b i M a g d o l n a t h , 

S z cm c z e y J á n o s n a k , kiknek is maguok szakatt, 

Mell. 's Weynek leaniuall örömöket Erűen, maga 

zegin Job Aniain Beri Katherina, nehani Vnokayuall egie-

temben, Latta előtte egiczersinind Tanczolni. 's fiatt 's 

Leaniaual Berben az nagi szobaban, etc. 

Mikoron azertt szeghin Attiam Aniamatt haza hoz-

h'tXor."- t a u 0 , n a es ott Iaktanak uolna, azhol most 
Ha- szegin Battiam fllestcri János haza uolt, mint uy haza-

sok nem igen nagi gazdagsagban, Latogatla inegh, az 

w l m y u r , s t e «} 1555. Eztendeöben cöket első leaniokuall 

A 1 1 u a u a 11. 

Ezenközben pcnigh szegin iob Aniain, mint Eöz-

uegi Azonj latta uolna bogi az Czeznek ueg Varnak ol-

talmazasara nem Elegedendő uolna, (el uezuen rcghen 

az előtte sokkall Szekes feieruar) Suplicalt az felséges 
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elköltözvén, ment a" beri kastélyába lakni, holott első Chíabyist-

leányát Ch iaby Anná t házasította egy jő katona főera- "lílda " 

bérnek Szelestére, Szelestey Sebestyén nevűnek, kiriil Pcrme,kei 

' J J ' házassága. 

való atyámfiai a' mezőlaki Szambó István gyermeki, és a' 

másikát Ch i aby Ka t a l i n t a' nemzetes Hagyinasy Les-

tárnak szalavármegyei Vice - Ispánnak, kiről való atyámfia 

Várad táján a' nagyságos Hagymásy Marg i t asszony, 

most a' tek in te tes és nagyságos Bocskay Ist-

v á n n á , és a' f ia VVarkocz György , etc. Harmadikát 

Ch iaby K r i s z t i n á t egy jószágos fő-nemes embernek, 

Szabarban, Püspök Fa rkas nevűnek, kinek magva sza-

kadt most: a' negyedikét szegény anyámat, az atyámnak, a' 

mint felebb megírtam; ötödikét Chiaby Sárát Marczaltőre 

egy régi tós-gyökeres fónemzetü fő-embernek özvegynek, 

M a r c z a l t h ő y M i k l ó snak , kirül való atyámfiai a* mos-

tani Sitkey Györgyné és Orozthoni János gyermeki; 

hatodikát Ch i aby Magdo l n á t S z cmczey J á n o s -

nak, kiknek is magvok szakadt; melly 's vejinek leányi-

val örömöket érvén, maga szegény jobbanyám Beri Kata-

lin néhány unokáival egyetemben, látta előtte egyszers-

mind tánczolni. 's fiát 'a leányával Beiben aJ nagy 

szobában, etc. 

Mikoron azért szegény atyám anyámat haza hozta A/. anyim 

volna Vágra, és ott laktanak volna, a' hol most szegény 

bátyám Mesteri János háza volt, mint új házasok nem igen 

nagy gazdagságban, látogatta meg az ur isten 1555. Wo t i . ay 

esztendőben őket első leányokkal A n n á v a l . 

Ezenközben pedig szegény jobbanyám, mint özvegy 

asszony látta volna, hogy a' Csesznek vég-várnak ótal-

mazására nem elegedendö volna, (elveszvén régen aze-

lőtt sokkal Székesfejérvár), supplicalt a' felséges 

Annii. 
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Rornay Czuzarnak es Magiar országi ki ralinak, bogi 

oda az cő Varabannis, Vitezleö Nepet rendelne eő felse-

ge, kitt inegh czelekeduen az feiedelein, hatta az Vi-

tezleö nep Előtt f\v Capitanúl, zegin iob Ániamnak ket 
VVatlli-

Lör: Ca- VVeytt, tudni illik, az en Attiamatt, es Szelestei Se-

pitaiisaga. Hestíentt: De Szelestej Sebestiennek nem tecznen az 

ottualo lakas szállott epen minden ottualo Capitansagh, 

az en Atiainra Egiedwll, Holott szegeni niolcz Ezten-

deig akor egi Wegben ott lakuan, Jámbor szolgalattia 

utan, úett io Allapatbeli Elömentseget, es io modon 

ualo keöltseget, Az meli wdö keözbenis, teöb gierme-

kekuelis zegin zwlejmet meg lattuan, ugiinint egi fia-

Watth: uall, Ferentzell, es Leaniauall Susannauall, az ur Isten, 

Fcrcnti. W e t h e m e g a7i Nenietwll az felliöll meg irtt l'arnas 

Wathai Benedeknetwll, Nagi uagon, penzen, azöregh ioszagatt 

egi Vduarhelliell, az inellien nagi swrö Giöinöltz kertt 

Waghi leuen, kezdett zegin Elsőben Epetteny egi fa nagi Ilend 

Haznak i$ a r a n a hazatt, köbe fekvő Castelj módra, azonhelen holl 
fabulkcz- ' j ] 

<tcti. mostaz en Hazamban az Istállók uadnak, Arokia lenen az 

fa Haznak akor ott holl most az en Hazamnak az De-

reka uagion, es kapuia ott hol az Toronjok uannak, De 

mikoron latta uolna szegin Attiam bogi az fa haz rom-

Az Cas- 1-ando, es nem örökös uolna, Vgi kezdette zegin azon 

t d n a k helen Teglabull Epettnj az mostany Waghy Hasza-

Wagl io i t matt fondomontboiuabúU wyonnan, mikor irtanak uolna 

ualo koz— 1560, es az Molnott azutan, 65.ben. 

dety. Azonközben az Czezneky Capitansagh felöli penig, 

nemell gonoz akaroy szegentt nem iol Cominendaluan. 

atta az feiedelein az Czezneky Capitansagott egi Szo-

koly Matthias neuő fw Embernek, az Giőri Hadbul ua-

lonak, kiket Eztendeön cziak az tizttben lakhattuan, 

lett halala azon Warban, Es Themettetett egi Sziluas 

kertben azon War alattb. Ky belében ismegb boczatta 



romai császárnak és magyarországi királynak, hogy oda az 

ő várába is vitézlő népet rendelne ö felsége, kit megcse-

lekedvén a' fejedelem, hagyta a' vitézlő nép előtt főkapi-

tányul szegény jobbanyámnak két vejét, tudniillik, az én 

atyámat, és Szelestey Sebestyént: de Szelestey Sebes- W a t h a y 

tyénnek nem tetszvén az ottvaló lakás, szállott épen min- kupi-1 

den ottvaló kapitányság az én atyámra egyedül, holott tan>s,is11-

szegény nyolez esztendeig akkor egy végben ott lakván, 

jámbor szolgalatja után, vett J ó állapotbeli elómentséget, 

és jó módon való költséget, a' melly időközben is, több 

gyermekekkel is szegény szüléimet meglátván, úgymint 

egy fiával, Ferencczel, és leányával Zsuzsánnával az ur vvTthay 

isten, vette meg a' néniétől a' felül megirt Parnas Be- Fcrcnc«>-
' . . W a t h a y 

nedeknétiil, Nagy vágón pénzen az örök jószágát egy Zsupánná, 

udvarhellyel, a' mellyen nagy siirü gyümölcskert levén, 

kezdett szegény elsőben építeni egy fa nagy rend borona váci 

házat, kőben-fekvő kastély módra, azon helyen, hol most az 

én házamban az istállók vannak, árka levén a' faháznak kc,!ded-

akkor ott, hol most az én házamnak a' dereka vagyon, és 

kapuja ott, hol a' tornyok vannak; de mikoron látta volna 

szegény atyám, hogy a' faház romlandó, és nem örökös 

volna, ugy kezdette szegény azon helyen téglából épí- A' 

teni a' mostani vági házamat fundamentomábál újon-

nan, mikor irtanak volna 1560. és a' malmot azután, Vás°» 
7 való 

65-ben. kczdcii. 

Azonközben a' cseszncki kapitányság felől pedig 

némclly gonosz akaróji szegényt nem jól comincndál-

ván, adta a' fejedelem a' cseszneki kapitányságot egy 

Szokolyi Mátyás nevü fő-embernek, a' győri hadból 

valónak, ki két esztendőn csak a' tisztben lakhat-

ván, lett halála azon várban, és temettetett egy szil-

vás-kertben azon vár alatt. Ki helyébe ismét bocsátó 
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az fciedclem, az Bezprcmi Ferrandott az ott ualo Ca-

pitansagra, dc azis ncui Eluén sokall touab szcrenczcs-

sen Tiztitt, Eset foglia nehani számos Czczneki Vitéz-

leőncpell az Török kezben, az Barsoniosson, puzta 

Szombatthelen kwuöll, az Swttfw neuö kúttnall, kitt 

azutan hittanak Ferrando kuthanakis. 

Mell idökeözben, Isten Jatta teöb liakall ismegb meg 

PaUsist- s z eS ' n szwlejmett 1563 es 65. Eztendókben Pallall cs 

uaii. Istuannall, Az Feiedelemis penig es az Giőrj kiralj kepe 

lattuan hamar hamar ualo zerenczettlensegekct az ket 

Capitannak j ismegb atta uizha szegin Attiauinak azon 

clöbbeni tiztett, (miuell annekwlis Eöröke uolt felese-

ge után,) 

Az en szwletesenmek megh irasa. 

Mikoron azertt Irthanak uolna Szigett uezcse utau 

1568 Eztendeóben, Zentt Mihali Hónak az foltara, 

Adott Engemis, azon szentt Istenöin, az en Szwleymnck 

ez Vilagra, azon Nagi Waaghon, es Wy hazban, az llaba 

felöli ualo Szobaban, Holott mindgiartt az en Eletemnek 

kezdetitt siralommall, kezduen ell, Jöuendeöltem Ez cza-

lard Világban, azen Eletheninek niomorusagatt, es min-

den zerenczctllen Allapattiatt, s keserues Bukban Bána-

tokban ualo forgandosagatt, De en Istenöm, LEG1EN 

A Z THE AKARATOD. — etc. 

Fellneuelkediicn penig ez wdő alatt, zegin Nencm 

Wattli: VVntha j A n n a első giermeke szwleimnek, Hazasc-

zasotassa. totta zegin Attiain, 1570. eztendeöben bogi irtanak uolna 

Wagrull , egi S a r f y P a l i neuö fw Nemes Embernek 

Szalasagban, Sarfeöre, mell szegin Nenemnek gierineki, 

az kik cinek Ilerescntzi Janosne K a t a , Es Poliani 

Cristophnc O r s i k , fiaj I s t n a n es G e ö r g i , Attiafiay. 
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a' fejedelem a' Bcszprémi Ferrandot az ott való kapi-

tányságra , de az is nem elvén sokkal tovább szerencsé-

sen tisztit, esett foglyá néhány számos cseszneki vitézlő 

néppel a' török kézbe, Bársonyoson, puszta Szombat-

helyen kiviil, a' Süttfő nevü kútnál, kit azután hívtanak 

Fcrrando kútjának is-

Melly időközben isten látta több fiakkal ismét meg 

szegény szüléimet 1563. és 65. esztendőkben Pállal és W a i h . P á i , 

Istvánnal, a' fejedelem is pedig és a' győri király képe 

látván hamar-hamar való szerencsétlenségeket a' két ka-

pitánynak, ismét adta vissza szegény atyámnak azon döb-

beni tisztet, (mivel annélkül is öröke volt felesége után). 

Az én születésemnek uiegirása. 

Mikoron azért irtanak volna Sziget vcszése után 

1568. esztendőben, szent Mihály hónak a' fogytára, adott 

engem is azon szent istenöm az én szüléimnek c' vi-

lágra, azon Nagy-Vágón, és új házban, a' Bába felöl 

való szobában, holott mingyárt az én életemnek kezdetit 

siralommal kezdvén el, jövendöltem e' csalárd világban 

az én életemnek nyomorúságát, és minden szerencsétlen 

állapotját, 's keserves búkban bánatokban való forgandó-

ságát, de én istenem, legyen a' te a k a r a t od , — etc. 

Felnevelkedvén pedig ez idő alatt szegény néném w..thay 

YVathay A n n a első gyermeke szüléimnek, házasította í f t"T»i" 

szegény atyám, 1570. esztendőben hogy irtanak volna 

Vágról, egy S á r f y l*ál nevü fő - nemes embernek Sza-

laságban, Sárföre, melly szegény nénémnek gyermeki, 

a' kik élnek, Heresentzy Jánosné Kata , és l'olányi Kris-

tófné O r s i k , fiai I s t v án és György , atyámfiai. 
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Sxcgin Al-

tiam liala-

lanak meg 

irasa. 

Tamctc-

se az Alti-

amnak. 

W a t t h : 

Susa: 

l lazasc-

tassa. 

YVegre mikoron Irthanak uolna 1573. Eztcndöben, 

szegin Attiain uigan Lakuan giakran az Czezncki Vitézlő 

Nepell (miuell igen uig lakó Ember uolt) egi \vdó keöz-

ben, ugi mintt egi zent Pether Pali napian, szent Jakab 

hauaban io kedue leuen zegin, Az Alsó Warban az fel-

seő kapunall, az Istállók aytaia előtt, egi ott allo Ta-

raczkott ky akartt uolna lwtettny, Es az Pattantius 

mondta uolna, hogi reghi töltés uolna az Taraczkban, es 

nem merne ki Iwnnj, Eő maga, meg zidogattuan az Pat-

tantinst, bailott az VVallara, esugi mind ketten az kano-

tott foguan be Wagtak uolna, az Taraczk guito likaban, 

mindgiartt cl szakadozott az Taraczk Es mind az ketteött 

zörnicn megh Eölte, magokatis el zaggattuan, Es ig ze-

gennek lett Halala, másod izben ualo Czezneki Capitansa-

ganak 9. Eztendeieben, etc. kinek testett ky uitettuen zegin 

Aniam, nagi kescrues sirassall Themette Wagbon, az 

kis Vagi Zent Egiliazban, etc. Maraduan zegin Aniara nagi 

Aruasagban, egi haiadon Leaniauall, Susannauall, Pallall, 

es enuelem kissebik fiauall, inert ket Battiam mar elöb 

meg boltanak uolth, Ferentz, en neuemen ualo, es 

Istuanka, lakozuan neleönk egietemben Waglion. 

Es ez \vdó alatt fel neuelkeduen zegin Nenemis 

W a t t h a y S u s a n n a , Hazasetotta Zegin Aniam 

1576. Eatendcőben, Soproniban, egi K a l d i D ö m ö t ö r 

ncuóJurista Nemes Embernek, zegin Ostffi Jakab tanacza-

bull. Etc. Kinek fia K a l d i I s t ó k Attiainfla szegin llat-

tiamis IVathay Pali egi Ideig Szilattoskolaban iaruati tanult 

alkalmas idcigh. De azutan Nemett Wyhelben aduan 

zegin Aniam Tauulsagra, az Nemett zot es Nemett irast 

ott perfecte tanulta uolt megh. 

Es enis fel ezerdeluen Isten altall, zerzett zegin 

Aniam Oskolában, Nemett Wyuarban, zegin O r o z t b o-

n i M i k l o s ne h oz, miuell az Aniam Eöczct Chiabi Saratt, 



Végre mikoron irtanak volna 1573. esztendőben, szc- Szegény 

gény atyáin vigan lakván gyakran a' eseszneki vitézlő úiánnk 

néppel, (mivel igen vig lakó ember volt}, egy időközben, m c S ' r « s a 

úgymint egy szent Péter-Pál napján, szent Jakab havá-

ban jó kedve levén , szegény az alsó várban a' felső ka-

punál, az istállók ajtaja előtt, egy ott álló taraczkot ki 

akart volna lötetni, és a' pattantyús mondta volna, hogy 

régi töltés volna a? taraczkban, és nem merné kilőni, ö-

maga, megszidogatván a' pattantyúst, hajlott a' vál-

lára, és ugy mind ketten a' kanóezot fogván, bevágtak 

volna a" taraczk gyújtó likába, mingyárt elszakadozott 

a' taraczk és mind a' kettőt szörnyen megölte, magokat 

is elszaggatván, és igy szegénynek lett halála, másod 

izben való eseszneki kapitányságának 9. esztendejében, 

kinek testét kivitetvén szegény anyám, nagy keserves 

sirással temette Vágón a' kis vági szentegyházba, etc. 

Maradván szegény anyám nagy árvaságban, egy hajadon Temetése 

leányával, Zsuzsánnával, Pállal, és énvelem kisebbik fiá- a i 

val , mert két bátyáin már előbb megholtanak volt, Fc-

rencz, én nevemen való, és Istvánka lakozván velünk 

egyetemben Vágón. 

És ez idő alatt felnevelkedvén szegény néném is Wath»y 

YVathay Z s u z s á i m a, házasította szegény anyám 1576. zsúnnn hi-

esztendóben, Sopronyban egy K á l d i D ö m ö t ö r nevü *as",'isa-

Jurista nemes embernek, szegény O s t f f y Jakab tanácsá-

ból, etc. Kinek fia K á l d i I s t ó k atyámfia szegény bátyám 

is YVathay Pál egy ideig Szilott oskolába járván, tanult al-

kalmas ideig. De azután Német-Üjhelybe adván sze-

gény anyám tanulságra, a' német szót és német irást ott 

perfecte tanulta volt meg. 

És én is felserdülvén isten által, szerzett szegény 

anyáin oskolába, Német-Újvárba, szegény Oroz t hon i 

M i k l ó s á é h o z , mivel az anyám öccsét Chiaby Sárát, 
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Marczaltheöni Miklós lialala ntan, Vette uolt Oroz-

thoni cll, csleaniat, Saratt, Marczaltcöuitwll ualott, az 

Agh Orozthoni, az cő ílanak Janosnak uette felesegeöll, 

azaz, azAttia, Janosnak, Anniauall, Es Miklós menicuell, 

ifniaba az fia János haltanak. azincl Elsőben ualo Oskolaban 

adatasom. adatasom lett in Anno 1578. Es ott mint ket Eztcndön 

bogi tanulgattam uolna, lett halala zegin Eöregbik Nenem-

nek, 1580. Eztcndöben, llonnad zegin Aniam el hoz-

uan, ismegh adott Sopronban az Nenemhez VVatthay Su-

sanna hazahoz, oskolaban ualo thanettatasom uegwll. 

llolott mikoron ualamennire fondoinentboinott uettem 

uolna mar az Tanúlsagban, szegin Battiam YVatthay Pali, 

( az Oskolatt regen el hagiuan) Nemett uyuarban, az 

Thekcntetös es Nagos Battiani Boldisar uduaraban leuen, 

az ur Iffiay között, es az Vrnak kedueben leuen, Betbe-

gwlt es bolt megh zegeni az Hideg Czömörben, Eletének 

20dik Eztendeieben szegin Aniamnak es minden Attiafiaj-

u (|| nak nagi keserues siralmokra, Jelen leuen zegin Aniam 

Pal hala la . balakortt, kinek halala lett azon Nemett Vyuarban, ze-

gin Orozthoni hazanall 1582. zent Lucza azoni napia, es 

Themettetett az Warasi nagi Templomban belüli, mel ze-

gin Aniamnak faidalmas keserwsseget nincz ki meg ir-

hnttna erötte; 

Es iattuan mar minden fiaytul zegin megh foztattatt-

nak lenni, egiedwll en cziak maraduan, mint Ania el 

ieducn zegin bogi enis megh balok, ha thwle tliauoll le-

Oskola oi zek, ugian azon Eztendeőben, uitetett ki zegin az Oskolabűll 

í iag iasom. c s Tanölsagbiíl, eleg tudattlansagban, nekem elege nagi 

Karomra, mell dolgokkall, Az Aniak giakran, nagi karo-

katt zereznek, az ö Gierinekeknek effelekell, Gondolnan az 

eö Anniaj zerelmekhez kepest azt, bogi ha az eő gierme-

kek twleök el thauozandik, esaz eö szömök nem latthattiak 
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Marczalthőy Miklós halála után vette volt Orozthoni el, és 

leányát, Sárát, Marczalthóytül valót, az agg Orozthoni, 

az ő fiának Jánosnak vette feleségül, azaz, az atyja 

Jánosnak, anyjával, és Miklós menyével, a' fia János 

háltanak. A' melly elsőben való oskolába adatásom lett Az én os-
kólába 

in anno 1578. és ott mind két esztendőn hogy tanulgat- adatásom 

tam volna, lett halála szegény öregbik nénémnek 1580. 

esztendőben, honnand szegény anyám elhozván, ismét 

adott Sopronyba a' nénémhez YVathay Zsuzsánna házához, 

oskolában való taníttatásom végül. 

Holott mikoron valamennyire fundamentomot vettem 

volna már a' tanulságban, szegény bátyám YVathay Pál 

(az oskolát régen elhagyván}, Német-Újvárban, a' te-

kintetes és nagos Batthiányi Boldizsár udvarában levén, az 

úr ifjai között, és az úrnak kedvében levén, betegült 

és holt meg szegény a' hideg csömörben, életének 20-dik 

esztendejében szegény anyámnak és minden atyjafiainak 

nagy keserves sirahnokra, jelen levén szegény anyám ha-

lálakor, kinek halála lett azon Német-Újvárban, sze- Wathay 

gény Orozthoni házánál 1582. szent Lucza asszony napján, l ' " l h a h l u 

és temettetett a' városi nagy templomban belől, melly 

szegény anyámnak fájdalmas keserűségét nincs ki meg 

írhatná érette. 

És látván már minden fiaitul szegény megfosztott-

nak lenni, egyedül én csak maradván, mint anya elijed-

vén szegény, hogy én is meghalok, ha tőle távol leszek, 

ugyanazon esztendőben vitetett ki szegény az oskolábul és oskoiael-

tanulságbul, elég tudatlanságban, nekem eléggé nagy hasy4süni-

káromra; melly dolgokkal az anyák gyakran nagy káro-

kat szereznek az ó gyermeküknek, effélékkel gondolván 

az ő anyai szerelmükhez képest azt, hogy ha az ó gyer-

mekük tőlük eltávozandik. és az ö szemük nem láthatják, 

o 
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meg halnak, mely dolog pcnig all rziak az Istennek hatal-

mában. 

Thouabba mikoron ott hon Hazamnnl mar nolneknagi za-

bndsagban,(ki nekem igen teczik uala a kor} EsZeginBattiam 

Mesteri János Agaraiuall keduemreualoniulazattban, es Ve-

hem looak tanetasaban uolnek foglalatos, (zep keuesMene-

swnk leuen}az KathonasagnakcziakEöruendek uala, Azinel 

keözben szegin Batiam Mesteri János meg Jöuen Thihanbull, 

miuell akor ottualo Capitan uolt, sok keresim uthan zegin 

Aniamtúl meg nierem hogi engeinis az Battiammall be bo-

Tiiianban czasson Thihanban, kittmeg nieruen be menek zegin Bat-
1 a kasom. 

tiaminall, Bemenuen azertt uoltam, lakuan ott. o. holnapig, 

in Anno 1584. eztendöben, Holott az Ittaltt, Kathonal-

kodast, es azVegbeli Allapattnak első rezett kezthem el-

sőben thanűlgattnj. 

Honnand Martinsban, mas Eztendeöre meg Jöuen, es 

io Vastag lffiusagbcli allapatban marleuen, Valainennire 

az zerclmeskedett hatt Ezemben nettem uolt, ki zegin 

Aniamnak nem teczuen, es megh böntettuen, nele meg 

haboradam, Es budosni akaruan indulnom, szegin Battiain 

Mesteri János, Paparúl megh hiua, deugian nem teczhett-

uen semikentt az hon lakas, mindenkor ky YVngiodom 

uala az Vegekben. 

Az cn Kathonalkodasom, es szellieliialo szolga-

laton, forgottsagimnak megh irasa köuetkezik. 

Mikoron azertt latta uolna szegin Aniam, es teöb 

Attiamfiay, hogi Istenteüll az Kathonalkodasra uolna hi-

uatalom, Es Nadasdi Ferentz az Papaj Bezpremi, es teöb 

körwll ualo Yregbeliekell, (Thelen az Balathon Jegen ál-

tali menuen} Koppant megh nettek uolna, Papán az Ivo-

thiauetiekortt, cg Louat 100 Talléron Vetetek az Aniam-

inall, Es ugian ott, akaruan sok fw bízott uraim, es 
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meghalnak, melly dolog pedig áll csak az istennek hatal-

mában. 

Továbbá mikoron otthon házamnál már volnék nagy 

szabadságban, (k i nekem igen tetszik vala akkor), és 

szegény bátyám Mesteri János agaraival kedvemre való 

nyulászatban, és vehemlovak tanításában volnék foglala-

tos, (szép kevés ménesünk levén), a' katonaságnak csak 

örvendek vala, a' inelly közben szegény bátyám Mesteri 

János megjővén Tihanybdl, mivel akkor ott való kapi-

tány volt, sok kérésim után szegény anyámtul meg-

nyerérn, hogy engem is a'bátyámmal bebocsásson Tihanyba, T ih baI 

kit megnyervén, bemenék szegény bátyámmal, bemenvén l ak i som. 

azért, voltam, lakván ott 6 hónapig in anno 1584. esz-

tendőben, holott az itt állt katonálkodást, és a'végbeli 

állapotnak első részét kezdem elsőben tanulgatni. 

Honnand martiusban más esztendőre megjővén, és 

jó vastag ifjuságbeli állapotban már levén, valamennyire 

a' szerelmeskedést hát eszembe vettem volt, ki szegény 

anyámnak nem tetszvén, és megbüntetvén, vele meg-

háborodám, és budosni akarván indulnom, szegény bá-

tyám Mesteri János Pápáról ineghiva, de ugyan nem tetsz-

hetvén semmiként a' hon-lakás, mindenkor kivágyódom 

vala a' végekbe. 

Az én katonálkodásom, és széllel való szolgá-

laton forgottságimnak megírása következik. 

Mikoron azért látta volna szegény anyám, és több 

atyámfiai, hogy istentől a' katonálkodásra volna hiva-

talom, és Nádasdy Ferencz a' pápai, beszprérai, és 

több körül való végbeliekkel, (télen a' Balaton jegén 

általmenvén), Koppant megvették volna, Pápán a' 

kótyavetyekor egy lovat 100 talléron véteték az anyám-

mal , és ugyan ott akarván sok fő bízott uraim és 

2* 
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Attiamfiay- zerzeni, az Wrhoz Nadasdihoz Bodonhelre, 

miuell akor ott száz Lonassa uolt, nem uen be Hadaban 

inonduan hogi nincz liell, Iviertt soha az en Elethemben 

nem len az uthan kediicm az io Wratt szolgálnom, noha 

uegre örömöst oztan uette uolna szolgalathom, 

Gondolkoduan azertt azen Ilfiusagom Erthelme sze-

rent is, es neraell Attiamfiay, s Barathiin tetzese, inte-

sebwlis, hogi az en Attiam es Aniam eörekeben uolna 

Cxcznok- iob nekem, Czeznekben szolgálnom, szerződéin oda 

Kakasom. 4 Paripauall, in Anno 1585. mel szegin Aniamnak nem 

teezik uala, miuell az Czeznek Wara, az Töröknek igen 

Vtaban uala, es az Czatazoktúl fogli hellicn uala, felttuen 

szegin uezedelemtwll, De az ur Isten zent kegielmessege 

zerentt megh otalmazuan minden ot laktomban, megh 

tarta uezedelemtwll, Holott mikoron láttam es Ezem-

ben nettem uolna, hogi az ottualo Capitan O g r o n f i 

I s t u a n az en keueseinet, es Eöröksegemnek Jöuedel-

met, minden felöli uonna, az mit zegin Attiam halalatiíl 

foguan az kitt meg zokott uala, nem twrhettuen az so-

katt, meg haborodam úele, Es. 11. Holnapianak ott laka-

Czeznek- som utan, az Mustrán buezut úek az heltwll, meg 

bwi ki monduan az Capitanak hogi oli Heltt, es Capitantt kere-

huc 7.Ü7..Í mel'nek segetsegeuell megh akarom otalmoznom 
som. ' o a o 

az En örökömet, Nem sokatt kesuen es lakuan azertt 

Giörbcn Haszamnall, ismeg szerződem, Nagi Giörben, 1586. Ez-

íödosöm1!" tendöben, ket Paripauall szegin Tomacz, másképén Gre-

goroczi Yrincze hadaban ki akor Giöri Vice Capitan uala, 

miuel penig akorban Giör fw hell leuen, sok fw Nemes 

es Vitezleö rend lakia uala, nem mindgiartt, három es 

4 Paripauall uettenek be az ott ualo hadban inindentt, etc. 

Mell nagi Giörbwll kemenben kezdem az Czezneki 

Joszagomatt bírnom, es Jöuedelmet magamhoz zolgal-

tattnom, ki foglalluan lassan lassan az Capitan kezebwll, tar-
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atyámfiai szerzeni az úrhoz Nódasdyhoz Bodonhelyre, mi-

vel akkor ott száz lovasa volt, nem vén be hadába, mond-

ván, hogy nincs hely; kiért soha az én életemben nein lén 

azután kedvein a' jó urat szolgálnom, noha végre örö-

mest osztán vette volna szolgálatom'. 

Gondolkodván azért az én ifjúságom értelme szerint 

is, és néinelly atyáinfiai 's barátim tetszése intéséből is, 

hogy az éu atyám és anyám örökében volna jobb nekem 

Csesznek ben szolgálnom, szerződéin oda 4 paripával in Csesznck-

anno 1585. melly szegény anyámnak nem tetszik vala, laKilom. 

mivel a' Csesznek vára a' töröknek igen útában vala, és 

a'csatázóktul foghelyen vala, féltvén szegény veszede-

lemtől; de az úr isten szent kegyelmessége szerint meg-

ótalmazván minden ott laktomban, megtarta veszedelem-

től , holott mikoron láttam és eszembe vettem volna, hogy 

az ottvaló kapitány Ogron f i I s t v án az én kevesemet 

és örökségemnek jövedelmét minden felől vonná, a' mint 

szegény atyám halálátul fogva a' kit meg szokott vala, 

nem tűrhetvén a' sokat, megháborodám vele, és 11 hó-

napjának ott lakásom után, a' mustrán búcsút vék a' 

helytől, megmondván a' kapitánynak, hogy olly helyt, és czesznek-

kapitányt keresek, raellynek segítségével meg akarom 

ótalmaznom az én örökömet, nein sokat késvén és lakván 

azért házamnál, ismét szerződéin Nagy-Győrben, 1586. (jvőibcn 

esztendőben, két paripával szegény Thomacz, másképen ^ícscm." 

Gregoróczi Vincze hadába, ki akkor győri vice-kapitány 

vala; mivel pedig akkorban Győr főhely levén, sok fő 

nemes és vitézlő rend lakja vala, nein mingyárt, bárom 

és 4 paripával vcttenek be az ott való hadba mindent, 

etc. 

Melly Nagy-Győrbül keményben kezdem a' eseszneki 

jószágomat bírnom, és jövedelmét magamhoz szolgáltat-

nom, kifoglulván lassan-lassan a'kapitány kezéből tar-
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tomaniatt mind Adoyauall, Fw Embereknek azertt mikoron 

ismeretekben iutottam uolna, es iobban iobban keduckben , 

Vek fondainenthoinott az Embersegthanulasban,Es lattuan 

zegin Hadnagiomis forgolodasomatt es nem Itest uoltomat 

4 Parpiaual ualo fw legensegre Emelt uala, Es ig' zelliell 

hathonaskoduan s — ott mar nebani Eztendeig lakuan, az 

Czatazokkall giakran zerenczek probalason forgolottam 

uolna, Egi szent Egied Napian, in Anno 1588, az Melegh 

Heginel, az Nyeky Wölgiben, az Székes feiernari utatt 

lesnenk, Talalank, ualami Malomban menő 7. szekerrell 

leuö gialog Törökökre, kik mint 35. ualanak, es mi 20 Lo-

uall. Kikre raiok wttuen, es en mint egi io kcöllö, Ko-

piamatt, (közikben öklöluen) egiken cllrontam, holott az 

Sebben iob Czoinbomatt puskauall altal lőnek az Törökök, es az 

uaio*Ese- Louamnak, ki föslött io, es szép szabasd uala, az szwgic 
scm- mellett az iob Lapiczkaiatt, azon wtkeözettben dardauall 

altalI uerek, De magamatt az ur Isten meg otalmazuan 

el Esestwll, mégis ki uin közölök, Es az Törökök teöbbe-

kettis meg sebesettuen köztök, es megis öluen, eöket nagi 

karínkall el hagiank. Az teöb Kathona tarsaim penigh 

engem mint igen sebesst, (Czakuaratt egi koczitt foguan,) 

azon koczin Thataban uinek, Holott szegin P a p i Geö r g i , 

ki akor ottfw Capitan uala, fogadgia Isten neky, sok io 

Einbersegell leuen. 16. napig ott fekwuen, giogietatott es 

gondomatt uiselte. 

Nehan' Eztendeökig azertt megis mind ezek utan 

Ceörben lakuan Jószágom otalmazasaertt, len halala sze-

Kin Vice Capitanomnak Gregoroczi Vinczenek, mell'nek 

halala utan len Jönese az fw Iviralkepesegre ugian azon 

Ceörben, GrolT Ferdinánd ab Hardegk Wr, 

Mikoron azertt Irtanak uolna 1593. Eztcndöben az 

ZcpinA Kalendarinm zerent ualo Zentt Ciörgi napian, el 

amHaUk. hozuan az en szegin Zwle Aniamnakis halalanak ideiett, 
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tományát mind adójával. Fő embereknek azért mikoron is-

meretükbe jutottam volna, és jobban-jobban kedvükbe, 

vék fundamentoinot az emberség - tanulásban, és látván 

szegény hadnagyom is forgolódásomat és nem rest volto-

mat, 4 paripával való főlegénységre emelt vala, és igy 

széllel katonáskodván, 's ott már néhány esztendeig lak-

ván, a' csatázókkal gyakran szerencse-próbáláson for-

golódtam volna, egy szent Egyed napján in anno 1588. 

a' Meleg hegynél, a' Nyéki völgyben, a' székesfejérvári 

utat lesnénk, találánk valami malomba menő 7 szekér-

rel levő gyalog törökökre, kik mind 35. valának, és 

mi 20 lóval. Kikre rájuk ütvén, és én mint egy jó küllő 

kopjámat (közikbe öklölvén}, egyiken elrontani, holott ° v»íó 

a' jobb czombomat puskával általlövék a' törökök, és a' csosul"' 

lovamnak, ki feslett jó és szép-szabású vala, a' sziigyc 

mellett a' jobb lapiczkáját azon ütközetben dárdával ál-

tal verék: de magamat az úr isten megótalmazván elesés-

től, mégis kivin köziilök, és a' törökök többeket is 

megsebesítvén köztük, és meg is ölvén, őket nagy kálónk-

kal elhagyánk. A' több katona-társaim pedig engem mint 

igen sebest (Csákvárott egy kocsit fogván}, azon kocsin 

Tatába vinek, holott szegény Pap i György , ki akkor 

ott fő kapitány vala, fogadja isten neki, sok jó ember-

séggel levén, 16 napig ott feküvén, gyógyíttatott és gon-

domat viselte. 

Néhány esztendőkig azért mégis mind ezek után 

Győrben lakván jószágom ótalinazásaért, lén halála 

szegény vice - kapitányomnak Gregoróczi Vinczének, 

mellynek halála után lén jövése a' fő - királyképességre 

ugyan azon Győrben gróf Ferdinánd ab Hardegh úr. 

Mikoron azért irtanak volna 1593. esztendőben az 

új kalendáriom szerint való szent György napján, elhoz- s»cgény 

ván az én szegény szüle-anyámnak is halálának idejét h"ui!" 
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Jo Vensege korán, az az mint Ideienek 58. Eztendeie 

korán nem maga megh untt roshattsagban, az kegiel-

ines Yrr Isten: ueue ki ez Vilagbűl Napkelettkortt zin-

then, az Raba felöli ualo kis Boltban, kitt szegin Ne-

nemmell YVathay Annaual Themettwnk zegin Attiam 

melle az kisVagi Zentt Egihazbanj, etc. Az kiralkepe pe-

Wmadra n jg bizuan neminemö dolgott ream, kezerette YVarad-
iialo _ 

Menesem, taiara Boczkay Istuanhoz be mennem, miuel penig az 

Nenemcí, feieseget Boczkaynak, ugianis soha nem lát-

tám uala, magamnakis uala akarathom az Vttra ualo 

oda menesre, Azhoua ugian azon. 93. Eztendöben Giaz 

ruhaban be menek Szekelhidra, YVaradra, es Kerskiben, 

miuel akor Boczkay YVaradi fw Capitan uala, Holott Tha-

laluan Nenemett Vrauall egietemben Attiafisagoskepen fo-

gaduan zerettettel lathanak, az houa uoltt kesesem há-

rom holnapig. 

Az kiralkepetwl ram hízott dolognak azertt miko-

ron ott gondgiatt uiselthein uolna, es haza igiekeztem 

uolna, Boczkay Istuan, es felesegetwll meg ayande-

Feíeruar koztattam uolna giöngedcn: Fűtek ky azmi feldeönkre, 

ua l oha r t z Mindzcntthonak az utollian, Holott Thalaluan az kiral-

cso t t s ze- kepet, hatt Reő Koinaromnall az Duna mellett Haddal 
renczet-

lensepe fekeznek, miuel Szynan Bassa adig mig en oda le Jár-

tam uala, Bezpremet Palotait ell uette uolt az mienkteöll. 

Az meli Tabortt lattuan, Hazamhoz sem menek, 

hanem az hon maratt Louaim, Zolgaim, es Zerzamy-

mertt kwlduen, miuel 6. lora maruala fizetescm, az 

kiralkepe mellett maradék. Honnad hogi Zekesfeieruar 

ala indultonk uolna, az Ingouan es Sziget uarast rnegli 

ueuen, es inimícn inorhaiokatt el nieruen az Feieruari-

aknak, az Budaj Bassa rank Jöue, Es az Zentt Bor-

bala azoni Haraztia zelebcn, Az Almasi Vttnall, uele 

meg wttkeözenk, ugian azon 93. Esztendőben, Zent 
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jó vénsége korán, azaz mint idejének 58. esztendeje korán, 

nem maga megunt roskadtságban a' kegyelmes úr isten 

vevé ki e' vibígbul napkeletkor szintén, a' Rába felöl való 

kis boltban, kit szegény nénémmel Watbay Annával temet-

tünk szegény atyám mellé a' kis vági szentegyházba, etc. 

A' király képe pedig bízván néminemű dolgot reám, kénysze-

ríte Várad tájára Bocskay Istvánhoz bemennem, mivel Váradra 

pedig a' nénémet, feleségét Bocskaynak, ugyanis soha menás»m. 

nem láttáin vala, magainnak is vala akaratom az útra való 

oda menésre, a' hová ugyan azon 93. esztendőben gyász 

ruhában bemenék Székelyhidra, Váradra és Kerskibe, 

mivel akkor Bocskay váradi fő-kapitány vala, holott ta-

lálván nénémet urával egyetemben, atyafiságosképen fo-

gadván, szeretettel látának, a' hová volt késésem bárom 

hónapig. 

A' király képétől rám bizott dolognak azért mikoron 

ott gondját viseltem volna, és haza igyekeztem volna, 

Bocskay István, és feleségétül megajándékoztattam volna, 

gyöngéden futék ki a' mi földünkre, mindszent hónak Fejérvár 
, ' alatt való 

az utolján, holott találván a' királyképét, hát Rév-Ko- h a r c z h 

móromnál a'Duna mellett haddal fekesznek, mivel Szinán csótunsóí 

basa addig, mig én oda lejártam vala, Beszpréinet, Palotát "atiJv-

elvette volt a' miénktül. 

A' melly tábort látván, házamhoz sem menék, hanem 

a' bon maradt lovaim, szolgáim és szerszámimért küldvén, 

mivel G lóra már vala fizetésem, a' király képe mellett 

maradék. Honnand hogy Székesfejérvár alá indultunk volna, 

az Ingovány és Sziget várost inegvcvén, és minden marbáju-

kat elnyervén a'fejérváriaknak, a' budai basa ránk jöve, 

és a' szent Borbála asszony harasztja szélében, az almási 

útnál vele megütközénk, ugyan azon 93. esztendőben, szent 
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Imre kiral napian, kitt az Isten tficg Vere áltáluk min-

den hadauall az Jantzar Agatt eleuenen meg t'oguan, 

Holott nekemis azon első wtkezet kortt az Niergem el 

fordúla, es az feldre Esuen egi Meztelen Pallossall, az 

Louain el futa az futó Törökökkell ki Jö uala, es az 

Seregnek az kibe ualek egi reze altalmenucn raitam 

miuel elöl az Szazlok alatt estem uala ell , cziak az 

Isten tarta bogi minden Leölkömet, Belemet ki nem 

tiprak az Louasok, de az Isten es Fegiuerink szerzain 

segettseg leuen, elethem meg tartatek, Honnan meg 

teruen azon Thelen^uolt Lakasom Czeznekben az Ca-

pitan helett. 

Ezkepen azertt mikor megh háborodott uolna az 

kett Czazar es mind az Orzagh es az frig' feli bomlott 

Watth: uolna, mar Eztergam ala kezewlnenk, lett halala zegin 

kiaH a" N e n e m n e ' í i s j Watthay Annanak Walthon, 1594. az eö 

szent Geörgi napian, megh szaluan azertt Eztergamott, 

hogi szokal sokall ezt meg ne iriam, len alóla ismeg 

el pironkodasunk. 

Szinan Bassa feli Juttuan ismeg 1594. Eztendeöben 

( J i ömck zömöuk előtt Thatatt harmad napra meg neue Papitul, 
UH'"* 6Zftl™ 

íasa. papitt ki boczattuan belőle, es fellieb szaluan azonkepen 

Zent Martont, Es mys mas felöl az az belöll az Duna 

mellet Geörfele fel Ballaguan, len ineg szallasa ugi 

Geörnekis Szinan Bassatiíl azon Eztendöben, kis Azoni 

Napian. 9. orataiban, ele. Holott az kathonakatt az kiral-

kepe ky szalletuan az Warasbúll, reuekre rendelte uala, az 

Duna melle bogi ott az Thatartúl otalmaznank az llu-

natt, De nemi wdöre altal Jöuen az Dunán az Thatar 

Musorfzor uztatassall, Es, mys az Táborbeli Nemett fegiueresekkell 

«»io meg es teöb kathonakall az Szauay Vgarokon raiok indulnnk. 

Mbwic- holott elöli iaro seregben leuen en, az Tatarok Nillal] 

*cm. a z |jai0gi laboinalt altall Löuen az szarain Czoutiatis 
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Imre király napján, kit az isten megvere általunk 

minden hadával, a' jancsár agát elevenen megfogván, 

holott nekem is azon első ütközetkor a' nyergem el-

fordula, és a' földre esvén egy meztelen palossal, a' lo-

vam elfuta a' futó törökökkel ki jő vala, és a' seregnek, 

a' kiben valék, egy része általmenvén rajtam, mivel elől a' 

zászlók alatt estem vala el, csak az isten tarta, hogy 

minden lelkűmet, bélemet ki nem tiprák a' lovasok, de 

az isten és fegyvereink szerszáma segítség levén, életem 

inegtartaték, honnan megtérvén, azon télen volt lakásom 

Csesznekben a' kapitany helyett. 

E'képen azért mikor megháborodott volna a' két 

császár és mind az ország és a' frigy felbomlott volna, W a t i m y 

már Esztergáin alá készülnénk, lett halála szegény néném- An,'VJii
l'il" 

nek is, YVathay Annának Valthon 1591. az ó szent György 

napján, megszállván azért Esztergomot, hogy szókkal 

sokkal ezt meg ne irjam, lén alóla ismét elpironko-

dásunk. 

Szinán basa feljutván ismét 1594. esztendőben, sze-

münk előtt Tatát harmad napra megvevé Papitul, Papit Gjörmeg-

kibocsátván belőle, és felebb szállván azonképen Szent- 8ZalUsa* 

Mártont, és mi is más felől, azaz, belől a' Duna mellett 

Győr felé fel ballagván, lén megszállása ugy Győrnek is Szi-

nán bnsától azon esztendőben, kis asszony napján 9 óra 

tájban, etc. Holott a' katonákat a' király képe kiszállítván 

a'városbul, révekre rendelte vala a'Duna mellé, hogy ott a' 

Tatártul ótalmaznánk a' Dunát, de némi időre általjővén 

a' Dunán a' Tatár usztatással, és mi is a' táborbeli német 

fegyveresekkel és több katonákkal a' szávai ugarokon rájuk M , | 

indulónk, holott elöljáró seregben levén én, a' tatárok s«or v»ió 

nyíllal a' balogi lábamat általlövén, a' száram csontját is 'Tfscm.'" 
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Papa lic-

itese. 

0 ivarban 

ualo I .a-

kasoin. 

Hailnag'-

saglira 

ualo első 

ál lásom. 

meg hattuan, Sebben esem, De az Tatarokalt az Dn-

nanak ismeg ugrattuan sok Ezer köztök meg Jua az 

Dunatt, etc. Meli sebesegeinben Geörben mint L5 Napig 

fekuen, nem bizhatam magamatt, Hanem Zombatthelre 

Hersenczi János sogorom Hazahoz uitettuen magamatt, 

lett maid harmadfel holnapig giogiulasoin. 

Azomban penig Gieör eluezuen. es Papatis puztan 

bagiiian az Magiarok, Es Nemetekis benne leuen, kiben 

Turi Farkas Capitan kepe, uolt, az en Waghi Joszagom-

is mind el puztuluan Rabaközcl de Egestewll megis 

az Wagi falu meg maraduan Marattanak meg az Casteli-

ban megis megh az en Ispánom zolgaim, es futott 

zegensegh, mel feld akorban minemö zörniwsegbcn uolt, 

es mind az Egez Rababelsö fel mind Beczigh es remw-

lesben, nincz aztt ki megh Irhattna. 

Az Ceöri Kathonakban penig az kik megh maratta-

nak uala, az Geör alol ualo el futasban, es egieb Har-

czokban, Rendelte es zallettotta eöket M a t t l i i a s 

H e r t z egb Ouarban, Iloiiaualo miuell enis ualek, es 

az Sebbwll mar megh erössettem uala, inenek be Ouar-

ban, bogi en fizeteseraet fel ueuen teöbe ott ne maradnék. 

De mikoron az Mustra nem mindgiartt el Jwtt uol-

na, (azinint en remenlem uala") Az ottualo Nemett Ca-

pitannak teczuen zolgalathom, meg marazta az beiben. 

Mel' helben iobban iobban forgoloduan Es iniud Vitez-

leö Nepnek fw es Vice Capitanomnak, seött meg az 

Menieczkeknekis keduekben iutottam uolna, Az fw Ca-

pitan kinek Sidmont Hagir uala neue, in Anno. I595ben 

25. Lora ualo Hadnagisagott szerze, es 8. lora ualo 

fizetcst, azraelhelben azmi keues Időn lakhatam, Ele-

theuiett mondom keduemre Elem, igaz Ilfiii legennek 

modgiaszerent, Jo Zolgaim, Louaim es Agaraim iok 

leuen. 
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meghatván, sebbe esém, de a' tatárokat a' Dnnának is-

mét ugratván, sok ezer köztük megiváa'Dunát, etc. Melly 

sebeségemben Győrben mint 15 napig fekvén, nem bíz-

hattam magamat, hanem Szombathelyre Hersenczi János 

sógorom házához vitetvén magamat, lett majd harmadfél 

hónapig gyógyulásom. 

Azonban pedig Győr elveszvén, és Pápát is pusztán P á p a 

hagyván a' magyarok és németek is benne levén, kiben vcs7•esc• 

Túri Farkas kapitányképe volt, az én vági jószágom is 

mind elpusztulván Rába közel, de égestül mégis a' 

Vági falu megmaradván, maradtanak meg a' kastélyban 

mégis az én ispánom, szolgáim, és futott szegénység, 

melly föld akkorban minemű szörnyűségben volt, és mind 

az egész Rába belső fél mind Bécsig, és rémülésben, 

nincs, azt ki meg írhatná. 

A' győri katonákban pedig a' kik megmaradtanak vala, 

a'Győr alul való elfutásban és egyéb harczokban, ren-

delte és szállította őket M á t y á s b e r e z e g Óvárba, 

hová való mivel én is valék, és a'sebből már megerösed-

tem vala, menék be Ovárba, hogy én fizetésemet felvé-

vén, többé ott ne maradnék. 

De mikoron a' mustra nem mingyárt eljött volna, ( V 

mint én reménylem vala), az ottvaló német kapitánynak ó v á r b a n 

tetszvén szolgálatom, megmaraszta a' helyben. Melly hely- ' som. * 

ben jobban jobban forgolódván és mint vitézlő népnek fő 

és vicekapitányomnak, sőt még a' menyecskéknek is ked-

vükbe jutottam volna, a' fő-kapitány, kinek Sidinont 

Hagir vala neve, in anno 1595. 25 lóra való hadnagy- Hadnagy-

ságot szerze, és 8 lóra való fizetést, a' melly helyben a' 

mi k e v é s időn lakhattam, életemet, mondom, kedvemre som. 

élém igaz ifjú legénynek módja szerint, jó szolgáim, lo-

vaim és agaraim jók levén. 
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Ott Letliemnck azertt inintt kett Eztendeie utan, len 

megh fogtatasa, Egi Battiamnak az fw Capitantul Chiabi 

ismeg Mihal neuönek ki az beiben fw YVaida uala 300 gialognak, 
Owart cl i/ • 

hagiasom- arulossagnak szine alatt, ky igen igaz es tbeökelletbes Jain-

nak oka. bor fw Emberuala, s nagi Artattlan, Az Capitanommall ue-

gette megh baborodam, Es el akaruan haginom az Helt bu-

ezuzam az Capitantul, de eö miuel igen roz Emberuala, 

nem akar uala el boczattni, es en meg izennem neki, 

hogi nem lakom Capitansaga alatt mint ollian roz Em-

bernek, Tartoztatas ala uete engemis, ugi hogi ne lé-

gién szabad eö hire nekwll sohoua ky mennem, Es az 

Warasbul ky 45. napig nem uolt szabad sohoua men-

nem, de zellicl rezegeskednem az Warasban zabad uolt. 

Fel boczattuan azertt Herczeg Vrunkhoz enis egi 

Emberemett, paranczolatott hozek az Capitanra bogi feli 

boczasson eö felsegehez igassagom megh bezelnj, nem 

akaruala ugis el boczattnj, De en Egikoron Louaimatt 

Menenem'' Niergelttettuen ki menek az kapun, es felraenek Poson-

ban az Herczeghez akor ott lenen az Giwlesben, 4Io-

lott szegin Nadasdi YVram segettsegeuell meg inene-

keduen, minden ram zerzett giwleölsegbull, menek Sar-

uara szolgalatra. 

Houa miuell annak előtteis biuatalom uala, mind 

az Wrtul smind szegin Capitanointull M a r o t h i Mi-
Saruara 

ualo *er- ha l t u 11, Eöttuen Louon Hadnagisagott ada az VVr, az 

zuik feiedelein zolgai kezött ualo fizetésén, kik Papabul, 

Bezprembwll ualok ott tartattnak uala, az kiknek az 

Vr utan fw Capitanniok uala, zegin Marothi Mihail, etc. 

In Anno 1597.ben ezek mind leuen. 

Nem sokatt lakhattuan azertt Saruaratth ugian 

Papanak azon Eztendeöbeu, len megh szallasa Papanak az Tö-
megli uc- . , „ , , r _ 

tele es ott-rökre szegin Swartzcnburgtul, a z i n e l beltt az Vr Is-

kasom?" t e H köröztien kézben aduan ugiau 1597 Eztendeöbeu, 
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Ott létemnek azért mint két esztendeje után lén meg-

fogtatása egy bátyámnak a' fő-kapitánytul, Chiabi Mihály 

nevűnek, ki a' helyben fő-vajda vala .300 gyalognak, áru-

lóság szine alatt, ki igen igaz és tökéletes jámbor fő-em-

ber vala, 's nagy ártatlan, a' kapitányommal végette 

megháborodám, és el akarván hagynom a' helyt, búcsú-

zául a' kapitányiul, de ő, mivel igen rosz ember vala, nem 

akar vala elbocsátni, és én megizeném neki, hogy nem 

lakom kapitánysága alatt mint ollyan rosz embernek, tar-

tóztatás alá vete engem is, úgy, hogy ne legyen szabad ő 

liire nélkül sohová kimennem, és a' városbul ki 45 napig 

nem volt szabad sohová mennem, de széllel részegesked-

nem a' városban szabad volt. 

Felbocsátván azért berezeg urunkhoz én is egy em-

beremet, parancsolatot hozék a' kapitányra, hogy felbo-

csásson ő felségéhez igazságom' megbeszélni, nem akar 

vala úgy is elbocsátni; de én egykoron lovaimat nyergeltet-

vén, kimenék a' kapun és felmenék Pozsonyba a'herczeg-

hez, akkor ott levén a' gyűlésben, holott szegény Ná-

dasdy uram segítségével megmenekedvén minden rám 

szerzett gyülölségbül, menék Sárvárra szolgálatra. 

Hova, mivel annakelőtte is hivatalom vala, mind az úr-

tul, ?s mind szegény kapitányomtul M a r ó t h i M i h á l y i u l , 

ötven lovon hadnagyságot ada az úr a' fejedelem szolgáji 

között való fizetésen, kik Pápábul, Beszprémbül valók 

ott tartatnak vala, a'kiknek az úr után fő-kapitányuk 

vala szegény Maróthi Mihály, etc. In anno 1597. ezek mind 

levén. 

Nem sokat lakhatván azért Sárvárott, ugyan azon 

esztendőben lén megszállása Pápának a' törökre sze-

gény Schvartzenbergtül, a' inelly helyt az úr isten 

keresztyén kézbe adva ugyan 1597. esztendőben, 

_ Ismét 

Óvár t el-

hagyá-

somnak 

oka. 

Óvárbul 

kimcnc-

sem. 

Sá rvá r ra 

való szer-

ződésem. 

Pápának 

megvétele 

cs ott való 

lakásom. 



3 2 

Augustus Holnapban, len nekvvnk az Saruari Hadnak 

az az 400 Louasnak es 500 dialóg Haiduknak oda 

rendelescönk fw Capitanunk leuen azon megirtt Marothi 

Mihály. 

Ismeg második Eztendeöben az az 1598ban len 

Thaborban szállásunk, az holott, Sberben ismeg Palo-

ben ̂ uaío" t a t t Bezpreinett Thihantt, Wasontt es G ez test, egizer-

Lakasom sinindualo utónkban meg Venk, Holot Ismeg en ma-
es main-

dasom. radek az en Hadnagisagombeliekell es ismeg oO louas 

Kathonakall Bezpremben, Eleg puzta es szik leuen mind 

lo Elesegbwl smind Egiebwll, Azon helnekis Capitania 
leuen mind Papauall egietemben, Marothi zegin. « 

Első Hazassagoinriak meg Irasa köuetkezik. 

fllikoron annak okaertt az Nioinorultakon minden-

koron köniörwllö Isten, az Eő hyueit meg thekenttuen, 

azon 1598. Eztendeöben ki kelettkortt az az Husuett utan 

ualo Wasarnapra uiradon, az ö czudalathos kegielmesscge-

bwll Geörtt kereztien kezben atta uolna, Es az en szeain 
' O 

niomorult Haszam es Waghy Joszagoinis szepen ineg szaba-

dulth uolna, es az reghi Allapatt zerentt azEleőbyWeghazak 

mind köröztien kezeben ismegh keröltek uolna, kezdem is-

meghEpettgettni regi hazam taiatt, azmel'Waghi Hazam kö-

rivll sohol sem kertt sem Maior egi karoüegig nem uala, az 

kwfalnal egieb. Az en kegielmes Istenöinnek azertt 

zentt Leölke uczerlesebwll, es szegin Capitanomnak 

Marothy Mihalnak intéséből Hazassagra gondolám ma-

gamatt, Es In Anno 1599. Yalaztam magamnak Hazas 

társul, az Nchay Witezleő VVicay lstuan Eözuegiet Lo-

i adonv
 s o n n ' A z ^ e , n e s e s Nemzetös L a d o n y A n n a t t h : 

Anna .Első kinck kezfogasanak napiaa zolgaltatott ugian azon I.o-

kumiratík. son Martiusnak 26. Napian. 
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nugnstus hónapban lén nekünk a' sárvári hadnak, azaz 400 

lovasnak és 500 gyalog hajdúknak oda rendelésünk, fő-

kapitányunk levén azon megírt Marothi Mihály. 

Ismét második esztendőben azaz 1598ban lén táborba 

szállásunk, a' holott octoberben ismét Palotát, Beszpré- Hciz-

inet, Tihanyt, Vásonyt és Gesztest egyszersmind való va]?7au-

útunkban inegvénk, holott ismét én maradék az én had- somósma-
, i adásom 

nagysagombeliekkel és ismét 30 lovas katonakkal Besz-

prémben, elég puszta és szűk levén mind ló-eleségbiil 's 

mind egyébből, azon helynek is kapitánya levén mind 

Pápával egyetemben Maróthi szegény. 

Első házasságomnak megírása következik. 

Mikoron annakokáért a' nyomorultakon mindenkoron 

könyörülő isten az ö hiveit megtekintvén, azon 1598. esz-

tendőben kikeletkor, azaz, húsvét után való vasárnapra 

virradón az ö csudálatos kegyelmességébül Győrt keresz-

tyén kézbe adta volna, és az én szegény nyomorult há-

zain és vági jószágom is szépen megszabadult volna, és 

a' régi állapot szerint az előbbi végházak mind keresztyén 

kezébe ismét kerültek volna, kczdéin ismét építgetni régi 

házam táját, a' melly vági házam körül sohol sem kert, 

sem major, egy karó végig nem vala a' kőfalnál egyéb. 

Az én kegyelmes istenemnek azért szent Iölke vezérléséből 

és szegény kapitányomnak Maróthi 3Iibálynak intéséből 

házasságra gondolám magamat, és in anno 1599 válasz-

tani magamnak házastársul a' néhai vitézlő Viczay István 

özvegyét Lóson, a' nemes és nemzetes Ladonyi Annát, L a áonv i 

kinek kézfogásának napja szolgáltatott ugyan azon Lóson Anna . u i s ú 
, kl-zflIJJll-

martiusnak 2G. napján. M>min>tiu. 

3 
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Mintthogi penig akor zegin Marothi Mihaii hiria 

uala Losnak felett az Castellinll, az Wicay Gcörginck 

giermeki utan, Es mindenfele Jöucdclmc Losnak szegin 

Attiamfiatt illethi uala, mig az első ura neuetth uiselte, 

azmintt az fogadas szegin Marothytull es felesegetwll 

uala, lattuan mas gondolattiokatt szegin Tarsom, nem 

akarek kartt Joszaga Jöuedelmenek thennem, etc. Es az 

Hadakban ualo foglalatossagimis okokatt aduan, Hallaztam 

az Meniegzönknek Napiatt, mind szintben, 1600. ezten-

Mpnipkö- ,ieig azmeliben ugi mint Januariusnak 11 Napian len 
y.it zolfvnl- * 

tfitxsunk Mcnicközö szolgaltatasunk ugian azon Loson, sok fw 

bízott uraink ielen lethekortt. Haza hozuan azertt sze-

gin felesegemett L a d o n b a n miuel, Alihali CasteJnak 

felitt iozagostul, Ladontt, es Genczitt szegin Tarsom 

Eörökwll biria uala stöb Joszagotis, Es szegin Alaro-

thiuall minden dolgokrul meg igazottonk uolna, uolt 

Lakasonk zeginnell kiualtkepen Ladonban. 

Miuel penig ezközben az Bezpremi Kapitansagott az 

feiedelem cinciién Marothitull, atta uala eg Groff Tlio-

bias neuö fw Embernek, azki engem kerttuala mellette 

maradnom az Yice Capitansagnak tiztiben, nem sok ideié 

leuen hazassagomnak, Bezprembwll haza kwldem Wag-

ra fwuelnj az Louaimatt, bagiuan uagi neegi Paripamatt 

Nasi kar ^olgaimal Bezpremben. Azmel wdökeözben felmenuen 

uaiiasím. inint 600 Thatar Rabakeöznek es az Egez l'apocz Vi-

dekenek el rablasara, az en Louaymatis, mind szegin 

felesegemnek io Hatt zekeres louajual, es az magam 

4 szekeres lonaual es egi fw Louammall, s Paripakall, 

az az. 17. Louamatt, 8 Eökremett el ueuen, 3 szolga-

jmatt le Waguan az Mezörwll uittek mind ell. sok teöb 

falutt az Kemcnicss allatt cl Raboluan. 

Alel karnallasimatt mikoron meg hallottam uolna. 

Bezpremben, Indulek haza, noha nem uala otthon az 



Minthogy pedig akkor szegény Marothi Mihály birja vala 

Lósnak felét a' kastéllyal a' Viczay Györgynek gyermeki 

után, és mindenféle jövedelme Lósnak szegény atyáinfiát 

illeti vala, míg az első ura nevét viselte, a' mint a' foga-

dás szegény Maróthitűl és feleségéiül vala, látván más 

gondolatjukat szegény társam, nem akarék kárt jószága 

jövedelmének tennem, etc. És a'hadakban való foglala-

tosságon is okokat adván, halasztám a' inenyekzönknek 

napját, mint szintén 1600. esztendeig, a' mellyben, úgy-

mint januariusnak 11. napján lén menyekzó-szolgáltatásunk Menyek-

ugyan azonLóson sok fóbizott uraink jelenlétekor. Haza hoz- ^ " í l u 

ván azért szegény feleségemet Ladonyba , mivel mihályi s unk i r a-
tik* 

kastélynak felét jószágostul, Ladonyt és Gönczit szegény 

társam örökül birja vala, 's több jószágot is, és szegény 

Maróthival minden dolgokrul megigazodtunk volna, volt 

lakásunk szegénynél kiváltképcn Ladonyban. 

Mivel pedig e' közben a' beszprémi kapitányságot a* 

fejedelem elvevén Maróthitűl, adta vala egy gróf Tóbiás 

nevü fö-embernek, a' ki engem kért vala mellette marad-

nom a' vice-kapitányságnak tisztében; nem sok ideje levén 

házasságomnak, Beszprémbiil haza küldém Vágra füvelni 

a' lovaimat, hagyván vagy négy paripámat szolgáimmal 

Bcszprémben. A' melly időközben felmenvén mint 600 ta-

lár Bábaköznek és az egész Papócz vidékének elrablá- N « c y kár 

sára, az én lovaimat i s , mint szegény feleségemnek jó v"" ' 

hat szekeres lovaival, és a' magam 4 szekeres lovával és 

egy fölovammal 's paripákkal, azaz 1? lovamat, 8 ökrö-

met el vivén, 3 szolgámat levágván, a' mezörül vitték 

mind el, sok több falut a' Kemcnes alatt elrabolván. 
\ 

Melly kárvallásimat inikoron meghallottam volna 

Bcszprémben, indulók haza, noha nem va]a otthon a' 
3 * 
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Capitan, az Itelt in mndginunll hngiunn, ug' hogi. 7. Napra 

meg uiza thcrek, liolot mikoron szegin felesegemett La-

donbnn thnlaltam uolna, karunkatt egiinas zerelineiertt 

el feleitenk egimast uigaztalnan, egiinas Eletett e/.iak 

kiuanink uala. 

Az holott nem meruen sokatt kesnem Tndulek be 

Bezpreinben, szegin felesegem Mihalig keserűen, Juni-

usnak első Napian. 

Mcl Vtamban ment bemben Érkezein Papa eleiben, 

Piipnnaz Holott mikoron be akartam uolna, szegin Marothi uratnal 
Kinnl/.i-

aktul ualo ualo nehan zomra, miuel estue fele uala, mennem, az 

hatír Frnntzusok nem boczatanak be, Hanem az Bastiarul 

izenek be szegin Marothinak Kerettuen meg bocziasson, 

mertt nem boczatnak be az Frantziak, En Penig sótt 

abban semitt nem tuttam uolt, liogi az Arulo Frantziak 

mar eii inagatt eürizett ala nettuen, az Egez Vitezleö 

Nepett fegiuerektöll meg foztaltak uoltt, es az Törökök-

nek Papatt meg igertliek uolt, etc. 

AzmeF ottlethemett mikoron meg érthette uolna sze-

gin Marothy, hatt kerette az Frantzuz Capitnntt liogi 

be eresztessen engem, En penig mar az Hozuklő fele 

hallattam uala, Es uiza hiuattuan szegin Marothi 8 Ma-

gammal be menek Papara, holott szegin soha aznap 

ky nem Erezthe Waczorara ott marazttuan, de azon nap 

az Franczuzok ki Bocznttnak uala, Azon Eyel azertt 

igen Jüan masnap ky akarok uala mennem, de az Fran-

tzuz Árulóknak mas Eszek iuttuann, az en dolgomban-

is hallogatast tenek, az az Röuideden meg iruan Hatt 

ök Zinthen akorra mar uartak az Törököket be Papara, 

Töröknek es harmad nap el iuttuan az Törökök mind az Egez 
}XTllA~ YYarasbeli Nepet Rabba thenek az Frantzuzok miuell az 

Vrantx. v „ r a s i , a n felessen ualanak, Es engemis Marothinal Tha-

lalluan, Es sokan az Hazban Puskás es Dardas kezzell 
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kapitány, a' helyt jó módjával hagyván, úgy hogy .7 napra 

meg visszatérek, holott mikoron szegény feleségemet 

Ladonyban találtam volna, kárunkat egymás szerelmeiért 

elfelejtünk, egymást vigasztalván, egymás életét csak 

kívánjuk vala. 

A' holott nem mervén sokat késnem, indulék be Besz-

prémbe, szegény feleségem Mihályig kísérvén juniusnak 

első napján. 

Melly utamban mentemben érkezem Pápa eleibe, ho- Pápán a' 

lott mikoron be akartam volna szegény Maróthi urammal CzLíktui 

való néhány szómra, mivel este felé vala, mennem, a' VB
s
ld'„",1'," 

francziák nein bocsátanak be, banein a' bástyárul izenék i rat ik . 

be szegény Maróthinak, kéretvén: megbocsásson, mert 

nem bocsátnak be a' francziák; én pedig sót abban sem-

mit nem tudtam volt, hogy az áruló francziák már őma-

gát őrizet alá vetvén, az egész vitézlő népet fegyverüktől 

megfosztatták volt, és a' törököknek Pápát megígér-

ték volt, etc. 

A' melly ottlétemet mikoron megértette volna szegény 

Maróthi, hát kérette a' franczia kapitányt, hogy beeresz-

tessen engem, én pedig már Hozuklő felé baladtam vala, 

és visszahivatván szegény Maróthi 8. magammal beme-

nék Pápára, holott szegény soha az nap ki nem ereszte 

vacsorára, ott marasztván, de azon nap a' francziák ki-

bocsátnak vala: azon éjjel azért igen ivón más nap ki 

akarok vala mennem, de a' franczia árulóknak más eszük 

jutván, az én dolgomban is halogatást tének, azaz rövi-

deden megírván, hát ők szintén akkorra már várták a' 

törököket be Pápára, és harmadnap eljutván a' törökök, T«r»Uek 

mind az egész városbeli népet rabbá tevék a' francziák, 

mivcl a városban felesen valának, és engem is Maróthi- fran-

nál találván, és sokan a' házba puskás és dárdás kézzel 
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Papán un- be wttuen fegiucrinktwll meg foztannk, sött Estuc En-

ucrctescm! göm Chiaby Mihailt es szegintt Marothitt Wasban 

uerenek. 

Mar azertt yl szörniw uczedelem hogi tatait uolna, 

es minden Morhaiokban felesegek giermekekben az Ma-

giaroknak Sakmantt tettek uolna az Árulok, Es Mys 

szegin Marothiuall Chiabi Mihal. Baliarcz Sándor Koj>-

pani Peter, es teöb szolgák mint. 15. egi hazban tar-

tattnank, gondolánk hogi szabadulasunkban modot keres-

Eidjsaimi s a n k , Es mikoron, mind Marothi, sinind en az Wassatt 

».i ukn- el mcczettck uolna, uegezenk aztt hogi az Frantziakatt 

meg Svssok Eyell, az kik tizen, tizen, ugian egi haz-

ban uelönk leuen őriznek uala, szcllicl az Egez Mai-

theni haza körwl kiben ualank felessen starasatt tartt-

nak uala töbenis, az kikre ket louas legeniet szegin 

Marothinak ualazttank hogi kezdők legienek, kik nem 

tnerenek scinitt, az hagiott oran indetany, De en, rnas-

napraiuttuan, bizoniara miuel szegin felesegemett zan-

uan, nem szánom uala halalomatt, ra felelek hogi kez-

dő lezek az dolognak, etc. 

Eg' Eyell 15. Napia mar leuen ottualo rabsagonk-

nak, az Vegezes szerentt, ki hiuek egi frantziat az ka-

mora szekre, az holott az Wasamatt 1c uciien az La-

A* Ki'anx: hamrull, hoza keszSvlek az Dologhoz, Es az Kamorazek 
ualo lijii-- ' 

i z o m a y t a i a n ky ugarduan meg kapam az frantziatt, es az 

földre rantam, th\\le el akaruan uonnom az szabliatt, 

De miuel az kamorazek cziak az Pittuarbanuala, es 

az Franczia alattam kiált uala, En ki futamain az Má-

sik aVton Hciucnlucn hogi az teöb Rabokban lez utan-

nam Jöuendö, es az ott allo strasais, (bogi rcltcnetcs-

sen ineg siualkottam uolna) el futa, s Azonkcpcn az 

kecielmcs Isten ky uiu az Másik Haz uduaraban, cziak 

egi Istuan pop neuö Kathona utannam Jöhettuen, az teöbí 
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beütvén, fegyverinktül megfosztanak, sőt este engem, Pápánvaió 
. . . . , 7 , vasba vc-

Chiabi Mihályt es szegény Marothit vasba verének. rétesem. 

Alár azért illy szörnyű veszedelem hogy talált volna, 

és minden marhájukban, feleségük, gyermekükben a' 

magyaroknak zsákmányt tettek volna az árulók, és mi is 

szegény Maróthival, Chiabi Mihály, Baliarcz Sándor, 

Koppáni Péter és több szolgák mint 15. egy házban tartat-

nánk, gondolánk, hogy szabadulásunkban inódot keressünk; 

és mikoron mind Maróthi, 's mind én a'vasat elmetszettük Elszalad' 

volna, végezénk azt, hogy a' francziákat megüssük éjjel, akan" , k ' 

a'kik tizen-tizen ugyanegy házban velünk levén, őriz-

nek vala; széllel az egész Alajthényi háza körül, kiben 

valánk, felesen sztrázsát tartnak vala tökben is, a'kikre 

kétlovas legényét szegény Marótliinak választánk, hogy 

kezdők legyenek, kik nem meréuek semmit a' hagyott 

órán indítani; de én más napra jutván, bizonyára, mivel 

szegény feleségemet szánván, nem szánom vala halálo-

mat, ráfelelek, hogy kezdője leszek a' dolognak, etc. 

Egy éjjel 15 napja már levén ottvaló rabságunknak, 

a' végezés szerint kihivék egy francziát a' kamaraszegre, 

a'bolott a' vasamat levevén a' lábamrtil, hozzá készülék 

a' dologhoz, és a' kamaraszeg ajtaján kiugorván, meg- A 'franczi-

akkali 

kapáin a' francziát és a' földre rántám, tőle el akarván hai-czom. 

vonnom a' szablyát, de mivel a' kamaraszeg csak a' pitvar-

ban vala, és a'franczia alattam kiált vala, énkifutainám 

a'másik ajtón, reménylvén, hogy a' több rabokban lesz 

utánam jövendő, és az ottálló sztrázsa is, (hogy rette-

netesen megsivalkodtam volna,) elfuta, s azonképen a' 

kegyelmes isten kivin a' másik ház udvarába, csak 

t'gy Pap István uevü katona utánam jöhetvén, a' többi 
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kösz wl is egi sem, mertt az teöb Eörizeök meg aluan 

az Aytott scnkitt nem boczattak ky. 

Iminar azertt az YVarasban az Vtczan leuen es 

Istuau Papis masua futtuan, Vereődem az sok Istrasa 

Vani'̂ inui között, az kys Borsos giörfelöllualo Basta, es az sze-
imioke— gelett nag' Bastia köze, az hol az Czatorna uan közel 

i 'cngrscm. 7 

azhoz, holott sem kötelem semi nem leuen, es minden-

felöli az sok strasa körülem, rászanam magam, es las-

san ki haguan az Palank kötőfaia uegere ky Vgrain az 

Árokban, Az holott bizoniara cziak meg nem balek, es 

Ezekben neuek az Eörzeök, es mig az inas árkon feli 

A/. Busiiu. maszek adig Annian futanak oda hogi az sxvrön ualo 

ky szil- hozam löuestwll az mel granatt dolinán kurta raitain 

en xcrun- uala, kett helen altal menuen az globis, mégis ma-
,:i!L',"' gam meg nem sebeswlek, az en meg ualto Cristu-

som gondgia uiselese altal. 

Igi azertt mikoron az ur Isten czuda nagi Vakme-

rő prbalasom altall ky uitt uolna, Marczaltheőre iutek, 

az holott el uagatam az Vasatt az fel laboinrulis, mi-

uel Papan cziak fel Iabomat szabadetthattam uala e l , 

Es onnand indulck szcgeni felesegemctt meg keresnöm. 

Ky mikoron meg Értette uolna szabadulasomatt, 

ieslil-níut" Es enis Mihalinal altal mentem uolnq az Raban, hatt 

uiuiuNum. szegin Gioroban elömben iwtt, kiuel mikoron egimast 

megb lattok uolna, Es egimast Iatasan nagi eörömönk 

lettuolna, halakatt az Istenek adank diczeruen uelem 

Hiett niigi hatalmassagarul. mel inasodik eörömönk lett, 

Zentt Iuan nap Estin, Hazassagunknak Eötödik hol-

napiaban. 

Sok karuallasim miatt azertt, (az az 21. louamalt 

zolgaiinal el uezttuen) es magamon is tcörtentt szcren-

rzettleusegim miatt, az Bezpromi Vice Capitansagott el 
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közül egy sem, mert a' többi őrzők megállván az ajtót, 

senkit nem bocsátottak ki. 

Immár azért a' városban az űtczán levén, és Pap 

István is máshová futván, verődéin a' sok isztrázsa között pápai vi-

tt' Kisborsos Győr felül való bástya és a' szegelet nagy í^kcren-

bástya közé, a' hol a' csatornya van, közel ahhoz, holott gésem-

sem kötelem semmi nem levén, és mindenfelől a' sok 

sztrázsa körűiéin, rászánám magam', és lassan kihágván 

a' palánk kötőfája végére, kiugrám az árokba, a' holott 

bizonyára csak ineg nem halék, és eszükbe vevék az őr- A'Ustyin 
r _ k isza ladá-

zok, és mig a' más árkon felinászék, addig annyian fu- soméssze-

tának oda, hogy a' sűrűn való hozzám lövéstől, a' melly rtlu-stl"-

kurta gránát-dolmány rajtam vala, két helyen általmen-

vén a' golyóbis, mégis magam meg nem sebesülök, az 

én megváltó Krisztusom gondjavisclésc által. 

így azért mikoron az úr isten csuda nagy vakmerő 

próbálásom által kivitt volna, Marczaltőre julék, a' holott 

elvágatám a' vasat a' fél lábamról is, mivel Pápán csak 

fél lábamat szabadíthattam vala el, és onnand indulók 

szegény feleségemet megkeresném. 

Ki mikoron megéretette volna szabadulásomat, és Szegény 

én is Mihályinál általmentem volna a' Rábán, hát szegény 

Gyúróban elómbe jött, kivel mikoron egymást megláttuk 

volna, és egymás látásán nagy örömünk lett volna, hálá-

kat az istennek adánk, dicsérvén velem tett nagy hatal-

masságáról, melly második örömünk lett szent Iván nap 

estén, házasságunknak ötödik hónapjában. 

Sok kárvallásim miatt azért, (azaz 21 lovamat 

szolgáimmal elvesztvén,) és magamon is történt sze-

rencsételcuségim miatt, a' bcszprémi vice-kapitányságot el-
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bogiam, es szegen felesegeminell, liazi lakasnak adain 

magainat. 

Az Eztendeöbeu penig, az Istennek három crös 

Ostora EgitzersmindRegnall uala, tudni illik az fegiuer, 

oltori a / i 855 szörniw Hadak, Második az Pestis, es harmadik 

Regnál* a z ®hseg, a / ' a z oli dragasag leuen, kiualtkepcn mint. 

nak. 2. holnapig, hogi egi Giörireghi keöböll buzatt. 7. Tal-

léron, s haton adnak uala. Es Ladonkörwlis mind szer-

tben szörnien halnak uala az Mirig'ben, sött szegin fe-

lesegein szolgalo Leani közőllis mar kettüis es Maiori-

abul incgb holtt uala, Noha ualamennirc Waagh felel-

ines uala az Czatazo Törököktwll, de miuel sohol sen-

ky ott nem halluala, menek oda zegin Tarsoramall. 

Az holott mikoron maid egi holnapigh mar laktam 

. uolna, Egi zomoru es keserues Evett thamazta az elő 
Szegin 

Tarsora Isten azon zegin zerelmes Tarsomnak Elethe uegezescrc, 

meg'írasa. a z a z mindzenttbonak 21 napiara uiradon, Az Pestis 

raita kele, kinek izoniu inerge el Jaruan szegentt, ina-

sodnapra mind szauaban meg lassudek mind labatul es 

EreietSvll el Valek,, 

Melliet mikoron szegin meg ismertt uolna magaban 

(miuel igen okos Ember uala) hogi megh Hal l , keze-

rette engem bogi Testamentoinosokat hiuassak, sok zep 

szokall keruen , kit maid nem akarok uala cn, Az kitt 

Tcstamcn- mik0ron megh czelekettem uolna Testaraenthomott then 
tom tctele. t 

Es minden neuel neuezett morhaiatt, keues köuöll, ne-

kem hagia, Es az felseges Isten Nouembernek 2. Nap-

Meg hull. iára uiradon, az az Mindzenttnapboltakelue ky ki-

uana ez Vilagbul, nekem bizoniara nagi keserues ba-

nathomra, es siralmomra. Mel szegin szerelmes Tar-

somatt cs második A B I G A I L T , Theincttcm ugian 

Szegen- n/.on Wagon az kis YYaghi Zentt Egihazban, lvis-

"iueiesc'.C~ faludi Balas suogorom es tcöb bizott zomzcdiin ielen 
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hagyáin, és szegény feleségemmel házi lakásnak adáin 

magamat. 

Az' esztendőben pedig az istennek három erős os-

tora egyszersmind regnál vala, tudnillik a' fegyver, 

azaz, szörnyű hadak, második a' pestis, és harmadik az ,i küxtünk 

éhség, azaz, olly drágaság levén, kiváltképen mint ,'es"'ll""k-

2 hónapig, hogy egy győri régi köböl búzát 7 talléron 's 

haton adnak vala. És Ladony körül is mind szertén 

szörnyen halnak vala a' mirigyben, sőt szegény feleségcin 

szolgáló - leányi közül is már kettő is, és majorjábul meg-

holt vala, noha valamennyire Vág félelmes vala a' csatázó 

törököktül, de mivel soliol senki ott nem hal vala, meiyík 

oda szegény társammal. 

A' holott mikoron majd egy hónapig már laktam volna, egy 

szomorú és keserves éjet támaszta az élő isten azén szegény szegény 

szorcluies társamnak élete végezésére, azaz mindszent ^ ^ " a t " 

hónak 21. napjára virradón a' pestis rajta kele, kinek megírása, 

iszonyú inérge eljárván szegényt, másodnapra mind sza-

vában uieglassúdék, mind lábátul és erejétől elválék. 

Mellyct mikoron szegény megismert volna magában, 

(mivel igen okos ember vala,) hogy meghal, kénysze-

ritc engem, hogy testamentumosokat hivassak, sok szép TesUmcn-

° ' 0 , 7 , , , , . . tomtctclc. 

szókkal kérvén, kit majd nem akarok vala en; a' kit 

mikoron megcselekedtem volna, testainentomot tén, és 

minden névvel nevezett marháját kevés kivül nekem hagyá; 

és a' felséges isten, novembernek 2. napjára virradón, M (°'" ' 

azaz, mindszentnapholta-kelve kikiváná e' világból, ne-

kem bizonyára nagy keserves bánatomra és siralmomra. 

Melly szegény szerelmes társamat és második A b i g a i l t ^ 

temettem ugyan azon Vágón a' kis-vági szentegyházba Kis- „ek te.»e, 

faludv Bálás sógorom és tubb bizoll szomszédim jelen t,:,'c• 
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leuen Thenietcse kortt. Iviertt köniörgök en Istenöm 

En Istenöm, engedmcgh ha az the zent Ncuednek 

diczerethire uagion, hogi az en gondolathom szerentt, 

ne légien szegennek otth megli es el llotthadasa, hanem 

megh inas iob Tiztesseges helre hona szántain themetthes-

sem, Es magamatis melleie. AMEN. 

Es ig' yl röuid wdön az ur Isten egimastul el ua-

lazta tiznapheian tiz holnapig egiwtt cziak lakhattuan 

keducs hazassagnukban, az az mind Hazassaga smind 

Halála lett zegin felesegemnek in A. 1000. 

Eözueg'segemnek megli irasa. 

Thouaba mikoron szegin felesegemnek Joszagatt 

bírtam uolna az maga Testaincntoma zerentt, az Attia-

fiaj ugimintt Kisfaludi Balas, kinek első felesegeiiel egi 

uolt zegin Tarsom, nem igazolliak uala az Testamcn-

toinott, miuel zegen Tarsom mind en thwlem, smind az 

Kisfaimií- másik Vratul magtalan uala. De sok fw bizott uraim 

tör 11 enni e s Baratinknak cgiben giöittesekell Töruennek ereztem 

«nk n z Testamenthomott, inel szegin felesegemnek io inod-

dall tett Testamentomatt, helien liagia az Teöruenj, es 

uyoban mindent sött megh Itele: Azinel szegin Tar-

somnak ram maradott morhaia, mind Hordo borokall, 

Aztagokall, Labas morhauall, es Egieb Ezwst miuel, etc. 

az magam cgiben Coinputatioia szerentt tetth: 7000. f. 

ualott. 

Ez wdökezben penig miuel Ivanisatt Ibrahim Bassa 

S a r u a r a t m C g uctteuala, Es az Feicdelem az Kanisay fizetést ugi-

"oiixorla- mintt Ezer louastt es Annj gialogost Saruara rendelttuala, 

kaeom. £ n j g ftz y,. keducicrtt, Es Rattky Menihartt Kercscertt 

nttain uala oda az Fizetesre magamatt, kiualtkepen az 

Pöreim otalinaznsacrtt, holott Eöttueu Ionon ualo lladnag-
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levén temetésekor. Kiért könyörgök, én istenem, én 

istenem, engedd meg, ha a' te szent nevednek dicséretére 

vagyon, hogy az én gondolatom szerint ne legyen szegény-

nek ott meg - és elrothadása, hanem még más jobb tisz-

tességes helyre, hová szántara, temethessem, és maga-

mat is melléje. ÁMEN! 

És igy illy rövid időn az úristen egymástul elválaszta, 

tíz nap hiján tiz hónapig együtt csak lakhatván kedves 

házasságunkban, azaz, mind házassága 's mind Imlála 

lett szegény feleségemnek in a. 1600. 

özvegységemnek megírása. 

Továbbá mikoron szegény feleségemnek jószágát 

birtain volna a'maga testanicntoma szerint, az atyjafiai, 

úgymint, Kisfaludy Bálás, kinek első feleségével egy 

volt szegény társam, nem igazolják vala a' testamentar-

mot, mivel szegény társam mind éntőlem 's mind a' má-

sik urátul magtalan vala. De sok fő- bizott uraim és jó ^ ' v a i ó 

barátinknak egyben - gyűjtésükkel törvénynek eresztem a' ^>7ink 

testaincntomot; melly szegény feleségemnek jó móddal 

' tett testamentomát helyén-hagyá a' törvény, és újabban 

mindent, sőt megitéle; a' melly szegény társamnak reám 

maradott marhája m i n d hordó-borokkal, asztagokkal, 

lábas marhavál és egyéb ezüst-mivel etc. a' magam egybe 

computatiója szerint tett 7000 f. valót. 

Ez időközben pedig, mivel Kanisát Ibrahim basa 

megvette vala, és a' fejedelem a' kanisai fizetést, úgy-

mint ezer lovast és annyi gyalogost Sárvárra rendelt vala, 

én is, az úr kedviért és Rattky Menyhárt kéréséért 

adtam vala oda a fizetésre magamat, kiváltképen a' 

pőréim ótalutazásáért, holott ötven lovon való hadnngy-
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sngom leuen, Mencnk az Eztcndeöben szekes feiernar ala, 

az Wrral l , ugi inint in Anno 1601. meliben meg oeucn 

aztt, es az Wezer Passaualis llartzolgattuan, minél segelt-

segere iwtt uala feieruarnak, meg otalmazank az Eztcn-

deöben Isten segetsegeuell. 

Ezalatt penig engeöm Egi io akaró fö bizott uram 

Starsitt kis Farkas, ky Göri Vice Capitan uala, giakor-

taualo Leuel irasiua] ker uala, bogi melleic menniek 

szolgálnom Giörre, es ugian azon Taborbnnis feiernar 

ala iruan, ra felelek hogi be menek hoza Görrc, es uege-

zck mindentt uelc, Es haza menucn az Táborból, be 
Giörc ualo „ . 

igcrkezc- menek luorre, es ráfelelek hogi ha meg otalinazhatt hogi 
tcm" mellette magiaradgiak, es Feieruarban nem küldetem, 

megh maradok mellette es ky kelettben be menek Geörben. 

Masodikzor ualo Hazassagomnak inegh irasa 

köuetkezik. 

Hog' irtbanak uolna azertt 1602, köniörgek az en 

kegiclmes Istenömnek, bog ennekem mutasson inas Tar-

satt, azen szegen meg holt felesegemhelett, kiuel zentt 

felsegett szolgaluan, minden Eletheraett zentt akarattia 

zerentt Rendelhessem, Az melliet az en Istcnöm zentt 

fiaertt meg halgattuan: mutata nckein zentt leölke altall 

egi Aruatth Reöytökön, Aznehay Nemes es Witezleö 

w»ghi YVaghy János Eözuegienek leaniatt, \V a g b y Su s an-

Susanna. n a t t h ? „ g i a n a 7 i 0 n Nagi YVaghi Nemzettbwll ualott, az 

melibeöll az Attiam Annia, az YYren YYragbi Susanna uala, 

azmell ugian YVer zerenttis Attiamfia uala, de thauul ualo, 

iob AniamrnI, etc. 

Kinek inikoron mind Neinzettsegenck io es tiztesse-

gcs uolta, mind penig az leannak, io Erkölczcfelöllualo io 

bir, new, hallas, tcczctt uolna, Januariusnak I Napian, 
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súgom levén, menénk az' esztendőben Székes-fejérvár 

alá az úrral, úgymint in anno 1601. mellyben megvevén 

azt, és a'vezér basával is harczolgatván, mivel segí-

tségére jött vala Fejérvárnak, megótalmazánk az' eszten-

dőben isten segítségével. 

Ez alatt pedig engem egy jóakaró fő-bízott uram 

Starsitt Kis Farkas, ki győri vice - kapitány vala, gya-

korta való levél - írásival kér vala, hogy melléje menjek 

szolgálnom Győrre, és ugyan azon táborban is Fejérvár 

alá írván, ráfelelék, hogy bemegyek hozzá Győrre, és 

végezek mindent vele, és haza menvén a' táborbul, be-
^Győrre 

menék Győrre, és ráfelelék, hogy ha megótalmazhat, kenetem, 

hogy mellette maradjak, és Fejérvárba nem küldetem, 

megmaradok mellette és kikeletben bemegyek Győrbe. 

Másodikszor való házasságomnak megírása kö-

vetkezik. 

Hogy irtanak volna azért 1602. könyörgök az én 

kegyelmes istenemnek, hogy énnekem mutasson más tár-

sat, az én szegény megholt feleségem helyett, kivel 

szent felségét szolgálván, minden életemet szent akaratja 

szerint rendelhessem; a' mellyet az én istenem szent fiá-

ért meghallgatván, mutata nekem szent lelke által egy 

árvát Böjtökön, a' néhai nemes és vitézlő Vághy János 

özvegyének leányát, V á g h y Z s u z s a n n á t ugyanazon v^, '"1 

nagy-vági nemzetbül valót, a'mellybül az atyám anyja, 

a' vén Vághy Zsuzsanna vala, a' melly ugyan vér szerint 

is atyámfia vala, de távul való jobbanyámrúl, etc. 

Kinek mikoron mind nemzetségének jó és tisztességes 

volta, mind pedig a' leánynak jó erkölcse felöl való jó 

hír-, névhallás tetszett volna, januariusnak 4. napján 
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Sittkey Geörgi iiramsogorom es Cziraky Moyses Komám 

sunk'0Sft" a ' t a " ,neg'1 kerethem, kinek kezfogasanak Napia zolgal-

tatott az felliöll megh irtt Eztendeóben, es Napon, teöb 

bizott uraim s Atiamfiaj ielen letek korit lloytökön. 

Miuel penig az Hadakozo wdők es Geőrben ualo 

igierkezethemis előttem uala, Bizott uraim s Attiamfiaj 

thanaczabul, es Egienlö Akarattbul uegezenk egi Röuid 
Menieuö ' . ° o o 
zo lga l taU: Napott az Meniegzö zolgaltatasnak, Az inelliet Isten meg 

aduan Ernwnk, len Menieköző zolgaltatasunk Roythökön, 

Azon zegin Ipam Waghi lanos Hazanall, in Anno 1602. 

Februariusnak. 17. Napian, Felesegem Ideienek tizenhett 

Eztendeős koraban, Es ekepen len az Isten akarattia es 

uegezese zerent, hogi szaz Eztendeőuell az en Hazassa-

gom előtt, az Nagi Apám Wathay Ferentz (azmintt fel-

liöll meg irtain) Waghi Susannatt, es Enis Wnokoia 

Wathay Ferent, Waghi Susannatt zaz eztendö utan fele-

segeöl uettein, mellen Allapatboin mint lez Iöuendeöben, 

En Istenöin, en Istenöm, cziak tlie tliudod, de az kezdcthi 

az en dolgomnak keserwseg len, keues öröm útban, mint 

maid alab meg irom. 

llaza hozuan azertt felesegemet Wagra, miuel mar 

mind Belső, kwlső hazamtaiatt meg Epettettem uala ugian 

io Modon, MaiorralI, es egieb Istállónál!, s kertekkell, 

Be menek Geőrre, az Mustra Cominissariust ott leluen, 

Es miuel mar az Neuemett az Feiedelem Uegistromaban 

Szekes Eöttuen Ionon ualo Hadnagisagra be irtak uala: megh 

u í u X " m o n , ' a a z Commissarius, bogi eö felsegenek az akarattia, 

icnJcie- hogi en Feieruarban Menniek, azkithaluan, nehez neuen 
1,1 ' uein bizonniall, miuell az Feiernar meg raaradasn igen 

ketsegeskepen uala, es mezys uala Hazamtul, Es el akar-

iian liadnom inkab mind Hadnagisagott s mind Geörtt nem 

akarok uala meg maradnom sein be feieruarban mennöin, 

de az Commissarius es teöb Nemet fw Emberek sok 
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Sittkey György uram sógorom és Cziráky Mózses komám Kózfogi-

által megkérettem, kinek kézfogásának napja szolgáltatott ' u"k' 

a' felül inegirt esztendőben és napon, több bizott uraim 

's atyámfiai jelenlétükkor Itöjtökön. 

Mivel pedig a' hadakozó idők és Győrbe való igérke-

zetem is előttem vala, bizolt uraim 's atyámfiai tanácsá-

hul és egyenlő akarathul végezénk egy rövid napot a' ZÖ-KVON 

mcnyekzö-szolgáltatásnak; a' mellyet isten megadván ér- f ^ ' 1 ' 

niink, lén mcnyekzö-szolgáltatásunk Böjtökön azon szegény 

ipara Wágliy János házánál in anno 1602. februáriusnak 

17. napján feleségem idejének tizenhét esztendős korában, 

és e'képen lén az isten akaratja és végezése szerint, hogy 

száz esztendővel az én házasságom előtt, a' nagy apám 

VVathay Ferencz, (a ' mint felül megírtam,) YVághy 

Zsuzsannát, és én is unokája VVathay Ferencz YVághy 

Zsuzsannát száz esztendő után feleségül vettem; melly én 

állapotom mint lesz jövendőben, én istenein, én istenem, 

csak te tudod; de a' kezdeti az én dolgomnak keserűség 

lén, kevés öröm után, mint majd alább megírom. 

Haza hozván azért feleségemet Vágra, mivel már 

mind belső külső házam táját megépíttettem vala ugyan jó 

módon, majorral és egyéb istállóval 's kertekkel, bemenék 

Győrre, a'mustra-commisariust ott lelvén, és mivel már a' 

nevemet a' fejedelem registromába ötven lovon való had- £*Jk
r
c
v
s
á"r_ 

nagyságra beírták vala, inegmondá a' coinmissarius, hogy »>» való 
O J . . . íeiulelé-

ő felségének az akaratja, hogy én Fejervarba menjek, a' kit Bomiratlk. 

hallván, nehézneven véin bizonnyal, mivel a' Fejérvár meg-

maradása igen kétségesképen vala, és messzi is vala házam-

tól, és el akarván hagynom inkább mind hadnagyságot's mind 

Győrt, nem akarok vala megmaradnom, sem be Fejérvárba 

mennem, de a' coinmissarius és több német fő - emberek sok 
4 
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Hazngsagoknl es zcp zonakall le Czöndezethenek, az 

remensegell hogi inast, inas Veghazbul ottan helettem 

rendelnek, es nekem inas Veghazi Allapatott adnak, kitt 

megis neueztenek uala holl. 

Engedően azertt az Dolognak, kiualtkepen az Czez-

Feirrua- Jozagomatt nezueii, be inenek Feieruarban Aprillis-

rat ualo |)ek Első napian, mel rutt Puzta es feölótte zik belluala, 
t iztre ren-

iieiteic- Az holott (bogi sok zokall meg nem írhatom) keues ideöu 

egi leuelc iuta az Geöri Kiralkepenek, Ekkenbergernck, 

bogi cő felsegenek az Akarattia, bogi az feö Capitan utan 

Feieruarban az Maginrsag ualamennj ott uolna, f\v Had-

nagiok es Vice Capitanok en legiek, mel számos Vitézlő 

nep az kitt bele az feiedelein rendelt uala, Vala Harom-

zaz Louas, es Mas fel zaz Haydusagh. Mell tiztnel soha 

Izettlenbett en nem tizteltem uala, es bizoniara banatom-

raisuala, lattiinn minden Allapatott, hogi sémi io belőle 

nem köiiettközik, De az io tiztesseges Hirnewnek böezw-

Icti , az kiertt giermeksegeratwll foguan zolgaltam uala, 

nem Erezthe rea, hogi hnttrnnessem fciedelmem Paran-

czolattiatt, es az Ziksegnck Ideien Hazamnak es köröz-

tiensegnek ne zolgalliak, etc. 

Nem len initt Thennem azért meg kellé maradnom 

Ucczkrn nagi Puztahelben, Az honnnndaz Egez MagiarVitezleö 

"azlala- n eP ualazta az feiedelemhez Beczben, fizetesek meg 

som es iobbitasaertth, az hona fel menuen, es Alkalmast kcsuen, 

" Vekon ualazall meg theruen: ala Jöuek, es lek Hazam-

nal Vagon uagj 15. Napigh, nem meruen kesnöin, miuel 

az Helt az fw Capitanom erőssen sicttuen Építteti uala, 

es nekem meg hatta uala bogi ne kesnem. 

Júliusnak azertt I I . Napian ugian azon 1002 Ezten-
Sícpcn ° 

Tarsamtul deőben, felesegemett siralmassan bagiiian: buezutt uek 

esusLom" tbwle, oly remenseguell biztattuan, bogi ismeg' Zentt 

Jakab napiara meg therek linsza, azineil szegin Arua 



hazugságokkal és szép szavakkal lecsendesítenek a1 re-

ménységgel, hogy mást más végházbúl ottan helyettem ren-

delnek, és nekem más végházi állapotot adnak, kit meg 

is neveztenek vala, hol. 

Engedvén azért a' dolognak, kiváltképen a'esesz-

neki jószágomat nézvén, bemenck Fejérvárba nprilisnck 

e l s ő napján, melly rút, puszta és felette szűk hely Vala, 

a' holott, (hogy sok szókkal meg nem irhatora), kevés Fc j i r vA-

idón egy levele juta a' győri királyképének Ekkenbergcr- tTŝ tre 

nek, hogy ő felségének az akaratja, hogy a' fő-kapitány re"de,,e" 
, lésem. 

utan Fejervarban, a magyarsag valamennyi ott volna, 

fő-hadnagyuk és vicc-kapitányuk én legyek, melly szá-

mos vitézlő nép, a' kit bele a' fejedelem rendelt vala, 

vala háromszáz lovas és másfélszáz hajdúság, melly tiszt-

nél soha ízetlenebbet én nem tiszteltem vala, és bizonyára 

bánatomra is vala, látván minden állapotot, hogy semmi jó 

belőle nem következik; de a' jó tisztességes hírnévnek 

becsülete, a' kiért gyermekségemtől fogván szolgáltam 

vala, nem cresztc reá, hogy hátra vessem fejedelmem pa-

rancsolatját, és a' szükségnek idején hazámnak és keresz-

tyénségnek ne szolgáljak, etc. 

Nem lén mit tennem, azért meg kclle maradnom a' 

nagy puszta helyben, a' honnand az egész magyar vitézlő 

nép felválaszta a' fejedelemhez Bécsbe, fizetések meg- Bécsi..-

jobbításáért, a' hová felmenvén és alkalmast késvén, vé-

k o n y válasszal megtérvén, alájövék és lék házamnál Vá- som és 
mellért'* 

gon vagy 15 napig, nem mervén késnöm, mivel a' helyt sem. 

a' fő-kapitányom erősen sietvén, építteti vala, és nekem 

meghagyta vala, hogy ne késném. 

Júliusnak azért 11. napján ugyan azon 1602. esz-

tendőben feleségemet siralmasan hagyván, búcsút vék s ^ény 

tőle, olly reménységgel biztatván, hogy ismét szent ^ " i í 

Jakab napjára megtérek hozzá, a melly szegény árva 

4 * 



5 2 

bc men-

tem. 

Tarsomhoz az utan azaz mar liogi ezt írtam, ehcz. 31. hol-

napia hogi mcgiek es eöis Var szegenj, Hnzassagiink-

nak. 5. Iiolnapia cziak lenen, Es zcllielualo Járásom es 

dolgaim miatt, cgivvtt kakasunknak 65. nnpia lenen. etc. 

Az az ig' az kegieluies Isten, ket zerclmes Tarsomtul j l 

hamar megli fozta, es keserette, liogi en Istenöm En 

Istenöm, Valiion ugian el akarzc zinllien Törleni ez föld-

rwl l , az sok Nioinorusag altall, esnem köniörwlzc soha 

Itaytani, Kitt köniörgeök neczelekedgiell, rncrttlatliod thc 

Vram hogi benned bizoin, s bíztam en mind öröke: Azertt 

köniörwll raitam es Ad meg lattnom az thczolgalo Icanio-

dat, cluctt zegin Tarsomntt. Amcn. 

Feírrnara Mikoron be menthem uolna azertt feicruarra, az Ca-

pitan, nagi keduem ellen, Epwlettrc ualo zcgensegh hai-

tany kwlde, miuel feicruaratt igen siettely uala Epethenj, 

(azmint ide elöli az Historiaiakul meg teczik), Hona clracn-

KeHc'iiLr uen zaz louall, zaz Nemet gialoguall, es Eöttuen liai-

Tartunm dukuall, az Lcscntze, es Kcztcll uidekrwll cleg nehezen, 

es sok zcgcni Ember siralmára, mintmasfel zaz Polgartt, 

es Jomodon ualo zekerct haitatek. Melliekcl bogi isinegli 

be iutottam uolna, nem sok idcigh ben letheönknek, Hi-

rwnk iuta, liogi Házon llassa iwn es meg akaria Feicr-

uart lathogattnj, nkorban penig, es olj Ideien megh ingicn 

sem tudgiok uala YVarnj, Es enis olj hcrtelen ualo hir 

miatt, cziak haza sem tudek mennem, Röuideden azertt 

inegh iruan, hogi mar az Rassa cziak közel uala, 10. na-

pian August: nagi sok törekedescmmell ky kerem az Ca-

pitantull az Kathonak Louaitt hogi bocziassa, es zolgaitt, 

kiket minden morhaiokal elkü ldenek. 

Mnsnnp azertt ugimint Zent Kalara azonj napian cl 
Zekcsfe-

icmarnak iuta Házon Bassa, es rank szalla az Varatth, azmel 

Ti.ri .ktwi YVarban az előtt Kolonitz es Rozburum, Ezer szabad 

hisfaKzal" haidnt bezellcttek uala he, mint egi Ewrül szabasu he 

Genoz hir . 



társamhoz azután, azaz, már hogy ezt irtain, ehhez 31 

hónapja hogy megyek, és ő is vár szegény, házasságunk-

nak 5. hónapja csak levén, és széllelvaló járásom és dol-

gaim miatt, együttlakásunknak G5. napja levén, etc. az-

az, így a' kegyelmes isten két szerelmes társamtól illy 

hamar megfoszta, és kcserite, hogy, én istenem, én 

istenem, valljon ugyan el akarsz c szintén törleni e' föld-

j-iil a' sok nyomorúság által, és nein könyörülsz c soha 

rajtam, kit könyörgök, ne cselekedjél, mert látod te 

uram, hogy benned bízom, 's bíztam én mind örökké: 

azért könyörülj rajtam, cs add meglátnom a' te szolgáló-

leányodat, elvett szegény társamat. Ámen. 

Mikoron bementem volna azért Fejérvárra, a'kapi-

tány nagy kedvem ellen épületre való szegénység' hajtani '̂ őc'n cn 

kiildc, mivel Fejérvárt igen sietteti vala építeni, (a ' mint tcm. 

ide elől a' históriájából megtetszik), hová elmenvén száz 

lóval, száz német gyaloggal és ötven hajdúkkal a' Lesen- Keszthely 

eze és Keszthely vidékrül elég nehezen, és sok szegény ^e'tartaJ 

ember siralmára, mint másfél száz polgárt és jó módon m4n-va 

való szekeret hajtaték; mellyekkel hogy ismét bejutottam 

volna, nem sok idejéig ben - létünknek hírünk juta, hogy 

IIászán basa jön, és meg akarja Fejérvárt látogatni; ak- Coau z 

korban pedig és olly idején még ingyen sem tudjuk vala , l ir' 

várni, és én is olly hirtelen való hír miatt csak haza sem 

tudék mennem, rövideden azért megírván, hogy már a' 

basa csak közel vala, 10. napján augustusnak nagy sok 

törckedésemmc! kikérem a' kapitánytól a' katonák lovait 

hogy bocsássa, és szolgájit, kiket minden marhájukkal 

elküldenek. 

Másnap azért, úgymint szent Klára asszony nap- S / , í k c„ e . 

ján eljula Haszán basa, és reánk szállá a' várat, a' g ™ * ? * 

melly várban azelőtt Kolonitz és Rozburuin ezer szabad n.eRSe4i-

liajdút beszélőitek vala be, mintegy örül szabású be- u ' 



hozuau, Es kikrwl! mind bcuen Erttlictt ugian ezen kö-

niben fellicb az ki akar, az feiernar cnekebwil, Azuiell 

iiaiduk az meg zallasnak. 7. napian lassan lassan sött 

ucgre ugian zoportostul mind el zökőnek az Erős Nadas 

s/.iikcsi os Rett Bozodra az sziget uarasbul, az Zentt Egihaz taian, 

k»th«iu- n. / j iueuict a / j Kathonakis, az ki feő legeuick ben uelein 

marattak uala, es hadnagiokall, azt lattuan, azokis ugian 

azonnap utan az Haiduknak el zökenek, cziak kilentzen 

vlnoic'' , n cS maraduan, Es az Ilaiduk fw Capitan Vaidais uelöuk. 

m.'CTia- Kitt mikoron hallott es erthett uolna az fw Capitan, az 

Szigetuarast ugian Este mind puztan hagia, es az mara-

dékai) az llelsö YVarban szorulunk, az Holott mikoron az 

A* Varatt m e g Zallasnak. 28. napiara jutottunk uolna, Es tellies-
ine(i adici- . . 

ak a* Nc- seguel lattak uolna az Nemetek hogi mind íobara el fogi-

mm^soha tanak uolna, az Erős Vstroralas es egieb sok löuis miatt, 

mar louah e s t o u a b s o j , a n e r a tarthattiak meg adak az Varast, 
nőni tar-

haliak. Hizonial irom semitt soha effeleben nem kerdezuen az 

Magiaroktul senki sem en thwlem, noha meg iiiintt egi 

138. magammalI ualek Ilaiduk es Ivatbonakall magiarrall. 

Hegelire azertt bogi jutottunk uolna Augustusnnk. 

29. Napian, az az Zent János niakauagasa napiara, es 

mindenfelől! az szalag megh uolna , az Janczarok az frig 

alatt lassan lassan mind be Jöuenek az törésén, ingien 

scin uaruan bogi ki mehessönk az YVarbuI, Kezdek Első-

ben az Nemet kuruakatt fogdosnj, es Enis mar Paripan 

AxVttibui, xVItion. akarok uala az Kapura mennem, hogi fel asassam 
ux V itrr.lu » . . . 

maiAilek. az kaputt, de az Ncmcttsegb meg icduen az Jancznroktul 

nopí «a- '"'iiel, uagnys hat keztek uolt eöket hatull, ugi az Kapu-

«»»»• hoz Törlek, bogi az szorosságban sem te, sem toua ueiu 

tuda az Paripa alattam mennj, de sötl az Elejs nem Erj 

uala az földeit, ugi fel emelikuala alattam nebanzor, le 

/allék rula azért, es el hagiuan, egi io Pleli palaczk bor, 

hatul az Taniztrabau leuen, az paripan, Arczul az Jani-
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hozván, és kikriil mint bőven érthet ugyan ezen könyv-

beli felébb n' ki akar, a' Fejérvár énekéből, a' melly 

hajdúk a' megszállásnak 7. napján lassan-lassan, sőt 

végre ugyan csoportostul mind elszökének az erős, nádas 

rétbozótra a' sziget - városbu!, a' szentegyház táján, a' Hajdúk el-
r * szökése tíS 

mellyet a' katonak is, a' kik fo-legények ben velem ma- kat011lik(;! 

radtak vala, és hadnagyukkal azt látván, azok is ugyan 

azon nap utána a' hajdúknak elszökének, csak kilenczen 

megmaradván, és a' hajdák fő-kapitánya Vajda is velünk. FöWvúry 

Kit mikoron hallott és értett volna a' fő-kapitány, a' Szí- inCK_ 

get-várost ugyan este mind pusztán hagyá és a' maradék- •narai1, 

kai a' belső várba szorulánk, a' holott mikoron a' meg-

szállásnak 28. napjára jutottunk volna, és teljességgel A1
 várat 

látták volna a' németek, hogy mind jobbára elfogytanak " í ^ j j ^ 

volna az erős ostromlás és egyéb sok lövés miatt, és to- tek; mert 
. i - n . . . . . . . i sol<a már 

vabli soha nem tarthatjuk, megadok a' varost, bizonnyal ,ovai.t. 

iroin, semmit soha effélében nem kérdezvén a'magyarok-

tál senki, sem éntőlem, noha még mintegy 138. magam-

mal valék hajdúk és katonákkal magyarral. 

Reggelre azért hogy jutottunk volna, augustusinak 29. 

napján, azaz, szent János nyakavágása napjára, és minden-

felől a' szalag megvolna, a'jancsárok a' frigy alatt lassan-

lassan mind bejövének a'törésen, ingyen sem várván, hogy 

kimehessünk a' várbál, kezdék elsőben a' német kurvákat 

fogdosni, és én is már paripán ölvén, akarok vala a' ka- a*várban 

pura mennem, hogy fclásassam a' kaput; de a' németség 

megijedvén a' jancsároktul, mivel vágni is hát kezdték vitézin 
, ncplevá-

volt őket hatul, ugy a' kapuhoz torlék, hogy a' szo- tása. 

rosságban sem té, sem tova nem tuda a' paripa alat-

tam menni; de sőt az eleje is nem éri vala a' földet, 

ágy felemelek vala alattam néhányszor; leszállók 

róla azért, és elhagyván, egy jó pléhpalaczk bor há-

túi a' tarisznyában levén a' paripán, arczúl a' ja« . 
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czarokra Indulok, Haniuan, ucttuen, es kialtuan, hol— 

uolna az Itassa liitj, Es miuel sok zaz ki uont kard közt 

líietciiiiick. uajek Kezdenek ciigcmis uagduliii, holott inikoron latiam 
alitr inep ' ° ° J ' 

iiniiad: es uolna, hogi cl költcm az trefarul, es Szabiiamis oldala-

uaj(Vk„b- m o n u° lna, kezdem az Szabliamal magam otalmaznj, es 
sc™»- az Isten nem akaruan megh halalouiatt, Vtatt adanak az 

Janczarok, barom Seb, tudni illik kcttej az ket karomon 

köniökcmen allol, es Égik az Balogh lapiczkamou mar le-

uen, Es fel menuen egi puzta hazfalan cg' puzta Holt hcgibcu 

le wlek, minden ruhamatt es fegiucrcmet mellem le Ilakuan, 

Ayanllara az fölscges Istennek tülkömet es bizonial egi 

punctnj szaraott Elcthcmhcz nem remcniucn, 

Minthogi penig küröskörwll az Janczarok cl leptek 

in esem uala az helt, azholl ualek, szörnicn uaguan az Nepet, 

"asbiui.'' En hozamis ketten ugorduanmeg foganak, noha en hala-

lomatt uarom uala, es meg foztuan minden ruharatul, l'en-

zcmtwll, leuen ualain 12. f. apro peuz: kiuiuek, az Ta-

borban, rutt Sebess allapattall, holott az Ilarbcll be költ-

uen cziak. 12. Akaztalassal uarta uala bc az Vallamon 

ualo sebet. 

Masnap azertt az Hassa Égiben kerestcttucn az megh 

tnaratt rabokatt, mind az Egez Török Táborban, cngcwis 

Jnncxar uiuek az Janczar Aga Satoraban, az hol az fw Capitanonk, 

esaz teöb Ncmett hadnagiok ualanak, Ilolottis ky ualo-

uitetesem. gattuan bennünk az Törökök az fw Capitannall uiuek hen-

nönk az Tcffterdar, az az Kencztarto Satoraban, az 

ImiiCK a 7. Hemenseget hazuduan az Bassa hogi Hudarul YYraczra 

LC.h«r k<vl (1 bennünket, 

Budai-ara
 E s o n " a n d i s f c l u c u e n b e n n ö l»k koczikra rakattank 

uitftosiink. egi Eyell, es Budara uiuek bennünk, 1. die 7bernckbe 

iuttuan, holottis ugian azon nap Estuere, egi io szabasu 

Boltott adanak Zallassull, az YYrarban, mint egi regi Erős 

Tarhazoklcucn az regi kiralioknak, 
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< sarokra indulók, hányván, vetvén, ós kiáltván, hol volna a 

basa hite.Ésm ivei sok száz kivont kard közt valók, kezde-

nek engem is vagdalni, holott mikoron láttam volna, hogy Életemnek 
, , . alifi mejr-

elkeltem a tréfái ul, es szablyam is oldalamon volna, kez- maradása, 

dóin a' szablyáinmal magam' ótalinazni, ós az isten nem 

akarván ínég halálomat, utat adának a'jancsárok; három sem. 

seb, tudniillik, kettő a' kót karomon könyökemen alól, 

ós egyik a' balog lapiczkámon már levén, ós felmenvén 

egy puszta ház falán egy puszta bolt hegyiben leülök, 

minden ruhámat ós fegyveremet melléin lerakván, ajánlani 

a' felséges istennek lelkemet ós bizonnyal egy pontnyi 

számot életemhez uem remónylvón. 

Minthogy pedig köröskörül a' jancsárok ellepték valu 

a' helyt, a' hol valók, szörnyen vágván a' népet, ónhoz- ittefúSm 

zám is ketten ugorván, megfogának, noha ón halálomat 

várom vala, ós megfosztván minden ruhámtól, pénzem-

től, levén nálam 12 f. apró pénz, kivivőnek a' táborba 

rút sebes állapottal, holott a'borbély bekötvén, csak 12 

akasztással varia vala be a' vállamon való sebet. 

Másnap azért a' basa egybe kerestetvén a' megmaradt 

rabokat mind az egész török táborban, engem is vivének a' Jancsii-

jancsár aga sátorába, a' hol a' fő-kapitányunk és a' több rlkavitc-

német hadnagyok valának; holott is kiválogatván ben- tőíicm 

Iliink a'törökök, a' fő-kapitánnyal vivének bennünk a' 

TelTterdar, azaz, kincstartó sátorába, azon rcmónysé- ,Kim;t (i, 

•vet hazudván a' basa, hogy liudárul Váczra küld ben- ',Vf"'-r-
" italhoz. 

nőnket. 

És onnand is felvévén bennünk', kocsikra rakatánk Bud i r a 

egy éjjel, és lludára vivének bennünk' 1. die 7bcrnek be- tctes,,uk-

jutván, holott is ugyan azon nap estére egy jó szabású 

boltot adának szállásul a' várban, mint egy régi erős tár-

házuk levén a' régi királyoknak. 
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Ottis azért t hogi egi kis ideig tartottunk uolna 12. nap 

mnliian, ki uiuek az Holtbul, es. 20nak közölünk, mind 

Vasatt ucrcnek az Lakunkra, cn ram penig noha meg igen 

sebesualek legb nagiobatt nercnek, Esmind Vasastul ben-

nünk, az Czottka Toronban Vethenek. De ottis nem tart-

uan sokall tliouab, fel uencn az Toronbul Estuc kesen, 

mind. 24. bennünk Haiokra rakanak, es Ala Igicncsscn 

az Dunán hozatlak Nándor feieruarban, holott hiuek cl 

oztan az nagi Jámbor Nemetek, liogi el keltek az Trefa-

rull , es az Watzi Virul el marattak. Zent Mihal napiar.i 

zinten cl Juttuan. Az Warbelj, Tümlöczben hogi uetettek 

uolna bennünk azertt, Es Innunk Ennünk, io inodgiauall 

elegedendőtt attanak uolna, meg Jüue az Bassa az Tabor-

bul , Holott meg iöuen, \bernek. 14. napian az Capitant 

tizedmagauall koczikra raknan, ala kiildc az Bassa Con-

stantinapolban, es minket uiuek az tcöb Rubinihoz az 

Hassanak az Nagi Tömlüczben mel' Vagion az Vizuari 

Kuruazariaban alat. 

Holott inikoron tartattam uolna, egi kis reinenscgcm 

lenen szabadulasomban, az cgik labomon ualo Vasam Ze-

get el inetzem, miuel az masikat noha bizoniall nagi Was 

itala, de az labombitl ki uonhatom itala, kitt egi hitettlen 

arulo roz Nemet Anthonj neuö llab el árult hatt, az Tötn-

löcztarto Warian Hassanak, es megtalaluan az Vasamatt, 

Isten ugi meg enhette az Ebnek Ziuet hozam mégis, hogi 

setn megh nem ttere, sem mas Vasatt labomra nem nerc, 

hanem azont raitam hagia, 4 Araniat birsagott neki adnan. 

Israegh Thouaba mikoron halladott uolna az Idw, 

szeghin otthon maratt szerelmes Tarsüm, es io szabad-

sagom Eszemben iuttuau, nem niughathain, Hanem ls-

tenömnek köniürügueti, egi Magiarfiual, (kylt Türekctte 

theuen az Törökök} adig tractalek, hogi lassan lassan, 

Török ruhatt, azaz egi Janczar küpeönicgct, Hellett 
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Ott is azért hogy egy kis ideig tartattunk volna, 12 

nap inalva kivivőnek a' boltból és 20nak közülünk mind Vasba 

•i vernek Bu-

vasat verőnek a lobunkra: énrám pedig, noha még igeu <ián. 

sebes valék, legnagyobbat verőnek, és mind vasastul 

bennünk' a' csonka toronyba vetőnek. De ott is nem tart-

ván sokkal tovább, felvevőn a'toronyból este későn, mind 

24 bennünk' hajókra rókának, és alá egyenesen a' Dunán uaj(')kr4l 

hozónak Nándorfejérvárba, holott hivők elosztón a' nagy raknak és 

jámbor németek, hogy elkeltek a' tréfáról és a' váczi ótrul j é rvár im 

elmaradtak, szent Mihály napjára szintén eljutván. A' v'sz,,ck-

várbeli tömlöczbe hogy vetettek volna bennünk' azért, és 

innunk, ennünk jó módjával elegedendöt adtanak volna, A' knpí-
lányt 10. 

megjőve a' basa a' táborbul, holott megjővén lObernck 11. magával 

napján, a'kapitányt tized magával kocsikra rakván, alá ^J^liybt 

kiildé a' basa Konstantinápolyba, cs minket vivőnek a' viszik.* 

többi rabjaihoz a' basának a' nagy tömlöczbe, melly V8— A' nairv 

gyon a' vízvári kurva - zárja alatt. tomioc*. 

Holott mikoron tartattam volna, egy kis reménységem 

levén szabadulásomban, az egyik lábamon való vasam Klsőxze-

szegét elmetszem, mivel a' másikat, noha bizonnyal nagy 17',Jd-'" 

vas vala, de a' lábambal kivonhatom vala, kit egy bitet- 4r"ltat»"'-

len áruló rosz német Anthoni nevü rab elárult hát a' töui-

löczlartó Warian basának, és megtalálván a' vasamat, 

isten ágy meg enyhítő az ebnek szivét hozzám mégis, 

hogysem meg nemvere, sem más vasat lábamra nemvere; 

hunéin azont rajtam hagyó, 4aranyat bírságot neki adván. 

Isinét továbbá mikoron haladott volna az idő, sze-

ffénv otthon maradt szerelmes társain, és jó szabad- M''s'kszc-
P v > r renexe 

ságom eszembe jutván, nem uyógbattaui, hanem iste- P I Ó I M I . Í -

nemnek könyörögvén, egy inagyaríival, (kit törekedő B°m-

tevén a' törökök), addig tractálék, hogy lassan-las-

san török ruhát, azaz egy, jaucsár - köpönyeget, bélelt 
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swegctt, es Nalnuarditt feiertt, szaras Czizmauall lioza-

tek, lattuan hogi nzmint, az Kapucziak Eörszik uala, az 

Tömlücz előtt ualo kerettes aytaiatt, liogi ky mehettek 

Török ruliaban, miuell az Törökök giakran az nálunk ualo 

korezuiara íarnak uala be az Töinlölzhöz. 

Vasam t i- Annak okacrtt azertt ismeg eliuetzuen egi uagdaltelö 

i neueac . kessel azon Vasam szeget, hoza kczettcm magam liogi 

szercntzett pballiak, Egi io Reguell mikoron azért az Do-

logra ualo llabokatt mind ki uittck uolna, esaz Kapucziak -

is ky az Werúfenien tettucznc, s ki az Égett boron 

uolna, föll Eölteözem az Iluhaban , Vasamatt leucttuen, 

Es mas rab szegin Barathiin strasatt Tarttuan körölem, 

AI TOM- j n 1603. Maiusnak. 4. napian, az Tömlötzbwll ki 

sxaiada- , n í ' , u ;h j es az Tömlötz előtt ualo kerettes kapuianis az 

som. |IU| buktak uala az Kapucziak, az az Kapus arulo roz 

Habok allnnj, akor senky ott nem leuen, 

AKviau- Kyuiuen azertt az kegieluies Isten, az Derek kur-

raskuiis. I i a i 6 a r i a kapuianis, azhol ketfelóll sok Boltos Törökök min-

denkoron wlnek uala, Tartek azSzaua fele ualo Vizhordo 

kapura, Ilolottis ky uezerluen az en Cliristusom az Duna 

mellett ala az YVaras alatt mind ky menek, Holott miko-

ron ky budostam uolna, mind ala incnucn, Feieruaron 

uloll az Puzta szölö magas Hcgiekrc tartek , De miuel 

nz llaczoknak az 0 Kalendariom zerent husuct hettfcőu 

A/R.,C!!ok uala, es szelliel Hegiekröl uölgiekröll Enekeluc Jarnak 

előtt i.a- n a ] a j mint az Niulatt engemis ugi elöb elől) kezcrcttnck 
1 " ' k uala mennem es buidalnom. 

Megli örizuen azertt mind azoktutis az En Istenöm 

Dellöcst feltnenek egi magas hegire, leuen mint egi mer-

feld alol Nandorfeiertul, hogi ott Ezemben uegiem azOrzag 

allapattiatt es az Dunán holl kj kellessek keluöni incg 

nezem, Estucfele azertt, az Taniztrnmatt meg tcöltcm, 

zoló Cziuiuual, miuel nagi mezőségre kel uala mennem 
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süveget és fejér snlnvnrdit száras csizmával hozaték, 

látván, hogy a' mint a' kapucziak őrzik vala a' tömlöcz 

előtt való kerítés ajtaját, hogy kimehetek török ruhá-

ban, mivel a' törökök gyakran a' nálunk való korcsraára 

járnak vala he a' tömlöczhöz. 

Annakokaért azért ismét elmetszvén egy vagdalt yaSBm(,j_ 

élő késsel azon vasam szegét, hozzá készítém magam', mctszísc. 

hogy szerencsét próbáljak, egy jó reggel inikoron azért 

a' dologra való rabokat mind kivitték volna, és a' ka-

pucziak is, ki a' verőfényen tetvezne, 's ki az égett-

boron volna, felöltözém a' ruhába, vasamat levetvén és 

más rab szegény barátim sztrázsát tartván körülem, in 

anno 1003. májusnak 4. napján a' tömlöczbikl kimenék, jV^",-

és a' tömlöcz előtt való kerítés kapuján is, a' hol szok- eUiiaUdá-

tak vala a' kapucziak, azaz kapus áruló rosz rabok 

állani, akkor senki ott nem levén. 

Kivivén azért a' kegyelmes isten a' derék kurva A'víxví-

zárja kapuján is, a' hol két felől sok boltos törökök rosku,is-

mindenkoron ülnek vala, tartók a' Száva felé való víz-

hordó kapura, holott is kivezérelvén az én Krisztusom, 

a' Duna mellett alá a' város alatt mind kimenék, holott 

mikoron kibádostam volna, mind alá menvén, Fejérvá-

ron alul a' puszta szőlő magas hegyekre tartók, de mi-

vel a' ráczoknak az ó kalcndáriora szerint húsvét - hétfő . 
. A' I'HCZOK. 

vala, és széllel hegyekrul völgyekről énekelve járnak elütt lap-

vala, mint a' nyálat, engem is ágy előbb előbb kény- 1""2;ok-

szerítnek vala mennem és büjdalnom. 

Megőrizvén azért mind azoktól is az én istenem, 

déleste felmenék egy magas hegyre, levén mintegy 

mérföldre alól Nándorfejérvártól, hogy ott eszembe vegyem 

az ország állapotját, és a' Dunán, hol ki kellessék kel-

nem, megnézzem, este felé azért a' tarisznyámat megtöl-

teni zöld czimávnl, mivel nagy mezőségre kell vala mennem 
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zomiiisngomert, barom kis czipomis lenen, Es egi Eue-

xőtt faragok egi kis zekerczctis iielem mert hoztam uala, 

Es Eyel az Duna melle Indulek Haio keresnöm, holot iol 

iol felmenuen ismeg uiza feiernar fele, közel fcieriiarhoz 

az ki falu uagion, Egi haiott az Duna Parton Eyel tala-

iiitjnu jy^ kit bizonial sok zerentze es ueződessell el zabadettek 
kupa.som. 

az lanzrul, nihanj Hatzok közel aluunn, Az mellien az 

A» l)unnn j ) „ n a n a|a jsmog Euezek, es Isten ugi ada hogi nzinint 
alt k d e - 0 7 0 0 

sem. napal meg Iranioztam uala, szintben ott az holl az Thö-

mös uize az Dunaban esik , ki thalnlck mennem. 

Egi Török Castell' mellett azertt Fnnczo mellett azon 

Eyel mind ki menek az Nagi Mezőre, Lúgos es Karmi 

sebes fele, az meli mezött baromnap altal bolioguan bizon-

( zaiiarpas ja j c z j a k meg nem balek zomehall, nem haznaluan az zölö 
cs kunosa- 0 7 

som. czima, Es ot mikor iutottam uolna nagi Erdős földnek ka-

tarira, cgiedwll leuen, cs ki soha Elethiben hol nein iartt, 

Jnthek egi Reghi nagi Clastroin szabasu Zent egihazhoz 

kinek regen ket tornia uolt, de égik most cl diilue uagion, 

az mel io modon ualo magas hegien uala, holot Estuekor 

leuen, az Czinthcrem mellet az kökeniesben lefekuem, 

Es bizoniall olj rut hideg esső es zelticz inta Eyel bogi 

cziak meg nem balek bidegell, miuel az Janczar köpönie- ' 

get nicgaz Dunán tul haltain uala, es cziak egi hittua 

Herdohnanban ualek, 

Masnapra keluen azertt es az wdöfel tiztuluan sohan 

semi mezött seui YVarat sem iartt utat semitt nem lattuan, 

Indulck Nap enczettnek miuel egi bitettlen roz Rab aztt 

hazutta uala, bogi Lúgos, es Karan sebesig, feieruarttul 

fogna semi Erdeö nem uolna, Es enis akaruan az Erdő 

karaion mind elő inennj, gondoluan hogi ualamcl YYrarban 

iutok, Miudadig menek egi mint ha iartCzapast tataluan, 

fölötte ualo meg farattkepen, bogi Estuc fele mar Eötöd-

napia leuen el szaladasoinnak], Jutckegilielre azhol egi 
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szomjáságomért, húrom kis czipóm is levén, és egy eve-

zőt faragók, egy kis szekerezét is velem mert hoztam 

vala, és éjjel a' Duna mellé indulók hajót keresnem, 

holott jól jól felmenvén ismét vissza Fejérvár felé, 

közel Fejérvárhoz a' ki falu vagyon, egy hajót a' Du-
. . . . i -• •• * Hu jo t ka-

naparton ejjel talalek , kit bizonnyal sok szerencse és pásom. 

vesződéssel elszabad íték a' lánczrul, néhány ráczok közel 

aluván j a' mellyen a'Dunán alá ismét evezék, és isten ágy 

adá, hogy a'mint nappal megirányoztam vala, szintén ott, A ' D u n á n 

a' hol a' Temes vize a' Dunába esik, kitalálók mennem. átk(>1*se,n-

Egy török kastély mellett azért Fancsó mellett azon 

éjjel mind kimenék a' nagy mezőre Lúgos és Karanscbes 

felé, a' melly mezőt három nap általballagván, bizonnyal 

csak meg nem halék szomj-éhhel, nem használván a' V ^ j J ^ * 

szőlőcziina, és ott mikor jutottam volna nagy erdős föld- som", 

nek határira, egyedül levén, és ki soha életében hol nem 

járt, jutók egy régi nagy kolostor szabású szentegyház-

hoz, kinek régen két tornya volt, de egyik most eldűlve 

vagyon, a'melly jó módon való magas hegyen vala, holott 

estekor levén, a' czinterem mellett a' kökényesben lefek-

véin, és bizonnyal olly rút hideg eső és szélvész juta 

éjjel, hogy csak meg nem halék hideggel, mivel a' jan-

csár-köpönyeget még a' Dunán tul hagytam vala, és csak 

egy hitvány bőrdolmányban valék. 

Más napra kelvén azért, és az idő feltisztulván, 

sohon semmi mezőt, sem várat, sem járt utat semmit nem 

látván, indulék napenyészetnek, mivel egy hitetlen rosz 

rab azt hazudta vala, hogy Lúgos és lvaransebcsig Fejér-

vártul fogva semmi erdő nem volna, és én is akarván az 

erdőkarajon mind elémenni, gondolván hogy valamelly 

várba jutok; mindaddig menék egy mintha járt csapást talál-

ván, felette v a l ó megfáradtképen, hogy este felé niár ötöd 

napja levén elszaladásomnak, jutók egy helyre, a' hol egy 
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Znnto ra- Torniott latok, es szantho Embereknek sznuat ballek bo-

ezok. ,„i|t0r0|, fí7j Hantokhoz lassan lassan közelgettem uolna, 

minden szauokhiil az mint az Barmoknak szolnak uala, 

alettam Mngiaroknak lennj, 

Es ky menuen az Mezőre hozaiok indulok, welucn 

l a uk ! " 1 ' * bogi a z a z bel iiolna Kara n Sebess, Sőtt uolt eg' Czak 

neuő Castcll', (honnand az Erdeli Czakjak ualok uoltnk.) 

Es az Raczok szántották az Czakoy Waidanak, holott az 

szwbassa az szantokall leucn, es mar sem thethoua nem 

tnduan az Mezőn mennem, az szanto Raczokatt ram tha-
Av. I ta lzuk 

nn'X roS- mazta es meg fogának. 
nak. 

Beuiucn nzcrtt az Castclban az Waidanak ada, az 

Ucruis melj Deruis Waida, hatodnap Thöraösuarra uin, olj hazug-

Th'iinös- sagall, hogi ott kezest keressek azot ualo Babok között, 

TJn U'~ e s L i P a r a Sartzon el boczatt, Es ott egi Ferhatt Hotsza-

nnk ada hogi gondomntt uiscllic, meitt az Thömösuarj 

ismoRh Bassa, akor Erdelicben leucn Szckel moscssel, hircne-

ucrc'tcni. kwll nem merenek el bocznttnj. Azinel ferhatt hotsa, egi 

Wasatt ucrethc az Labomra, es az Istalloban tartuan 

El akarok Lanczon es Belenczcken halat uala, Kittis mint egi ott-
szalad- . 

„,„„. lethcinnek. 10. Napia után mind el Nitogatek az Niakam-

rul , fel kezemet ky uonihattuan az Bclenczekbwll, 

Eyell, egi nagi feyzctt tek az Eiiuemben, es ky nytain 

az Istálló aytaiatt, sőtt halt az Ayto előtt halltt uolt, 

egi Juszop neuö Geömlia Török az Hotsa Zolgaia, az ky 

Ezeben uen , es lattuan hogi az Ayto fele tartok, mertt 

holduilag uala, fel kele lassan, hogi az Hotsa megne 

Ercze, kys ugian ott az Tornaczbnn az Kcrevethen halluala, 

N»ti Es utannm Jöuen monda, András szegen, (jnerlt nagi 

nak' ^ua- Aiulrasnak neueztem uala magamat) heabnn, raertmegis 

nem iött el órain szabadulasodnak hanem meaihelcdre es 

fekwgiel le, kitt meg fogadok, es ismeg azon Ej'el el 
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tornyot lát ék, és szántó embereknek szavát haliám: 

holott mikoron a' szántókhoz lassan-lassan közelgettem s*ántórá-

volna, minden szavukból, a' mint a' barmoknak szólnak czok" 

vala, állítám magyaroknak lenni. 

És kimenvén a' mezőre, hozzájuk indulók, vélvén, 

hogy az a' hely volna Karansebcs, sőt volt egy Csók 

nevű kastély, (honnand az erdélyi Csákiak valók vol- cniikó-

tak) , és &' ráczok szántottak a' csákói vajdának, ho- im,'ink-

lott a' Szn basa a' szántókkal levén, és már sem tétova 

nem tudván a' mezőn mennem, a' szántó ráczokat rám A'ráczok 

támasztá, és megfogának. UTk!"*" 

Bevivén azért a' kastélyba, a' vajdának ada, a' 

melly Dervis vajda hatodnap Temesvárra vin olly ha- nmis 

Zugsággal, hogy ott kezest keressek az ott való rabok Vl>i'lu, IV" 
o OO 7 oy níVMV'Hl l'H 

között, és Lippára sarezon elbocsát, és ott egy ferhát viímcn. 

hotszának ada, hogy gondomat viselje, mert a' temes-

vári basa akkor Erdélyben levén Székely Mózsessel, ismc;ivas 

liire nélkül nem merének elbocsátni. A' melly ferhát b a v , rc--

bocsa egy vasat veretc a' labamra, és az istálóban tart-

ván, lánczon és bilincseken hálát vala, kit is mintegy 

ottlétemnek 10. napja után mind elnyitogaték a' nya-

kamrul, fél kezemet kivonhatván a' bilincsekből; éjjel 

egy nagy fejszét tevék az övembe, és kinyítám az istáló fii akarok 

ajtaját, sőt hát az ajtó előtt hált volt egy Juszop nevű ^J*'1" 

gömlje török a' bocsa szolgája, a' ki eszébe vén, és 

látván, hogy az ajtó felé tartok, mert holdvilág vala, 

felkele lassan, hogy a' hocsa meg ne érezze, ki is 

ugyan ott a' tornáczban a' kereveten hál vala, és utá-

nam jővén monda: András, szegény! (mert N a g y A n - ^ ^ 

drásnak neveztem vala magamat,) hiába, mert mégis |lras|"lk 

nem jött cl órája szabadulásodnak; hanem menj helyedre 

és fekögyél le; kit megfogadék, és ismét azon éjjel el-
* m 

5 
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Isnirg cl 

raka az meg nitott lakatok ala, ümaga azon Eyell semitt 

nein Alniian. 

Melliett masnap meg Erttuen az Hotsa, ky igen 

keuel' roz kis Emberuala, meg cngede uetkemet. Ha-

nem meg kissebettuen az Belenczekett, kemenben kezde 

nkurok tartanj, De ismeg meg inint egibolnap mulua Zeren-

«om.'' ezett indettek pbalnom es isuernen bogi égik kezem 

mégis kiuonhatom az Belenczekbwll, nyoban mind el tő-

rein, «z labomat mel lakatni, egi Ágashoz es Niaka-

matt Czattlottak uala, Es inar mind Vasainat meg the-

kertbeiu uala s mindeukent el kezöltem uala, egi Likatt 

czinaluan az Istálló oldalan, cziak indulnom akarok 

uala, hogi azon Mankucz Aga Geortiaual be Jöue, es 

iigi talala belemen, kytt az Hotsa ineg Erttuen, Egi Ten-

A% Hotsa gCl.j Munkouall bizonial ug' meg nerc: Nagj An-
m e j \ orr. ° o o i OJ 

drast zegint, de YVathaitt nem, liogi soha undok Veres 

alig lehet egi, inert nem cziak faromat hanem Zememett; 

Zamatt, feieinet etc. egi arnnt, inig az Mankónak cziak 

az Czutakin marnda kezeben, 

Es ismeg egi Erős Menietzkett Cinaltata kiben az 

inig tnrtn cziak nem incg balek az kínban, noha röujd 

mcrieícHi , , a ' n í,7i E j ) De nein sokáig egi Nandorfeieruarj Török-

hoK i Ke- twll hat meg ismertettem, bogi Bassa Rabia uagiok az-
iernari rali . . . , . , „ , .. 

impiok. mel Hotsa nem mere hazanal tartany, hanem az llio-

AÜ Thö- '»»suari YY'arbeli Tömlöczben kwldc be, holott, egi Li-

mftanarí .,.,! Banliegiesi János neuö Kathonatt egiedwl talalek, 
Várbel i . . _ 

Tömiöi*- az kiuel egiett erttuenj meg asank az lömlöczött az 

staiadl-6' Balassarul, kibül soha rab el az előtt nem szalalt 

somiratik- uala el, mel mind En fondulasom uala, Az honnan Jú-

liusnak 10 Napian Eyell ky menenk noha. 4. 4. Török 

hal uala azon Pallasan az Tömlöcznek, Az YY'ar kü-

falan ugimint. 5. Eülnj Pakroczbul czinalt kötélén ky 

Erezkedcnk, Esmar mégis kelluala az külső Palan-
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raka a' megnyitott lakatok alá, ömaga azon éjjel sem-

mit nem nluván. 

Mellyet más nap megértvén a' liocsa, ki igen ke-

vély rosz kis ember vala, megengedő vétkemet. Ha-

nem megkisebbítvén a' bilincseket, keményben kezde 

tartani: de ismét mintegy hónap múlva szerencsét in- ''' 
ti karok 

diték próbálnom, és ismervén, hogy egyik kezem, mégis s/.uU.i-

kivonhatom a' bilincsekből, újabban mind eltöréin, a' """' 

lábamat, melly lakattal egy ágashoz és nyakamat csatlot-

ták vala, és már mind vasamat megtekertein vala, 's 

mindenként elkészültem vala, egy lyikat csinálván az 

istáló oldalán, csak indulnom akarok vala, hogy azon 

Mankucz aga gyertyával bejöve és úgy talála helye-

men, kit a' bocsa megértvén, egy tengeri nád mankó- A' l iocsa 

val bizonnyal úgy megverő Nagy Andrást, szegényt, de 

YVathayt nem, hogy soha untig verés alig lehet egy, 

mert nem csak faromat, hanem szememet, számat, feje-

met etc. egyaránt, míg a' mankónak csak a' csu-

takja marada kezében. 

És 
ismét egy erős menyecskét csináltata, kiben a' 

mig tarta, csak nem mcghalék a' kínban, noha rövid 

vala az éj; de nem sokáig egy nándorfejérvári töröktől Mcgis-

hát megismertettem, hogy basa rabja vagyok, a' melly Zevfc7' 

bocsa nem mere házánál tartani: hanem V temesvári j®rv,tri rab 

' vagyok. 

várbeli tömlöczbe külde be, holott egy lippai Bánhe- A. t fmcs_ 

evési János nevű katonát egyedül találók, a' kivel v»ri v i r" 
, . , . , . . . Iieli töm-

egyet értvén, megásunk a tomlöczöt a pallasarul, ki- lörxbai 

bül soha rab azelőtt nem szaladt vala el, melly mind 

éu fontolásom vala, a' honnan juliusnak 10. napján éjjel i ,alik-

kimenőnk, noha 4. 4. török bál vala azon pallásán a' töin-

löcznek, a' var kőfalán úgymint 5 ölnyi pakróczbul csinált 

kötélén kiereszkedénk.és már mégis kell vala a' külső palán-
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kon ky mennünk, holott en mikoron fel hagtam uolna 

az Töltésre, azonban az Czirkalo Török cziak ot Tenne, 

lampassal, es sem Elő liattra nem mehettuen, meg 

uoniam magamatt egi Kasmelle, Houa el Jutuan az Tö-

rök Ezeben nen, es kialtani kezde, en penig miuel zin-

Paiankon fen az Palank melet fen ualek, Niukra fwre ky Vgram az 

kv u S ra- Palankonn, az fel labomon az AVas leuen, Honnandis 

fel Wanzoroguan mindgiartt az Viz arroknak indulek, 

es az Arokhaton lakó ratzok, iollehet az kialtasra mind 

fel thamadttanak uala, de inas fele futuan enki zala-

dek az Arokboll, Es kertröll kerttre adig hagdosek, 

Dwlek, kelek, hogi az Mezőre uerekedem, holott egi 

zegeletinek zorettanak az Thömös uizenek az kereseő 

Ilatzok, az inellien nem len mitt tennem, hanem az 

Has az feli labomon leuen, altal ada Isten Vzhatt-

nom, azmel' Vizben bizoniara kiczinue hogi bele nem 

halek. 

De azonnis mind el szaladnan es Vezerluen Isten, 

zegen Tarsomat Jánost az AVarban el foguan mellőlem, 

Rolondoskodam, harmad nap inulua, az Fellaky mező-

ben akaruan Lipara mennem, holott nagi köd es Essős 

wdő miatt sohoua nem lathattuan az hegiekre, Egi 

Vttmellet az Mezőn le fekuem bizonial iol tauul az 

ismegmeg Vttul, Azmel uton mikoron Egi Mankucz Aganeuö Tö-
l"í1'1"""' rök Fellakban akaruala mennj, Enis azt nem lattuan, 

mint meg faratt Ember elis alutam uala, es mar fel 

iöuen az Nap mint egi 12 orakor, az Pogarok czipik-

nala az labomatt, es fel wluen az Nagi fwben zinten 

Fr i inkban a / i Törökök azon el menetek koron, hatt meg lattak, es 
ualouite- , , , , , ' n / 

(esem. 10. zagolduan, rnegh foganak, es be Fellakban uinek. 

Ilolottis meg Ismertettuen, Viza Thömösuarban ui-

A ixa tliü- tetem ismeg, Es Thömös uarat azonkepen, Nandorfe-

uillnok'* ieruara az Előbcni keduettlen zallasomra hozatam, Au-

i 



kon kimennénk, holott én inikoron felhágtam volna a' 

töltésre, azonban a' czirkálú török csak ott terme lám-

pással, és sem elő-hátra nem mehetvén, megvonám 

magamat egy kas mellé, hová eljutván a' török, eszébe 

vén, és kiáltani kezde; én pedig mivel szintén a' pa-

lánk mellett fen valék, nyakrnfőre kiugrám a' palánkon, a' Palánkon 

fél lábamon a' vas levén; honnand is felvánszorogván, J j ^ ' 

iningyárt a' vízároknak indulók, és az árokháton lakó 

ráczok, jóllehet a' kiáltásra mind feltámndtanak vala, 

de más felé futván, én kiszaladék az árokbul, és kert-

ről kertre addig hágdosék, dűlék, kelek, hogy a' me-

zőre verekedem, holott egy szegletének szorítanak a' 

Temes vizének a' kereső ráczok, a mellyen nem lén 

mit tennem, hanem a' vas a' fél lábamon levén, által-

ada isten ászhatnom, a' raelly vízben bizonyára kicsin-

nyé, hogy belé neui halók. 

De azon is mind elszaladván és vezérlvén isten, 

szegény társamat Jánost a' várban elfogván mellőlem, 

bolondoskodám harmadnap inalva a' fellaki mezőbe, 

akarván Lippára mennem; holott nagy köd és esős idő 

miatt sohová nem láthatván a' hegyekre; egy út mellett 

a' mezőn lefekvén bizonnyal jó távul az úttul; a' melly 

úton mikoron egy Mankucz aga nevű török Fellakba i*„,ét 

akar vala menni, én is azt nem látván, mint meg- "„„f 

fáradt ember el is aluttam vala, és már feljővén a' nap, 

mintegy 12 órakor a' bogarak csípik vala a' lábamat, 

és felülvén a' nagy fűben szintén a' törökök azon cl-

menetiikkoron, hát megláttak, és lOeu száguldváu, K.iiakha 

megfogának és be Fellakba vivének. vaiávitc-
° ° tuscin. 

Holott is megismertetvén, vissza Temesvárba vi- v . 
T InS/iiV 

tetéui ismét, és Temesvárról ozonképcu Nándorfejér- Temes-

várra az elóbbeni kedvetlen szállásomra hozatám au- rímnek. 
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Onnamiis- gustusnak 4 Napian. fiolotiis az isten, az Töinlölztar-

"oHVicr-" tónak, noha fölötte kegictlen roz Ven Eb uala, meg 

" a n u Enhette sziuet, es megh nem uerettctem, de Elözör 

kett Vasat nz laboinra ada, kiben bogi nem mehetek 

N«e' tas. 1|},|a S0|10ua? azután egi fölötte ualo nagi undok Vassall 

meg nvandekoztatam, ky Magiar orzagi. 30 fontnál nem 

sokai uala kisseb, 

III' rettenetes erős Probay nltall azertt Istennek 

nein kölömbben meg rostaltatam bizoniara mint, egi az 

megh pbaltattatot, yl giarlok közöli mint en, kirwl, 

leg' áldott the, En Zent Lelek Istenüm, bogi el nem 

thauozal en thwlem, az Eördögnek sok merges Nylaitul 

ualo kescrtetekes löueőldeözesek karon uelcm leuen. 

Házon Hassanak egi leuele es Czauza iutuan Con-

NHIKIOITC- stantinapolibul, azért minden Rabiait az kik Nándor 

»iu('mi- ' feieruaratt ualank eó szamara, mind fwk smind köz , 

IIOMU'-10 1,1 A n n o 1 6 0 3 - Z e n t M i h a U NaP«»n- 0 0 s'Aamuan, ko-
hu ,k" ezikra rakattank hatan hatan Eözuö, Janlzon kezönkön 

kinek fa kaloda s kinek Uelenczck leuen, bizoniara 

nagi Testönk giöttrelmere ala, Indethatank Constnntiiia-

polj fele, holott siralmas zcmmcl battra nczuen buczut 

uek Magiar orzagtul, es zegin Tarsomtul, Hogi azertt 

Szoplua. (y/enötödnapra, Szopbiaban ertünk uolna, sok köniör-

gcseininel es. 3. Tallér, s kett Arani Ayandekommall 

le uetetem az Nagi Vasatt az Labomrul, mert nagi Ki-

® nomra uala, Es onnand alab hozattuan, Jutánk Con-
I onslan: ' ' 

stantinapoliban szinten harmicz napra. 

Miuel penig Török Czazar inig mink Vlban ualank 

az Vrunkatt Házon Bassnlt meg fujtatta uala, mindgiart 

az Czazar szarayaban az az Vduaraban uinck, az holl 

Eiigüm mint feö Rabot ugi tartuun, mindenütt elöli hor-

dozuan, 20. magamiiall, iobbara mind feicriiariakall, 

Elualaztanak es ugigmiut fw Ember szamban kwldenck 
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gustiisnuk 4. napján, holott is az isten a' töiulöczlnrtó- Onnami 

nak, noha felelte kegyetlen rosz vén eb vala, megeny- dd'rrejl"-" 

hité szivét, és ineg nein verettctém; de először két v"rr*-

vasat a' lábamra ada, kiben hogy nein mehetek vala 

sohová, azután egy felette való nagy undok vassal meg- Nagyvas, 

ajándékoztatám, ki magyarországi 30 fontnál nem sok-

kal vala kisebb. 

Illy rettenetes erős próbáji által azért istennek nem 

különben inegrostáltatáin, bizonyára mint egy a' meg-

próbáltatott illy gyarlók közül, mint én, kiriil légy ál-

dott te, én szent lélek istenem! hogy el nem távozál én-

tőlem, az ördögnek sok mérges nyilaitól való kísérte-

tek és lövöldözések karon velem levén. 

Haszán basának egy levele és csauza jutván Kon-

stantinápolyból , azért minden rabjait, a' kik Nándor- ^"Jjlj^'j" 

fejérváratt valónak, ö számára, mind fők 's mind köz, in alAKon-

anno 1603. szent Mihály napján, 60 számóan kocsikra p 0| vbava-

rakatánk, hatan-hatan öszvc, lánczon kezünkön, kinek 1,,ho*a,A-

, i-mik. 

lakaloda s kinek bilincsek levén, bizonyára nagy tes-

tünk gyötrelmére, alá indíttatunk Konstantinápoly felé, 

holott siralmas szemmel hátra nézvén, búcsút vék Ma-

gyarországtól és szegény társamtól: hogy azért tizen-

ötöd napra Zsófiába értünk volna, sok könyörgésem-

mel és 3 tallér 's két arany ajándékommal levétetem n' 

nagy vasat a' lábamról, mert nagy kínomra vala; és llrjutnnk 

onnand alább hozatván, jutánk Konstantinápolyba szin- „^yh"!!' 

tón harmincz napra. 

.Mivel pedig a' török császár, ung mink útban va-

lánk, az urunkat Haszán basát megfojtatta vala, min-

gyárt a' császár szárújába, azaz, udvarába vivének; a' 

hol engem mint fő-rabot, ágy tartván, mindenütt elől 

hordozván, 20ad magammal, jobbára mind fejérváriakkal, 

elválasztának, és úgymint főember számban küldenek 
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Vltima dic 8bernek, Ez átkozott Toronjban, maga ki 

szabó ki Barbel ski Nemes lantz, kik huiduk ualanak 

uelem. 

Azmel Toroniban mind az wdőtwll foguan itTartatuan, 

Pinsito- "ag>°k kiben ezekett, teöb bnslakodo banatiin között irtani, 

i-ioniban Emlckezetertt es wdő telesertt, ha Isten altal köröz-
iialo Vct-

tctcscm, tiensegben ki mehetne, melibwll azky Oluassa, megli 

nieiiboii c r t| i e t j a z istenömnek, az 1600 Eztendötwll foguan 

isfenöm.
 u a l ° e,,ós Czapasitt es pbaitt raitam, kett zcrelmes Tar-

somnak hamar hamar egi mas után cliietcleuel, smagamat 

ketzörualo Ilnbsagban adassall, Es az utolsozor, zörniő 

szerentzettlensegim miatt 4zör ualo zabadiilasomhau 

Vyoban meg fogatasimai egietemben, De mindenekbwll 

cziak azt mondom legien En Istcnöm Zentt Akarattod 

szerentt cziak ad Zent leölköd az bekeseg thwrcsrc, hi-

ucn bizoniall oly kcgiclmes Istcnömnek leanj, hogi meg 

halgattuan meg, zabadetaz meg, es meg adod az cn cincit 

Tarsomatt látnom. 

írtam en Watthay Fercntz az en kezemmell. Feb; 

holnapban, Anno 1605. felliöll megli irt helcn. 
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ultiina die 8bernek, ez átkozott toronyba, maga ki szabó, 

ki borbély, "s ki nemes láncsás, kik hajdúk valának velem. 

A' melly toronyban mind az időtül fogva itt tartatván, 

vagyok, kiben ezeket több búslakodó bánátim között irtam E'világi 

emlékezetért és idötelésért, ha isten által keresztyén- „"M
r,fat°' 

ségbe kiinehetne, mellybiil a' ki olvassa, megértheti vetteté-

az én istenemnek az 1600. esztendőtiil fogva való erős meliyboi 

csapásit és próbájit rajtam két szerelmes társamnak hamar-

hamar egymás után elvételével, 's magamat kétszer való 

rabságba adással, és az iitólsószor szörnyű szerencsétlen-

ségim miatt 4szer való szabadulásomban újabban megfo-

gatásiiuinal egyetemben; de mindenekbül csak azt mon-

dom, legyen, én istenem! szent akaratod szerint, csak 

adj szent lelket a' békeség-türésre, hivén bizonnyal olly 

kegyelmes istenemnek lenni, hogy meghallgatván, meg-

szabadítasz még, és megadod az én elvett társamat látnom. 

* 

írtam én YVathay Ferencz az én kezemmel feb: hónap-

ban, anno 1605. felül megírt helyen. 

— 



AZ TÖREÖK CHAZAR 

Soldtniar Nepenek mcgh irasa, tuenny os 

• • 

niineiiieőknek ad Wlefett, az az fizetést. 

10000 tízezer. 

Zpnhoglanok, az kik Czazar, auag' Vczerbassa 

mellett iarnak, Vörös , es Sarga lobogokat 

uiseluen 30000 harmicz Ezer. 

Janitsarok az az gialogok. . 40006 4uenhat Ezer. 

Cbebesiak, Jantsaroknal alab-

ualok 

Achaboglanok, az kik hegies 

baratzúrő sweget sarga-

szabasut uiselnek, melli-

ekböll lezenek Jantsarok, 

nagi akarminemö uitezölő 

nepek 

Mutehferragak, az Czauzoknal 

fölliebualok . . . . 

Chauzok 

Azapok, kik az Tengeren 

Eueznek az hadakozo 

Galliakban 

Jozaoglauok azaz Inasok . . 

Kapitsiak 

Iladonok az az bereltek . 

13000 tizenhárom Ezer. 

15000 tizenölt Ezer. 

10000 tiz Ezer 

23000 huzonharom E. 

3000 

300 

360 



A TÖRÖK CSÁSZÁR 

zsoldos népének megírása, mennyi és minéiuíik-

nek ad ülefet, azaz, fizetést. 

"Ni 

Nzpnhoglanok, a'kik császár vagy vezér basa mel-

lett járnak, vörös és sárga lobogókat visel-

vén 3Ö000. barinincz ezer. 

Jancsárok, azaz gyalogok . 40006. negyvenhat ezer. 

Chcbesiak, jancsároknál alább 

valók 10000. tíz ezer. 

Achnboglanok, a' kik hegyes ba-

rátszőrü süveget sárga sza-

básút viselnek, incllyckbül 

tesznek jancsárok, vagy akár-

ininemU vitézlő népek . 13000. tizenhárom ezer. 

Mutehferragnk, a' csauzoknál fe-

lébb valók . . . . 15000. tizenöt ezer. 

Csauzok 10000. tíz ezer. 

Azapok, kik a' tengeren eveznek 

a'hadakozó gályákban . 23000. huszonhárom ezer. 

Jozaglanok, azaz inasok . . 3000. 

Kapicsiak 600. 

Hadonok, azaz heréllek . . 360. 



90 

Doganchillarok, Vadaz Ma-

dara zok 700 

Boztanchiak, az az kertezek. 900 

Topchiak, az az Pattantiusok . 3000 

Toparabacziak, kik az Ta-

raczkokat aontattiak . . 1500 

Twfekcziak- - Puskuczinalok. 300 

Kundakcziak, Puska Agiatczi-

nalok 200 

Szaraczok, az az lo Niergellők 

es louazok 500 

Mehterek, az az Sipos, Do-

bosok, 200 

Chatorchiak az az Sator-

czinalok . , . . . 170 

Ezek summazerent, szaz Ezer es hatuauhet Ezer s har-

niitz Embert tezen. 

Szabok, Szakaczok, Kouaczok, Nyíl, cs Puskapa-

laczk czinalokatt, meg nem irtain, Sempenig az Zpahia-

kat az kiknek soldgiok nem iar, hanem Jobagiok uagion, 

es ualahan ezer oszpra érő Jöuedelinek uagion, annilouas-

sal kell magok szöinelieben, minden hadban ott lennik. 

Dc az Zphahiakan köuöll ezeknek, mind ftzetcsek iar es 

az Hotsak, azaz Papoknakis. Kik iollehett haannye mind, 

es igazan irtaine, nem tudom, Dc bizoniossan en fó Em-

berektóll, Írástudóktól, kik az Czazar Vduaraban nőttek 

föl, oly Törököktwll hallottam. 
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Dognnchillarok, vadász-madará-

szok 700. 

Boztanchiak, azaz kertészek 900. 

Topchiak, azaz pattantyúsok . 3000. 

Toparabacziak, kik a' taracz-

kokat vontatják . . • 1500. 

Tüfekcziak, puskacsinálók . 300. 

Ivundakcziak, puska - ágyatcsi-

nálók 200. 

Szaraczok, azaz lónyergelők és 

lovászok 500. 

Mellterek, azaz sipos-do-

bosok 200. 

Chatorchiak, azaz sátorcsi-

nálók 170. 

Ezek summa szerint száz ezer és hatvanhét ezer ?s har-

mincz embert tesznek. 

Szabók, szakácsok, kovácsok, nyíl-és puska - pa-

laczk- csinálokat meg nem írtam, sem pedig a' szpahiákat, 

a" kiknek zsoldjuk nem jár, hanem jobbágyuk vagyon, és 

valahány ezer oszpra érő jövedelmük vagyon, annyi lovas-

sal kell maguk személyében minden hadban ott lenniük. De 

a' szpahiákon kivűl ezeknek mind fizetésük jár , és a' 

hocsáknak, azaz, papoknak is, kik jóllehet ha annyi e 

mind, és igazán írtam e, nem tudom; de bizonyosan én 

fő - emberektiil, irástudóktnl, kik a' császár udvarában 

nőttek fel, olly törököktől hallottam. 



7 8 

Itteni. Constantinapolitul, Nandorfeieruarigh hány 

szallasokatt keöll menni halny azoknak neuck, 

kit az Törökök eg' egi napi Jaro földnek mond-

nak . minalunkualo kett io nagi három mérföldek. 

Első. Kutsok Chezme. 

Biuk, Chczme. 

Sziliwre, ez keretet 

uaros az Tengör-

parton. 

Czorli, ez utan azTen-

gürt nem latnj. 

Karisteran. 

Borgaz. 

Baba eszky. 

Hausza. 

D R I N A P 0 L I S. 

Muztafa Hassa köpri, 

nagi k\v hidd. 

Harmanli. 

Vzonchoiia. 

Kaialidan. 

Philibc. ezis szepbe-

lenualouaras. 

Pozarchigh. 

Kapi Deruent, it az 

Hemus hauas. 

Iktiraan. 

S Z O P I I I A. 

Dragoman. cz Bolgar-

orzagh. 

Zaribrad. 

Sarkeőy. 

Kűri Chezme. 

Nys. ezmnr Ratz-

orzagh. 

Alopnitza. 

Raratina, it egi szép 

foliouiz. 

Jagodina. 

Batichina. 

Hazonbassa Palank. 

Ibrahimbassa Palank. 

Hizarlik. 

Nandorfeieruar. etc. 

V e n e t i a . Viszen 400 Lega, Constantinapolihoz. 

szarazon, 100. mel lega masfelnemetmerföld. eött olaz-

merföld egi nemett mérföld, egi olaz merfeöld. öttszaz 

lépes , egi lepes penig. öt lab niouinj. 

A1 g i e r: mel az Tengeren Hispánia felcualo feő uegh-

baz, Vizén. 3005. lega Constantinapolihoz. Thunys. má-

sik ueghhaz, 560 lega. 
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Item. Konstantinápolyiul Nándorfejérvárig hány 

szállásokat kell menni. hálni, azoknak nevük, 

kit a' törökök egy-egy napi járó földnek mond-

nak, minálunk va ló jó két vagy három mérföldek. 

Első. Kucsok-Chezine. 

Hiúk -Chczme. 

Szilivre, ez kerített 

város a' tenger-

parton. 

Czorli, ezután a' ten-

gert nem látni. 

Knristeran. 

Borgaz. 

Baba - eszki. 

llaiisza. 

D H l N Á P O L Y . 

Mustapha-basa-köpri, 

nagy kő-híd. 

Harmanli. 

Uzonchova. 

Kaialidan. 

Plúlibe, ez is szép 

Ivapi-Dervent, i t ta ' He-

mushavas. 

Iktiman. 

Z S O P H I A . 

Dragoman, ez Bolgáror-

szág. 

Zaribrad. 

Sárkövi. 

Ivuri - Chczme. 

Nis, ez már Báczország. 

Alopnicza. 

Baratina, itt egy szép 

folyó viz. 

Japodina. 

Batichina. 

I Jászán - basa - Palánk. 

Ibrahim - basa - Palánk. 

Hizarlik. 

Náudorfejérvár. etc. helyen való város. 

Pozarchig. 

V e 1 e n c z e. Vizcn 400 lega Konstantinápolyhoz, szá-

razon 100; melly lega másfél német mérföld; öt olasz mér-

föld egy német mérföld; egy olasz mérföld ötszáz lépés; 

egy lépés pedig öt Iábnyomnyi. 

A l g i e r : melly a' tengeren Spanyolország felé való 

fő-végház, vízen 3005 lega Konstantinápoly hoz. Tunis 

másik végház 560 lega. 
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MEGJEGYZÉS. 

A'á eredeti textus mindenütt hibátlan nyomatott. 

A' mai helyesírás szerint szerkezett textusba csúsztak he 

mérni apróbb hibák, mellyeknek följegyzését 

szükségtelennek tartottuk. Egy nagyobb-ér-

dekű botlást azonban megemlítünk: 

A' 45dik oldalon, a' 26dik sor irányába esni kellető szél-

irat S á r v á r a d való másodszori lakásom kimaradt. 










