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Tököly Imre naplójára még 1856-ban aclassicus 
műveltségüMadách Imre tett figyelmessé, állítván, hogy 
azon naplóból néhai nagyatyja a maga számára kivo
natot szerzett, mely szerint az érdeklett naplónak 
Esztergom érseki vagy káptalani levéltárában kell len
nie. Ez okból nt. Knauz Nándor úrhoz fordultam ké
relmemmel : igyekeznék a nevezett naplót a gondjaira 
bizott levéltárban nyomozni; sazt föllelvén, velem köz
leni szíveskednék. Kérelmem teljesült; tisztelt tagtár
sam — kinek szívességeért ezennel is köszönetemet 
nyilvánítom, — hazafias készséggel közlötte a fölta
lált nagybecsű kéziratot, melyet miután a m. tud. aka
démia történelmi bizottsága a tört. források érdeké
ben napfényre juttatni érdemesnek tartott, ime itt veszi 
az olvasó közönség. 

Az eredeti, jól megtartott kézirat, mely a primási 
világi levéltárban Titul. III. f. jegy alatt található, ív-
rétfí, kék kemény papirostáblába kötött három újnyi 
vastag kötetet képez. Kivűl a könyv sarkán fehér pa
piroson alkörmössel a levéltári jegy alatt ez olvasható: 
Diarium Emerici Tökölyi de annis 1693 et 1694." — 
Az első két üres (beíratlan) levelén kivttl áll öszvesen 
284 viziratos, XVII. századbeli sárgás szinü levélből, 
melyekből az előbbi 110 levél nagyobb ívrét alakú, 
közben a 87. 88. a 91. 92. és 99—102. levelek ki
sebb ívekből állók; a 111. levéltől kezdve az egész 
kézirat kisebb alakú ívekből áll. Az említett első üres 
levél kötés alkalmával jutott a kézirat elébe, a máso-



VI 

dik levél pedig eredeti borítéklapját képezte a napló
nak akkor, mikor az még konczszámra öszvevarrott 
füzetekbe íratott; ezen levélen annak kezével irva, ki 
a napló írását megkezdte s nagyobbára irta is, e latin 
vers olvasható : 

Huc ades exoptata dies, decus omne dierum, 
Pro me sorté dátum, lux optatissima salve. 

A harmadik levélen kezdődik a napló ezen fölirattal 
„ün nomine Domini. Anno Domini 1693. Continuatio 
diariji" mely utóbbi kitétel kétségtelenül tanúsítja, 
hogy már az előbbi évről (vagy évekről) is vezettetett 
hasonló napló. Ezen kötet, — melyből a múlt század
nak végén, vagy a folyónak elején néhai Madách Sándor 
csak kivonatot vett családi levéltára számára, és igy 
az tudtomra sehol még csak teljes másolatban sem lé
tez, — két évi teljes naplót foglal magában, úgymint 
1693. és 1694. évre. Az előbbi évről szóló 114 levél
re terjed, utánna közben három levél üresen maradt; 
ezek közül az utolsónak közepére fakult-barna festék
kel tojásdad alakú bélyeg van nyomva, mely szárnyas 
nemtőt mutat. Ezután a 115. levélen kezdődik az 1694. 
évi napló s foly egészen végig öszvesen 170 levélen. 

A naplónak eredetiségéről semmi kétséget nem 
hagy annak külső, belső alakja s egész mivolta, me
lyekből világosan kitűnik 1. hogy az naponként Íra
tott , de nem egy tentával, nem egy tollal, sőt nem is 
egy, hanem öt külön kéz által; 2. hogy e napló Tö-
köly Imréé volt legyen, ha külsőleg reá írva nem volna 
is, belső tartalmából annyiszor s oly bőven kiviláglik, 
hogy azt tartalmából vett idézetekkel mutogatni is fö
lösleges. 3. hogy a bujdosó fejedelemnek ha nem is 
önkeze, de bizonyosan irodájában titkára vagy más 
meghitt embere által — és pedig a fogalmazat egyfor
masága s néhol hibás szókötései után ítélve tollba-mon-
dás (dictálás) után — íratott. Itt jegyezzük meg azt 
is, hogy az íráson több helyütt az arany porzó máig 
fenmaradt 

Mi már írás-alakját illeti; a napló legnagyobb 



vn 
része hosszúkás, szegletes, jobbfelé dőlt apró betűk
kel van irva. Eféle írással a naplónak következő részei 
vannak irva : a) Elejétől, azaz 1693. január 1-től 
kezdve egészen september 11. napján e szavakig : 
„Poricsa felé leküldbttem." b) sept. 22-től octob. 7-ig 
bezárólag, c)Octob. 9-én „volt nálamegy cserkészbek"-
től octob. 18-ig bezárólag, d) Octob. 19-én e szavaktól 
„mondotta azonbau 1694. évi april 4-ig bezár, e) april 
8-tól máj. 6-ig. f) május 12-től aug. 22-én ezen sza
vakig: „Írásba adtam ki egy dispositiót." g) aug. 25-én 
„kedveskedísemet a szerdámat" szavaktól aug. 27-ig 
bezár, h) aug. 29-től sept. l-ig bezár, i) sept. 5-től 
sept 21-én e szavakig „küldöttem levelemet felesígem-
neku. k) octob. 10-től octob. 15-én „Füredínt s Vid-
dínyt emlegetitek1* szavakig, s végre 1) octob. 17-től 
nov. 14-én e szavakig : „orvosságokat küldtem volna." 

A másik rendbeli sokkal nagyobb, gömbölyűbb 
alakú irás, lassúbb (tán öregebb) kéznek eredménye, 
és csupán sept. 11-én e szótól kezdve : „Mahmut bég 
Ogliu sept. 21-ig bezárólag fordul elő. 

A harmadik rendbeli gyors, ügyes, de hanyag 
kézre mutat, ez irta a következőket: a) octob. 8-tól 
octob. 9-én e szavakig : „Véghez nem vihette volna." 
b) 1694. april 5-től — april 7-ig bez. c) máj. 7-től 
11-ig bez. d) aug. 22-én „az intimátio szerint" szótól 
aug. 25-én e szavakig nén is feleségem nevetel" bez. 
e) aug. 28-át. f) sept. 2-tól 4-ig. g) sept. 21-én „az 
mely hatiserifjeit hoztau, innen octob. 5-ig bez. h) 
octob. 7-én „maga sátorától" szótól octob. 9-ig bez. 
i) octob. 15-én „ezen dolog s kívánság azért" szavak
ról octob. 16-ig bez. 

Negyedik rendbeli formátlan irás tölte be octob. 
19-ét e szóig „aval assecuraku. Többször e vonások 
elé nem fordulnak. 

Az ötödik fajú irás rendes, folyékony sorokba 
állítá karcsú betűit, és az egész naplóban összesen 
kétszer működött: a) octob. 6-tól octob. 7-én e sza
vakig : „Tatár Chámnak, kit is a vezér mau\ és b) 
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nov. 14-én e szótól: „Item lejendö telelísemhez képest" 
végig. Ezen irást, ha csupán egy-két betűből, — mert 
Tököly Imre tollvonásait csak aláírásából ismerem,— 
következtetni szabad volna, az ö keze Írásának volnék 
hajlandó hinni; mely véleményemben erősíteni látszik 
azon körülmény is, hogy ugyan ezen kéz szúrta be 
utólagosan octob. 14-én Tököly leányának, Zsuzsan
nának születését is. 

Még egy írásfaj látható a naplóban, Glavics Mik
lósé, ki azonban csupán — mint a napló is világosan 
megjegyzi, — csak egy követségi jelentését iktattatta 
abba sajátkezüleg. 

A kézirat kiadásában úgy jártam el, hogy az, 
mennyire lehetett, a mai helyesírás szerint adassék, 
de az eredeti akkori hangoztatáshoz vagy kiejtéshez 
híven, innen van a sok í a mai e betűk helyett a szö
vegben, mely azonban egyéb híven megtartott nyel
vészeti s helyesírási sajátságokkal együtt az öt külön 
íróhoz képest az egész naplón végig váltakozik. 

E napló Tököly Imrének (szül. 1657. sept. 25. 
mh. 1705. sept. 16.) nem csak jellemzésére, hanem a 
zernyestí ütközet után szerencséjének végképen ha
nyatlása és bujdosásának közepette is feszített erővel 
szőtt tervezeteire és viszonyaira nézve, tanulságos tör
ténelmi képet tár élőnkbe, melynél fogva méltatása is 
nem egyes napok megszaggatott töredékes adataira, 
hanem az egész naplónak együttesen egy keretbe fog
lalt rajzára alapítandó. 

Pest, octob. 1862. 

NAQY IVÁN. 
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I N N O M I N E DOMINI . 

Anno Domini 1693. Continuatio Diarii. 

JANÜAR1US. 

L Csötőrtők. Az fenforgó dolgok iránt nyugha
tatlan elmével lévén, az íjjel nem igen alhatván az 
szerdár nekem irott levelire ugyan íjjel választ tétet
tem, megírván abban determinatiómat, mennyiben 
ígérhetem magamat az angliai követnek kisírlésibe 
és hajóiban levő impedimentumi alá kívánt adható 
vectora iránt, reggelre kelvin, újobban magamhoz 
hozattam az szerdár agáját, megolvastatván előtte, 
mit írtam az urának, és szóval is explicálván maga
mat, miért hogy Nisnél tovább sem vecturát, sem 
eomitivát nem adhatok, és azt is úgy, hogy ennek az 
országnak szokása szerint, az kiknek embereim kö
zül szekerek megyén, az bért megadják, nem kevéssé 
exaggerálván azt is, minekelőtte Szendrörtil eljüvén, 
mi velünk szemben volt, és valamint velünk ezen do
logról végezett, miért kelletett Szendrörül e követet 
megindítani, és oly alkalmatlan szeles időben; kiben 
U ő magát mentette szolgaságával, hogy így volt pa
rancsolva az urátúl, így kellett cselekedni, nem gon
dolván ebben valamely difficultást az ő ura, sőt in
kább remínlette, hogy nekem complaceálni fog vele, 
ha ezen alkalmatossággal a szekerek bérét is meg
adván, Nis tajárúl az kuruczok magoknak bort is ho
zathatnak azon szekereken visszajövöben, javallván 

1* 
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azt is neki, hogy az én resolutióimmal ment maga 
vissza az urához, de ahoz neki kedve nem ltin, hanem 
levelet írván az urának, azt is az magam levelivel 
expediáltam, Ugróczi László komornyikomat, egyéb 
dolgokban is adván instructiót neki, sietve expediál
tam. Ebéden az franczia követ és Kornari az l.-fe-
jérvári építőmester voltának nálam; ebéd után audien-
tíát kérvén az franczia, estvefelé pedig Kornari, vélek 
sokat beszélgettem. Az franczia interponálta magát 
Dósa Mihály és felesége dolgában, gratiát kívánván 
tekintetiért tülem nekiek, hogy elöbbeni állapotok
ban accomodáltassanak, kikben való resolutiómat dif-
feráltam. Hozta azomban clö az angliai orator dolgát 
is, roszúl sonálna úgymond az is nra udvarában, és 
legközelebb a török császár mellett lévő francziai orator 
előtt, ha az ö jelenlétében itt azon angliai követnek, 
mint az kiknél ők s az ő urok nagyobb ellenséget 
nem tartanak, becsületet tennék, avagy hogy kísírtet-
ném; s vecturát adatnék portékája alá, melyben is 
volt illendő válasza, nem kívánom ugyan offendálni 
az francziákat, de az szerdár reám küldvén, s expe-
ditióját reám bizván, ez az török császár földe livín, 
azt is teljességgel nem impediálhatom, magamat az 
időhöz s a dolgokhoz kell accomodálnom. Kornari 
audientiájának alkalmatosságával penig voltak relatiói 
Landor-Fejérváratt és az angliai követ mellett expe-
riált dolgokrúl. Délesti két óra tájban a szél csende
sedvén , nagy bajjal s veszedelemmel által hozták az 
kulicsi törökök az angliai követet az innék eső partra, 
kivel az dolgokat mint folytassam az francziai követ 
mai declaratióihoz és az szerdár azzal ellenkező ki-
vánságihoz képest, tartottam ezekriíl conferentiát be
csületes híveimmel. 
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2. Pintek* Küldöttem embereimet az angliai kö
vet vigyázására, ki is Kulicsnál által jüvin az Morován, 
szállott meg az Dunába befolyó Morova torkában im-
pedimentumival együtt az innekesö parton, az hová 
kiküldvén köszöntésire, becsülettel gazdálkodtattam 
nekie. Hivattam azonban a szerdár agáját is, kivel 
sokat beszéltem, minthogy is kívánta, hogy behozas
sam az követet, micsoda okokra nézve azt nem cse
lekedhetem, és vele is szemben nem lehetek, azt neki 
bőven declaráltam, máskint penig minden innen ki
telhető gazdálkodásokkal kedveskedni neki, és Nisig 
is — az mint magamat ajánlottam — eikísirtetni s 
vitetni azon követet, kész vagyok, mely ratióimmal 
ö is convincáltatott. Csendes idő. 

3. Szombat Küldöttem Nisre levelemmel Dósa 
Mihályt, hogy addig is, míg az szekerek oda érkez
nek, az szükséges dolgokrúl provideáljon. Az szerdár 
agája Kornarivai mentenek az én parancsolatombúi 
az angliai követ hajóihoz, az hol kikötött. Oblaczki 
felöl is jött hirem, hogy jü Havasalföldé felül vala
mely vásárlott marhákkal, kinek is eleiben comitivát 
küldöttem. Magam recreatio kedvéért kimentem vala 
az francziával vadászni, és ebédet is oda ki evén? 
estve jöttem meg. Megjüvin emberem az angliai orá-
tortúl is, nagy contentummal vette az kedveskedést. 
insinuatiókat és ratiókat, melylyel convincáltatott, 
hogy maga és királya ellen való dolgoknak ne es
mérje , hogy itten az ö rendje szerint nem excipiálha-
tom. Reggel szeles, ebéd tájban esős, estvefelé pedig 
szép idő volt. 

4 Vasárnap. Érkezek meg az l.-fejérvári szerdár 
válaszaival Ugróczi László komornyikom, az angliai 
követ expeditiója és vecturája dolgában újabb újabb 
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difficultásokat csinálván az szerdár, és hogy Nisíg 
sem kívánja vecturáját s kisírtetésit, ha csak legalább 
Sarkosig nem vitetem impedimentumait azon köve
teknek , ujabban itt levő agáját magamhoz hivattam, 
declarálván neki újobban is, hogy egyáltalában to
vább Nisnél nem kisírtetem s vitetem, ha vissza 
akarja vinni, lássa, mert ide sem kell vala hozni, 
convincálódván az aga, hogy ez a dolog nem kevéssé 
fog praejudicálni az török császár méltóságának, és 
az ö ura becsületének, remínkedett, ámbár mást irjon 
is az ura, csak Nisig vállaljam fel, ö az dolgokat, 
miben legyenek, megírja az urának általában, avagy 
maga is elmegyen postán, ha úgy kívánom. Kire én: 
nem kívánom, hogy maga fáradjon, írjon jó formában 
az urának, annyi mint az: subsistáljon még két há
rom nap az követ, postán küldöm el még az íjjel az 
szerdárhoz Sándor uramot, kinek ö is consentiálván. 
estvéli tíz órakor küldöttem el Sándor Gáspár uramot 
Landor-Fejérvárra, levelet is írván általa. Lágy idö 
volt. 

5. HetfiL Újabb gazdálkodással küldöttem szol
gáimat az angliai követhez, ki is az Morova Dunában 
befolyó torkában most is subsistál hajóival együtt, 
igen conturbatus elmével tanálták, elbúsulván mind 
az dilatiókon, s mind penig egiszségét fíltvín, hogy 
ily alkalmatlan helyett esett subsistentiája és rész-
szerint az mint észrevettük, talám én reám is lehet 
suspitiója, hogy az ily procrastinatióknak én lehetek 
oka. Az szerdár agája megint vissza jött az angliai 
követ látogatásábúl. Szép, csendes, lágy idö volt. 

6. Kedd. Az szerdár agája újobb audientiát kír-
vin, szemben voltam vele, obtestálván, míg Sándor 
uram megérkezik is, küldjem el az szekereket az követ 



7 

hajóihoz, ha szinte nem terhelik is ma, kinek is kí
vánságának annuálnom kellett, és azon szüksigre kí
vántató szekereket expediáltam, confídenter beszil-
gettem vele egyéb dolgokról is, hogy a fővezér Lan-
dor-Fejérvárrúl való elmenetelétül fogvást semmi em
ber sem levél nem jütt sem ide sem ö hozzájok, nem 
kicsiny snspicióval vagyon ö is, hogy valamely vál
tozások estének az portán, és abban tartózkodtanak 
meg az dolgok, az minthogy monda azt is, már is L.-
Fejérváron folyt olyan hír, hogy az császár is Kon-
stanczinápolyban ment volna, mely is nagy consequen-
tiák csinálására való dolog volna. Ezek után volt 
andientiája a franczia követnek, kivel is volt discur-
susom, hogy ma 12 napja, miolta ez az angliai követ 
kijött Landor-Fejérvárrúl, és ebben az temporizálás-
ban, s difficultások csinálásiban mennyiben kívánok 
neki complaceálni és secundálni az ö intentióját, és 
mely contemptusnak tartja, s mennyiben boszonkodik 
az angliai követ, hogy ide be nem hozattam s becsü
letet neki nem töttem, holott az landorfejérvári szer-
dár ezt maga agája által is ezt mennyiben kívánta 
persvadeálni, és mikor elküldötte magának is az kö
vetnek mondotta, hogy hatalmas török császárnak 
úgymond egy királya vagyon, arra felé küldlek, az
zal szemben fogsz lenni, meglátod annak embersé-
git és miképen fog tégedet becsülettel elküldeni s 
kísírtetni, kit is mosolyogva és nagy contentummal 
értett az francziai követ; mondván: talán az patvar 
ezt is elviszi, s ezen incomoditások között megbeteg
szik, ezt penig én igen okosan cselekszem, meg tudja 
írni az királyának, mert ugyanis az ö királyok és az 
franczia nemzet engem szeretnek, nekem eleitííl fogva 
patrocináitanak, és az király annál többet cselekszik 
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mikor az ilyen dolgokban informáltatik; kire én is: 
meggondolhatod uram micsoda injuria ez egy ilyen 
embernek, hogy egy s másfél órányi 'földre livín tü-
lem, kivánt volna látni, s igy contemnálom, de en
gem eddig is sem az angliai király sem más evangé
likus királyok s fejedelmek nem segítettek, hanem 
ha katholikus volt is az felséges francziai király, ö 
volt egyedül az én protectorom és patronusom az ke
resztyén királyok s fejedelmek között, ö felséginek 
tartozom többel; kire ö: máskint is Yilhelmust nem 
igaz királynak tarthatni, hanem est usurpator tantum 
Angliáé, az igaz örökös király és annak fia Jacobus 
az, a ki a francziai király protectiója alatt vagyon. 
Jelentette, hogy valamely szarvashússal kedvesked
vén neki, úgy értette. Kire én: valamely gazdálko
dásnak meg kellett lenni in favorem turcarum, nec 
humanitate aliquis peccat; volt azután szó az útjárúl, 
hogy úgy fogom alkalmaztatni, kilencz vagy tizedik 
nap érhessen Nisre, és onnan visszajűnek az én sze
kereim , és ez az complacentia sem lesz vala a törö
kökhöz , ha magunk privatuma nem forogna benne, 
hogy itt lakiunkban onnan élünk borral, s bort fog
nak hozni az oda menő szekerek, azonban az hajóiban 
is ezen angliai követnek az mi szükségeinkre fognak 
itt maradni. 

7. Szerda. Sándor uram. megérkezvín Fejér várrúl, 
írkezett a Morovához, az hol én hidast és strását tar
tok , de az Morova jege felszakadozván, semmiképen 
ott ált nem jöhetett, az strásáktúl üzent be, hogy 
jtine és sietne de nem lehet, mindazáltal legyen hírem
mel, minden reá bízatott dologra kivánt választ hoz, 
Kulics felé az Dunára vette útját, ott menvén az Mo
rova a Dunában . és az angliai követ hajói is ott az 
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torokban lívin, hogy az Dunára ülvín mind az követ
tel szemben lehessen. mind penig én hozzám inkább 
penetrálhasson, kire nézve ezen angliai követ szük-
sígire kívántató több szekereket is az többi után menni 
parancsolván, küldtem a szerdár agáját is oda, és 
véle együtt Inczédi Mihály uramat is, meghagyván 
vigyázzanak Sándor uramra, és Sándor uramtúl vé
gire menvén az dolgoknak, mint végezett az követ meg-
inditásárúl az szerdárral. innen már ordinantiát se 
várjanak, hanem csak fogassanak hozzá az szekerek 
rakatásához, és az hajók evacuálásához. Izentem A. 
O.-nak*), valamely dolgokrúl confidenter, kinek is 
commoditására, minthogy Nisig két három helyen 
is mezőn s erdőn esik státiója az puszta ország miatt, 
küldöttem Nisig való uzusára az magam téli ka-
lyitka sátorát. Ezek véghez menvín, érkezett az havas
alföldi vajdának egy török agája egynehány lovas 
törökkel, mind az török császár fermánját mind az 
ura levelit hozván, insinuálván nem egyebet a le
vélke, hanem hogy a landor-fejérvári praesidium 
szükségire Hav. földibül hajtanak ezer száz egyne
hány vágót, kisírtessem azokat kár nélkül L.-Fejér-
várra, lívín százig való puskás és paraszt oláh is 
azon marhákkal. Érkezek Oblanczki János élésmeste
rem is ugyan Hav.-földiben konyhánkra, és más hí
veink szüksigire vásárlott feles áertésekkel. Horvát 
Ftrm.cz uram tudósítása érkezett egy postája által 
Oros-Csikrul. Estvefeié megjőve Sándor Gáspár uram 
is, ki is elsőbben az A. 0. hajóinál livín, és ottan 
minden dolgokat jó rendben hagyván, tett nekem is 
relatiót az l.-fejérvári dolgokrúl, cum contento hoz-

*) ° l v « « d: aogliú orátornak. 
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ván választ mindenekre. Visszajött véle az hajóktúl 
az szerdár kapucsilár thihája is. Ködös lágy idő volt. 

8. Csétörtök. Sándor uram hozta levelekre vá
laszt tívín postán elküldöttem. Sándor uramat ujab
ban az comitivával és egyéb útjára való tisztességes 
gazdálkodásokkal az angliai követhez küldöttem, 
hogy megindítsa, és hogy az hajóknak is az javát az 
én szükségemre elfoglalja, minthogy azoknak a job
bikát, kin maga jött le az Dunán az követ, nekem adta, 
kettöjit a szerdárnak s az többit más török uraknak. 
írtam az szerdárnak az neki ajándékozott hajók felöl is, 
hogy pénzen megveszem, ha nekem adja. Sándor uram 
azért az követet az hajókbúi kiszállítván és az szeke
rekkel együtt az Morova berkibfil kihozván, szállí
totta az én sátorom alá egy tiszta helyre, praesentál-
ván az gazdálkodással együtt az comitivájára rendelt 
sereg kapitányát is Kassai Istvánt, és az lovas s ök
rös szekerek mellé rendeltetett lovász mestert Ma
gyar Jánost, hogy oly dispositióval küldtük ükét, 
mint én tülem úgy függjenek és mindenekben alkal
maztassák magokat parancsolatjához s dispositiójá-
hoz, mind fegyverire, személyire, ruhájára, commen-
diroztatván ki az gyalog seregekbül hatvan legényt 
egy hadnagygyal, és egy zászlóval s egy dobossal. 
Azonban puskásim is szerencsésen járván és szarva
sokat s vaddisznókat vervén el, abbúl is neki gaz
dálkodtam, mely dolgokat látván az követ felette 
nagy contentummal volt és köszönté. Szép idő volt. 

9. Pintek. Duplicáte küldtem leveleket bizonyos 
postáim által az tömösvári vezér Topály Húszain pas-
sának. Sándor uram az angliai követet megindítván 
és maga is egy darabon kísírvén, midőn tőle elbúcsú
zott, fakadott az követ ilyen szókra: Assecuro cel-
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BÍssímtim principem sub fide Christiana, et verbo 
meo nobili, quod omnem suae Celsitudinis discretionem 
et ofpciositatem perscribam regi meo. Ezekkel is in
kább hiszszük csak hizelkedék, Sándor uram azért 
bejüvin és jelentvin, hogy még valamely nyerges lo
vak is kívántatnának az követ szolgái alá, mivel sze
kerén való menetelek alkalmatlan, magam és szol
gáim lovaibúi első státiójára küldöttem húsz nyerges 
lovakat, dispositiót tívin oda is, hogy semmiben fo
gyatkozása ne legyen, egy commisáriust is rendelvén 
melléje az udvari szolgáim közül, mai státiója lészen 
egy Csernecz nevü'falu, ide fél mértföld. Ezen követnek 
s egyetmásinak vecturája alá lovas és ökrös szekere
ket 33. adattam, kik Nisig viszik, mely alkalmatosság
gal én is küldöttem egynehány szekeret üres hordók
kal, hogy Nisrtil az mikor visszatérnek szüksígemre, 
rajtok borokat hozzanak. Az nálam levő Skerlet rabja 
féle tisztet, minthogy az angliai király országábúl 
való fi i kívánván magához a követ, azt is hozzája 
menni megengedtem. Vizsgálódván Inczéditill az fran-
cziai királytúl micsoda pensióm vagyon esztendönkint; 
ezen első státióján arra fakadott: tíz ezer aranybúi 
álló pensiómat mondván Inczédi uram annuatim az 
gallu8túl, quod Rex Galliae dedit, dabit et meus Rex, 
ego haec efficiam, et plus adhuc et in ea majorem ha
bebit certitudinem Sua Celsitudo. Bene inquam sci-
mus, statum Transilvanorum, et Hungarorum. et 
quando quidem principes Transilvaniae et Transilva-
nia fuerunt, qui Hungarorum privilegiis invigilarunt, 
fieri debet, ut sicut fűit, temporibus praedecessorum 
Transilvaniae principum, fiat et imposterum. 

Mind ezek is csak biztató hízelkedő szók, az 
idő megmutatja, mint lesz. Ezek után (noha már an-
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nak előtte való napokban is tett vala valamely szót 
ugyan Inczédi uram előtt) de most ugyan nagyobb 
mértékben fakasztotta ki, hogy is mellette volna egy 
olasz úrfi, Dóriának híjják, az én nálam megholt Dó
riának nemzetsígébül való - ki mikor Bécsbül megin
dult , mind maga. mind mások által recomendáltatta 
magát, hogy vegye maga mellé, jöhessen véle Kon-
stanczinápolyban pro experientia, s onnan ö is az ten
geren által veszi újobban útját hazája felé Genua nevfi 
nagy olasz városban, ki ugyan respublica is, ott lívín 
háza és egyéb jószága. Fíltvin magát afféle idegen 
embertül, nem acceptálta, mikor Bécsbül megindult 
előre elmenvín, megint Komáromnál várta, ott is ma
gát insinuálván, ott sem acceptálta. Komárombúi 
megint azon olasz ifjú fogta magát, s elment Landor-
Fejérvárra, és az mikor Landorfejérvárhoz érkezik 
az angliai 0. megint ottan látja, az lábaihoz borúiván, 
reminkedvín, vigye el Konstanczinápolyig, ne hagyja 
a törökök közt veszni. Nem tudván mit csinálni az O. 
lívín reflexiója az keresztyénsígre is, török kéziben 
is nem adhatván, annuál hogy elviszi, ki is (minthogy 
másklnt is csinosan volt) csak hamar abutált az con-
fidentiával,' híre nélkül járván fel gyakran az szerdár 
kapujára, és magát sok dolgokban avatván, et qui-
dem ultra crepidam sutor, meg kellett ismerni, az 
egész gyanúsággal kellett lenni az oratornak, hogy 
explorátora. Adta azért ezen úrfiat az én kezemben, 
hogy már elsőben denegálván tüie, hogy tovább nem 
viszi, s mellette nem szenvedi, de ha az én szolgála
tomra akar jüni, speciális levele által recomendálni 
fogja. az minthogy az én tetszésembül is adott neki 
egy recomendatiót, de máskipen vigezvín azonban 
felöle, vitték azért olasz uramat az poserolczai palota 
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helyett az rhami tömlöczbeu, levetkeztetvén elsőben 
az maga ruhájából és magyar köntöst adván reája. 
Érkezett meg Brassai nevű postám is Drinápolybúl 
francziai orator, és az magam kapithiai nagy cso
mókbúi álló leveleivel s diáriumaival, mely informa-
tiókbúl kitetszik az is, hogy az előre ment angliai 
király követje pracparat ingenia ministrorum ottoma-
nicorum ad pacem, és nagy becsülettel accomodálván, 
az hol nekem volt tavaly Drinápolyban szállásom, 
oda szállították, és az mint az franczia 0. is recog-
noscálja, s magam emberei máskipen is úgy tanulták 
ki: quod omnium mentes et conceptus sünt suspensi 
ad adventum növi ipsius anglici oratoris. Lágy s essős 
idö volt. 

10. Szombat. Az angliai követ cserneczi státiójá-
rúl is felkelvin és Inczédi Mihály onnan is tüle vissza 
jüvin kérte azon is, hogyha lehet Nisen érje be, (mint
hogy ugyan ő kgyme rendeltetett az Portán Drinápoly
ban az véle való corespondentiára) kivánván azért is, 
hogy hamarább be is jü, hogy két három napig véle 
együt járván, megint előre mehessen Drinápolyban s 
ütet praeveniálja, és az mikor beéri, akkor megint 
valamely ríszit kiadja az dolgoknak 8 Drinápolyban 
érhetvén penig semmit el nem titkol, et érit manuduc-
tor meus, quomodo mei homines se gerere debeant 
és mire mehet ö az nímet császár ríszértil s miben 
kemínykedjünk mi is. Oly secrete kivánja ezeket az 
dolgokat folytatni, hogy az secretáriusánál hitele
sebb embere nincsen, de azt sem hiszi meg benne és 
Inczédin kivül is mást meg nem hiszen, minthogy ö 
ordináltatott tűlem ezen dologra, fel is keresi az cor-
respondentiának módját Drinápolyba, ut quam sec-
retissime fiat, és bár ezen követség. a kire ö expe-
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diáltatatott, az nimet császár és török császár közt 
való békességet nézze, de hogy az én személyemet s 
dolgaimat concernáló dolgokat s vele lejendő tracta-
tusimat, hogy praecise az maga királyának adja 
értésére, és az bécsi udvarral nem communicálja, arra 
ugyan nagy esküvéssel obligálta magát. (Hihető, fél 
Anglns uram ezen felvett utazásiban és puszta földön, 
hogy jobban őriztessük, azért igéri annyi hízelkedés
sel magát, megválik idővel, ki is tetszik, mit effectuál*) 
Volt audentiája mai napon az szerdár kapucsilár thi-
hajának is nállam, levelet íratván az urának törökül 
bíztam valamely dolgokat is reája, az tegnap érke
zett leveleket az ijjel s ma reggel resolvalván, 
és az clávisos Írásokat is megfordítatván', azok-
búl tetszik ki, hogy az l.-fejérvári szerdárra adtak 
volna ki Drinápolyba valamely fermánt tíz erszény 
pénzrül az én embereim kéziben, mely in originali ott 
maradott ugyan, de az páriáját Bai Mihály és Horvát 
Fer&ncz uraimék az drinápolyi kadia pecsétje alatt 
afftenticáltatták, mely párt is az szerdárnak elkül
döttem , declarálván exaggerative és protestative, ha
daimnak az quártélynak nem léte, és már az minap 
L.-Fejérvárrúl adott élésnek is elfogyása, és az hús
nak is nem léte miatt ö vétségit és nagy szükségit, 
és hogy magam is mennyi időtül fogvást udvarom né
pének nagyobb részinek húst nem adhatván, pénzt 
adatok húsra nekiek, mindenekben ajánlotta magát 
ez a török, mint fogja proponálni.és procurálni az 
uránál; egy öltözetre való posztót, és egy pár pisz
tolyt is ajándékozván én is nekie, expediáltam. Úgy 
az l.-fejérvári szüksigre havasföldiből hajtott marliá-

*) A () közé foglalt Borok a lap szélére irvák. 
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kat is hidason által vitettem az Morován. Az angliai 
követttil érkezett meg Kornári az landor-fejérvári 
építőmester, kinek is volt audientiája, ki által is az 
követ küldte meg az királya és királynéja valóságos 
képét; és praesentálta nékem az hajóját is, az kit neki 
az követ adott. Megjött válaszom az szerdártúl is L.-
Fejérvárrúl, kiben ír többi között némely drinápolyi 
híreket, és hogy az két hajójának egyikét, az kit az 
követ nekie adott, nekem ajándékozta. Volt azután 
nálam audientiája az francziai követnek De Loranak, 
ki is elsőben közlötte vélem az franczia O. levelit. Én 
is közlöttem véle az nekem irt informatiókat, egyne
hány órákig tartó discursusim s conversatióim voltak 
vele, Sándor Gáspár uram lívin csak jelen, exagge-
rálván az két hatalmas nemzet francziai és török mel
lett mire való jutásunkat, recapituláltatván Sándor 
urammal avagy csak az francziai király túl nekem an-
nuatim járó pensió iránt mi válaszszal bocsáttatott, 
kit mennyire az franczia 0. Drinápolyban előttem is 
confirmált az király nevivel, hogy in fine campaniae 
mindenkor megadják, az campaniáknak vége még 
novemberbe volt, arra rendelt szolgám még akkor 
ment be, azután Bai Mihály és Horvát Ferencz be
csületes híveim is, miért hogy megadását az francziai 
orator differálja, ihon az francziai fegyveres gályák 
is, kikrtil szó volt e napokban, visszamentek Konstan-
czinápolybúl, azok sem hozának semmit is az mi szük
ségeinkre , avagy ha hoztak is titokban van az O-nál. 

Itt én is igen invehálódtam az francziai orátor 
ellen, hoztam elő az angliai követet is, hogy noha, ha 
énnálam audientiája lett volna is, méltán nem offendál-
hattam volna, quia habeo verbum apud istos, et cor 
meum habent galli, neo humanitate aliquis peccat, de 
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még isin favorem ipsorum intermittáltam az audentiát. 
conteranáltam, és siető útjában s negotiati ójában ennyi 
napokat vesztettem vele. előhozván itt azt is: Volt 
oly idő, hogy az római császárhoz követeket küldöt
tem s azon időben az francziai királyhoz is, non fai 
tamen gallis suspectus, declaráltam az szerdárnak 
mit izentem és hadaimnak s magam belső udvara né
pinek is alkalmatlanságát és az nagy remínységek 
mellett minden alkalmatosságokbúi való kifogyáso
mat. Ezekhez tartozó több sok szók is voltának, ki
ket ő nagy pirulással, álmélkodással, és mint egy 
megbúsult formában hallgatván, kezdette el elsőben is 
beszédit azon: okát maga sem tudja, hogy az franczia 
orator, avagy csak az királytúl annuatim rendelt pen-
siómnak megadását is differálja, holott az mint jelen
tette . neki francziábúl is megírták, lugdunumi keres
kedő ember administrálta azon pénzt az orator kézi
hez és minthogy az orator irása nem egyez a V. dis-
positiójával, holott is azt irja. quod praestiterit sua 
officia eorum Vezerio in negotiis meis, ö azokat mond
hatta, az miket az királya neki parancsolt, és az kik
kel bocsátotta, mely szókat ujabban is reiterálta, de 
azt úgymond, meg kell vallani, quod crumenam regis . 
habeat orator in suis manibus. Fakadott ilyen szókra 
is: Yidet extremitatesCelsissimePrinceps, quidfaciam, 
et quid scribam. mandet mihi. Kire én is. Mind az 
portai levelekbtíl vett extractusokból az mint vele 
közlöttem, megláthatja az vezér tökéletlenségét, quod 
alia ibi dicat, alias hic faciat dispositiones. nec orator 
vester facit nobiscnm sincere scribat ea, quae videt. et 
experitur, scribat. quod revocabo homines meos Adria-
nopoli, quos expediveram pro tali pecunia levanda si 
taliter nos accommodetDominus orator, debemus haec 
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per expressatom hominem nostnim in Galliam, et 
viam notificandi inveniemus. Interim ego cum illis, 
qui snnt primarii inter homines meos, capitaneisque 
militiae, habebo conferentiam, quid in tali statu agen-
dnm. qnomodoque militia nostra conservanda sit, ex-
pediemus homines nostros Adrianopolim, et ad illó-
rom reversum quomodocunque tamen superare debe-
mus istas difficultates, et conservare conamnr mili-
tiam istam. ex conferentia nostra quid determinabitur, 
aignificamns Illnstrítati vestrae. Ezek után elmenvin 
nagy izzadva az franczia, újobban percurrálván az le
veleket, és az szüksigesebb dolgokat extrahálván, 
mir estvével oonferentiára felgyüjtötteni becsületes 
híveimet, mind a magyarországiakban, s erdélyiek
ben, közölvén vélek azlevelekbül extrahált dolgokat, 
és az mai audientiákon az törökkel, és francziával 
fenforgott dolgokat, s discursusokat Végeződött el 
közöttünk. hogy ezen dolgok végett magam fáradjak 
el Landor-Fejérvárra az ott való szerdárral való con-
ferentiara, az alatt penig az hadak tiszteit is, az kik 
hol vannak, Petróczi uram gyűjtesse be, tovább való 
intertentiójoknak s conversatiójoknak módjárul beszíl-
jen vélek az tfílem vett informátio szerint. Az tegnap 
érkezett levelekkel érkezett az fővezér, és vezér tihája 
levelei is. kiket magyarra fordíttatván, mind az fran
cziával , mind penig említett híveimmel közlöttem. 

11. Tasinap. Udvari szolgáimbúi álló belső tisz
teimet magam eleiben hivatván, tettem dispositiókat 
belső dolgaimnak folytatásárúi, nevezetszerint asz
talim tartásárúi, az praevendások praevendázásának 
rendőrül. minden rendbeli tiszteimnek, kik magokat 
pereeptióban ingerálták, hogy bizonyos deputatus hí
veim számadásokat revideálják, és tülök számot is 
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exigáljanak, arrúl is rendelíat töttem. Sándor Gás
pár uramot jó reggel sietve küldöttem Rhámba, az 
rhámi tömlöczben tétetett úrfi olasznak megexaminá-
lására, és nimely Jeni-Palánkban parancsolt disposi-
tióknak véghezvitelire. Érkezek Cserépi János is az 
Palánkon lévő gyalog hadak vice kapitánya, Szamá-
rosi nevű labancz hadnagygyal, mind ö, s mind az 
több jeni-palánki tisztek kezesek kívánván érette 
lenni, hogy igaz kurucz leszen, minthogy arra vágyó
dik, de pro hic et nunc mégis knruczságát nem ac-
ceptáltam. Érkezek Antoni nevű óbesternek, egy
szersmind ráczok generálisának is Bokcsárúl levele, 
kiben magát insinnálja, és azt is, hogy az én szol
gáim Szabó András, és Jenéi bikivel bemenvín Sze-
benben, onnan tovább is bikivel követtík útjokat, és 
ha megérkeznek, jó comitivával Jeni-Palánkra kisírte-
ti, insinnálván egyszersmind hogy 48 kurucz rab lívin 
keze alatt, kik között tisztek is vannak, hogy azok
nak nimely riszit fogja elbocsátani az Kilián saczá-
ban, nagyubb részét qnietantiára, hogy jövendőbe ca-
put pro capite, az én kezemben esendő rabok is sza
baduljanak. Ma az jobb lábomnak fejiben, és ugyan 
az jobb kezemnek könyökiben valamely gyenge alte-
ratiót, és fájdalmat érzettem, kin nem kevéssé ijedtem 
meg, filvin az minapi nyavalyám recidivájátúl. Azon
ban az franczia követ is elsőben is deákul concipiál-
ván, és azután törökre fordíttatván, keminy terminu
sokbúi álló levelet írt az l.-fejérvári szerdáinak az én 
tetszíBembttl, kiben declarálja, ha maga szemivel nem 
nem látna, soha el nem hinné az én ezen telellsben 
való alkalmatlanságomat, és hadaimnak nyomorúsá
ságát, és hogy ha az ö ura ezt tudta volna, praeve-
niálta volna ezeket, de el kellene azt is a királynak 
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hinni, hogy recommendatiójának líszen annyi tekinteti. 
hogy legalább ennyi állhatatoskodásim, s htiséges szol
gálatim után ez a török porta, a vagy csak az elig-
síges quártélyt, s subaistentiát nekem, és hadaimnak 
nem denegálja. Azért minthogy ezen difficultások 
miatt magamnak is oda kellett fáradnom, recommen-
dál az szerdárnak, declarálván azt is leveliben: vala
mit az török nemzet én velem cselekszik, annyiban 
tartják fik, és az ö királyok, mintha magokkal cse
lekednék, és hogy mind ezeket megírja az királyának. 
Más egy levelet concipiáltattam az mellettem szolgáló 
magyarországi s erdélyi rendek s hadak tisztei neve 
alatt ugyan az szerdárnak, kit is sok pecséttel pecsél-
tettem meg, kiben is feltítetik, hogy ennyi esztendők-
tülfogvást való szolgálatj oknak és az török császárok 
htfsígiben ennyi ezerén ontván ki vireket, mire jutot
tak világ csudájára, s micsoda gondviselés nélkül ma
radtak az török császár htisígiben, allegálván a le
velekben az athnameket is, és bizonyos ilisekrül, 
fizetisekrtil, s provisiójokról való császárok, s vezé
rek fermánjait. Quartély nélkül livín, lovoknak na
gyobb rísze elveszett, magok mezítelenek, s többire 
éhei halók, és hogy ezen nyomorúságok között ne
kem reminkedtek, hogy menjek L.-Fejérvárra az 
szerdárhoz és besziljek vele dolgokrúl mint a csá
szár közelebb való vezérjível, orvosolja dolgo
kat, vagy ha nem orvosolhatja, adjon egy választ 
ect. ect Ezen irás noha magyarul Íratott meg, de 
hogy jobban megértse az szerdár az török fordítást 
is, az levélben includáltattam. Szép idö volt. 

12. HetA. ilegirkezé'k Sándor Gáspár uram, vég
hez vívín az reá bizattatott exament, mely examenben 
megvallá az az olasz úrfi, hogy minekelőtte Bécsbíil 

2* 
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megindult volna, szembe volt a nímet császárral is, és 
hogy egy páter introducálta az császár eleiben is. Teg
nap s az íjjel mind én, mind az francziai az portára 
és francziai udvarhoz szóló expeditiókat írattuk, az 
minthogy a franczia duplicáte írván az franczia ud
varhoz , az pachétákat kezemhez küldötte. Megindul
ván azért csak könnyűszerrel én is L.-Fejérvár felé, 
divertáltam elsőben az Morova torkában lívö angliai 
hajókhoz, kiket revideálván és nagy alkalmatossága 
hajóknak experiálván, minthogy az kit nekem és az 
szerdárnak adott, egísz alkalmatosságú iveges ablakú 
szobák vannak benne, s az kit Kornári praesentált is, 
az is égiszen fedeles, kiben hintaji s egyéb alkalma
tossági, lovainak helye, lovászmesterinek s ahhoz 
tartozó cselédinek s lovaknak való elesíginek volt fe
dél alatt helyek. Ezen magam szüksígire való hajók-
rül azért dispositiót tettem, hogy vigyík le az Dunán 
az Mláwa torkába, az hol az több hajóim s sajkám te
lel , az több hajókat penig vigyík föl L.-fejérvár felé 
Szendröhez, ezekután magam odamentem, az hul hi
dast tartok, Szendrö és Poserolcza közt való útban, 
és ottan ebídet ívin azután hidason ált költöztem az 
Morován és jöttem hálásra Yég-Szendröben, az hul is 
az várbul álgyú töviseket tettek élőmbe és az török 
tisztek is udvarlani szállásomra gyűltek. Ma kemíny 
idő volt 

13. Kedd. Az íjjel éjféltájban alterátiót érzettem, 
mind valamely nyillalás s mind peniglen lábaimnak 
nagyubb mértékben való fájdalma iránt; az íjjel is pe
nig igen kemíny idő s nappal is zuzmarázos idő lívín, 
Landor-Fejérvárravaló menetelem iránt szándékomat 
meg kellett változtatnom. Azért Nemessányi Bálint és 
Káinoki Farkas hoppmesterem nevekre credentiákat 
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íratván, magam kipiben expediáltam ö kgmeket az lan-
dor-fejérvári szerdárhoz, instructiót is íratván ö kgmek-
nek, nemcsak a szerdárnak, hanem az landor-fejér-
várí Molanak, jancsár agának , és tefterdárnak 
is íratván cum aliqua declaratíone, és credentiaki-
pen az feljebb említett szemílyekre, az mely levele
ket nekem kellett volna praesentálnom, az mellettem 
lívö franczia és az égisz hadak nevek alatt, azt is ö 
kgmek kéziben adtam. Ezek ntán magam az portai 
expeditiókat ki szítettem, írattam, és dilig helyben 
subsistáltam, délután mindazáltal noha az znzmarázos 
idö mégsem szállott le, vissza indultam és éjszakával 
értem be ide Poserolczára. 

14. Szerda. Viradta előtt újobban hozzá fogatván 
az íratáshoz, vígét értem ebídig az expeditiókban, 
kikkel is délután expediáltatott Török Ferencz nevű 
egyik lovas strázsamesterem postán, írtam választ a 
vezér és tihája minap érkezett levelekre törökül, és 
ugyan azon formában az Reis-effendinek is, írtam 
hosszas leveleket az franczia orátornak és Skerlet 
uramnak is deákul, az 0. leveliben inclusive az muffti-
nak az császár mellett lívö kajmekán passának, és az 
kajmekámpassathihájánakis, az Skerlet uram levelé
ben penig inclusive írtam az csausz passának, és 
Sulfikar effendinek is recomendálván az levelek meg
adását , és az levelek megadása mellett az dolgoknak 
repraesentálását az F. O.-nak és Skerletnek, küldöttem 
még ezen alkalmatossággal az mellettem lívö fran-
cziának duplicáte formában írott négy pachetáit, kik
nek is duplicátáját recomendáltam Mahinud bég ogli-
nak, hogy az végzett és praeticált mód szerint expe-
diálja Velenczében lívö Fr. O. kezéhez; Mahmud bég 
levelit penig recomendáltam a jancsár agának Nisi-
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nek, hogy az Mahmud bég Alacsahészari Alaj bégjé
nek küldje kézihez, kinek magam is Írtam, minthogy 
ezen Alaj bég vagyon Mahmnd bégtül rendeltetve az 
correspondentiára, velem lett vígezise szerint. Sándor 
Gáspár uramot újobban expediáltam Rámba, hogy az 
feljebb említett olasz úrfiat megkínoztassa és klnút-
ján jobban is megexamináltassa, az honnét megjüvin, 
relatióit most világosabban meghozta dispositióm sze
rint Rámbúl Jeni-Palánkra vitetvin, és azon rabot 
Daróczi uram kommendója alá adatván. Magam penig 
jobban érezvln magamat becsületes híveimmel ebéd 
felett sokáig mulattam. Lágy idö volt. 

15. Csőtörtök. Az hadak tisztei begyülvin Petró-
czi uramhoz, volt vélek conferentiájok Petróczi és Sán
dor Gáspár uraiméknak az én parancsolatombúi vé-
gezvin vélek tovább való subsistentiájok felöl, és hogy 
minden seregnek tisztei holnap bejöjjenek, és mint
hogy hús nem adathatik, minden szemilyre harmincz-
harmincz okká életet osztatok közikben, kivel is egy 
hónap alatt subsistálhatván, és az alatt ujobban em
bereimmel az portát megjártatván meglássuk azután 
proviziójokat mint alkalmaztassuk. Antóninak nekem 
szóló levele jüvin Bokcsárúl, arra Sándor uramnak 
rescribáltattam Kis András nevű szolgámat paran
csolván , hogy elküldje ö kgme hozzája, szóval való 
valamely izenettel is. Ezekután az főrendeket magam 
eliben hivatván, conferencziánk volt minthogy azbikes-
ségre czlloznak az portai dolgok, és ezen mostan oda 
menő angliai követ érkezlsire vagyon reflexiója az 
portai ministereknek, és az angliai követ is magát 
igen biztatja az békesség csinálással. determináltuk: 
mind magyarországi mind erdélyi becsületes hívein
ket fogjuk expediálni az portára, tartsanak azért con-
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ferencziát ezekben a napokban, micsoda instructióval és 
punctumokkal kelletik azonoknak expediáltatni, ki
vált ha bikességre'fordulnak az dolgok, tanáltassanak 
jelen az mi híveinkben is, meghagytam azonban Komá
romi János uramnak mostam secretárius ómnak, hogy 
az szeginy Bethlen Gábor, Rákóczy György, Bocskai 
István az pacificátióban való tractátusit is az német 
udvarral, az erdélyi fejedelem Apafi Mihály és az 
magyaroknak az francziai udvarral interveniált trac
tátusit is, Magyarországra és Erdélyre kiadott athna-
méknak parijáit akkora elkiszitesse, hogy azon ex-
peditió alkalmatosságával jelen tanáltatván elvihes-
sik magokkal. 

16. Pintek. Az portára szóló újabb expeditiókat 
kiszitetvín, napestig ebben foglalatoskodtam. Gyuláról 
érkeztének katonáim, gyulai és tömösvári török tisz
tek leveleivel hozták az mostani tömösvári Húszain pás
sá, landor-fejérvári szerdárnak szóló levelit is, kit 
nekem recomendál. Lágy idö volt. 

17. Szombat. Az francziai követet hivattam ebi-
demre, superveniáltak azonban déltájban Nemessányi 
és Káinoki uraimék, relatiót tivén az l.-fejérvári dol-
gokrúl, kit Írásban le tenni parancsoltam, ezen mi dol
gaink végett a szerdár maga kapucsilár thiháját is 
rendelvín az portára, olly instructióval, hogy az én 
embereimet Nisen be várja. Élést is adatott az hadak
nak, de az többibtil az fővezérre relegál. Nyulászni ki
mentem délután, szép mulatságom volt az nyulakkal, 
Szabó András lovász-mesterem Jeni-Palánkban való 
irkezísinek is jött híre, kinek is utánna küldtem, hogy 
reggel itten tanáltassék. 

18. Vasárnap. Szabó András és Jenéi Sámuel ne
vű szolgáim Erdélybtil megérkezínek, el hozván az 
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Haiszlernél zálogban livö felesígem arany müveit is, 
Veterani nékem Petróczi uramnak és gróf Szolárinak 
szóló leveleivel együtt ötven kurucz rabjaimat is sza
badították, kik között három tiszt is vagyon, relatiójo-
kat az oda látott dolgokrúl hogy irásba tegyék le, meg 
parancsoltam, mindenek felett nagyobb contemtummal 
értvin, hogy Bécsben lakó francziai correspondensek-
nak szóló leveleket is megküldhettik, hivattam a fran-
cziát is, közölvin véle mind Nemessányi uram mind 
Szabó András relátióit, kit Jeni-Palánkig egy Horváth 
Mátyás nevű kapitány kisirt Veterani parancsolatjábúl. 
Az ijjel alkalmas hó esett. 

19. Hetfi. Conferentiákat tartván, leveleket írat
tam, és választ is Veterani levelire, Kis Andrást Pa
lánkon tanálván Horváth Mátyás vele ment el Palánk
ról Bokcsa felé- Fileki Mátyás bejárom érkezett az 
l.-fejérvári szerdártúl nekem s az fővezérnek szóló leve
leket hozván, küldetett az váradiak megszabadulá
soknak hírivei, és hogy már nímelyek L.-Fejérvárhoz 
érkeztének, de az többit Péterváradinnál megtartóz
tatták , míg az én kezemben livö Skerlet rabját oda 
nem küldöm és leginkább ezen rabért küldötte, urgeál-
ván általa 500 lovast is küldenék Jenőben szállítandó 
élis kísírisire. Kemíny idő volt. 

2t. Kedd. Filekit vissza küldtem L.-Fejérvárra; 
vele együtt az anglus rabot is, kit meg ruháztatván, 
8 magam is vele szemben lívín jó formában és cum 
contento expediáltam. Az hosszas expeditiókban véget 
érvén, Sándor Gáspár és Inczédi Mihály uraimekot 
élőmben hivatván, az instructiókat szóval is világosít
ván, smind az leveleket kezekhez assignáltatváu minden 
első portai minisztereknek mind az császár, s mind az 
vezér mellett lakóknak írattam, úgy a francziai orátor-
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nak is, kezekben adatván az pacificatióra czilozó pun-
ctumokat is az erdélyi fejedelmeknek, az bécsi udvar
nál való tractátusival, és egyébb szüksiges írásokkal 
együtt. Estve felesigemmel együtt az francziai kö
vethez mentem, farsang lívin vacsorán ott voltam. 
Lágy idö volt. Az Jenő felé küldendő 500 lovas iránt 
való kívánságára periig az szerdárnak olyan választ 
adtam, hogy az míg az fővezér az császár riszirül az 
én hadaimat alkalmatossá nem tiszi az szolgálatra, 
addig én magamat az lovas haddal szolgálatra nem 
igírhetem, az végre küldvén el Sándor Gáspár ura-
mot is mint thihámat a vezérhez, hogy egy választ 
hozzon és minden diffícultásokat meg beszíljen a por
tai miniszterek előtt. 

Az téli időhöz nemcsak mezítelenek, ruhátalanok s 
csizmátlanok lívin hadaim, de lovok is elveszett, és 
az ki meg maradt is elbecsüzött, téli quartély nélkül 
hagyatván az vezértől, ugyan Filekitöl küldötte volt meg 
az l.-fejérvári szerdár az vezérnek az én dolgomban írt 
levelit volanter, kiben is oly formában irt mellettünk, 
hogy magam sem írathattam volna jobban, mely eziránt 
való emberisígit meg köszöntem neki Fileki által kül
dött levelemben. Isten segitségibül reggeli 9 óra táj
ban ma reggel megindnlának Drinápoly felé Sándor 
Gáspár és Inczédi Mihály uraimék, küldöttem oly em
bert is vélek, kit vissza küldhessenek, az hol az ang
liai orátort bé fogják érni, izenvín nímely szüksi
ges dolgokról általok az angliai orátornak is. Ma ke-
miny idö volt, s mind inkább fagyott. Hozta ujobban 
egy katonám Tömösvárrúl az oda való vezér Topaly 
Húszain passa levelit, mely katonám is Gyulárúl jü-
vín, s arra esvín útja, úgy adta kéziben azon levelet. 

SÍ. Szerda. Az idö felderülvin keminyen viselte 
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magát délig, délután olvadott. nem lívín semmi oly 
felírásra méltó nevezetes dolog, máskint is csak 
szállásomon contineáltam magamat, olvasással töltvén 
az időt 

22. CsfttArtök. Érkezínek újobban levelek Tö-
mösvár és több arra livő végházak felöl, protestative 
irván azon végházakbúi. ha most az Maros is kicsiny 
lívín, s az ellenség is szomszédságokbúi távozván, meg 
nem segítetnek, kire nízve conferentiát tartván be
csületes híveimmel, pro et contra való sok discursus 
után deliberáltam, hogy az sok és nagy alkalmatlan
ságok , s difficnltások superálásával is négy vagy öt
száz lovast készítsünk, és el küldjük Tömösvár s 
Jenő felé, valamint járhatják meg, mintsem jövendő
ben valamely végháznak elveszíse miatt azt porta 
minket okozván, igyunk, és magam szemílye dolgai 
is confusióban jusson, törökkel lívín dolgunk, az ki 
ökör alatt is borját kereshet, azonkívül is nagy dol
gok forogván most az portán, disgustálni nem lehet 
ükét. Ezen deliberátiónkhoz kípest azért küldöttem 
postán bejárómat Landor-Fejérvárra, értésire adván 
az szerdáinak determinátiómat; és hogy adja érti-
semre is az maga ríszírül valókat mikor indíthatja 
meg, az én riszemrül valókban nem líszen fogyatko
zás , csak ezen útra peszmeget s abrakot adasson a 
hadaknak. Ezekután Horvát leremcz lovas kapitá
nyom igen beteg lívín, fordultam látogatására, az 
francziai doctor forma borbélyt, és az magam borbi-
lyát is el vívín hozzája, revideáltam nyavalyást, de 
igen nyomorultul tanáltam, kinek orvosoltatása, s 
jobban való acomodatiója felöl dispositiót tivín. az 
farsanghoz kípest Madách Péter uram instantiájára, 
együtt az felesígemmel, s francziával fordultam az ö 



27 

kgme szállására ebidre. Havas essös állhatatlan idö 
volt napestig. 

23. Piatek. Magyar János megérkezett az lovas 
kocsikkal, s egyéb az követ sziiksígire adott, s ren
delt öszvérekkel, sátorokkal, slovakkal, az kocsi
kat is üresen nem hozta, borral, eczettel, igettborral 
rakta meg, hozta az követ testimoniálissát is becsü
letesen és kár nélkül, Nisig való kisirtetísirül, ki is 
hetfün indult meg Nisrül is Sophia felé, az előttem 
való expeditiók miatt mind distractus voltam, Írattam 
az Dunán túl lívö török végházak tiszteinek és dis-
positiót tettem az elmenendő hadakrúl, Daróczi And
rás uram után Új-Palánkra elküldöttem, és postán hi
vattam magamhoz, el is jött estvére, az el menendő 
hadaknak ütet kivánván praeficiálnom. Hideg idö volt. 

34. Szraibat. Az íjjel érkezek hírmondó Palánk-
rúl Daróczi uram után, hogy kilenczvenig való lovas 
labancz katona jött be hüsígemre, azon végházban 
kiknek az elejökben, hogy az Dunán által legyenek 
parancsoltam. az minthogy estvére be is jöttek; meg 
hagytam, hogy becsülettel fogadják s meg is vendí-
geljik, reggelre hagyván audientiájokat. Megérke-
zék Csáki András bejáróm is Landor-Fejérvárrúl az 
válasszal, jól resolválván magát az én intimátiómra a 
szerdár,és előtte csinált difficultásokat az Jenő felé való 
út iránt sopiálván azért, hogy a hadakat behivassa, 
és holnap vélek meginduljon Petróczi uram paran
csoltam felöle, megíratván az Daróczi uramat illető 
instructiót is, és előtte minden dolgokat világosítván, 
vissza küldtem Palánkra, hogy kiszüljön, és az új 
kurnczokat is megválogassa, az kiknek arra való lo-
vokat látja, ott hagyja, az kik pcnig alkalmatlanok
nak ismertetnek az cl mcnisre, azokat által títesse az 
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Dunán. Décsei András lovas hadaim fö strázsamesterit 
is véle küldöttem ugyan ezen dolog végett, és azért 
is, hogy megvizsgáljon az új kuruczok közt minden 
dolgot, és hűségemre megeskesse. Ezekután új óbban 
levelemmel, és egyéb szüksíges parancsolatokkal 
küldöttem Ugróczi László komornyikomat Landor-
Fejérvárra, ezer tallért nyomó ezüst mívet, és egyéb 
portékát is küldvín általa, úgy hogy ezen jókra, 
zálog formában egy holnapra valamely pínzt szerez
zen, és udvarom nipe megruházására posztót hozzon 
azon pinzen, de azon posztók vásárlására pínzt is 
küldtem, ha az zálogra pínzt nem kaphatna, küldöt
tem általa török pecsét alatt két carthabiancát is, 
meghagyván, hogy az pínz szerzist elsőbben az adós 
levél, másodszor az zálog útján próbálja, s ha egyi
ket sem assequálhatná, az pinzhez nyúljon, exagerál-
ván az landor-f ej érvári szerdáinak és tefterdárnak és 
jancsár agának irt levelem mellett, hogy az császár 
szolgalatjában küldendő hadakat, és az új kuruczokat 
költsig nélkül nem hagyhatom, azért adjanak az csá
szárébúi, s ha abbúl nem adhatnak, kölcsön vagy zá
logomra. Lágy idő volt. 

25. Vasáraap. Reggel audientiájok volt az új ku-
ruczoknak, kikkel jött sereg mind magyarokbúi és 
Szatmár s Szabolcs vármegyékből valók, sok dol
gokról tudakozódván tülök, és megesketvín, az fran-
cziának is eleiben küldöttem. Petróczi uramot és 
Madách Péter uramot expediáltam az hadakkal, hogy 
Palánkról jó formában expediálják, s magok vissza 
térjenek, küldvin az ndvariakbúl is ezen expeditióra. 
Daróczi uram expeditiójára kívántató szüksíges in-
structióját, és az Tömösvárra, Jenőre s Gyulára, s 
Veteráninak szóló leveleimet is kézhez adatván, hogy 
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Daróczi uram kézihez assignálja, megparancsoltam. 
Az új kuruczokkal jöttek gyulai, jenöi, és tömös-
virí törökök is, kik nékem leveleket is hoztanak, re-
eomendálván nekem tovább való expeditiójokat. Em
bereknek vélek szemben voltam és gazdálkodhattam 
nekik. Az gyulai és jenöi törököket Landor-Fejér-
várra küldtem, az tömösvári Húszain és Funduk pas
aik emberei penig ma helyben nyugodtak, azok Dri-
nápoly felé vivin útjokat. Azonban magam postáját 
is készitvín, Írattam az portára való expeditiókat is. 
Lágy idö volt. 

SLIétfíL Alkalmatlanoknak ismertetvin Baró-
cziéaDécsei András uraktúl az új kuruczoknak lovok 
erötlenségire, és fáradt állapot) okra nizve az több 
hadakkal való elmenetelek, az Dunán által költöztet
vén fiket, ide Poserolczára jöttének, kiket is meg
szállítván gazdálkodtattam nékiek. Reggel az Daróczi 
arammal rendelt hadak is Rhámnál hozzá fogtak az 
Dunán való által költözishez, az tömösvári passák 
embereit is az magam postájával együtt ma ebid idő 
tájban expediáltam, Sándor Gáspár uramnak btivön 
Íratván elmenetele után occurált minden dolgokrúl, 
írtam az fővezérnek, thihajának és jancsár agának 
is; irt az mellettem livő franczia is az királya ott li-
vő orátorának, és magának az francziai királynak is. 
Dolgaimat végezvén reggel kimentem vadászni, oda 
ki mulattam egynehány óráig magamat. Az ijjel és 
ma reggel havazó idő volt 

27. Kedá. Érkezek egy karabilyosom levelekkel 
Landor-Fejírvárrúl ott livő szolgáimtúl, nímely szük-
siges informatiókkal, melyekhez kípest újobb levele
ket írattam, és más póstámtúl vissza küldöttem a 
válaszokat. Jőve hírmondóm Jeni-Palánkrúl i s , Pet-
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róczi István uramtúl, hogy az hadakat által költöz-
tetvin az Dunán, megindította ma délesti három óra
kor Tömösvár felé. Havazó idő volt. 

28. Szerda. Petróczi és Madách nraimék Palánk-
rúl vissza jüvinek, az új kuruczok iutertentiójárúl 
tettem újabb dispositiót. Megérkezék Ugróczi László 
komornyikom Landor-Fejérvárrúl, az ott való török 
tisztekttil hozván leveleket is, az oda küldött ezüst 
mívemre zálog formában két holnapi terminusra vett 
fel, s hozott is valamely pínzt, és ezer forint érő an
gliai posztót is udvarom nípe ruházására. Változó idö 
lívín, lágy idö volt. 

íf. Csötirtök. Jó reggel érkezek Kii András nevű 
szolgám Bokcsán és Karansebesben lévő német tisz
tek leveleivel, hozván negyven kurucz rabot is magá
val, és valamely muzsikáló szerszámokat is, úgymint 
instrumentumot, trombitákat, hegedűket, kiket még 
ennek előtte kellett volna a németeknek prestálni Ki
lián sarczában. Kis Andrást és az feljebb említett ra
bokat az Antoni adjutántja kísírte Palánkra Havas
alföldiben, és a dunamelléki török praesidiárius szi
getekben akarván embereimet küldeni, írattam ma az 
expeditiókat. Azonban vadászni is kimentem vala, 
nagy vadkant, és más erdeit is veretvén el. Vissza-
jövín az farsanghoz kípest az francziával és egyéb 
híveimmel sokáig éczaka is mulattam. Esős idö volt. 

Si. PnteL Szcdontai István szolgámat küldöt
tem reggel Jeni-Palánkra, hogy az Antoni adjutant-
játúl kézhez vivin az rabokat, arrúl quetantiát is ad
jon, minthogy az én praetensióm szerint nekem az 
nimetek csak tizenöt rabbal tartoznak, azon felül 
valókat olyan formában bocsátotta Veterani generális, 
hogy ha jövendőben ö közülök nékem is rabjaim es-
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nek, caput pro capite a lejendö rabokbúi tartozzam 
én is complanálni. Küldöttem el Székely Ferencz uramot 
Erdélyi János nevű szolgámmal Bukarestre, commisió-
mat küldvín az palánki és galambvári praesidiáriu-
saimnak kisírtetisek felöl, instructiót adván neki, ma
gam és felesígem neve alatt is írván általa, az leveleket 
elküldöttem az havasföldi vajdának, és nímely egyéb 
dolgokrúl is dispositiót töttem. Nímely udvari belsőbb 
szolgáimban, és tiszteimben is nímely excessusok és 
rendetlenségek miatt tömlöczre hányattam. Volt au-
dientiájok Macskád uram Erdélybül jött szolgáinak 
is, kik is Veterani generál passnsa mellett, Macskáxi 
uramnak, s több itt lívö erdélyieknek leveleket, 
költsiget, s egyéb egyetmást is hoztak. Olvadó lágy 
idő volt napestig. 

31. Szonbat Napestig olvadott, szép meleg idő 
volt, mely nagy sárt is csinált, valamely belső igaz
gatásún is voltának, s az megfogatott udvari szol
gáimban kettőt elbocsátottam. Az Erdélybül hozott 
muzsikákat próbálgattatván, estve sokáig becsületes 
híveimmel mulattam. 

FEBRUÁRIUS 

1. Vasáraap. Az elmúlt íjjel nagy dér volt, ma 
ismét olvadott, merő tavaszi forma idő volt. Landor-
Fejérvárrúl érkezett meg emberem olyan hírrel, hogy 
minden ottan találtatott hajókat Péter-Váradja félévü
kének az váradiak eleiben, már oda érkezvín. 
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2. Hetü. Az íjjel s ma is inkább mind esett az 
hó, és igen szaporán, estve becsületes híveim tekin-
tetíért vacsorán fő élésmesterem szállásán voltam fe-
lesígestül. 

3. Kedd. Megérkezék Szalonka uram Jeni-Pa-
lánkrúl, elbocsátván onnan dispositióm szerint az An-
toni adjutánsát, és közöttök Írásban pecsét alatt vég
hez menvfn az parancsolt mód szerint az quietantiák, 
bocsátván el az én rabjaimban is. Az mellettem lakó 
francziai király embere megbetegedvín az gyakor 
vendégeskedések és az huzomos pohárok miatt, sem 
tegnap sem ma hivatalomra nem jöhetett fel. Én 
kimentem vala vadászni is, és megtérvén az farsangnak 
mai utolsó napját is becsületes híveimmel együtt vígan 
töltöttem el. Csendes idö volt napestig, hideg is nem 
igen volt. 

4 Szerda. Galambvári bég levele érkezett ott 
való pandúrok által, kire választ írattam az landor-
fejérvári szerdáinak is, és a szerdár mellett lakó 
szolgámnak Fileki Mátyásnak is. Napestig beborult, 
lágy idő volt. 

5. (Csétftrtftk.) Reggel az Mláva mellé jöttem va
dászni, egy vadkant ölettem, azegísz napot ide ki töl
töttem, és az Mláva mellett lévöCsernecz nevű falucs-
kában'háltam, az hova is küldötte az palánki kapitány 
BokcsárúlírtAntóni levelit, és abban inclnsive Petróczi 
István uramnak irt felesíge levelit, mely levelit Petró-
cziné asszonyom recomendálta Veter áni uramnak. Ugyan 
ezen alkalmatossággal jött Veteráni rabságában lívö 
rab Mehmet passa levele is, mely levelet nekem ír. 
Már harmad naptúl fogvást az balkaromban fájdalmas 
alterátiót érzek, kinek is daganatja már az kezem 
fejiben, ujjaimban szállott. Napestig szép meleg tava-
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szi forma idö volt, az hónak is nagyobb risze elve
szett Érkezek az íjjel elő álomkor Sándor Gáspár 
úrnak nímely levele minden szükséges informátiókrúl. 

3. Pintek. Ma is napestig oda ki töltöttem az időt 
vadászattal, ebidet is egy forrásnál Öttem, szép mu
latságom is volt, őzet és rókákat verettem el. Érke
zek emberem Drinápolybúl feles levelekkel ottan 
lívö híveim Bai Mihály és Horvát Ferencz uraimék 
informátiójival, érkeztek az franczia orátor nekem 
és az mellettem lívő francziának irt levele is, érke
zett Moldovábúl is Székely Zsigmond residensemtűl 
Erdélyben s Lengyelországban lívö dolgokrúl való 
informátiói is. Napestig tavaszi forma idő volt. 

7. Szombat Noha az kezemre jobban kezdtem 
ugyan lenni, de az lábaimban újobban alterátiót érez-
vin, praeveniálni kívánván az nagyobb nyavalyát, az 
jobb karomon eret vágattam, két fíndzsányi vért bo
csátottam ki Egy gyalog fő hadnagyom Jeni-Palán
kon halván meg, testét ide hozattam, és a magam 
szállásán titetvén prédikátiót teste felett, trombita, 
síp, dobszó alatt, zászlós seregekkel, és feles egyéb 
rendekbül álló kisirőkkel el kisírtettem az temetöhely-
re; az francziának szólló levelit megküldtem neki. 
Beborult lágy idö volt, estve felé penig eső esett. 

8. Vasárnap. Az Drinápolybúl írkezett levelek
ben az kik clavisosok voltának, tegnap megfordítat
ván , hivattam magamhoz a francziát, közölvín vele 
az Drinápolybúl jött híreket. Érkezek azonban Mah-
nrat bék Ogli levele Arnolt országbúi, kiben adja er
ősemre , hogy az Velenczében szólló, neki recomen-
dált levelekben három rendbeli csomókat kézihez vett, 
assecurálván. hogy el is küldötte, és hogy az recipis-
sertíl ha választ vehet az töllem és az mellettem lívö 
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francziaí úrtúl kívánt helyből, megküldi azt is bizo-
zonyos embere által. Az tegnapi érvágásnak a kezeimre 
nlzve úgy tetszik, hasznát érzem, de mind két lábaim 
bokájiban s fejiben nagyabb erötlensiget s fájdalmat 
tapasztaltam, változó idő is llvén, minthogy ma is al
kalmas hó esett, de estig el is olvadott. 

9. Hétfü. Az Dunán túl Jeni-Palánkban lívö ha
daimnak hódoló faluk lakosainak az öregiben hozat
tam ide, kikkel szemben lívín, és nímely dolgokat 
tülök tudakozván, parancsolatimat is eleikben adván, 
az parancsolt dolgokhoz klpest töttem dispositiót Pa
lánkban is irántok, voltának annakutánna előttem 
valamely ellenség végházaibúi való, s az törököknek 
megsatzolt rácz labancz rabok is, kik az törökök úti 
levelivel járván, s kereskedvén, az osztrovai sziget
ben lévő praesidiáriusim, hogy az én levelem nálok 
nem tanáltatott, ide beküldöttík fogva, kiknek leve
leket megvizsgálván, és tülök nimely dolgokrúl tu
dakozódván, elbocsátottam, megtiltván, hogy az én 
dispositióm alatt lívö földön ne járjanak, az én spe
ciális levelem nélkül, ha tanáltatnak, nem csak jó
szágok prédáitatnak el, hanem magok is megfogat
tatván, megbüntettetnek. Ezekután volt audientiájok 
az itt való törököknek, kiknek is elejökben adtam, 
hogy az jancsárok szerdárságának donatióját Driná-
polybúl egy Csaffer aga nevű töröknek hozattam meg, 
minthogy ez nyáron az másik, az kit tett vala az fö 
jancsár aga az én recomendatiómra, megholt, jelen 11-
vin ezen Csaffer aga is előttem, eleiben adtam mint 
viselje magát, az itt livö törököknek megzabolázásá-
ban. Ezek után mind jobb s mind bal lábomra, de ki
váltképen az jobbra érezvin rosszabbul magamat, 
úgy hogy egy lípist is alig tehettem segítsíg nélkül, 
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estve idejin lenyugodtam. Az ido penig igen szép ta
vaszi formán viselte magát. 

10. Kedd. Napestig fekvíssel töltöttem az időt. 
Érkezek levelem L.-Fejérvárrúl az varadiaknak, mint
egy három ezerig való lelkeknek oda való érkezísük-
rtil. Érkezek még egy postán Lengyelországbúi, kit 
még Drinápolyban Ütemben küldtem volt el, Stephán 
nevfl, Moldván jüvin által, hozta a moldovai vajda 
és ott lakó szolgám Székely Zsigmond levelit. Szép 
tavaszi forma idö volt. 

11. Szerda. Érkezének két csoportbéli katonák 
Tömösvárrúl, kikben az palánki kapitány ide küldött 
az informátió adásért, még Tömösvárnál hagyván 
az tiszteket az zászlókkal együtt ezen katonák. 
Az Lengyelországbúi érkezett informatiókat az clá-
visos irásbúl megfordítván, kiknek originálisit Mold
vában lívö residensem Drinápolyba küldötte, nagy 
dolgokat tanultam ki belölle, úgy az francziai király 
extraordinárius ablegátusa monsieur Danvald uram az 
lengyel király udvarában való érkezise confirmáltatik, 
mely dolgokrúl, és egyéb szüksíges dolgokrúl is con-
ferentiát tartottam az itt llvö francziai úrral is. Ma is 
ágyban való fekvíssel töltöttem az időt, noha az est-
ve holmi spiritussal és flastrommal megkenték és 
bekötötték az bal lábomat, de semmit nem használt. 
Tegnap sokáig fáztam is az ágyban, nehezen tudtam 
megmelegedni, ma penig az gyomor erötlensíge volt 
rajtam, mert az mit keveset ettem is, nehezen emísz-
hettem meg, az bal oldalomnak fájása s nyillalása is 
volt rajtam. Beborult lágy idö volt, estve felé penig 
eső esett 

12. Csütörtök. Az elmúlt éczaka igen nyughatat
lan éczakám volt, mivel éjfélig semmit sem, éjfél után 
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is keveset alhattam, kivált az oldalnyilalás miatt lí-
vln igen roszúl, reggelre kelve érkezek hírem az 
Dunárúl az osztrovai szigetrül, Landor-Fej érvárra 
küldött embereimnek, két hajó éléssel oda való érke-
zésekrül, kiknek is kiüresítésekrül és nagyobb ríszé-
nek az hadak köziben való kiosztásokrúl dispositiót 
töttem. Érkezek azonban levelem az landor-f ej érvári 
szerdártúl, váradi Abdullatif passátúl, ki is harmad 
idén Petróczi urammal ment vala Váradra, jött leve
lem az váradi jancsár agátúl is, az ki az váradi obsi-
diót olyan dicsíretesen sustineálta, mindenek felett ö 
viselvín oly keményen és dicsíretesen magát. Meg-
érkezvín azonban hadaim is Jeni-Palánkhoz, az oda
való járásoknak relatiójával, Daróczi uram Szappanos 
urammal előre jöttek ide, hozván recognitiót az gyu
lai török tisztektül, az császár élésit mint szállították 
be Gyulára. Valamely orvosságot csináltatván flas
trom formában, azzal köttettem magamat bé az nyi-
lalás ellen, nappal csendesebben voltam. Reggel essös 
idö volt, délután fagylaló nagy szél kezdett fúni. 

13. Pintek. Érkezek FilekitiÜ levelem Fej érvárrúl, 
azszerdárKapucsilár thihája Drinápolybúl való meg-
térísirül és az általa hozott hirekrfll. Érkezett azon
ban nekem is Balog László nevű postám nagy fasci-
culusokkal. Daróczi uramat és gróf Glavict Miklós 
nevű szolgámat küldöttem ma Landor-Fej érvárra, bi
zonyos instructiókkal, és a landor-f ej érvári szerdár-
nak, úgy az Váradrúl szabadult passáknak és jancsár 
agának szólló levelekkel. Az tegnapi kötís után az 
éjjel csendesebb nyugodalmam volt, távozván tüllem 
az nyilalás is, jobban alhattam, lábomban is köny-
nyebbsíget érzettem, de újabban az jobb kezemnek 
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könyökiben és fejiben érzettem az mai napon fájdal
mamnak megújítását. Szép tiszta idö volt. 

14. Szombat. Az éczaka s ma az clávisos Írá
sokban véget érvén arra rendeltetett szolgáim, az 
bennök livö dolgokrúl conferentiát tartottam becsüle
tes híveimmel, concurálván ezen alkalmatossággal az 
francziai és lengyelországi levelek is, az világ dol
gairól nagy lument vettem, igen szép maga ajánló 
levele érkezett ezen alkalmatossággal az Reiz effen-
dinek és Skerlet úrnak is, úgy az portán resideáló 
francziai orátornak is. Érkezett Fileki Mátyás bejá
róm is Landor-Fejérvárrúl, a kit az ott való szerdár 
sietve küldött ide az maga levelivel, és izenetivel, ki-
vánván ezer tallér érö bérért Tömösvárra való szállí
tását, két ezer kila búzának az magam szekerein. 
Azonban az itt való törökök felgyíilvín szállásomra, 
magam szemben vélek nem lehettem, hanem instan-
tíájokra Petrőczi uram által resolváltam. Az éjjel jól 
aludtam s könnyebben voltam, de ugyancsak ágyban 
való fekvíssel töltöttem el az napot. Az éczaka dér 
volt, ma pedig szép s tiszta idő volt. 

15. Vasárnap. Az levelek és az válaszok íratásá
hoz fogtam, az francziai úrnak audientiája livín ná
lam , az királyától, és az fö minisztertül érkezett le
veleit, és az francziai orátor s más Konstantinápoly
ban livö jóakaróji informatióival együtt elolvasván s 
megmagyarázván előttem, nagy dolgokat tanultam ki 
belölök, közölvén vele én is confidenter az portárúi 
és Lengyelországbúl érkezett híreket, az fennforgó 
dolgokhoz kípest nímely királya dolgait concernáló 
állapotokban is végezvén vele. Úgymint 1. Minthogy 
a francziai királynak extraordinarius ablegátusa és 
OT&tora DanvaJd uram eö kgme, már az felsíges len-
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gyei király udvarában is megjelent, és az elmúlt hol
napnak első napján új esztendőbe az király levelivel 
együtt az országgyülisiben is compareált, az mennyi
ben az lengyel királyné is már az anstriaca factiótúl 
abstraháltatott, nagy remínysíge vagyon az francziai 
királynak, hogy az nimet császárral való ligátúl is 
elszakaszthatja, és a török császárral megbikÜtetheti, 
és valamikor az törökkel és tatárral való békessége a 
lengyeleknek meglenne, akkor az respublica az fize
tett hadakat is reformálná, és az oly elbocsátandó ha
dakat az franczia király foglalná el a maga fizetlsire, 
mely is líszen tízezer ember, s legalább nyolcz ezer, 
irja az király az mellettem lívő francziának, hogy er-
rtil speciális parancsolatja vagyon Danvald úrnak, és 
már hozzá is fogott ezen munkához. 2-do. Az gyakor 
oorrespondentiát s levél küldlst kívánván az király, 
mind ti tüle, mind én tőlem, azért a hamarább való 
correspondentia kedvejért végeztük el magánkban, 
hogy Bosznában és Rágósában tegyünk oly disposi-
tiókat, s küldjünk bizonyos szemflyeket, kiknek al
kalmatosságával Velencze felé lehessen az correspon
dentia , minthogy Velenczében is az francziai király
nak extraordinarius ablegátusa, és orátora resideál, 
mely dolgoknak munkájához is hozzá fogtunk, mert 
noha Arnolt ország fele is ugyan Velenczére Mahmut 
bék által megvan ez a correspondentia, de az is kl-
sedelmes, kerülő arra az út. Az éjjel nagy dér volt, 
ma penig igen szép tavaszi forma idő volt Én is úgy 
tetszik, könnyebbsiget érzettem 

16. Hétfű. Csatára bocsátván nimely katonáimat 
túl a Dunán Bokcsa felé, lovas ellenségre akadván, fel 
vertik, négyet hozván élőmben is nyelvnek. Megérkezék 
Daróflzi uram is Glávicscsal együtt Landor-Fejérvárrúl, 
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hozván választ írásban is az ott való passáktúl, és más 
török uraktól is, az kiknek írtam volt. Hosszas expe-
ditióimban mind én, mind a franczia Marchió véget ér
vén , portai és francziai ministerekhez Drinápolyban 
postámat expediáltam estveli nyolcz óra tájban, ma
gam ott livö híveimnek írván büvebben, és recomen-
dálván nekik az békesség felől Lengyelországban 
Jablanovszky úrnak, és az moldvai vajdának, s ott 
livö residensemnek szólló leveleket is. Küldöttem el 
ezen alkalmatossággal Nisre az ott való jancsár agához 
egy paripával, és valamely tüle kölcsön fel vett pinz-
nek megküldísivel Dósa Mihály szolgámat, bizván 
egyéb dolgokat is reá. Szép tavaszi forma idő volt. Én 
is pedig jobban voltam. 

17. Kedd. FiUki Mátyás és Daróczi uram által írt 
leveleire az szerdáinak választ tívín, karabílyosom 
által küldöttem meg Landor-Fejérvárra, az mely 
nigy labancz nyelvet hoztanak az katonák, azokat 
magam eleiben hozatván, és meg examinálván más 
kurucz rabok szabadítására Jeni-Palánkra küldöttem. 
Daróczi uramot vissza küldvln azon végbázban bizo
nyos instrnctióval. Tegnap öltözvén fel, ma is fenn 
voltam öltözetembe, már naponkint jobban érzem 
magamat. Szép idő volt. 

18. Szerda. Feles törvényes és hadi igazgatásún 
voltának. Érkezek egynihány katonám Gyula felöl, 
kiket Daróczi uram hagyott volt el Fileki nevű lovas 
hadnagyommal, de az hadnagyon szerencsétlensíg es-
vin, Fekete-Bátorba fogták bé, ezen katonák hoztak 
levelet atömösvári passátúl is. Beborult lágy idő volt. 

19- Csütörtök. Váradrúl szabadult Ibrahim passa 
levele s embere érkezek, recomendálván nekem a ni-
kápolyi paggának szóllót is. Az itt való poserolczai 
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porkolábnak, ki tegnap hirtelen guta fitís miatt hala 
meg, lett ma tisztessiges eltemettetise, az én szálláso
mon livín teste felett az prédikáczió, s innen kisérték 
el mind az fő rendek, udvariak s vitézlő rendek zász
lókkal 8 muzsika szó alatt a temető helyre. Azijjeldér, 
ma penig beborult lágy idő volt. 

21. Pintek. Megérkezék Pápai Gáspár bejáróm 
a posta késérisbíil. Megérkezék Landor-Fejérvárrúl 
is a karabílyosom a landor-f ej érvári szerdár levelivel, 
hozta a váradi jancsár aga levelit is, kit is Iszárcsi-
kon hagyott, Drinápoly felé menvín. Hoztak egy cso
mó levelet is Palánkról, kit egy bokcsai labancz ho
zott oda, mely levelek Haiszler és Veteráni generá
lisok és Antóni és ugyan Veteráni rabságában livő 
rab passa levelibül állók. Landor-Fej érvárra Ibrahim 
passának és a szerdár Kapucsilár thihájának választ 
Írattam. Beborult lágy idő volt, estve penig hó kez
dett esni. 

20. Szombat. Megérkezék Nisrűl Dósa Mihály szol
gám , ki is hozta az ott való jancsár aga levelit, ki is 
néki küldött paripámat kedvessen vette. Csáki And
rás bejárómat penig küldöttem sietve levelekkel Lan
dor-Fej érvárra , választ tívín Ibrahim passa levelire 
is, és megküldvín a ráb Mehmet passa leveleit is, az 
ki hová szólló volt, más rendbéli embereimet hasonló 
sietséggel küldtem Jagodina és Nis felé, általok 
küldvín az váradi jancsár agának is valamely aján-
dikot, és költsiget is, ki is a császár útján megyén 
Drjnápoly felé. Szappanos Mihály lovas kapitányo
mat némely hadnagyokkal és bizonyos számú kato
nákkal küldöttem által az Dunán valamely próbára. 
Lovas gyalog tiszteimnek sok rendbeli instantiájok-
kal meggyözetvín, Szamárosi nevű rabságban livö 



41 

labancz hadnagyot kezessigen elbocsátottam kurucz-
ságra. Ma beborult essős 8 hóra czílozó lágy idő volt. 

22. Vasárnap. Az galambvári Húszain bék levele 
érkezett hozzám. Beborult szeles idő volt. 

23. Hetfü. Generális Veteráni és Antóni leveleire 
választ títetvín, írtam ezen alkalmatossággal Veteráni 
rabságában livő rab Mehmet passának. Andrási Já
nos nevű szolgámat küldöttem Landor - Fej érvárra 
Fileki Mátyás bejáróm helyiben residensnek. Estve 
felé érkezinek újobban levelek Palánkról, kik köj ött 
voltának Veteráni levelei, és az ott livő palánki kapi
tányom tudósítása is vagyon nímely szükséges dolgok-
rúl. Szép tiszta idő volt 

24. Kedd. Ma beérkezett Szappanos Mihály ka
pitányom is az katonasággal, behozván rabul Hor
vát Mátyás kapitányt is az labanczok közül egynlhá-
nyad magával, megtértnek a váradi jancsár aga után 
küldött katonáim is, kik választ is hoztanak. Érkezek 
váradi Muharim agaisLandor-Fejérvárrúl, ki is a vá
radi Abdullatif passátúl levelet hozott, és egy ara
nyos kupát ajándíkba. Azon Muharim aga tartotta meg 
Váradon maradt leveleimet és diáriumimat is, kiket 
is most hozott meg. Én penig miolta ágyambúi fel
költeni is, más segítsígivel is alig'járhatok, azért is 
valamely paraszt orvos cúrája alá végeztem maga
mat adni, valamely gyükeret törvín össze, arrúl 
ittam két findzsával estve és reggel. Napestig hideg 
szeles idő volt. 

25. Szerda. Hadaimnak három helyen interveniált 
szerencséjekrül, és Jeni-Palánkban negyvenötig való 
raboknak behozások felöl, az l.-fej érvári szerdáinak 
levelet Írattam, más levelet az váradi passának, Írat
tam az szerdár mellett livő szolgámnak Andrásinak 
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is, mely levelekkel Muharra agát expediáltam, kit is 
protectióm alá vettem, minthogy ezelőtt is szolgálato
mon volt, cselédjinek is ide való hozatásárúl disposi-
tiót töttem, volt conferentiám becsületes híveimmel az 
fennforgó állapotokról, s ezen elfogott feles labancz 
rabok dolgában is. Azonban a rácz orvos ctiráját 
continuálván, valami keserű gyükeret töretvin össze, 
mlzzel együtt vettem bé estve egy kalánkában. Dé
lig szeles essös idö volt, délután szép idő. 

• 26. Csötörtök. Viradta előtt egy két órával fó-
rösztött meg az rácz orvos, teve és ló csontjainak az 
zsirjábúl csinált förödövel, magam tevéi és lovai kö
zül veretvín le egyet, ugyanazon csontokbúi egy ve
nyigével köte egynihányat az derekamra, és az mi
kor kiköltem az kádbál, akkor magamnak kellett elol
danom , és az fürdőben hagyatta, ma az fördis után 
csak ágyambán hevertem, de az jobb lábomnak az 
fejiben és bokájában mind az fördés előtt, s mind 
az után nagyobb fájdalmat érzettem. Tömösvárott 
livö Húszain és Funduk passának leveleket írat
tam, kit is az palánki kapitányom küld el paraszt 
posták által, Írattam az raboknak fassiójárul Landor-
Fejérvárra íe más posta által. Estve ugyanazon cson
toknak zsirjaibúl kenettem meg az könyökömtől 
fogva kezeimet, térdeimtül fogva lábaimat. Szeles 
idő volt. 

27. Pintek. Drinápolyban postát akarván küldeni 
a leveleket írattam, Boszna Szerájból is érkezett meg 
egy emberem az oda való passa levelivel. Éjféltül 
fogva ma napestig könnyebben érzettem magamat, a 
lábomra újobban valamely gyökeret étetett velem az 
rácz orvos, és estve is kenettem magamat. Szeles 
idö volt 
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28. Szombat. Mind estve reggel kezeimet lábaimat 
az rácz orvossal kenettem. Holmi törvinyes revisiók 
voltának és conferentiák. Érkezek azonban Török 
Ferencz Drinápolybúl nagy csomó levelekkel, kinek 
percurrálásával telek aznapnak nagyobb risze. Délig 
szeles, délután csendes idö volt. 

MARTIUS. 

1. Vasárnap. Az éczakának isnagyriszit az leve
lek olvasásiban töltöttem, megfordítván az clávisos Írá
sokat is az éjjel, és az levelek revideálásában is vé
get érvén, hivattam az franczia tirat, ki ebíden is ná
lam volt, és mind ö, mind én egymással a levelek
ben letett dolgokat közlöttük nagy sinceritással, többi 
között explicálta az királya levelit, és valamely risz-
ben az portán lakó iránt lakó orátora diffidentiáját is, 
az ki azt irta volt a francziai udvarhoz, hogy a fő
vezér absolnte meg fog az nimettel békéileni, mely 
nagy scrnpnlnst, és nímely mi irántunk való disposi-
tióibanis remorát csinált az udvarnál, ö penig azt irta 
volt, hogy nem experiálta annyiban az dolgokat, hogy 
meglegyen az békesség, az minthogy úgy is lett, kire 
nizve is már úgy practicáltatik az ő udvarokban, hogy 
az király az orátornak a mely levelet szokott irni, 
annak duplicátáját ide is neki mindenkor megszokták 
küldeni az vele lejendö clavissal. Referálta az király
nak az olaszországi fejedelmekkel, és azok között ki-
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vált az római pápával, és a florentíni herczeggel az 
olaszok és spanyolok ellen, úgy az imperiumban való 
confusiókat, az császár és az imperiális fejedelmek 
között az hannoveri háznak, kit máskínt Lunembur-
gicnmnak is hívnak, az császártál az electorság iránt 
offeráltatott oblatiójáért, mely oblatióiért is azon ház 
mind tavaly s mind harmad ívi segítséget adott mind 
a török mind a francziai ellen, és ezen campaniára is 
azon ház ígérte magát a segítségre, hogy nyolczezer em
bert fog administrálni az török ellen, melynek is az im
periális fejedelmek contradicálnak, privilégiumok és 
szabadságok ellen való dolognak esmérvén. Referálta, 
hogy húsz éléses öreg gályáit nyertík volna el az fran
cziai király gályái az hollandusoknak. Danvaldoram 
leveliből penig világosította előttem a francziák ríszirfll 
való factió mennyiben lígyen Lengyelországban, már 
az Qneznensis Archiepiscopns is, qui est Prímás et 
Cardinalis inPolonia, abstrahál tátott az anstriaifactió-
tól et Rex et Regina, Jablonovszky uram penig, ki 
az egész ország hadainak fő generálissá, régen övék, 
az német császár riszírül Comes Nosticz az Len
gyelországban livö extraordinárins Ablegatus, vala
mint Nosticz úgy Danvald is pnblice fognak, és fe-
lesigekkel együtt livín compareálni az ország gyti-
lísiben, az ki az mostani új esztendőben 1. Jan. kez
detett, az francziai királynak ordinantiája ment volna 
Danvald uramhoz, hogy ha a törökkel megtanál lenni 
(kihez nagy remínysige is vagyon) az particurális bé
kesség, az mely hadakat reformálná azaz elbocsá-
taná az respublica, azokat Danvald uram foglalná el a 
francziai király fizetísíre, és fordítsa az én szüksé
gemre. írja azt is Danvald néki, hogy a moldovai 
vajdának nímetességét tanulta kies hogy az arra felé 
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váló corespondentiának nincsen securitása, parancsolja 
azonban a király mind néki mind az oritornak, hogy 
az király költsíginek is nem kedvezvín, minden uta
kon azon lígyenek, hogy engem hová hamarébb in-
troducálljanak Erdélyben. Ezekntán én is közlöttem 
véle azokat, a mely dolgoknak Drinápolyban az én 
embereim is végére mehettek s experiálhattak. Je
lentvén a többi között, hogy mind ő hozzá mind az 
orátorhoz L.-országbül az ily corespondentiák az én 
embereim alkalmatosságával folytának, diffidentiában 
livin a moldvai vajda Jablonovszky urammal, prae-
cisse pro servitio reges ipsorum tartván residensemet 
Moldovába, világosítottam az porta resolutiójirúl a 
lengyelekkel való békesség iránt, hogy az ily dol
gokban most is az orator az én postám szolgalat
jával élt, az által kűldvín el az levelet L. országban, 
és hogy újobban két emberemet kívánja maga mellé 
az orátor, kiket szolgáltathasson postaságban, kik
ben is én kedvit nem szegem, az ö dolgok az én dol
gom livín, kire ö is felele. Irt arrúl neki is az 0. ins
táljon azon két ember felől, kiknek ugyan continuus 
és esztendős maga mellett való lakását kívánja. Jelen
tettem , hogy az tatár Ohám után emberit küldötte az 
fővezér, megírván, hogy emberit küldje L. országban, 
és hogy ha a lengyelek acceptálják az portának eze
lőtt tett propositióit: úgymind Podolyának és Ukrajná
nak Eamíniczczel együtt való cessióját, ezen condítiók 
alatt az békesség az portátúl acceptáltatik, de hogy 
a lengyelek kívánsága szerint Bucsákbúl másuvá az 
tatárokat el vigyik, és Moldovát s Havasalfölfóldit 
nekik engedjék, arra soha a porta jó akaratjábúl 
reá nem migyen. Jelentím többi között, hogy a főve
zér 10 erszíny pínzt. ezer sing fajlandis posztót, és 
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egyébb hadak ruházatjára való alkalmatosságokat 
úgy élést is rendeltetett Sándor uram oda való mene
teiivei, de Sándor uramat hátrább marasztották az 
angliai követ és a török között lejendö dogoknak kime
neteiké, mely angliai orátor negotiátióinak még az mi
kor ezen posta expediáltatott semmi apparentiája nem 
volt, sőt inkább minden dolgok s jelek arra czfloz-
nak, hogy nem lesz meg az békesség az török s né
metek között, és az fővezér s portai cancellarius is 
nekem igen szép biztató leveleket írnak, tamen est 
mihi res valde suspecta, qnod snpremns vezíríns et 
omnes adhuc alii ministri sünt in eadem authoritate, 
qui fuernnt praeterita campania ministri pacis, et pa-
cem omnino desiderant, donaque plnríma et pecuniam 
Germanoruminfinepraeteritae campaniae acceperunt, 
et se ad pacem faciendam secrete omnino obligarnnt. 
Ezekután voltak több aprólékos dolgok is in conver-
satione: a francziai király hadainak kik legyenek tisztei 
és hol, micsoda corpnssa legyen mostan, superveniál-
tam azonban ezen beszédek között német gróf rab Solari 
és ugyan Amolt passa Mahmnt bék Ogli levelei, és 
postái, kikben insinuáltatik nékem, hogy azon rabot az 
passa Nishez közel négy órányi földre Uszknp nevű 
helyre küldötte, insinuálván hogy 10 erszény pínzen 
nékem adja, s azért is hozzám közelebb küldötte, 
noha az havasalföldi vajda is kívánta volna tttle 
megvenni, Solári penig reminkedik az istenért: sza
badítsam, minthogy reám maradott dolga, mely leve
leket közölvín a francziával is, igen considerate és ál
mélkodva olvasta. Végezvén azonba a francziával 
beszídemet, insinnáltam neki, ha mi írási vannak, 
leveleit kiszítse el, mert holnap elmégyen a posta, és 
Mahmnt bégnek s Yelencze felé való coresponden-
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sínknek is irhát, mert arra is liszen alkalmatosság. 
Az új-palánki kapitány azonban a szélvész miatt eddig 
nem küldhetvén által a rabokat, most harmiczhetet 
által küldött, kikben hadnagyok is vadnak, sokan 
Bvín sebessek is benne, Palánkon is maradtak, s 
mindöszve ötvenen vadnak, az tisztekbe magam eli-
ben is hivattam. Ma azonban csendesebb idő livin, a 
szél megállott. 

2. Hetffe. Az hoszas expeditiókban mind én, 
mind a francziai úr véget érvén, délután expediáltam 
Dósa Mihály nevű szolgámat Drinápolyban, választ 
tévén minden dolgokra s levelekre, az előtt harmad 
negyed nappal irott expeditiókat is ezen szolgámtól 
köldvín el az ntóbiakkal, írattam választ gróf Szolári 
aevü német rabnak is, úgy az mellette livö Mahmut 
bég Ogli emberinek is, és magának is az pasának, az 
francziai úr Velencze felé szóló leveleit is ezen alkal
matossággal küldvin el Dósa Mihályiul, meghagyván 
neki, hogy útjából divertáljon az hol Solári van, em
bert is vívin a végre magával, hogy az informátióval 
vissza küldhesse, maga penig kövesse útját Driná-
poly felé. Küldöttem azonban Nemessányi Bálint ura-
mot Landorfejérvárra az ott való szerdárnak és jan-
csár agának szóló levelekkel, oly dispositióval: hogy 
nímely Drinápolybúl hozott leveleket is vélek közöl
jenek, és az minap komornyikomtúl zálogban ottan 
hagyott ezüst müvet is kiváltsa és elhozza. S ugyan 
Nemessányi uram által küldöttem tíz ersziny pinzrül 
azaz öt ezer tallérról szóló fermánját is az török csá
szárnak, hogy Csaffer pasa az császár adanai adájábúl 
nékem assignálja azon pénzt, livin azért én négy ezer 
háromszáz tallérával adós, kit még Landorfej érvár
nak az nimetektül való megvétele előtt tömösvári pa-
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saságában contraháltam volt Csaffer pasátúl, és azon 
adósságrúl neki levelet Írattam volt, úgy küldöttem 
azon fermánt kéziben, hogy azon pinzt fordítsa maga 
szfiksigire, és az én adós levelemet adja ki Nemessá-
nyi uram kézibe. Az városi és külső parasztságnak 
sok panaszi, és az katonaság élödísek iránt is sok bú-
súlásim livin, mind ezekben igazítást töttem, az 
mennyire a mostani állapot és alkalmatosság engedi. 
Valamely magam hadaimbúi és szolgáimbúi álló rab
jaim is livin, vétkekért és excessusokért azokat is 
az Bok instantiákra nizve kezessigen elbocsátottam. 
Érkezek njobban Veteráninak és rab Mehmet passá-
nak levelei egy török által, kit az bokcsai kapitány 
kisírtetett Palánkra. Ma mind fenn voltam, de erőtlen 
állapottal, estve njobban kenettem kezemet és lábai
mat. Szép tavaszi forma idő volt 

3. Kedd. Ma is egy másfelé való expeditióim 
voltának, kikben véget érvén s ebidhez ülvín az urak
kal, volt estig való mutatásom asztal felett. Elnyomo
rodott beteges áüapotjokhoz kípest is egyéb okokra 
nizve is az erdélyiekbül az praefectusnak egynfhá-
nyad magával, hogy hazájában mehessen, szabad
ságot adtam. Szép idö volt. 

4. Szerda. Ugróczi László komornyikomat ex-
pediáltam Jenéivel s két karabflyossal Erdélyben Ve-
teránihoz levelekkel és bizonyos instructióval hogy 
ezen alkalmatosággal a Veteranitúl vett szabadsághoz 
kipest valamely vásárlásokat kövessen el Erdélyben, 
és hogy gróf Solári szabadulásának modalitását is 
tractálja, minthogy már azért is elküldöttem, meg-
küldvin in originali Solári és Mahmut bég Ogli leve
leit is. Érkezének Csaffer pasa és másutt livő török 
tisztek levelei is Landorfejérvárrúl, kikben insinu-
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alják, hogy a vezér hadak számára való valamely 
alkalmatosságokat és pénzt is assignálván Sándor 
uram kézihez, kívánja tudni mik legyenek azok, in-
timálván egyszersmind, hogy az elfogott labancz tisz
teket hertelen el ne bocsássam, mert az török nemzet 
részérül az káros volna, ha az ily emberek elbocsá-
tatnának. Az erdélyiekben is, az kiknek dimissióra 
való szabadság adatott, elmeninek Ugróczival. Az 
rácz orvos hajnalban megferesztett, és az mely gyöke-
rekbül s füvekbül álló fördövel feresztett, az ferdöbül 
kijüvín, azzal takarta be lábomnak bokáit s fejeit, 
kiknek is úgy tetszik, hasznát érzem. Az íj jel nagy 
essö volt, ma penig lágy idő volt. 

5. Csütörtök. Az íj jel is mindinkább és szaporán 
esett az essö, mely az patakokat is hirtelen megindítá, 
kik az igen kicsiny Mláva vizét is annyira megárasz
tották, hogy sem innen Palánkra, sem onnan ide usz-
tatás nélkül nem járhatni. Érkezek est ve kisön Dri-
nápolybúl egy Achmet aga nevű kapucsi passa Sán
dor Gáspár úrral együtt, kinek is eleiben küldvin, 
mikor bejött, azbástyákrúl lövéseket títettem eleiben, 
de audientiáját reggelre halasztottam, Sándor Gáspár 
urammal penig estve títettem relatiót, ki is praesen-
tálta az császár fermányát, az fővezér, jancsár-aga, és 
vezír thihája s francziai orátor leveleit. Szép idő volt. 

6. Péntek. Sándor uram ma bővebb relatiót tí-
vin, azután volt audientiája az kapucsi passának, ki 
is újabb levelit praesentálván az vezér thihájának, 
csakugyan azon dolgokat confirmálta, hogy azokért 
küldetett, az ki a fermányban fel van tíve, úgymint: 
hogy Tömösvár, Gyula, s Jenő felé hadaimat küld-
jem és az császár Landorfejérvárrúl rendelt élisit is 
introducáltassam, féltvén a vezír azon helyeket ha-
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mar való obsidiótúl, ezen expeditióra rendeltetett a/. 
vezér Landor-Fejérvárrúl is ötszáz lovast és havas-
alföldibül is ugyan ötszázat két két lüval. kiknek is 
a vezér parancsolatjánál az intimáltatik. hogy az mi 
embereink Ügyen fejek ezen expeditióban. Decla-
rálta azonban az vezér nevivel az készületeket és 
egyéb hadi dispositióit, hogy a vezér ezen esztendő
ben idejin indul meg, és az tatár chám fia is bizonyos 
ezerekbül álló tatársággal az fti hegyin compareál 
szomszédságunkban, jelentvín azonban, hogy Landor-
fej érvárra szóló fermánok is vadnak nála, és hogy 
oda is el kell mennie, kire én az én ríszemrfil a mi 
telhetik a császár és vezér parancsolatjukhoz kípest 
az hadakat elkészítem. és a ki arra való líszen el
küldöm és ö melléje is magam emberemet adom s 
Landorf ej érvárra elküldöm, ott elkiszitvén ezen expe-
ditióhoz szükséges dolgokat a szerdár, és az én ha
daimnak is élést küldvin s a megegyezés felül tudó
sítván , én irántam nem lesz fogyatkozás, noha a ve-
zir kvártélyt nem adván hadaimnak, és minapi útjok-
ban is sok lúbeli kárral lívin, tehetnik szót mindezek-
rül, de enmagamat ezekkel nem mentem, egyeztünk 
meg azért abban, hogy még ma nyugodjík, és holnap 
expediáljam. Ezekután híveimmel tartottam conferen-
tiát. Azután volt audientiája a francziai úrnak, kit 
eblden is nálam marasztván, relatiót tettem neki az 
occurrált dolgokrul. Landor-Fejérvárra leveleket írat
tam, Ĉ rdczi* után is hasonlókípen. Megérkezék JVcrae •-
sányi uram is Landor-Fejérvárrúl, igen contentus volt 
Gsaffer az tíz erszíny pinzrtil való fermánnal, és az nála 
livö adós levelemet is kiadta, és a fermánban a mely 
superfluitás lett volna is az adósság felett, azt is pínzül 
Nemesső-nyi uram kézihez assignálta, az zálogban Kvö 
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ezüst mívemet is kiváltotta és elhozta; az interesre is 
az végezis szerint bizonyos számú pénzt adván, igen 
barátságos levelet irt ő kgme által a szerdár és ma
gát is becsületesen látta. Szép tavaszi idő volt. 

7. Szombat. Jó reggel az kapucsi passát és vele 
együtt Sándor aramat bizonyos instructióval expediál-
tam Landor-Fejérvárra, azután én is lábaimra jobban 
érezvin magamat. kimentem s oda ki voltam délután 
is egy darabbal, igen szép mulatságom volt az nyu
lakkal és fáczánokkal, délután bejüvín a mely becsü
letes főrendek és egyéb erdélyi s magyarországi ne
messég is ki jött volt velem, magam és hofmeste-
rem asztalához megmarasztatván, jól tartottam és 
mind külső belső musikásokkal musikáltattam. Nap
estig essős idő volt. 

8. Vasárnap. Sándor Gáspár uramat és az kapucsi 
passát beérvén az postám Iszárcsikon. Bokcsa, Karán
sebes és Becse felöl jött híveimnek informatióival, ki
ket az kapucsi passával is közölvin, az landorfejérvári 
deványban is produkálni fogja. Érkezett meg egy ka-
rabilyosom, kit Dósával küldöttem volt el Nisre, kül
dötte általa meg Dósa német rab gróf Solari levelit, 
és ugyan Mahmut bég Ogli agája levelit is, ki mel
lette comissariusúl vagyon. tudósítván az reá bizott 
dolgokrúl Dósa, kiket Solári iránt. s Nissen is vég
hez kellett vinni, és hogy Nisrül is Drinápoly felé 
is követte útját, nem akarván az török kezibül kiadni 
addig Solarit, míg az öt ezer tallért kéziben Níssre 
nem küldöm. Szép tavaszi forma idő volt. 

5. Hetfű. írtam Veteraninak és Ugróczinak, meg-
kiildvin nímely originális leveleket, kiket Solari dol
gában irtak, Veterani nagyobb convictiójára, mint
hogy terminust adtak az törökök, hogy ha akkora az 
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pénzt meg nem küldöm, nékem akarván abban coni-
placeálni, Mahmut bég Ogli vissza viszi az urának s 
el adja másnak gróf Solarít, megirtani, siessenek az 
érette való pínzzel, és reputatióm s parolám forog
ván azon Solari dolgában az német generálisok előtt, 
voltam nem kicsiny elmebéli nyugi latalansággal, mi 
tívö legyek iránta, iteratis viribus is tartván ez iránt 
conferentiát becsületes híveimmel. Az Veteráninak és 
XJgróczi Lászlónak szóló levelekkel expediáltam Csáki 
András bejárómat Erdélyben. Szeles idö volt. Elö 
álomkor jött be Monori Mihály bejáróm az osztrovai 
szigetbül olyan hirrel, hogy oda az l.-fejérvári szer
dáinak egy agája érkezett, már besetitedvén harmin-
czad magával, az mely irást vagy parancsolatot hozott 
is a szerdártúl, azt is behozta élőmben, két embert 
akarván ott megfogni, és azoknak cselédjeket elrab-
lani, és egyéb javokbúlis prédát hánni kivánván,meg-
olvastatván azért mindjárt ezen íjjel az irást, az írás 
szól az kulicsi törökökre, hogy harminczan menjenek 
el az agával, és fogják meg azon embereket, azon szi
getben nékem árokkal kerített sánczom, hatvanig 
való praesidiarinsim, és azonkívül is salvagnardáim 
livín, és az szigetbeliek is quártélyom s protectióm 
alatt lívö szegínységbül állók livín, nem kevéssé 
resentiáltam, hogy nekem ezen dologról nem irt a 
szerdár és az agája sem becsült meg a bejüvetellel 
s híradással, küldöttem azért azon agához sietve 
törökül tudó bejárómat Filehi Mátyást hivatván be
csülettel, oly instrnctiót adván a bejárómnak, hogy 
ha be jÜ, mind azt a két paraszt embert, kit meg akar 
fogni, mind a falunak eleit hozzák bé magokkal, ha 
penig be nem akarna jttni, az két embert adják ke-
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ziben; de cselédjeket s felesigeket ne engedjik to
vább való dispositiómig, ezzel éczaka elmeidnek. 

10. Kedd. Bejöve reggel a hírmondó, hogy az 
aga megharagítván magát, hogy a két embernek cse
lédjeket kézihez nem adták embereim, ama két em
bert se vette kézhez, vissza indult Landor-Fejérvárra. 
Küldöttem ki azért újobban becsületes hívemet Orlai 
Miklós uramat oly instructióval, hogy ha szintén az 
szerdár agája el ment is, hogy a szerdár s közöttem 
következhető veszekedls a miatt távoztathassák, ma
gam hajdúit rendelvén melléje azok által küldje fel a 
landorfejérvári szerdár mellett lívö residensem kézi
ben , cselédjeket, jószágokat penig vitesse be az én 
ottan lívö praesidiariusim sánczában, a míg ezen két 
embernek dolga egyfelé elválik, innen is penig postát 
küldöttem Landor-Fejérvárra a residensemhez And
rásai Jánoshoz, megírván neki mint alkalmaztassa 
magát a szerdár előtt ezen két ember dolgában, irván 
bő szóval a szerdárnak is, insinuálván, hogy ebben 
neki ugyan contentumot akarván tenni, az embereket 
felküldöttem, de hogy én is kívánhattam volna azt 
tülle, hogy nekem is ez iránt hírt adjon, és hogy 
eselédjekre és egyéb jószágokra én töttera addig ke
zemet , míg tííle válaszom jü és azon két embernek 
dolga elválik egyfelé. Érkezek azonban meg Székely 
Ferencz nevű becsületes hívem Erdélyi János nevű 
szolgámmal együtt, instructíója szerint véghez vivín az 
reá bízatott dolgokat, és accomodálván magát minde
nekben az havasalföldi vajda is, megjőve Sándor 
Gáspár uram is Landor-Fejérvárrűl a fővezér agája 
jelenlítiben végezvín az szerdárral. mikorra és mi 
formában kellessék az én ríszemrül is elkisziteni az 
hadakat, lnczédi István és Pápai Gáspár becsüle-
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tes szolgáimat is expediáltam Nisre, egynehány lo
vast is rendelvén melléjek oly instructióval, hogy az 
Arnolt passa Mahmut bég Ogli rabságában livö rab 
nímet gróf Solarit Nisre hozassák s ott az saczát 
érette a törököknek letegyék, vagy ha tovább kelle
nék is menniek, tovább is elfáradjanak érette, ren-
delvin e végre egy postát is Menzil fermánynyal, kit 
postán előre küldöttem, hogy Ürszküpét és Pristinet 
(minthogy azon két helyen tanáltatik azon rab gróf) 
megjárja, felkeresse; leveleimet a Mahmut bég Ogli a 
rab mellett lévő agájának, és ugyan az ürszküpi Alaj 
beknek meg adja, kikben insinuálom, hogy a pínzzel 
embereimet elküldtem, azért hozzák Nisre az rabot 
s leteszik az saczát, ezen szüksigre tíz ezer magyar 
forintot adtam feljebb emiitett szolgáim kéziben hol
landiai és imperialis aranyúl, s ezen rab szabadulása 
dolga penig úgy tractáltatott eddig is, hogy Mahmut 
bég Ogli nekem adja el pinzen s ezután én rabom 
liszen, ezen kivfil adatott másféle pínz is említett szol
gáim kéziben, hogy hatszáz tallérig való borokat 
vásároljanak Nis táján szüksígemre, és ott hajókat 
fogadván alája, az Morován lehozzák. írattam levele
ket a nissi jancsár agának és kadiának is, kívántat
ván szolgálatjok a borok megszerzísíben, küldöttem 
nekiek ajándékot is. Ezen Nis felé rendelt szolgái
mat reggel expediáltam s magam is kimentem vadász
ni. Sándor uram délután érkezett, Székely penig estve 
felé. Szép idő volt. 

11. Szerda. Noha tegnap kell valadispositióm sze
rint elmenni Pápainak és Inczédinek, de bizonyos 
okokra nizve mára haladott expeditiójok, és az én 
vadászatom is. Délután két három óra tájban érkezvin 
meg az vadászatbúi, egyenesen mentem azfrancziaiúr 



55 

szállására, vele egy óráig tartó conferentiám után 
ebiden az vacsorával együtt lívín ott voltam nála, 
felesigem is oda jűvin, több becsületes emberekkel, 
egynehány óráig tartván az nála való múlatás és 
egyszersmind tánczolással is végezödvín, és mind 
maga s mind vendlgi felettébb elríszegedvén, kisŐ 
estve eljöttem szálasomra. Essös idő volt. 

12. CsAtörtők. Ma napestig tartó hosszas és sokfelé 
való expeditióim, iratásim voltának, mind törökül, diá
kul, magyarul, elsőben is leveleket Írattam Yeterani 
generálisnak és hozzája küldött szolgámnak Ugróczi 
Lászlónak expediáltam a leveleket Jeni-Palánkra és 
azokkal együtt Veterani rabságában livö rab Mehmet 
passa postáját is, ki Landor-Fejérvárrúl jött meg az 
estve, az oda való kapitánynak parancsolván, hogy 
Bokcsára küldje sietve, recomendálván én paran
csolatombúi Sándor Gáspár uram Antoninak, ki most 
Bokcsán vagyon, hogy Erdélyben promoveálja, az 
francziánál tegnap intei veniált conferentiámhoz ki-
pest ő is írt az fr. udvarnak és az fr. király Dri-
nápolyban livö orátorának is, vele lőtt végezés sze
rint Írattam én is mind a királynak, mind a főminisz-
ternek Crosse urnák felesigem neve alatt az fr. ud
varnál livö clávisommal az említett franczia tetszi-
nhez kípest, folyamodván felesigem is a király 
protectiójához és insinuálván, hogy annak remíny-
sige alatt jött ide, insinuálván egyszersmind a fömi-
nisternek, hogy Munkács obsidióban lívín a német 
armadatűi, akkori szüksigihez kípest kellett vala
mely clenodiumokat egyníhány ezer tallérban az 
lengyel királynénak elzálogosítani, mely clenodiu-
mok között vagyon az is, a kit a francziai király ö 
fehuge neki küldött volt ajándikba, méltóztassék pa-
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rancsolni a király Lengyelországban lívö orátorának, 
hogy a francziai udvarnál nekem pensiómban annua-
tim járó pínzbtil váltsa ki az fr. király orátora, 
minthogy azon zálogok triple többet érnek annál, a 
menyiben vadnak. írattam én is leveleket a főtefter-
dárnak és Reiz Effendinek törökül, a Drinápolyban 
lívö orátornak és az portai universalis tolmácsnak 
Skerlet uramnak deákul, és a magam ottan lívö em
bereimnek Bai Mihály és Inczédi Mihály uraimék-
nak bö informátióval minden fenn forgó occurentiák-
rúl. Szép idö volt. Az ég is igen zengett és besöté
tedvén essö is volt. 

13. Pintek. Egy palotástul s karabílyostúl ex-
pediáltam Pápai és Inczédi ntán az drinápolyi expe-
ditiókat, úgy hogy Nisrül expedialjak postán Stephan 
nevű posta által, küldvin a végre Menzil '/. posta 
fermánt is ki mellet Nisrül postán követhesse útját. 
Érkezek Andrási János levele Landor-Fejérvárrúl, 
kiben insinnálja s describálja micsoda furiával volt 
az landor-fejérvári szerdár az agája relatiója után, 
hogy az hozzája felvitt embereknek cselédjeket 
s javokat elrablani nem engedtem, azon furiájá-
ban az két embert is karóban húzatván, és And
rási Jánost is megbotozván, ezen dolgot én is felette 
apprehendáltam; conferentiát tartván ezen dolgokról 
becsületes híveimmel, az determinátióhoz kipest írat
tam Andrásinak ez után magát mint alkalmaztassa. 
hirt adván a francziai király itten llvö embereinek > 
úgy az portai ministereknek s francziai orátoroknak 
is, minthogy az Drinápolyba szóló levelek még csak 
reggel expediáltattak vala, be érik ezen informá-
tiók is. Napestig szép idö volt. N. B. Az égzeog is 
nem tegnap, hanem ma volt. 



67 

14. Szombat. Tegnapelőtt az francziánál ütemben 
Tigezödött volt az is el, hogy én Moldovában destinált 
emberemmel ö is egy kapitányát küldje el, ki is 
miolta ide jött, mind mellette lakik, s mintegy grófi 
néven való ember s az én provisiómon lakott mellette, 
recomendálván, hogy az én emberemmel együtt járhas
son Jászvásárig és ottan lívö residensemmel promoveál-
ta8gam Lengyelországban is, én is azért az lengyel
országi hadak főgenerálissának Jablanovszky uram
nak, és ngyan a francziai király ő felsíge a lengyel 
király udvarában livő orátorának Danvald úrnak 
szólló leveleimet elkíszítvén, és az emiitett francziai 
úr is az maga királya orátorának kiszített Írásiban 
véget érvén, a francziai kapitánnyal együtt egyik lo
vász mesteremet Szabó Andrást két török hajóval 
expediáltam, mely török hajók érkeztek L.-Fejérvár-
rúl, kiken az Duna kapitánya Ali passa és a szer-
dár agája voltának, mely agák Nikápoly s Oroscsik 
felé igyekezvín, securitásokra az szerdár én tülem 
kívánt kisíröt, rendeltem is húsz fegyveres hajdút sec-
cnritásokra, egyéb embereimen kivül küldöttem el 
Szabó Andrással együtt Székely Ferencz hívemet va
lamely vásárlásokért, minthogy azok alá a havasal
földi vajda vecturát igért volt ngyan. általa, hogy az 
Dunához a hol az én hajóim lesznek, fogja szállítani, 
már két erdélyi becsületes embert is küldöttem, egyi
ket Havasalföldiben a Dnna mellett, másikat Török
országban Nikápoly és Oroscsik tájára való földekre, 
hogy mind az kettő a Duna két felin való földekben 
Havasalföldiben és Törökországban minden felé felta
nálható élíseket és borokat és egyéb szüksíges vásárlá
sokat is comportálván, szállítsák Nikápolyhoz és Oros-
ceikhoz, és kíszen tartsák, hogy mikor az utánnok me-
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nendö fedeles h ajóim, és azokkal menendő embereim (ki 
ket most készítek s reperáltatok) ntánok lemehetnek 
és tanáljanak mindeneket kiszen, és ne kellessék ot
tan osztán a bajóknak mulatozni. Szabó András pe-
nig ilyen instructióval bocsáttatott, hogy Moldovában 
menvin, ottan magam alávaló páripát vásároljon és a 
fr. kapitányt is az lengyel király udvarában expe-
diálja, de az én 1.-országban szóló leveleimet ne a 
francziai kapitánytól, hanem más bizonyos embertfii 
expediálja, az mint már ez iránt eddig is Jablonovszki 
uram és az én Moldovábalívó'residensem között tarta
tott az correspondentia, azzal a modalitással expediál-
ják. Íratván e végre Moldovába livő residensemnek Szé
kely Zsigmondnak btivebben, egy jó csomó levelit re-
comendálván az itt livő fr. úr is, kiben a maga fr. ka
pitányát sem merte meghinni, hogy a szokott cores-
pondentia útján expediálja az ö leveleit is az én leve
leimmel együtt az én Moldovában livő residensem, 
Moldovában dolgát vigezvin Szabó András fog újabban 
által jflni a Dunán Szilisztriában s Dobrocsánba és azon 
az országon Sz.-György naptájban két helyen eső hires 
és sokáig tartó sokadalmakra (kik kivált az barom és 
lóvásárért híresek) el fog menni, hogy ottan vonó mar
hákat, juhot, és közönsiges szüksígire lovakat vá
sároljon , mely feljebb említett szűksígekre és expe-
ditiókra in universum rendeltetett tízezer négyszáz és 
ötven forint, kinek kinek az ö vásárlásához való 
jegyzíslhez és útjához kípest intíztetvén bizonyos 
snmma pínz, kit Nikápolyban Horvát Ferencz nevű 
becsületes hívem fog közökben kiosztani, és nímely 
része a plnznek itt is adatódott kezekhez, Horvát 
Ferencz uramat penig Sándor Gáspár uram expe-
diálta volt Nikápolyban Drinápolybúl, a mikor ide 
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indult az török császár tíz ezer forintrúl szólló fer-
mányával, ki mellett eddig is a császár ott livö 
tíszteittíl kellett azon pínzt felvenni. Ezen expeditiókra 
penig írattam magam neve alatt szólló és öreg török 
pecsétem alatt költ Bujutnltikat •/. parancsoló úti passu-
sokat, hogy mindenütt igaz járatbeli, én dolgaimban fog
lalatoskodó embereknek ismertessenek s segítéséének. 
írattam a Duna kapitányának Ali passának, és az 
nikápolyi, vidinyi s szilisztriai passáknak, recomendál-
van, hogy az én tekintetemért és reájok bízott dol
gaimra nizve legyenek segítsíggel nekik, a miben meg-
tanálják őket, küldtem a vidinyi passának valamely 
ajándikot is, insinaálván neki. hogy ötven ezer okká 
lisztrfil s árpáról szóló fermányim jöttek a portárúi, 
kik 0 reászólanak, hogy ki adja, a mikor érte küldök, 
azért hogy bizonyosra küldhessem a fermányokat, tu
dósítson mind anrúl: ha Üís ottan vagyon-e? és hajót is 
kaphatni azon ílis alá ottan bár bérben. írattam az mol
dovai és havasalföldi vajdáknak is , Szabó András és 
Székely Ferencz által. Az mely titkos levelekbül álló 
csomóját penig nekem recomendálta a franczia, hogy 
L.-országban expediáltassam, azon csomóban inclu-
diltattam véle feleslgem a fr. királynak és főminister-
nek írt leveleinek dnplicatáit is, minthogy a Drinápoly 
és Konstanczinápoly felé küldettek nagyobb kerü
léssel s későbben penetrálhattanak az király udvará
ban. fílelmesebbek is llvín az utak az tengeri tolva
jokra nlzve. Ezen dolgokban véget érvén, hivattam 
élőmben tábori és itt való oeconomiámhoz tartozó tisz
timet, dispositiót tivín mind az tábori készületekrül 
s mind az itt folytatandó oeconomiárúl. Szép idő volt. 

15. Vasárnap. Az szegínysíg az falukrúl bejött 
az katonaságra való panaszokkal, kiknek is hasvét 



60 

napja adatott terminusul, hogy azután az quártélyok-
búl kiszállanak; holmi igazitások voltának az hadak 
között is, és conferentiát is tartottam becsületes hí
veimmel az fennforgó dolgokrúl. Beborult idő volt, 
estve felé penig essö is esett. 

16. Hétfő. Ebéd után kijöttem vadászni és hálásra 
szállottam az karabílyosim quártéljában Kurjács nevű 
faluban, az hová is érkezett egy kurucz rab, kit is Isten 
szabadított harmad magával Bokcsárúl kötelén eresz-
kedvinle, tett relatiót az ottan látott, hallott dolgokrúl. 
Vettem az l.-fejérvárí szerdár két rendbeli leveleit is, 
kik is csak nímely szemilyek mellett való recomenda-
tiókból állók, mely levelekre is ugyan ma választ ad
tam. Az íjjel essö volt; ma penig szép idö. 

17. Kedd. Ma kimentem vadásztatni, és az égisz 
napot vadászattal töltöttem el. Sok őzekre s erdeiekre 
akadtunk, és bennek egynihányat el is verettünk. 
Farkat Pál bejárómat küldöttem bizonyos dolgok vé
gett Gralambvárában, izenyin általa mind az galamb
vári bégnek, mind az ott livö praesidiáriusim tisz
teinek , mely bejáróm is estve megérkezett, véghez 
vivin parancsolatomat Az landorfejérvári szerdár 
mellett livö residensem Andráti János levele is érke
zett, kiben írja, hogy az landorfejérvári szerdár csele
kedetit megbánta. Szép idö volt. 

18. Szerda. Ma reggel is vadásztattam, ebídet az 
Mláva vize mellett öttem, az hol az Dunában befoly; 
estvére penig bejöttem Poserolczára. Az idö essöre 
fordult. 

19. Csütörtök. Az galambvári bégnek audientiája 
volt, ki is referálja, hogy Moldovához az Dunán túl 
valamely ellenség gyülekezik össze, és hogy az her-
sovai és poricsai bégektül értette volna, hogy az kő-
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lyukat is. kit tavaly vettenek meg az törökök az ui-
mettíil, az ellensíg megvizsgáltatta, nimetet és pandúrt 
is látván ottan járni az törökök, én is azért ezen Mol-
dovához gyülekező ellenség hiríre nízve vigeztem el 
magamban, hogy azon ellensígre reá küldjek, kire 
nízve, hogy holnap ezen béget Jeni-Palánkra küld-
jem, magamban elvígezvén. hogy az ott való kapi
tánynyal Daróczi Andrással vígezzen, és azon össze 
gyülekező ellenségnek dolga felöl informálja. Borbély 
János labanczságra el akarván szökni, vissza hozták. 
Az íjjel igen esett az essö, ma is hasonlókípen. 

20. Nagy Pintek. Az mai innep-napot kétszer-
predikátzió hallgatásával és passió énekeltetisivel töli 
töttük el. Az galambvári béget is elküldöttem Jeni-
Palánkra, Palaticz István asztalnokomat és Kandó 
János bejárómat rendelvén melléje, küldvin ordinan-
tiátáltalok írásban is az palánki kapitánynak, hogy az 
galambvári béggel vigezvén, az alatta való praesidiá-
rius hadakban kivigyen magával, és a Duna mellé gyü
lekező ellensígen próbáljon. Az íjjel nagy essö esett, ma 
penig havas esső esett sokáig, ki miatt hideg idő is volt. 

21.'Szombat Vettem az landorfejérvári szerdár 
levelit, kiben intimálja, hogy az fővezér parancsolatja 
érkezett hozzá, siettesse az havasalföldibül várandó 
hadakat és élíses szekereket, azért én is a magam rí-
szírtil valókat készítsem el, mert tovább három nígy nap
nál nem várakozik az havasalföldi hadak után. Adtam 
választ a szerdárnak én is ezen levelire, relegálván 
arra, hogy Sándor Gáspár uramat hozzája fogom ex-
pediálni, hogy a feljebb említett dolgokban vele vé
gezzen , ezen a földön leendő oeconomiának folytatá
sára mind itt, mindRhámba, mind az osztrovai sziget
ben bizonyos tiszteket constituáltattam. bizonyos föl-
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deket és szőllőket fogatván fel majorság földeknek és 
szöllöknek. Az szántásról, vetésrtil, szöllök kapáltatá-
sárúl és kaszáltatásrúl bizonyos instructiót adván ki 
nekiek, másfelöl az hadi és tábori kíszületrül tívin 
rendelést, és legközelebb az előttem livö hadak expe-
ditiójárúl és a hadak kiszltisirül rendelíst töttenu 
Azonban az itt való poserolczai praesidiaríns kapitá
nyom Borbély István, ki azelőtt mezei gyaloghadaim
nak volt kapitánya, az íjjel megholt, kinek helyiben 
substituáltatottprointerim az udvari gyalog seregek
nek kapitánya Kassai István tovább való dispositiő-
mig, mind az udvari gyalogságnak, mind penig az itt 
livő praesidiariusoknak ő lívín kapitányok. Híves és 
kedvetlen idő vala napestig. 

22. Vasárnap. Húsvét első napja. Ebídre az fran-
czia urat hivattam conversatíó kedviért. Délután török 
leveleket írattam Landor-Fejérvárott lívö török urak
nak. Estve felé megjövének Palaticz István és Kandó 
János szolgáim, kik is az mely pandúrságra rendel
tem volt a jeni-palánki praesidiariusimat, azokkal 
együtt odajártak, és azon ellensíget felverték, tizen
egy rabot is hozván el közülök. kik között három 
magyar is volt. Szép idő volt 

23. Hetfó. Húsvét másod napja. Reggeli délesti 
prédikácziók voltának, reggel volt temetise szegény 
Borbély István kapitánynak, magam szállása ablakja 
alá hozatván a testit, itt volt felette prédikáczió, vol
tak búcsúztató versek is ének szóval. Sándor uramat 
L.-Fej érvárra akarván expediálni, ez ö kgme nevire 
credentiaképen a szerdárnak, vezér agájának, teffter-
dárnak. a szerdár kapucsilár thihájának, az jancsár-
»ág fö agájának a Zajárcsi passának, utánna livö 
jancsárok tisztinek és Noszeki ágának törökül irt le-
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veleket és az instructiót is Síndor Gáspár aramnak 
kéziben adtam, hogy délután megindítsam; superve-
veniált azonba valamely hav.-alíöldibíü jövő hadak
nak a híre, kik mára Mláván is által költöztek Osonok 
mellett úsztatván által, és az városhoz is közel szál
lottak, erre nízve ma Sámlor uramat megtartóztattam. 
Az conversatió kedviért ma üjobban a franczia urat ebi-
demre felhivattam. Az szegény Bttrbéljj Istvánnak, mint 
régen bujdosó kapitány hívemnek megkívánván adni 
utolsó tisztessígít, lovas és gyalog zászlós hadakkal, és 
dob,trombita s török síp szónálkisírtettem temetőhelyé
re. Szép idő volt egy darabig, azután szél kezdett fúni. 

24. Kedd. Húsvét harmad napja. Az íjjel viradta 
előtt három négy órával indult el L.-Fejérvárra Sán
dor Gáspár uram, reggel volt audientiájok a havas-
alföldibül jött hadak tiszteinek, kik praesentálták a 
vajda levelit. Az íjjel nagy hó esett, úgy hogy a me
zőben s erdőben az csizma szárán is bemígyen em
bernek . de itt a városon is lábaszárának feléig elér. 
Ebid után szánkázni mentem vala. 

25. Szerda. Kimentem újobban vadásztatni az 
Morova felé, noha az hó nagyabb ríszrül reggelre 
kelve is elveszett, estig penig égiszen is délre visz-
sza jöttem; de délig is igen szip mulatságom volt a 
nyulakkal és vaddisznókkal, kettőt az mezőre hajtat
ván ki, az kopókkal, agarakkal s lovasokkal veret
tem el, harmadikát az erdőben lövissel ejtettük el. Az 
havasalföldibfil jött hadakat az Morován által titetvín, 
Landor-Fej érvárra küldöttem. Délután eső esett; de 
estvére kelve annál nagyubbs mégsem állott éczaka is. 

2G. Csöíörlök. Az íjjel mind esett az essö, semmi 
oly felírásra méltó dolog nem occurrált. hanem csak hol
mi belső dolgaimnak igazgatásában voltam foglalatos. 
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27. Pintek. Érkezek Szabó András lovász meste
rem levele Vidinybtil az vidinyi passa levelivel együtt. 
Azután érkezek meg Dósa Mihály Drinápolybul kü
lönít) külömb féle dolgokról való informatiókkal, hoz
ván az itt lívö francziai úrnak is csomó leveleket Ma 
alteratíót érzettem, ki miatt ebédet sem öttem, harmad-
naptúl fogva az jobb kezemnek fejtben, és az bal lá
bamnak bokájában is érzettem nagyabb nehézsiget, 
mint voltam az elmúlt napokban. Az idö reggelre kelve 
feldertílvín, egy kis dér volt, nappal penig szép tava
szi idő volt napestig. 

28. Szombat Az leveleket percurrálván és az cla-
visosokat is megforditatván, azután hivattam a franczia 
urat is, ki eblden is nálam volt; közlöttük egymással 
a levelekben insinuált híreket, minthogy neki az ki
rálytól, nekem penig az fövezirttil és más utánna való 
ministerektül jöttének leveleink, kiben az király ja-
nuáriusban való szerencséjit Furae nevű erősségnek 
megvétele eránt declarálta, nekem is penig a fövezír 
maga dispositióit irta meg, Drinápolyban lívö híveim
tűi is jöttének informatióim, az fövezír boncsokjának 
21. márt. praesent. in signum futuri belli et expedi-
tionis kitétele felöl jött informatióm az angliai és hol
landiai orátoroknak a portán való negotiatiójok felől 
is, és az császárral s fővezlrrel való audientiájokrúl, 
mind az említett embereimtűi s mind a Moldvában lívö 
residensemtűl jött informatióm, hogy egy tatár szul
tán negyven ezered magával bevitte Kameniczben az 
élést, és az ott lívö praesidium fizetésit, és Kamenicz-
rtil executiót tévén Javorova felé sok ezer lelkeket s 
falukat rablottanak el. Délután volt conferentiám az 
magam híveimmel mind ezen hírekrűl s mind egyéb 
az informatiókban letett dolgokrúl. Érkezek Sándor 
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Gáspár uram levele is Landor-Fejérvárrúl nimely 
informatiókkal, kire én is sietve választ adék, hogy 
még ott érhesse levelem. íratván a szerdárnak is egy 
levelet, egynihány szóval dispositiót töttem azonban 
az hadaknak az falukbúi való kibontakozása és a 
szegínysignek öszve szállitatása s tovább való prote-
gáltatása felől. Délig szép idő, délután szeles idő volt 

29. Vasárnap. Sándor Gáspár uramnak két rend
beli postáji is érkeztének Landor-Fejérvárrúl, az oda 
való dolgok informatióival, maga még is hátrább ma
radt. Solari nevű nimet rab grófot tíz ezer forinton 
az magam pénzín az török rabságábúl megszabadítván, 
be hozák estve feli érette küldött szolgáim, egyéb 
dolgokat is, kiket reájok biztam, véghez vivín Nisen 
szolgáim, kinek accomodatiojárúl s tisztessíges asz
talárúi a szállásárúi rendelist töttem. Ebídhez ülvin 
hiveimmel, majd inkább mind estig mulattam. Szép 
tavaszi idő volt 

31. Hétfő. Sándor uram informatiójához kipest 
tartottam hiveimmel s tiszteimmel conferentiát; mint
hogy az szerdárral végezett terminussá van Sándor 
uramnak, Landor-Fejérvárrúl a hadak mikor köl
tözzenek által s mikor induljanak Pancsovárúl is, és 
ahhoz kipest az én hadaim is Jeni-Palánkrúl, én is 
azért publicáltattam az készületet minden rendeknek, 
dispositiót is tívin az hadak számárúi és útjokra való 
élisekrüL Solarinak volt audientiája előttem, mit Ír
jon Veteraninak és többi nimet barátinak eleiben ad
tam, köszönvén kegy elmessí gémet. Sándor Gáspárra&m. 
tudósítását és Solari érkezísét az francziai úrral is 
közőlvín, tetszett neki, hogy ha megengedem mig 
megszabadul, lehessen az nékie rendes asztalomnál, 
kiben én sem tartottam ellent. 

MOMTH. HCKQ. HI8T. — SCR1PT. XV. 5 



66 

31. Kedd. Az tegnapi megcsömorlés miatt hány
tam és hideg borzogatást s forróságot is érzettem, ki 
miatt mind ma mind tegnap ágyban feküvö beteg vol
tam, kitérj ed vin az forróság a fájdalommal össze 
mind két lábaimnak ereire s inaira, lábaimnak kivált 
a fejeiben. Jó ebédet kiszítetvin, Sándor urammal ven
dégeitettem meg az francziai urat és az nímet rab 
grófot Solarit több erdélyi s magyarországi főrendek 
companiájában, az maga szállásán parancsolván mind 
az asztal alkalmatosságárúi, 'mind muzsikásimrúl, a 
mint hogy víg lakással s végre tánczolással végeztík 
elvendigsígeket. Sok expeditiók livin előttem, azoknak 
iratásiban is foglalatoskodtam. Szép tavaszi idő volt-
Lovaimnak nagyubb riszít ma bocsátottam ki fűre. 

ÁPRILIS. 

1. Szerda. Az rab nimet gróf Solari ti vin instan
tiát előttem, hogy felesigemmel szemben lehessen, 
megengedtem s audientiája volt, nimely dolgokat ex-
aggerálván előtte én parancsolatombúi ő is reá felelt, 
hogy Bécsben menvín, az ministereknek repraesen-
tálja, minthogy az bécsi föministernek Kőnigsegg az 
felesige atyafia is, és Kolonics kardinális és egyszers
mind camerae praeses patronuesa, Volt conferentiám 
becsületes híveimmel az Dósa Mihály hozta levelekben 
lívő dolgokrúl és az Sándor Gáspár uram az hadak
kal való expeditiójárúl, az instructiót egyéb expedi-
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dójához tartozó levelekkel együtt, kézihez adattam, 
úgymint: az tömösvári passának, ott lívö kajmekám-
nak, jenéi és gynlai passáknak szólókat. Az elren
delt hadak is Jeni-Palánk felé elindúlának. Az elmúlt 
éjjel rosszabbul voltam, az jobb kezemben s karom
ban is nagyubb erötlensíget, az kezem könyökiben 
penig nagyubb fájdalmat is érzettem, mind ma mind 
tegnap orvossággal éltem, filvín az gyomrom meg-
szornlásátúl, és abbúl következhető nagyubb nyava
lyától. Estve elö álomkor érkezek Jeni-Palánkrúl hí
rem , hogy Erdélyben küldött szolgáim igen fáradt s 
bágyadt lovakon ma estve oda érkezinek, kiknek ele
jékben is küldöttem, hogy siessenek. Szép tavaszi me
leg idö volt. 

2. Csütörtök. Az éjjel nagy szil támadott s ma 
napestig mind inkább erősben fújt, ki miatt az hadak 
nem költözhettek. Reggel Sándor uramat megindítot
tam. Ebidkor érkezinek meg Erdélyben járt szolgáim, 
úgymint: Ugrócá László, Csáki András és Jenéi Sá
muelek; vöttem az pancsovai passa által ide küldetett 
Topály Húszain passa levelit, választ títetvín azért 
azon levélre, a pancsovai passa emberit elbocsátot
tam. Az Erdélybül hozott leveleket, úgy a Ve-
teranilevelit is az francziai úrral közlöttem, Sola-
rinak is hoztak ezen alkalmatossággal levelet, kit is 
megküldöttem neki, és minthogy sarczának megkül
désit még is halasztják, újobban írattam véle Vetera-
ninak, kit is elküldöttem. AzMorován az mely hajókat 
Nisrül vártam, aziselérkezvín, az Jagodinához eleik
ben küldött hajdúimmal együtt, az benne lívö borok
nak kiüresítísíhez fogtak. 

3. Pintek. Újabb relatiókat tétettem ma az Er
délybül jött szolgáimmal. Az szél ma napestig mind 

5* 



68 

fújt, ki miatt az hadak is ma nem költözhettenck, az 
tisztek is Írtak felöle: mi tivök legyenek, kik felöl 
újabb dispositiót is töttera. Landor-Fejérvárra is hírt 
küldöttem az szerdárnak ezen dolgokrúi, magam pé-
nig csak egy állapotban vagyok, az éczaka is keve
set alhattam, az oldal-fájás, nyilalás és lábam fájdal
ma is lívín rajtam egyszersmind, az íjjel az jobb ke
zem fejiben érzettem zsibbadságot, hogy többire nem 
is érzettem, kit az franczia doctor megkent feljebb 
emiitett nyavalyámhoz kípest, javallottá az érvágást 
is az bal karomon, minthogy azért az oldalfájás is 
rajtam vagyon, eret vágattam véle és három öreg find-
zsiáni vért bocsáttattam ki, igen rút s megveszett vér 
jött ki belőle. 

4. Szombat Megállván az szél, az hadak nem 
csak az Dnnán, de az Garas vízen is hidason ált köl-
töztenek, én penig nagyubb forróságtól s constipa-
tiótúlfélvin, újobban éltem orvossággal, kinek is hasz
nát érzettem. Besötltedvin, estve feli ízép essöcske is 
esett Az Drinápolyban rendelt postát is az magam és 
francziai úr ríszlrtil szóló levelekkel expediáltam; az 
francziai úr is jött vala látogatásomra. 

5. Vasárnap. Érkezek újabb hír L.-Fejérvárrúl, 
hogy a szerdár is által ment Pancsovára az hadaknak 
onnan való megindítására. Az Dunán lívő fedeles és 
hombáros hajóim is az Dnnán elkíszültek, kikkel 
való lemenetelre az öregebbik Horvát István uramat 
és egyik élésmesteremet Obláczki Jánost rendelvín, 
magam eleiben hívattam, és az instrnctiójokat s az 
oda alá livö szolgáimnak s passáknak szóló levele
ket kezekben adtam, menvín vélek más közönsígesebb 
rendű szolgáim is, és az palánki praesidiáriusomban 
is. Az udvari prédikátornak érkezett Erdélybűi az háza-
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uépétűl egy inassá, ki Havasalföldin által Oroscsikra 
vette útját, és onnét küldte fel Ali passa, levelet ia 
küldvín nekem általa. Ma valamennyire jobban kezd
tem lenni gyomromra és az forróságra nizve; de egyéb 
fájdalmamra s egyéb nyavalyámra s nyilalásra nizve 
még is oly erőtlen állapottal vagyok, hogy ha meg 
nem fordítanak az ágyamban, nem is fordulhatok. Szép 
tavaszi idö volt. 

6. Hétfő. Ma megindnlának az Dunán Horvát Ist
ván és Obláczki híveim, három fedeles hajókkal és egy 
fedeles hidaskával. Pápai Gáspár bejárómat Palánkra 
küldvín nimely szüksíges dolgoknak revideálására, 
az imformátióval megérkezék. L.-Fejérvárrúl érke
zett meg emberem az válasszal, hozván az landor-fe-
jérvári szerdár levelit is, kiben irja, hogy az ö riszí-
rtil is az hadak csak tegnap indulhattak meg. Én még 
is csak egyformában vagyok. Szép idö volt. 

7. Kedd. Érkezek Stephan nevű postám Driná-
polybúl az Kapithiha leveleivel, és feles francziai 
levelekkel, kiben irják circumstantialiter: az császár 
elsőben is az teffterdárt, azután magát az fő vezért 
megfogatván priváltatta tisztekttíl, az fő vezér helyett 
az Kajmekán passát tévén fővezérnek, az ki az csá
szár mellett lakott; az teffterdárt penig meg is ölette. ír
nak az tatároknak az kozákokon lett szerencséjekrül 
is, ezen hírekrtil conferentiát tartván, azután Sándor 
Gáspár uram után, és ugyan Landor-Fejérvárra szóló 
levelekkel Váradi István bej árómat expediáltam. Magam 
valamely baraczkvirágbúl csinált orvossággal éltem, 
csak egyformában voltam ma is. Szép tiszta idő volt. 

8. Szerda. Az tegnap érkezett levelekben letett 
mformatiókhoz kípest hozzá fogattam az expeditíók-
hoz. az francziai értésemre adván az ö leveliben ki-
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tanult híreket. Estve felé érkezett Sándor Gáspár 
uramnak L. fejérvárrúl irott levele, tudósítván: hogy 
az hadakat az császár kutjátúl fordította meg Pan-
csovához, maga penig bement az szerdárhoz, az to
vább való utazásrúl ujobban végezni kívánván vele. 
Jöttének meg kémjeim Bokcsárúl és Karánsebesbül 
is, és valamely szökött labancz is jött Bokcsárúl. 
Napestig szeles idö tartott, estve felé penig essö is 
kezdett lenni* Magam csak egyformában voltam lá
baimra nézve. 

9. Csfttörtök. Az lábaim bokáinak és égisz lábam 
fejeinek fájdalma miatt még az ágyban sem mozdul
hatok meg. Ma az rácz orvos valamely sokáig főtt 
gyökérrel köte be. Mind török, magyar és deák ex-
peditiókban véget érzettem, úgy a francziai úr is az 
maga leveleit is elkiszltvín, elrendelt szolgáimat élőm
ben hivattam, eleikben adván: mint alkalmaztassák 
magokat útjokban. Sándor uram levelire is választ 
titettem. Hajnal felé és ma is igen szép essö esett, 
délután penig tiszta idő volt. 

10. Pintek. Ma újobban valamely baraczkvirág-
búl csinált orvossággal éltem, kinek sok operatiója is 
volt ma cstvefelé. Az Drinápolyba menendő szolgáim
mal Landor-Fejírvárra küldött szolgáimat és az onnan 
hozandó híreket várattam, noha minden expeditiók ki-
szen vannak. Huttinyi Sándor megérkezék Havasalföl-
dibtil, kit valamely Havasalföldiben maradt ládáimért, 
és ugyan ott vásárlandó marhákért küldöttem vala, 
kiket el is hozott. Lábaimnak erőtlensége és fájdalma 
miatt ma is csak ágyban hevertem. Puskásimat kó
péimmal kiküldvén, két szarvast, hat erdeit, tíz özet 
hoztanak be, négy öt napi vadászatban vervén el 
mind ezeket. Szép tavaszi idö volt. 



71 

11 .Szombat. Érkezékmeg Gyárfás Tliamás bejáróm 
huszonhárom terhes öszvirekkel, kiken az portárúi az 
teffterdártúl adott posztók, abák, veres fejtök és vala
mely szépetekben magam szüksígire való vásárlások
vadnak. Estve érkezek meg Váradi István bejáróm L.-
Fejérvárrúl, Fancsovárais által menvin és Sándor ura
mat a hadakkal ott tanálván, választ hozott az leve
lekre, az szerdár több hadakat rendelvin Sándor uram 
mellé, újobban elindult, hajókat is vivin szekereken, 
egy titkos úton igyekeznek által menni az pusztán, és 
az Tömösön is, ezen hírek érkezvín, mindjárt meg
indítottam estve Ubrisi Ferencz fö bejárómat, és 
Boczkó Jónás egyik komornyikomat, vele rendelt pa-
lotásimmal együtt Drinápoly felé, oly instructióval, 
hogy az komornyik Jagodinán posta-lóra ülvín, íjjel 
nappal siessen a levelekkel, lovát Ubrm Ferencznél 
hagyván, Ubrisi penig az többivel együtt kövesse 
útját, az mint lovok bírja. Magam csak egyformában 
vagyok, lassan épülhetek. Változó idö volt, kivált 
délután nagy szél kezdett fúni. 

12. Vasárnap. Érkezének Pancsovárúl Sándor 
Gáspár uramtúl küldött tizenhárom labancz rabok
kal, kik is szentai és tételi labanczok voltának, és az 
pusztán fogdossák el az én katonáim. Ma is ágyban 
fekvő voltam, reggel az oldalomban nagy fájdalmat 
és nyilalást érzettem. Szép tavaszi idö volt. 

13. Hetfű. Holmi szüksiges dispositiómmal egyik 
komornyikomat Uqrőczi Lászlót küldöttem Jeni-Pa
lánkra, küldöttem L.-Fejérvárra is Görög Miklós szol
gámat, hogy valamely ezüst míveket, kikre szüksi-
gem nincsen, tegye pínzzé ottan az zsidóknál. Ma is 
csak egyformában voltam. Nappal szép idő volt, estve 
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szép esső kezdett esni, az ég is igen zengett, az esső 
penig megállván, nagy szél támadott. 

14. Kedd. Csaknem az egész ijjel tartott az hideg 
esső, reggelre kelve is esett és csaknem napestig hí
ves idő volt, nappal jég-essö is esett. Valamely törvi-
nyeket celehráltattam az kadia székin az landor-fe-
jérvári szerdár Csaffer passa reqnisitiójára. Magam 
penig nem hogy az felkelísre, de csak az ágyban va
lamely fordulásra sem vehetek erőt. 

15. Szerda. Megérkezék Ugróczi Palánkrúl, az 
reá bizott dolgoknak relatiójával; Borbély Jánost el-
szökisének napjátúl fogva kemény rabságban, vas
ban és tömlöczben tartottam, és ugyan halálra, ma 
penig nímely becsületes főrendek és udvari gyalog 
hadaim tisztei instantiájokra meggrácziáztam s bi
zonyos conditiók alatt rabságábúl elbocsátottam. Az 
mely emberemet Ubrisi és az komornyik kisirisire 
küldöttem volt, az is Jagodinárúl megérkezék, az 
komornyik vasárnap ottan posta lúra való ülísinek hí
rit hozván. Az ijjel egy kis derecske volt, ma is pe
nig híves idő. En penig csak egyformában vagyok. 

16. CsötörtOk. Napestig nyavalyámnak nagyubb 
alteratióját érzettem, kivált az fekvís miatt oldalom, 
derekam, víkonyom fáj dalmit érzettem, az lábaimra 
is erőtlenebb voltam. Az elmúlt ijjel dér volt, ma 
penig szép tavaszi idő. 

17. Péntek. Ma .is csak egyformában voltam. Az 
l.-fejérvári szerdár mellett lakó residensem levele s 
azzal együtt Sándor Gáspár uram tudósítása érkezett, 
hogy az Tömösön is pusztán úsztatva által kőitek 
csónakok mellett, és hogy újobban az én vitézim öt
venig való szegedi labanczra akadván, nígyet bennek 
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elevenen elfogtak, az többit levagdalták. Ma szép 
idő volt 

18. Szombat. Valamennyire ma könnyebben ér
zettem magamat, de ugyan ágyambúi csak nem vehet
tem fel magamat, Landor-Fej érvárra úgy az nisi és 
jagodinai tiszteknek leveleket Írattam, az pandúrok
nak az Dunán csoportosan való által költözisekrül, 
és császár útját állani akaró igyekezetekről. Napes
tig tartó essö esett. 

19. Vasárnap. Könnyebbsíget érzettem az lá
baimra , de ugyan csak nem kelhettem fel. Estve az 
idő fel tisztult. 

20. HetfÚ. Az én egíszslgem változik, ha reggel 
jobban vagyok, estve ismét megszoktam nehezedni. 
Az mely karabílyosomat Solari ide való érkezése al
kalmatosságával küldtem volt levelekkel Karánse
besre , az ma megérkezék, Karánsebesben várakoz
ván , míg az levelekkel Veteranit megjárták, hozott 
választ Solarinak is, Veterani generálnak jött véle egy 
embere, ki is Jeni-Palánkban maradott tovább való 
dispositiómig, megtartóztatván az ott való kapitány. 
Jöttek levelek L.-Fejérvárrúl és az több közelebb 
való palánkokbúi s várakbúi is különb külömb dol
gok vigett. Az elmúlt éjjel éjfílkor hírmondó jött be Pu-
gova falubúi, ki is ide fél mért föld, hogy az pandúrok 
oda ütvin az emberekben is megvagdaltak, kire nízve 
mindjárta kis kaput megnyittatván, egy sereg hajdút 
küldöttem ki utánnok. Ma szép idő volt, estve felé 
penig essöre fordult. 

21. Kedd. Veterani emberiért elküldvín Palánkra, 
ide hozák, az generálisnak maga trombitása, nekem 
és az rab grófnak leveleket hozott. Érkezek az új fő
vezérnek is egy tatár agája, kiisazfővezérttllésottau 
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livö kapithihaimtúl nekeni leveleket hozott, igen 
szép ajánló s biztató levele az fővezérnek. Ma sok-
klpen változott az idő, változott az én egíszsígem is, 
kivált est ve felé. 

22. Szerda. Reggel audientiája lün az Yeterani 
trombitásának, ki egy cavallérnak is beillik. Deákul 
tudó deli értelmes legíny és tisztessíges ruhában s 
formában praesentálta magát, declarálván: az ura mi
csoda parancsolattal küldötte, minthogy penig Solari 
azon instált, hogy az ö érette küldött pínznek re-
visi ójára és egyszersmind Palánkba való kisírtetísire 
azon trombitással együtt küldenem el egy szolgámat, 
consentiáltam, és ma az audientia után Ugróczi László 
egyik komornyikomat vele együtt expediáltam. Az 
új fővezér levelire is törökül választ títettem, és az 
vezér thihájának is ugyan törökül Írattam, úgy a kapi-
thiháinak is bőven íratván, az leveleket az tatár aga 
kéziben küldöttem. Valamely plnzbeli ajándlkot is 
küldvén neki, és egynihány lovast is rendelvín kisi-
rísire, mind maga, s mind szolgája alá lovakat adat
tam és expediáltam Jagodináig parancsolván, hogy 
kísírjík az én embereim. Ma szép tavaszi idő volt. 

23. Csö törtök. Ma valamennyire könnyebben ér
zettem magamat, két vagy három ízben is felültem az 
ágyban, ebidet is fenn öttem nímely becsületes hí
veimmel, conferentiát is tartottam némely fennforgó dol
gokról , és Veterani generális ez napokban két ízben 
is interveniált intimatióirúl és azokban lejendo repli
kákról. Az kulicsi törökök jövének, egy szép nagy 
vizával kedveskedvin, másklnt is már az Dunáról 
szaporán hordják az konyhámra az vizát és tokot. 
Szép idő szolgált 

24. Pintek. Érkezínek levelek Landor-Fejérvár-
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rúl az oda való occnrrentiákrúl. megtértek Jagodiná-
rúl is katonáim, kik az új fővezér agáját kísírték, 
Bokcsáu mintegy 11-ig való kurucz rab lívín, és An-
toni maga adjntantját kfildvín el vélek Palánkra, 
azokért és annak előtte elbocsátott kurucz rabokért 
én is negyven egy labancz rabot elbocsátottam. Ér
kezek Tőrök Gábor nevű karabilyosom Tömösvárrúl 
Sándor Gáspár uram és az ott lívő passa levelivel, 
kit az Garasvizinél elfogván valamely magyar lovas 
szegedi labanczok, noha fegyverít és lovát elvitték, 
de magát elbocsátották és az leveleket is vissza adták, 
izenvin is nekem általa. Én többire még is csak egy
formában vagyok. Szép tiszta idő volt. 

25 Szombat. Ma úgy tetszik, könnyebbsígemet ér
zettem, és székben ültetvín magamat, sokáig fenn vol
tam az ablaknál, lovaimat is jártatván, töltöttem azzal is 
az időt. Nisi jancsár agának Írattam, és úti levelet is 
törökül, kik mellett küldöttem egy bejárómat Váradi 
Istvánt egy gyalog hadnagyommal Borbély Gáspárral 
és zászlóval ötvenkét comendirozott fegyveres hajdú
val Ubrisi Ferencz és az komornyikom eliben, úgy 
hogy mindaddig menjenek, valamíg elötanálják őket, 
fíltvin az tolvajoktól. Szép tavaszi idő volt. 

26. Vasárnap. Egész éczaka és ma is rendkívül 
való alszél fújt. Isteni szolgálat ntán conferentiát tar
tottam becsületes híveimmel az fennforgó állapotok
ról. Veterani és Haíszler generálisoknak és nímely bé
csi minisztereknek magam és felesígem neve alatt írat
tam leveleket, úgy az Veterani rabságában lívő Meh-
met passának is. Az szél estvefelé valamennyire csen-
desedvín, esső is kezdett esni. NB. Ezeket az levele
ket Solari nevű rab német vitte el, és snb die 30. 
április irt diáriom világosítja, hogy Karaffa és Haisz-
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ler generálisok parolájoknak meg nem állása felöl 
írattak volt. 

26 Hetfű. Azszélmaiscontinuáltaazfúvást, estve 
felé penig megint eső kezdett esni. próbálgattam ma 
is magamat, úgy tetszik, valamivel könnyebben is va
gyok, de még sem állhatok lábaimra. Hatvanig való lo
vas katonát küldöttem Landor-Fejérvárra, az asztal-
nokomat Palaticz Istvánt praefíciálván eleikben, bi
zonyos instrnctióval expediáltam, hogy onnan tovább 
is kövessék útjokat, az mint ottan lívö residensem 
fog ott felülök vígezni, küldvin más egy szolgámat 
is vélek, az ki LandorFejérvárról választ hozzon 
mind ezen katonaságnak ntja s mind egyíb dolgok 
felül. 

28. Kedd. Csakugyan nem vehetek erőt, két há
rom izben próbáltam az felkelíst, egynihány óráig 
fenn tilissel töltöttem az időt, conferentiát tartván 
becsületes híveimmel az előttem livö dolgokrúl. Estve 
elő álomkor érkezek Palánkrúl levél az komornyikon 
Ugróczi Lászlón lövís által történt szerencsétlensigrül, 
csatára Palánkrúl kibocsátott kurucz vitézek által az 
mint Bokcsárúl nímet s rácz labanczok kisirtek volna 
vissza felé, az kurucz csatával akadván össze écza-
kának idejűi, egymást jól meg nem értvín, és az eltil-
járó kurucz az Ugróczit kísírőkkel össze puskázván, 
úgy esett az lövis rajta. Bokcsára mindazonáltal a 
miért küldetett volt, véghez vitte, revideálván s maga 
pecsétével bepecsételvin az gróf Solari sanszát, és 
arrúl isvigezvén Antonival, hogy utánna hozzák, kire 
nizve újobban Írattam Antoninak mind Solarival s mind 
Madács Péter urammal, hogy a jövő pinteken Solarit 
Palánkra küldöm, azért az ő részírül is szombaton 
az jeni-palánki páston legyenek az pínzzel együtt, 



77 

hogy szombaton mehessen véghez az concamhium. Ho
mályos idő volt, egy kevés essö is esett. 

29. Szerda. Bokcsára Antoninak Madács uram
mal és magával Solarival is választ írattam, hogy So-
larít Palánkra küldöm, az más riszrül is azért az én 
parolámra jöjjenek érette az érette leteendő pénzel 
együtt szombatra. Volt előttem audientiája magának 
is Solarinak, állott inkább curiositásimbúl mai audi
entiája , hol mikor fogták, és az császárnak micsoda 
rendbeli szolgalatjában, mennyi ideje, hogy az csá
szárt szolgálja, és minthogy sabaudiai herczeg biro
dalma az hazája, az ki is az fr. király birodalmának 
szomszédságában vagyon, az császár kivált ha pro-
motióját nem látja, szolgálni kiyánna-e? ha az francziá-
nál is volna állapotja. Mindezekre tisztességesen 
megfelelvén, mondám végtére neki, immár elbocsátom 
és minek előtte elmenne, még egyszer liszen audien
tiája s akkor közlöm vele Veteraninak némely propo-
sitióit s insinuátióit, kikre általa választ kivánok 
adni. Ezekután az itt lívő francziai residens, és 
ugyan Solari kedvekért egy Kovács Gergely nevű vice 
lovászmesteremnek, feleségemnek egy szolgálójával 
lakodalmokat szolgáltattam ki, állapotomhoz kípest 
mintha magam lettem volna jelen, mennél tisztesége-
sebben igyekeztem ezen vendégsiget elkövettetni, mind 
az két úrnak nagy contentumával. Napestig változó 
esős idő volt, és a változáshoz kipest én is ujabb 
változását érzettem nyavalyámnak, 

30. Csötörtök. Áldozó csötörtök livín, ezett 
szentséges innepnapot isteni tisztelettel és kétszeri 
predikáczió hallgatással töltöttük el, az prédíká-
cziók után volt estve ujabb audientiája előttem 
gróf Solarinak, fel is öltözvén és székben ültetvíu 
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magamat úgy voltam vele szemben. Volt elsőben az 
beszid: az előtti esztendők forgásiban mint folytának 
az dolgok én köztem és az császár ministeri között, és 
nevezett szerint Szapponara idejiben, akkor is micsoda 
procrastinatiókkal s tergiversatiókkal folytak a csá
szár miniszteri riszírül és most is egy felül az angliai 
király orátora által az török császár és az német csá
szár között való bíkesség tractáltatik, Erdélynek 
restitútiója is az töröknek repromittáltatik, et sine 
participatione mea kivánván ezt az bécsi udvar elkö
vetni , holott én volnék Erdélynek' hites, választott, 
és az török riszírúl is confirmáltatott fejedelme, de 
legyen hírekkel az bécsi ministereknek, oly funda-
mentumim vadnak mind az porta, s mind az francziai 
udvar riszírül, hogy könnyen azt véghez nem viszik, 
és noha én az bikesség dolgát az portán nem impe-
diáltam, kirttl tehet ez ntán is az angliai orátor 
is bizonyságot, de ha az bíkesség dolgában az 
nimet engem nem excludál vala, és az én coopera-
tiómmal kivánt volna élni, talán több hasznát érezte 
volna. Ezen beszídhez több szó is volt in confirma-
tionem horum, et convictionem Solari, declarálván 
előtte azt is, hogy más [felöl mennyiben legyenek 
Veterani uram riszírül az intimatiók , et absque 
omni realitate kivánván ezt, s amazt én tüllem , az 
császár rísziröl penig semmi bizonyos oblatiókra nem 
fakadván. Kikre monda Solari: hogy Szappanara 
idejében folytatott dolgokat jól tudja, mert egyszer 
Szappanara hozzám küldte volt Patakra, és ak
kor is előtte magamat mennyiben expectoráltam, 
eszembe juttatá, jelentvén azt is, hogy az angliai 
király első L-Fejérvárra jött követjóvel Hemskerek-
kel szemben volt jnaga is, és az midőn tudakozódott 
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volna ttíle az dolgokrúi, 8 engem is előhozott volna, 
akkor egyebet Hemskerekttil nem hallott, hanem hogy 
ezen pacificatióban én is remílhetem accomodatiómat. 
Ezek után midőn sok rendbeli kegyelmessígemet kö
szönte és magát mindenre obligálta volna, olvasám el 
előtte Veterani generálisnak Ugróczi László által, és 
ugyan most utolszor az maga trombitása által írásban 
küldött insinuatióit és azon punctumira punctatim lett 
replicáimat, exaggerálván értetlen kivánságit, kik is 
az német császárnak maga én irántam lehető decla-
ratiói után következhetnének, és kéziben adám, hogy 
leirja, és Veteraninak az neki irt, és kéziben adott le
velemmel együtt meg adja. Volt ezen alkalmatosság
gal az felesigemmel is szemben, ki is assignálta ké
zihez némely bécsi ministereknek és ugyan Veterani 
és Haiszler generálisoknak irott leveleit, az Karafával 
Munkács feladásakor, és ugyan Haiszler elszabadu
lásakor interveniált tractatusokban fel tett, és még 
is nem complanált nímely praetensió dolgában, reco-
mendálván nekie is, hogy azokat promoveálja, kikre 
igen ajánlotta magát, de én is megmondana neki ezek 
mellett világosan, lássa az bécsi udvar, s lássák az 
ministerei is, mint kivánják prostituálni ez iránt ma
gokat, s parolaj okát, ihon az ö személyiben én aka-
dályoskodhattam volna, de nem cselekeszem, de ha 
tovább is ez a hadakozás tart, hiszem Istent, az mint 
eddig is volt, és ezután is lesznek én nekem rabjaim 
és ha magam fegyveremmel nem assequálhatnám is, 
az ő példájával töröktül s tatár túl is megszabadítom s 
megveszem, kiknek útján megkeresem s megveszem 
én is az én praetensióimat. és ha in publicis is az bé
csi udvar contemnál, ha élek, megmutatom azt, hogy 
tudok ártani, és az én alkalmatosságommal követke-
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zendő nagyobb tüzeknek, pusztításoknak, égetések
nek , rablásoknak az császár országában nem én le
szek az oka, hanem maga az császár, és miniszterei. 
Elbúcsúzván azért tűlünk Solari, hivattam magam 
eliben Dósa Mihály, és Hadnagy Márton szolgáimat, 
kiket is Solari mellé rendeltem, hogy Veterani-ig, és 
Szebenig vele együtt járjanak, valamely ezerekbül 
álló költséget is deputálván kezekhez, kiken vásárláso
kat tegyenek, és azokat Erdélyben szerezzik meg, 
és noha errül Veteraninak is vagyon parolája és kül
dött passnsai, hogy Erdélyben valamit kaphatnak, 
szabadosan vásárolhassanak, embereim assistentiáját 
is igirvén, de pro meliori esse, mind az szabadon 
vásárlás, annak hozzám való kisirtetise, és Solari-
val menendő embereimnek securitása felül Solaritúl is 
subscriptiót, és pecsétes erős cantiót vettem, az leve
leket s instructiójokat azért kezekben adván, és mint 
viseljék magokat ezen útban, szóval is elíggé vilá
gosítván, tettem arrúl is dispositiót, hogy holnap 
idejín reggel tisztességessen, és minden kitelhető be
csülettel indítsák meg Solarit Jeni-Palánkra, és onnan 
tovább is, felolvasván ott az elsőben a sarczát Jött 
informatióm Horvát Ferencz szolgámtúl is Oros-Csik-
rúl és ugyan l.-fejérvári szerdártúl, s mellette livö 
residensemtül is. Jobban voltam, s ma becsületes em
berekkel is együtt ettem ebídet. Napestig szép sűrű 
essö volt. 
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MÁJUS. 

1. Pintek. Reggel újobban magam eleiben hivat
tam Solarival elrendelt szolgáimat, bízván más titkos-
sabb Írásokat s pecséteket is reájok. kik Erdélyben 
livö és bécsi correspondeusimnek is szóllanak. So-
larit is minekelőtte az nap fel jütt, megindítottam, 
hintót rendelvin alája, és pro commissario Madács 
uramot, udvariakbúl, förendekbíil, és egyéb mint
egy ötvenig való válogatott lovassal kísértetvln, 
mostani snbstitutus postamesterem Pápai Gáspár 
által küldvin Solari után pro correspondentia az 
clavist i s , minthogy az francziáktúl sem látom ide-
gensígít. Az komornyikot Ugróczi Lászlót is beho-
zák ide nagy bajjal sebesen. Az itt való törököknek 
L.-Fejérvánúl parancsolatjuk jött, hogy az császár 
Li.-Fejérvárra jövő kincsinek eleibe menjenek Nisig. 
Tömösvári pasának két levelet Írattam duplicata for
mában, includálván azon levelekben Sándor Gáspár 
uramnak irott két rendbeli leveleket, recommendál-
ván Madács s Daróczi uraiméknak, hogy küldjék el 
Tömösvárra két rendbeli emberektül. Noha meny-
dörgés volt, de essö nem esett. Magam csak egyfor
mában voltam. Szép tavasz idü volt. 

2. Szombat. Ma az házban is kezdettem próbál
gatni az járást, úgy, hogy miolta lebetegedtem, csak 
ennyi erőt érzettem lábaimban. Érkezett Inczédi Ist
v á n szállás-osztóm Sándor Gáspár uram levelivel és 
ugyan Kovács István gyalog hadnagyom palotásim 
strásamesterivel azzal az hírrel, hogy az szekerek-
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kel és az én rlszemrül való gyalogsággal vissza jöt
tének , és L.-Fej érvárnál erre által költöztenek s bí-
klvel jöhettek el, de az Tömösön úsztatással. Sán
dor Gáspár urammal lívő lovasokat is az Marosnak 
Aradi nevű révéig kisérték, és egy nap s egy íjjel 
ott is voltak, mig által költöztenek az gyulai pusz
tára. Érkezett más egy szolgám is Fehérvárról, az
zal az hírrel, hogy az asztalnokommal küldött kato
naság is elindult onnan az Száván túl tejendő próbára. 
Sép tavaszi idő volt. 

3. Vasárnap. Noha még sem vehetek semmi erőt, 
de még is szép idö lívín, az szállásomnál lívő kis ker-
tecskében vitettem magamat, oda töltöttem az időt. 
Érkezek egy rab karabflyosom Szentérül egy rácz 
postával, több ott livö rab kuruczok, és maga sza
badulások végett, hozván a szentai ráczkapitány le
velit is. Este felé essö esett 

4. Hétfő. Az Tömösvárra járt gyalogság, és sze
kerek is kár nélkül beérkezinek. Poserolczai palánk 
strásamesterít István deákot atyjafia szabadítása és más 
szükslges dolgok végett küldöttem Landor-Fejérvárra 
Stefán nevű postámat ugyan levelekkel Nis felé Ubrisi 
Ferencz, és Boczkó Jónás szolgáim eleiben, írván ezen 
alkalmatossággal az kapithiháknak is, hogy az útbúl 
Ubrisi Ferencz megküldje. Küldöttem dispositiót,hogy 
valamely hajdút küldjenek le az Dunán fel jövő ha
jóim eleiben Jenö-Palánkrúl Daróczi uraimék, írván 
az hersovai beknek is ezen úttal az szükíges dolgok
ról. Madács uramnak Jenö-Palánkrúl érkezett levele, 
hogy Solari még is Palánkon vagyon, nem jüvín meg 
senki Bokcsárúl érette az sarczával. Szép tavaszi 
idö volt. 

5. Kedd. Az szentai ráczot, az oda való rabokat 
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is ki hozatván az tömlöczbül, magam eleiben hozat
tam, az Szentán lévő kurucz rabokért megigírvin 
őket, és az szentai kapitánynak levelire választ is té-
tetvín postáját elbocsájtottam. Épülísemnek igen ke
vés látattja vagyon, de még is elunván az sok he
vertet, felöltözködtem, mindinkább fenn voltam, vala
mely törököknek is adván audentiát és ebidet is becsü
letes híveimmel együtt evín. Szép tavaszi idö volt. 

6. Szerda. Sokfelül várt embereim közül még sem 
érkezek csak egy is, nagy erőltetissel, és segitsig-
gel az házban való járkálást is jobban követhettem el. 
Szép tavaszi idő volt. 

7. Csütörtök. Nap feljötte előtt felvervén maga-
mat és kocsira titetvín, ki mentem az mezőre az Mlava 
mellé vadaszni, a hol is két erdeit és két özet elte-
retvin, azzal vissza tértem, meg tekintvén czövekes 
lovaimat is, az hol vadnak, és az marháimat is, az 
hol helyt vertének. Érkezek Madács uram tudósítása 
az Antoni levelivel együtt, hogy eljü Palánkra az 
Solari saczával, okozván eddig, hogy az nagy árvi
zek miatt el nem jöhetett, kire nizve, minthogy mára 
vártak az vadászatomnak praedájábúl, oda is küld
tem. Érkezek levelem az Vaskapuiul is nimely ele
sés hajóimtól, kiket innen bocsáttottam volt le, kik
nek is eleikben bizonyos számú hajdúkkal, és szála-
horokkal elküldöttem accelerálván jöveteleket. Ér
kezek délután Ubrisi Ferencz eleiben küldött postám 
is, kit is az francziai doctorral együtt Nisen innen ta-
nálván, közelitíseknek hírit meghozta, az minthogy 
az francziai doctor eleiben Nemes György nevű be
járómat bizonyos palotásokkal kocsival expediáltam 
fáradt voltához kípest, valamely üést, és bort is küld
vén eleiben. Szép idö volt. 

6* 
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8. Pélllek. Megérkezék estve felé az doctor s 
vele együtt Boczkó és Ubrisi Ferencz szolgáim is. 
hozván magával aranyúl az komornyik valamely költ-
siget is, az kit hozhatott az francziai orátortúl fel
vett pínzbül, az többi egynihány ezerekbül álló vá
sárlásokra Bai Andrásnál Drinápolyban maradván, 
hoztanak nagy csomó leveleket is, szemben voltam 
mindjárt az doctorral, kinek is minden állapotomat, 
és constitutiómat circumstantialiter recenseáltam, ki 
is biztatott azzal, csak snbmittáljam magamat az ö 
censurájának, és curájának, hiszi Istent, reparálja 
egészsígemet, monda: kívánja látni reggel az vizelle-
temet, és az lábaimat is, mivel hogy öltözetemben 
voltam vele szemben. Praesentálta az Fr. O. levelit 
is s ezzel szállására ment. Én pedig csak egyformá
ban voltam. Szép tavaszi idö volt. 

9. Szombat Egész napestig való munkám volt ma 
is az tegnap érkezett leveleknek olvasásában, super-
veniálván este felé Balog László nevű postám ugyan 
Drinápolyból sok jó hírekkel, meghozván hirit az 
mostani új vezérnek, hozzám csak hamar az komor
nyik eljövetele után mutatott extraordinaria discre-
tióját, nem csak búzára, árpára, marhákra, juhokra 
adván császár neve alatt való fermányokat az havas
alföldi vajdára, és Duna kapitányára Ali passára, de 
az hadak szüksigire újabban abákat, posztókat, kal
pagokat, veres fejtöket, fegyvereket, és sátorokat 
is adott, és az magam szüksigire is bizonyos ezer 
tallérokbúi álló költsíget is, melyeknek nagy részi
nek percipiálására küldtík cl Philippibcn kapithihaim 
Bai András nevű szolgámat is Drinápolybúl, ki is ott 
várja ordiuantiámat. Megérkezék Madács uram is 
azokkal együtt, kikkel Solarival küldtem vala el. 
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Tegnap véghez vivin az cambiomot estve, Antoni jü-
vín maga németekkel és valamely száz katonákkal 
Solari kézhez vitelire, és az érette hozott sacznak 
adminisztrálására, az minthogy a Palánkon kívül sá
tor alatt az páston én parancsolatombúi az én tisztim 
megvendégeltík Antonit, és Solarit, s úgy bocsátot
ták el estve az vélle lívökkel együtt, elküldvin vele 
együtt az én szolgáimat is, kik innen expediáltattak 
Solarival együtt. 

10. Vasárnap. Pünkösd első napja. Ma az doctor 
praescriptiőja szerint orvossággal servitialéval éltem, 
kinek két ízben is volt operatiója, egyszer ngyan 
nagy mértékben, de erőmnek, s kivált lábaim erejí-
nek restitutióját gyengén érzem. Napestig occupatus 
voltam az előttem livö feles dolgokban , Madács 
aramat expediáltam L.-Fej érvárra bizonyos instruc-
tióval- és levelekkel. Daróczi uramat is hivatván va
lamely dolgok végett, ötét is bizonyos instructióval 
visszaküldöttem, percurrálván újabban a sok felül 
jött leveleket, és azoknak extractusit vivin az reájok 
adandó válaszra nizve. Nappal nagyobb részint szép 
tavaszi idő vala. beesteledvin penig nagy essö volt 
villámlással, és nagy menydörgéssel. 

11. ifétfű. Pünkösd másod napja. Az levelekre 
való választítelhez, s instrnctiók iratásihoz fogat
tam mind Drinápolyba, s mind Havasalföldiben ki-
szítrén embereimet. Reggel az jobb karom medián-
ján eret vágatott, négy fincsiáni vért vévén ki be-
Wfle. mely is az mint látszik, megveszett vér, estve 
valamely potiót itatott velem, azonban ételem, s italom 
iránt is praescribált, az miket ártalmasoknak itélt, 
azt megtiltván, az minthogy én is conformálom ahoz 
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magamat Nappal szép tavaszi idő volt, estve penig 
essö esett. 

12. Kedd. Pünkösd harmad napja. Ma hajnalba 
ugyan ég szakadás formában volt az essö, alkalmas 
ideig tartott is, reggel újobban valamely potiót ita
tott velem az doctor, alterátiót érzettem az ijjel min
den tagjaimban, mintha össze vertének volna; végét 
értem az sokféle expeditiókban, Szombatfalvi Sámuel 
nevű étekfogomat expediáltam Bukuresztre az török 
császár fermányával, kik valamely ökrökrül, s ju-
hokrúl szóllanak, az havasalföldi adóbúi parancsol
tatván az vajdának valamely száz ökröknek, és ju
hoknak szűksigemre való kiszolgáltatása, ezen egy 
úttal irttam az tatár Chámnak, ugy az portátúl mos
tan confirmáltatottt újj moldovai vajdának Dúca vajda 
fiának, és Moldovában lívö residensemnek Székely 
Zsigmondnak, recomendálván ezen leveleknek trans-
missióját az havasalföldi vajdának. írattam Szabó 
András lovászmesteremnek , és Horváth Ferencz 
uramnak is, hogy az pinzemen vett lovakkal, és 
Oroscsikon, s Viddinben megterhelt hajóimmal sies
senek ; Székely Ferencz hlyem pedig újobban men
nyen Bukurestbe Szombatfalvival együtt, az fer-
mányban le tett marhák acceleralására. Essös idő 
vala. 

13. Szerda. Jött reggel tudósításom Palánkrúl, 
hogy valamely erdélyi ember német és labancz comití-
vával együtt oda jött, kikért postán el küldöttem, 
hogy ide hozzák, suspendálván addig az komornyik 
Drinápolyban való expeditióját is, kinek ie már mind 
instructiója, s mind egyéb arra felé szólló levelek 
kézihez adattanak. Újobban valamely pótlóval élte
tett az doctor, de még eddig kevés látszatját érzem 
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nyavalyám jobbra való fordulásának. Madácg uram-
túl L.-Fejérvárrúl postahajón érkezek két hajdú, hoz
ván olyan hírt, hogy Száva s Dráva.közre az mely 
lovasokat küldöttem csatára, megfordultak azok is. 
Délután csak hamar megérkezék szolgám Palánkról, 
elhozván magával az Erdélyből jött embert is, ki is 
erdélyi jószágos nemes ember, s Macskási uram. er
délyi jószáginak mintegy praefectussa, Vízaknai Mi
hálynak hijják. Audientiája lívin előttem Macskási 
uramnak, és sokaknak az itt lívő erdélyiek közzül 
felesigekttil, fioktúl, leveleket, és nimelyeknek költ-
siget is hozott Veterani német generál connivenien-
tiájábúl, az generálisnak passusával jött, hozott ní-
mely erdélyi uraktúl, az kik még eddig én híveim
nek nem ismertettek, insinuátiókat, mind a francziák 
progressusirúl Ulma várossánál, ki is az Dunának 
kezdetin a Duna parton lívő erősség az imperiumban, 
az franczia ármádátúl való megvítelét insinuálván ál
tala correspondensim s mind penig az tatártúl való 
fílelmeket, és hogy az Palatínus Eszter házi Pál szol
gájától, (ki is az felesige s több testvér szerint való 
atyámfiai Erdélyben lívő anyai jószágokban lívő ré 
szeimet árulta nimelyeknek, de senki nem vette meg, 
jövendörül gondolkodván) értettek olyat, hogy Er
dély országa vissza ígirtetett az némettül az töröknek, 
mindezekrül et quod actum sít de religione evangelica 
in Transilvania, hogy ha ez idén az törökön tanálna 
az német triumphálni, hozott informatiókat, úgy arrúl 
is,'hogy három regiment lovas nímetet, és három 
száz muskatirost kivittek Erdélybíil, Jenőt emleget-
vln, hogy megszállják, de Szathmár felé vettík tit-
jokat Ugyan az éczaka érkezek hirem Palánkrúli 
hogy Sándor Gáspár uram az hadakkal oda érkezett 
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feles nyereséggel, rabokkal, és nyert zászlókkal, ki-
rtil is dispositiót töttem, hogy holnap bejüjön maga s 
a hadak költöztetísit bízza az ott való kapitányra. 
Burhanyogos és essös idő volt. 

14. Csötörtök. Az karabílyosok seregit zászlós
tul általköltöztetvín Sándor Gáspár uram az Dnnán, 
az több hadak penig Palánknál maradván, ma dél
után be jött ide Poserolczára, kinek commendája alatt 
való rendekbűi egy jó lovas sereg ment innen is elei
ben, együtt magával öt nyert zászlókat, kinek egyike 
szegedi véghelyi verés kamuka zászló volt, császár 
czlmere rajta, és tizennégy rabokat hozott be, ki is 
az itt lívő álgyuk és taraczkok lövésivei excipiálta-
tott, az zászlókat, és rabokat előttem bemutatván, 
relátiót tett circumstantialiter oda való járásárúi is, 
az rabokban két tisztet is mutatván be, egyik az sza-
batkai kapitány, másik egy zászlótartó. Az elmúlt 
ijjel penig éjfél előtt küldötte vala előre Topaly Hú
szain passa emberit és egy béget, ki is ötöd magával 
együtt jött ö kegyelmivel Tömösvártúl fogva, kinek 
alkalmatosságával küldötte volt meg az említett tö-
mösvári passa, és ugyan gyulai passa leveleit is, 
azok közül egyik az fővezérnek, másik az l.-fej ér
vári szerdáinak szólló, kiket in signum majoris confi-
dentiae volanter küldött egésa az én rccomendati-
ómbúl, és hadaimnak magok jóviselísibül állván, mely 
törökökkel szemben lívín, az urának a leveliben le 
tett requisitiójához kípest mind maga alá az beknek, 
8 mind szolgái alá magam lovait adattam, és kísé
rőt is rendelvül melléje, már setit estve Drinápoly 
felé expediáltam, úgy, hogy az én embereim Jagodi-
náig kisírjik. Ugyanazon bégnek két emberit L.-Fe-
jérvárra kísirtettem, magam is írván az szerdának, 
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és meg kiildvfn az Húszain pasa levelit is neki. Reg
gel az doctor purgatiót adott két darabban valamely 
ostyában csinálván be, és borba nyeletvin be velem, 
mely orvosságnak ötször is volt operatiója, de nem 
volt hasfájás, és aprólékos alteratió nélkül. Estve 
új óbban egy aranyos pilulát küldött, kit ia le akarván 
feküdnöm, egy kanál borban nyeltein el. Kssös idft volt 

15. Péntek. Az l.-fejérvárí szerdárnak levelet 
írattam, Sándor Gáspár nrammal is hosszas conferen-
tiát tartván az oda való dolgokriíl, és az portárúi 
két ízben érkezett dolgokrúl. Madács uram is meg
érkezett Landor-Fejérvárrúl, ö kegyelme is relatiót 
tívín: az reá bízott dolgokat L.-Fejérvárott mint vitte 
véghez. Sándor Gáspár uram azért újabb instructió-
val expediáltatott L.-Fejérvárra, az hadak is által ta
karodván az Dunán, elérkezének és az Mláva mellé 
szállának. Az időnek essös és híves volta miatt ma 
az doctor semmi orvossággal nem éltetett estig, ha
nem mikor estve lefeküdtem, akkor valamely rósa 
liktariumban port egyvelitvén, azt adá be. 

16. Szombat. En még eddig csak igen egyformá
ban vagyok, az doctor orvosságinak is kevés hasznát 
érzem. Erkezvin valamely hírem Palánkrúl, és er
délyi két legíny is szökvln el Karán-Sebesbül, Írat
tam Sándor Gáspár uram után. Az francziai re-
sídensel is szemben livln, az fenn forgó dolgokrúl 
vele sokat beszillettem, insinuálván azt is neki, hogy 
Sándor Gáspár uram L.-Fejérvárrúl megtérvin, újob-
ban Drinápolyban fogom expediálni; közölvín azt is 
vele, micsoda dolgokkal lígyen azért mind ezekben 
neki is híre, ha mit akar írni, írjon, mert itten Landor-
Fejérvárrúl elérkezvin, sokáig való mulatósa nem lí-
gzen. Kedvetlen mord idő volt mind napestig. 
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17. Vasárnap. Az török császárnak valamely 
élés es hajói érkezvin az osztrovai szigethez, lívin ná
lam is császár fennánya is valamely ílísrfll, a mely 
mellett az én számomra az oly ílist elfoglalhassam, 
az mennyi tudni illik a fermán szerint rendeltetett, 
küldöttem ki azért az Dunához én is tiszteimet, dispo-
sitióm szerint kézhez vívln lisztül valamely részit az 
fermányhan letett számnak, estvével szekereimen be 
is hozták. Ma új óbban az portai, és francziai expe-
ditiókat írattam, reggel azonban az bal karomon 
medianját újabban megvágattam, az doctor három fin-
csiáni véremet bocsátotta ki. Az idö feltisztúlván, szép 
tavaszi idö volt. 

18. Hétfő. Azíjjel éjfél után érkezett megLandor-
Fejérvárrúl Sándor Gáspár uram, elvígezvin az ottan 
reá bízott dolgokat, és concludálván az jelen való cam-
pania folytatásában való opiniomrúl is, appróbálván 
az szerdár opiniomat, recomendálta az fővezér előtt 
is, recomendálván egyszersmind mind az mostani a 
végvárak felé tett szolgálatot, s mind az opiniomat, 
sajkát adatván ö kegyelme alá, és Menzil fermányo-
kat is egyníhányat, hogy az Dunárúl ki kelvin 
Sándor uram posta lovakra ülhessen, az postára 
szólló török, és deák, s magyar leveleket Sándor 
uramnak kéziben adván, és az instructiót is, volt 
sokáig vélle conferentiám, szóval világosítván az in-
structióban le tett dolgokat. Ezek után az udvar nipe, 
és egyéb udvari kapitányság kezek alatt lívő seregek 
mustrálásával fogattam, és napestig abban foglala
toskodtak Sándor Gáspár, és Madács Péter uraimék 
mint udvari tisztek. Éh is ma inkább mind fenn vol
tam, próbálgattam erőtlen lábaimat, de igen kicsiny 
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jobbulását érezhettem még is.Az gyulai passa fia jütt 
vala Sándor nrammal L -Fejérvámíl, és Gyuláról is 
ö kegyelmével együtt jött vala, audientiájával re-
mlnkedvin, szemben voltam vele, mintkogy Sándor 
urammal Drinápolyig együtt is fog járni. Ma reggel 
valamely fejér port itatott meg velem az doctor egy 
kanál leveskében, de mind ezeknek az orvosságok
nak is az mai napi purgatión kivül semmi operatióját 
nem érzettem. Szép tavaszi idö volt. 

19 Kedd. Idejín reggel expediálám Sándor Gás
pár uramat, ki is az gyulai passa fiával együtt saj
kára ülvin, törtem dispositiót felöle, Jenö-Palánkrúi 
két hajóval jó fegyveres hajdúkkal kísírtesse az Du
nán lemenőben az ott való kapitány, az meddig maga 
akarja. Sándor Gáspár uram elmenetele után küldöt
tem postámat Landor-F ej érvárra, irván általa az ott 
való residensemnek, és általa intimálván valamely 
ttíllem feltett próbát, és egyéb szüksíges dolgokat is 
az ott való szerdárnak. Érkezek hírem Jeni-Palánk-
rúl, hogy az Dunán az tavasz elejin lebocsátott élises 
hajóimba, az kik Yiddinben éléssel megrakodtanak, 
Rhámhoz elérkeztenek, küldöttem azért oda sietve azfö 
élésmesteremet, hogy revideálja, és ide az Dunának 
közelebb való révihcz hozassa, az hol kiüresítethes
senek , lívín az vidinyi passátúl fermány] mellett em
bereim kézihez adott munitió is benne. Ma reggel 
újobban valamely ostyában becsinált purgatiót ada be 
az doctor, kit egy kanál borban nyeltem el, melynek 
ebid idö tájjig kétszer volt operátiója, de az mina
pinál erössebb fogott lenni, mert nem volt hasfájás 
és rágás nélkül. Estre érkezek meg az két karabí-
lyos, kiket az komornyikkal küldöttem volt el, Nisig 
kisirtík, és levelet is hoztak ttille. Jó idő volt 
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20. Szerda. Tegnap Rháuihoz érkezett éléses 
hajóim ma az Posetolczához közelebb való révben ér
kezvén, az hajók kiürcsítésíhez parancsoltam fogatni, 
szekerek menvén innen az élés elhozására. Nimely 
újjabb vásárlások occurálván, írattam szolgáimmal 
Erdélyben beküldött szolgáim után. Érkeztek leveleim 
az Duna kapitányától Ali passátúl, és az hersovai bég-
tül, és Horváth Ferencztül Uroscsíkbúl, Sándor Gás
pár nram után küldvín el az levelekben, ki is magá
val vitte el az mostani tömösvári vezér* Topaly Hú
szain passa, és a landor-fejérvári szerdár Csaffer 
passa az fővezérnek irt recommendatoriáit is, az mint 
itten magam török deákjával megmagyáraztattam, 
és újjobban bepecsételtettem, oly formában Íratott 
mind az két vezér, az Sándor uram véghez vitt expe-
ditiója, és az török nemzetnek való szolgálatim felül, 
hogy magam sem írhattam volna jobban. Az szabat-
kai kapitány rabot és az zászlókat is elvivín magá
val Sándor uram az fő vezérhez; az doctor ujj abban 
ma valamely rákbúi, és egyéb eszközökből csinált 
levest etetett velem, ugy tetszik, hogy az két nap jobb 
erőt kezdek érzeni tagaimban. Szeles idő volt 

21. Csütörtök. Landor-Fejérvári szerdárnak ap-
probatiója, ha érkezik valamely próba iránt, elsőben 
is reggel arrúl tettem dispositiót, mi formában ki
szüljenek az hadak, s egyéb udvarnépihez tartozó 
rendek, kik maradjanak itt, s micsoda rendtartás 
lígyen, míg megtérnek, mind belső, mind külső ví-
gyázásba. Valamely házhelt vivin L-Fejérvárott, s 
ottan házat akarván épitetni, az épitísrtil tettem azu
tán rendelist. Sátoraimat, tábori szekereimet, s egyéb 
tábori készületemet, s azokhoz tartozó szolgáimat vé
tettem rendben, s fizetettem nekiek. Estvefelé elér-
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kezének az palánki praesidiárius seregek közzül is 
az parancsolt seregek hat zászlóval, az hajóbeli élés
nek is nagyobb részit, és az munitiótis behozák. Igen 
szép tavaszi idő volt. 

22. Péntek. Idején reggel együtt az francziai úr
ral, és doctorral ki mentem vadászni, ebid tájban 
visszajüvin, felesígem Ilona szenti napjához képest fele
ségem házába volt az francziákkal, és egyéb urak
kal ebídem, kik jóllakván, azután tánczoltak is, ma
gam penig az curához kípest continuáltam magamat. 
Érkezek Andrási János Landor-Fejérvarrúl, ki is az 
szerdár mellé residensnek rendeltetett volt vele együtt 
az Szentárúi szabadult Mezei, és egy karabflyosom 
Tolvaj Márton, kiknek egyike, úgymint karabilyos Sze-
gedrül, Mezei penig az gyalog hadnagy Szentárúi sza
badult, kik is beszéllik az franczia progressusinak 
nagy híre vagyon Magyarországban, és hogy még 
eddig az nímetnek semmi operatiója, vagy tábora sehol 
nem hallatszik. Andrási penig jött az szerdártúl, 
próbálván az hadak expeditiójában való opiniómat, 
azoknak útjokra való élíseket is meg ígérte. Tött 
azonban relatiót arrúl is, hogy az Landor-Fejérvárott 
vétetett házhelyért már az pinzt letették, és ar
rúl való recognitiót az kiadásrúl is extraháltak, de 
az rúlla való donatiót az fö tefterdár adhatván meg 
annak kiváltása felől is töttem dispositiót. Reggel 
az elmenendő gyalogságot is magam megmustrál
tam, és ötszáznál többet expediáltam. Daróczi uramot 
is Palánkrúl postán hivatván, utánok expediáltam. 
Szép tavaszi idő volt. 

23. Szombat. Az landor-f ej érvári szerdárnak, és 
tefterdárnak törökül leveleket íratván, mindjárt reg* 
gel expediáltam Andrási Jánost, szóval is izenvín a 
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szerdárnak nimely szüksíges dolgokról, és valamely 
hirekrűl is, megköszönvin egyszersmind azt neki, hogy 
hogy az próbára elmenendő hadaimnak elesiget ut-
jokra adatott, kinek kézhez vitelére már szolgámat is 
rendeltem Andrási mellé, hogy az Száva felmentiben 
hajón felszállítsák az Madács uramtúl denominált 
helyre. Idein reggel magam is hintócskán kimenvln 
az városon kívül mustráltam meg az elrendelt lovaa 
hadakat két seregben két zászló alatt, kiknek tiszte
ket magam eleibe hivatván, mint viseljík magokat, 
eleikben adtam. Madács uramat penig eleikben prae-
ficiáltam, és jelenlítekben pecsétes instructiómat kézi
ben adtam, követtem azután utamat, az hol czövekes 
lovaim füvön vadnak. Magam igen erőtlenül vagyok, 
még is segítőig nélkül lípíst is alig tehetek. Mind 
tegnap, s mind ma a doctor valamely fejír porocskát 
itatott velem. Szép idö volt. 

24. Vasárnap. Hogy annál rendessebben mehes
sen véghez az Madács urammal elküldött hadaknak 
az ö próbájok, az magam udvari síposit a rézdobos
sal és trombitásokat is az hadak után expediáltam. 
Ubrisi Ferenczet küldöttem vala Jenő-Palánkra ní
mely azon végházat concernáló dolgokkal, minthogy 
az ott való praesidiariusoknak nagyobb rlsze elment 
az hadakkal, ki is ma megtérvin, és parancsolatomat 
véghezvivin, hozta Sándor Gáspár uram levelit, az kit 
ö kegyelmit kísírö hajdúk hoztanak. Érkezek estve 
felé l.-fejérvári szerdár levele, és abba inclusive az 
jenöi passa levele, és recognitiója, Jenőben lívő Kis 
Miska nevű gyalog hadnagyom jó magavisellse, éa 
az ellenség ellen való emberkedlse felül. Ma új ób
ban afféle porocskát ittam egy kanálkába, és hasonló 
vízzel kenettem lábaimat, a mi nénitit az doctor esi-
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nált volt lábaim kenésire. Nagy zápor esső volt, és 
alkalmas ideig tartott. 

25. Hétfő. Kis Farkas érkezett Bujurdelembül az 
Száva mellett livö török véghely bfll, mely is a Lan-
dor-Fejérváron felül még tíz mértföldnyire van az 
Szávának egyik passussa, hozta az ott való passa 
levelit és ott hagyta egy jó csoport katonámat, kik 
még az asztalnokomtúl maradtak volt el minap s az-
olta ott laktanak s az ott való passátúl lllsbfll s szál
lásbúi accomodáltattanak, jött az oda felé való hírekkel 
és az Száva s Dráva között való végházak felöl való 
relatiókkal. írattam levelet Madács uramnak, és ugyan 
Kis Farkast expediáltam az hadak után, arra esvin 
próbájok, adhasson maga informatiót jött; postája 
Madács uramnak is L.-Fejérvárrúl az szerdáinál 
livö audentiájárúl és egyíb dolgokrúl való informatió-
val, mely levelekre is ugyan Kis Farkas által tétet
tem választ. Az császár hatvanig való éléses hajója 
Rhámhoz való érkezésének jött híre, és minthogy 
nálam is valamely ezer kila élés adása felöl való 
fermány vagyon, azon hajókrúl dispositiót töttem, 
hogy jó reggel az én tiszteim is ki menjenek és az 
fermány mellett az én részemrűl praetendált élíst ki-
vegyik az hajókbúi s elfoglalják. Én lassan erősö
döm , de szép idő lívln, az Palánkon kívül livö vete
ményes kertemben hintócskán magamat kivitettem, ke
veset nagy bajjal és segítve az kertben sétálgattam is. 
Estve újabban valamely port itatott velem az doctor. 

26. Kedd. Az hofmestert Káinoki Farkas ura
mat reggel el küldöttem az Dunának közelebb való 
révihez, oda jöttek az Dunán feljüvö éléses hajói az 
császárnak, kikkel voltak három sajkák is, és az Ali 
passa Duna kapitánya szüiktárja, az az fegyverhor-
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dozója, az mely császár ferniányát az napokban a 
vezér küldött volt kezemhez két ezer kila buzárúl, 
és ezer kila árpárúl a mellett az fermány mellett az 
hajókat ö kegyelme revideáltatván, az hol jobb és 
szebb búza 8 árpa tanáltatott, négy öreg hambáros 
llíses hajókat elfoglalt számomra, kinek is hírét 
ide beküldvín, tettem rendelíst, hogy azon gabona az 
hajóbúi kivetettessék, és szekerekre rakatván, beho-
zattassék az Palánkban livö hambárimban. Törtem 
arrúl is rendelist, hogy a mely rabokért, ráczok-
ért, kik szentai katonák voltának, Mezei Mihály 
nevű gyalog hadnagyomat, és Tolvaj Márton nevű 
karabílyosomat bocsátották el, bocsássak el az szen
tai postákkal és ugyan az szegedi kajitány postájá
val együtt, és az szegedi kapitány, úgy az Szegeden 
raboskodó Almási hadnagynak levelire, kiket Sán
dor Gáspár aramnak irtak volt, Petróczi István aram 
neve alatt tegyenek választ, úgy az mely levelet ne
kem irt az tételi kapitány, ugyan Petróczi uram neve 
alatt tegyenek választ. En pedig ma is csak egyfor
mában voltam. Szép idő volt. 

27. Szerda. Az élés alá szüksíges szekereket jó 
dispositióval kihajtván arra rendelt tiszteim, az ga
bona mirisíhez és szekerekre való rakatásához hozzá 
fogtak, és ma nagy részit be is hozták, és hambá-
rokba töltöttík, magam is kimentem volt arra hintó-
kocsin sétálni, s kevés ideig ott is mulattam a Duna 
mellett, kihozattam az rabokat, s postákat is, és ma
gam előtt adattam kezekben az leveleket, egy em
bert onnét rendelvin melléjek, az ki L.-Fejérvárig 
kisírje, irván L.-Fejérvárott livő residensemnek is, 
hogy ott is az szerdártúl passust szerezzen nekiek. 
az szegedi postának én is adtam egy törökül írott úti 
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levelet öreg török pecsét alatt, minthogy azon pos
tának újjabban el kell jünni az Almási dolgában, 
nigy szegedi katonát igírvén érette, disponálván az 
szegedi postát is hüsigemre, ki is obligálta magát; 
vissza jüvin ebidre ide, már itt tanáltam Hadnagy 
Mártont és Dósa Mihályt, kik feles leveleket hozta-
nak, az leveleknek megolvasása ntán azért hosszas 
audientiájok, és examenjek volt előttem de visis, et 
auditis. Ezek ntán volt audientiája az francziai resi-
densnek, közölvin vélle nimely neki is szüksíges 
tudására való dolgokat, és insinuálván, hogy holnap 
postám migyen Drinápolyban, ha mit irni akar, írjon 
az francziai udvarhoz, és a fr. orátorhoz. Elbocsátván 
tüllem az francziai residenst, írattam választ az Ve-
terani leveleire, parancsolván az jeni-palánki kapitány
nak, hogy az mely nímetek kisérték Palánkra Dósá-
jékat, ugyan azoktúl külgye el az leveleket. Délig 
igen szép tavaszi idő volt, délután essö is esett. Ma
gam is penig úgy tetszik, jobban érzettem magamat 
Mind ma s mind tegnap valamely camphoros s egyéb 
eszközökbül csinált vízzel mosatta s kenette azdoctor 
lábaimat, és csak hidegen, de hamar be ment az lá-
bomba. 

28. Csütörtök. Gondoltam, hogy már jobban le
gyek , de azon nehézsíget kezdek érzeni, és ma pró
bálván az járást, csak valami lipíst is alig tehetek, 
ma reggel megint füvekbül, és gyükerekbfü csinált 
meleg vízzel mosatta, ásztatta és spongyiával dör-
göltette az doctor az fájdalmas erőtlen tagokat lá
baimban , egy okká bort is elegyltetvén az víz közzé. 
Másnap estig sok foglalatosságim voltának, árku
sokra terjedő levelet íratván Sándor uramnak, írat
tam törökül az Reiz-effendinek is az portai ministe-
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rek közzül nem is másnak, írattam az francziai orátor-
nak is, Sándor Gáspár uramnak írt informatíokra re-
legálván őket, nimely Erdélybül vettszüksíges hírek -
rül, és az ellenség dispositiójárúl Írattam az Duna 
kapitányának Ali passának is, Petróczi István uram
nak recomendálván, hogy ugyan az Dunán hajón Pa
lánkról expediálja ö kegyelme bizonyos hajdú által. 
Az Erdélybül vett hírekhez kípest biztam Petróczi 
uramra az jeni-palánki végházba való rendbe titelít 
nimely dolgoknak, s megvizsgálását. Az jeni-palánki 
végházhoz holduló szeginysíg és az jeni praesidiáriu-
sok között való nimely dolgoknak eligazítását is bíz
ván ökegyelmire expediáltam Jeni-Palánkba,úgy az ott 
való kapitány Daróczi András öcscsinek dolgának hír 
szerint való investigálását is, ki is mostan Dósával 
és Márton deákkal együtt járván Erdélyben nimely sza
vaiért , s dolgaiért suspicióban vétetődvín, megares-
táltatott. Az francziai residens, és az doctor is irván 
leveleket, az én levelemmel együtt estve felé expediál-
tatot. Drinápolyban egy Balog László nevű postám. 
Az mint ma reggel, úgy délbe. és estve is hasonló 
vízben mosattam, s ásztattam az lábaimat a doctor 
praescriptiója szerint. Érkezett két katonám Tömös-
várrúl is Jenő alá ment újjabb nímet hadaknak az Di
rivel , kikrül is irtam Drinápolyba. Az élés hordás
ban az én embereim, s szekereim véget érvén, az ha
jókat Landor-Fejérvár felé felklsírtettem. Ebédi ideig 
szép idö volt, ebíd után nagy, és alkalmas ideig tartó 
zápor essö esett, estve felé megint tisztult, és szeles 
idö volt. 

29. Péntek. Megtért Petróczi uram Palánkról, 
jó dispositióban hagyván az végházat, és elküldvín 
az Duna kapitányának Ali passának irott levelemet 
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is. Érkezek egy végbeli török Jenöböl, ki mellől 
más törököket az pusztai katonák elfogván, nehezen 
recipiálhatta magát Palánkban, de az leveleket, ki
ket Jenőben kézihez adtának, elhozta bikivel, hozott 
nekem Is levelet Jenőben lívö Kis Miska nevti had
nagyomtól, hogy Jenőt megszállották, s lüni kezdet
ték , két nap volt benn, Hajszler nevű német gene
rál lívín alatta, négy regement nimettel és valamely 
magyarokkal szemben lívín azon Jenöbül jött török
kel , minthogy ugyan ö jött volt ki tavaly is Várad-
búi , mikor obsidióban volt, és magammal vittem volt 
le innen is Drinápolyban, de útbúl előre küldöttem, 
az fő vezérnek, és l.-fejérvári szerdáinakszóllótörök 
levelek lívín nálla, meg examinálása után itt mulatni 
nem engedtem, hanem el küldöttem L.-Fejérvárra. 
Én egy formában vagyok. Az éjjel s reggel is híves 
idő volt, ma penig sok essö esett. 

30. Szombat. Farkas Pál bejárómat expediáltam 
Galambvárában oly dispositióval, hogy ottan az 
Duna melyíkín vigyázzon az ellenség dolgaira, és hí
reire, úgy az Dunán feljüvő császár ílises hajóira, és 
az Nikápoly felől feljüvő hajóimra s embereimre, s 
azoknak securitásokra, és hogy mindezekrül az mi 
híre líszen, sietve tudósítson, küldöttem a végre is 
két katonámat is adjungálván melléje, minthogy már az 
gyümölcsnek is ideje ben vagyon, hogy az galambvári 
hegyekről asztalomat gyümölcscsel tartsa, és lega
lább egy hétig Galambvárában lakjék. írattam az 
tömösvári Topaly Hosszain passának is, és Petróczi 
urammal írattam Tömösvárott lívö lovas hadnagyom
nak Szamárossinak is, hogy az vele lívö katonákkal 
onnan idehozzam jöjjön, mely levelekkel két katoná
mat expediáltam. írattam választ Kis Miska nevű 
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gyalog hadnagyomnak Jenőben Az doctor estve va
lami édes, zavaros potiót itata velem; lefektemkor 
estve hasonló vízben áztatta lábaimat, mint már egy
nehányszor. Estve felé magam mulatságában ki men
tem vala hintócskán az mezőre, revideálván az veté
seket , de oda sokáig nem mulattam, hanem vissza 
jüttem. Ma szép idö vala délig, délután beborult 
idö volt. 

31. Vasárnap. Ma jó reggel expediálhattam csak 
az Thimösvárra küldött katonáimat oly instructióval, 
hogy estve megindulván Jeni-Palánkrúl, holnap na
poljanak s másnap, ha mind éczakával is be menni 
igyekezzenek. Estve újabb gyükerekbül s füvekbül 
csinált vizben áztatta a doctor lábaimat, meleg víz
ben is, újítatta is, havaiamennyire meghidegedett, to
vább egy óránál tartottam benne, és midőn lefeküd
tem volna, egy pilulát benyeletett velem. Ma szeles 
és híves idö volt. 

JUMIS. 

1. Hetfű. Nap feljötte előtt mentem ki vadászni, 
igen szép tiszta, csendes idölívín, az hová is érkezek 
két katona Bujurdelembíll L.-Fejérvár felül az Száva 
mellül, kiben is Madács Péter uram megírja instruc-
tiója szerint, mint ment által az Száván, mikor indult 
Bujurdelembtil, hány száz törökkel szaporodott meg, 
és micsoda próbát tett fel. Az landor-fejérvári szer-
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dár mellett livő kapithihám Sz. Andrásai János is ér-
kezek estve nlraely informatiókkal 

2. Kedd. Érkezek Veterani generális német gene
rál egy ig«n embertelen levele, fenyegetödzö is egy
szersmind, kiben Sándor Gáspár uramat is mocskolja, 
nem tartván azért méltónak és érdemesnek az vá
laszra, Ugróczi László komornyikommal tétettem vá
laszt hasonló formában, az mint a levél indiscretiója 
kívánta, de csak Antoninak, tudván, ö megküldi az 
generalissának, küldöttem Palánkra Pogány Zsig
mond palotásim kapitányát és Pápai Gáspár bejáró
mat, hogy az Antoni embereit, kik tegnap oda érkez
tének , az említett levelekkel bocsássák vissza, ordi-
nantiát is küldvín az palánki tiszteknek, hogy többé 
az ellenség végvárábúl jüvö embereket be ne bocsás
sák, se véle ne szólljanak, küldöttem őket más dis-
posirióimnak véghez vitelére is, nevezetszerint Je
ni-Palánkban lívö idegen nemzetbül álló rabomnak 
megexaminálásá és felöle tett újabb dispositió effec-
tnálása végett és rabságomban lívö Horváth Mátyás 
nevű labancz kapitányt is hivattam magam eliben, 
beszilvín vele szabadulása modalitásárúi, de semmi vé
get vele nem érhettem. Ezek után bizonyos punctu-
mokbúl álló instructiókat adtam ki subscriptióm 
alatt főélésmesterem és komornyikom kéziben az 
előttem lívö tábori expeditióhoz kipest, és az itten 
folytatandó oeconomia 8 felesígem provisióját concer-
náló dolgokban. Ma engem semminemű, sem belső, 
sem külső orvossággal nem éltete az doctor tegnapi 
fáradságomhoz kipest, és hogy holnap akar valamely 
orvosságot beadni, ma nyugodnom engedett, tegnap 
estve igen megdagadt volt az lábam, de az múlt écza-
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kai nyugovással alkalmasint nieg lohadott. Szép idö 
volt, de délután egy kis essö esett 

3. Szerda. Szent-Andrási Jánost újobban Fejér
várra küldöttem az ott való szerdár mellett való resi-
denségre instructióval, bizonyos dolgokat is bízván 
reája, és újabb dispositiót tévén az Fejérvárott vett 
bázbely építésirtil is, minthogy az épületekre való 
fákat is megvágták az Morova erdejin. Tettem arrúl 
is rendelíst, hogy azon fákat hidasokra rakván fel
szállítsák L.-Fejérvárra mesteremberekkel együtt, 
az kik ottan építeni fogják. Az francziai residensnek 
is volt audiencziája nállam, érkezek egy hajdú posta 
is Sándor Gáspár uramtúl, kit Viddinyig vitt volt le 
magával, és Yidintül bocsátotta vissza, oda érkezvín 
Oroscsikra, Nikápolyra, Bukurestre, és Bujurdulembe 
külömb külömbféle vásárlásokért küldött szolgáim g 
hajóim, kiknek is vévén tudósításokat, kívánják secu-
ritásokrúl való provisiómat, minthogy Vidinybül is 
meg kellett indulni ok, és az Vaskapun innen félelme
sebb utjok, Írattam választ levelekre, dispositiót té
vén , mint jöjjenek, és meddig küldöm eleiben az co-
mitivát. Jó reggel az doctor újabban valamely orvos
ságot adott be, pilulákat ostyában betakarván, nye-
lette el velem, mely gyönge purgatió lívin, délig 
négyszer volt operatiója. Szeles idö volt. 

4. Csötörtük. Az tegnap bevett orvosság causálta-e 
vagy egyéb nyavalya ? nem tudhatom, de az mint az 
doctor a jelekbül megesmeré, maga kívánta irritálni, 
és megmozgatni, mert az jobb lábom bokájábúl az fáj
dalom a lábam fejiben terjedvín ki, ma sokkal roszab-
búl voltam az lábamra, és nehezebben is hághattam 
reá, azonban az íjjel az oldalomba is nagyubb nehéz
séget érzettem, az jobb kezem feje lívín fájdalmasabb 
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és dagattabb, ott is rettenetes vizketegséggel sok fa-
kadikocska fakadott ki, azonban az vizelletem is 
nehezen, és fájdalmasan migyen tüllem, és feletíbb 
zavaros formában, mely is mikor megszáll, sok rút 
matéria száll meg az edínyben, mely interveniált al-
teratióm között biztat az doctor. Érkezek az pancso-
vai Abdnlkadir nevű passa levele. és azzal együtt az 
tömösvári passájé is, kiben insinuálja, hogy Boros-
Jenöt az törökök feladták az nimeteknek hitre, az ott 
való praesidiumot Tömösvárra várta az nap az passa, 
a mikor, a levelet irta. Érkezek a Duna kapitánya Ali 
passa levele is, kiben insinuálja, hogy az Tachtaliához 
érkezett, és hogy egyníhány fegyveres furkátákat 
Rámhoz, és egyníhányat Galambvárához rendelt ad
dig is, míg maga feljüne. Vettem újabb tudósításokat 
az hajóimmal jövő szolgáimnak is. Pogány Zsigmond 
és Pápai Gáspár is meg érkezinek Palánkbúi, véghez 
vivín ottan dispositiómat parancsolatom szerint. Sze
les idö volt napestig. 

5 Pintek. Kiváltkipen a vizelletemre nízve rosz-
szabbúl vagyok, úgy hogy ma az vízellisnek vige-
zise vércsöppekkel ment. véghez, az lábomra is egy
formában voltam, de ugyan kimehettem sétálni hin-
tócskán az szőllöhegyben livö cseresznye fákhoz, és 
valamely gyümölcsösnek nizisíre. Az tömösvári pas-
sának levelire választ tétetvín, az postákat vissza-
bocsátottam. Ali pasának is választ Írattam, és mint
hogy maga adott reá alkalmatosságot, hogy megküldi, 
Írattam az tatár Chámnak is. Szép idö vala. 

6. Szombat. Az mai napnak nagyobb ríszét fek-
víssel töltöttemel, és ma is egyformában voltam, mint 
tegnap, majd minden órán vizellnem kell, és nem ki
csiny fájdalommal vígezödik, az lábomra sem voltam 
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jobban, mind tegnap estre, s mindma reggel édes tej-
bűi s viola gyülepbtil és még valamivel Összetempo-
rált itallal éltetett az doctor, és valamely vízzel is 
kenette fájdalmasabb riszit lábomnak. Érkézé kaz l.-fe-
jérvári szerdár levele, és abbaninclusive bujurdelemi 
passa tudósítása, kiben írnak Eszék felé küldött ha
daimnak próbájokrnl. Nímely belsőbb dispositióim 
körül való dolgokban foglalatoskodtam s nímely szük-
siges dolgaimnak folytatásával újabb instructiót írás
ban adattam ki nímely tiszteimnek. Áz föélésmeste-
rem után való számtartó meghalván, becsülettel elte
mettetett , kinek helyére mást constituáltattam. Szép 
idő volt. 

7. Vasárnap. Érkezek levele az bujurdelemi pas-
sának, és ugyan Bujurdelembe Madács uramtúl ha
gyott szolgámnak (kit élés szerzíse és kíszítése vé
gett hagyott) tudósítása hadaim megfordulásokrúl és 
szerencséjekrül. Estve felé penig érkezínek palotá-
simba, magátúl Madács uramtúl hozván levelet is ö ke
gy elmltül, kikben megírja circumstantialiter, mint jár
tának oda, megírta az vesztesiget és nyeresíget is, 
derík emberek és tisztviselők is esvín sebben, em
bereimben , és legkiváltkíppen meghitt kedves szol
gáim és fegyverhordozóm szegíny Szuhai György lö-
vís által való eleslsít is írja, kit ugyanaz Bukó vízen 
által hozván, innen temettetett el, mely casuson én is 
nem kevéssé törődöm, Isten irgalmazzon szegínynek. 
Én ma is egyformában voltam, többire csak feküd
tem. Az mely matériát az doctor megindított bennem, 
az is még nagyobb mértékben és hasonló alteratió-
val, mint tegnap, igen gyakran ment tüllem, minden 
órának ideje alatt klnyszerítvín az vizzelésre. Szép 
tiszta idő volt. 
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8. Hétfő. Mind az est ve, s mind ma valamely po
rokat, azután estre dinyemagbúl és tejbül s valami 
viola gyülepbül csinált italt itatott velem az doctor, 
reggel penig édes tejet az por bevétele után, az íj jel 
ötször, vagy hatszor hasonló fájdalommal vizeltem, 
Dgyan egy mogyoróni.genyecsíggel össze alatt vér jött 
ki az vizelletemmel két ízben is, az többi is véresen. 
Az íjjel Debreczeni János nevű* bejáróm érkezek Bu-
jordelembtil, az Száván hajón jött L.-Fejérvárig, s 
onnan is az Dnnán az ide való osztrovai révéig, hét 
sebest is hozván magával, kik között hadnagyok is 
hvín, szállásokról, tartásokrúl, s gyógyításokrúl dis-
positiót tettem. Landor-Fej érvárral is érkeztek leve
leim, és Horváth Ferencz aramtól is, kibül kitetszik, 
hogy ma régen várt hajóimmal Galambvárához érkezik; 
küldöttem azért dispositiót, hogy Horváth Ferencz 
aram sietve jöjjön ide Galambvárárúi az informátiók-
kal, az hajókkal is penig siessenek az Dunán az pose-
rolczai közelebb való rivhez. Ali passának is Írat
tam ezen alkalmatossággal, includálván az Csaffer 
passa és bujurdelemi passa leveleit, kiket nekem ir
tanak Jeni az nímettfíl való megvétele, és hadaim
nak Eszék felé való próbájok felöl, insinuálván neki, 
hogy azon híreket adja az tatár Ghámnak is érti
sire. Választ tétettem az l.-fejérvári szerdár levelire, 
és írtam azzal együtt Madács aramnak is nlmely 
szüksíges dispositióimnak végbe vitelírűl L.-Fejér-
várott Váradi István bejárómat küldöttem az Morova 
rivíhez nlmely szüksíges parancsolatomnak véghez 
vitellért; magam alteratiómra nízve csak egy formába 
voltam az gyakor fájdalommal és vírrel egyvelges 
vizellet eatve felé nagyabb bágyadtságot is caosált, 
derekam, s oldalom nyilallását is érzettem, gyakorta 
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vizelletera fájdalmimnak lenialására három ízben is 
itatott édes tejet az doctor. Szép idő volt napestig. 

9. Kedd. Kandó János bejáróm érkezek, meg-
kfildvin általa Madács uram az kívántató szüksíges 
informatiókat oda való járásokrúl és próbájoknak 
kimenetelírül. Azonban a sebeseknek is tartásokrúl, 
szállásokrúl, gyógyításokról, az borbilyoknak való 
megfizetésről, és sérelmekért való contentatiójokrúl 
rcndelist tettem, gazdát rendelvín melléjek. Az ha
dak a Morován való költözésekrül is tettem disposi-
tiót, Jeni-Palánkrúl egy öreg hidasomat felhozatván 
az batuczai Morova réviben. Ma is mind két lábaim
nak alteratióját érzettem. Szép idő volt. 

10. Szerda. Madács Péter uram az vélle livö lo
vas hadakkal által költözvin az Morován, nímely lo
vas tisztekkel előre hozzám bejött, ki is oda való já
rásárúi egész relatiót tött, tött relatiót arrúl is, hogy 
mind az lovas, s gyalog hadakat az Bukó vizíjig el 
vitte, holott is azon vizet mindenütt fegyveres ellen
ség strásalván, különben által rajta nem mehettek, 
hanem nagy és sokáig tartó puskázással nyerhettek 
passnst az által menetelre, holott is az lovas hadakba, 
az kik jó paripások voltának, az Bnkon által mentek, 
és a ki falukat ott körül kaphattak, azokat felverik, 
és az Dráva felé is elmenvin, s Eszéken felül is pe-
netrálván, kevés marhabeli nyeresség nélkül nem tér
tének meg, addig Madács uram gyalogsággal és az 
lovas hadak nagy riszivel az Bukó passusát őrizvén. 
Az mely lengyel postámat még tavalyi esztendőben 
az mikor az mellettem lívő francziai reSidens először 
ide jött, küldöttem volt levelekkel Lengyelországban, 
az azolta mind az lengyelországi fő generális Jablo-
novszky uram mellett lakván, ma megérkezék, első-
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ben is Drinápoly felé vivín ntját, hozta az lengyel
országi, francziai, és portai miniszterek leveleit, úgy 
az én Moldovába resideáló szolgámnak Székely Zsig
mondnak és az mostan Drinápolyba ÜTŐ moldovai 
vajdának is leveleit, hozta az én Drinápolyba lévő 
residensimnek leveleit, és informátióit is, kik között 
emlékezet van az angliai mediatorok negotiatióirúl. 
Az doctor ma is valamely port itatott meg velem, és 
aczilos tejjel éltetett minden reggel, s estve. Szép 
idö volt. 

ll.CSÖtörtök. Az gyalog hadakkal bejött Daróczi 
András uram is, és én is az gyalog hadak tisztjeit 
megvendígeltettem, az lovas hadak tiszteinek is bort 
és húst adattam, azon kivül is az nyert marhákbúi 
minden seregre s zászlóra osztattam ki, az többit az 
hadaknak közönsiges megegyezísekbül az én szüksi-
gemre elfoglaltattam. Ma is hasonló port itatott ve
lem az doctor, és mind estve, s reggel aczilos tejjel 
éltetett. Szép idö vala. 

12. Pintek. Noha alteratíó nélkül nem voltam, 
mindazáltal magamat fel vertem, és mindenféle tisz
teit hadaimnak felgyüjtettem magam eleiben, mint
hogy Madács Péter uram, mint feljebbvaló tiszt ni-
melyektűl köztilök ezen úttyokba offendáltatott, és 
az ő kegyelme szemilyiben én is arrúl ttillök számot 
kirtem, és mint viseljik s alkalmaztassák ezután 
magokat, eleikben adtam közlöttem vélle az mostan 
az Portáról érkezett híreket is, az kik közönségesek 
voltak, és biztatván ükét, minthogy mind az fővezér
nek , s tatár chámnak jöveteleknek híre vagyon, 
mennyiben rendülhessék Isten jóvoltábúl ez idén le-
jendö boldogulásokat. Érkezett az l.-fejérvári szerdár 
panaszló levele is, hogy valamely törököket vagdal-
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tak volna az arra vissza jövő kuruczok, és valami lo
vakat s marhákat is kaptának volna el. Nyolcz óra 
után servitialéval éltem. Délután érkezek Szamá-
rossi nevti lovas .hadnagyom Tömösvárrúl az érette 
küldött katonákkal, elhozván magával az vele Tö-
mösvárott lakó katonákat is, vele együtt jött Kis 
Miska nevű gyalog hadnagyom, ki is az jenéi ob-
sidióba bent volt, és az mikor az várat a nimeteknek 
feladták, egynihányadmagával hüsigemre eljött, kik
kel együtt jöttének gyulai s tömösvári törökök is , 
hozták az feljeb emiitett hadnagyok az jenéi és tö
mösvári passák leveleit, kiknek is accomodatiójokrúl, 
élödisekrül rendelist tettem. Csernecz nevű falunál, 
ki is ide egy mértföld, mutatta magát kilenczvenig 
való pandúr az ott való malomnál, az malomba livö 
emberekbe is levágtak, és az malomba járó marháim
ban is elhajtottanak. Szép idő volt. 

13. Szombat.. Három sereg gyalogot három zász
lóval és egynihány lovassal az itt livö és palánki 
praesidiáriusokbúl, az kik itthon nyugottak, küldöt
tem Zofia felé Drinápolybúl megindult, s útban livö 
szolgáim, s vélek livö javaim securitásáért. Egy ta
tár postámat penig az tömösvári passának egy agá
jával küldöttem Drinápolyban, s Jeni-Palánknál livö 
sajkákra, kik az Duna passusit őrzik, küldvín paran
csolatot, azok közül egyikre szálitván azon Drinápoly-
ba menő postákat, embereim Dunán le expediálták, az 
több törököket penig, minthogy L.-Fejirvárra való 
járások, oda küldöttem. Érkezett Magyarországbúi 
is egy emberem az oda látott, s hallott dolgoknak 
relatiójával, kit ennek előtte magam küldöttem volt 
el, jöttek vele mások is, az kik ezzel együtt Jenő 
megvétele alatt is az német táboron voltának. Az mai 
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Drioápolyba ment posták által, az torok urak kÖzzül 
csak az Reiz-effendinek s vezér thihájának írattam, 
irtam Skerletnek is egyníhány szóval, de büvebben 
minden occurentiákrúl kapithiháimnak. Az doctor az 
eddig observált porral és aczilos tejjel éltetett ma is 
kétszer. Szép idö volt. 

14. Vasárnap. Az éjjel roszabbúl voltam mind lá
baimra s mind az derekamra, s oldalamra, az vizel-
letben kőnyebsiget érzettem, és az matéria is vala-
menyire cessált, az ki eddig jött belőlem, reggel újra 
port, s aczilos tejet itatott velem az doctor. Hírem 
jött L.-Fejérvárrúl két ezer arnoltnak, és ezer vég-
beli török hadaknak oda való érkezísekríü. Az éjjel, 
és ma nappal is essö esett. 

15. Hetfii. Az elmúlt ijjel nagyubb nyilalásokat 
érzettem oldalaimba és az derekamba, és vizelletem-
kor, reggel is mind ma, s mind tegnap constipatió 
volt rajtam, nagy kínnal mehetvín csak valamely 
rísz is tfillem. Érkezett az ijjel Horváth Ferencz uram, 
a ki is novembertűi fogva lakik hol Drinápolyba, hol 
a Dana mellett Szilisztria tartományán, és Niká-
polyba, szüksíges dolgaimnak és tábori készületeim
nek procurálásáért, s vásárlásáért, s mind az Duna 
mellett,. s mind Havas-alföldiben livö vásárlásaimat 
hajóimra rakatván, a Galambvárig felhozván, Ga
lambvárán is innen hagyta már tegnap Őket több szol
gáimmal együtt Palánkhoz kellett ma érkezniek, 
aodentiája livin előttem, minden azóta folytatott dol
gokról relatiót tett, számot adván minden erogatiórúl, 
kézi között forgott tíz ezer forintbúi álló költségemnek. 
Hédi nevű régi vén hadnagynak (ki Magyarország
ban laktomban is az első seregek közt volt tisztem) 
iá ugyan más két Magyarországbúi htisigemmel jött 
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két szegíny leginynek volt audentiájok előttem, kik 
is töttek relatiót az ország állapotjárúl és egyéb ma
gokat concernáló dolgokról is. Változó idő volt, nagy 
menydörgís, villámlás és azzal együtt nagy zápor 
essö is volt mind nappal s mind estve. Valamely ró-
zsa-liktarinmba csinált porral éltetett ma is az doctor. 

16. Kedd. Ma nimely hadakat concernáló s azok
nak ílödíseket illető dolgokban voltam foglalatos. 
Megérkezék azonban estve felé Buknrestre két 
ízben járt hívem Székely Ferencz uram, és vele 
együtt Szombatfalvi Sámuel nevű étekfogóm, mind 
az első s mind az második dolgokban kivánságom 
szerint accomodálván magát az vajda, bizonyos 
napot determinálván az fövezértül tábori szüksí-
gemre rendelt ökröknek s juhoknak kézhez adá
sának, az havasalföldi vajda nekem és az felesige 
felesigemnek küldvín levelet, két hordós borokkal is 
kedveskedett, kiket ugyan magam illses hajóim hoz-
tanak fel Jeni-Palánkra. Az addig való alteratióim 
noha nimely gradusba kisebb volt, de más felől az 
nyillalás nagyubb mértékben volt, kiváltkipen az bal 
csöcsömben érezvín nagyubb fájdalmat és nyillalást, 
délután reám jüvén az álom, mint egy egy óráig való 
aluvásom után megizzadtam. Szép idő volt. 

17. Szereda. Veterani nimet és az karansebesi 
commendant rabok felül itt minapi, utóbbi leveleikre 
választ titettem, és az havasalföldi vajda és vaj dáné 
leveleire is replicáltam. Oroscsik és Nikápoly tájá
rúi érkéz vín meg hajóim a Dunának legközelebb való 
réviben, az hajók kiüresitisihez fogattam tiszteimmel. 
Estve felé érkezek postám Sándor Gáspár uramtúl feles 
és nagy csomó levelekkel, diariumokkal és egyszers
mind megbetegedlsinek hírit hozván Zophiarúl, úgy va-
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lamely pandúroktól való felverettetísit is Jagodinának. 
Ma servitialével éltem, mivel hogy az ijjel roszúl vol
tam , ma reggel nagy szomjúság volt rajtam, két íz
ben is gyülepbűl állóvizet kellett innom. Szép idö volt, 
estve felé nagy szél támadott. 

18. Csötörtök. Elöálom után jól megizzadtam, az 
izzadás után tisztát vivin magamra, ma is napestig 
bágyadt erővel voltam, az doctormanem éltetett sem
minemű orvossággal, hanem az constipatiótúl fílvín, 
vagy két kanálnyi baraczk virágbúi csinált siruppal 
éltem, az tegnapi orvosság után háromszor, az mai 
után penig kétszer volt székem. Csáki András bejá
rómat , és Jenéi nevű szolgámat Havasalföldiben kül
döttem oly instructióval, hogy Jenéi szinte Buku-
restre menjen, Csáki penig csak az cserneczi kapitá
nyig és az Sil vize melyikíre, mind az falukon s mind 
Bukuresten külömb külömbféle vásárlásokat paran
csoltamtenni, kikre mind az kettőnek pínzt is adattam. 
Az tegnap érkezett leveleket újobban revolválván, 
nimely becsületes híveimet élőmbe hivattam, és az 
benneklívő híreket velők is közlöttem. Napestig mind
inkább szeles idö volt, estvefelé dörgés volt. 

19. Pintek. Ma véget értenek tiszteim az hajókon 
hozott ílísbűl és portékábúl álló egyetmásoknak be-
hordásában , úgy az Yidinbül, és Nikápolybúl és Bu-
kurestrül hozott borokat is beszállíták. Az 1.-fejér
vári szerdámak jüvín nimely portai hírekrül tudósítá
sa, ma választ ti tettem, tudósítván én is nimely dolgok
ról. Nimely szolgáim s tiszteim közé valamely kara-
bílyokat és pisztolyokat osztattam ki Csak az ter-
miszet munkálódott bennem, igen izzadtam, delyesdi 
álmom után, kin az doctor is igen csudálkozott, bá
gyadtságot érzettem magamban. Szeles idő volt. 
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20. Szombat. Ma újabban egy óráig izzadtam 
termíszet szerint, ki ntán nagy bágyadtságot érzet
tem, úgy hogy a felülést is alig tehettem az nagy erőt-
lensíg miatt, az vizelletemben és nyülalásokba mind
azáltal könyebbsígemet érzettem, úgy az ítelhez is 
jobb appetitusom volt, az doctor sem éltetett semmi
nemű orvosággal. Szép idö volt. 

21. Vasárnap. Mikor megvilágosodott, újabban 
elszenderedvin, az után megint izzadtam tovább fél
óránál , reggeli isteni szolgálat után ebídhez filvin, 
úgy tetszik, jobb ízűt ehettem, ezek az izzadások igen 
tetszettek a doctornak, mondván, hogy ezután semmi 
belső orvosságot nem praeseribál, mert az termíszet 
maga munkálódik, azért is nem oly stricte kívánja 
élisemnek methodusát, mint eddig. Kéredzett mint
hogy az francziai orátor is meghadta neki, hogy mi
nekelőtte vissza menne Landor - Fej érvárra , mint 
olyan hires helyet meglássa, s megjárja, nekem is 
livin azért szándékom, hogy emberemet kttldjem L.-
Fej érvárra, készítettem el Orlai Miklós uramat bizo
nyos instructióval, választ tettem az szerdár levelire is 
és kézibe adtam az fővezér nékem szóló leveleit is, az
után sajkán expediáltam Landor-Fej érvárra Orlai 
uramat az doctorral együtt Az fő rendekkel nimely 
fennforgó dolgokról volt conferentiám. Az vizelletem-
nek ma megint nagyubb nehézségit érzettem, és az 
lábaimnak is fájdalmát, úgy hogy reá sem hághatok, 
az bal lábombúl az nyilallás szinte az térdemig is fel 
jött vala az térdem hajlása és kalácsába. Délután 
nagy zápor essö volt, de megint feltisztult. 

22. Hetfi). Az elmúlt íjjel igen nyughatatlan écza-
kám volt, kiért nappal is bágyatt erővel voltam, 
ebidre mindaz által felvevín magamat, híveimmel együtt 
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jó izücskét is ettem, délután elszenderedvín egy ke
véssé izzadtam, három fertály óráig jól beleplezvin, 
az izzadásnak hasznát érzettem. Délután volt audien-
tiája Száli aga nevű töröknek. Voltak nimely külső 
dolgaimrúl való dispositióim is. Meleg idő volt, délu
tán essö is esett, nagy szél is volt. 

23. Kedd. Az mai napot is többet fekvissel töl
töttem , az elmúlt napokba az mely nyavalyákba vol
tam , azoktúl meg sem menekedhettem még égiszen, 
úgy hogy semmi erőt nem vehettem, mindazáltal ma
gamat felültettem két, vagy három izben is, dolgaim
hoz láttam, ebídet is némely főrendekkel együtt öt-
tem, az Zophia felé küldött zászlóim tiszteinek Nis-
rül küldött leveleket vettem, s azokban nimely hí-
rekrül való informátiójokat, úgy L.-Fejérvárrúl is 
ott való residensemtül az oda való occurentiákrúl. 
Almási nevű gyalog hadnagyom, ki is majd eszten
deje hogy raboskodik , megszabadulván, érkezett 
Szegedrül, ki is tett relatiót az oda hallott, s látott 
dolgokról. Szép idő volt. 

24. Szerda. Az íjjel nyugodalmas éczakám volt, 
de az vizelletemnek nehézsége, s olykor vlresen s 
zavarosan való menetele még sem szűnt meg, úgy az 
lábaimnak fáj dalmais, noha az mennyire az térdemre 
jött fel, az megint oszlani kezdett, úgy az jobb ke-
zembtil is az daganat kiment. Almási nevű rab had
nagyomnak volt audientiája, az vasat rúla levítetvin 
az szegedi labancz rabokat érette elbocsátottam, kik
hez is valamely kegyelmességemet mutatván, magam 
htisigíre disponáltam, hogy ez után a mikor afféle 
postálkodásokban járnak, minden híreket igazán 
meghozzanak. Az palánki hadak valami pandúrokat 
is felvervin, az rabokat ide behozták. azok között 
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egy zászlótartót is. Horvát István becsületes hívem, 
kit is ezelőtt valamely hetekkel expediáltam Szilisz
tria felé bizonyos dolgaim végett, megérkezék, ki is 
Dobrocsánba valamely lovakat és ökröket vásárol
ván szüksígemre, kár nélkül meg hozta. Szép idő 
volt. 

25. Csütörtök. Megérkezék Orlai Miklós uram 
L.-Fejérvárrúl az fr. doctorral együtt, ki is az szer-
dárnak meg mutatván az fővezér nekem irottkét rend
beli leveleit, az szerdár is viszont ö kegyelme előtt 
az ö neki irott fővezér levelit megolvastatta, melyhez 
kípest minthogy az vezér kívánsága is az, hogy Tö-
mösvárra hadak expediáltassanak, az török ríszrül 
az szilisztriai passa fog a török hadakkal el menni, azért 
én is, az ki telhetik az én ríszemrül lovas hadaimhan 
kíszitsek ezen szolgálatra, minthogy azért ez a vezér 
parancsolatja is, elvígeztetett a szerdár és Orlai úr kö
zött, hogy ezen expeditió el ne múlljék, hanem mind két 
rlszrül az hadak elkíszítessenek, mely dolog végett 
becsületes híveimmel conferentiát tartván', újjóbban 
Ugróczi László komornyikomat küldöttem az szer-
dárhoz Landor-F ej érvárra, izenvén általa, hogy az 
én ríszemrül való hadakat elkíszitvín, hétfün meg
indítom , és L.-Fej érvárhoz küldöm, csak az szerdár 
is ílésekrül provideáljon, biztam valamely pínznek 
szerzísit, és egyéb szüksíges dolgokat is az komor
nyikra, írtam az bujurdelemi passának is ezen alkal
matossággal , és az Horvát István uram hozta a szi
lisztriai passa levelire is válasz írattam. Almásit az 
mostan szabadult hadnagyomat Galambvárra expe
diáltam az ottvaló pracsidiáriusok gondviselésire, 
minthogy az előtt is ö hozzá tartozott azon gyalog 
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sereg. Nagy zápor esBö és nagy menydörgés, s vil
lamás volt. 

2€* Pintek. Napestig az expeditiók íratásában 
nagy foglalatosságom volt, estvére kelve expediáltam 
az levelekkel postámat az fővezérhez, most tívín vá
laszt az elmúlt napokban érkezett fővezér leveleire, 
bőven Írattam törökül, kivált az Reiz effendinek, 
megírtam az fennforgó hírekkel együtt magam opinió-
ját is. Sándor Gáspár uram levele érkezett az íjjel, 
kire is az mostan elment posta által válasz Írattam, 
minthogy elő fogja találni ő kegyelmit. írja Sándor 
uram, hogy Szabó András lovászmesterem elő kerül-
vin, ö kegyelmivel megegyezett az vásárlott lovakkal 
együtt Az pandúrok keresésire küldöttem volt ki az 
hajdúkban, de harmadnapig oda ki való járások után 
semmire nem akadván, ma megtértnek. Ma az itel-
hez ebiden, s vacsorán jó appetitusom volt. Ebid 
előtt egy óránál tovább izzadtam, de cgyébkint csak 
egyformába érzettem magamat. Délután nagy zápor 
essö és menydörgés volt. 

27. Szombat Újabb levele érkezvln Sándor Gás
pár uramnak az íjjel, kiben még valamely hadat kivan 
maga eleiben, az magam quardiájábéli hadaim közül 
kommendír ózva küldöttem újabban egy zászlóval egy jó 
sereg lovast, nagyubb ríszit hosszú puskásokbúi ren-
delvín. Az Tömösvár felé rendelt hadakat is ma mus
tráltam, kiszitettem. az kik ezen útra lovakra s fegy
verekre nizve alkalmatosabbaknak ítéltettek. Az el
menő hadaknak hó pínzt és szüksígekhez kípest csiz
mát, posztót és abat osztattam. Szép idő volt. 

28. Vasárnap. Az hadakkal Orlai Miklós uramat 
kívánván expediálni, Petróczi István uramat penig L.-
Fejérvárra, az expeditiókat kiszitettem, oonferentiát 
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is tartván)beesületes híveimmel, ebben tölt az mai 
nap el. Noba felöltöztem, de egyformába voltam az 
erötlensíg miatt. Ebídet híveimmel együtt öttem. Szép 
nyári idö volt. 

29. Hetfii. Petróczi István uramat expediáltam 
Landor-Fejérvárra az magam sajkáján bizonyos iu-
structióval, és az szerdárnak szóló levéllel. Orlai 
Miklós uramat praeficiálván az lovas hadak eleiben, 
annak is bizonyos instructiót adtam, Horváth Ferencz 
lovas kapitányt is adjungálván melléje az hadaknak 
igazgatására, öt zászló alatt három százig való lovas
sal expediáltam L.-Fej érvárra. írtam az tömösvári 
Topaly Husszain passa vezérnek, és Fuaduk passá-
nak is, ki tavaly tömösvári passa vala, írtam az ott 
való Alaj bégnek, és ugyan Husszain passa Déván 
effendijének is. Ezekután tettem dispositiót nímely ezen 
a földön folytatandó oeconomia dolgaiban is, az mint
hogy három négy naptúl fogvást már is az szénát sza
porán kezdik behordani, az palánkon kívül kazalok
ban rakván. Az rhámi s poserolczai, és egyéb tö
rök tiszteket is fel gyűjtetvén az szegénységgel együtt, 
voltak nímely igazitások az palotán az szegínység, 
és az törökök között. Napestig szép idö volt, én pe-
nig csak egyformában vagyok. 

30. Kedd. Az elmúlt íjjel éjfél után érkezek az 
komornyik Ugróczi László Landor-Fejérvárrúl, Pe
tróczi István uramat Szendrönél találta elő, relatiót 
tívín ugyan éczaka az oda való dolgokrúl, és az mint 
jelenté Petróczi István uram újabb dispositióm várása 
után Szendrönél subsistál, azért ö kegyelme után is 
újabb ordinancziát küldöttem, megírván, mihez tartsa 
ö kegyelme magát. Érkezek Daróczi András uram, 
jeni-palánki kapitányom tudósítása is az Dunán túl 
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hvő ellenség végházai felöl való hirekrül, kfildvín 
meg Veterani generál és az karánsebesi commendans 
leveleit is, kit ma küldöttének be az falukon lívö ni-
met salagvárdák Jeni-Palánkra. Estve felé érkezek 
meg egy postám, Havasalföldiben küldött szolgáim
tól az reájok bízott dolgoknak informatióival, tud
tomra adván azt is, hogy az török császár rendelísi-
bül az mely marhát s jnhot Havasalföldiből kellett 
adni az havasalföldi vajdának magam szüksigire, az 
már kiszen vagyon, csak küldjek eleiben, mert az he
gyeken által eligsíges kísérő nélkül nem merik hajtani 
az hegyekben lakó feles pandúrság miatt. Az íjjel egy 
óráig változó szeles essös idő vala, ma penig szép idő 
volt. Már nígy öt naptúl fogva valami baleaminon 
olajjal keneti lábaimat az doctor, de még eddig kevés 
haszonnal, magam iránt penig egyéb alteratiómra 
nízve az vizelletem dificnltására nlzve újabb nehízsí-
get és alteratiót érzettem. 

JÚLIUS. 

1. Szerda. Az tegnap érkezett levelekre nízve vá
laszt titetvín, Szendi Mihály bejárómat rendeltem és 
ugyan Cserepi János nevű kapitányomat Palánkról, 
hogy harmadfél száz gyaloggal leinduljanak az Du
nán, és menjenek Havasalföldinek Csernecz nevű vá
rosáig, bízván ezen alkalmatossággal valamely vásár-
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lásokat is reájok, kikre pinzt adattam, és e végre 
hajót is parancsoltam levítetni, az kin felhozzák. Er-
kezínek az L-f ej érvári szerdái- és silistriai passa le
velei, kiben insinuálják, hogy az TömÖsvár felé ren
delt hadaknak az Dunán való általköltöztetiseket ma 
kezdették el, siettetvén az én ríszemrűl valókat is. 
Szép idö volt. 

2. Csütörtök. Az itt való törököknek volt andien-
tiájok nálam, magok dolgai végett tívin le instantiá-
jokat, kiknek cum contento volt tülem válaszok. Már 
az árpa-aratásnak is ideje bejüvín, az aratásrúl és ka
szálásnál tettem újabb dispositiót. Ma is változó idö 
volt. Én penig csak egyformában voltam. 

3. Pintek. Érkezek Petróczi István uram L.-Fe-
jérvárrúl, által tívín Pancsovára az hadakat, az szi-
lisztriai passa is az török hadakkal által költözvin, az 
szerdár az én hadaimnak való ílíseket kiadatta. Érke
zek lovas két katonám is Sándor Gáspár nramtúl ide 4 
órányi földre hagyván egy erdőben, izcnte, holnap maga 
is ö kegyelme be érkezik. Az elmúlt éczaka igen nyug
hatatlan éczaka volt, ki miatt nap estig is alteratus 
voltam, és mintegy hideglelésnek s forróságnak spe-
ciessit érzettem. Igen szép idö volt. 

4. Szombat. Megérkezék Sándor Gáspár uram 
ebíd tájban s vele együtt Bai András bejáróm is, kit 
nímely pinzek felvételire Drinápolyban tartottam, el
jött az komornyikom Boczkó Jónás is 30 terhes lo
vakkal s öszvirekkel, elhozván az franczia és az 
porta ríszirül való költsíget is. Hozott Sándor Gás
pár uram az vezér nevivel is egy török lovat, és az 
Kajmckám passátúl is egy struczmadárnak tojásábúl 
csinált pohárt. Megérkezék Szabó András nevti lo
vászmesterem is, az ki is Moldvábúl szép paripákat 
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hozott számomra, és más közönsiges lovakat is. Az 
éczaka hajnal felé érzettem valamely változást, kit 
az doctor nyavalyám megfordulásának bizonyos jeli
nek tart tegnapi alteratióimhoz klpest, mindazáltal 
ma reggel orvossággal élvén, volt háromszor opera-
tiója, ágy tetszik tapasztalható könyebbsíget érzettem. 
Szép idő volt 

5. Vasárnap. Ma az Drinápolybúl hozott jóknak 
revisiójához és inventáltatásához fogattam, számot pa
rancsolván vétetni szolgáimtál nimely embereimnek az 
kezek között forgott költsíg iránt. Vettem Ali passa 
Dana kapitánya levelit, ki is Galambváráig feljött 
vala, de újabban Poricsához vissza fordált, insinu-
ilja, az fővezér levelit vette, kiben irja neki a vezér, 
hogy az én javallásomat vette, hogy az Duna szóró
saiban snbsistáljon az vezér kiérkezésig, értekezvin 
én tfilem is az hirekrül. Ma valamivel jobb eröcskét 
kezdtem érzeni. Szép tiszta idő volt, hanem estvefelé 
egy kis essö volt 

6. Hetfú. Fileki Mátyás bejárómat Ali passához 
küldöttem bizonyos követsiggel. Még is gyenge 
erővel vagyok, az ijjel is oldal- s derékfájást s lá
baim s karjaim nagyabb erötlensigit érzettem. Vol
tak conferentiáim becsületes híveimmel az fenforgó 
hirekrül s állapotokról. 

7. Kedd. Valamely labanczoknak Jeni-Palánk 
alá való csapatoktál jött ma informatióm az ott való 
kapitánytál. Érkezek levelem Orlai uramtól is, és az 
ezilisztriai passátál, voltak azonba nimely igazgatá
sún belső dolgaim között. Még is gyenge erővel va
gyok. Változó idő volt. 

8. Szerda. Sándor Gáspár érkezísitül fogva arra 
rendelt szolgáim ma értek véget az hozott portékák-
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nak inventálásában, magam is mind az vásárlóit lo
vakat s portékákat revideáltam. Ebid után, noha még 
gyenge erővel vagyok, de hintócskára títetvin maga
mat , kimentem az kertemben aer változtatni, oda mu
latván magamat egy ideig. Érkezek meg Ali passá-
túl Fileki Mátyás bejáróm, minden dolgokban confi-
denter és embersigesen adván ki magát. Érkezek 
meg az karábílyosim zászlótartója Palásti Gergely is 
Tömösvárrúl az oda való hírekkel. Megjött L.-Fe-
jérvárnil Andrásai Zachariás bejáróm is, véghez vi-
vin ottan az reá bízott dolgokat. Reggel essős idö 
volt, azután szép tiszta idö volt. 

9. Csötörtök. Reggel idején aer változtatni ki
mentem vala az mezőre, oda. az hol a lovaimat tar
tom , az hová is mindenestül fogva lovaimat magam 
elibe hozatván, mind az táborra menendökrül s mind 
az elmaradókról s azoknak abrakolásokrúl rendelíst 
törtem. Az l.-fejérvári szerdárnak levelet Írattam. Ér
kezek meg Karánsebesrül egy emberem az oda való 
hírek s állapotok felül tivin relatiót. Szép idő volt, 
magam is az járás után megbádgyadtam. 

10. Péntek. Idejin reggel érkezek az l.-fejérvári 
szerdár levele, kit maga kézivel írt, adván értésimre, 
hogy az fővezértttl fermánya jött, kiben parancsolja 
neki, hogy az L.-Fejérvárra feljött hidasokat nímely 
impedimentnmokkal együtt le küldje Oroscsikhoz, mi
vel az fővezér úgy kötött az tatár Hámmal szót, hogy 
Oroscsikhez jüvüi, ott menjen által az Dunán az török 
táborral, és a fővezér az tatár Hámmal együtt men
jenek be Erdélyben, s engem az ország birodalmá
ban beültessenek. Landor-Fejérvárnak és ennek az 
országnak oltalmazására az nrmeli passa, ki egy
szersmind Arnolt passa is Mahmnt bég Ogli rendel-
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tetett volna. Ezen leveleire az szerdárnak választ 
titetvin, küldöttem Sándor Gáspár aramat hozzája 
az porta dispositióinak jobban való kitanulására s 
megvizsgálására. írtam Ali passának Duna kapitá
nyának ezen hlrekrül. Volt ugyan ezen hírekről con-
ferentiám becsületes híveimmel, és disposítióm ha
daim tiszti s szolgáim között. Ma napestig rekkenő 
idö volt, én pedig még is nehezen vehetek erőt, mind
azáltal ma is ki voltam hintócskán az mezőre sétálni. 

11. Szombat. Remínlvín, hogy az kin való sétá-
lással, azzal való fárasztással, és gyakor aer változ
tatásával használok magamnak, ma is szekérre tétet-
vín magamat, kimentem vala, de kevés látattya volt 
mind eddig annak is, erőmnek megfordulását nehe
zen érezhetem, sőt az jobb lábom is jobban meg-
dagadott. Ma az vadászat alkalmatosságával díver-
táltam volt az mezei munkásimhoz s takaróimhoz 
is. Délután igen rekkenő idő lívín. máskint is nagy me
leget érzettem és mint egy változást magamban. Nap
estig tiszta nyári idő volt. 

1 £ .Vasárnap. Érkezek postám jó reggel Drinápoly-
bol, a fövezér,portai miniszterek, és több magam em
berei leveleivel, kikben is confirmáltatik az fő vezér 
Oroscsik felé való indulása, és az tatár Ghámmal 
együtt Erdélyre való szándíkozása, ezelőtt egy hét
tel indulván meg az fő vezér Drinápolybúl. Küldöt
tem sietve emberemet Sándor Gáspár uram után, meg-
küldvm az fővezér thihája és az Reiz effendi leveleit 
in specie, hogy a szerdárral közölhesse. Tartot
tam azonban conferentiát becsületes híveimmel az 
fennforgó hírekről, s előttem álló dolgokról. Volt 
audientiája nállam az franczia residensnek is, közlöt-
tem vele az én leveleimbe lívö dolgokat, ö is hason-
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lókíppen közlötte az maga leveleiben lívöket. Szá
raz tiszta idö volt napestig. Én is penig úgy tetszik 
valamivel jobb eröcskét kezdek érzeni. 

13. Hétfő. Ma napestig az levelek íratásában 
volt foglalatosságom, mustráltam az itt livö lovas 
hadaimot is, kiknek is ilésekrül, fizetésekrtil, ruhá-
zásokrúl töttem dispositiót. Az elmúlt ijjel villámá
sok s menydörgések voltának, de essö nem esett, 
ma penig estve felé egy kis essö kezdett esni. Ma
gam egyformában voltam mint tegnap, érezvin már 
annyira való erőmet, hogy lábomra állhassak, de 
még nem járhatok. Harmad nappal ennek előtte az 
doctor valamely flastromokat tött lábaimra, azolta 
rajta tartottam, de még eddig kevés hasznát expe-
riáltam, egyebet az lábaim fejeiben lívő felettébb 
való viszketegségnél. 

14. Kedd. Megérkezinek jó reggel Sándor Gás
pár és Madács Péter nraimék, kik is az l'-fejérvári 
szerdártúl választ, és egyéb reájok bízott dolgokban 
is informátiót hozván, Igen kedvesen vette az szer-
dár, hogy az Drinápolybúi jött leveleket vélle köz-
löttem, közölvín ö is hasonlóképpen a mely hírei 
vagy az portárúi, vagy Eszék, vagy Tömösvár felül 
jöttek, és reqnisitiómra ezer kila búzát, és ezer kila 
árpát adatott az császár élésibtil. Ezen relatiók után 
conferentiát tartottam az vezérhez küldendő embe-
beremnek mi végre való expeditiója és ugyan Er
délybe küldendő emberemnek micsoda instructióval 
való elküldíse iránt. Hivattam az palánki kapitányt 
Daróczl Andrást is. Volt szó a mai conferentiában 
arrúl is, Isten bennünket innen elvivín, micsoda dis-
posítióval, és mennyi praesidiummal hagyatassanak 
az én dispositióm alatt livö helyek, úgy mint: Pose-
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rolcza, Jeni-Palánk és Rham. Mind ezek után estve 
felé küldöttem az vezérhez Oroscsikra a Dunán ha
jón Dósa Mihályt a fö vezérnek, thihájának, Reiz 
effendinek, és császár mellett lívö Kajmekám passának 
szólló levelekkel, irván ezen alkalmatossággal választ 
az Skerlet uram leveleire is, írtam btiven kapithiháim-
nak is, mihez alkalmaztassák magokat, irtani az 
francziai residensnek s az orátornak, s más az fö 
vezér táborán tanáltató francziának is. írtam ezen 
alkalmatossággal az moldovai vajdának és mellette 
lévő residensemnek is. írattam választ az portával 
való békesség felölJablonovszki uramnak és azfran-
czia király lengyelországban jött uj orátorának, ki 
Danvald uram helyiben succedált. Ezek után volt 
audientiája Erdélybe be bocsátandó Macskási Boldi
zsár uram Vízaknai nevű szolgájának, ki által én is 
írtam Veteraninak parolájának meg nem állása felöl, 
s adtam szóval neki bttven instructiót, mit mondjon 
az erdélyi uraknak. Csáki András bejáróm érkezek 
meg Cserépi János kapitányommal s vélle elbocsá
tott zászlóimmal, meghozván Havasalfóldibül az csá
szár parancsolatjábúl szüksígemre rendelt ökröket, 
teheneket, és berbécseket. Ma töttem le az lábomon 
lívö flastromokat, kevés hasznát érzettem, nap estig 
mindazáltal mind fen voltam. Szép tiszta idő volt. 

15." Szerda. Érkezének leveleim L.-Fejérvárrúl 
és Tömösvárra küldött lovas tiszteimtül, úgy az szi-
lisztriai passátúl, és ugyan tömösvári Olaj bégtül is. 
Voltának nimely dispositióim s belső igazgatásún is 
nimely szolgáim között. Az elmúlt íjjel nyugha
tatlan éczakám volt az oldalam s derekam fáj
dalma miatt. Szép tiszta idő volt, de délután egy kis 
szél támadt. 
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16. Csötörtök. Az elmúlt íjjel csendes nyugodal
mam volt, s jól alliattam, az doctor spiritus vinit 
gyútatván meg egy edinkében, egy désában tétetvén 
lábaimat, azzal párolta, s izzasztatta meg. Az l.-fejér
vári szerdámak választ titettem leveleire. Megérke-
zék Jenéi Sámuel Bukuresztbül, és ugyan Szendí 
Mihály bejáróm is havasalföldibül, miud az ketten 
portékákbúi ésilésbtil álló egyetmásokat hozván, ma
gam hajóját küldvin le szinte havasalföldiben, azon 
jövének fel, s hoztanak választ az havasalföldi vaj
dától és cserneczi kapitányiul. Napestig szép nyári 
idö volt. 

17. Pintek. Mind a francziai király residensire, 
mind penig az magam dolgaira nízve tanácsosnak is-
mertetvin, hogy az mellettem lívö fr. residens az 
fö vezér mellé menjen, és ottan az dolgokra vigyáz
zon, minthogy az királyiul is az a parancsolatja, hogy 
az midőn az orátor a császár mellett marad és a fö 
vezér az táborral ki jti, akkor az orátor helyett ö ta-
náltassék az fő vezér mellett, végezvin azért úgy 
vélle, minthogy az vezér is ezen három négy napnak 
forgása alatt Oroscsikon liszen, ne kiesik az oda 
való menetellel, Irt azért mind ö, s mind én az l.-fe-
jérvári szerdáinak ezen szándíkárúl, hajókat kiret-
vín tfille, az kin az Dunán lemehessen szolgáival, lo
vaival együtt. Az doctor praetscriptiójábúl ma is égett 
bor, és spiritus vini égésivel, s erejivel pároltattam 
lábaimat térdig, s eleget izzadtak, de ennek is az 
egy bágyadtságon kivül még kevés hasznát experiál-
tam. Napestig hadak ruházásában s egyéb kiszületek 
dispositióiban foglalatoskodtam. Rekkenő idő volt, 
délben egy kis essö esett. 

18. Szombat. Az elmúlt ijjel nagy menydörgís s vil-
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lámás volt, ez mellett sok ideig tartó nagy zápor esső, 
reggelre kelve fel tisztult az idö, és én is aer vál
toztatni , magamat mulatni ki mentem volt az mezőre, 
az hol is itt való majorságomhoz, s tábori készüle
temhez tartozó marháimat magam revideálván, és 
minden ez iránt való dolgokrúl dispositiót tivin, ebídre 
vissza jöttem; úgy tetszik, az mai sétálás után jobb erőt, 
és mintegy megújjúlást érzettem. Szép idö volt. 

19. Vasárnap. Érkezek levele az l.-fejérvári szer
dáinak , insinuálván egyszersmind, hogy az császár 
fermánya érkezett, hogy ez nyáron is ottan lakjík s 
gondot viseljen az erősségre. írja azt is, hogy az fő 
vezér fermánya szerint ötven hidasokat munitióval 
megrakottakat küldött le Oroscsikhoz a vezér eleiben 
az maga kapucsilár thihájátúl, és hogy az urmeli pas
ait, ki egyszersmind az arnoltoknak is passájnk, 
noha L.-Fejérvárra rendeltetett vala, de az fővezér 
újobban maga mellé fordította mind hadastul, ki is az 
vezér táborával liszen együtt. Reggeli isteni szolgá
lat után ezekrül volt conferentiám becsületes híveim
mel , irásba adtam ki azonban ez induláshoz és ki 
születhez tartozó dispositióimat az udvari kapitá
nyom kéziben. Ebídre hivattam az francziái resi-
denst az doctorral, és egyéb első renden lívö híveim
mel , sokáig együtt conversálkódván vélek, részegen 
mentek el szállásomrúl. Én penig noha már máskí-
pen jobban vagyok, de az lábaimra s derekamra még 
is erőtlen formában vagyok, és az ételt sem emlszt-
hettem. Essős idö volt. 

2#. Hetfó. Ma az hadaknak fizettettem, ruházat-
jókra való posztókat és egyéb egyetmásokat is osz
tattam . az erdélyieknek is posztót és pínzt adattam. 
Délután szép idö lívín, hintócskán magamat az külső 
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kertbe kivitettem, délig essö esett. Ali passa Duna 
kapitánya embere érkezett maga, és az hersovai bég 
leveleivel. 

21. Kedd. Reggel kimentem vala vadászni az 
Földvár felé, az Duna mellett esvln vadászatom, ott 
ment fel 14 furkátával a Duna kapitánya Ali passa 
thihája, izente, hogy L.-Fejérvárra mígyen, és az pas-
sája is utánna fog jüni az több fegyveres hajókkal, 
insinuálván azt is, hogy az én szolgámat Dósát az 
ura postahajón küldte le, ijjel nappal menvin, eddig 
oda is ért Oroscsikhoz. Az fővezér is ez előtt három 
nigy nappal oda érkezett. Visszafordulván az vadá
szatbúi , hozták ki élőmbe az fővezér és thihája leve
leit , és kapithiháim tudósitásit, kikkel az minap el
küldött lengyel postám érkezett, hozván az császár 
fermányát is. Érkezett levelem az arnoltok és urme-
liek passájátúl, jelentvin leveliben, hogy Nishez ér
kezett hadaival együtt, és onnan Viddiny felé veszi 
útját, de ott sem temporizál, hanem által mígyen a 
Dunán Havasalföldire. Érkezének katonáim Tömös-
várrúl is, kiket is tegnap küldtenek ki Tömösvárrúl, 
oda küldött tiszteim egy Lippa alatt fogott nímetet is 
küldvín nyelvnek, az Palánkba lívő taraczkbúl álló 
munitiómat is által hozattam, azokat tudniillik, az kik 
ellenségtül nyert jószágim, az kiket penig az törökök 
adtak, azokat ott hagyattam Szép tiszta idő volt. 

22. Szerda. Az szerdárnak a mely levelet irt az 
francziai residens, én is mellette, arra való válaszszal 
ma érkezinek meg L.-Fejérvárrúl, küldvín négy ha
jót is az szerdár a franczia szüksígíre. Sándor Gáspár 
uramat expediáltam sietve L.-f ej érvárra az vezértül 
és Tömösvárrúl jött leveleknek híreivel és egyéb con-
currált hírekkel. Érkezek meg egy rácz postám is 
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Szegedrűl, hozván az is valamely híreket, azokat is 
utána küldtem Sándor uramnak. Szép tiszta idö volt. 
Én penig mégis csak egyformában vagyok. 

23. Csötörtök. Ma az török s egyéb expeditiók-
hoz fogattam, reggel penig az doctor javallása sze
rint izzasztással kívánván az fájdalmas tagokat s ré
szeket cnrálni, és azt is egyszersmind persvadeálni, 
hogy az ereket s inakat az olyan párgolás erősíteni 
fogja, egy kádba beültetvín és beburítván, csak az 
fejemet hagyván ki, erős égetett bort meggyújtatott 
és annak az erejinél s lángjánál izzasztott, a míg jól 
meg izzadtam, mely izzadást letörültetvín, megvá
ratta velem. míg ismét újabban meg izzadtam. Szép 
idö volt. 

24. Péntek. Ma reggel hasonló cnrával, izzasztás
sal éltem mint tegnap, három fertály óránál az izzasz-
tás tovább tartott. Sándor aram postája érkezett L.-
Fejérvárrúl. Az Oroscsik felé rendelt postámat az 
Lippa alatt elfogott nímet nyelvvel együtt az Dunán 
alá expediáltam, írván ezen alkalmatossággal az ta
tár Chámnak is. Az vezér s thihája leveleire is vá
laszt títettem, írtam az Reiz effendinek, és az fran-
cziai residensnek Fonton uramnak is, recommendálván 
neki, az francziai oratornak irt levelemet, írtam Sker-
let uramnak is, és Ali passának Duna kapitányjá-
nak, recommendálván neki ezen Stefán postámat, hogy 
sietve küldje Oroscsikhoz. 

25. Szombat Ma reggel is az izzasztást hasonló 
formában elkövettem, még nap feljütte előtt az híve
sen fogván hozzá. Azután az francziai residensnek volt 
hosszas audientiája, minthogy instructiómat kívánta: 
mennyiben folytassa az én fővezérrel való megegye
zésemig is az fővezér, tatár Chám és egyéb portai 
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ministerek előtt engem concernáló dolgokat, az lívin 
parancsolatja az királytól is, mindazokról vele sokat 
beszíltem s vigeztem; azután behívatván ugyan eli-
ben az magyarországi és erdélyi főrendekben egy-
nihányat jövendőbeli bizonyságnak okáért, nímely 
hazájok s magok javára czílozó és az én szemílyem-
tül függő igyeknek boldogságát. az török és fran-
cziai monarchákkal kötött fundamentumimat nekiek 
recenseáltam ugyan a franczia előtt, kit ő is recognos-
kálván, confirmálta arrúl való szavaimat is, hogy az 
erdélyi urak állhatatlanságokat, nyughatatlanságokat 
az én méltóságom sérelmire való munkájokat az tö
rök portán is észre vívin az francziai orátor, midőn 
is szegíny Apafii fia fejedelemsigít sollicitálták az ha
vasalföldi vajda által az nímet udvar annuentiájábúl, 
mely munkájokat is az franczia király orátora elbont
ván, annak idejíben az itt livö francziai residensnek 
általa nekem is értisemre adta. Tetszett azonban az 
francziai uramnak, hogy az tatár Chámnak és török 
impérium cancellariusának az Reiz eflfendinek irjak 
általa, hogy az én leveleim mellett annál jobb acces-
susa lehessen az dolgoknak folytatására, kit én is 
megigírtem, hogy még ma megíratom, elvígezvín azt 
is vele, hogy holnap megindítom nímely szolgáit, lo
vait , impedimentumit penig ma az Dunához küldöt
tem , oly dispositióval, hogy hajóra rakván, az Du
nán le indítsák holnap reggel Jeni-Palánk felé, ma
gát penig holnap hintón szárazon fogom elküldeni. 
Ezekután elérkezvín az ebídnek ideje, noha nehezen, 
de ugyan csak ki mentem asztalhoz, megvendígelvín 
és egyszersmind karabflyosim vice hadnagyának Fu
taid Istvánnak lakodalmat szolgáltatván, az conver-
satió kedviért magam is mind végig asztalnál fen vol-
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tam, azután a franczia több becsületes főrendekkel az 
tánczboz fogván, én az török expeditiókat írattam, 
töttem dispositiót ezen franczia uramnak holnapi tisz-
tessíges elkészítése s útra való gazdálkodás felől. 
Szép nyári idő volt 

26. Vasárnap. Hajnalban érkezek meg Sándor 
Gáspár uram L.-Fejérvárrúl, az fővezér küldte fer-
mány mellett Bzüksígemre rendelt harmincz ezer 
okká liszt és másfél ezer kila árpát kézhez vétetvin, 
által küldötte instructiója szerint a Száván Zemlinnél 
csatára küldött katonáimat is, hozott informátiót az 
ottan folyó hirekrtil is, confidenter lívín az szerdár-
ral. Idején reggel praedikátió hallgatás és úrvacso
rájával való élés után volt audientiája az franoziai 
úrnak, kézibe adván az Sándor uram hozta turas 
fermányát az szerdárnak, ki is mindenütt a Duna 
mellett livő helyekre szól, hogy kísírjík, és assis-
tentiával legyenek hozzá. Kéziben adtam az tatár 
Ohámnak, Ali passának Duna kapitányának, és Reiz 
efiendinek szóló leveleket is, ttillem s feleségemtül 
tött bucsuzása után egy hintomon elküldöttem, Sán
dor Gáspár uramot is melléje rendel vin, bizonyos 
számú udvari szolgáimbúi, és más egyéb rendekbül 
álló lovasokat is rendelvln pro comitiva melléje Jeni-
Palánkig , tettem arrúl is rendeltet, hogy mind 
Rhámba, Jeni-Palánkba, és Galamb várba lövissel 
excipiálják, és az palánki praesidiáriusokbúl egy jó 
sereget kisirisíre commendirozzanak, mely disposi-
tiómnak véghezvitelire, és nimely az palánki vég
házban esett rendetlenségnek megorvoslására s el
igazítására az franczia úr előtt két három órával ex-
pediáltam Petróczi István uramot is Jeni-Palánkra. 
Küldöttem el az komornyikot is valamely ezer forint-
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tal és az hadaimra s tiszteim ruházására való alkal
matossággal oly dispositióval, hogy ottan Sándor 
uram és Petróczi uram jelenlítekben megmustrálván 
és hadaimat is rendben vivin , fizessen a komor
nyik nekik ezen alkalmatossággal. Az franczia do-
ctort penig tovább való szolgálatomra magam mel
lett megmarasztván s magamtúl el nem bocsátván, 
egy szép paripát, és száz aranyat is küldöttem neki, 
tovább való kegyelmessígemet, és minden accomoda-
tióját is ígértem, noha a franczia úrtúl elmarad. 
Éczaka már elö álomkór érkezett Ali passa Duna ka
pitánya levele, kiben insinuálja, hogy ma Galamb
várhoz érkezett, és onnan is követi útját L.-Fejérvár 
felé, intimálván azt is, hogy két rendbeli az vezér
hez küldött postáimat jó dispositióval expediálta. Az 
Urmeli passa levele ez napokban érkezvén Nisrfll, 
arra is választ titettem, és az Dunán expediáltam Vi-
diny felé. Szép idő volt. 

27. Hetfű. Megtérvin nímely szolgáim Jeni-Pa-
lánkrúl, meg hozák hlrít, hogy az franczia úr reggel 
ment el onnan, az én hadaimbúi rendelvln kisirőket 
melléje, Petróczi és Sándor uraimék penig tovább is 
ott maradtak az hadak mnstrálása kedviért. Hozták 
hírit Ali passa Duna kapitánya Palánkhoz való érke-
zísirül is az fegyveres hajókkal együtt, de ott sem mu
latván, felfelé ment L.-Fejér vár felé az szerdár siet-
tetésire nizve sietvén. Az párgolás, s izzasztás na-
gyubb mértékben volt ma, ebíd után penig mint csö
mör alteratiót kezdettem érezni, az ki mint valamely 
gyenge borzadást, s azután forróságot is érzettem, 
meg kenetvin magamat, és estve is csak valamely 
levest evén, jobban kezdtem magamat érzeni. Bebo-
túlt, és majd reggeli tíz órakorig ködös idő volt, az-
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után feltisztúlt, de estve felé megint menydörgés és 
zápor es8Ö volt. 

28. Kedd. Érkezek meg Tömösvárrúl harmin-
czig való katonám az oda való dolgoknak hirivel. 
Petróczi, és Sándor uraimék is megérkezének Jeni-
Palánkrúl, végben vivin az reájok bízott dolgokat. 
Reggel ki mentem vadászni, délig oda ki jártam. 
Küldöttem az Dnna mellé vigyáztatni Ali passát 
Duna kapitányát, de még az íjjel eltakarodott az 
osztrovai rév mellett is, küldötte mindazáltal egy 
emberit hozzám levelivel, az hozzája tartozó hadak 
közül is háromszázig való Araolt ment itt el az Pa
lánk mellett. Sok egyvelges hirck lívin azonban 
Landor-Fejérvár felöl, az mely katonáimat az Szá
ván által L.-Fejérvárnál küldöttem vala, azokismeg-
érkezvln, küldöttem újjobban két bejárómat és két 
karabllyosomat az híreknek és dolgoknak vizsgálá
sára, Írván általok az 1.-fejérvári szerdárnak is. Szép 
idő volt. 

29. Szerda. Napestig külömb külömbféle dol
gaim , tiszteim közibe kiadott dispositióim voltának. 
Érkezett le az Landor-Fejérvárrúl szüksígünkre ren
delt élés is, kinek behordásához hozzá fogattam. Azon
ban három, nígyfelé is az Mláva és Dana mellett, 
az Dunán innen s túl birodalmomban lívö szeginy-
s'ggel, s föld népivel az kaszáitatáshoz hozzá fogat
tam. Tömösvárra is négy katonámat küldtem, írván 
általok az tömösvári passának és ottan lívö hadaim 
tiszteinek. Landor-fejérvárí házam építísire szüksi-
ges fákat hordó hidasim, s hajóim megér kézinek, 
kikben is szolgáim lisztet hoztanak, véghez vívín 
imár az ottan építendő házhoz való fahordást. Reg
gel ma is ködös idő vala, azután feltisztúlt. Én pe-

9* 
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ma is hasonló párgolással és izzastással éltem, vala
mint az el múlt napokban. 

30. Csütörtök. Érkeztnek az elmúlt ijjel Tömös-
várrúl, kiket postán egy nap s egy ijjel boztanak 
Palánkra katonáim. Daróczi uram is az palánki fö 
kapitány tegnap estve felé meg indítván Palánkról 
az Dunán nigy zászlóval két százig való s egyni-
hány gyalogot könnyű hajókon, reggelre az osztrovai 
révhez érkeztének, maga is bejött ordinantiális csa
tára rendeltetvín, hogy L.-Fejérváron felül menjenek 
s mindaddig menjenek, valahol ellenslget látnak, 
vagy ellensígben akadnak, kinek midőn szinte reg
gel instructiót adok vala, mihez tartsa magát, írván 
általa az l.-fejérvári szerdárnak is, érkezek a hírhozó 
posta L.-Fejérvárrúl, és csakhamar azután tegnap 
felküldött bejáróknak is egyike, hogy az ellensíg tá
bora Zemlinyhez szállott, és Dunán is látják hajóit, 
s az Száva felé is szállott valamely ellenség, csak 
annyira van az ellenség tábora s sátora L.-Fejérvár-
túl, hogy az szerdár az maga szállásárúi is jól néz
heti a sátorokat, ezen hírhez kípest annál is inkább 
siettetem Daróczi uramat, hogy a gyalogságot sietve 
vigye fel, és ha Ali passa a dunai classissal próbálni 
tanál, ö is el ne maradjon ttile, ha penig az török 
nem próbálna is, úgy is próbálni, és az ellenség dol
gait kitanulni igyekezzik. Küldöttem egynihány lo
vast is L.-Fejérváron felül az Száva felé, hogy ottan 
vigyázásban legyenek, míg már ezen lármázó ellen
ség dolga egyfelé elválik, és az hírekhez s az ellen
ség dolgaihoz kípest újabb-újabb hírrel tartsanak. 
Küldöttem egy jó csoport lovast Szendröhöz is, más 
csoportot penig Jagodinához, mindkét rendbelieket 
az jó vigyázás és strásálás kedviért, minthogy Nisttil 
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fogva L.-Fej érvárig livő hat Palánkoknak az niplt az 
l.-fejérvári szerdár Jagodinára és 'Szendröre szállí
totta, pusztán hagyatván velők az Palánkjukat az 
ellensígnek ezen lármájokra nizve. Azonban minden 
tiszteimet összegyüjtetvin, itt is az külső belső vigyá-
zásban lejendő rendtartásrúl, és kivált az taraczkbúl 
lejendö lövisre, mennyiben vigyázzon minden ember, 
az udvari kapitánysághoz tartozó hadak az városra 
be szálljanak, Petróczi nramhoz tartozók peníg az 
város töviben livö szálas erdőben csoporton legyenek, 
kinek kinek lova nyeregbe legyen. Szekereim is 
sánczban legyenek az Palánk árka töviben az mel-
lije rendelt gyalogsággal. Hajóimis penig, hogy a Du
nán egy bizonyos helyre hordattassanak, és jó rendben 
vetessenek, az táborozásra rendelt szekerek penig, 
hogy megrakattassanak, niindezekrül és egyéb szük-
siges dolgokrúl dispositiót töttem, rendelvín az Du
nára mind Rámban, mind Osztrovárra két rendbeli 
vigyázókat is, hogy a Dunán hírrel jövő emberekre, 
vagy szaladó törökökre vigyázzanak. Szép idő volt 

31. Pintek. Mind Szendröben küldött lovasimtúl, 
mind penig az Száva felé küldött portásimtúl ér-
kezvín hírem, hogy az Száván hajókon általköltöz-
vin valamely lovas ellensíg, a már L.-Fejérvár körül 
nyargalódzik az magyar és rácz lovasság. Azonban 
l.-fejérvári szerdár levelit vettem, kiben irja, hogy az 
ellensíg az Száván való hid csinálásához hozzá fogott, 
és a gyalogjában az innekső partra által is tett, ki
hez kípest conferentiát tartván, tanácsosnak tarta
tott , ezen hely azon kívül is rósz Palánk lívín, hogy 
az Dunához közel és mezőre szálljunk, és a fennforgó 
dolgoknak mire való kimenetelit inkább mezőben vár
juk. Megjüvínek az Morova réveit járó embereim is, kik 
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is az Morován egyhelyen gázlóra akadtak. Megjöttek 
Farkas Györgyék is portárúi, kik is L.-Fejérvárhoz 
nem messze ellensígre akadván, meg is üztík őket, 
és egy karabilyosom elveszísivel tértének meg, je-
lentvin, hogy már az L.-Fejérvár körül való hegye
ken, völgyeken, mezőkön mindenütt elég marhái 
ménes hajtó ellenségre akadtanak s láttának. Ezen 
hírekhez kípest azért töttem oly dispositiót, hogy sze
kerekre rakassanak, az kiknek szekerök van, legye
nek oly kíszen reggelre, hogy a tábor helyre ki in
dulhassanak. Az tömösvári Hnsszain passa két fiait 
és thiháját, holmi javaival az én protectióm alá jüvin 
ide, az mint lehet, accomodálni parancsoltam. Tö-
mösvárra is négy katonámat küldtem , ordinantiát 
küldvin ott lívö hadaimnak. Szép idő volt. 

AVGU8TU8. 

1. Szombat. Az német tábor, hogy az hidját az 
Száván elkészítette, és tíz ezerig való hadak már itten 
is látszottak, ennek hírit nekem bizonyosan meg
hozván, ezen híihez kípest az hadak cselédjit az im-
pedimentumokkal s terhesbállapotokkal az tábor mes
terrel együtt, az hol az Mláva a Danába szakad, oda 
parancsoltam szállani, és sátorokat is parancsoltam 
vonatni. Délig magam Poserolczán benn voltam, az 
cselédes impedimentumok is kitakarodtanak. Délesti 
két órakor penig én is kiindultam rendes pompával, 
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muzsika szóval és bizonyos seregekkel, L.-Fejérvár 
felé portát küldöttem, Sándor Gáspár uramot penig 
egynihány lovas és gyalog seregekkel és munitiókkal 
Poseroiczán benn hagytam. Jagodina felé is újobban 
egy sereg lovast küldöttem, Szombatfalvi Sámnel ne
vű étekfogómat rendelvin mclléjök, megindulván az 
Palánkbúi, utol éré Kandó János nevű bejáróm vele 
rendelt karabilyosimmal, ki is egynihány napig L.-
Fejérváron livín, meghozta hírit az ott látott s hallott 
állapotoknak. Nagy időn azért megszállottam sáto
rok alatt Costerer nevű falunál az Duna mellett az 
Mláva torkában, az hová is comportálták tiszteim 
együtt s másutt lívö hajóimat, foglalták el L.-Fejér-
várrúl szaladó törökök nigy három gemiait is, kiket 
is magam s hadaim cselédi s javai alá elosztani pa
rancsoltam, és az magam s felesigem szüksigire való 
sajkákat is reggelre elkiszíteni parancsoltam. Azon
ban minden szekereimrűl s öszvireimrűl a terhet le
rakván, újobban estve vissza küldöttem, hogy az ham-
bárimbúl újobban ílissel megrakják, és az hajókra 
hozzák. Szép idö volt 

2. Vasárnap. Fölöstököm tájban érkezinek vala
mely végbeliekL.-Fejérvár felöl, htisigemre kívánván 
magokat obligálni, kiknek volt kívánságok szerint 
való válaszok, seregestül Poserolczára küldöttem. Az 
hadak cselédit, és portékáit szállították embereim ha
jókra, az én szüksigemre való hajókat elkészítvén. Meg 
érkezek azomba Daróczi András uram az L.-Fej ér
várra küldött gyalogsággal, tízig va'ó sebest kapván, 
s egyníhányat oda is hagyván az nímetekkel az Száva 
mellett interveniált harcz alkalmatosságával, eljött 
vele Andrási János is, a ki residens volt az l.-f ej ér
vári szerdár mellett, hozott nigy francziát is, kik a« 
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nimet táborról szöktenek, kik is hozták hírit, hogy 
a nimet tábor égiszen által takarodván a Száván, L.-
Fejérvárhoz szállott, ezen hírhez kípest azért, mint
hogy a Morován is gázlók tanáltattanak, az sze
kereket megindítván, Rámhoz szállani parancsol
tam, az hajóknak penig jobban rendben vétele után, 
magam is sajkára ülvín , szép renddel indultam meg, 
és szállottam nagy időn Rámhoz , az hová is érkezé
nek hozzám jagodinai és szendröi passák levelei. 
Szép idő volt. 

3. Hétfő. Ma helyben voltam, Jeni-Palánkra is 
általmentem, az hajókon lívö cselédek, s minden ren
dek dolgát jobb rendben vettem, Rám, Jeni-Palánk
ban is más rendelíst tettem praesidium felöl, öt sereg 
gyalogot rendelvín az ké t helyre, az többit magam mellé 
jtini parancsoltam. Poserolczárúl az ott való munitiót 
is elhozni parancsoltam, és nígyet az hajókra, nígyet 
penig az rámi kastélyban títettem hozzá szükslges 
puskaporral és golyóbissal együtt, kikbül és az 
palánki munitiókbúl is tövist tétettem. Az osztrovai 
szigetben lívö praesidiumot is megerősitettem, Dunán 
hajókon L.-Fejérvár felé csatákat is küldöttem. Az 
expeditiókban azonban véget érvín, egy tatár postá
mat a nyelvekkel együtt Dunán a fö vezér után ex-
pediáltam, egy hadnagyommal 20 fegyveres legínt is 
rendelvín kíslrésekre. Orlai Miklós uram szinte éjfél 
tájban érkezett Tömösvárrúl, és vele lívö lovas ha
daim is Jeni-Palánkhoz szállottak. Szép idö volt. 

4. Kedd. Reggel által költöztetni kezdettík pa
rancsolatombúi az Tömösvárrúl jött hadakat, délig 
kedvekért helyben mulattam, délután hajókon meg
indulván, estve megegyezvén az galambvári szőlő
hegyek alatt az szekereimmel, és tegnap előre bo-
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csájtott embereimmel, Istennek hála, minden kár nél
kül egyeztünk meg, s jöttének ide. Szép tiszta idö 
TOlt 

5. Szerda. Jó reggel küldöttem az Galambváron 
innen livö kőszikla és hegy revisiójára, mely köz
tünk , és az vár közt vagyon, de azon revisióra ren
deltetett embereim olyat referálván, hogy két három 
napig is egyníhány száz ember munkájával is sze
kérnek való utat nehezen tudna kísziteni, kihez ki-
pest a velem livö hidasok közül kettő meg üressítet-
vin, hogy hozzá fogjanak a költözfehez, és a Dunán 
vigyík le a szekereket Galambvárához, megparan
csoltam, elsőben is azért hintáimat, lovas s ökrös 
tár szekereimet kezdettik költöztetni. Volt audien-
tiája előttem az galambvári bégnek is, azután az tö-
mősvári passa thihájával és fiaival voltam szemben, 
vígezvin véllek nlmely magokat illető szüksiges dol-
gokrúl. Érkezek két katonám Jagodinárúl levelek
kel az ott livö tiszteimtül, az oda való dolgoknak in-
formátiójával. Érkezek Sándor Gáspár uram is ordi-
nantiám szerint Poserolczárúl, ott hagyván Szappa
nos Mihály lovas kapitányomat bizonyos számú kato
nasággal , tívin olyan rendelist, hogy két három felé 
is strását tartson. Meg érkezek azonban Rámtúl az 
Tömösvárrűl jött lovas hadakkal Horvát Ferencz ka
pitányom is. Lementem vele magam is Galambvárába, 
magam taraczkjai közül ötöt titettem bélije. Commen-
dánsnak ad nlteriorem dispositionem Pogány Zsigmon
dot palotásim kapitányát constituáltam, több praesi-
diummal megszaporítottam, mindenféle rabjaimat az 
várba titettem, az várnak defectusit revideáltat-
•án, reparatiójárúl dispositiót tétettem, fogattam öt
venig való végbeli lovas törököt szolgálatomra, kik-
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nek is egy Ahmet aga nevű egri törököt tettem agá-
joknak. Az hidason való költözkedise az szekere
seknek kisedelmesnek látszván, tettem arrúl is ren-
delist, hogy a szekereket csolnokhoz kötözvin, úgy 
úsztassák le az Dunán Galambvárához, mely mmika 
is szerintem folyt, mely két három embert bíró csol-
nok után három nigy szekeret is vihettek le, az hida
sokhoz is két felöl három, nigy sorba is kötözvin sze
kereket, hamarságnak okáért úgy költöztettik le Ga
lambvárához. 

6. Csötörtök. Mind magam, mind más hozzám 
tartozó szekereit kit a Danán, kit az nagy hegyeken 
által költöztettem Galambvárához, ntat is tanáltam 
mai napon, kire feles embert küldvin ki szekereimnek 
megcsináltatására dolgaim mostani circumstantiájához 
kipest adtam ki dispositióimat hadaim tisztei közibe, 
Daróczi uram vice kapitányát Cserépi Jánost az hajók 
mellé rendeltem, Kassai Istvánt penig udvari gyalo
gún vice kapitányát lovaim, marháim és lovas ha
daimhoz az szárazon in omnibus contingentibus occu-
rentiis egyéb udvari hadakat is, kiknek hosszú pus-
kájok vagyon, Kassai commendója alá rendelvin. 
Küldöttem ordinantiát Poserolczán livö hadaim tisz
teinek, mennyiben legyenek ottan vigyázassál. Meg 
érkezek Rácz András nevű lovas hadnagyom, és az 
elküldött étekfogóm is Jagodinárúl, meghozván hírit: 
micsoda okokra nízve hagyta pusztán Jagodinát az 
ott való passa. Megérkezék Poricsárúl Almási Már
ton nevű gyalog hadnagyom is, ki az fővezérnek kül
dött nyelveket kisírte Poricsáig. Rekkenő idő volt 

7. Péntek. Az hajók alkalmatosabb helye ked-
viért, és az tábor helynek tisztább voltára nízve, 
változtattam az helyet, és felyebb szállottam az ha-
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jókkal. Az vár reparálása, és egyéb dolgok jobb 
rendbevétele kedviért küldöttem új óbban Sándor Gás
pár uramat Petróczi és Madács nraimékkal Ga
lambvárába. Érkezek azomba hozzám a galambvári 
bég valamely havasalföldiből érkezett oláh levelek
kel , kikben a havasalföldi vajda cserneczi kapitánya 
írja Ali passának az Duna kapitányának, hogy az fő
vezér Oroscsiknál által költözvin havasalföldire, és 
az tatár Hámmal s havasalföldi vajdával megegyez-
vfn, az boczai passus felé Erdélyre vette útját, és 
hogy L.-Fejérvárhoz hat passát rendelt volna. Ezen 
leveleket az l.-fej érvári szerdáinak elküldöttem, ír
ván magam is ezen alkalmatossággal. írattam vá
laszt Veteraninak is e napokban érkezett leveleire, 
írattam Petrus Doría nevű rabommal is neki, írattam 
az komornyikkal választ Antoninak is, és mind az 
törököknek, mind az nimeteknek szóló leveleket Da-
róczi uramhoz Palánkba küldtem, hogy expediálja. 
Poserolczára ilisért minden féle rendben küldöttem, 
úgy a magam öszvireiben is oly dispositióval, hogy 
mind az innen elmentek, mind az ott valók éléssel 
megrakodván, együtt jüjjenek ide mellém. Szép idő 
volt 

8. Szombat. Ma reggel mind az hadak magokat 
megterhelvín Poserolczán az én hambárombúl, mind 
penig az magam oda küldött öszvireimet megterhel
vín, bikével vissza jöttek. Érkezek azomba az pan-
csovai passa is Szíjgyártó bekkel Pancsováról, mint 
egy másfél százig való törökkel, oda hagyván a pan-
csovai palánkot nimely agák árultatása miatt. Az 
Dunán felküldött csatáim is Palánkra megérkezvin, 
nyelvet is hoztak, kiknek is vallások az, hogy 
a nímet táboron livő generális az mely hadakat ma-
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gátul elküldött volt is, revocálja és az osztrovai 
szigetben be szállott ellenség is vissza ment. Ma az 
pancsovai passát s békét, úgy az tömösvári passa 
fiait, s thiháját is megvendiglettem, az véllek jött 
végbeli agákkal is szemben voltam. Szép idő volt. 

9. Vasárnap. Mai napon reggel lármánk volt 
itten, sok puskázást halván oda ki a strásák, mely 
tegnap az én Dunán felküldött portásimnak puskázá-
zása volt, feles ellenségre akadván, az Danán túl volt 
harczok véllek, de az ellenség megfelesedvén, elkel-
lett előttök nyomúlniok, és hajókon lejöttek, egy 
zászlótartóm harmad magával oda veszvín, sebese
ket is hoztak. Palánkról és Szendröbül is érkezvín 
tudósításaim, azokra is választ tettem. Rekkenő idő 
volt. 

10. Hétfő. Hoztanak egy rácz nyelvet Palánkrúl, 
kit L.-Fejérvár felé küldött portásim hoztanak Volt 
audientiája az Tömösvárrúl, Gyulárúl érkezett kato
náimnak is, kik az oda látott, hallott dolgokról tetté
nek relatiót. Voltak előttem közönsigesen az gyalog 
hadnagyok is, kik előtt Berzetei Dániel nevű hadna
gyomat megtisztelvín s meg is ajándikozván azért, 
hogy a tegnapi ellenségen magát dicséretesen viselte, 
bár sebesseket hozott is, de ö is sok sebesseket ejtett, 
és a mennyid magával ö volt, két annyid magával 
volt dolga. Ezek után érkezett postám az fővezértül, 
hozván a fővezér thihája, Reisz Effendi és Skerlet 
uram leveleit, és az császár fermányát, hozta Fonton 
uram levelit, és az magam kapithihái informatióit is, 
kikbül megtetczik a fővezér a Dunán való által me
netele és Erdély felé való indulása, és az arnolt pas6a 
Mahnrat bég Ogli mellém való rendeltetíse. Az l.-
fejérvári szerdárnak leveleket írattam duplicate is, 
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és expediáltam is két utakon. Küldöttem két katonát 
tömösvári passának szóló levelekkel, az fiai és thihája 
egy tatárját is azokkal együtt expediálván. Az mel
lettem IÍVÜ törököknek elébb való embereit is magam 
eleibe gyűjtöttem, és az magok deványában az mint 
végeznék, magam öreg török pecsétje alatt az pancso-
vai passára és poserolczai szerdárra bujutultikat kül
döttem, vezéri és szerdári formában parancsolván 
azon bujntnltiban nekiek, mihez tartsák magokat, az 
bestiáknak, és szpaiaknak az pancsovai passát prae-
ficiálván, az lagoncsi, topcsi, csebessi, és jancsári ren
deknek penig praeficiáltara az poserolczai szerdári:. 
Rekkenő idö volt. 

11. Kedd. Megérkezék Dósa Mihály is újabb le
velekkel, hozván az fővezértül levelet, jancsár aga-
tál , szerhatli Mehmet passátúl, francziai residenstül 
Fonton uramtól, úgy Skerlet uramtúl, és a vezér thi-
hájátúl is, sajkákon indult melléje rendelt emberem
mel együtt, de mind az sajkákat, mind az sajkákon 
hozandó szüksiges dolgokat elhagyván, hogy hoz
zám hamarább penetrálhasson, hol postalovon, hol 
oraniczán jött előre. Ez két rendbeli embereim ho
zott hírek felett conferentiákat tartván, ez ily confe-
rentiákban és levelek magyarázásában tölt el az idö. 
Ma szeles idö volt. 

12 Szerda. Jó reggel mindenféle rendeket össze 
gyüjtetvín, gyűlést tartottam, proponálván postáim ér-
kezisivel érkezett hireket s dolgokat, hogy tudni illik 
a fővezér az tatár Hámmal Eidélybe be indult, ne-
kem is az az ordinantiám, hogy az fővezér ordinan-
tiáját várjam Erdélybül, addig egy bizonyos helyen 
subsistáljak, és hogy arnolt passa Mahmut bég Ogli 
is mellém rendeltetett, hogy külön corpusba legyen 
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•elem, declaráltam ezen dolgokhoz kípest, rendeltem 
a fővezérhez Sándor Gáspár uramat hopmester uram
mal Káinoki Farkassal, és ezeken kívül is az erdé
lyi nemessi s főrendekben haszonkettőt rendelvin ő 
kegyelme mellé, kik között nagyságos renden valók 
Orlai Miklós uram, és Kemény László úrfi, fő ren
den valóknak penig neveztethetnek: Német János 
uram, Daczó Pál uram, Vajda János uram, Fosztó 
Zsigmond, Földvári Pál uraimék, és ezeken kívül is 
a többi, ki nagynbb, ki kisebb értékű possessiona-
tns jószágos nemes emberek, az említett személyek
nek azért' príváta andientiája volt előttem s egy
szersmind instructiójok Sándor uram jelenlíttíben: 
micsoda érdemek ismertessék előttem, és tovább is 
Sándor Gáspár nram mellett megmutatván hűségeket 
s ö kegyelme recomendálván őket, mennyiben vár
hatják kegyelmessígemet. Macskási Boldizsár nram 
igen impatiens livín, és ugyan obtestatióval irt supli-
catiót küldvín be, hogy ezen úttal el ne maradjon, 
etiam cum illius disgustu az mostani elmenetel ex 
rationibus validis denegáltatott. Rendeltem az nap 
Poserolczára bizonyos számú katonasággal Bai Lász
lót karabilyosim hadnagyát, mindazon helynek vigyá
zására s gondviselisire s mind penig az külső strásá-
lás és vigyázás kedviért. Napestig azonban a sok 
levelek írásában s újabb conferentiákban voltam fog
lalatos. Szeles idő volt. 

13. Csötflrtök. Az mostan fenforgott dolgok felől 
való gondolkodás miatt nem alhattam az íjjel, reggeltől 
fogva azért égisz estig és még tegnap, tegnapelőtt is az 
sok levelek s expeditiók Íratásában voltam foglalatos, 
véget érvén azért bennek, Sándor Gáspár és Hor
vát Ferencz uraimékat magam eleibe hivatván, és az 
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ö kegyelmeket illető inatructiót elöttök megolvasván, 
és mihez alkalmaztassák magokat, eleikben adván, 
adtam kezekben ilyen leveleket, úgymint: tatár Chám-
nak, Galga Snltánnak, tatár Chám thihájának, ki 
egyszersmind komornyikja is, Galga sultán thihájá
nak , Galga sultán mellett lakó confidensemnek Osz-
mann agának szóllókat. írattam ezen alkalmatoság
gal ö kegyelmek által a fővezérnek, vezér thihájának, 
Reiz effendinek, fő jancsár agának, szerhátli Meh-
met passának, az én tolmácsomnak Haszan agának, 
írattam az havasalföldi, s moldovai vajdáknak, és 
moldovai vajda mellett lívö residensemnek is, hogy 
mintjüjjön Sándor Gáspár uram mellé, írattam az 
kapithihainak, Írattam Sándor Gáspár uram nevire 
isnyolez pátenseket Magyarországra, s Erdélyre szól
lókat, hogy insurgáljanak s éljenek az alkalmatosság
gal, kilenczedik pátenset generaliter, mintegy plenipo-
tentiát, hogy a kiknek Sándor uram gratiát ád én ne
vembe s kipembe, én is azokat abba megtartom, ír
tam azon kívül magam írásával, s titkos pecsétem 
alatt 15 credentionalis titkos czédulkákat, hatot Sán
dor uram, nígyet Horváth Ferencz uram nevire, ní-
gyet Márton Deák szász nemzetsígbtil való hívem 
nevire, mindezekben mind a háromnak adván inatruc
tiót : azon czédulákkal mint procedáljanak. Ezeken 
kívül is magam titkos pecsétem alatt magyarországi 
három kapitánynak, kik annak előtte is az én kapi-
tányim voltának, ezeken kívül írattam két pátenst 
öreg pecsétem alatt, kinek egyikében declarálom 
lovas kapitánynak Kos Mihályt, gyalogok kapi
tányának penig Jenöbül kiszabadult gyalog hadna
gyomat Kis Miskát, publicálván Erdélyben, és Ma
gyarországban , az kik kapitányságok, és botjok alá 
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gyűlnek, hadaim között liszen helyek, és becsüle
tek. Estvére kelve, felettébb valónagy és sokáig tartó 
zápor esső volt villámással és menydörgéssel. 

14. Péntek. Isten segítslgibíil jó reggel megindí
tottam udvari főkapitányomat Sándor Gáspár uramat 
és hopmester Káinoki Farkas uramot, Dunán kfild-
vin le, bizonyos számú hajdúkat is rendelvin kisé-
röjtil melléjek. Expediálván Sándor uramat, elmen
tem azután Galambvárába, revideálván ottan, paran-
csolatim mint mentek véghez, az minthogy jó formá
ban találtam, noha még égiszen véghez nem vitték, 
az oda vitetett taraczkjaimat is feltítettem bástyákra, 
s állásokra, czílt títetvén, ki is Hitettem, de az Ifivís 
közben egyik taraczk el szakadott, egyéb dolgokat 
is vittem véghez az strásálást níző dolgokban, mint
hogy minden lovaimat, öszvireimet, úgy az hintómat 
is oda vitettem, és valamely ilist is szállítottam. 
Estve felé az tömösvári passának, és szilisztriai Ju-
szup passának szólló leveleket elkfszitvén, mind a 
az Tömösvárrúl levéllel jött törököt, mind penig a 
mely agája Dósával jött Topaly Húszain passának az 
vezértül, élőmbe hivatván, az leveleket kezekbe ad
tam és expediáltam, parancsolván jeni-palánki kapi
tányomnak, hogy az Dunán által tftesse, és expe-
diálja Tömösvár felé őket Volt audientiája a tömös
vári passa thihájának, sokáig való beszidem volt 
véllek, jelentve ö is, hogy az fövezértűl az passája 
embere olyan levelet viszen az urának, hogy a mikor 
a fővezér Erdélybe be migyen, akkor az urát ki hoz
zák Tömösvárrúl, és velem együtt fog menni be Er
délyben. 

15. Szombat Ma csendesen voltam, nem jfivin 
sehonnét semmi hírem. Reggel híves, és mint egy 
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őszi forma idő volt. Estve felé magam mulatságáért 
felmentem vala az Dunán, és az partra kiszálván, 
paripára ültem, alkalmas darab földet járván be pa
ripán , s mind az fiók, s mind az csoporos strásákat 
revideáltam, az mi igazításra való dolog volt, eligazí
tottam, azután megint sajkára ülvin, az szigetnél livö 
terhes és cselédes hajókat is, úgy az Dunán livö strá
sákat is revideáltam, ésezekbtíla járásokbúi kísö 
estve tértem meg. Szép idö volt. 

16. Vasárnap. Jött két rendbeli tudósitásom is 
jeni-palánki kapitányomtúl, az mely csatákat Szendrö 
felé küldött vala, azok megtérvin, valamely pandú
rokra való akadásokon kivül semmi bizonyos hirt, 
vagy nyelvet nem kaphattak. Az nímet tábornak L.-
Fejérvár alatt való operatiója iránt, kire nizve lovas 
portásimat küldtem által az Morován, bizonyos számú 
hajdúsággal egy gyalog hadnagyomat is rendelvén 
melléjek, hogy az Morova berkin és az Morován is 
által kisérjik az lovasokat, és azon gyalog hadnagy 
az maga csoportjával az erdők felé fordulván, pró
bálni igyekezzék. Ezeken kivül Kassai István nevű 
gyalog kapitányomat száz válogatott gyalogimmal 
a palánki kapitány mellé küldöttem, hogy, hogy az pa-
lánki, és rhámi praesidiáriusokban maga mellé vivín, 
túl a Dunán magát mutogassa, ellensígen s azoknak 
hajóin próbálni igyekezzík. Az reggeli s estveliprae-
díkátiók után magam is Bajkára ülvin, mentem első
ben az Dunán livö strásáimnak visgálására, az
után Galambvára elleniben lívő szigetben is mely 
falu vagyon, ahoz mentem, az hol is meg állapodván, 
az ott livö salagvár dákkal s falu lakosival beszilget-
tem, onnan ismét mentem Galambvárához, az hol is 
magam eleiben hivattam az ott való tiszteimet, vala-
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mely az Dunán innen is gyülekező ellenség hirihez 
kipest dispositiót tivln a vigyázásrúl, és az várba 
llvö lüvetísrül, ha valamely lármájok volna, kinek 
jelibül mi is tudnók magunkat alkalmaztatni, az hon
nan is estve nyolcz óra tájban érkeztem meg. Éczaka 
éjfél tájban esett két taraczklövés Galambvárán, vala
mely panduroktúl esett lármájokra nizve, ki nekem is 
egy kis lármára s vigyázásra adott okot. Szép idő volt. 

17. Hétfő. Az palánki kapitány csatái nyelveket 
fogván az ellenség közül, és valamely francziák a 
magyar is az német táborrúl hozzájuk jüvin és egy 
katona is, az kit e napokban fogtak volt el, az né
met táborrúl megszabadulván, ezeknek Írásokat írás
ban tétettem le. Ezen nyelvekkel küldötte az kapitány 
az hadnagyot ide, az ki csatára volt, kinek is töb
beknek jó példájokra nizve jó kegyelmessígemet mu
tattam , ugyan ezen hadnagygyal, és rabokkal érke
zett L.-Fejérvárrúl egy tatár aga, az ki is az fővezér 
után expediáltatott, volt előttem audientiája, de ne
kem levelet nem hozott, azt mondván, hogy hirte
len küldték el 8 az én nekem szólló levelet el talál
ták felejteni, mind a nyelvek s mind az tatár aga re-
latiójábúl kitetszik, hogy az l.-fejérváriak szorosan 
vadnak ugyan obloquáltatva, de még az ellenség for
mális obsidiójához nem fogott, és az táborát ugyan 
körül sánczolta, de az vár ellen még sánczot nem 
csinált s nem is lövette. Az galambvári bég is elümbe 
jüvin, hozta az l.-fejérvári szerdár az császár mellett 
livö Kajmekám passánakirott levelit, és a mellett egy 
menzil fermányt is, és az vidinyi passának írott leve
let is, ezeket az L.-Fejérvárrúl jött tatár adta kezem
ben , hogy elküldjem, kiket én kezemhez vivín tüle 
és én elküldöm. Értettem, hogy desperate ír az levél-
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ben, szaporítván az ellenség számát s urgealván az 
8egiteíget, és az ellenségtül magokat annyira körül
vétetni irván, hogy ezen emberin kívül többet ne vár
hassanak. Ezen fenforgó hirekrtil s dolgokrúl azért 
conferentiát tartottam, és a conferentiák után az fő
vezér és tatár Chám táborokra, úgy Drinápolyban 
a császár kapujára szólló expeditiókhoz is hozzá fo
gatván, napestig az levelek íratásában foglalatoskod
tam. Szép idő volt. 

18. Kedd. Az mely lovas portásokat az Morován , 
által küldöttem, azok az Morovátúl egy katonát küld-
vín vissza, magoknak s nekünk is bolondul lármát 
csináltanak, azt izenvén, hogy a Morován által taka
rodik az ellenség, kire nízve én is itten rendben vet
tem magamat, egy hegyen és szoroson által küldvín 
egynfhány zászlóval az marhákat, hogy ha szinte 
eddig penetrálna is az ellenség, ne tehessen akadályt. 
Kassai István kapitányom próbatételülek híre is meg
jött, hogy az mely ellensigre küldtem volt az Dunán 
túl, felvertik őket, nyelvet is fogván közülök, estve 
felé az lármánk is lecsendesedvín, és az expeditió-
kat is elvigezvín, estével az tatár agával, magam 
szolgái közül Durcsányi Ferenczet és Dósa Mihályt 
egy jó öreg csolnakon elígsiges comitivával expedi-
áltam, úgy az galambvári bég emberit, ki az Kaj-
mekám passa levelit viszi, vélek küldvín el, ki is Vi-
dmyig fog menni s onnan az vidinyi passa fogja ex-
pediálni. írtam ezen alkalmatossággal az fr. orátor-
nak is s mind az Kajmekám passának megküldöttem 
az duplicatákat is, az kiket a minap Stephan postám 
ittál küldtem volt meg, hogyha valami formában 
szerencsétlenség esett volna az postámon, tudhassák, 
mit írtam volt Küldöttem az fr. orátornak nyelveket 
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is, az minap ide szökött francziák közül, az ki értel
mesebb volt. írtam én is Dósáék által az hersovai 
bégnek, és vidinyi passának az említett nyelv és 
Kajmekám passának szólló levelek expeditiójárúl, ír
tam az fővezérnek és Galga szultánnak, írtam Sán
dor Gáspár uramnak, és Marchio de Lóra uramnak, 
megküldvín deákul az nyelvek fassióját, megküldöt
tem Sándor uramnak is magyarul úgy az kajmekám-
nak és orátornak, úgy az l.-f ej érvári szerdár az Kaj
mekám passának irott leveleinek magyarázatját is 
ad futuram directionem. Budai is, kit Sándor uram
mal küldtem volt le, megér kezek, Poricsárúl térvín 
vissza, hozott egy ilíses hajót is Poricsárúl, kit az oda 
való bég az én bujutultimra küldött fel. Essös idö volt. 

19. Szerda. Szappanos Mihály lovas kapitányo
mat küldöttem Poserolczára strására két sereggel, 
meghagyván, hogy Bai Lászlót, ki addig ott volt, 
meg váltsa. Küldöttem egynihány katonát az palánki 
kapitány mellé is az nagyubb vigyázás kedviért. Ér
kezek az szendrei passa levele, kiben írja, nyelvet 
fogtak, ki is azt vallja : másfél ezerig való ellenség 
ment Jagodina felé, kire nizve én is egy hadnagyo
mat válogatott lovasokkal küldtem arra felé portára. 
Érkezek Gyula felül is három katonám, és egy tö
rök, kik Szamárossi nevű hadnagyommal jöttek 
volna, de felvervin őket közel Palánkhoz, magát 
az hadnagyot harmad magával elfogták, kire nizve 
Horvát Mátyás labancz kapitánynyal írattam, hogy 
ha az Horvát Mátyásra vetett sarcz mellé Szamá-
rossit is elbocsátják, én is elbocsátom ütet. Sán
dor uram levelei érkeztének Hersován túl az Vas-
kaputúl találván levelit, kiben írja: az vezér Erdély 
felé való utjábúl megfordult, és erre vissza felé vette 
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útját, kihez kípest ö kegyelme is nem Csernecz, ha
nem Vidiny felé követi útját, és ott hagyja az vele el 
ment erdélyieket is, fíltvén az elszökéstül őket, maga 
penig ö kegyelme Vidinnél posta-lóra ülvin, Horvát 
Ferencz urammal valahol feltanálja a vezért, felke
resi , e végre 15 hajdúkat is vitt Sándor uram le ma
gával Vidinhez a véle küldött comitívábúl, hogy on
nét bizonyosabban írhasson. 

20. Csütörtök. Érkezek egy gyalog hadnagyom 
Jeni-Palánkrúl azzal a hírrel, hogy reá menvín ha
daim az osztrovai szigetre, noha Kulics felül, az hol 
az Morova a Dunában szakad, több volt másfél százig 
való csolnak ellenségnél, az tételi kapitány lívín mel
lettek , még is ellenekre az malmot molnárostul s 
cselidesttil elhozták Palánkig, és onnan is megindí
tották ma. Az pancsovai passát, és tömösvári passa 
fiait. s thiháját elümbe hivatván, az ö tetszisekbül az 
császár zászlói alatt lívö törökökben megfogattam, 
franczia s nímet companiáimnak tisztiben is megfogat
ván, vasba verettem tisztekben való megfogyatkozá
sokért , Galambvárában is az mely ípitést parancsol
tam , azt is véghez vitték, s a praesidinmot is meg
szaporítottam , és az várba, s váron kívül való strá-
sálásrúl is dispositiót töttem, estvefelé sajkára ülvin, 
az közelebb való szigetet megkerültem, s azután szá
razra kelvin, lúra ültem. Szép tiszta idő volt. 

21. Péntek. Megérkezínek hadaim Kassai István
nal , az malmot is elhozván. Az jeni-palánki, s rámi 
praesidiáriusok két főhadnagyot küldvin ide suplica-
tiójokkal, azoknak, és a főkapitányoknak instantiá-
jokra nízve meggrácziázván, Zsíros nevű megfogatott 
hadnagyomat elbocsátottam, az elhozott m«.lomuak 
penig helyet nézni, és felállítani parancsoltam, kz 
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megfogott törököknek agáit, és azon seregnek tisz
teit elömbe gyüjtetvín , az agákat vélek megkövettet-
vln, és a többivel megkezesítvén, elbocsátottam. Az 
zsákmányozóknak bizonyosabb secnritásokért egy
nehány hajdút küldöttem ki egy szorosra, mely va
gyon Poserolcza között és mi közöttünk. Dósa leve
lit is vettem, hogy Poricsáig bikível penetrált, és 
onnan is megindult. Az poricsai bégnek, és hersovai 
passának is leveleket írattam, kiket egy kereskedő 
jancsártúl küldöttem meg. Szép idö volt. 

22. Szombat. Szinyei nevű gyalog hadnagyom 
érkezek egyníhány jó hajóval, kit az osztrovai szi
getben tartottam praesidinm formában, ö hozta Vete-
rani levelit is, kit nekem, és az rab olasz úrfinak irt, 
Jagodinárúl is megérkezinek portásim. Tökési se
regit expediáltam az jeni-palánki praesidinm szapo
rítására, ki által küldtem egy Nicola nevű rácz la-
bancz lovas hadnagyot, öt katonát igérvín olyat An-
toni érette, kiket az én szolgálatomba Tömösvár fe
lé menvin levelekkel, fogdostanak el az labanczok. 
Érkezinek meg Dnrcsányi Ferenczet, és Dósa Mi
hályt kisirö hajdúim is Poricsárúl. Jó idö volt. 

23. Vasárnap. Negyvenig való öszvíreket kül
döttem Poserolczára sákmány formában árpa, s búza 
hozásért. Reggeli, s délesti praedíkátiók után az Da
nán lívö strásák revisiójára, s egyéb dolgoknak meg
vizsgálására ki mentem sajkán. Szép idö volt. 

24. llelíTl. Érkezek éjfél után Giiti István nevű 
hadnagyom, kit a minap Szendrönél fogtak volt el, 
az L.-Fejérvárnál lívö nímet táborról szabadult, 
reqnisitiómra ex díseretione bocsájtotta el Haiszler 
generál másod magával, passnst adván neki securitá-
sára, egy darabig kisértette is], kinek is reggelre 
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kelve hoszszas examenje volt. Ebíd tájban érkezek 
njjobban a l.-f ej érvári szerdár Grömli agája, praesen-
tálta az ura és az szendrei passa levelit, kiben re-
comendálja az agának a vezér után való expeditióját, 
és mivel siettette elraenetelit, én is Sándor uramnak 
szólló levelemet elkiszitvín, úgy az vezérnek, Reiz 
effendinek, vezér thihájának és jancsár agának szól-
lókatis elkiszitvín, s Gútit is nyelvnek az szerdár 
agája mellé adjungálván, s egynihány hajdúim co-
mitívának melléjek rendelvin, estve felé expediáltam, 
mind az szerdár agájával, mind az vélle lívő végbe-
liekkel sokat, és curiosissime beszilgetvin, az l.-fe-
jérvári dolgokrúl relatiót títettem véllek is, Poserol-
czárúl ilíssel érkezinek meg őszvireim, s szekszénás 
lovaim. Ujobban egynihány szekeremet rendeltem 
oda sákmányra. Szép idö volt. 

25. Kedd. Az Osztrovárúl lehozott Duna malmát 
itt az tábor helyhez közel felállitattam, beléje mol
nárt titetvín, pátens formában rácz nyelven paran
csolatokat küldöttem az Morován mind túl, mind in
nen lakó földnipire, hogy Poserolczára és az osztro-
vai szigetben szálljanak s gyűljenek, és az két he
lyen kivül valahol ember tanáltatik, levágattatik, s 
elraboltatik. Kulicsi agára is, hogy élőmbe jöjjenek, 
egy parancsolatot küldöttem, Szappanos Mihályra is 
küldtem egy commissiót, hogy az olyan bejövő sze-
ginysiget megszállitsa. Érkezinek délesti három óra 
tájban hat sajkák, azokban jött az én hadnagyom is, 
kit Dósa Mihály elhagyott vala: Molnár Miska, hoz
ván fegyvert, sátort és egyéb alkalmatosságokat is 
az én számomra, és ugyan azon sajkákkal egy ka-
pucsi passa, az fővezérnek is két agája, a l.-fejér-
vári szerdáinak is kapucsilár thihája és más két 



152 

agáji is, úgy mint az uziczai bég, és két tatár agája, 
voltak az Ali passa Duna kapitánya részérűl is az 
sziliktárja, és az dévány csauzza, az mint az én 
szálló helyemhez érkeztek, lövíst tettek taraczkbúl, 
én is ugyan magam taraczkjábúl resaintáltam nekik, 
és elsőben is az l.-fejírvári szerdár, és Duna kapitá
nya riszirül valóknak volt előttem audientiájok, az 
magok riszirül mi járatban voltak, expediáltattak 
volt külön külön a fővezérhez, representálták; eze
ket elbocsátván, hozattam fel ujj obhan az kapuesi pas-
sát, és vezér agáit, ezek is referálták, hogy az ka
puesi passát, és egyik agát a vezér fcrmányokkal 
küldötte L.-Fej érvárra, egyik által költsiget is kül
dött, és az kapucsilár thihája is az szerdáinak viszen 
költsiget az urának, egyik agáját megint az vezér kül
dötte azért, az ki ugyan Deli passája is az deliainak, 
hogy alkalmatosságot mutatván neki, az nimet tábort 
experiálhassa, nyelvet foghasson, és az ellenség dol
gairól , s táborának mivoltárúi szemmel látott dolgot 
vihessen az vezérnek, hoztak levelet is az fő vezér 
thihájátúl, és Sándor Gáspár uramtúl, úgy Kemény 
Lászlótúl is hoztak leveleket az én ríszemrül való 
emberek is, minthogy Molnár Miska az kapuesi pas-
sával együtt jüvin, Sándor Gáspár uram Vidinbül irt 
általa, kiben adta értésemre, hogy Káinoki Far
kas , Orlai Miklós és Horvát Ferencz urakkal posta 
hajóra ülvín, követte útját az fővezér és tatár Chám 
táborok felé, Kemény László uram peníg az magok 
lovaival és az több véllek elment becsületes rendek
kel hagyta Vidinyben , hogy ott nyugodjanak az fő 
vezér, és tatár Chám oda való érkezísekig, minthogy 
oda való jöveteleknek, és L.-Fejérvár seffitsíeríre való 
meneteleknek minden erejekkel hírit vette, Kemíny 
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László uram penig már Sándor uram elmeneteli után 
harmad nappal irta levelit az vézértíil utolszor jött 
aga által, ki mellé is az én véllek hajdúimba kellett 
cgynihány fegyveres embert rendelni pro securitate, 
különben az aga meg nem mert Vidinbtíl indulni, Ke
mény László tudósított arrúl, hogy az mely hidasok 
Oroscsikon felül által költöztettek az Dunán, már 
azon hidasok Vidinhoz érkeztének. Az feljebb emii
tett fővezér agájával, és kapucsi passával is szemben 
lívin, és az utolszor jöttnek is különös audientiát ad
ván , circumstantialiter tudakozódtam tüllök az vezér 
dolgairúl, tettek relatiót mindenekrül, magoktúl hoz
ták elő az havasalföldi vajdát, szidván igen előttem, 
és hogy megcsmertette magát az vezérrel, és az török 
nemzetiül, mondván olyat is, hogy az török és az tatár 
tábor többire az országnak javán jüvín keresztül, az 
merre jöttek, az hadak többire semmissé töttík az or
szágát, sem marhájában sem szöllöjiben, sem gaboná
jában nem livin serami kímilís, az fővezér csak be-
hunt szemmel nizte. Végre resolutiómat kívánságok 
iránt való dolgokra reggelre differáltam, mondván 
azt, hogy én az én kicsiny erőm, s tehetsigemhez ki-
pest az török császárok, és fővezérek dolgaiban fer-
mány nélkül is szolgálni kísz voltam, és az ö reájok 
bízatott dolgokban is nekiek is segítsiggel lenni igye
keztem, de elsőben én is dévány hozásra viszem dol
gokat , gondolkozom felőlié, s reggel választ adok. 
Estig tartottak ezen emberekkel való conferantiák. 
Ezek után én is lenyugodtam, tovább való gondol
kozásra halasztván az determinatiót. Szép idő volt. 

26. Szerda. Reggel megizením az kapucsi pas-
sának sok gondolkozásim után való determinatiómat, 
hogy kiszüljön, mert bizonyos hadakat rendelek mel-
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lejek, az meddig kívánják, és hogy magam is majd 
elfordulok az sajkájukhoz. Sok dolgok concnrrálván, 
azért a kik jelenlitemben való effectosát kívánják 
dispositióimnak, resolváltam arra magamat, hogy 
magam is Rá míg, Palánkig elmenyekvelök, és oda 
menvin, az hol a török sajkái voltak, és magam 
sajkájába mint császár fővezér, úgy a szerdár, s 
Ali passa rlszirűl való agákat behivatván, megje-
lentím nekik, hogy magam megyek el Rámig, Pa
lánkig véllek , és onnan tovább is elkisirtetem, 
hogy panaszok ne lehessen, begyűjtettem azomba ma
gam eleiben az lovas tiszteket, kik közül rendeltem 
csatára is, hogy a Morován által Szendröhöz menje
nek, s onnan kövessék el az L.-Fejérvár felé való 
próbatítelt , reqnirálván arrúl is az emiitett agák, 
hogy valami nígy iléses hajó jött fel véllek, kiket is 
Galambváránál hagytak, hozatnám fel az íjjel őket, 
és kísírtetním fel véllek együtt, s rendeltetnik vala
mely szalahorokat is, mert magok erejitül fel nem 
vihetik, kinek is annuáltam, és nagy contentnmmal 
értették végső resolntiómat, s dispositiómat irántok, 
míg azért elkíszülhetünk, és Galambvárábúl is az 
iléses hajókat felszállíthatták, abban alkalmas idő 
tölt el, tíz óra ntán mindazáltal megindultam, ebldet 
évin elsőben, commendírozva vévén magam mellé az 
hadakban, hajókon indnltam meg magam is az törö
kök sajkáival, és gemiaival, és estve kilencz óra
kor szállottam meg az kiszelovczai szigetnél. Szép 
idő volt. 

27. Csfttörtök. Az holdvilágon viratta előtt két 
órával indulván meg, alszél is lívín, reggel 8 óra 
tájban érkeztem Rámhoz, az itt való praesidiu-
mokban is az hadakban kiszedetvín elkiszítettem, az 
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török urakkal conferentiát tartottam, mind az itt való 
s mind a velem jött hadakba bizonyos zászlókat mel
léjek rendelvin, Daróczi András uramot az palánki 
kapitányt praeficiáltam, és bizonyos instrnctióval dél
tájban megindítottam, az elrendelt lovasokat is com-
mendája alá adván Daróczi nramnak, hogy Szend-
röben kisérvén az törököket, s hajókat, onnan mind 
lovas, s mind gyalog portásokat bocsásson az ellenség 
felé, megparancsoltam; Andrási János tolmácsomat 
rendeltem melléjek, három rendbeli egyformában irt 
leveleket Írattam törökül L.-Fejérvárra, ésinstructió-
jában adtam Daróczi uramnak, hogy három utakon 
külön külön emberektül expediálni igyekezzlk, a ve
zér agáját is, akit a végre küldött, megkínálja, hogy 
akár az lovas, akár a gyalog portással, expediálja. 
Érkezek az szendrei passa levele Daróczi uramnak 
szólló, érkezínek Tömösvárrúl is negyvenig való 
szökő törökök, közlöttem a levelet is az vezér agával, 
és kapucsi passával, és az törököket is eleikben ho
zattam, az agák rettenetes invectióval voltak ellenek, 
kívánván, hogy vasba veressem, és Galambvárában 
vitessem őket az vezér érkezésijig, kiket apparen-
ter szemek láttára megfogattam, de az agák elmen-
vin, megint elbocsátottam, végbeliek lívin , nem kí
vántam vélek mocskolódni. írattam Tömösvárra is 
leveleket dnplicate, írattam a szendrei passának is, 
Daróczi uram által. Az tömösvári passának egy ta
tár agája jüvín levelekkel, mellölem elment, kit is 
hogy Galambváránál megvárjon, dispositiót tettem. 
Mind Rhám s mind Palánk körül hajókázással töltöt
tem az időt. Szép idö volt. 

28. Pintek. Reggelre gyültenek be Palánkban az 
oda holdoló faluk lakosaiban, kiket is hivattam volt 
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és előttem is voltának, az L.-Fejérvár 8 Töniösvár 
felé való gyakor jártatást, és az mostan irt levelem
nek (duplicate kit írattam) meg vitelit is nekik paran
csoltam. Jöttek azomba a Dunatulsó partjához egy-
nihány lovasok is, kik az e napokban ellenségtül fel
veretett törökökhöz tartozók, három nigy csoportbe
lieket is vervín fel az pusztai labancz, gyalog is jött 
bennek, kiket is által hozattam. Ebídig várakoztam 
Daróczi nram tudósítására, de semmi hírem nem jü-
vín, ebid után déltájban vissza indultam az véllem li-
vökkel, Kassai István kapitányomat hagyván bizo
nyos instructióval jeni-palánki végházban, hat óra 
előtt érkeztem felesígemhez, az hol is tanáltam az tö-
mosvári Húszain passa tatár agáját levelekkel együtt, 
más egy agáját ismét a szilisztrai Juszup passának, 
ki is Tömösvárrúl irt, recomendálván Húszain passa 
emberit, hogy az fö vezérhez küldjem, az szilisztriai 
passa penig, hogy emberit Mahmet bég Oglihez kí-
sírtessem. Szép idő volt. 

29. Szombat. Palánkrúl érkezinek híreim a tö
rököknek L.-Fejérváron való keminykedísekrül, és 
hogy a sánczbnl a törökök feles németet vágtának 
ki, küldtík meg tiszteim Palánkrúl Yeterani nekem 
irt levelit is, és nálam livö olasz rab levelit is, mely 
dolgok és hírek iránt én is conferentíát tartottam hí
veimmel. Az alkalmatosabb szállásnak kedviért azon
ban ezen szigetnek keskenyebb végire, az hol mind 
a két Dunárúl jobban járhatja,a szél, szállottam, sá
tor palánkjával rekesztetvín el egy darabját. Sze
les idő volt. 

30. Vasárnap. Az Tömösváron lívö passák leve
lire tétettem választ. Volt audíentiája az rabsáí>óm
ban livö olasz cavalérnak, ki az angliai orátor mel-
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lett volt, közlöttcra vele Veterani nekem és neki irt 
leveleit, kikben világosan meg írja Veterani, hogy 
nem az a személy ügyen, a ki felöl engemet gyakran 
búsitott, és hogy nem Doria nemzetsígíbtíl való, ha
nem nevít megváltoztatta, és úgy adta magát erre az 
életre, az császárt és másokat is megcsalta, állhatat
lan , töklletlen ember lívin, ezeket midőn neki propo
náltam volna, és Veterani olaszországbúi hozatott le
veleit is előtte megolvastattam volna, kikben bizony
ságot tesznek ellene, hogy ez világon sem volna Do
ria Péter nevű ember, izzadni, színiben változni kez
dett , és mintegy elájuló formában viselte magát, még 
is mindazáltal csak tagadta, és animálta, hogy ii 
legyen Doria; írja Veterani azt is, minthogy nem az 
a szemíly, a kinek magát hirdette, ö is többször fe
löle engem nem búsit, a mint szabadulhat, szabadul
jon. Ezzel előlem kimenvin, újobban Glavics Miklóst 
hozzája küldöttem, üzenvin neki, vallja meg dolgait, 
mert minthogy élete, halála kezemben, máskínt is meg 
kell vallani, ha nem akarja, mert én tudom már, hogy 
az ő neve nem Petrus Doria, hanem Petrus Bocardo. 
Ezekután eddig való accomodatiójátúl priváltatván, 
vasban verettem, és Galambvárában rabságra küldöt
tem. Délesti praedicatió után sajkára ültem és men
tem az Duna közepin fel állított malmomnak revisió-
jára, kiben is jóformában és szaporán őrölnek. Volt 
előttem audientiája az sajkában az tömösvári Topaly 
Husszaiu passa dévány effendijinek az bátyjának, ki 
is praesentálta az öcscse levelit, kiben recomendálja 
az bátyját, érette hozzája legyek jó akarattal, kihez 
én is a devány effendiért muttattam jó akaratomat. 
Délig szeles idő, ezután szép idő volt. 

31. Hétfő. Reggel sajkán mentem Galambvárába. 
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az hol is lovaimat megjártattam s vizsgáltattam, és 
nímely vitézlő rendeket is megmnstr áltattam, úgy az 
ott lívö bekkel s nímely törökökkel is szemben vol
tam. Ebldre mindazáltal vissza jöttem. Délután az 
gyalog palotásimat mustráltattam, s azoknak fizettet
tem. Ér kézinek azomba estvével Daróczi András 
nram levelei, küldvin Daróczi uram az levelekkel 
együtt valamely nyelveket is, kiket mostani csaták 
alkalmatosságával fogdostak. Az nyelvekkei együtt 
penig küldötte le az fővezérnek egyik agáját is, az ki 
is az vezér thihája nekem szólló levelit hozta vala, 
együtt próbálván azon vezér agája az én csatára kül
dött katonáimmal. Szép tiszta idő volt. 

SEPTEMBER. 

1. Kedd. Az elmúlt ijjel az úti bujotultit az fővezér 
thihájának való választ az Reisz Effendinek szólló le
véllel és magam kapithiháinak szólló hosszas informa-
tiókkal együtt elkíszitvín, az poricsai bégnek Ejnp thi
hájának , úgy Mahmut bég Oglinak, arnoltok passá-
jának leveleket íratván, mihént megviradott, hadaim 
által elfogatott mind magyar, mind német nyelveket 
élőmben hozatván s azokat megexamináltatván,fassió-
jokat Írásban titettem le, felhozattam magam eliben 
a vezér agáját is, a ki oda járt portára az én ka
tonáimmal, azonkívül az pancsovai passát, tömöa-
vári P. thiháját is magam eliben hivattam és mind 



159 

ezeknek jelenlitében expediáltam az fővezér feljebb 
emiitett agáját, kéziben adván a levelekre való vá
laszt, a kiket hozott és az agát egy szép pár puskával 
meg is ajándikozván, magam emberim riszirül azon 
aga mellé rendeltem Muharim aga nevű agámat, kinek 
kéziben adtam a bujntnltit, poricsai bégnek szólló le
velet és az Reisz effendínek s kapithiháimnak irt le
veleket is, expediáltam ezen alkalmatossággal az tö-
mösvári passa tatár agáját is, ezeken kivül az mellet
tem livö törököknek fö agáját is expediáltam egy ma
gyar nyelvvel együtt, minthogy maga is oda járt 
Szendrö felé járt lovas hadaimmal, és Szendrőtül 
több végbeli (törökökkel másfelé próbálván, ugyan 
maga fogta az nyelvet is. Ezekután jól tartván őket 
és 16 fegyveres embert is, és bizonyos hajót rendel-
tetvin szfikslgekre. magam szemeim előtt megindi-
tottam napfeljütte előtt Az knlicsi agákban hivattam 
magam eleiben kettőt, kiknek audientiája volt előttem, 
minthogy Szendrö és Palánk között laknak, elejiben 
adtam, mennyiben tartsanak correspondentiát, rhámi 
és jeni-palánki tiszteimmel, és Vég-SzendrÖben lakó 
residensemmel Sz: Andrási Jánossal, kit is ez minap 
Daróczi uram a végre hagyott Szendrőben, hogy az 
1-fejérvári hirekrtil és dolgokról jobban folyhasson 
a correspondentia. Szeles idő volt 

2' Szereda. írattam duplicate is Sándor Gáspár 
uramnak mind vizén, mind szárazon akarván eleji
ben küldeni hajdúim és katonáim által. Ér kézinek 
azonba Nisrtil törökök, hozván három leveleket, 
az egyiket az ott livö várbeli Omer passától, mási
kat az ott való jancsár agátúl, Zemberekcsi agá
tól, harmadikat az oda gyűlt hadaknak agájától, 
Szejbán Bolyuk passától. adván mindenik értésemre 
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ott való litít, az l.-fejérvári állapotokról, úgy a fő
vezér hireirül is értekezödvin. Az expeditiókat azért 
elkiszíttettem, Íratván Sándor Gáspár uramnak, az 
fö vezérnek, vezér thihájának és Reisz eflFendinek 
az hersovai, és vidinyi passáknak, úgy Vidinybe lívö 
híveimnek is Madács uram által Íratván, egyik rend
beli leveleket adtam az Nisrül jött törökök kéziben, 
recommendálván megküldísit az nisi paasának leve
lem által, másik rendbeli leveleket adtam magam ka
tonái kéziben, kiket is szárazon Kucsajna és Majden 
felé való utón Vidinyben expediáltam, úgy hogy ha 
Vidinyig valami hadakat tanálnak elö. az oly hadak 
tiszteinek adják kezekben a leveleket, és hozzanak 
ttillök énnekem leveleket, és recoramendálják az oly 
tisztnek a Sándor uramnak, és a vezérnek s több mi
nistereknek szólló leveleimnek megküldísit, ha pe-
nig semmi hadat elö nem tanálnak, Vidinyig menjenek 
el, és ottan a leveleket ott lívö híveim kezekben ad
ván, magok az ott látott s hallott dolgoknak informa-
tiójival térjenek meg. Érkezett az Galambvári bék 
által a fővezérnek egy fermánya, kiben írja, hogy a 
császár Poricsán lívö ílíses hajóihoz fermány nélkül 
nem kellett volna nyúlnom, és ílist belőle hozatnom, 
mely fermányára a vezérnek ugyan ezen alkalmatos
sággal választ Írattam, hogy tudniillik mind az ílís, 
mind én s mind az én hadaim hatalmas császárunké 
lívín, ilyen időben, az mikor íj jel nappal az szolgálat 
hadaimon megvagyon, mindféle csatákat s strásákat 
kelletvín jártatnom, az föld is elpusztulván, kinyte-
len hozzá kellett nyúlnom, az vezérnek is semmi hí
rit 8 hol litít nem halván. Azomba más vezérek ide-
jiben is meg volt az, hogy a mikor hadaim efféle 
szolgálatiban voltának a császárnak, fermány nélkül 
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is az flíshez hozzá mertem nyúlni, mindazáltal azért 
semmi nehézség a porta és tefterdárok ríszírűl nem 
volt soha. Szeles idö volt. 

3. Csütörtök. Az ijjel rendkivül nagy szélvész, és 
Dunának habjai miatt az Osztrovárúl nagy munkával 
le szállított és itt a galambvári szigetnél fel állított 
malmot el szaggatá, és végre el is sülyeszté az nagy 
hab, kiben élig ilís is veszett, de az emberek még is, 
a kik benne valának, ki egy, ki más helyen Istennek 
gondviselísíbül kiszabadulának, senki bele nem ve
szett. Puskásimat vadászni ki küldvin, egy szép 
szarvas szarvast vérinek el. Délután érkezek Szend-
röbtil egy tatár aga feles L.-Fejérvárrúl irott levelek
kel, kik nekem, az fő vezérnek és tatár Chámnak sz ól-
lók, hozta hírit, hogy Landor-Fejérvárrúl három 
sajka jtivin Szendröhöz, a kiken hozták ezen levele
ket is, az Széndrönéi lívö sajkákkal és a-minap innen 
felment sajkákkal megegyezvin, mindöszve tizenegyre 
töltenek, magok mellé arnoltokat is vivin azon sajkák, 
s a szél is nekik szolgálván, lepedőket eresztettek, és 
tegnap délután nagy sebessiggel indultak fel L.-Fej ér-
vár felé, véllek együtt az én tolmácsom Szent-Andrási 
János is, ezen tatár agát csak addig tartóztattam, 
mig az leveleket megmagyaráztatván, egy levelet a 
vezírnek, másikát penig kapithiháimnak írathattam, 
napleszálláskor a Duna is csendesedvín, expediáltam, 
egy törökül tudó zászlótartómat rendelvin melléje 
leveleimmel. Szeles idö volt. 

4. Péntek. Megérkezék Kassai István udvari 
gyalogjaimnak kapitánya Jeni-Palánkrúl az hozzá 
tartozókkal együtt; ilist is a mit hozhatott, hozott 
az osztrovai szigetbül. Voltak holmi belső igazgatá. 
gim is tiszteim között, revideálván az Dunán lívö al-
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kalmatosságimat, s hajóimat, és egy konyha-hajót 
is parancsoltam reparáltatni hajóim közül- Az gya
log tiszteimet azomba, a kik itt tanáltattak, elömbe 
hivatván, az vigyázásrúl, alattok valókra való gond-
viselísrtil, és tovább való íliseknek rendirül töttem 
köztök rendeltet. Az hidasokon lívö forgó taraczkjai-
mat is szárazra kivitetvin mind a taraczkokat, s mind 
a pattantyúsokat. Az szél megállván, szép tiszta idö 
volt. 

5. Szombat. Palánkbúi küldött Daróczi uram 
egy török rabot, az ki Karalliczárúl szabadult, Pa
lánkhoz £.X mértföldnyi föld Karánsebes, és Palánk 
között fele ntban, olyat beszílt, hogy Antonit és Ve-
teranit ott hagyta volna. Az Landor-Fejérvár alatt 
lívö nimet táborra járt paraszt embert is ide küldötte, 
az ki is az nimet táboron lakván egynihány napig, sok 
dolgokrúl tudott relatiót tenni. Ozsona tájba azomba 
érkezek két sajka L.-Fejérvárrúl, azokban a minap 
ezen felment Kapncsi passa, és vezér agája, véllek 
együtt az én tolmácsom Sz.-Andrási János livin, kik 
ez minap felment sajkákon szerencsésen felmentenek 
L.-Fejírvárra, és tegnap est ve bí kivel jöttének ki on
nan is, két nap egy íjjel livín ottan, minden oda való 
dolgokrúl világos informátiót hoztanak, hozott nekem 
is levelet Andrási a szerdártúl, jött ki vélek az szer
dáinak egy gömli agája, csak addig várakoztattam 
őket, az míg az fővezérnek, Reíz effendinek, és ma
gam ottan lívö emberimnek szólló leveleimet elkészít
hettem, és az emiitett török urakkal magam is egy két 
szót szólhattam, az beszíd közben eleikben hivattam 
a Karalliczárúl szabadult török rabot is, és kezekben 
is adtam, hogy azon hírekre "nézve vigyék le a főve
zérhez, Andrásit is véllek együtt expediálván. Ezek-
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után magam előre Galamvárához lementem, az hová 
utánam érkezének az török sajkák, kiknek eleiben 
az várbúi lövíst titettem, és az kormányosokról és 
egyéb utjokra szfiksiges dolgokrúl dispositiót tettem. 
Azután éczakára szállóhelyemre vissza jöttem. Pus-
kásim is az vadászatbúi medvéket, vadkant, és pan
dúrokat is hoztak. Szép csendes idő volt. 

6. Vasárnap. Százig való gyalogot küldöttem 
Szendrö és Rhám között való szigetekben, hogy 
mind pandúrt, s mind ílist keressenek a gyalogság 
Bzüksígire. Minthogy már az szüretnek ideje közel
get, töttem dispositiót, az hol még a szöllöhegyek 
éppen meg vannak, azoknak oltalmazásokról; vétet
tem rendben az hajóimat, és Danán livö készülete
met Estvével penig az Dunán livö strásákat jár
tam, az tavairól valókat penig járattam. Szép idő 
volt. 

7 .Hétfő. Mihelyt megviradott, nap feljötte előtt 
által mentem a szigetből az Danán, az hol is már ni-
mely seregim, és szolgáim paripáimmal és hintóm-
mal kiszen vártának, Isten kegyelmiből kicsiny se-
gítsiggel reménysigen kivül ülhettem fel paripámra, 
vadászni mentem, és külső lovas strásáimat is revi
deáltam az Pók vize mellett, onnan fordultam lovas 
hadaim és zászlóimhoz, a hol helyt vertének*, onnan 
más úton vissza fordultam, vissza jövőben mégis pa
ripán ültem, minthogy tött más fél mértföldet lovon 
való járásom, mintegy elfáradván, hintóba ültem, az 
hol is csak hamar irt be Sándor Gáspár uram, ki is 
otjárúl, és reá bizott dolgokrúl relatiót tévén, a többi 
között jelenté azt is, hogy a L.-Fejérvárrúl ki jött 
agakat, és Sz.-Andrási János szolgámat két sajkák
kal vissza hozta, más Kapucsi passa is jött vélle fer-

11* 
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mányokkal, hozta Csaffer passának is a minap erre 
ment gömli agáját, és az tömösvári passának is egy 
tatárját, megszállván azért vele, elsőben is volt előttem 
audientiájok a L.-Fejérvárrál ki jött agáknak és Sz. 
Andrási Jánosnak, kik császárjukhoz való híisigemre 
és nemzetekhez való szeretetemre obvertáltatnak, 
minthogy azért tértének vissza, hogy már az vezér 
Vidinytöl elindult Jagodina felé, s onnan Landor-Fe-
jérvár segitsígíre követvin útját a vezér keresisire 
annál is kivannak menni, a mére hamarább feltanál-
hatják, az l.-fejérvári szerdái- agájával együtt heten 
livín, hét lovat kivannak, hogy adjak alájok, és 
elígséges lovas kisírőt, kikkel mennél hamarább pe-
netrálhassanak a vezér táborára, instantiájokban in-
patiensek is livín, töttem azonnal dispositiót, mind 
az alájok szüksíges lovak, s mind a comitiva felöl, és 
két órának forgása alatt mind az Sándor Gáspár uram 
hozta törők leveleket megfordítván, s mind azokra 
választ tltetvén, estve felé megindítottam egy bejá
rómat, egy étekfogóroat, két karabilyosomat, azokon 
kivül az mezei hadakbúi 20 szcmílyes embereket, 
ki között csak tiszt és vezetíkesttil hét volt, rendel
tem melléjek; egy lobogót is rendeltem, azon kivül 
Andrási Jánost is, a ki véllek együtt kijött volt L.-Fe
jérvárrúl , szinte akkor tájban mikor Sándor uram 
ezen agákkal érkezett, érkezének Tömösvárrúl is le
velekkel törökök, kinek is egyikét Pajogli nevűt ezen 
alkalmatossággal küldöttem el az vezér táborára, mint
hogy a tömösvári passa kért azon, hogy ha a vezér 
közel llszen, küldjem oda, hogy szemmel látott dolgot 
vihessen neki, noha sem a vezérnek, sem egyéb mi
nistereknek levelet nem viszen, hanem a mely leve
let nekem irt a passa, azt küldöttem el a vezér thi-
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bájának. Azomba Sándor urammal érkezett ugyan a 
tömösvári passának is egy embere, az ki az vezér
hez volt, ezen expeditió után azért azzal, és a minap 
L.-Fejérvárrúl ki jött s most a vezértül érkezett 1.-
fejérvári szerdár gömli agájával is szembe lívin, kik 
praesentálták a császár neve alatt költ fermányt, ki
ben a vezér parancsolja, hogy a Tömösvárra, és L.-
Fejérvárra rendeltetett embert egy órával elébb elki-
sirtessem, s expediáljam. Andientiát kért a tömösvári 
passa tliibája is, ki is az urának szólló leveleket, kiket 
a Sándor urammal jött ura postája hozott, felnyitván, 
in summa confidentia velem közlötte, kit pro futura di-
rectione én is magyarra forditatván, az leveleknek 
egyik páriás könyviben beirattam, és l.-fejérvári szer-
dárnak is, úgy az ott lívö jancsár agának is leveleket 
Írattam törökül. Az F-.Fcjérvár felé menő aga alá is 
lovamat adatván, és kísírőket rendelvin melléje, Pose-
rolcza s Kulics felé küldöttem, s ott vitettem által az 
Morován, az Tömösvárra menő posta expeditióját penig 
holnapra difieráltam; Andrássi János által penig Ír
tam újabban a vezérnek, és Reiz effendinek, ez előtt 
két nappal irt leveleket is helyben hagyván, hozta 
penig Sándor uram a fö vezér thihája, Reiz effendi, 
tatár Chám, Galga szultán leveleit, kikre mind ezekre 
ezen alkalmatossággal választ titettem, és az Urmel-
liek, Araoltok passájának is, Machmut passának is 
írattam, minthogy mind a levelekbül, mind a Sándor 
aram relatiójábúl kitetszik, hogy Galga szultánt, és 
azon passát rendelte elöljárónak a fővezér, és azok 
érték elsőbben is Jagodinát s az Morovát, nagy aján
lásokkal teljes, és barátságes levelek voltak ezen 
Sándor uram hozott, de kiváltkipen az tatár Chám, 
és Galga szultán riszirül, a kik írattak, hozta ezeken 
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kivfil Sándor uram a havasalföldi vajda, úgy Marchio 
de Lóra, és Skerlet uram deákul írott teveleit, kik
ben Skerlet uram vezérrel való szemben litemrül, de 
elmijének, szivinek ha mi volt volna is ennek előtte 
ellenkező, ujjobban az dolgomra, szemílyemre való 
forditásárúl, Marchio de Lóra uram penig két rend
beli leveleiben is emlékezik a tatár Chám, fővezér, 
és más miniszterek hozzám való propensiójokrúl, sin-
ceritásokrúl, kiket audientiájinak idejin experiált, és 
hogy a portán, s tatár Chám előtt in optima forma 
vannak dolgaim; describálja azomba, hogy a midőn 
afrancziai király Flandriába érkezett volna szemilye 
szerint, s ottan Campi-Mareschallusával Luxenburg 
herczeggel livö armadájával megegyezett volna, tölt 
osztán a két ríszrül az a armada száz harmincz ezer 
emberre, látván az imperiális electoroknak, statusok
nak is, úgy véllek együtt az angliai királynak, a király 
armadája ellen való nagy gyülekezetit, és az imperium-
búl is nagyabb rísz hadaknak Flandriában való con-
versióját, cselekedte azt a király, hogy Delphinust az 
maga fiát és sucessorát expediálta az impériumba livö 
armadájához, ki is az Rhenus mellett hatvan regi-
mentbfil álló dominus de Lorsal az ott livö armadá
nak fő generálisával, maga penig az király kevesed 
magával vissza ment Parisba, Flandriában Luxenbur-
got hagyván maga kípiben, meg a Domus regianak 
is egy riszitafiamellé rendelte, nagyobb részit Luxen
burg mellé rendelte, maga mellett azokba is csak ke
veset hagyott. Irta azt is, hogy Cataloniában livö ar
madája a franczia királynak, a spanyortúl Rosa nevű 
helyt kilencz napi obsidióval megvette, minthogy a 
spanyol király hadának nagy részinek, Flandriában 
livín diversiója (minthogy Belgium Hispanicum az 
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spanyol királyé) az tengeren lívő classissa is afr. ki
rálynak egy corpusban, és a Hollandusok, s Angin-
sok classissa ellen intentus livin, vigyáz csak a 
Flandriában livö Luxenburg armadája, és ugyan az 
ellenséges armada között való dolgoknak kimenete-
lire. Ezeken kivül a kapithiháinak is választ tívín, 
minthogy az agák impatiensek voltak az elmenetel
ben, a levelekben hátrább maradván, nigy katoná
tól küldöttem utánok az elmaradt leveleket, de már 
az Pek vízinél el nem tanálván, éppen utánok kellett 
Jagodináig vitetni az leveleket. Az havasalföldi vajda 
levele ajánlásbúi áll, és Sándor Gáspár uramra való 
maga relegálásábúl, igen confidenter tractálván, s 
beszflvén ö kegyelmivel, szembe is volt vélle Vidiny 
elleniben, elsőben is Janakival a vezér mellett livö ka-
pithihájával livin beszédes ö kegyelme, mindJanaki, s 
mind a vajda előtt szemrehányásokbúi állott elsőben 
az beBzid kezdeti, magára keresztet vetvin, és a ke
resztre s az élő istenre nagy átkozódások alatt meges-
ködvin, nimely ellenem való dolgokban, a kiben esz
köz volt, az Erdélybe livö urak dolgában magát ki 
adta, s az titkokat expectorálta, hogy az erdélyiek 
levelit úgymond sok pecsétek alatt, mikipen kellett 
neki megküldeni az vezérnek, minthogy ha ö meg 
nem küldte volna is, tanáltak volna abba módot az 
erdélyiek, hogy leveleket, suplikatiójokat a vezér
nek megküldhessék, és tartozott is vélle, s kínyte-
len volt, hogy az nekie recommendált, s portá
ra szólló leveleket megküldje, melyben nimely Er
délyben lakó urak, s főrendek a porta protectiója 
alá ajánlják és újjabbi holdulásokat ígérik, ha az 
porta magok nemzetfbül álló fejedelmet enged, s ad 
nekiek, minthogy én ttilem sokan, és országostul is 
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igen félnek, elsőben is Janaki, azután a vajda adott 
ki nímely szemílyeket mind az erdélyiekben, s mind 
az magyar országiakban, mondván olyat is, tökillet-
lensígeket az erdélyieknek meg esmérte, és azon ke
resztre , s Istenre való esküvís alatt mondotta, hogy 
nekem ártani, s víteni nem kivan, hanem inkább ba
rátságot tartani, holott most is a fővezér a Sándor 
uram által oda küldött erdélyiekkel megkínálta, és 
ha engem boszantani kívánt volna, legalább véghez 
vihette volna azt, hogy Sándor Gáspár uramnak a 
mely egyníhány száz aranyat adott Francziában me
netelkor , és nekem is a mely ezüstmívet adott volt 
adós levelemre Erdélybe fejedelemsígre való inaugu-
ratiómkor, azon'adósságért a vezérttil miattam csauzt, 
s mind fermánt extrahálhatott volna, Janaki penig 
több altercatiói közt mondott olyat is, hogy Reiz 
effendi szemire vetette volna, hogy ö és az ura az oka 
annak, hogy a vezér negligálván Landor-Fejírvár 
segítsígit, Oroscsik felé vette útját. Ezen matériák
ban pro et contra sok volt a beszid, altercatió, s aján
lás mind a két ríszrűl, kirfil exstal Sándor uram diá-
riuma, kiknek is a summája az, hogy kisz a vajda mind 
én nekem fenn hagyni, s a régiekrül meg nem emlé
kezni, és az atyafiságot megújítani, s noha Havas
alföldiben Ütembe ennyi amannyi kárt (kit recenseált 
is) töttem nekie. Ajánlotta Sándor uram is magát, 
hogy ezen jóban előttem eszköz kivan lenni. Ezen 
mai sok dolgaim között kisö éczakával érhettem vé
get. Szép idö volt. Az mely két rendbél i leveleket 
a császár mellett livö ministereknek, és a fr. orátor-
nak is irtam vala Drinápolyba duplicato modo, kinek 
egyik rendbelit Sándor uram vitte vala el, duplicá-
táját penig Dósátúl küldtem volt el, azokat is ö ke-
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gyeimé vissza hozta, nem tartván tanácsosnak a fő
vezér, és tatár Chám Landor-Fejérvár segitsigekre 
való megfordulásokkal a vezér disgustusával meg
küldeni azon leveleket. Vissza hozta ö kegyelme a 
Magyarországra szólló pátenseket, ügy nímely ma
gyarországi kapitányoknak szólló leveleket is, visz-
sza hozta az én titkos pecsétem és kezem irása költ 
credentionalis levélkéket is , kik is az Sándor uram, 
Horvát Ferencz és hadnagy Mártonék nevire szóllot-
tanak, minthogy mostanrúl elhaladott Erdélybe való 
útjok Landor-Fejérvár obsidiójára nízve, más időre 
kellet azon dolgoknak folytatását halasztani. 

8. Kedd. Az fö vezérttil császári fermány által 
recommendált tömösvári Húszain passa postája mellé 
lovas katonákat rendelvín, Jeni-Palánkra küldtem, 
az ott való kapitánynak recommendáltam Tömövárra 
való expeditióját. A Tömösvári P. fiaihoz, s thihájá-
hoz egyníhány juhbúl, s valamely lisztbül, a fiaihoz 
penig ruházásokra való atlaczbúl mutatván jóakara
tomat , minthogy elcitül fogva egymással jól ilnénk, 
hogy Tömösvárra megírhassák az apj oknak. Volt 
Sándor Gáspár uramnak újjabb examenye az teg
nap1 repraesentált dolgokban, és a mely dolgokban 
volt instructiója, tivin relatiót mind a portai ministe
rekkel, tatár Chámmal, s Galga szultánnal, és a 
vezér mellett livő francziákkal is, mennyiben volt ö ke
gyelme negociatiója, kiket Írásban is letett pro futura 
memória, et directione. Adtam ki azomba nimely 
dispositióimat írásban a fenn forgó dolgokhoz s hí
rekhez klpest, mint udvari kapitánynyal kegyelmé
vel vitetvín véghez, minthogy penig Sándor uram 
hfrit hozta, hogy az ö kegyelmivel lement erdélyi be
csületes rendek is ntban vadnak, gyalogokat küldőt-
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tem Poricsáig eleikben, kik is estvével Mkévei megér
keztek. Ezekben tölt el az idö. Beborult híves idő 
volt napestig, estve felé penig feltisztult, és az két 
íjjel már őszi híves idő volt, úgy hogy az ember mente 
nélkül nehezen állhatta. írattam én is ezen alkalma
tossággal a tömösvári passának, dévány effendijinek, 
és szilisztriai Jnsznp passának is. 

9. Szerda. Volt examenyek az tegnap érkezett 
becsületes embereknek mind privátim, s mind együtt. 
Érkeztek két sajkák Foricsa felöl, kik Szendrőben 
igyekeznek, kik által én is irtam nimely szüksiges 
dolgokrúl a szendrői passának. Az mellettem livö 
török zászlókhoz tartozó törököknek volt mnstrájok 
udvari kapitányom előtt, az lajstromokat a vezér pa
rancsolatja szerint a vezér thihájának szólló levelem
ben inclndálván, megküldöttem mai napon, és azon tö
rököket az poricsai szigetben expedíáltam. Az Pan-
csovárúl ki jött Abdulnebi nevű passának is, mint
hogy a vezér azt parancsolja, hogy azt is Poricsára 
expediáljam, volt előttem andientiája, ki is hagyta 
kezemben egy levelit a vezér thihájának szóllót, kír-
vin, hogy küldjem meg bizonyos alkalmatossággal. 
Szép tiszta idő volt. 

10. CsOtArtök. Az vezér, és tatár Chám közel-
getésivel én is ujjabb ordinantiámat várhatván, mint
hogy Sándor uram által is intimáltatik, hogy a tőrök 
tábor a Morovához érkezvén, onnan fognak tudósí
tani, mihez alkalmaztassam magamat, ahhoz kípest 
kiszületben voltam az készület iránt, és az elmaradók 
9 elmenendők iránt való dispositiómat kiadtam. Ma 
napestig alteratiót, mintegy borzadást, főfájást, és 
meleget érezvín, koplalással vettem eleit, estve felé 
jobban kezdtem lenni. Az elmúlt éczaka, és ma reg-
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gel is híves őszi fonna idö volt, nappal meleg volt, 
délntán penig estve felé nagy al-szél kezdett tá
madni. 

11. Péntek. Éjfél felé érkezek hírmondó katona 
Poserolczárúl egyníhány tatárnak, 3 német nyelvvel 
oda való érkezíslnek a hírivei, kik is ottan strásán 
lívő hadnagyomtúl kalauzt, és kisíröket kírtek a tatár 
Chám táboráig, de ordinantiám nélkül a hadnagy nem 
mervin meg cselekedni, míg ide hírt adott, addig maga 
mellett tartóztatta a tatárokat, éjfél után azért küldtem 
két bejárómat Poserolczára, egyiket nimetül tudót, 
a nimet nyelveknek examinálására a másikát törö
kül tudót, hogy értekezhessek az tatárokrúl, hol fog
ták a nyelveket, és mennyi tatár volt az, a ki most 
L.-Fejérvár alatt próbált, minthogy a poserolczai sírá
saim a Landor-Fejérvár alatt próbált hadaknak tüzit 
is látják Szendrö alatt, töttem dispositiót, hogy azon 
bejáróim tíz lovast rendeljenek azon tatároknak elki-
sirésire. írtam ez alkalmatossággal a fővezérnek is, 
megírván, hogy kívánsága szerint a pancsovai pas-
sát, és zászlókat Poricsára elküldöttem, és az Tö-
mösvárra s Landor-Fejérvárra leveleivel küldött embe
rit is expediáltam, írattam bővebben Sándor uram által 
ezekre is az kapithiháknak. Hajnal előtt érkezek meg 
Monori Mihály bejáróm is, kit a vezér Landor-Fejérvár-
rúl ki jött agáival, és Sz. Andrási Jánossal expediál
tam vala a vezér eleiben, ki is az vélle ment katonái
mat Jagodinánál hagyván, maga az hírekkel előre jött, 
hozta Mahmnt bég Ogli levelit, és a tatár Chám hí
rit, hogy már Poserolczához csak három oráni földre 
vagyon, irja Mahmnt bék, hogy ö is az tatár Chám-
mal együtt jő, és Poserolczához fog szállani, és hogy 
nekem is szüksíges oda menni, és úgy is izentetett a 
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vezértül, kire nézve hamarjába Írattam a tatár diám
nak, s küldöttem el sietve Sándor Gáspár uramat 
Poserolczára a tatár diámhoz, és Mahmut béghez, 
irván neki is ezen úttal, töttem rendelist arrúl is em
bereim között, hogy ha a tatár diám és Mahmut 
passa, a vezér oda való érkezísijig kívánják oda 
való menetelemet, kíszen tanáltattassam. Ezek után 
voltak törvínyes igazitások, egy palotásomat lopá
sáért, és hogy el esküdte, halálra itilvín, sok instan-
tiájokra nízve nfmely főrendeknek, és az maga se
rege tiszteinek, életinek ugyan megkegyelmeztem, 
de két, vagy három százat csapattam rajta, a sere-
gibül is kicsapattam. Az ijjeli nagy szél miatt, s ma is 
délig fújván, a Dunának igen nagy habja volt, ki is 
délután meg csendesedviu, volt audientiája áz Sándor 
urammal jött vezér agájának, ki is a Poricsára ment 
passa, s zászlók dolgában jött vala, a mely császár 
fermányát hozta volt mind a poricsaiakra, s herso-
vaiakra szólván, noha az én nevem volt a fermány-
ban fel tíve elsőben, de vissza kívánván, kéziben ad
tam. Ezek után két hajót adatván alá, Poricsa felé 
le küldöttem; Mahmut bég Ogli levelit hozták Szend-
röbtil, kiben is kívánja, bogy siettessem felfelé a 
császár éléses hajóit, hozták a szendrei passa leveleit, 
kiben írja a tatár tábornak egy részének oda való 
érkezését, és Landor-Fejérvár alatt lett szerencsés 
próbáját, feles marhát hajtván el a táborrúl, és egy
nehány compania németet lesre vévén, vagdalt le a 
tatár. Szeles idő volt, estve felé penig essö esett. 
Ezen leveleket vévén, küldöttem az ma tüllem elment 
V. agája után, magam islevelet irván nekie, kiben intí-
máltam, hogy az poricsai és hersovaipassáknak adja 
tudtokra ezen dolgot, és siettessék az éléses hajókat. 
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12. Szombat. Jőve Sándor Gáspártól tudósítá
som, hogy a tatár Chára, a hol Monori a bejáró 
hagyta, ottan subsistált, nyugosztalván hadait, és vár
ván az hátra livö hadakat, és hogy L.-Fejérvárról is 
jött két sajka , kiben jött egy aga, a ki is Poserol-
czán ö kegyelmével szembe lévén, ment a V. táborára, 
azzal a hírrel jüvín, hogy a német tábor a várnak re-
velinnyeit megostromlottá, de az ostromot nagy ká
rával elvesztette, a törökben is ezen ostrom alkal
matosságával nevezetes emberek vesztek el, mivel 
az ostrom alatt szűneti nem volt a bomba hányásának. 
Az galambvári béget hivattam az ott való személyek
kel együtt élőmben, magam revideálván, és lajst
romba vévén őket. Reggel híves essös idő volt, mint 
egy ebéd tójáig, délután feltisztúlván, valamely dis-
positió tételek, és lovaim magam előtt való megjára-
tása, s revideálása kedviért Galambvárához sajkán 
le mentem. 

13. Vasárnap. Impatiens voltam igen, hogy a fő
vezér, és tatár Chám felől nem vehettem semmi tudó
sítását Sándor uramnak, kire nézve küldöttem postá
mat ujjobban ö kegyelme után. Azomba szinte dél 
esti praedikátiókor érkezének Sándor uram, és tatár 
Chám levelei, kiket egy étekfogó, és azt kisérö tatár 
Chámnak egy szejhannya hozta, mentvén azzal Sán
dor aram magát, hogy a másik levelet is, és a Mah-
nrat bég Ogli levelét más katonáktúl küldötte volt ezen 
mostan írt dolgokrúl, de a tatárok megfosztván, a 
levél is elveszett, az mi időre megtudta, úgy küldött 
más postát, ebben esett a késedelem. Az tatár Chám 
leveliben hivat, Sándor uram penig írja: a német a 
landor-fejérvári obsidiót solválta. Az tatár Chám a 
Morova mellett a német sánczánál hál, mely is Pose. 
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rolczához egy órányi fold, és siessek, mert ideje reg
gel onnan is megindul, nem fogom elérni, az még 
azért fel készülhettem, egy két óra eltelt, estvefelé 
öt órakor indulhattam meg kornetámmal, és némely 
seregemmel, tévén dispositiót, az hajókkal, és szeke
reimmel, s minden egyéb impedimentumimmal hol
nap megindulhassanak a Duna felmentében Ehám 
felé, és feleségem is, és több hadaim, és több ha
daim cselédjével tölök el ne maradjon. Utamat követ
vén azért Sándor Gáspár uramtól és egyéb előre kül
dött szolgáimtól, jöttek élőmben két rendbeli posták 
is levelekkel, kiket tatár Chám szejbanyival kisérte
tett, kiben irják, hogy a tatár Chámot L.-Fejérvár 
felöl újjabb hírek érvén, hirtelen estvefelé a Morován 
által költözött, sietvén L.-Fejérvár felé, utánnok taka
rodtak a tatár Chámnak az urmeliek, arnoltok Mah-
mút passája is, mind lovassával, gyalogjával, kit is a 
fő v. elöljáróknak rendelt a tatár Chámmal együtt. 
Ezen az dolgon nem kevessí contnrbálódtam, hogy az 
tatár Chámmal nem lehetvén szemben, be sem érhet
vén már Landor-Fejérvárig, éjfél tájban érkeztem Po-
serolczához, be szállottam ottan az magam házához a 
palánkban, az hol is már Sándor nramot nem tanál-
tam, mert a vele elküldött hadakkal ö is elment előre 
L.-Fejérvár felé. Az mely szolgáimat, és seregeimet 
itt tanáltam penig, azok azt beszéllik, hogy napestig 
a landor-fejérvári lövések igen szaporán hallattattak 
két izben is. Szapora esső volt, estve felé feltísztúlt. 

14. Hétfő. Valamely szekereket is parancsoltam 
volt tábori élésemmel utánnam hozatni, és egynehány 
üres szekereket szüretre, azok is utánnam némely 
gyalog seregeimmel elérkezének. Az szürethez azért 
itt hozzá fogattam. Az szegínysíget is itten újjabban 
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megtelepítettem, és securitásokat publicáltattam. Ér
kezek Szent-Andrásai János a fövezértül, az fővezér 
és thihája levelivel, még a fővezérnek ennél szebb le
velit nem olvastam, rendkivül való biztatásokbúi, 
ajánlásokbúi áll, az tatár Chámnak levelet Írattam, 
és Skerletnek is oly formában, hogy a meg irt dol
gokat a fővezér , és több mlninisztereknek intimálja, 
Sándor uramnak is írtam, mihez alkalmaztassa ma
gát, délután megint más levelet is írattam Sándor 
uramnak, mind reggel némely tőrök, s tatáros szol
gáimat szárazon, mind penig délután két három ora-
niczákon expediáltam hajdúimat Landor-Fejérvárra 
a végre, hogy az oda való hirekrül, dolgokrúl Sán
dor uram tudósíthasson, minthogy ma annál is ször
nyűbb, és megszűnés nélkül való lövések hallattatta-
nak. Érkezek jeni-palánki kapitányom tudósítása is 
Veteraninak táborostul Karaticsához való szállásá
nak az hírivei. Kire nézve egy hadnagyomat küldöt
tem által a Dunán portaképpen válogatott lovasok
kal nyelvfogásért. Az tömösvári passa thihája, az 
passa fiaival együtt újjabban utánnam jőve, és itt 
szállá meg az városon, újj óbban mindenütt, az hol 
paraszt ember volt, haza szállítani parancsoltam, 
salvaguardát is osztatván mindenfelé az szegény
ség oltalmazására. Megérkezék Szendrőbtil is embe
rem az szendrei passa válaszával. Ma újabban esső 
esett, délután is estve is. 

15. Kedd. Küldöttem újjabban postán szolgáimat, 
hogy az galamb vári szigetnél hagyott hajóimmal, 
szekereimmel, s egyéb impedimentumimmal siessenek 
a mennyire lehet Rámhoz, de a Dunának felettébb 
való meg apadása miatt nagy kínnal, övig való víz
ben , és térdig való iszapban, sárban húzhatják a hrf-
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jókat fel felé; az szüretet contimiáltattam, az ide való 
törökök is , a kik a hajóimmal voltak, haza szállot
tak. Az tatár Chám szejhanokbúl álló salvaguar-
dáit elbocsátottam. Ma a lövések nem hallattak. Dél
után érkezek Sándor uram tudósítása, hogy az nagy 
lövések tegnap s tegnap előtt a török, s német ha
jói közt voltak, de a törökök a német hajóknak 
semmit nem tehettek, mert a német tábor a száraz
ról is a maga hajóit secundálták, irja Ö kegyelme, 
hogy a várban nagy kárt tettek a németek. Az Szá
ván való hidjokon által még pénteken takarodott a 
német tábor békível; Sándor uram volt szemben az 
landor-fejérvári szerdárral is, szinte olykor a mikor 
a tatár Chám is látogatására ment az szerdáinak, 
irja azt is, minthogy még a v. érkezésében is még na
pok telnek, az lovasoknak is ottan nagy szükségi 
lévén, vissza fog térni a vele lévő katonasággal, és 
hogy tovább való operatiókért mind a szerdár, mind 
a tatár Chám kivánják, és siettettík velem való con-
ferentiákat. Szappanos Mihály lovas kapitányomat, 
és ugyan karabilyosom hadnagyát az maga katonái
val , és szolgáimmal küldöttem az felesígem eleiben 
az Dunához ide való be klsirtetésére. Essöre állott 
ma napestig az idö, estve felé kezdett is esni. 

16. Szerda. Nem lévén ma semmi nevezetes dolgom, 
és udvari tiszteimet, nevezet szerint fóélésmesteremet 
concernáló instructiókat Írattam, az itt való ujj abban 
megtelepedett és útra való készületem alkalmatossá
gával Írásban kívánván kiadni dispositióimat. Voltam 
azomban szemben a tömösvári Topaly Húszain passa 
fiával, és thihájával, kik elbúcsúzván tíillem, és megkö
szönvén mellettem való lakásokban hozzájok mutatott 
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kegyelmességemet, elbocsátani őket, egy hadnagyo
mat is rendelvén kíséretükre egynehány katonákkal, 
kik is az fö vezérhez vették utjokat. Szendröben 
küldtem volt az ott való passához Fülekit valamely 
dolgaim végett, ki is válaszával az ott való passá-
nak megtére. Az éczaka sok essö esett, ma újjabban 
megtisztult. Az Dunántúl küldött portásim is megér-
kezének. 

17. Csötörtök. Feleségem Rámnál azhajókrúlhín-
tókra, lovas kocsikra, s egyéb szekerekre rakodván, 
maga cselédjével és javainak becsesebb részével ebéd
tájban beérkezék Poserolczára, az hajókat penig, s 
azon lívő egymásoknak, éléses munitiónak nagyobb 
részét indították meg tiszteim a Duna felmentében a 
poserolczai Duna révéhez, hogy onnan könnyebben 
evácuálhassák, közelebb érvén Poserolczát. Érke-
kezék estvefelé Durcsányi Ferencz és Halil aga tol
mácsom levelekkel Sándor Gáspár uramtól, kikben 
írja ő kegyelme, hogy a tatár Chám kívánságára 
egy szultánnal a véle lévő katonákat megválogatván, 
két zászlóval el ment Bujurdelem felé a Száva mellett, 
a többit penig vissza küldötte, relatiót tévén Halil 
aga az oda látott hallott dolgokrúl, ő reá relegál 
Sándor uram is, minthogy ö volt tolmácsa mind a ta
tár Chám, mind a landor-fejérvári szerdár, úgy Mah-
mut bék Ogli előtt is. írattam a kapithihaknak hosz-
szas levelet a fenforgó occurentiákrúl, úgy Skerlet 
uramnak is, és küldöttem el egy postám által szinte 
midőn már beestveledett, mivel hogy Rolárnál, a ki 
Szendrőhöz három órányi föld, szállott meg a fö ve
zér táborostul. Szép idő volt. 

18. Péntek. Egyik portékás gemiámnak, kiben a 
komornyikom, és élés mesterem keze alatt lívő porté-
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kák voltak, elstilyédeseknek, merüléseknek jött híre, 
de még is kevés kárral az benne lévő jókat ki raga
dozhatták, és az osztrovai révhez érkeztének, ma az 
hajóknak nagyobb része evacuáltatott, be is hozták 
szekereken. Az Dunántúl küldött portásim Bereczki 
nevű hadnagy is megérkezék, az oda experiált hírek
kel. Érkezek tisztem Landor-Fejérvárott lévő szol
gáimtól, az főtefterdarnak, és fő jancsár agának oda 
érkezésének hírével, és hogy az elküldött szultán 
után, kivel Sándor uram is együtt ment el, mind tö
rök, mind tatár hadak felesen takarodtanak újjob-
ban útánnok. Az szüretet,még szorgalmatosan con-
tinuáltattam. Szép idő volt. 

19. Szombat Bereczki hadnagyom hozta hírek
hez képest újjobban küldöttem Szappanos Mihály lo
vas kapitányomat más fél százig való lovassal az lan-
dor-fejérvári hírekhez, és egyéb occurentiákhoz ké
pest, mivel a fővezérnek is ma kellett L. -Fej érvárba 
érkezni, küldöttem Horvát Ferencz uramot bizonyos 
punctumokbúl álló instructióval a fővezér, és tatár 
Chám táborára. Egy hidast küldöttem azomba L.-Fe-
jérvár felé, kin füvet, s fát parancsoltam vitetni oda 
való menetelemre, Palánkrúl a sajkámat is egynehány 
fegyveres oraniczával a Morova torkában menni pa
rancsoltam , hogy ottan várják, rendelést tévén, kik 
jöjjenek el velem, minden órán vártam a fővezér 
resolutióját, s dispositióját. Szép idő volt 

20. Vasárnap. Csak ma végezödheték el a Duná-
rúl való hordozóskodás, az újjabb itten való megte
lepedéshez képest voltak valamely igazitásim, s külső 
dispositióim. Érkezek délután Horvát Ferencz lovas ka
pitányom, Sándor Gáspár urammal lévő lovas hadak
kal, levelet hozván ö kegyeimétül, Sándor uram a vezér 
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táborán maradott tovább való dispositiómig, Bujur-
delemfelé való ntjából megtért, nem találván arra 
semmi ellenséget. Az itt való törökök seregestül, 
kértek audientiát, voltam szemben vélek, instantiájo-
kat proponálván előttem, cum contento bocsátottam 
el őket. Itt a szüretnek vége lévén, az külyebb való 
helyekre a kmiacsi, és dusniki hegyekre küldöttem 
ki szedetni. Rekkenő meleg volt. 

21. Hetfó. Volt andientiája valamely l.-fejérvári 
jancsároknak előttem, kiknek is dolgokat, instantiájo-
kat igazításban vettem. Azntán jöttének élőmbe a rámi 
törökök, kik is mikor L.-Fejérvár alá szállott a né
met, s innen ki bontakoztam, Rámbúl elfutottak, ujj ób
ban vissza szigyenkedvén, rimánkodtak, bocsássam 
be őket a várban, kiknek is kegyelmesen resolvál-
tam, nem kívánván a fővezér előtt veszedelmekkel, 
meg ölettetésekkel okoztatnom. Horvát Ferencz uramat 
klsírő karabllyosim érkezének L.-Fejérvárrúl levelek
kel Sándor Gáspár uram és a kapitihák informátióival, 
mely informátiókboz képest én is azon hírekre választ 
tétetvén, az levelekkel magam embereimet expediáltam. 
Daróczi uram is küldött egy szoboticsai embert, az 
kikémségbenvoltVeterani táborára, audentiája lévén 
előttem, beszélli, Veterani mozsarokkal, és taraczkok-
kal Jeni-Palánk, és Rhám elfoglalására indult volt, 
Karansebes. és Kenesicza között hagyta, vissza for
dult Erdély felé, hallván a Landor-Fejérvár alatt lőtt 
confusióját a németnek. Szép idő volt, de szeles is volt. 

22. Kedd* Az Mlávához ki mentem idején mind 
vadásztatni, mind a füvön lívő lovaimat megtekinteni, 
azomba esső kezdvén esni, hamar bejöttem. Délután 
érkezínek leveleim az fővezértül, az tatár Hám ve-
zérjétül, Skerlet uramtúl, és Sándor Gáspár uramtúl 

12* 
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is, melyekben lívö dispositióihoz kípest a fővezér
nek küldöttem sietve postáimat Galambvárába, Pori-
csára, Jeni-Palánkra, Tömösvárra és L.-Fejérvárra 
is vissza választ títetvín, expediáltam az válaszokkal 
Pécsi Gábor uramot, küldtem azomba embereimet a 
Morován, és Dunán lívő bajóimhoz, bogy holnap 
Rámhoz gyülekezzenek, s ottan várják dispositióimat. 
Délután szép idő volt. 

23. Szerda. Reggel megindulván Rámhoz jöttem, 
ott egyezvin meg a hajókkal, magam is hajókra szál
lottam. Érkezek tiz sajka, s farkata L.-Fejérvárrúl 
a vezértül. Az vezér levelire és Skerlet uraméra is 
választ írattam, büvebben Sándor uramnak, az tatár 
Chám emberit is visszaküldöttem, Szappanos Mihály 
lovas kapitányom is megtérvén, az az vélle küldött 
katonasággal Palánkhoz érkezett, kik is confirmálják 
erre felé való kijövetelit Veteraninak, és Erdély s 
Karánsebes felé való vissza fordulását. Reggel essö 
esett, azután feltisztulván, szép idő volt. 

24. Csőtőrlök. Érkezek az íjjel egy sajkán a vi-
dinyi EthmekcsiJuszuppassa, ki akkor vidinyi passa 
volt, mikor én ottan teleltem, vele volt a szilisztriai 
cselebi Juszup passa, és thihája is, kikkel való beazil-
getisem után, voltam szemben a vezér agájával, kit mi
nap a poricsai passa, és ugyan akkor az lovas török a 
zászlók dolgában küldött vala hozzám a vezér, mind 
ezek relatióit tettek a Dunán jövő hidasok, s hajók dol
gában, és a vezérhez mentek külön külön dolgokkal, 
a vezér agája hajót kísérőt kíván tüllem, vele együtt ál
tal mentek, és hajójáról, s kísérőjérül dispositiót tet
tem, hogy megtudhassa a vezérnek Palánk dolgát 
mondani, vele kívül belől megjárattam, azután egy-
níháuy sereg gyaloggal megindulván a Dunán hajó-
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kon, délesti egy óra tájban érkeztem Galambvárához, 
az hol is csak addig mulattam, míg ebídet öttem, és a 
bekkel is, s magam tiszteivel beszilhettem. Délután 
két órakor onnan is megindultam, és Dobra, s Pori-
csa között napleszálltakor meg szállottam. Galamb
várárúi küldöttem el Madács Péter uramat Poserol-
czára nimely dolgokkal, töttem arrúl is dispositiót, 
hogy Galambvárában lívö élésmesterem, és kapitá
nyom Pogány Zsigmond az ott lívö munitióimmal, 
rabjaimmal, és német praesidiáriusimmal, a mikor a 
császár Dunán feljövő hidasi oda érkeznek, azokra 
reá rakodjanak, és Poserolcza felé felmenjenek, 
ngyan ma ntamba tanáltam elö Csatra passa Ogli 
nevű békét három sajkával, és 48 hidasokkal, kivel 
is szemben voltam, és a Vaskapufelé való hirekrtil, 
és dolgokrúl vele beszílgettem, és hogy a feljebb 
említett dolgokat a hidasokra felvitesse, vele elvigez-
tem, parancsolatom szerint tiszteim 117 szalahort 
utánnam küldöttek, kik be is értenek. Reggel híves 
s nappal meleg idő volt. 

25. Péntek. Ma lívín emlékezeti születésem nap
jának, Istennek hálát adván, becsületes híveimmel 
való conversatióval töltöttem el az napot. Azíjjel rend
kívül való nagy szélvész támada a Dunán, mely ma 
egész napestig is mind tartott, az nagy szélvész miatt 
az előttünk való veszedelmes Tachtaliára nízve a mai 
napot helyben való heveríssel kellett eltöltenünk, kül
döttem azért szárazon egy hadnagyomat, strásameste-
remet egy jó csoport hajdúval Poricsára, ésHersovára, 
hírt adván az arra felé való passáknak, és magam em
bereinek is menetelemrül, és nimely dolgokrúl előre 
dispositiót tettem. írtam Galambvárába, Jeni-Pa
lánkra , és Poserolczára is. Ezen nagy habok között 
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is egynihányad magával küldtem által valamely Lip-
kova nevű puszta török város helyre és szőlőhe
gyekre, ha valami embert kaphatnak, de semmit 
nem kaphatván, nagy veszedelemmel tértének meg, 
s jöhettek által. 

26. Szombat. Az ijjel éjfél tájban érkezének 
Landor-Fejérvárrúl levelek török tatár hadaknak a 
Dunán való által költözfseknek az hírivei, kiknek az 
arnoltok és urmeliek passája Mahmut bék Ogli prae-
ficiáltatott, a vezér is szemben livin vele az költöző 
helyen, a mint Sándor uram irta, mondott olyat a ve
zér neki, hogy a vezér is kevés napok alatt jutánok 
fog menni, ezen levelekre válasz titetvín, három fer
tály óráig mentem le a Dunán, és újjobban ki szállot
tam , az hol tanáltam az poricsai kormányosokat, de 
a szél fúvása újjulván, a kormányosok sem biztattak 
a Dunán való lemenetellel, már ezen alól veszedel
mes, és kösziklás livin a Duna. Az mai szálló helyemen 
tanáltam azt a három üres gemiát, kiket az elmúlt 
lármákban magam mellett tartóztattam volt, kik is a 
szél miatt harmad naptúl fogva itt hevernek, Így kel-
letvin kedvem ellen temporisalnom, küldöttem el Bo-
hus Márton főélésmesteremet százig való szalahorral, 
és egy jó sereg gyaloggal által a hegyeken, kiket a 
császár hajóinak felszállitásokra küldöttem, küldöt
tem egyéb szüksíges dolgaimnak folytatására is, ír
ván általa az poricsai passának, és az havasalföldi 
vajda cserneczi kapitányának, magam penig az szél
nek csendessigit vártam. 

27. Vasárnap. Az ijjel esső esvín, a szél meg
csendesedett, reggel azért isten segitsígibül megin
dulván a veszedelmes tachtaliának, mind nagyobb, 
mind apróbb hajókkal, Isten jó voltábúl, bíkível ál-
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tal jövink, szállottam a minap BMmnál mellettem 
le jött sajkákhoz, az itt való bég és Ejnp thihája vé
lek lívin, hozzám jöttek, és a sajkákrúl tövisekkel 
excipiáltanak, azután a hol a fala van a szigethez 
szállottam, itten sátorokat vonatván, itt is háltam. 
Az itt való Abdulnebi passa, kit minap küldtem ide, 
és az poricsai agák jöttének látogatásomra. Ebéd 
után valamely szép forrásnak látogatására mentem 
sajkán. Az császár ilises hajóit az tachtalián fel 
azillitattam. Az hersovai passának Ali passa a Vas
kapunál lívö thihájának leveleket írattam, Győri 
Gáspár nevű gyalog főhadnagyomat 88-ad magával 
Mehádia felé expediáltam. 

28. Hetffi, Feles üres hordókat hozatván fel ezen 
úttal magammal, itten termett borokbúi bort vitettem; 
az itt való passával, és agákkal különös conferentiát, 
s devánt tartottam, és jelenlitekben az itt livö pa
rasztságnak előre magam eleiben hivattam, és kér 
dist tettem, ha a mostani ide jövetelemmel hadaimra 
lehet-e panaszok? kire feleltek, senkinek semmi rö-
ridsige nincsen, hanem az mely zászlómat tegnap 
küldöttem a felmenő hajó mellé, azokban nimelyek 
egy embernek 200 okkáig, harmadiknak 50 okkáig 
való borbóli kárt tettének, azért kívántam hogy a pa
rasztoknak két embere, a passának egy embere, 
egyik élésmesteremmel kimenjen az hegyben, és az 
mint a kár megbizonyosodik, valamint az több boro
kért fizetni fognak, úgy fizetnek meg azokért is, ár
ral őket assecnrálván, ki is mentek mindjárt, és meg-
térvin, az mint a választ hozták, az károsoknak mindjárt 
megfizettettem, és ahoz kipest a török politia szerint 
a passa, és kadia pecsétjek alatt recognitiót vettem, 
ezt penig azért cselekedtem, hogy in privato az passa 
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insinuálta, hogy az itt való bék Ejup thihája, és az 
itt való tíz sajkáknak fejek, az Ali passa szilliktárja, 
hamis vádakkal, és hadaim excessusinak informátiói-
val kívánják az vezért megtalálni, ezen recoguitiót 
az passa javallottá in illorum oonfusionem. Az ílíses 
hajók ma is takarodtak, és a kik terhessebbek vol
tak, az nagy borozánokbúl a Dunának csekélyebb 
voltához kípest, és a Dunábúl ki tetéző nagy ké
vékre és sebessígre nézve az ílésnek jobb részit más 
hajókban hordották, és az terhet könnyebbítették. 
Ezen közben érkezek Dósa Mihály, Sándor Gáspár 
uram, és a kapithiháim feles leveleivel, kikben írják a 
vezér eliben hozott nyelveknek fassióit, és ezenokbúl 
álló török tatár hadaknak a Dunán való által költö-
zísit. Az nímet nyelveknek vallások az, hogy a ni-
met tábor a Dunán által menvén Varadinnál, három 
felé szakadott, Hajszler a lovas hadakkal Eger felé 
ment, princz Croje penig az gyalog regementekkel 
Eszék felé vette útját, hogy ottan által menvin Buda 
felé menjen, az imperialis hadak penig, az kik a német 
császárnak segitségire jöttek, azok is túl a Dunán 
az Bácska felé mennek a Duna mellett Pest felé har
madik corpusba hazájokkan igyekezvén, mivel az 
imperiumban lívö francziai király armadája az nímet 
császár, és imperialisták armadáját, kikkel Baden-
sis herczeg volt, megverte, és magát is! Badensist 
elevenen elfogták. Ezek után nagy bajjal, és vesze
delemmel magam is megindultam által az tachtalián, 
az kiket a hajókban a Dunának Törökország felé 
való partján értem, azokat magammal által vittem, 
az többit penig már az Dunának Halmágy felé való 
partján értem, mindöszve az ílíses hajók húszon -
nyolezra tölték, azon kivtil két sajkák, az kik ve-
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lek járnak, az íj jel azért magam is vélek együtt 
haltam. Egyik ílísmesteremet Oblánczki Jánost a 
Dimán alá üres gemiával eligsíges comitivával le-
kfildöttem, Dósa Mihályt is melléje adván, és elégsí-
ges költsíget adván kéziben, kiken konyhámra való 
szüksíges vásárlásokat szerezzenek, ha szinte Niká-
polyig, s Oroscsikig kell is le menniek. írtam Dósa 
által az hersovai Humán beknek, a nikápolyi, és vi-
dinyi passáknak, és a cserneczi oláh kapitánynak, a 
Danán jöttömben penig írattam választ az tegnap 
érkezett levelekre. Szép csendes idő volt. 

29. Kedd. Érkezinek jeni-palánki kapitányom
tál száz harminczig való szalahorok, kikkel és ma
gammal hozott szalahorokkal reggel megindulván, és 
az hajókat is magam előtt megindítván, az előttem 
livő sebes vizein a Dunának, úgy mint az Dojkán, 
Szirinkán, és Kozanevü helyeken húzattam által a 
bajókat, és Drenkova nevű puszta kőtornyon innen 
szállottam meg magam is. Ma egy csauz jött L.-Fejér-
vár felöl, az ki nekem is leveleket hozott, délután 
penig öt sajka érkezett a Dunán, az tegnap érkezett 
leveleknek válaszival küldöttem sietve Poserolczára 
Csáki András nevű bejárómat, hogy onnét újjobban 
más bejáróm vigye postán a leveleket L.-Fejérvárra. 
Szép idő volt 

30. Szerda. Ma érkezek hírem, hogy a tegnap 
lement öt sajkákon volt az fővezér komornyikja, ki 
is a császárhoz Drinápolyba küldettetett, ugyan azon 
sajkákon jött a fővezér levele, az ki nekem szól s a 
mellett a császár fermánya is. Ma napestig helyben 
voltam, de napestig is tíz ilises hajónál az sebes vi
zeken által nem hozathattam, újjobban hajdúimat 
küldöttem Palánkra nimely dispositiómmal, és Sándor 
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uramnak szólló levelekkel, kiknek megküldisit a 
palánki kapitány ómnak recommendáltam. Bohns Már
ton élésmesteremmel elmaradott hajóm eleiben is 
egynlhány hajdúkkal, és szalahorokkal egy hadna
gyomat küldöttem Poricsa felé. Szép idö volt. 

OCTOBER. 

1. Csötörték. Reggel megindulván, és drenkovai 
puszta toronynál egy kevéssé megszálván, azon felül 
jöttünk által az Danának törökország felöl való part
jára , tizenkét éléses hajó, ki előttünk, ki utánnunk 
indulván, azokkal együtt Dobra, s Galambvár között 
szállottam meg éczakára; érkézvin újjabb szalaho-
rok is Poseroloza tájárúi, azokat is az hajók segítsí-
gire küldöttem. Két rendbeli levelek is érkeztek L.-
Fejérvárrúl, és Poserolczárúl. Én is küldöttem dis-
positiót, hogy az hintómmal nimely seregeim s ndvari 
szolgáim jöjjenek élőmben, helyet terminálván nekik, 
hová jöjjenek. Szép nyári idő volt. 

2. Péntek. Indultam meg idejln reggel, és az 
ílises hajókat is megindítottam, tíz óra tájban érkez
tem G-alambvárához, az hol míg dolgomat végezhet
tem, s holmi dispositióimat tettem, eljött az dél. 
Délután onnan is megindultam, és jöttem éczakára, 
az hol az Pék vize a Dunába szakad. Szép idö van. 

3. Szombat. Parancsolatom szerint az hintómmal, 
a kiknek ki jöni parancsoltam, eljüvin, idejin reg
gel hintóra ülvín, az hajókrúl az ebeimet is kihozat-
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vén , vadászattal jöttem. Érkezének Sándor Gáspár 
nram tudósításai L.-Fejérvárrúl, hogy a fővezér kí
vánja velem való szembe lítelit, kire nizve az főve
zér levelit az én oda való menetelem felöl, az ö ke
gyelme mellett lívö bejáróm által fogja megküldeni. 
Szent-Andrási Jánost küldöttem el Fejérvárra a fő
vezérnek, Tatár Chámnak, és Sándor uramnak írt 
leveleimmel. Bai Mihály uramat az Magyarország 
ríazirűl való kipithihámat is itt tanáltam, ugyan ö ke
gyelme hozta az élőmben hozott leveleket. Beborult 
idő volt 

4 Vasárnap. Sándor Gáspár uramnak más occu-
rentiákra nízve újabb leveleket is írattam a fővezér
nek, és tatár Chámnak, ugyan azon levelekkel küld
tem el postán Bai András bejárómat, reggeli prédiká-
tíó után legelsőben is volt audientiája Bai Mihály 
uramnak, volt azután audientiája egyéb hadi s főren
deknek, tiszteknek külö-külön materiában. Érkezek 
Szendi Mihály bejáróm Sándor uramtúl L.-Fejérvár
rúl levelekkel. Szép idő volt. 

5 HétfD. Sokféle dolgok jüvín élőmbe, sokféle 
embereknek volt exámenjek, udvari kapitányom keze 
alatt lívö hadaim tiszteinek volt audientiájok. Érke
zek meg estvefelé Sándor Gáspár uram, a vezér és 
thihája leveleivel, kiben invitálnak L.-Fejérvárra con-
ferentiára. Szép idő volt 

6. Kedd. írattam választ a vezérnek és thihájának. 
Voltbeszflgetésem Petróczi István, Sándor Gáspár és 
Hadács uraimékkal. Ezek után felesígem mellett ha
gyandó tiszteimet feleslgem jelenlítti ben élőmben hivat
ván, mint folytassák a dolgokat, L.-Fejérvárrúl meg
térésemig, eleikben adtam. Ezekután megindultam 
és utambúl a feljebb irt török levelekkel Sándor ura-
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mat Fej érvárra előre expediáltam, meghagyván, hogy 
a hagyott helyre élőmbe választ hozzon, szállottam 
meg napleszállatkor a szendröi mezőn, a várhoz kö-
zeL Szép idő volt. 

7. Szerda. Idejin megindultam, és Izárcsikhoz kö
zel ebídre megszállván, Izárcsiknál várt Bai András 
bejáróm kapithiháim informatióival. Voltam szemben 
egy régi ösmerősömmel, Szuliman passával, ki is a 
vezértül rendeltetett Izárcsikhoz. Éczakára szállot
tam Visniczen innét az Duna mellett, az hol is meg
egyeztem a hajóimmal. Szép idő volt. 

Anno 1693 die 8. Octobris. Az elmúlt éjjel éjfél 
tájba érkezek meg Sándor Gáspár uram az török tá-
borrúl, az hol is az tatár Chámmal, az fővezér thihá-
jával és Reiz-effendivel szemben lévén, hozta meg hí
rét az tatár Chám, és a fővezér thihája: az küldött 
ajándékot igen kedvesen vették s magokat az főve
zér előtt dolgaimnak promótiójára ajánlották, aján
lotta magát az Reiz-effendi is, mondván, mind ö, mind 
a thihája, hogy az eddig való rendtartás s canon sze
rint expediáltattak, és hogy idején reggel kívánja az 
fővezérrel való szemben lételét, hajnal előtt azért jó
val lámpásoknál megindulván, és az hírrel, hogy me
gyek , embereimben az vezér thihájához praemittálván, 
az táboron kivtil az Duna mellett az míg az csausz 
passa ki jött, megállapodtam, jó feles sereg Diván és 
Alaj csauszokkal ki jüvin élőmben, hozta ki élőmben 
egy felöltöztetett lovát is az fővezérnek, köszöntvén az 
vezér nevével, és az lóra felültetvén, barátságos be
szélgetés között hozta elő, hogy az a hírek, az fran-
czia armada az német armadát igen megvette, és az 
ki fejek volt, elveszett, ugy van hírekkel, gyászol
ják is, az kornyétakon, zászlókon, dobokon fekete ma-
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tería fütyeg, és hogy egy része Szeged felé menvén, 
egy része még is túl Varadinon mutogatja magát, 
kit mások Gyerovitnak neveznek, hozta elö az Dunán 
által ment török és tatárság dolgait is, beérkezvén 
azért az csausz passával együtt szállítottak elsőben 
is az vezér thihájához, kivel való beszédem comple-
mentizálásbúl, szolgálatim recognitiójábúl és magam 
ajánlásábúl állott, Skerlet lévén mind a vezér előtt, 
mind thihája előtt tolmácsom, ezekután mentem gya
log a vezér thihájátúl nagy nehezen, és segítve is a 
vezér sátorához, az audientiás sátorban megállítván, 
és leültetvén, a szokás szerint ki jüve egy előre a ve
zér maga belső sátor ábúl, előtte jüvín ki a Reiz-effendi 
kapucsilár thihája és ministeri, köszöntésem után nagy 
emberslgesen replicált, ajánlván kegyelmességét, és 
hozván azt is elő, hogyszüksíges lévén a Duna szoros-
saibanazénarra felé való létem, azért haladott eddig 
audientiám, gondomat viseli, jó reménységgel legyek, 
kire én is mind vezérgége előtt, mind annakutánna ve-
zérségében minden jót látván tűlle, az reám bízott dol
gokbanszivemmel, lelkemmel, ésfejemmelkivánokneki 
szolgálni és complaceálni, de ha vagy betegeskedésem, 
vagy pedig hadaimnak kevés volta miatt úgy nem szol
gálhattam, az mint én kívántam, azért megbocsássson, 
keiében vagyon, hogy velem jót tehessen, és erőt ad
hasson, hogy én is alkalmatosabb lehessek császár szol
galatjára, kire a vezér: ha szinte betegeskedtem is, 
az szolgálatban hadaim s embereim által fogyatkozás 
nem volt, ha Isten adja, semmit se búsuljak, gondo
mat viseli, ezekután tudakozódott az erdélyi hírek
ről, kire én, quartély ideje közelgetvén intentus az 
ellenség az maga telelésire, s téli quártélya provisió-
jára való gondviselésére, gyalog hadai benn vannak 
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az németeknek praesidiumokban, az lovassával pe
dig Veterani még nem ment be, úgy van híremmel, 
Karansebes és az erdélyi vaskapu között vagyon, és 
négy száz szekér élést hoztak Erdélybül neki, vigyáz 
a határra, mert Lúgos Lippa felé is commendérozott 
maga mellől valamely hadakat, azután volt szó az 
Duna mellett való közelebb járásomrúl, és hogy Hal-
mas, Mehádia felé gyalog portásimat küldöttem vala, 
magam az hajók felhozatásában fáradoztam, egyne
hány éczaka vélek együtt háltam az Dunának Hal-
mágy felöl való partján, de Halmás felé való parton 
egyebet valamely keveses tolvajoknál nem találtak; 
Mehádiafelé pedig az kik jártak, praesidiumot találtak 
ottan, ezek után halászta a több beszédet más audien-
tiára, és egy nusztal béllett kaftánt hozatván felkafta-
nyoztatott, és 14 az velem lévő embereimben, még 
az vezér thihája sátorában voltam, jött oda Kürt bék 
látogatásomra, és mondván az ellenség táborának 
még Kerevér táján való létét, és hogy arra Szerém-
ség felé küldötte által a vezér portára a Száván ál
tal , a vezér sátorábúl kimenvén, és azon lovára, a 
melyen behoztak, felülvén, az thihája sátora háta me
gért, az hol az én számomra sátort vonatott volt, arra 
szállítottak, az hova is mindjárt a vezér konyhájárúl 
ételt hoztak ugyan a vezér szolgái, bejárói ministrál-
ván az tavali mód szerint, valamely agát is rendeltetvén 
gazdául; jöttek látogatásomra délután az Szarhátli 
Méhemet passa, az ki nem régen szabadult Veterani 
kezébül, az után a fővezér agáibúi kettő, azután 
Skerlet uram, kivel tovább egy óránál volt conferen-
tiám, azután az francziák Marchio de Lóra uram, az 
ki mellettem lakék, Fonton uram, az orátor resi-
dense, ezekkel is sokáig conversálkodván, vacsorán 
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is nálam voltak, nagyobb mértékben hozván az étket 
mind magánk asztalára, mind mások mellettünk lévők 
asztalára a vezér emberei. Küldöttem volt én is 
hoffmesteremet a vezér mellett lévő tolmácsommal a 
tatár Chám bashaznadárja, a jancsár aga, tefterdár, 
és Csaffer p. 1. fej érvári szerdár látogatására, és ma
gam insinuálására. Az francziáknak, úgy Skerletnek 
is valami borral, és kenyérrel kedveskedtem, melyet 
kedvesen is vettenek. Skerlettel való oonferentiában 
hozódtak elő az franczia király victoriái mind tenge
ren, szárazon, kiket a tatár Cháranak Lengyelorszá
gon lévő embere, ki most jött meg, írja a Chámnak, 
kit confirmálnak Erdélybtil, és az havasalföldi vajda, 
úgy mindenféle nyelvek is. Volt sokáig discursu-
sunk de universali et particulári pace christianornm, 
mondván Skerlet uram, hogy ezekbe quoaduniversa-
lem pacem mind a pápa, mind a sveciai király, qnoad 
particnlarem pedig csak a pápa lehet az eszköz, mi
vel az pápa intendál, ut sit pax nniversalis christiano
rnm principnm inter catholicos, et fiat hélium religio-
nis, ennek ratióitisadta, a Svecus pedig több evange-
licus fejedelmekkel intendál ad nnionem, nt se in ma-
nutentionereligionis contra catholicos defendant, hozta 
elő Skerlet uram, quod snpremus vezirius nonpossitesse 
sibipraesens, quiaetipse, et alii de capite suo metunnt, 
etnescit quofato eodem modonegotia istins imperato-
risfluunt, sicutipraeterito anno, hozódott elő, quodcon-
servationem militiae meae velint omnino ministri, qtiia 
omnino apprehenderunt, quod si üli debeant esse ini-
miá, qui hactenus ex meis fuerunt illorum amici, et 
fideles, apprehendunt consequentiam, quod haec ad 
ipsorum damnum vergerent, nec imperátori rationem 
reddere possint, javallja azért, hogy mind tatár Chá-
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mot, mind az portai ministereket, meg csak teske-
rectieket, és Zulfikár effendit is magam megjárjam, 
és a mint a dificultásokat ő előtte proponáltam, hogy 
a vezérnek megmondja, nekie is proponáljam, ezek 
után hozódtak elő az erdélyi dolgok, jelentvén nekie, 
hogy az erdélyiek mellettem vadnak, és az porta hű
ségében búcsúznak, és redealni kívánnak hazájokban, 
nem látván ennek a campaniának az ö reménységök 
szerint való effectusát, és- hogy én a fővezérre rele-
gálvánőket, az fővezért is megakarják tanálni közön
ségesen , azért éhez a dologhoz ő mint csak opinióját 
adja, monda erre, ezen dologgal nem kell hirtelen
kedni, mert megharagudhatnék a vezér, accomodatió-
jokat egyébiránt mind ők, mind mások urgeálhatják, 
az mi pedig neki az erdélyi insinuatiójokats tractátu-
sokat, az kit az H. vajda által folytattak, bizonyltja 
Istennel, ö nem volt abban eszköz és részes, volt 
szó, és discursns közöttünk, nem kell e attúl tartani, 
hogy az törököt praeveniálja a franczia a némettel 
való békesség iránt, de szinte midőn ezen dologrúl 
nagyobb confidentiával lett volna a beszélgetés, érke
zek Marchio Lóra aram Fontonnál a franczia orator 
residensével, s interrnmpállák a beszédet, a míg asz
talhoz leülvén a francziákkal, volt conversatióm vélek, 
denemegyébrül, hanem az elmúlt campaniában az tö
rök és német armadának folytatott dolgairúl, és hogy 
ha Landor-Fejérrárat meg nem segítették volna a tö
rökök , 12 nap alatt elvesztették volna, eleget nyert. 
agymond a török, többet ide jövetelek után nem is csele
kedhetett, mert nem volt módja az általköltözésben, a 
német pedig a mennyiben fegyver miatt derék nagy tisz
tek is veszvén el a l.-fejérvári obsidioban, de inkább 
mutálódott a döghalál miatt, a németnek pedig volt 
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negyven ezer embere, csak német, L.-Fejérvár alatt 
tizenöt ezeré volt az imperialis hadakbúi álló, a többi 
magáé a császáré, a töröknek pedig volt ez idén oly-
lyan ereje, a minémü Bécs megszállásának esztende-
jétül fogvást nem volt; vacsora után szállásokra men
vén a francziák, izenék, hogy szerencsés volt az én lá
togatásomra való jövetelek, mert postájok jött azfran-
czia király leveleivel, kikben is a királynak a tengeren 
való victoriája az anglnsok ellen, és az angliai király 
8 bavarns ellen való a szárazon confirmáltatik. Amely 
urakhoz hoffmesteremet küldöttem vala, megtérvén 
secnndnm politiam ipsornm favorabiliter, és magok 
ajánlásával; küldöttem volt a Rézeffendihez is Haszan 
agát, az ki is szokott ajánlási után izené, hogy a tatár 
Chámot, és Galga szultánt is ne tágítsam, mert a ve
zér előtt azok promoveálhattyák dolgomat jobbann, 
azonban a vezér thihájának vessek valamit a torkába, 
s ígéretet is tegyek többrül, háromszor ülvén lóra, és 
háromszor szállván le, és az vezér sátorához is gyalog 
menvén, megerőltetvén lábaimat, est ve roszúl voltam, 
alig léphettem csak egy lépést is, lenyugodván, rend
kívül való szél támadott, s arra nagy zápor essö, nap
pal pedig meleg idő. 

Die 9-a pénteken. Jó reggel Sándor uramat a fran-
cziákhoz küldöttem, izenék ö kegyelme által a tegnap 
jött dolgokkal a fővezér, [és tatár Chámot aggredial-
ják, és engemet a király nevével mint fognak recom-
mendálni, és accommodatiomat a porta részirül urge-
álni, a vezérrel szemben levén, én hozzám is eljtinek 
mind az királytúl lőtt hírekkel, mind a vezér resolu-
tiói iránt, idején reggel felment a vezér a vár árká
nál felvont sátorához, a várnak reparatiójában fára
dozván, én pedig sátoromnál hevertem, alteratiom lé-
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vén, küldöttem Sándor uramat Skerlet aramhoz is, ki 
ö kegyelme előtt is adta ki magát némely dolgokban, 
persvadealván mindenek felett a tatár Chám, és Galga 
szultán által folytassam ezen az portán dolgaimat, be
szélte tegnap előttem is, hogy a törökök iránt a tatár 
Chám disgustatus, de olyat vészen eszébe, hogy a ve
zér nem hadja el magátúl a tatár Chámot, le viszi 
magával Drinápolyba, facietque ibi üli omnem satis-
factionem. Sándor uram hozván elő neki én közöt
tem s H. vajda között leendő megbékéllést, kire ö 
kegyelme kívánna eszköz lenni, approbálta igen, és 
persvadeálta annak az atyafiságnak renoválását, 
mondván, hogy ö is irni fog az H. vajdának, cum ha-
beat cum illó affinitatem, minthogy a Skerlet fia veszi 
el az H. vajda leányát, Sztolnik Constantin fia pedig 
a Skerlet leányát, kivel is az H. vajdának Constantin 
Bránkovánnak az anyja egy testvér volt. Érkeztek 
leveleim az moldovai vajda mellett lévő residenscmtül 
Székely Zsigmondtól, és ugyan az moldovai vajdátúl is, 
kikben írják, hogy az lengyel király a tatár diámhoz 
követségben Reuchy Sztarost Helmszkyt küldte, az 
lengyel tábor pedig Kameniczhez nem messze vala
mely palánkot épit, ajánlván minden atyafiságát az 
moldovai vajda és mellette lívö residensem assistentia-
ja iránt is, ezen leveleket a franczia orátor küldte kezem
hez Drinápolybúl. Hozáelö tegnapi beszéd között Sker
let azt is, hogy ezek a törökök azért accomodállyák 
olyan gyengén kicsiny mértékben hadaimat, hogy 
olyat hisznek, magaméból is toldhatom, minthogy eddig 
sustinealtam, és mind udvart tartottam, jól élvén, s 
mind pedig hadaimat conserváltam, feles expensakat 
tévén, jól tudják, hogy azt az portátúl adatott pénz
zel, succursussal véghez nem vihettem volna. Volt 
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nálam'egy cserkesz Bék nevű tatár is, ki annak előtte 
fővezérek kapnjin szokott volt lakni, és vezérektül 
én hozzám is járós volt levelekkel, most penig az ta
tár Chám mellett lakik, beszílte az tatároknak meg-
kedvetlenedését, az lovaknak nagyobb rísze döggel 
elveszett, a tatár Cbám becsületiért, szeretetiért jöt
tek ki ennyi számmal, és Erdélyfelé való indulásnak, 
s praedálásnak reménységivei, de hogy által kellett 
osztán jöni a Dunán erre felé, akkor osztán egyni-
hány ezerén vissza mentek, akkor voltak harmincz 
ezerén, és Bncsák felé is az mely szultán Erdélyben 
én velem volt, az is megint annyid magával ment vol
na be Erdély felé más passuson, mondja, nem csak 
lovok, de magok is igen halnak az tatárok döggel, 
és hogy a tatár Chám be fog menni a vezérrel a csá
szárhoz, s meg fogja mondani, hogy ilyen formán ta
tár Chám, s fővezér kijöjjön a jövő esztendőre, abban 
micsoda ratiokra nézve, módot nem lát, és micsoda 
hadat javall egy szerdárral L.-Fejérvárhoz szállítani. 

19. Szombat. Érkezvín Lengyelországbúi leve
leim Jablanovczky uramtúl, úgy a moldvai vajdátúl, 
és ott livő residensemtül is, kikben a francziai victo-
riairúl, és az tatár Hámhoz indult lengyelországi kö-
vetrül írnak. Jüvin levelem azomba Jeni-Palánki ka
pitányommal, az Jeni-Palánk, és Galamb-vára között 
pandúrok miatt elfogatott Kapucsi passa felöl, kit a 
vezér Bukarestre küldött volna, s onnan megtérő 
útjában fogták el, ezekkel az dolgokkal küldöttem fel 
Sándor uramat az vezér thihájához, és Reiz-Effendi-
hez, Horvát Ferencz uramot penig az tatár Chámhoz, 
kit igen kedvesen vettek. Voltak nálam az franczia 
arak is, az francziai udvartúl érkezett leveleket olvas
ván előttem, kik vágynak Írva az francziai királynak 
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Flandriában, az angliai király, és bavariai elector, s 
az nímet császár vélek együtt lívö hadai ellen, úgy 
az tengeren az anglusok, és hollandusok ellen obtine-
ált victoriairúl, tettek azomba relatiót a vezérnek, 
mennyiben proponálták a király nevivel az én dolgai
mat, és hogy a fővezér assecurálta őket, hogy más 
vezéreknél többet cselekeszik irántam, megtapasztal
ták hozzám való affectioját a vezérnek, és mint egy 
offendáltátott az ö recommendatioj okkal, s királyok 
mellettem való interpositiójával, mondván azt, quod 
Thököllius nobis est necessarius, et semper fait fide-
lis, multa, et magna servitia praestitit isti imperio, 
mely jó akaratjokát, fáradtságokat én is megköszön-
vín, magam dolgairúl, szükségeirül vélek confiden-
ter beszílgettem, s vígeztek úgy velem, hogy már 
ezután én is az fővezérrel tractáljam magam szük-
siges dolgait, és kivánságit, és a miben maradtunk, 
vagy accommodáltatom a fővezértül, vélek is közöl
jem, mert a vezérnek előttök tott ajánlásához kípest, 
hogy ha szavának embere nem lenne, új óbban adhuc 
potentius nomine regis aggredientur, et regi etiam 
perscribent, s mind az tüllem hallott, s mellettem ex-
periált dolgokat, s mind penig ezen a portán mennyi
ben accomodáltatom, s miben hagyatom. Az vezér 
thihájának újjobban is valamely ajándékot küldöttem, 
és többet is Ígértem, ha az vezér előtt patronusom 
lesz, ki is ajánlotta magát. Az Reiz-Effendi penig 
izené, jobb volt egy két napot halasztanom a tatár 
Chámnál való audientiát, míg a vezérnek megbeszil-
hetem dolgaimat, Skerlet penig javalja, hogy az 
vezérrel való újjabb audientia előtt lennék szemben 
az tatár Chámmal. Érkezek a császár postája Dri-
nápolybúl az fővezérnek szólló levelekkel, kikkel a z 
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fővezér hertelen délutáu ment az tatár Chámlioz. 
Érkezek estvefelé hír az Tömösvár felé Danán által 
ment hadaki úl, hogy a Maroson az tatárság által men-
VÍD, valamely cgynihány száz labanczokra akadván, 
felvertík, s azon alkalmatossággal nímet leveleket is 
fogtak el, s ide küldtík, ezekre nízve az audientiaso-
licitálását én is suspendáltam, látván a vezér distra-
ctióját, hanem tartottam conferentiát becsülletes hí
veimmel az előttem álló állapotokban, a vezérrel le
endő audientiámban, mennyiben proponáljam magam, 
és hadaim conservatióját nízö dolgokat. 

II. Vasárnap. Nem alább való, hanem nagyubb 
mértékben vagyon itten az gazdálkodás, és fővezér 
konyhájárúl való provisio minden mellettem lívö ren
dekre. A vezér, mihént megvirradt, a vár építetisire 
felment felső sátorában, az várat concernáló dolgokat 
folytatván, introdukáltatja az tábori jancsárságot is. 
Az francziai orátornak magam neve alatt leveleket 
íratván, azokkal és bizonyos instrnctióval rendeltem 
Bai András bejárómat, az francziai doctornak is, a ki 
eddig mellettem lakott, hogy az én költsígemmel 
Drinápolyig kísirje, s vigye commissariusnak ugyan 
ötét rendelvín. Sokáig való beszídem azért volt francziai 
doctorral, és credentiakíppen reája szólván, Írattam 
az orátornak is, hogy izentem általa, describáltam 
előtte, micsoda nehézsígek, sdifficultások ídegeníthet-
nének méltán el ezeknek a dolgoknak folytatásaiul, 
non experiendo primo validam protectionem Portae 
Ottomanicae, imo et me in bonis facultatibns, et sani-
tatem, et nxorem meam perdiderim, mihiqne adhaeren-
tes desperatos reddiderim, qnando in iis, quae in ista 
campania procerto sperabam, succumbunt, és hogy az 
eddig való praxis, 8 experientia szerint, bár a főve-
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zér mindenre ajánlja is magát, nem remínlhetem, 
hogy verbis facta correspondeant, nec sum in illó statn, 
quod gperare non possim et ab imperatore Romano-
rum gratiam, et bonorum meorum restitutionem, ta-
men causam pnblicam, et honorem vita mea conjun-
ctam sentio, animusque mihi additus ad meliora, in 
tantis Regis Christianissimi victoriis, durabo ergo ad-
huc; — Secundo: mikor Drinápolyban Toltam, engem 
az orator bitire assecurálván, quod in omni contingenti 
casu securus lehessek benne, hogy recursusom lehet 
az francziai királyhoz, éshogy ezen matériában instan
tiámat meg fogja írni az királynak is, úgy lehetvin 
én is csendesebb elmivel, ha szinte exclnso me kíván
na is ez a porta megbékílleni az némettel, de leszen 
receptacnlumom in omni casu Galliában, és noha en
gem az orátor hitire assecurált, hogy ha in tali casu 
recipiálnám ö hozzá magamat, a francziai király Ga-
latában lévő residentiájában protegál, és kisz fegy
vert is fogni mellettem, de ajánlása szerint a király 
resolutióját meg nem hozatta, obtestálom azért Iste
nire, lelkire általa az orátort, írja meg positive, mert 
Krossi uram túl a föministertül, Sándor uram Francziá-
ban líttíben esett olyan szó, quod in Gallia haeretici 
protegi non possunt, írják meg, sive possim, sive non 
sperare protectionem, constantia enim mea, et sinccritas 
erga coronam Galliae publica est totó orbi, és hogy volt 
olyan idő magyar országban laktomban, hogy szolgál
hattam, s szolgáltam is az francziáknak. Tertio. An
nyiba tartom, izentem arrúl is, mintha ajándíkon ad
ná az orátor, hogy ha az királyiul várható pensiomat 
idejin megadja, és megadását holnapokra nem diffe-
rálja, minthogy az királynak is az az parancsolatja, 
hogy azon én pensióm in fine campaniae adatassék 
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meg, nem úgy az mint most szokták az minis terek 
kiszolgáltatni, tavaszai, és nyárban, minthogy én ne
kem is az oly költsígre, télire kelve, udvarom nipe és 
hadam rnházására s költsigire most vagyon nagyubb 
szükségem, ezeket jól apprehendáltatván a doctorral, 
elbúcsúzott tüllem, szerzettem a vezértül is egy hajó
ra fermánt, az kiben itten szálhasson, és két lúravaló 
fermánt, hogy a mikor szárazra kel Oroszcsiknál 
mindenütt két lovat adjanak neki az utakon, tettem 
azomba dispositiót, hogy pínz útján is Bai András 
lovakat procuráljon, kiben szolgáit, és szépetyeit 
vihesse, minthogy az lóra való fermány csak a doe-
tor és Bai András személyire deserviál, magam saj
káján küldöttem le poserolczai rívig, Orlai uramat 
rendelvin Poserolczáig commissariussának, hogy hin
tón vigye be Poserolczára, és felesigemmel szemben 
jutatván, tisztességesen és jó provisióval expediálják 
adván Orlai uram kéziben is valamely száz tallérokat 
hogy az eddig szüksígemre költött orvosságokért, és a 
kiket fog hagyni most is számomra, megfizessen, itt is 
Bzáz csákkiny aranyat adván ajándikon nekie, meg
hagytam Bai Andrásnak, egy pinzt se engedjen neki 
Drinápolyig költeni. Valamely dolgokkal küldöttem 
el Palánkra Izsákit az palánki hadak ezerstrásames-
terit. Küldöttem Szentandrási János tolmácsomat va
lamely itt az táboron lívö Miszirli Ogli nevű három 
bonesokos vezér köszöntísire, és ugyan a l.-fej érvári 
szerdárhoz is valamely izenetekkel. Az francziáktúl 
referált a francziai király tengeren s szárazon ebben 
acampaniában interveniált victoriáit ugyan magokkal 
írásba letítetvín, így következik : Príma victoria Re-
gis Chrístianissimi fűit super maré 29. Junii Dnus 
Marsalchua de Pontoville, generális exercitua gallici, 
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emu obviam írét Dno Comiti de Nodos, qui ez medi-
terraneo mari debuit se conjungere cum 22 navibus 
magnó exercitui, qui erat in Oceano; offendit in lit— 
toré Portugallico ad promontorium Sancti Vincentii 
naves Hollandicas, et Anglicas [octodecim bellicas, 
quae comitabantur alias ducentas mercatoreas, fitatim 
Dnus de Pontoville, qui habeat 72 naves majores, or-
dinavit tella super hostem, et illas celeriores naves 
praemisit, qnae post aliqnem conflictum 5 bellicas 
naves ceperunt, et ex illa classe sexaginta mercato-
rias, et aliqnot cnm tormentis submerserunt, reliquae 
naves hostiles cnm partim anfngissent ad insulas Ca-
narienses snb fortalitio Ladix, et ad fraetum Gilbra-
tar, Dnus de Pontoville divisit suum exercitum in trés 
partes, nt reliquias hominum perseqni, et capere pos-
set Dnus de Cotlogon, qni praeerat uni parti, pláne 
in fraeto Gilbratar quindecim naves invenit, cepit no-
vem, et sex snbmersit, Dnus autem de Pontoville ivit 
in insulam Ladix, et significavit commendanti in for
talitio, qnod si non traderet naves anglicas, et hollan
dicas, illas in portu curaturum combari, et arcem La
dix tormentis et bombis everti, et destrni juberet, 
quoniam arx illa dependet a Rege Hispaniarum, qni 
habét foedera sna cnm Anglis, et Hollandis; adhuc 
de responso est dubium; jactora hominum debet esse 
plns quam triginta quinque millia bursarom, excepto 
adhuc corporenavium,quodpraetermitto. áiteravictoria 
fait in Flandria 29. Julii penes oppidum nomine Pilmon, 
Dnus Dox, et Marschallus Franciáé Luxenbnrg cum 
centum mille hominibus ivit contra Principem Oran-
giae et electorem Bavariae, qui fecerunt sibi in oppi-
do aggeres quam fortissimas, habentes constantissi-
mum exercitum plus octvaginta millia hominum, ince-
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pit conflictus in conra sinistro, ubi praeerat elector 
Bavariae cmn copiis suis, et brandenbnrgicis, et qui-
busdam confoederatis, fait cruentum praeliam, sed ala 
illa victa, debuerunt copiae gallicae venire ad Anglos, 
Hollandos, et Hispanos, quí erant sub principe Oran-
giae, et rege anglico Vilhelmo ad dextram, tandem 
nna hóra ante noctem fugati sünt omnes hostes, cam-
pns remansit gallis, cum tormentis septuaginta tribus, 
et omnibus impedimentis, ex hostibus in campo, aut 
in fuga OCCÍBÍ Bont viginti quinque millia, quia tota 
nocte, et sequenti die galli persecuti sünt illos per de-
cem horas usque snb Charleroj, ubi se recepit Prin
ceps Orangiae. Elector Bavariae dicitur mortaliter lae-
8U8, dnravit conflictus ab hóra septima matutina us
que ád noctem et nlterius, ex parte gallorum decem 
mille militum occisi sünt, princeps Borbonius, prin-
ceps de Lonsi etiam laesus framea in capite, princeps 
et dnx Dnmaniae regis filius naturális ter in conflictu 
captus, terqne recuperatus, uterque filius Dni Luxem
burg laethaliter laesus,etplures alii,Dnus de Luxem
burg civitatem, et castellum Huj caepit. 

In Germania Dnus Delphinus cum octvaginta 
mille hominibusprincipemBadensem usque in centrum 
imperii persequebatur, princeps Badensis non plures, 
quam quinquaginta mille habuit, Dnus Delphinus ce-
perat civitates Bessigheim, castellum fortissimum; 
Alpajstugart caput Yirtembergiae, et príma augusti 
debuit superare Nekrum fluvium et ire ad Germanos, 
quos propter ordines Regis Parentis sui debet aggre-
di, in quocunque loco inveniret illos, sive in campo, 
sive in aggeribus, sive sub fortalitio Helbron, sive in 
alio loco. Estve vacsora után küldöttem Sándor ura
mat a vezér thihájahoz, egy szép nusztal béllett zöld 
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mentét küldvín neki ajándfkba, recomraendálván to
vább is dolgaimat nekie, hogy az fővezér előtt pro-
moveálja, kire igen ajánlotta magát, insinuálván azt 
is neki, hogy örömest az fővezérrel privátim beszíl-
leník* kirül izente, hogy a vezérrel szól, és holnap 
megizeni. Essös hideg széllel tartó idő volt. 

12. Hétfő. Megizenvín a fővezér thihája, hogy a 
fővezér maga is javalja az tatár Chámmal, és Csaffer 
passával való szemben lítelemet, azután penig hogy 
velem is szemben livín a vezér, ennek az Imperium-
nak dolgairúl velem sok beszíde liszen. Hintócskám-
ban fogatván, mentem elsőben is a tatár Chámhoz, ki 
is vánkost titetvin alám, s maga eleiben ültetvin, 
nagy nyájjossan, és lábaim fájdalmáról való kérdez-
-kedlssel excipiálván, kezdette beszédit, melyre én is 
felelik, hogy Erdélybe való kijövetelemkor havasal
földiben téli időben is sátorok alatt lívin, akkor rom
lottam meg, s azoltátúl fogva érzek lábaimban na
gyobb alteratiót s fájdalmat; azután hoztam neki elö, 
hogy azólta, miólta Nikapoly s Plevne táján vele szem
ben voltam, a mikor engem a Duna mellett hagyott 
volt Nikapoly táján, maga penig Arnolt- országra 
Pristine felé ment volt az akkor felvert német hadak
ra, a vezérek változati miatt az én dolgaim is roszab-
búl folytának; hogy elébb hozzá nem jöhettem, ez volt 
oka, hogy most is a vezér hirível kellett cselekednem, 
egyébiránt most olyan reminysíggel jöttem, nem úgy 
mint aramnak eleiben, hanem többire mint apám elei
ben , Isten után ő tíille várhatván több jót, és az ö 
szava által ezen a portán is dolgomnak jobbra való 
fordulását. Kire mondta az Chám. Az előtti két ve
zér idejében ő ide ki nem járván, s ide ki sem conser-
válkódván, szolgálni nem tudott, most penig ha a ve-
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zérrel az én dolgaim felöl beszélni kívánna is, tudni 
kell elsőben az tavalyi vezér: miben hagyott, mit adott 
az mostani vezér, micsoda ígéretekre fakadott, és mi 
kegyelmességgel volt, megbeszilvín azért neki rendel 
minden dolgokat, cnriose hallgatta, és nimely dolgok
ban, kivált az hol az erdélyiek residense tavalyi 
amotiója felöl, és egyik fövezértül Vidinben nekem 
valamely háznak collatiója felöl volt az szó, iterate 
kérdezte, mondván azt is, akkor tájban mikor vele 
szemben voltam, török végbeliekbül is 24 zászlóm 11-
vin, volt akkor feles hadam, volt azután öt ezer is, 
tavaly volt három ezer, most kevesebbre szállott, de 
most is vagyon két ezerötszáz emberem, amely pr ovi
sióval s költséggel az elöttti két vezérek tartották, 
azzal be nem érvén, az mit adtak is, az két három 
holnap alatt elkelvln, az magaméval kellett osztán 
supleálnom, eddig kit nyereségbül, kit rabok sarczá-
búl, kit más utakon, az mint tudtam a magam becsü-
letiért hadakat, s kaput udvart tartottam, már arra 
erőm nincsen, Poserolcza vidéke is elpusztulván, had 
ottan többé nem telelhet, de nem hogy hadaim, de 
magam is Poserolczán nem telelhetek, hanem kirem 
a tatár Chámot, disponáljaaz vezért az alább írt dol
gokra, ha Isten segitsíge által vagy Erdélyben, vagy 
valamely ellensíg földin való palánkokban adja tele-
lisünket, annál jobb nem lehet az mi részünkrül is, 
ha penig az császár földin kell még ez télen telel
nünk, másképen módot benne nem látok, hanem az 
gondviselísem alá bízott palánkokban, Poserolczán, 
Rhámban, Jeni Palánkba és Galambvárában telelne 
bár ezerig való gyalog hadam, kiknek ílisek, fizeti-
sek adattatnik ügy ki, az mint más Dunamellyíki 
praesidiariusoknak, az minémü Poricsa, Hersova, Vi-



204 

diny, engem peníg a fővezér rendelne egy oly helyben, 
másfíl ezered magammal, az hol beférniük és az had
ra jobban is vigyázhatnék, rendelvín egy agáját, az 
ki egy ember és egy lú fejiben a szüksiges provisiőt, 
az kivel élhetnénk, kiszolgáltatná, Isten elhozván az 
tavaszt Sz. Györgynap tájba, ujj óbban vissza jön
nénk erre az földre, a mikor az szolgálatnak is ideje 
lenne, avagy penig ha ez a modalitás nem lehetne is 
és magamnak Poserolczán kellene telelnem is, bár 
csak ezerig való embert, kinek nagyobb rísze lovas 
volna, osztatná el a vezér más helyekre telellsre, az 
hol telelhetninek is, szolgálhatnának is hatalmas csá
szárnak. Egy részit adhatná Mahmut Bég Ogli ur-
melli passa gondviselise alá, ki is in confiniis Albániáé, 
ágy mint Nisen belül Alacsakiszár, Uszlnp, és Pristi-
ne táján kiteleltethetne, én is az oly hadak mellé ma
gam Vethclyit rendelvín, egy riszit kiteleltethetné az 
boszniai passa in confiniis Bosniae, száz más fél száz 
lovast az bnjnrdelemi passa is kiteleltethetne az Száva 
mellett. Ezekre monda az Chám. Noha beteges va
gyok, de az király becsülletiért holnap az vezérhez 
elmegyek, és mind az első, mind a második kivánsá-
gárúl vele beszíllek, ha Isten adja vagy egyiket, 
vagy másikát véghez viszem. Ezek után, és az kávé
val, serbéttel, rósavizzel, s füsttel való megbecsülis-
nek caeremoniái után ki jüvin onnan, mentem az l.-fe-
j érvári várba Csaffer passához a l.-fejérvári szerdár-
hoz, útbúl azomba küldöttem emberemet az francziá -
hoz, megizenvin, mennyiben volt beszídem az tatár 
Chámmal, kihez is a fővezér hirivel mentem, persva-
dcálván azt nekiek, minthogy a tatár Hám holnap 
szemben liszen az én dolgaim vigett ajánlása szerűit, 
fordulnának ma hozzája, fordulnának hozzája, és a 
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király nevível szóllanának ők is nekie felőliem, na
gyobb foganatját remínlenim. 

Csaffer passával is azért szemben livin a vár
ban, sokáig complementekbül, és a mi hírei voltak 
azoknak relatiójibúl állott az beszid, superveniálván 
az Duna kapitánya Ali passa is, azután hárman raa-
gánossan maradván, hoztam neki elő régtül fogvást 
velem való ismeretsígíhez képest, noha én nekem 
mostani időben is előtte semmi érdemem, és szolgála
tom nincsen, de Istenért, s az réghi barátságért mind 
tanácsával éltessen, s mind a vezér előtt dolgaimat 
segítse, tudván azt, hogy szolgálhat is, árthat is, és 
a mikor a vezér valamit az én dolgaim felől determi
nálni akar, akkor ötét is hivatni fogja Hozta elő az 
elmúlt télen való telelő alkalmatosságával, az mely 
flist fermány nélkül adatott, az itt való teffterdárral, 
hogy az ő parancsolattyára adták ki, már most az fő 
teffterdár kérdésbe veszi, és acceptálni nem akarja, 
az császár dolgaiban sok felé lívín az expensák, sem 
az l.-fejérvári praesidiarrások, sem a furkátákon lívö 
farkátások, sajkások fizetéseiket az teffterdáron meg 
nem vehetik, az fővezér thiháját azért, Reiz-Effendit, 
fő teszkerecsit is keressem meg, a fővezér engem be
csülettel látott, ő is szolgálni kivan, de ha igazán 
meg kell vallani, ezen az portán az mikor a tavalyi 
vezér ide ki volt is, micsoda volt az szó, (ö akkor 
Tőmőavárott lakott) hogy tudni illik mikor Vidiny, 
és Nikápoly táján laktunk, ügy havasalföldiben is, az 
én hadaimtól rendeletlen dolgok mentek véghez, az 
ország mindenütt pusztult, valahová úgymond for
dítják az Thököli király hadait az fekete tengerig, 
pusztán hadják inkább a lakosok helyeket, mintsem 
bevárják, és tavaly is az hol hadaim voltak quartély-
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ban, mennyi panasz ment az fővezérre, magam tudom, 
sőt az vezér elmenetele után is az szegénység reá 
menvín, bizonyságlevelet kivánt, hogy a fővezér 
semmi panaszokat meg nem orvosolván, hadd mehes
senek a császárhoz panaszlani. Ezekre volt eligsíges 
convictiójával való válasza. Nikápoly, s Vidiny táj-
ján, és Havasalföldiben mint volt az telelísünk dolga, 
azután penig hogy Poserolczára szállottunk, tudja, 
sem ílisünket, sem fizetésünket úgy nem adták meg 
az császár ríszlrül, hogy velle megírhettük volna, ez 
volt az oka, ha a szegínysíghez kellett is nyúlni, de 
minthogy mi azt magunk is által látjuk, hogy Fejír-
várnak is így lívín dolga, csak Fejérvárnak is annyi 
az szüksige, hogy ha akarná is a vezér pro hic, et 
nunc, a kinek eleget nem tehet, azért ezen hadat is 
nekie tartani nem lehet, mint sem a had miatt az tö
rök nagy rendek előtt nekem becsülletem elveszszen, 
jobb kevesed magammal maradnom, mint tüllök meg
válnom , mint sem ezen porta is a mint provideálni 
kellene subsistentiájokrúl, ne provideáljon, én se tart
hassam , s az panaszok se szűnjenek meg. Kire ő: 
Az török hadak telelisít tudom, az hová rendeltetnek 
is, a föld nípinek panaszra okot nem szolgáltathat
nak, a mit a föld nipin vehetnek, jó, de azon kívül az 
magokébúi toldják, s magok pínzin tartják magokat, 
de azt ne mondjam, mert a török nemzet előtt be
csülletem vagyon, ő is hozzám jó szívvel vagyon, a 
mint feljebb is monda, más kapukat is keressek meg, 
kire én súgva insinuáltam azt az modalitást az tele-
llsben, a mint a tatár Chám előtt is representáltam. 
Kire ő is feleié: Pek mákul. etc. Ezzel elbúcsúzám 
tttlle, s meník azután a fő jancsár-agához, ki is több 
utánna livö jancsár tiszteket, s azok között a tavalyi 



207 

l.-fejérvári jancsár agát, s az ki most ben marad a 
várban, azt is eló* kívánván, azoknak jelenlítekben 
becsülettel látott, sokáig voltam nálla, insinuálta, hogy 
ö tavaly Konstanczinápolyban Szejman passa volt, az 
mikor penig Karamusztafa passa vezérnél Eszéknél 
voltam, ö akkor annak a vezérnek maturacsi pasija 
volt, s engemet igen ismer; mint afféle ujj, és alacson 
rendbtil nagy méltóságra felment embertől voltak ér
tetlen kérdések is, mondván a többi között: Hajzler 
nekem mostan kedveskedik-e, gazdálkodik-e valami
vel? minthogy elbocsátottam az török nemzetnek ilyen 
nagy ellensigít, tigy értette az szendröi Mahmet pas-
sátúl, hogy nekem itt Landor-Fejérvár alatt való 
lítiben Hajzler levelet irt, az a levél mirtil szólhatott. 
Volt azon kívül olyan kérdlse is, az mikor Erdélybtíl 
kijöttem, úgy értette, ötven szekér aranyat hoztam 
ki; mind ezekben meg volt a felelet, secundum indi-
scretionem ejus; vettem eszembe a több jancsár tisz
tek mintegy sajnállották ezen kérdiseit. Ezek után 
elbúcsúzván, jöttem vissza az vezér mellett lívö sáto
romhoz, az hová is csak hamar érkezének hozzám az 
francziai urak, jelentvín, hogy az tatár Chámtúl jöt
tek, és az én intimatióm szerint vele beszélettek, előt
tük is ajánlotta magát, hogy az fővezér előtt holnap 
sincere premoveálni fogja dolgomat, beszíllettík, ejtett 
elöttök olyan szót is az tatár Chám, hogy még a ve
zér sem tudja, hol líszen telelíse, és a midőn Hems-
kereket az hollandusok követtyit, ki tavaly ilyenkor 
jött vala ide az tavalyi vezérhez, hozták volna elő, 
hogy az fr. o. olyat ír nekiek, az császár mellett lívö 
Kajmekamhoz ment volna Hemskerek azzal a szóval, 
hogy L.-Fejirvár alól confusióval ment volna el a 
nimet tábor, az nímet császár proposítiói az békesség 
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dolgáhan nem lisznek ezután olyan kevfllyek, persva-
deálván az császárnak, bocsátanak ötét visza azon az 
utón, a melyen bement volt, és hiszi Istent, adducet 
honestiores pacis conditiones, azért úgymond a fran-
cziák nem tartanák illendőnek az francziai királynak 
ilyen gyözedelmiben, az lívín ellensíge az francziai 
királynak is, az ki ennek az birodalomnak, annyi fran-
czia vér omolván ő irettek az interveniált harczokon, 
és ezen török birodalom ellensiginek ilyen distractiót 
causalván az francziai király, ha ezen a kapun, a 
melyre elment, bocsátanak vissza, nem volna jó con-
sequentiára való dolog. Kire felelt az tatár Chám. 
Míg a vezér Drinápolyban vissza nem mígyen, az a 
dolog nem lehet, ki tudja penig, még a vezér is hol 
telel. Mondák a francziák azt is, nem continuálhatták 
a tatár Chámmal való beszídeket, mert a vezér thi-
hája superveniált, s abban kellett hadni beszídeket. 
Szeles s essős, és éczakának idejin hideg idők is jár
ván, valamely föld-viskót csináltattam, éczakára ab
ban szálván, benne haltam. 

13. Kedd. Idejin reggel küldöttem Zulfikár Effen-
dihez, az ki az protoculomoknak, s lajstromoknak con-
servatora, s ez az, a ki Bécsben is járt követségben 
Skerlettel L.-Fejírvárnak az nimettül való megvéte
lekor, requiráltam Sándor uram által, ő is patroci-
náljon a fővezér előtt dolgaimban, küldöttem meg 
neki az magyarországi, és erdélyi athnameknak pá
riáját, úgy némely vezérek idejebeli hadaim fizetése, 
s provisiója felöl szólló nimely fermánokat is. Primo 
proponálván az hadaknak fogyatkozásig és megszű
kült állapotjokat ekkoráig, hogy ily szemtelenül nem 
kellett solicitálni, okai ezek valának, hogy vagy el
lenségtől , vagy rabjaim alkalmatosságával valamics-
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két szerezhettem, vagy nyavalyás felesígem is holmi 
költsigecskét hozván magával, azzal kellett kitoldoz
nom hadaimnak fogyatkozásit, mert a mint a teffte-
rekbül is kitetszik, annyi számú léleknek két hóra 
való ilíseket jó, ha kiadták, s hét nyolcz napig kellett 
őket tartanom, de már mindenembül kifogyván, nincs 
mire kezeimet vetnem, vagy szemeimet fordítanom, 
egyedül csak az császár kegyelmességire szorultam. 
Kikre felelt Én az király dolgait jól tudom, ö volt 
oka Bécsben három esztendeig való rabságomnak, és 
oka az török birodalom elveszísinek, jól tudom, mit 
beszíl az világ, és mit csinál. Bécsi rabságomban is 
sokat szóltam a király felöl, mikor Erdélyben be 
ment, akkor ha az praedán nem kapott volna, az or
szágot megtarthatta volna, de csak az praedának es-. 
Tín, nagy kincsei jött ki onnan, azután mikor Tyu-
prili Ogli az harczon martyrrá lett, egy halomra fel 
állott, az harczot onnan nizte, és ö szaladott meg, 
ihon Jagodina felé is hadat nem küldött, most is ha
talmas császár hadai Tömösvár felé ílést vittek, és 
szolgálatban vadnak, az fejedelem hadai semmit sem 
szolgálnak, ok is penig semmi szolgálatban nem ta
náltattak, azért mikipen szólhassak mellettetek, mert 
valaki ellenkezőt mondana, kellene oly dolgoknak 
lenni, az kivel bedughassam a száját. Kire volt fele
leti Sándor Gáspár uramnak. Erdélybtil hogy kijött, 
kéntelen volt vele, mert az egész német armadát ma
gára húzta, mennyi kincset hozott ki, vannak itten az 
erdélyi urakban, azok istenekre, lelkekre megmond
hatják, és azoknak vallásokbúi ki fog tetszeni, hogy 
azok hazugságok, az kikkel én vádoltattam előttök, 
az mi az harczot illeti, másfél száz, vagy két száz 
lúval voltam az harczon, magam erejivel mit harczol-
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hattam volna, de még sem szalattam először, sőt az 
szaladókat mezítelen fegyverrel tartóztattam; az mi a 
jagodinai sáncz dolgát illeti, oda száz más fél száz 
lovasomat küldtem, de Ismael passa onnan elmenvín 
azután harmad napig az én hadaim ottan mulatoztak, 
nem lívln mit enniek, kintelenek voltak eljflni, most 
hogy az ellenség L.-Fejérvárat megszállotta, Rámot 
az török pusztán hagyván, oda Muhafezetemet vittem, 
Jeni-Palánkon mind kurucz praesidium vagyon, Ga
lambvárában is magam praesidrámait tivin, álgyuimat 
helyeztetvén, az várat is erősítettem, magam az Du
nán hajón subsistáltam, s úgy vigyáztam, mert ha 
ezeket a vigyázásokat el nem követtem volna, az el
lenség az vaskapun is penetrált volna, mostani expe-
ditiókat penig, magam itten livín, mind thihája előtt, 
mind mások előtt mutattam magamat, vártam mit pa
rancsolnak , de a mint észre vette, ezen útbúl szánt-
szándikkal hadtak ki bennünket, hogy császár szol
galatjában ne tanáltassunk. Kire felelt. Nem kell 
mindenkor parancsolatot várni a szolgálatra, a Duna 
mellett való állapot nem nagy szolgálat. Kire felelt 
Sándor Gáspár uram. Ez ily szolgálatra, mint a tö-
mösvári út, erővel nem köthettük magunkat, a Duna 
mellett penig nem hallotta-e, hány ízben vertek fel 
hadaink ellenséget? Kire felelt. Hallottad-e úgymond 
Haszan aga valaha ezen a kapukon, hogy én ilyeket 
valaha a fejedelem ellen szóllottam volna? Kire az 
én tolmácsom Haszan aga felelt. Nem hallotta. Erre 
Zulfikar Effendi. Mellette sem szólhatok ugyan a fe
jedelemnek, mert ratiókkal nem állithatom mellette 
való szólásomat, én egyenes és igaz ember vagyok, 
és egyenesen beszéllek, ha az fejedelem ide jött vol
na is, ezeket beszilletteni volna, de ha az thihája előtt 
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beszíllem, mind egyet tesz, azért beszíllek keserüven, 
hogy eztet jól megérteitek, és idén legyen az vége. 
Ezek után declarálta Sándor uram. Elhiszem, hogy 
sokan okozzák az fejedelem hadát, hogy ezt az föl
det ök pusztították, de az ellenség kétczeri ide való 
járásával mindent elpusztított s elhajtott, ez livín se-
des belli, az sok fel s alá járó had, az emísztette 
meg, és ha szabadságot adnának is a kurucznak, az 
egy kulemiczán kivül nem találna, mit vihetne, azért 
ha mit vitt is, az nagy éhség vitte reá, hogy valami 
kulemiczát vigyen, hogy éhei meg ne haljon, s ezért 
van az a nagy kiáltás. Kire felele. Semmivel nem 
-tartozik nektek az a paraszt ember, hanem a császá
rébúi adnak. Kire Sándor uram. Ha a császárébúi 
adnak, abban is vagyon könnyű mód, mert talán azért 
sajnálják az ílísnek adását, hogy sokban telik felho
zása, a mennyi plnziben telik a török császárnak öt 
ezer kilája L.-Fejérvárott, annyi pínzben Nikápoly s 
Vidiny táján telik tizenöt ezer kilája, és így ha az 
hadakat a tájjikára rendelik, annyi költsiggel a men
nyivel L.-Fejérvár tájjában improvise tartják, Vidiny 
tájján egész contentummal kiteleltethetik, akkor a fe
jedelem maga fejire vállalja, ha panasz lészen ellene, 
és a hadat meg nem zabolázza, ha pedig htisigünk-
ben, vagy szolgálatunkban restsígűnk miatt vagyon 
kéteígtek, mutassatok helyt és alkalmatosságot, te-
hetsígünkhöz, s erőnkhöz kípest az hol egy török, 
ott egy kurucz is hatalmas császárért jó szívvel meg
hal. Kire felelt. Találunk helyt, az hol mutathatunk 
szolgálatra való alkalmatosságot. Kire Sándor uram. 
Ha sem itt nem szolgáltunk volna is, és nem szolgál
hatnánk is, tetszett egyszer az Muszurman nemzet
nek ezt az igyet maga protectiója alá venni, ime 
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az Erdélyre, s Magyarországra szólló athnámék, ime 
Szuliman passa assecuratiója az fizetís iránt, ime az 
fermány az ilis iránt, magok hitiért, muszurman nem
zet becsülletiért, s méltóságáért cselekedjetek tehát, 
kikben nagyságod informatas nem livin, ime kézinél 
hagyom, kiket is jó szívvel acceptált, s magánál ha
gyott. 

Ezek után ment Sándor Gáspár uram Skerlet 
uramhoz, relatiót tivín az tegnapi tatár Chámmal való, 
Csaffer passával, jancsár agával, és mostani Zulfikar 
Effendivel való discursusiról. Felelt Skerlet. Miror 
istos homines, quod sint ita obstinaces in quibusdam 
suis opinionibus, fors ex aliqua antipathia erga chri-
stianos, satis enim dixi, et inculcavi Dno Zulfikar Ef-
fendio, quod princeps non sit causa belli hujus Lan-
dor, et aprobo verba, quae dixit princeps Chamo tar-
tarorum, oportet ut ea clarius adhuc supremo vezirio 
repraesentet, et satius est, ut hic in praesentia celsis-
simi principis decidatur, et determinetur aliqua pro-
visio de militia, et si aliqua confusío deberet emanari 
inter militiam, satius esset ut absentes ibi, ethicprae-
sentes fieret, quam inter illum tnmultum reperiretur, 
quia sufficiens provisio non fiet, prouti nec sperare 
possumus, condolet sorti Principis ne post longas ex-
pectorationes, et tantas perpessas miserias finis nullus, 
et eventus negotiorum horum sit, ferocitates enim sünt, 
quae narrantur de militia principis, prouti domini 
Csatrapatra Ogli Achmet Begii Effendius retulit, spe-
ctatores inquit eramus, quomodo kuruczones stricto 
gladiomiseramplebemjugulabantpropcGuvercstilimb. 
Ad quae Dominus Sándor respondit. Non miror vei 
et ipsum dominum Csatrapatra Oglinm talia loquen-
tem, quia ipse erat mediator perditíonis principis meí 
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inter defunctum Serenissimum ducem Lotharingiae, et 
Szerascherinm Sejtan Ibraim passam, qui vei resi-
gnationem personae principis mei, vei e vivis subla-
tionem laborabat, haeret adhuc scintilla zeli illins in 
corde ipsius, scio bene, retulit etiam quod in tranBitu 
Jeni-Palankam inviserit, et nisi centum quinquagin-
ta praesidiarios Principis ibidem numeraverit, nbi 
sexcenti complete omni tempore reperiuntur. Ad quae 
Dnus Skerlet. Si militia principis ventillaretur reje-
ctis turcis, tartaris vei rascianis, quot nnmerorum com-
ponere posset? Ad qnae Dnus Sándor. In militia 
principis neqne tartari, neqne turcae reperiuntur, ra-
aciani valde pauci, sed ita rigorose seligi et seque-
strari non potest, quin duo millia solertorum armato-
rom reperiantur, et ausim dicere, absit jactantia ver-
bis, ducenti kuruczones contra trecentes labanczones 
semper cum aviditate pugnant. Ad quae Dnus Sker
let. Dne bene scio, militia haec est veterana, experta, 
et miseriis assveta, sed isti non vos introducent in ali-
qnam terram, quam incolant, quia cathegorice dicam, 
est vezirio ab incolis, si kuruczones ad nos pervenire 
fecerit, nostras domos, superlectilia, et omnia quaeque 
habemus,kuruczonibus relinquemus, et fugenras, adeo-
que de hoc cogitare non potestis, sed hic vei inPancsova, 
Jeni-Palanka,8ujurdelem, forte et hic dabitur procel-
sissimo principe aliqua provisio et aliqua pecunia, sed 
non in ea quantitate, ut posset satisfacere militiae, Cha-
mus tartarorum, bene scio, quod sit amicus principis, et 
libenter patrocinatur ipsi, quia et üli similia objiciun-
tur, quod multos sumptus impendat in tartaros, et 
pauca servitia praestet, vezirius est homo bonus, tra-
ctabilis etcompromittit, sed alii ministri eundem facile 
iterum ad contraria disponunt, in generalibus libenter 
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inservio, ut accommodent principem, sed ad parti-
cularia sine ipsius scitu nou condescendo, est discur-
8us de demolitione Gyulae, nonne ibi posset vivere 
militia principis, si ipsis proponeretur. Ad quae Dnus 
Sándor. Jam est discursus de demolitione Gyulae,si 
princeps acceptaret locum illum, traderem locum quasi 
perditum, et de conservatione desperatum, eo minorem 
facerent de ipso provisionem, et perditio istins esset 
occasio rixae erga principem, quia moderna demolitio, 
vei perditio tanti nominis loci constat magnam ratio-
nem unius vezirii, hoc jugum injiceretur in collum 
principis mei, adeoque non potest fieri. Ad qnae D. 
Skerlet Dne, si ita fieret provisio qnaedam de turcis, 
qnare non posset fieri, sed ab alia parte habét funda-
mentales rationes, sönt mille reflexiones in negotio 
principis, certe ego bene volo principi, et militiae ejus, 
quia sönt christiani, et inservimus uno imperátori, in-
ter omnes ministros libenter promoveo negotia, et in
teressé Principis. Kire Sándor uram is ajánlotta ma
gát, hogy ha az porta fog valamit gratificálni, én is 
neki abbúl gratificálok. Az havasalföldi vajdának 
irandó levélrfil beszilvin, arra felelt Skerlet uram. 
Dne, in nuperimo discursu tantum concludebamus, et 
non conclusimus, exspectabamus Janokium, per eun-
dem mihi faciet relationem de discursu Principis. Ad 
quae Dominus Sándor. Celsissimus princeps omni mo-
mento exspectat ipsum, et non comparet. Ad quae 
Skerlet. Apud me etiam dudum non fűit. Item : Hor
vát Ferencz uram által insinuált dologra azt felelte 
Sándor uram, ha magam szembe líszek vele, választ 
adok, a dolog penig est anglico gemente etc. 

Mai nap estig a tatár Chámnál livin a fővezér
nek conversatiója, kísö estve jött ide az maga sáto-
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raihoz is, azért az tolmácsot Haszan agát a szokás 
szerint a thihájához küldvin, mihent meglátta, min-
gyárt mondotta neki, megtetszik úgymond, hogy az 
fejedelemnek az tatár Chám jóakarója, és igen szereti, 
várakozzál a sátoromnál, a vezérhez bemegyek, és 
előhozom a fejedelmet, egy kevéskori várakozása 
után azért thihája kijött a vezértül, izehte általa a 
vezér, hogy holnap velem szemben kivan lenni, és 
hogy ez után is így Ügyen, mint eddig, hanem vala
mikor akarom, s kedvem tartja, hozzá mindenkor el
mehetek , nyitva előttem a kapuja. Én úgymond en
nek a török birodalomnak árvája vagyok, nem úgy 
lát, s nem is úgy accomodál mint más vezérek, hanem 
jobban velem minden szükséges dolgokról confidenter 
kivan beszílleni, intimálván azt is, hogy felmegyen az 
vár árkánál lívő sátorához, nem praefigál abban ter
minust, az mikor akarok, akkor menjek fel, és szál
jak az fővezér thihája ottan livö sátorához, vagy 
hszen ottan a thihája, vagy nem, hirt adván elsőben 
a vezérnek oda való menetelem felől. Szép idő volt 

14. Szerda. Ebíd után felmeník az vár árkánál, 
és kőfalainál livö vezér sátorához hintócskán, az hol 
U elsőbben is szállok a vezér thihájának ottan livö 
Bátorához tanáltam ottan Skerlet aramat, kivel is a 
hirekrfil, s egyéb dolgokról beszílgetvín, jőve ki 
azomban a fővezér sátorábúl az thihája is, kérdezős-
ködvín egésségemrtil, és complementizálván, jött ki 
azután a vezér sátorábúl a kapucsilár thihája, invi
tálván az vezér nevivel az audientiára,oldalas, kövicses, 
és dombos helyre kelletvín felmenni a vezér sátorá
hoz gyalog, nem kicsiny difficnltással, és mások segí-
taígivel mehetlk az vezér szine eleiben, látván az já
ratbanvaló difficultásimat, mingyárt köntöse csókolása 
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alkalmatosságával az maga ülö helyin kivül az kele
vethez kívánta közel való leülisemet, de én tovább 
állván, azután leültetett maga eleiben, a Reiz-Effendi, 
Bás Teszkerecsi, és Mechonpcsi Effendi livín csak 
jelen az ministerek közül, a többi mind csak maga 
a belső szolgái, s icsoglanyai lívin, kezdé el elsőben 
is azon szavait. Az egynihány napokban hogy nem 
hivatott, sokféle foglalatosságai s bajos dolgai okoz
hatták, azért ezután mikor kedvem líszen, bízvást el
mehetek hozzája. Kire én is. Ilyen nagy birodalom 
ministerinek hogy nagy és sokféle dolgai nem volná
nak, az tudni való dolog, hogy vágynak, hogy penig 
engemet maga szemílye eleibe bocsát, és hozzám jó 
affectióját mutatja, Isten áldja meg érette. Kezdé 
el osztán ezek után azon szerint, hogy engemet és 
az én hadaimat, akár erdélyieket, akár penig malcon-
tentus magyarországiakat, a kik mind az császár, mind 
az én szolgálatomra alkalmatosok, conserválni és más 
vezérek felett jobban is accomodálni kívánja, hanem 
kívánsága az, hogy hadaimat afféle alkalmatlan em-
berektül, tolvaj oktúl. kik ennek a földnek lakosibúl 
állván, és máskipen nem ílhetvín, az én hadaim közé 
egyvelitették magokat, és a föld nipinek azok tesz
nek több kárt, expungáljam, válogassam meg az oly 
emberektül hadaimat, mivel az olyanok miatt az sok 
suplikátiónak s panasznak is szünetí a vezér előtt 
nincsen. Itt hozá elő osztán, hogy Haszán passa pa
lánkjánál fogtak el a törökök valamely tolvajokat, s 
kinek egyike kurucznak mondván magát, a midőn 
jobban examináltatta volna a vezér, megvallá, hogy 
kurucz volt, de elszökvín, és lovakat lopván Haszán 
passa tájján úgy akadott kézben, a vezér mint afféle 
tolvajt fel is akasztatta. Kire én mondám. Istennek 
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hatalmasságához és szabados uraságához tartozó do
log , hogy a világi emberekben, kiket felmagasztal, s 
kiket megaláz, én is szegény fejem mind nemzetsí-
gemre, atyámra, anyámra Jiizve, mind pedig a hatal
mas török nemzet protectiója által ki voltam, és mi
csoda méltóságra mentem volt, s most mire jutottam, 
azt a fővezér is tudja, mely állapotomban is nem 
voltam importunuB az porta ministereinek, de miólta 
erre az országra bujdostam, az előtti vezérek ideji-
ben accomodatiónk, s provisiónk a mennyiben volt, a 
mellett mind hadaimat kevesiteni, mind penig maga
mat extenuálni kíntelenitettem, kirül tehetnek bizony
ságot az landor-fejérvári tisztek, hogy holmi porté
kámnak elzálogosításával kellett magamat s hadai
mat conserválni, mivel hogy egy téli provisiót, vagy 
egy nyári szüksigre való ílést annyit adtak eddig, az 
kivel két három hónapig is nehezen érhettük be, az 
többit pínzel, és mindenek eladásával kellett suple-
álni, 8 azért azólta "hogy ez előtt Musztafa passa ide-
jiben nigy ezer emberem, Kupruli vezér idejiben öt 
ezer emberem, a mikor Drinápolyban voltam, annak 
a vezérnek idejiben is nigy ezer emberem, és az ta-
vali vezér idejiben is három ezer emberem volt, de az 
is minden nap fogy, és csak két ezer öt száz számra 
szállott, hogy ha valamely panaszok estek is, az sze-
gínysígéhez kelletvin nyúlniok, oka ez volt, hogy 
nem volt provisiójok, az kivel subsistálhattak volna, 
nem hogy ennyi embernek, de csak két három száz 
embernek is tartására nekem erőm nincsen, és úgy 
tudja a vezér, hogy én tized s huszad magammal is 
az porta hflsígíben kísz vagyok megmaradnom, és 
szárnyaihoz ragaszkodnom, de az eddig való formán 
hadat nem tarthatok. Az mi penig illeti az én hadaim 
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magyarokon, és erdélyieken kívül, egyéb nemzetbfil 
álló embereket, annak előtte nekem török s tatár ha
daim is lívin, azokat mind elbocsátottam, ha ráczokat 
fogadtam is jiadaim közé» okozták az előtti vezérek 
parancsolási, mertDrinápolyban ütemben is bizonyít
hatom az mostani Beiz-Efiendivel, és Csauz passával, 
minthogy azok akkor is ministerek voltak ezen a por
tán, az volt parancsolatom, hogy aféle utakat-álló, s 
törökországban kárt tévő pandúrokat is, kiknek akkor 
fejek Iszmail nevű volt, gratiát adván nekik, befogad
jam, és a vezér is azután maga riszirtil gratiát ad 
Iszmailnek, és a féle pandúrokbúi álló hadaknak, de 
az kik afélék voltak is hadaim között, azok mind el
mentek, hanem nem tagadom, vadnak végbeliekbül 
álló ráczok, kik nem ennek a földnek lakosi, hanem 
eleittil fogva fegyverviselők voltak török zászlók alatt, 
járván bikessiges időben is, kik a mikor az vaskaput 
Hersovával s Yeriszlánál obsidione mediante capita-
lálván a benne lívö hadak, akkor állottak volt egy-
nihány százan hüsígemre, azokat is az akkori főve
zér jancsár agábúl lett fővezér KocsaMusztafa passa 
parancsolatjábúl fogadtam meg, s tartottam ilisivel 
s fizetísivel az császárnak, hogy penig lopó s rósz 
ember ne tanáltathassék az én embereim között is, 
azt nem mondom, mert aféle rósz ember minden ha
dak között tanáltatik, de én az olyaknak soha sem 
patrocináltam, sőt az gonosztivőt példássan minden
kor megbüntettettem, eleitül fogva az vezéreknek su-
plicáltam, és mostani vezérnek is rimánkodom, vagy 
maga eleibe vitesse hadaimat, vagy penig más com-
missarius agája által mustrálja meg , akkor meglátja 
kik lesznek hasznosak, s kik haszontalanok, denomi
nálja az számot, mennyit tartsak meg, és azokat 
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oftztán accomodálja úgy, a mint hadat szoktak tar
tani, hogy mind lovas 8 mind gyalog sabsistálhasson, 
vagy engem mentsen meg ettül az baj túl, kicsiny be
csületemet ezen a portán ez miatt ne veszessem el, és 
ha a vezírnek a liszen kegyelmessíge, s az mint mond
ja, azt kívánja, hogy a földnipe gyarapodjék, 
szaporodjék, cselekedje azt, hogy az kezem alatt 
való palánkokban hagyván ezerig való nipet, s azokat 
is mind gyalog, s azoknak ílisekrül, s fizetísekrül 
dispositiót tívin, mint más Duna mellyéki helyekben 
lévő praesidiariusokrúl, a minemű Poricsa, Hersova, 
s Vidiny, az többivel engemet is magamat vigyen oly 
helyre, az hol subsistálhassak, ment Poserolczán ma
gam sem telelhetek, és nem élhetek. Mind ezeket pa-
tienter meghallgatván az vezér, hogy úgymond, ö az 
én szavaimnak hitelt ad, és nizni s mnstráltatni ha
daimat nem kívánja, akár két ezer, akár két ezer öt 
száz, akár rácz, s akár egyéb nemzet ligyen, csak 
mind hatalmas császár, mind az én szolgálatomra al-
kalmatossak legyenek, gondjokat viseli ö az hadak
nak, fogyatkozást hogy szenvedjenek, nem engedi, 
és nem illenék hatalmas császár méltóságához, hogy 
ez kevés számú hadat, sőt ha többre angeálódnék is, 
számok nem tartana, vagy nem tarthatná, és ha kin-
telenitetninek másutt kenyeret keresni, de nem csak 
gyalázatjára, hanem kárára is volna ezen imperium-
nak, ha az ellensig közzé menninek ezek a hadak, 
ezeket csak azért jelentette, hogy consoláljon, és ve
lem megesmértesse, hogy mind magamnak, s mind 
hozzám tartozóknak gondunkat kívánja viselni ez 
a porta. Megköszönvín azért ezekután kegyelmessé
gét, installáltam, hogy volna egy két titkos szavam 
vele, ezekben és az következendő dolgokban is Skerlet 
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uram ezen porta universalis tolmácsa livin tolmácsom. 
Primo. Repraesentáltam előtte, hogy nem csak Ma
gyarországban s Erdélybe, de az széles világon is 
hire vagyon, hogy az német császár az török császár
ral lejendö tractátusokbúl engem excudálni kiván; ne
kem penig a török császároktól micsoda fundamen-
tumim, diplomáim, és biztatásim vadnak, azt az főve
zér maga is jól tudja, az nlmet császár deványában 
az a szó, készebb inkább az elnyert országinak nagy 
rlszit visszaadni, mintsem engem az ily tractátusok-
ban includálni, és elhiszem azt is, hogy a nlmet csá
szár, mind a francziai király ellene, és colligatusi el
len való progressusira nizve, s mind penig azért, hogy 
L.-Fejérvár alól szígyennel, s confusióval ment el az 
nlmet császár armadája, ezután honestiores proponet 
per mediatores suos pacis propositíones portae otto-
manicae, kírem azért a vezérnek, legyen reflexiója az 
én hfisígemre, és az athnámekra, és ha arra mlgyen 
az dolog, hogy valóságos tractatusra fakadnának a 
dolgok az két császár között, akkor engem is hivas
son Drinápolyban, én mindenemet oda hagytam a tö
rök nemzet htisígiért, folytassa úgy ezen dolgot az 
porta, hogy ha legalább azt nem assequálhatom is 
magyarországban, a mit reminlettem, de legalább 
örökségemtül, dominiumimtúl meg ne fosztassam, kire 
monda a vezér, hogy hatalmas török császárt, és azt 
az nemzetet sem hitek, sem cánonjok nem engedi azt, 
hogy az békesség dolgában excluso me tractáljon az 
nlmet császárral, és az békesség dolga is még távúi 
van, de ha szinte arra mennének is az dolgok, akkor 
engem hivatni fognak, és assecurál, hogy magyaror
szágban livö praetensióimban, s örökös dominiumim-
banvaló satisfactioimon kivtíl az nímettelconcludálni, 
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és végezni nem kíván, kiért köntösit megcsókolván, 
megkőszöním neki. Volt szó ezután az francziákrúl, 
hogy a svéciai király, és római pápa töttík magukat 
mediatoroknak az nimet császár és az francziai ki
rály, úgy az angliai király és hollandusok között, 
ennek előtte is Kupruli vezér idejiben Sándor Gáspár 
uramat az öhirivel küldvin el a francziai királyhoz, ö 
volt akkor is egyik végünk mind a vezér ríszírül, s 
mind a magamétól, hogy fundamentális informatiót 
hozzon, kire Kupruli vezér fermánt is adott volt, hogy 
az tengeren által a török császár birodalmában mind 
bátorsága s mind alkalmatossága meglehessen, az 
francziai királynak ebben a campaniában lívö* győze-
delmeit, úgy az világ dolgát mint folyjon, jó volna 
most is círcumstantialiter kitanulni. Én most is kisz 
vagyok egy értelmes embert ezen dolgok vigett 
küldeni, csak lehessen praetextusom, mert ha az fő
vezér levelit is vinné az én emberem az francziai ki
rálynak , a kiben aggratulálna legalább victoriainak, 
úgy inkább meglehetne, és az francziai orátor sem 
impediálhatná, az ki ilyet másként sajnálhatná magá
ra nizve. Monda erre a vezér. Approbálja ez iránt 
való gondolkodásomat, praetextust könnyű tanálni, az 
mely emberemet Francziában kívánnám küldeni, küld-
jem Drinápolyba, az mikor ott liszen maga is etc. 
Ezek után hoztam elő az erdélyieket, hogy ezek a 
mellettem valók vívin remínsíget a vezér minap Orlai 
uram által lett resolutiójárúl, reminlvin, Isten a porta 
újjabb birodalma alá adja újjobban Erdélyt, kivan
nak újjabban confugiálni az fővezérhez. Kire monda. 
Az mikor akarom, s alkalmatosabbnak látom pro mea 
discretione, hivassam fel őket, az vezér szembe liszen 
vélek, és a mi propositiójok liszen, velem közli, s vá-
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laszt sem ád az én hírem nélkül. Ezen audientia vé-
geződvín ilyen formán, miként a vezér sátorából ki
jöttem, bintómra ülvin, vissza jöttem szállásomra, 
magam is lábaim eröltetisivel gyengébben livin, ide-
jin lenyugodtam. Szép idö volt. 

15. Csötörtík. ZulfikárEffendihez küldöttem vala 
újj abban Sándor Gáspár uramat, követvin alteratio-
imra nizve, hozzá nem mehettem, vissza adván ö ke
gyelmének azon leveleket, kiket az minap vitt vala 
hozzája, csendesebben beszillett, mondván: Ezek szép 
levelek, szép igazságok, de mi haszna, ha még ezek
ben semmi nem tölt, ajánlotta azomban magát, hogy 
kivan szolgálni, és jó sziwel is lát, ha hozzája me
gyek. Jöttek azomba az francziák hozzám', kiknek 
relatiót töttem az mi illendő, az fővezérrel lőtt beszi-
dimben, és ezen a portán livö dolgaimnak folytatási-
ban, egyéb dolgok is hozódtak elő, kikre mondották. 
Mind addig is már ők az én dolgaimban a fővezért 
nem aggrediálhatják, még ezen ajánlásihoz klpest 
meglátják, mire mentek a dolgok, egyébiránt ha 
ajánlásinak embere nem líszen, kiszek mindent elkö
vetni az én dolgaimban, és a vezért kemínyebben is 
aggrediálni, minthogy a királytól parancsolatjuk is 
van felőlié. Estve felé Skerlet uram is jőve látogatá
somra, világosítván újj óbban az vezér között s kö
zöttem fenforgó beszideket, mondván azt is, hogy ez 
a nemzet azért kivánja accomodálni hadaimat, s ajánl
ja annyira magát, hogy fél attúl a vezér, hogy ha 
elpártolnak, s az ellensig közé mennek, azon dolog 
az imperiumnak nagy kárára lenne, melyet énnekem 
ez előtt is megjövendelt, s remínli, hogy most jobb 
karba veszi ez a porta hadaimnak intertentióját Szép 
idö volt. 
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16. Péntek. Egy tatár Imrize jött vala hozzám, 
egy nimet rabot hozván élőmben, kit ez napokban fog-
tanak volt LngosJ tájján, Karansebesrül küldött vol
na Veterani haszon ötöd magával, de nem alkudhat
ván meg felette az tatárral, vissza vitte. 

Reggel küldtem vala Sándor Gáspár uramat az 
Reiz Effendihez, kinek is megköszönvín a vezér előtt 
való hasznos munkáit etc. complementel intimálta azt 
is, a mikor ideje volna, látogatására elmennik. Kire 
felelt az Reiz Effendi. Ide ne jőjön a fejedelem, én 
már jól tudom a fejedelem dolgait, én most is azon 
ember vagyok, a ki ez előtt voltam, s a fejedelem is 
azon fejedelem, itten nagy, és sok dolgok vadnak az 
változások miatt, minden embert mindenkor újj óbban, 
a újjobban kell informálni, az ember maga dolgát is 
alig győzi procnrálni, vannak nem jó akarói is a fe
jedelemnek, míg az ember a fejedelem dolgairtil rend
re informálja az ministereket, addig az gonosz aka
rók sinistre informálják, az hadaknak procnrálandó 
flte iránt ad interim is ajánlotta magát. Innen ment ő 
kegyelme Csaffer passához. Praemissis complementis 
abntrinqne etc. Proponálta: az vezérnek speciális két 
intimatiója van a fejedelemnél; egyik : hogy az ha
dakat nem kívánja az vezér eloszlattatni, mindaz
által a fejedelem a maga hadait megválogassa, és 
meghánnya, hircznzokat közöttök ne szenvedjen. 
Secnndo: Az hadnak csintalanságot csinálni ne en
gedje, hanem inkább ezt a földet gyarapítsa, és a 
szegínysíget megtelepítse. Az fejedelem jó szívvel 
engedelmeskedik az vezér parancsolatának, de nagy
ságodat kéreti, míg determinative kiadja, és a vezér 
elméjít a fejedelem hadai Kislakji iránt, hogy valami 
excessusokat ue tehessenek, csak ad interim is vala-
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mi ílést rendeljen. Az hadat is jó szívvel meghányja 
haszontalan, s alkalmatlan magyart nem tanálunk, 
ráczba tanáltatik circiter másfél száz, azok is Dunán 
túl valók, ezeket sem fogadta volna a fejedelem, ha 
mind Kocsa Ali passa Drinápolyban litekor a fejede
lemnek committálta, mind már előtte való vezérek, 
hogy az elállott bulgárságnak, és ráczságnak az por
ta nevivel is a fejedelem gratiát és generális amnes-
tiát hirdessen, szabadossá tivin őket akár kurucz ha
dak, akár törökök közzé álljanak, akár letelepedje
nek, hogy ezzel avocaltassanak az ellensígeskedistttl, 
és a tolvaj Iástul, az mint Sztrael is megtanálta volt a 
fejedelmet, egyedül csak a felesígínek restitutióját 
kívánta, melyet is megígért volt ugyan Kocsa Ali 
passa fővezér, de procrastinálván megadását, amaz is 
dolgárúl provideált, ha azért ezen ráczokat elbocsát
juk, ezek mind fegyveres emberek, és a földnek 
csinnyát jól tudgyák, ezekbül mind hirczúzok lesz
nek ; azért jövendőben ha valakit fognak el közülök, 
ne vessik szemünkre, hogy kuruczbúl állanak az tol
vajok, Nagyságod előtt igen protestálunk. Kire Csaf-
fer passa. Azoknak a ráczoknak elvágj átok-e a ke
zeket, kiket elbocsátotok? Kire Sándor uram : Vét
keket nem ismerjük, azért el nem vágjuk, hanem épp 
kézzel, lábbal bocsátjuk el. Kire Csaffer passa. Ln 
tegnap valék a vezérrel beszíden, de ezt nekem elő 
nem hozta, hanem hogy a fejedelem teffterbe vegye 
maga hadát. Azért csak vegyítek teffterben külön az 
magyarokat, külön az erdélyieket, külön az ráczokat, 
és először is hozzátok hozzám a tefftert, magam vi
szem fel a vezérnek, és mindeniket eligazltnak, to
vább is ajánlván magát etc. 

Innen ment ő kegyelme a vezér thihájához ha-
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sonló propositiókkal, ki is hasonlókípen felele, hoc 
addito, hogy egy agát exmittálnak a fejedelem embe
rivel , és teffterben vivin a hadat, és mindenféle ren
det, azoknak számokhoz kípest a vezér hat hóra való, 
provisiót teszen. N.B: Az Reiz Effendi szavai ezek is 
valának. Az vezérnek megmondottam, a törökök sok
féle arznalokat adnak a kurnczok ellen, ha azok mind 
igazak, a miket irnak, miért laknak akuruczokkal Po-
serolczán, vagyon Jagodina, Basiczina, Haszán passa, 
és Kollár palánkok, azok pusztán állanak, oda nem 
mennek lakni, hanem Poserolczára sietnek a király 
mellé, azért hazugságnak gondolhatni panaszokat, ha 
penig igazak a panaszok, voleuti non fit injnria, miért 
laknak ott 

Innen ment ö kegyelme a Csauz passához, pro-
docálta az Temeszakot, melyet adott volt a török 15 
marháról, hogy az több ökreit harmincz, harmincz öt 
napig őriztik, és az ellenségtül megoltalmazták, azért 
az hamisan informáltjancsártGsanz passa megdorgálta. 

Az vezér thihája Sándor uram előtt való szavai
hoz kípest küldöttem vala újjobban Haszan agát 
hozzája, hadaim revisiójára küldendő agáért, bemen-
vin thihája a vezérhez, hozott ki ilyen választ Az 
fejedelem dolga, úgymond, nem olyan mint más török 
palánkoknak, vagy hadaknak dolga, mert hatalmas 
császár egy királya szavának hiszen a vezér, s meg-
becsülli, és a mint mondotta, a király két ezer ötszáz 
emberire rendelist is teszek a Dunán való hajókrúl, 
az fermánokat megfogják írni. Izente azt is a thihája, 
hogy az athnaméknak s egyéb leveleknek páriáit, 
kiket Sándor uram vitt vala oda, megolvasta, és a 
vezérrel is mindeneket megértetett, igen nagy funda
mentummal kötötte meg, úgymond, az hatalmas török 
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császárokat, és ezt a mi nemzetsígünket igen lekö
tötte a fejedelem, hadaim számára valamely ílést, és 
abát vásárolván, egy hidason indítottam le a Danán 
Poserolcza felé, de szerencsétlensíg érte, mert a hi
das a visniczei malomban ütközvén, elsüllyedett, s a 
rajta való jószágban is feles kár esett. Szép idő volt. 

17. Szombat. Noha az éczaka, hogy reggel fel
keltem is az lapoczkáimban és a derekamban érzet
tem valamely alteratiót, de az idő feltisztulásával el
múlván , és lábaimba is jobb erőt érezvín, lovamra 
ültem, és az hol a várat építik, s az ellenség is le
rontotta kőfalait, oda mentem, megjárván mind a tá
borának sánczait, a kit még le nem vontak, s mind 
penig a honnét lütték a Száva felöl, divertáltam újob-
ban az Duna mellé, elfordulván oda is, az hol a ma
gam házát keztem volt építetni az obsidio előtt, s ez
zel ujj óbban bejöttem sátoromhoz. Szép idő volt 

18. Vasárnap. Érkeztek híreim jenipalánki ka-
pitántúl, hogy valamely ellenség menvin oda, s écza
ka a palánk alatt való hajókon akarván próbálni, re-
primálták onnan, kárt nem tehetett, és hogy kémjek is 
megérkezett a Veterani táborárúi, a ki hozta hírit, 
Veterani mintegy hét nyolcz ezer emberrel Karanse-
besrül Lúgos felé vlvín útját, Lúgost is meghaladta, 
Lippa felé követvin útját, és hogy Dobránál költöz
nék feles parasztság, költöznek marhájával, cselédi
vei innen törökország felöl által arra felé a Dunán, 
ezen dologrúl hírt adék mind a tatár Chámnak, vezér 
thihájának, és Reiz Effendinek, magam csak szállá
somon continnálván magamat, az catharusra mintegy 
rosszul érzettem magamat. Az ijjel dér volt, ma pe
nig feltisztulván, szép meleg idő volt. 

19. Hétfóo. A fővezér thihája hivatván az tolmácso-
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mat Haszán agát, ada kéziben két török császár tú
rája azaz czimere alatt költ fermanokat, azaz paran
csolatokat, kinek is egyike szól az szófiai tisztekre 
egynehány ezer tallér felöl, hogy ottan assignálják 
embereim kéziben hadaim szükségére e télen Sz. 
György napig, húsra való pénznek rendeltetvén. Má
sik szól a Poricsán lévő Ejnp tinajára, ngyan az ha
dak szükségére búza liszt, és magam lovaim szüksé
gére árpa felöl. Ezen fermánokban lévő török termi
nusokat az én török deákom jól meg nem értvén, kül
döttem vélek Sándor uramot Skerlet uramhoz, a ki is 
lument adván és opinióját is subnectálván, küldöttem 
újjobban azon fermanokat nagyobb megvilágosítás-
nak kedvéért az tefterdár után való tiszthez, kit is 
Halil Effendinek hínak, ez mint embersiges ember 
minden subtilitását, és hamisságát az fötefterdárnak 
kiatta, és az fermanokat is világosította, közölvén azt 
is, hogy az én hadaim intertentiójáravaló élés s pénz 
hat holnapra számláltatván, ilyen defalcatióval, és 
ilyen rendeletlenül tétetett fel, ennek praecise a főtef-
terdár az oka, és hogy ebben az fővezérnek semmi 
híre nincsen, mert az vezér azt tudja, hogy igazán 
tették fel az computust az fermánokban, hanem ja-
vallja azt, hogy az vezérnek suplicatiót adjak be, 
kit ö maga fog concipiálni, reggel menjen érette az 
tolmácsom, írassam le az magam tőrök deákjával, de 
az conceptusát küldj em vissza. Ezen emberséges em
ber több szókra, dolgokra is fakadott az fötefterdár 
ellen és utat adott, s lument mutatott, mint folytas
sam az dolgokat. Ma alteratiómhoz és náthás vol
tomhoz képest ben az föld viskóban continuáltam 
magamat Szép idő volt. 

20. Kedd. Idein reggel felküldöttem az tolmácsot 
16* 
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azon conceptusért, s már készen tanálta az tolmácsom, 
s meg is hozta, és az fermánokban lévő terminusok
nak értelméhez képest concipiáltatván, snplicatiót 
írattam, magam is az vége felé szaporítván holmi in-
cidentiáimmal, azután azon vezérnek írt supplicatió-
val mentem fel az tatár Hámhoz, s mingyárt szemben 
11 vén velem, s maga előtt leültetvén, nagy nyájossan 
embersígesen kezdette el velem való discnrsnsát, el
sőben is az hírekrül tőlem való tndakodással, kikben 
a mit tndtam, én is megmondtam, referálta maga is 
előttem, mikor és mi formában indultak meg az török 
tatár hadak az Maruson által Gyula felé ? és micsoda 
hadak maradtak Tömösvárnál, micsoda hírek az el
lenség felől ? ezek után ki küldvén az embereket az 
házábúl, kérdezte elsőben is, voltam-e azután szem
ben az vezérrel? Kire én. Kétszer voltam, többször 
nem. Kérdi azután, az első helyen vagyok-e szálva ? 
Kire én. Igen is ott vagyok. Ezek után köntösét meg
csókolván, kezdettem el hozzá beszédemet. Az török 
császárokat micsoda fundamentumok alatt szolgáltam, 
micsoda athnamékat, azaz hitleveleket adtának, mi
csoda levelek és fermánok mellett gyötörtem s tar
tottam hadakat, mindazokat pariáltatván, eleibe hoz
tam, hasonlóképen az minémü fermánokat hadaim in-
tertentiója felöl tegnap az vezér thihája kezemhez 
küldött, és azokhozképest minemű supplicatiót írat
tam az vezérnek, azt is felhoztam, úgy az l.-fejér-
váriak adós levelének párját, az mikor 5000 egyne
hány lelket Veterani kezeibül megszabadítottam, eze
ken kívül az vidinyi hajókrúl való fermányát az ak
kori vezérnek, úgymint Koza Mustafa passa fővezér
nek, mind ezeket eleibe tévén az tatár Chámnak, ol
vastam meg elsőben az fővezérnek irt supplicatiómat, 
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kire mondotta, megirtette az egész dolgot supplicatió-
búl, de az teffterdár hamisságának gondolhatja, hogy 
az hadaim interténtiójárúl való fermánokat ilyen ren-
deletlenfil adták ki. Volt a vezérrel beszéde az én 
dolgaimról, de egyebet neki nem mondott, hanem hogy 
2500 embernek mondván hadaimat, az kik hozzám 
tartoznak, azoknak tartásokról, gondviselésekről 
provisiót tészen, úgy felőlem is, azért javallja, hogy 
bekfildjem az vezérnek az snpplicatiót, s arra mi vá
laszom lészen, adjak hirt tihám, s tolmácsom által, 
valamit elkövethet azon dolgaim segítségében, semmit 
sem hagy el, avval assecurált. Mondotta azomba, hogy 
az athnamekat megfogja olvasni, és egy dolgot kíván 
kiváltképen benne látni, mint tartja meg a porta a 
maga részirül hitit, ők tudják, de ö megtartja az ö 
adta hitit, fogta az szakállát öreg embersigit forgat
ván, mennyi ideje, hogy ennek a török nemzetnek 
szolgál, most sem kívánt volna erre ki jtini öreg em
berségbe nizve, de úgy kívánván az porta, nem dene-
gálhatta, tanács adásáért kívánván inkább kijövételét, 
ami jó, s a mi rósz is, megmondja, és erővel ugyan raj
tok, úgymond, nem vehet, de valamit elkövethet, szó
val semmit nem mulat el. Ezek után hoztam elő az 
erdélyieket, hogy a vezér hivatja őket, és minap 
mikor a vezér előtt voltam, vettem eszemben, hogy 
nem minden szavaimat tolmácsolta meg Skerlet az 
erdélyiek dolgában, a kik tudni illik a havasalföldi 
vajda által correspondeáltakErdélybfll az fővezérrel, 
azért kérem legyen ebben a dologban is patronusom, 
vigyázzon becsfiietemre. Erre monda. Az havasalföl
di vajda munkája nyilván való, a ki is azt mondta, ha 
azt akarják, hogy az erdélyiek fejet hajtsanak, be 
hódollyanak, engem magokkal be ne vigyenek, és le-
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hettek egyéb dolgok is, kikre nizve engemet az fővezér 
azon úttal magával be nem akart vinni, de ha azok el
múltak , most hogy az erdélyieket a fővezér hivassa, 
nem tudta, vagy Skerlet munkájának, vagy magok az 
erdélyiek munkájának gondolhatja, gondja leszen erre 
is, ne búsuljak. Ezek után köntösit megcsókolván, és 
kegyelmességét megköszönvén, eljöttem tölle, s el-
telvin az idő, vissza jöttem szállásomra. Szép idő volt 

21. Szerda. Az tatár Chám tetzisihez kipest ide
jén reggel mentem a fővezér thihája szállására, első
ben kérdezősködött a hirekrül, és a Marosnak consti-
tutiójárúl, kikre megbeszllvín neki több complemen-
tízáló levelek mellett praesentáltam a fő vezérnek irt 
supplikatiómat, a fermánokat, azokban való fagyot-
kozást és rövidesigünket szóval is világosítván, és 
mondván azt is, hogy a supplicatíókbúl és a fermánok-
búl,ha megolvassa, jobban világosodik, klrvin azon, vi
gye be a vezérnek, és legyen ebben patronusunk, hogy 
a fermánok jobb formába expediáltassanak, minthogy 
az egyik fermán húsra való plnzrül, a másik penig búza, 
vagy liszt, és árpabeli ílésrűl szól, és a mint felvétetett, 
2500 embernek tartására rendeltetett, hogy az flést a 
Dunárúl Poricsán lakó Ejup thihája adassa ki, az húsra 
való pinznek kiadásárúi való fermán penig az zophiai 
császár tiszteire szól, és a mint feltétetett, nem hogy 
2500 ember, de csak 500 ember sem ilhetne belőle fél 
esztendeig, ha az mint szokták tartani a hadat, fél oka 
hús, és fél oka kenyér adatnék egy emberre dietim, 
megolvasván azért a thihája mind asuplicatiot, s mind 
az fermánokat, mondotta, hogy a mint a suplicatio-
ban fel van téve, hogy féloka kenyeret és fél oka 
húst adjanak az kurnczoknak, ollyan formában sen
kinek sem adják, azonba nem hat holnapra kell 
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ezen fermanokat érteni, hanem három holnapra. Kire 
én mondtam. Az töröknek törökország maga országa, 
szánt vet, kereskedik, de az kurucznak abban mód
ja nincsen idegen nemzet is lévén, de ha szinte úgy 
adnák is meg ilisít, mint az jancsárságnak szoktak adni, 
de azt is az kurncz riszírül felire szabták, és tovább 
ű affirmáltam, hagy hat holnapra értik az teffterdár, 
és hozzá tartozó tisztek, nem három holnapra, a mint 
az thihája mondja, és az micsoda terminusokkal fel 
veszik, hogy a császár L.-Fejírvárra rendeltetett ílise 
felhozásának vége szakadván, azután adják meg a 
knrnczoknak a vaskapunál lévő hajokbúl, az annyit 
teszen, mintha semmit nem adnának, mert a Fejírvárra 
jövő hajók sem jöhetnek fel a viznek kicsinysige mi
att, ezen szavaimmal convincáltatván, hivatá az teffter-
dárhoz tartozó egy Jaja effendinevü törököt, én addig 
az sátorában ültem és explicaltatván magának a fer
manokat azon török deákkal, s megértvín, hogy úgy 
van irva az, mint én mondottam, maga is csudálkozott 
rajta, megígérvén hogy beviszi a vezérnek, és választ 
is hoz reá. Jelentettem azonban, hogy ő vezér paran-
csolatjábúl az erdélyiek ma vagy holnap ide jfinek, 
azoknak azért lesz talán ollyan kívánságok is, hogy 
a vezér bocsássa magok országába ükét, jelentettem 
azt is, hogy a vezér mire ajánlotta magát irántok, 
mondottam, a porta reputatioja nem engedi, hogy az 
német hfisigíre bocsássa ükét, holott valakj visza 
megyén, annak az nímet császár hüsígíre meg kell es
küdni, hiszem mikor ezeket vissza ereszti, akkor a 
kapithiha sem szükséges és az országrúl is mint egy 
lemond az porta, kit jól apprehaendálván a thihája, 
mondotta, hogy ezeket is megbeszélli a vezérnek. 
Ezekkel én Jrijüvén a satorábúl, ő felment a vezér 



232 

sátorához, jött hozzám a csebecsieknek Bas csauzok,a 
ki ez előtt három esztendővel több hadak között mellém 
rendeltetvin, velem ment volt be Erdélyben. Comple-
mentízálásbúl állott vele való beszédem, és ebídre is 
megmarasztottam. Engedelmembfil vette meg Hadnagy 
Márton nevű szolgám egy tatártúl Pace nevű nimet 
obersternek regementyibül való quartélymesterit, ki 
egyszermind azon regementyiben egy compániának 
Lajtenantya is, kit enapokbanfogtak el a tatárokLugos-
nál, Poserolczára küldtem, hogy ottan nagyobb vigyá-
zás alatt legyen, míg onnan szabadulása líszen.Ebídután 
mentem Csaffer passához, kinek is felvittem volt a főve
zérnek beadott suplicatiomnak páriáját, cnriose meg
olvasván, és a fermánok állapotjárul, s értelmirtil ér-
tekezvín, most az minapinál nagyobb affectioval s dis-
cretioval láttatott látni, recenseálván az maga sok fo-
gyatkozásit, három száz ersziny pínzígcontrahált adós
ságait, és hogy bár szerdár lőtt légyen L.-Fejirvárott, 
de ő az császárébúi egy kilát sem költött az maga 
szfiksígire, hanem pinzen élt, persvadealta, most vi
gyek mindent végbez magam dolgaiban, míg a vezér 
itt vagyon, hogy ezntán úgy ne járjak, mint tavaly, ha 
Drinápolyban requirálom az vezért, akkor azt mond
ják, Landor-Fejérvárott lőtt volna a helye, mért nem 
tanáltam meg ottan, vagy hogy ö reá relegálnak, úgy 
ugyan penig, hogy ö a császár hombárjábúl ezután 
egy kibjtt sem adhat, javallottá: a tefferdárt megta-
náljam, és ugyan gyakran embereim által búsítsam 
is, mert ö nálla nélkül az vezér sem cselekszik sem
mit is, pro conclusione ajánlotta magát, hogy a ve
zérrel livín, szolgálni kíván, én sem kimílvín a szép 
szót, mennyiben esmérje az én hadaimat is minthogy 
újjobban L. Fejírvárott marad az szerdárságb n. 
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Hozódott elö, haeztélenbíkessígre nem tanainak for
dulni az dolgok a két császár között, hamarébb re-
minlhetni az ellenség táborának L.-Fejérvár alá való 
jövetelit, mint az idén, kit ö is helyben hagya. Mikor 
oda mentem, tanáltam nálla Bekir passát, kit tavaly 
én szabadítottam vala meg Yeterani rabságábúl, és 
ugyan Ali passa Dana kapitányát, kinek hasonlóké
pen fejit én tartottam vala meg, s Üetét megnyertem 
vala még Musztafa passa fővezér idejében, látván, 
hogy ottan nagyra tartják magokat, nem állhatám, 
mondám nekik, olyan a török nemzet, a mikor ember 
jól teszen vele, akkor a földet is csókolja, ha penig 
valamelly állapotot ír, akkor könnyen elfelejtkezik 
az jó títekrül, s háládatlan. Vissza jüvin sátoromhoz, 
tanálám Macskáéi Boldizsár uramat az erdélyiekkel, 
küldöttem volt Sándor uramot az tatár Chámhoz a 
vezér thihájával lőtt negotiatióimnak relatiójával, mint
hogy maga is úgy kívánta; Horvát Ferenczet penig 
küldtem az Reiz Effendihez, ugyan a vezérnek a thi-
hája által beküldött suplicatiónak páriájával, ki is 
izené, az suplicatio jól vagyon Írva, de hogy jobban 
is convincáltathassék ez a porta, forgassam azt a thi-
hája előtt, hogy szolgáltassanak a kuruczokkal, ki-
szek vagyunk a szolgálatra, csak provideáljanak fe
lőliünk, mely szók is megvoltak mondva az thihájá
val való szemben litelemkor. Szép idő volt. 

22. Csütörtök. Volt audientiám Zulfikar effendi-
nél, ki is Skerlettel expediáltatott volt a portátúl 
Bécsben az nímettül való megvítelekor L.-Fejérvár-
várnak, értelmes öreg ember, Bokáig az esmerkedis-
bül s egymás ajánlásába voltak az beszídek, fakadott 
olyan szókra, hogy az kivel ő barátságot köt egyszer, 
azt holtig megkívánja tartani, de ő is úgy szólhat 
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mellettem s úgy szolgálhat, hogy ha szolgalatjában 
tanáltatom ennek az portának. Volt szó, hogy a mi
napi szavait is, a kiket Sándor nram előtte mondott 
volt, úgy vettem mint apámtúl, mert az az emberek 
jó akarója, az ki a mi szívin van, megmondja, és nem 
csak szimiben, hanem háta megett is jóakarója. Mon
dotta azt is, a midőn a vezírnek irt snpplicatiót által 
olvasta, fél oka hós s fél oka kenyér kívánsága van, 
ágymond, itt a supplicatióban feltíve egy ember féji
ben, de az török nemzet között specificálta, hány drám 
kenyér s hány drám hús, úgy riskása s vaj szokott 
lenni praebendája az embereknek. Kire mondám. Bár 
úgy lenne az én hadaimnak is, de felényiben sincsen, 
a mint más hadaknak rendeltetik. Hozódott elő Bécs
be való útja, és hogy ott létiben is nekem szolgálni 
kivánt Hozódott elé, nem búsítanánk annyira az por
tát, hogy ha az ellenségtül recuperáltatott volna ez 
idén valamely vár, vagy palánk, hogy abba títetöd-
vín be az kuracz, élhetne az ellenéig földerül. Hozó
dott elő Becse, Tétel, Bokcsa, ki ellen ö sem szólha
tott, hanem ajánlással vigezé el ujj óbban szavait, 
meglivin mind ő nála, mind másoknál a szokott tisz
tesség megadásának caeremoniái, Csaffer passa tet-
szíse szerint Sándor uramat küldöttem az teffteidárhoz 
levéllel és követsfggel, ki is megolvasván a levelet, 
azt adá válaszúi, hogy ő is egy instrumentamja csak 
ez portának, a fővezér parancsolatjábúl vár minde
nekben , ö rajta nem malik, jó szívvel szolgál. Estve 
felé volt nálam Skerlet nram tovább ket óránál, livín 
vele külömb külömb dolgokrúl való beszílgetisim. 
1. Describálta Enropának mostani statusát, szép ren
del az európai nemzeteknek constitutióját és politiká
ját, mindenek felett a francziai királynak politikáját, 



235 

nagy erejét és szép rendtartását, beszélte, mint szinte 
tavaly a campania vigezödíseket most is, mint mustrál
ta meg a római pápa követsíge Nnncins apostolicns 
előtt, tárházait, arannyal rakott ládáit, hogy ne gon
dolja, úgymond, a világ, mostan livín vígé a campa-
niának, hogy enerváltatott volna, mind ezeket in con-
fidentia beszllvin, fakadott arra: Ve esset, inquitPor
táé, si Galli in pacem venirent cnm imperatore, sed 
credendum est, qnod imperiales statns nondabuntisto 
tempore anxilia imperátori, quia nolunt ipsum poten-
tem videre. etc. 2. Volt szó.de ficto Petro Doria, ki
nek állapotját megmondám, hogy most is fogva va
gyon nállam, és kézibe adám pro convincendo ipso, 
et oratore angliae, Veterani levelit, azon fictus Doria 
Péternek szóllót, kinek neve máskint Bocardo, és 
ugyan az olasz leveleket is közlöttem vele, kiket azon 
ember dolgában Veterani az én kezemhez küldött 
vala, mely levelek is olaszországbúi Genuábúl Írat
tak Veteráninak, és az angliai oratornak, kiknek pá
riáit nekem megküldötte, minthogy az angliai orator 
irt volt felöle Skerletnek, végeztem úgy vele, hogy 
ezen leveleket lepariáltatván kézihez küldöm. 3. Ho-
zódtak elő az erdélyiek, hogy pro repntatione istius 
imperii, et honore meo, a három esztendőben nagy 
bajjal és költsíggel conserváltam, sok alkalmatlansá
got is szenvedvin tttllök, tamquam a hominibns in-
constantibus, qni et praedecessoribns meis principi-
bus Transilvaniae inconstantes fnerant, producáltam 
előtte a három esztendőben reájok való költsigemet, 
az ételen s italon kivfií, megmutatván neki az írás
ban s pecsét alattvaló recognitiojokat is, kit nem az
ért vettem tüllök, hogy rajtok megvegyem, hanem 
hogy a portát ég az magok országát is azzal convin-
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cáljam annak idejében. Kérdezte, mi szándékom 
van felölök, mondjam meg neki confidenter. Kire én. 
Az porta fejedelmeknek constituálván, s rúla athna" 
met is adván, kívánságom az volna: őket is, engem is 
országokban introducáljon, addig penig a mig a meg
lehetne, felőlem, több hadaim felöl, úgy ő felőllök is 
conservatiónk felöl provideáljon, és ha mi akaratja s 
dispositiója vagyon az portának köztök, mint fejedel
mek által, én általam folytassa, kire ő compatienter 
szóllott, hogy ennyi bajoskodásokkal töltöttem ezen 
esztendőket. Ezek után in summa confidentia közlöt-
tem vele: Hajzlerrel micsoda tractatusom interveniált 
volt, felesigem nevivel köszöntvin s mondván, hogy 
most mi boldogtalan állapotjában recurrál az ő fávo-
rához s tanácsadásához, mi tivő llgyen, az nimet ud
varnál lívő praetensiót, az munkácsi tractatus,ésezen 
tractatus alkalmatosságával maga látja, accomoda-
tiónkat is a portátúl látja, hogy eddig is a portátúl 
adott beneficiummal nem subsistálhattunk volna, ha 
onnan is a maga dotalitia bonumibúl éspraetensióibúl 
felesigem nem segíti mostani boldogtalanságába ma
gát, nem tudom, hogy subsistáljon, a császárnak de-
cretumi adattak ki Bécsbül super istos tractatus, de 
a porta ministerinek gyakori változásihoz kípest és 
az én ezen a portán lívő gonosz akaróimra nízve 
suspiciótúl fílvüi, L.-Fejérvárnak is így esvín dolga, 
senkit Bécsbe nem mertem küldeni. Ezekre monda, 
compatior sorti Celsissimae principíssae, et quando 
quídem ad me recurrit ista Hoeroina, libenter pro-
movebo, et in me assumo istud negotium, nunc de his 
taciendum est, nec de tractatu Hajzleriano debet men-
tio fieri, tantum de tractatu munkacsiensi, quando eri-
mus Adrianopoli, scribat ad meCelsissimaprincipiasa, 
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scribat et ad snpremum vezirium, elaborabo, ut spe-
ciale edictum veniat ad Szerascherium belgradiensem 
Csaffer passam de expeditíone sni hominis in Vien-
nam,etpraeterea profaturacautela debet habere alias 
litteras, et consensum supremi veziriiCelsissima prin-
cipissa. Megköszönvén jó akaratját, elmene ezzel sá
torombúi. Végtére kérdezte Skerlet uram az híreket, 
mondottam Veterani felöl az a hírem, hogy megsza
porodott, gyalogja s lovassá is jött Erdélybül, és hogy 
Lúgos 8Lippa között vagyon s a Maros felé nyomult, 
elsőben hat ezered magával volt, azután nyolczra sza
porodott, most már tíz ezered magával is van, rácz 
haddal és nímet gyaloggal is megszaporodván, más 
felől penig Hofflinkert és Bolandot hallom fejeknek 
lenni azoknak a hadaknak, kik Szeged felöl mutatják 
magokat, de még meg nem egyeztek, mindazáltal 
igyekeznek abban. Kire monda Skerlet uram. Ezeket 
megmondhatja én nevemmel a vezérnek? Kire én 
mondám : Igen is megmondhatja. 

23. Péntek. Volt az erdélyiek eleinek mintegy 
oanninczig valónak audentiája a fővezérnél, három 
száz nyolczvan három szemílyre telvín, az kik ide 
jöttek, lajstromba három szakaszba beadták nevöket, 
egyik szakaszba a fő rendeket s jószágos embereket 
tivín fel, másodikban az egyházi nemesseket, harma
dikban az székelyeket, megígérte az fővezér nekiek 
az protectíót, quartélyt és provisiót, de hozzá tette 
azt is, ut sint fideles cum omni humilitate, et submis-
úone. Horvát Ferenczet küldöttem újjabban az teff-
terdárhoz, izente, és ugyan előtte expediálta,hogy arz-
nilt küldött az vezérhez, az honnét is estve felé vá
lasz jüvín, már az teffterdár ríszirül minden dolgok 
azon fermányok iránt véghez menvín, csak az thihá-
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játul kell Tárnom. Voltak a francziák nállam, kik is 
elsőben a ReLz-Effendihez mentek volt s onnét jöttek 
hozzám, tívín relatiót a Reiz-Effendinél beszélt dol-
gokrúl és egyéb experiált állapotokat is confidenter 
közlöttenek velem, de mint hogy sünt tantom audita, 
az kikhez még confirmatio kívántatik, felírásra mél
tónak nem Ítéltem. Sándor nramot a tatár Chámhoz 
küldvin, izente ö kegyelme által, hogy az én barát
ságomért, noha alterattw volt, de az vezérhez tegnap 
elment volt, és hogy az fővezér mondotta azt előtte, 
noha úgy is elvégezte magában, hogy felőlem és ha
daimnak telelísekrül jó provisiót tegyen, de az a te-
kintetiért annál is többet cselekszik. Küldöttem 
volt levelemet az vezér thihájához, insinuálván s kír-
vin, hogy admannáltassa az ílís iránt való fermánt, 
de csak azt adá válaszúi, hogy a fermányokat meg
íratja estve s egy csanztúl ide küldi. Érkezek azomba 
a fővezér Szelam agája az császáriul Drinápolybúl, 
és ezen ember írkezisivel igen occupátusok voltak 
osztán az ministerek, egyenesen a fővezér belső sá
torába vittík be. Érkeztének leveleim Tömösvárrúl, 
és Jenipalánkrúl is, kikrül hírt adtam a tatár Chám-
nak, vezér thihájának és Csaffer passának is. á.z er
délyieket sátoromba gyüjtetvín, recenseáltam előttök 
eddig való rendeletlen dolgok folyását, rendeletlen 
bucsúzásokat Poserolczán, és hogy persvadeálják-e 
az portai ministereknek s tatár Chámnak, hogy az 
Dunán túl küldött hadak után küldjön bennünket is 
valamely haddal, s most télre kelve, vígyen be ben
nünket Erdélyben, az elsőkre convincalódtak s felel
ni nem tudtak, az utolsóra azt adták válaszúi, ha be 
akarna is menni az török s tatár had már most télre 
kelve, ne engedjük, mert az ott való quártélozása a 
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telelise most nagyabb kárára s romlására volna az 
országnak, mert ha az emberit nem bántaná is, télben 
az nyomon a nagy havasokban is feltanállya az mar
háját, elvesztvín penig a szegínysígtül a marhát, ma
ga is íhel halóvá leszen. Az íjjel hideg szeles idő volt, 
s ma napestig is. 

24. Szombat Volt engedelmembül az erdélyiek
nek audientiájok a vezér thihájánál is, az hol egyéb 
nem volt az szokott complementizálásnál és az vezér 
resolutiójihoz kipest lőtt ajánlásoknál. Küldöttem én 
is újjobban Sándor uramot az vezér thihájához, de-
clarálván, értettem a vezér mennyiben mutatta ke
gyelmességét az erdélyiekhez, és erre a végre, hogy 
a porta hűségében conserváltassanak erre az időre, 
kívántam velle megértetni: az egynihány esztendők
nek forgása alatt mennyi ezerekbül álló expenzákat 
költöttem reájok, az arrúl tüllök vett pecsétes és sub-
scriptiós originális leveleket is megküldvín a vezér 
thihája eleiben, pro majori ipsias convictione, ugyan 
azon recognitiókat vitte Sándor uram az Reiz-Effendi 
elibenis, és producálván előtte is, mind az ketten con-
vincáltattanak. Disponáltam Haszan aga tolmácsom 
által az fővezér mnhundárját, az az pecsétje conser-
vátorát magam ríszire, és kivált abban, hogy ha az 
fővezér az erdélyiekben valakivel szemben lenne tit
kon, vigyázzon az oly% beszldekre s dolgokra, s ne
kem azok iránt hírt adjon, küldvín valamely ajándí-
kot is neki, s ígérvén többet is, hogy ha ajánlásának 
embere líszen, az minthogy ajánlotta is magát minde
nekben; eventns docebit. 

25. Vasárnap. Sándor Gáspár uramot Zulfikár Ef-
fendihez, és onnan az landor-fej érvári szerdárhoz Csaf-
fer passához is, mind az kettőhöz ugyan a fellyebb 
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említett erdélyiek recognitióival, és magam s hadaim 
felöl lejendö fővezér dispositióját nekiek is recommen-
dálván, küldöttem, hogy oly mértékben ligyen az ő 
promotiójok által is, hogy mind magam, mind hadaim 
e télen subsistálhassunk, és jövendőre az császár szol
galatjára conserváltathassnnk, mind az kettenigirtík 
jó akaratjokat, szinte Zulfikar Effenditis Csaffer pas-
sával tanálván Sándor uram, convincáltatván ratióim-
mal, fakadott olyan szókra: Csaffer passa beszíle úgy
mond, Zulfikar effendivel Csaffer passa az én dol-
gomrúl, és úgy vígezett vele, hogy az Beiz-Effendi-
vel együtt, ki is nekem jóakaróm, menjenek az fő
vezér eliben az én dolgomrúl Csaffer passa nevivel, 
potenter izent mind az erdélyiek dolgában a fővezér
nek, mind egyéb dolgaimban, kiért Sándor uram is 
Csaffer passának megcsókolta köntösit Macskási Bol
dizsár uramnak magának volt audientáája az fővezér
nél , Skerlet uram volt az tolmácsa. Hívatta Sándor 
Gáspár urainat Skerlet uram, izent Inczédy Mihály 
által is, hirt adván felöle, hogy Macskási urammal 
szemben kivan lenni a vezér magánossan, expectorál-
ván magát, nem kivan engem pffendálni. etc. 

26. Hétfű. Voltam szemben az bujurdelemi Ibraim 
passával, ki annak előtte hatvani Alaj bék vala, az 
míg az török Egret birta, és én. is Kassán laktam. 
Volt órákig tartó confidens beszllgetésem vele, mint 
régi ismerősömmel, mind az vezérrel lőtt szavairúl, 
beszídirtil, tegnap lívín az vezérrel szemben, mind 
penig Bujurdelemben, és ott a tájon lehető kuruczok 
telelésirül, mennyi számú lovas kurucz. és miformá-
ban telelhetne. Jőve hírem, hogy az Amolt passa, 
Mahmut Bék Ogli, és Galga szultán szerencsés pró-
bájok után megtértének Magyarországra!, requirál-
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tam én is az tatár Chámot az Jeni-Palánk táján lívö 
faluknak megmarasztásárúl, minthogy arra esik útjok 
a tatároknak, ígérte, hogy parancsolatját adja tisz
teinek, hogy semmi kárt tenni ne engedjenek, és mint
hogy a vezérje is az mellette lívö tatár hadakkal ál
tal fog szállani az Morován Poserolczához, annak is 
meghagyja, hogy salvagvárdákat adjon Poserolczára, 
és több az tájjon való helyekre. Küldöttem estve új-
jabban Sándor uramat az vezér thihájához, izenvén 
neki, hogy ha az vezér megengedi, egy lovas kapitá
nyomat bizonyos számú katonasággal elfogom hivat
ni Poserolczárúl, és az Száván által küldöm próbára, 
ha valamely nyelvet foghatnának, és magoknak is az 
ellenség földin valamit nyerhetnének, kit igen appro-
bált a vezér thihája, és mindjárt be ment az vezérhez, 
hogy felőlié hírt adjon, addig Sándor uram az thihája 
sátorába várakozott, kapván azért ezen dolgon az fő
vezér is, igen javallottá inventiómat, mindjárt azért 
éczaka Poserolczára postakipen Sándor uramat el
küldtem, hogy az lovas hadakban megválogatván, 
magával elhozza ezen próbára. 

27. Kedd. Volt nálam az váradi jancsár aga Osz
mán aga, az ki Váradot tartotta annyi ideig az nímet 
ármádátúl való obsidiójában, és magát ottan az égisz 
világ láttára dícsiretessen viselte, és noha én nem es
mértem, de sok jóval lívin Petróczi uramhoz Vára
don laktában, és több ő kegyelmivel lívö hadakhoz, 
én is megesmerkedvén vele, azután igen confídenter 
mellém ereszkedett, jelentvin az portai mmistereknek 
ennek az imperiumnak igazgatására való elígtelensi-
geket, és a miatt ezen török imperiumnak rendeletlen 
folyását, és hogy nem sokára meglátom, nem csak fő
vezérnek, jancsár agának s tefftedárnak változását, 
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de még az császárjuknak is etc. etc. Áz fővezér thí-
háját, Reiz Effendit, és egyéb kapukat is újjobban 
járattam, értvén olyat, hogy mihelyt az Gyula és 
Debreczen felé járt török s tatár hadak megtérnek, 
mindjárt meg fog indulni innét az fővezér, urgealtam, 
adják ki az magam s hadaim felől való dispositiójo-
kat, de csak elhalásztak most is, hogy meg lesz. Ve-
vín okot abbúl, hogy az vezér is minden nap a vár
beli praesidiumot szaporítja s L.-Fejérvár rendben 
való vételivel foglalatoskodik. 

Ugyan mai napon estve felé úgymint: 
Anno 1693. die 27. Octobris. Skerlet uramat az 

fővezér bizonyos dolgokbúi álló követsiggel küldvin 
hozzám, relatiói ez szerint következnek. 

1. Declarálta a fővezér nevivel, hogy nálla le-
jendő audientiám elökivánta nimely dolgokkal s insi-
nuatióival praeterealni, és velem is megértetni s maga 
is megérteni s mintegy megegyeztetni. Adja értísem-
re, hogy az ő szándika, mind az elesiget, szüksíges 
praetendálható s panaszkodható erdélyieket valamely 
quartély mutatás, és a császáriul ezután nagyobb 
mírtíkben mutatandó praecisióval accomodálja, mind 
az szeglnysíget ez után való panaszokrúl praeservál-
ja s oltalmazza, s mind penig én felölem, felesígem 
felöl, ki iránt is vagyon compassiója, és hadaim felöl 
is, mind az hadaimra nízve külön', mind magamra 8 
felesigemre külön, mind húsbúi, kenyirbül s mind pe
nig költsígbűl oly prwisiót tegyen pro trimestri, és 
azután is dé trimestri in trimestrem, hogy a császár 
szolgalatjában subsistálhassunk, és az vezér benigni-
tását is recognoscálhassuk, az mikor audientiára fel
hivat, akkor az erdélyieket is felhivatja, és in publico 
is nekiek a fővezér megmondhatja (noha maga Sker-
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let in privato colloqnio Macskási uramnak megmon
dotta, quod me porta non tantum principem ipsorum 
cognoscat, sed nec velit aliqnid facere cnm meo prae-
iudicio) hogy az hatalmas császár engemet tartván 
tüllök választott, és a portától confirmáltatott fejedel
meknek, azért ők is omnem mihi obedientiam prae-
stent, mindazáltal minthogy a császár a fővezért mi
kor expediálta, mandavit ipsi, ut et iram, et miseri-
cordiam moderetnr pro recuperanda provincia Tran-
silvanica, azon intentióját a császárnak véghez nem 
vihetvén, és a hadakat L.-Fejérvár segitsígire fordí
tani kénszeritetvin, szüksígesnek tartja, ut pro red-
denda ratione Drinápolyhan Macskási uramat és még 
egynehányat az erdélyiekben magával elvigyen. Ak
kor ránta elő egy czédulát, kiben az erdélyiekben 
voltak feltíve, modemus resídens Michael Inczédi, Dá
niel Mihály, Désfalvi Farkas, Földvári Pál, Mikó Ist
ván, Orbán Pál, jelentvén, hogy ezeket kívánja ma
gával elrinni az fővezér, minthogy tractabuntur Adria-
nopoli ardua negotia, és az tatár Chám is oda fog men
ni, szüksígesnek tartja, hogy ottan tanáltassanak. Kire 
én : Tractari possunt negotia tam pro bello, quam de 
pace, itaque si Transilvani necessarii videntur, eadem 
est ratio etiam Hungarorum. Kire ő : Abba sem tart 
ellent a vezér, sőt jónak tartja, hogy ha az magyar
országi residensen kivül mlgyen más is. Ezeket con-
sideratióra vivin, describáíám az szemilyeket, az kik 
a z vezérrel való menetelre megneveztettek, és hogy 
azokat az neki elő számlált ratiókra nízve az odavaló 
menetelre alkalmatlanoknak ismerhetem, praeter hoc, 
quod denominentur ab alio, non a me principe ipso
r u m electo, et confirmato, haec juribusprincipatusmei 
praejudicant, köszöntem egyébiránt a vezér kegyel-
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mességét, hogy mind magam, felesfgem s hadaim ac-
comodatiója felöl igéri kegyelmességét, és hogy az 
erdélyi fejedelemség méltóságában is ilyen formában 
akar mannteneálni, de kírem, mutassa már abban is 
kegyelmességét, hogy az oly oda menő szemilyek, a 
kik én tüllem alkalmatossabbaknak ismertetnek, ex 
omnibus tribns nationibus legyenek és expediáltassa-
nak, és az kik quártélyban maradnak is, tüllem de-
pendeáljanak, és az én tüllem determinálandó sze-
mílyttil hallgassanak. Volt ezen szók s dolgok között, 
qnod in manna meas etíam negotia ista dilabentnr, 
melius est cedere parti ex juribns, qnam totóm per
dere, et qnod habeat in isto negotio aliqnam impres-
sionem in mente sno vezirius, quod nec ipse scit, tan-
tnm videtur mihi esse propensns, et evitare in quan-
tum potest, nt ista negotia sine meo prejudicio fiant. 
Mondotta, hogy ez az erdélyiek denominatiója nem 
Macskásitúl származott, hanem ezek az nevek többek
kel együtt, a kikbül említett egynihányat, már ez előtt 
rigen a vezérnél Írásban voltak, a vezér sem magátúl 
cselekszi, nagy esküvésekre fakadott iterate is, hogy 
mind ezek nem fordulnak gonoszomra s becstelensé-
gemre, megbizonyítja azzal is a vezér, hogy meglá
tom , mikípen fogja eleiben adni az erdélyieknek az 
én szemílyemet, kinek alkalmatosságával honorabun-
tur etiam vestibus imperii. Iterate jól értette, hogy 
pro meo compendio, hogyhaazerdélyiekbül álló szol
gaimba azok közé akarok egyveledni, a kiknek külön 
qnartélyok lészen, szakasszak el bennek, a kik pro-
ximo vére újjabban a többivel együtt szolgálatomra 
compareálnak, és meg lesz mondva az vezértül, azok 
is a kik quártélyban lesznek, én tülem dependeálja-
nak, hittel is tett recognitiót, hogy semmit is az érdé-
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Iviek az én méltóságom ellen, és praejudiciumomra 
nem moliáltak, de ö is in confidentia megmondotta 
nekik, hogy legyen consideratiójok, hogy a porta en
gem nem disgustál, és engem kell ezután is uralniok. 
Volt szó ezek titán a magam snbsistentiája helyirtil, 
és az lovas hadak quártélyárúl, és minthogy kivánta, 
hogy a magam replicáit, és az vezérnek való vála
szokat egy két szóval Írásban tegyem le, kívánsága 
szerint elkövettem, de nem livín contentus vele, csak 
hamar ujj abban szállásomra jőve, és tovább egy órá
nál pro et contra ugyan a fellyebb említett dolgok
ban voltak dispntatióink s altercalasink, kik között 
én is fakadtam kemínyebb szókra, mondván az többi 
között (szinte hogy ő disvadeálta ezen materiában a 
keminy Erdélyt) én nem pinzen, sem egyéb utakon 
vásárlottam az erdélyi fejedelemsíget, hanem meri
tumomért, és igaz hívsígemért, mintegy hüslgemnek 
jutalmára adatott Tyupruli vezértfíl az erdélyi feje
delemség az francziai király recommendatiójára is, 
magam igazsága és jussa mellett megkell szólalnom, 
cum omni tamen submissione, Istenitfii s urátúl sza
bad az embernek kérni, és nekem, a mikor Bécsbe la
kott is Skerlet uram, volt a vezérekkel dolgom, és 
sok difficultásokat is kellett superálnom, legközelebb 
az tavalyival, a ki az erdélyi residenst sem akarta 
acceptálni, de az Isten megsegített, jobb hogy most 
vegyem nehézségét a vezérnek, mintsem azután azt 
mondja, hogy nekem is így tetszett, ha assecuratiója 
8 diplomája ellen akar velem ez a porta cselekedni, 
magammal s életemmel is szabad, látván azért, hogy 
nem csendesíthet Skerlet uram, azután eskfivissel fo
gadta, valamelyeket én mondok, azokat megmondja a 
fiivezérnek, és revolválván két ízben is az Írásban letett 
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punctumimat s replicaimat, és némely terminusokat 
elhagyván, minthogy azokban már a vezérnek obla-
tióí vannak, úgy végeztem vele, hogy reggel újjobban 
letegyem purumban s felküldjem nekie, s felviszi az 
vezérnek, és szóval is praesentálja s azirástis beadja. 

28. Szerda. Skerlettel való végezisem szerint új-
j abban purumba írattam az pnnctomokat, az mint a 
vezérnek replicáltam, és felküldöttem Skerlethez, kit 
fel is vitt, és választ is ebéd előtt megküldötte, inhe-
reálván tovább is a vezér, hogy Macskási uramat, és 
nímelyeket az erdélyiekben, úgy kívánván az császár 
szolgalatja, megváltoztatván mindazáltal nímelyeket, 
az kik nekem elsőben nem tetszettének, és hogy mind 
a három statusbúi legyenek azon elviendők számok 
közül, consentiált,hogy az én szolgám Hadnagy Már
ton is involváltassék az szász natiobúl. Hogy ha pe
rig az erdélyieket külön quártélyba accomodálja a 
vezér, cselekeszi azért, hogy nem livín énnekem is most 
országom, úgy az mint kívánnám, nem accomodálha-
tom ükét, de ott is tülem dependeálnak, és primo vére 
zászlóim alá küldettetnek. Engem, úgymond a vezér, 
erdélyiek fejedelminek respectál most is, s ez után is 
annak respectál az porta. Az mi penig magam s fe-
leslgem különös quártélyát s accomodatióját illeti, 
meglátja azt is az vezér, melybe üzente Skerleturam, 
hogy ez utolsó punctumban ugyan a vezér választ nem 
adott, de vötte észre, quasi et huíc annuere videbatur-
Küldöttem az tatár Chámhoz Haszan aga tolmácso
mat lamentáló s kegyelmessigihez folyamodó levelem
mel, kire az Bas hasznadárja által adott ily választ: 
hogy a vezér tegnap szemben volt az tatár Chámmal, 
és hogy a vezér az erdélyieket ide sem hivatta volna, 
hanem én magam mondottam, és hogy a vezér semmit 
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is az én praejudiciamommal nem akar cselekedni, ha 
elvíszen is bennek, az én híremmel viszen, és az kik 
nekem tetszenek; azomba mind magam, felesigem s 
mind hadaim felöl igérte minden kegyelmessígit. Mon
dotta az tatár Chám, ö az ö hitit megtartja, és minden 
dolgomat elvégezi, semmit se búsuljak. Küldöttem 
Csaffer passához is, hogy hozzá akarnék menni, ki is 
izente válaszúi, hogy szinte most volt nála az vezér 
thihája s úgy tudja, hogy az vezér engem maga elibe 
fog hivatni, azért tanáltassam az szállásomon, ha a 
vezértől eljövök, ö hozzá akkor is elmehetek, ha aka
rok. Estve felé jöttek az francziák hozzám, kik is a 
tatár Chámnál voltak s onnan jöttek be szállásomra, 
töttek relatiót az tatár Chám szavairúl, az ö szoká
sok szerint igen erős nagy hitre megesküdött elöttök, 
mondván: hogy ugyan hitivei akarja confirmálni,hogy 
bizosabbnak higyjík, hogy ez a porta minden méltó
ságomba s becsületemben conserválni s accomodálni 
igyekezik, és nem annak praejudiciumára, s én elle
nem való dolog az is, hogy az erdélyiekben magával 
elviszen, vagy hogy nekik külön qnártélyt rendel, de 
hogy újjabban a vezér thiháját magához hivatja, és 
dolgaimat tovább is procnrálni kívánja, assecurálta 
őket Hízelkedni akarván a francziák neki, arbitrum 
pacis, és belli illőm nuncuparunt. Kire ö felelt. Bete
ges ember livin, majd két holnap bele telik, mlg az 
török császárhoz mehet, de még embersígihez képest 
az ő szavát is az császár hallani kívánja. Hozta elö 
Gralga szultán szerencsés járásának exitusát is, 
hogy valamennyivel akarnak, annyi nyereséggel, 
és rabokkal térhetnek meg. Izente &t Reiz Effendi is 
ugyan ma, hogy ö magát elvonta, és szavát is az ve
zér hallani nem akarja, hanem az tatár Chámot ne 
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tágítsam, mert övé az szó, akár a vezér s akár az 
császár előtt, annál több kapukat keressek. Izente az 
tatár Gbám Bas-hasznadárja, az az fő komornyikja, 
hogy megtetszik s ők is megismerték, hogy az Reiz 
Effendi az vezér kapuján nekem kapithihám, és igen 
jó akaróm, és nincs is annál okosabb ember az portai 
ministerek között. Reggel szeles, és egy kevéssé es-
sös idő volt, délután penig feltisztúlván, jó idő volt. 

29. Csötörtök. Az tatárságnak, kik Galga szul
tánnal voltának Magyarországra, Jeni-Palánk felé 
való nyomulását, és ottan az Dunán erre által való 
költözködísit értvin, küldöttem az tatár Chám kapu
jára, és küldött ki egy fermánt az maga neve s pe
csété alatt az maga vezérire szóllott, hogy a hová az 
én embereim kivánni fogják, az szeginység oltalmazá
sára salvagvardákat adjon, tivin dispositiót ezen fer-
mán mellett Palánkba, és Poserolczán is, mennyiben 
vigyázzanak, hogy az kártúl mind magam, hadaim és 
az szegénység praeserváltassunk, ez végre expediál-
tam Horvát Ferencz uramat az tatár Chám vezérihez 
salvagvárdákért, hogy azokkal együtt menjen Poserol-
czára, és provideáljanak az securitásrúl. Küldöttem 
volt a tolmácsomat Haszan agát Zulfikár Effendihez, 
ki is izente, hogy beszílt tegnap a vezérrel, és aján
lotta a vezér kegyelmességit, hanem mint jó akaróm 
javalja, hogy az mikrül ez után is parancsolatom 
líszen, magamat azokban ne mentegessem, hanem az 
legyen az szóm; fermán Szultanunum. Azomba ha 
ezer, két ezer, ha öt ezer ember tartásárúi s augeálá-
sárúl parancsol is az porta, abban is magamat acco-
modáljam az porta intimatiojához, líszen provisio az 
hadakra, és ki adják úgy provisiójokat, legalább mint 
az török hadaknak, líszen gondviselés az felesígemre 
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is. Valamely Karamánli Méhemet nevti kereskedő tö
rők, és jancsár az én protectióm alá adván; magát, 
hogy két hajójával szabadossan kereskedhessik, és az 
én s hadaim szüksígire holmi ílést sportékát hozhas
son, és az én emberemnek s hajómnak ismerjék, se
hol ne akadályoztassák Szilistriátúl fogva eddig az 
Dnna mellett való jártában, arrúl túra alatt szerzet
tem egy fermánt, kit is ma külde meg Zulfikár Effen-
di, minthogy ö szokta venni az túrát, az az császár 
czimerit s nevit az fermánokra felírni. Volt ma nálam 
Janáki az havasalföldi vajda kapíthihája, ki is sokat 
beszillett, monda: quod malevolus animns supremi 
vezirii, non princeps Valachiae fűit causa, quod me in 
Transilvaniam supremus vezirius una secum introdu-
cere nolnerit, et quod inter omnes gentes astutissimi 
sint Turcae, qui prudentissimos etiam oratores ohri-
stianos decipere sciunt. Hozta elö az szerdárt, Csaffer 
passát, hogy ö volt az, a ki minden rósz dolgokat írt 
ellenein az portára, de kírt iteratis vicibus is az Iste
nire, hogy ezt senkinek is az magam belső confidens 
emberei közül se mondjam, és Skerletnek Bejelentsem, 
kiről én is assecoráltam.Hozódott elő az havasalföldi 
vajda között s én köztem lejendő békességnek mind 
két riszírtíl való szfiksíge, errtil sok szó volt, mit be
szélt Viddinnél Janáki Sándor uramrúl, és azután 
mint ment Sándor uram az vajdához, s miket beszüt 
vele, és valamíg az emberek, az kik ezen köztünk 
való háborúságnak okai, meg nem neveztetnek, addig 
állandó békesség közöttünk nem lehet. Javalja: Sán
dor uramat ezpediáljam az havasalföldi vajdához, ö 
is közleni fogja ezen dolgot Skerlet urammal, és ke-
resztyénsígire nizve is , hogy az keresztyén fejedel
mek között megligyen az bíkessíg s egyessig, pro-
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curálni kívánja. Mondotta országoknak nyomorúsá
gát is, Kameniczbe száz ötven ersziny pinzt imponál
tak újj óbban az vajdára, hogy megszerezze, és men
nél hamarább, beküldje, és a végett a kameniczi Hu-
szeki aga a fején is lakik a vajdának, míg azon sum
mát megszerezheti. Ötven ersziny pinzt penig Ali 
pasának Duna kapitányának parancsoltak assignálni 
ujjabb hajóknak készületire. Az feljebb említett hit 
alatt in confidentia monda azt is: Iste vezirius in cor-
de habét adhnc id, qnod habebat antea, quia credat 
(ekkor megesküdt) qnod Transilvani omnes non sünt 
Vestrae Celsitudini fideles, et qnod requisiverunt vezi-
rium de alio principe, nt ex ipsorum natione fiat. Kire 
én. Ergo forte aliquos nobiles Transilvanos secnmeo 
fine vult ducere vezirius? Kire ö két felé tekintve 
monda : Ita credo, non quidem dico, quod ista porta 
nolletVestramCelsitudinem aliter accomodare. Monda 
azt is : Sokat az törökök az én uramnak is monda
nak én felölem, de megismerték azt, hogy magoktúl 
gondolják s nem én tülem hallják. Kire én is. Eadem 
est ratio, quia mini etiam multa dicunt de Valachiae 
principe, tamen libenter et a me, et ab ipso habent 
dona, et inter duos litigantes illi libenter gaudent, et 
quod ex utraque parte, et ego ex mea parte agnovi, 
et debet agnosci, quod ista diffidentia, quae inter nos 
fűit, fait cum damno nostro, quia nec ego volo habere 
principatum Valachiae, nec princeps Valachiae potest 
sperare possessionem Transilvaniae, et si mihi porta 
magna daret dona eo fine, ut principatum Valachiae 
susciperem, non faoerem sub tali jugo, sicuti vos pos-
sidetis. Végre cocludálunk azzal: Beszíljen Skerlet 
urammal, és ha mi levelet Írnak az vajdának, én azt 
megküldöm magam postája által, csak recommendálja 
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az cserneczi kapitánynak, hogy kísírtesse az vajdá
hoz emberemet, és mihent onnan az válasz megjti, 
expediálom Sándor Gáspár uramat oly informatióval, 
hogy a vajdával Bukaresten az dolgokat végezvín, 
maga Drinápolyban menjen az portára, vigyen penig 
oly embereket is magával az én embereim közül, az 
kiket vissza küldhessen az válasszal. 

30. Péntek. Hivatta Sándor Gáspár uramat a ve
zér thihája, ada császár czimere alatt három fermá-
nyokat kéziben, az egyik szól nígy száz húszon nyolcz 
ökör kezemhez való administrálásáról a havasalföldi 
vajdára, az másik szól öt száz ökörrül az moldovai 
vajdára, mely kilencz száz huBzon nyolcz ökröket 
magam és hadaim téli intertentiójokra húsnak rendelt 
az porta, az harmadik szól az poricsai bekre Ejup 
thihájára, hogy az keze alattvaló császár íliseshajói
ról négy ezer öt száz kila búzát, és ezer öt száz kila 
árpát adasson, az mikor ezen fermánokat kéziben 
adta, Skerlet volt az tolmács, és fakadott ilyen szókra 
a vezér thihája: hogy ezen ílésnek kifojására commis-
sariusokat rendeljünk, és egyik Sándor Gáspár uram 
Ügyen, és ha az flis rendesen nem administráltatnik 
az hadak közé, s az szegínysig is panaszokra fakad 
tovább is a kuruczok ellen, az commissariusoktúl s 
nevezetszerint Sándor Gáspár uramtúl vészen szá
mot a vezér. Volt nállam tatár Cserkesz bék, elbú
csúzván tülem, minthogy az tatár Chám impedimentu-
mival ő fog előre megindulni. Volt nálam Sárkány 
Ibraim passa is, panaszolkodván, hogy Csaffer passa 
megneheztellett reá az én hadaim próbájok iránt való 
tanácsadásért, minthogy az ö javallásábúl insinuál-
tam volt hadaimnak az Száván által való próbájokat. 
Az havasalföldi s moldovai kapithihákat az fermá-
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nyok vígett, az francziákat penig az fenforgó dolgok 
végett hivattam szállásomra, Sándor aramat köztök 
hagyván, ö kegyelmire biztam az francziákkal való 
declarálását az fenforgó dolgoknak, és az marhákról 
való tractát az oláh kapithihákkal, magam penig hin-
tócskámra ülvin, mentem az tatár Chámhoz, mint
hogy értettem, az Danán furkatán akar lemenni Dri-
nápolyban az császárhoz, megköszöntem kegyelmes-
sigit, mondván: hogy ö neki köszönöm dolgaimnak 
csak ilyen karban való hagyatását is a fövezértűl, 
azért kérem ezután is Drinápolyban menvln is, ne fe-
letkezzék el felölem, az császár előtt legyen patro-
nusom, és promoveálja dolgaimat, kire ajánlotta ma
gát, és mondotta, hogy Drinápolyban is megkerestes
sem emberem által, esküvíssel ajánlotta magát min
denekre. Mondotta az vezér thiháját, és Skerletet, 
mily potenter fogta azokat a dolgokat elöttök, az me
lyekre az én szemílyem iránt a vezér ajánlotta magát. 
Mondotta azt is a tatár Chám, hogy a vezér nekie 
azt mondotta, hogy ha én nem hivattam volna ide az 
erdélyieket, Ö nem hivatta volna, és az kik nekem 
tetszenek, azokat el scmviBzi magával. Monda azt is, 
hogy az miben a vezér hagy, és a miben dolgaim ma
radnak, adjam értésire Drinápolyba. Kire én. Az 
tolmácsom Haszan aga, ki az kapithiháim mellett la
kik az portán, meg fogja keresni az én szómmal, és 
más emberem is fog menni utánna. Azután superve-
niált Csaffer passa, ki is, szintén én is akkor búcsúz
ván el a tatár Chámtúl, míg le nem ült az tatár Chám 
előtt, filém hallattára, az míg az házbúi kihaladtam, 
monda az tatár Chámnak. Hatalmas tatár Chám, 
nagyságod hatalmas császárunkhoz menvín, el ne fe-
lejtkezzík errül az mi királyunkrúl. Elbúcsúzván 
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azért, és eljűvén az tatár Chámtúl, minthogy az Ar-
nolt passával Mahomet bekkel lévő hadak elírkeztek, 
és az Dunán által költöznie kezdettek, mentem a Du
na partra, és niztem az költözőket, onnan mentem az 
teffterdárhoz, ki is az maga sátorkájábúl élőmbe ki
jött, és bevívín sátorkájában, addig le nem ült, míg 
engem le nem ültetett, becsülettel excipiált. Kezdette 
el azon beszédit, hogy egy kevéssé így megvonta volt 
magát, és mint egy idegensigit mutatta, nem egyéb 
volt az oka, hanem hogy minden felől az sok pana
szok az szeginysígnek nyomorgatása felöl jüttön jtt-
nek hadaimra, kire én is illendőképen megfelelvín 
azután tötteminstantiát az hadaim szüksigire deputált 
4500 kila búza és árpa felől, minthogy ílísbül igen 
megszüköltünk, bár csak valamely ríszit adassa ki 
azon ilísnek itt Landorfejérvárott, kire is cum conten-
to resolvált, mert az elöbbeni 4500 kila buzárúl való 
fennánt kézihez vivin, öt száz kila búzát innen Lan-
dorfejérvárrúl parancsolt adatni, úgy az két ezer 
öt azaz kila árpát is, az hátra lívö négy ezer kila 
buzárúl penig újjabb fermánt adott, hogy az császár 
mennél hamarébb feljövő éléses hajóibúi percipiáltat-
hasaam, midőn forgattam előtte az Dunának elapa
dását, és a mint az éléses hajóknak is fel nem jöhe-
téseket, és abbúl következhető fogyatkozásunkat, ar
ra azt felelte. Az havasalföldi vajdának megírta ke-
míny parancsolattal, hogy ha az császár feljövő íleses 
hajói fel nem jőnek, azokat fel nem szállíttatja, és ez 
iránt ő miatta fogyatkozás esik ezen hajóknak feljö-
veteliben, Drinápolyba menvín, fejedelemsígitíil meg-
fo&ztatik, és székibül kivettetik, azért ez iránt fogyat
kozást nem gondolhat, hogy essik az császár íléses 
hajóinak feljöveteliben, et per consequentem az én 
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szüksigemre deputált nígy ezer kíla búzának is ke
zemhez való vehetése felöl kétsíge nincsen. Ezek 
után hoztam elő neki, hogy az tavali vezér idejében 
az erdélyi s magyarországi kapithihák praevendája is 
megkissebbitetett volt, azért az ö teífterdárságában 
várom ezen dolognak is megorvosoltatását. Erre is 
favorabiliter resolvált, és megígérte, hogy mint annak 
előtte Tyupruli vezér és más vezérek ideiben szokott 
járni az kapithiháknak, ezután is a szerint fogja ki
szolgáltatni. Ajánlotta továbbá magát, hogy promo-
veálni fogja a vezér előtt az én vidini quártélyom és 
hadaim intertentiója s quártélya iránt. Ezzel elbú
csúzván tölle, az midőn előle eljöttem, az tolmácsomat 
Haszan agát hátrább szóllítván, mondotta neki: Mások 
úgymond az fejedelemnek szipen szóllanak, előtte 
efféliket elő nem hoznak, de én a mi az szívemen volt, 
és az mi szó felőle van, jó szántombúl meg akartam 
mondani. Ezzel szállásomra jüvin, tett relatiót Sán
dor uram, mint végezett az francziákkal, és oláh ka-
pithihákkal, mondván : az oláh kapithihák, hogy az 
fermánnak kíszek engedelmeskedni, és az fermányba 
parancsolt marhákat is administrálni, kirűl írni is fog
nak az uroknak, csak hogy idő múlva liszen s lehet 
meg azon marháknak kézhez szolgáltatása. Az fran-
cziák penig ajánlották magokat, hogy mindenekben, 
az mint eddig, úgy ezután is készek szolgálni, és ha 
mi dolog itt elmarad, az melyet az vezér itten nem 
complanálhatna, Drinápolyban is, mind az francziai 
orator, s mind ők aggrediálni fogják és dolgaimat 
procurálják. Ebíd tájban az tatár Chámot a vezér a 
Duna partra kísírtetvín, és ottan sajkára szállitván, 
megindult alá az Dunán. Felesígem neve alatt érkez-
yin Skerlet uramnak szóló levél, és valamely arany-
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tníbtil s fejír ruhábúl álló kedveskedís is, kiben kéri 
felesigem opinióját, és köszönvín egyszersmind ob-
latióját nímely az nimet császár udvaránál folytatan
dó dolgokban s praetensióiban, kik Mnnkács feladá
sakor interveniált tractatns, és ugyan Hajzler elbo
csátásakor interveniált tractatns alkalmatosságával 
következtek, kikben nem csak az nimet generálisok, 
de az bécsi ndvar is ratihabeálván, consentiáltak, 
hogy felesigem Magyarországban való jussát, és va
lamely mobile bonumit el ne veszthesse törökország-
ba utánnam való jöveteiivei, hanem inkább ide is bír
hassa, hasznát vehesse és a mit el akar adni, az oly 
mobiliákban, azt el is adhassa, ez ily praetensióiért 
Bécsben emberit kívánná küldeni, de az gyanús vi
lágra nizve a fővezér híre s consensusa nélkül nem 
mer cselekedni, offerálván azért ebben magát Skerlet 
uram, ugyan maga concipiált s dictált egy levelet az 
fővezérnek szóllót, deákul, javalván, hogy abban az 
formában felesigem neve s pecsétje alatt expediáltas-
sék, és nekie Írandó levélben az fővezér előtt való 
promoveálása recommendáltassék, és még egy levél 
az tatár Chámnak is irattassék, kiket nem most javai 
megadatni, hanem az mikor a fővezér Drinápolyba 
megyén. Haszán aga által küldtem az thihájának egy 
instantiát írásban, kírvín: hogy a vezér a kapithihák 
dolgában ne praejudikáljon az én jussomnak, mivel 
az engemet illet, kit kívánok az vezér mellett resi-
densemnek tartani, s kit nem; tettem penig ebben okot, 
hogy Inczédi Mihály, az ki erdélyiek rlszírülvaló re-
sidens eddig volt, fakadott olyan szókra, hogy neki 
parancsoltatott Skerlet által az erdélyi residensíg, az 
mely nekem igen csúfosnak, és authoritásom ellen 
való dolognak tetszett 
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31. Szombat. Az Galga szultánnal Debreczen felé 
járt tatárságtúl raboltatván el sokan az én hadaim 
tiszteiknek is sokaknak apjok, anyjok, felesígek, 
gyermekek, azoknak szabadítások iránt requirálván, 
Sándor Gáspár uramat rendeltem, hogy Jeni-Palánk
hoz menjen, egyníhány száz tallérokat is adatván ö 
kegyelme kéziben, és az kiket közülök megszabadít
hat, szabadítsa, és valamely marhákat is vásároljon 
ezen alkalmatossággal. Sándor uramat küldtem fel 
az lovas hadak tiszteivel az quártély solicitálása vé
gett. kiket is jó szívvel látott, kérdezvén, mind elibe 
jöttek-e az lovas tisztek? Kire mondotta Sándor uram. 
Nem, mert el is mentek az Száván által próbára ben-
nek, ajánlotta magát mind az abrak szerzis iránt, 
mind Zvornik, Bujurdelem sSzubernicza iránt, azt adá 
válaszúi, beszilni fog az Bujurdelemi passával, ö tudván 
jobban azon földnek constitutióját, és azután szóllani 
fog az vezérnek is, hogy lovas hadaimnak quártély ok 
onnan teljík ki. Az vezér Csaffer passánál volt ven-
dígsigben, az honnan megtérvín, hivatta Skerlet uram 
az erdélyieket, kiknek is az vezér parancsolat
jából formalibus ezeket proponálta. Mi domini,uti jam 
saepius dixi, excelsus supremus vezirius dominus no-
ster benignissimus, ut omnes quaerelae amoveantur, 
vobis quartirium assignavit, proinde omnes, quorum 
nomina sünt scrípta in imperiali cancellariaeregestro, 
illuc ibitis, et ibi quiete vivatis. Celsissimo quoque 
Principi, cum Buae aulae prímariis, et Celsissimae 
Principissae, cum suis Ephebis puellis Vidinium pro 
quartirio est assignatum. Mihi quoque dixit excelsus 
vezirius, quod pro principe, et principissae dabitur 
hoc quartirium, sed quando pro principe, et principis-
sa datur, credo quod pro ipsius etiam aula. Et vobis 
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mandat, ut a celsissimo Transilvaniae principe Thö
köly, uti a fulgida porta est constitutus, dependeatis, 
ipsi obedientiam prebetis, et verno tempore, qnando 
tempns érit pro bello, iterum ad suara Celsitudinem 
veniatís. Haec excelsus vezirius voluit ipse vobis di-
cere, sed quia miseretur vestri, ut citius possitis hinc 
movere, ideo voluit haec per ine vobis declarare. Ha-
szan agát küldöttem vala az vezér thihájához, az teg
nap neki küldött levelemre való válaszért, ki is izente: 
hogy az vezér azt kaftányoztatja fel az kapithiha-
ságra, az kit én bemutatok, ebben én nékem nem 
praejndicál, sőt velem szemben lívin, az több vélek 
elmenendő erdélyiekről is velem beszílvín, az én 
praejudiciumommal semmit az vezér nem kivan csele
kedni. Skerlet uram izené, .hogy kívánságom szerint 
az vezér a vidinyi quártélyt nekem megadta. Ezek 
után egy hosszas levelet írtam Skerlet uramnak, kik
re Bzóval Komáromi János uram által megfelelt. Sán
dor uramot is mai napon expediáltam Jeni-Palánkra 
az feljebb megirt dolgokkal, kéziben adván ő kegyel
mének a császár fermányát is az négy ezer kila bú
záról, hogy ha a császárnak élises hajói érkeznek 
fel, addig is, még innen magara lemehetek is, perci
piálhassa az emiitett élést. 

NOVEMBER. 
I. Vasárnap. Haszan aga tolmácsomat küldöttem 

reggel az vezér thihájához, izente újjaljban is az ve
zérnél lejendö audientiámat, és az kapithiháknak sza-
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bados authoritásommal való praesentáltatását. Kül
döttem volt az Reiz Effendihez is, kíretvén tüle titkos 
audientiát. Kire azt izente. Mind neki s mind nekem 
kárommal lenne vele való szemben lítelem, esküdt, 
micsoda szívvel vagyon hozzám, tegyem le pecsétes 
írásomba dolgaimat, meglátom, hogy tűz liszen az fe
jeken az fővezérnek és több ministereknek. Voltam 
Csaffer passánál, megígérte, víghez viszi, hogy száz 
ökröt adjanak ittL.-Fejérvárott in portionem et quot-
tam ab illis praestandam az oláh kapithihák. Volt szó, 
hogy az hadakat által akarnám küldeni, kire mon
dotta. Az vezér elmenvín az próbával, az mint végez, 
én nekem azután értésemre adja. Mondotta azt is, 
hogy a vidínyi quártélyom dolgában is ö szolgált az 
fővezér előtt. Izente az vezér thihája, hogy itt is ad
nak költsíget hadaim fizetésire és fermánt is az ma
gam költslgire. Volt nállam Skerlet uram is, az vezér 
parancsolat] ábúl előttem kívánta iterato is proponálni 
az erdélyiek előtt azokat a dolgokat, melyeket teg
nap proponált volt. Az teffterdárhoz küldtem volt le
velemet Haszán agától, és egy ezüst mosdó meden-
czét is küldöttem neki, el nem akarta elsőben venni, 
sok ember lívín nála, s az levél is hosszú livín, reg
gelre halasztotta a válaszadást, az l.-fejérvári házam 
emptionalissát és vidínyi házrúl való fermánt is el
küldtem hozzá, őtet illetvín revisiója, arra való vá
laszadást is reggelre halasztotta. Skerlet uramat új-
jabban hozzám küldvín az fővezér, küldött általa két 
fermánt kezemhez, Philippire és Zophiára szóllókat, 
tíz ezer forintrúl szóllót, mely is Vidínybe való telelí-
semre, költsígemrc rendeltetett 

2. Hétfő. Az ijjel törökül az mely levelet írattam, 
egy tolmácsom által Csaffer passának felküldöttem. 
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Az teffterdártúl is az tegnap neki küldött levelemre 
az választ sollicitálván, Haszán aga az fővezérnél ta-
nálta, ki is izente, hogy a fővezérrel beszillett, és az 
magiébúi is ád kisz pínzt egyníhány erszínnyel, az 
l.-fejérvári hazamrúl is íratja az újjabb leveleket, le
gyek jó reminységben. Az Skerlet uram tegnap hoz
ta fermánhoz, és az Yiddinben velem menendő embe
reknek számához kipest az vezérnek egy írást, Sker-
letnek mást exaggerative írattam, kit neki fel is kül
döttem, recommendálván az vezérnek szólló írásomat 
nekie. Az erdélyieknek előttem audientiájok llvin, 
tfillem elbúcsúztanak, minthogy Nisre qnártélyba meg
indulnak. Voltam Marchio de Lóra nramék látogatá
sára. Skerlet uram izente Kommo János aram által, 
hogy post ortnm solis hóra tertia liszen andientiám 
az fővezérnél, minthogy ma sok dolgokban voltak im-
pücatnsok, és dévánkozásokban töltöttik el az napot, 
u mint ezt a franczia Fonton uram is recognoBcálja. 
Izente azt is Skerlet uram: Pellicio sebellino, inqnit 
vestietur celsissimns princeps in crastina audientia. 
Küldöttem Bai Mihály uramat ésHalil aga tolmácso
mat újjabban az teffterdárhoz, az poserolczai embere
ket is felküldvin vélek, recommendálván dolgokat ín-
stantiájok iránt. Bai Mihály uram megtérvin az teff
terdártúl, hozott két levelet túra nélkül, egyiket az 
L-fejérvári hazamrúl, az másik levél periig szól Vi-
dínybe való telelisünkre deputált szállásom felől való 
annuentiárúl. 

3. Kedd. Volt audientiám az vezér thihájánál, ki
igazítván az sátorábúl az embereket, igen confidenter 
beszflgetett velem, elsőben is declarálván az vezér 
termiszetit és hozzám való affectióját, és én is, hogy 
ezen a portán nekem eleitül fogva jó akaróim s gonosz 
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akaróim is voltak s vadnak is, de nem másért, hanem 
irigységbül, vagy hogy olykor a vezéreknek kegyel
ni ességeket látták hozzám, vagy hogy a császár szol
gálatiban tanáltattam, azért én egyeben nem kírem 
a vezért általa, hanem mikor valamely dolog és szó 
vagyon felőlem az olyan dusmanoktúl, egyik füle 
enyim legyen , és legyen szemttil szembe az beszid, 
hitelt ne adjon. Kire az thihája. Az fővezért olyan 
embernek ne gondoljam, eddig is aféle szóknak hitelt 
nem adott, s ide ki a vígeken szerdárságában is lak
ván, tudja ennek a török nemzetnek micsoda hasznos 
szolgája legyek, ajánlotta magát is, hogy Drinápoly-
ba bemenvin is, bizvást megtanáljam, minthogy Vi-
dínbe kívánok telelni, ir a vidínyí kadiaknak ö is; 
kiadták-e már a fermánt a házamrúl ? mondám, kiad
ták. Ezek ntán volt szó tatárnak ide ki való szüksé
ges telelisirül. Kire monda. Nincs hol ide ki telel-
niek, puszta az ország,, hanem nem várják az tavaszt 
kijünek idejin. Volt szó, micsoda hasznos szolgálatot 
tehetnínek a kuruczczal együtt, mikor a vizek befagy
nak, annál inkább megrémülne az ország, noha ezzel 
az excnrsiójával s rablásával is az tatárnak okot vesz
nek a többi is az porta protectiójához való folyamo
dásra, és a holdúlásra. Kire ő. Úgy van hirekkel, 
hogy a debreczeniek és más helyek is már is felktil-
tek a nlmet császárhoz, hogy ha nem hódolnak, a töb
binek példájával elraboltatnak. Mit gondolok, úgy
mond , ha az erdélyiek, és magyarországiak ez ntán 
mint alkalmaztatják magokat? Kire én. Olyat gon
dolok, hogy megkeresnek engem is, és a több császár 
tisztjeit is magok állapotja felől, mert ez előtt is az 
én időmben történt meg az, hogy kíszebb volt az nímet 
császár velem armistitiumot csinálni, a maga földiben 
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is quártélyt engedni, s nímely vármegyéknek és a 
bányavárosoknak is, hogy protectiómhoz folyamodja
nak, megengedni, mintsem ilyen formában az pusztí
tást megengedni, mely szókkal igen convincállódott a 
vezér thihája. Hoztam elő Jeni-Palánk dolgát is, vagy 
megépítsék, vagy demoliáltassák velem, quianon estlo-
cus defensibilis.Hozódott elő, hogyha egy rablás alkal-
matossságával a magyarok hozzám folyamodnának, 
vagy hogy seregestül is, mint tavai hozzám folyamod
nának, mit tegyek vélek s mit adjak válaszúi. Volt szó, 
Yidinben kevesed magammal nem lehetek mind a ma
gam reputatiójára, mind securitásomra nizve. Mind 
ezekre favorabiliter felelt, de mentette azzal magát, 
hogy az sorja lívin ma a vár építésire, fel kell menni, 
de mind ezeket a vezérnek maga is megjelenti s ma
gam is mindeneket proponáljak, semmit el ne hagyjak, 
semmit se szígyenljek, az vezér patienter meg fogja 
hallgatni. Hívatta azomban a fővezér kapucsillár thi-
háját, hivatta Skerletet, és Skerlettel a maga sátorá
ban hagyván, amannak meghadta, hogy a vezérnek 
hírt tegyen, és mikor a vezér dolgait végzi, felvigyen, 
egy ideig azért Skerlettel ben ülvín a thihája sátorá
ban, és barátságosan beszilgetvín, hozódott elő, hogy 
a tatár Chám előre ment az császárhoz, és öt hat nap 
múlva a császárnál is líszen, ők azomban itt töltik 
az napokat, de jó, és tanácsos ember lívin a tatár 
Chám, nem árt, hogy elő ment. Hozódott elő, mely 
gyalázatossan nyertík el Gyulánál a Gyulában ren
delt császár ílísit, a temető helyrtil vervín fel őket, 
az kereskedő emberek bevittík Gyulára s ki nem 
hadták, a kiknek penig ezen impérium szolgálatját 
kell vala vlghez vinni, azok ilyen gondviseletlensí-
get követtek, megvan a kár is, de nagyobb a szigyen, 
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mert azzal a nyeresíggel, noha kicsiny volt, alkalma
tosságot vivín az ellenség, hogy hirdesse; hallhattak 
e napokban Varadinban a lövíseket, kik is öröm-lö-
vísek voltak, és más helyeken is kétsíg kívül elkö
vetők. Beszíltem vele Jeni-Palánk dolgáról, azt mon
dotta : Most előhozván a vezérnek, meglátom, micso
da dispositiót tiszen, de ez a dolog ennek az imperi-
umnak dolga, szüksíges hely, azért mikor Drinápoly-
ban irnik, tanáljam meg ötét s írjam meg annak a 
helynek conservatiójához micsoda reqnisitnmok kíván
tatnak, felel rúla, meglisznek a porta ríszírtil minden 
dispositiók; hozódott ezek után elö az tatártúl elra-
boltattakban a knrnczoknak mennyi cselédek van, s 
apjok, annyok, felesigek, gyermekek. Kire monda. 
Nem volna jó, söt kárt tennínk magunknak, ha gene-
raliter tennínk instantiát, sed tantum de affinibus do-
minorum kuruczonum, írassam fel specifice nevek sze
rint, kik esmertík meg a rabok közt, és a mellett meg-
tanálván a vezér kiváltásokra, talán valamely pinzt 
deputálna, iterálta ezen szókat, sed cum specificatione, 
domine, et tantum de affinibus. Ezek után ember jfivén 
a vezérttil, mentem a thihája sátorától a fővezér sáto
rához, és egy kevéssé leülvín a dívány sátorában, 
csakhamar kijőve a vezér a maga belső sátorábúl. 
Elsőben is köszöntvin s újjabban leültetvín, hozta 
elö. Már Isten segítsigíbül itt az dolgok véghez men-
vín, engem is hadaim közé vissza bocsát, azért to
vább is az commendám alatt llvŐ helyek s palánkok 
tfille recommendáltatnak, magamnak penig Viddiny 
engedtetett quártélynak, de minthogy Viddín neki ve-
zirsége után járó jószága, az szeginységnek vala
mely háborgattatása ne legyen. Jöttem azért, hogy 
eddig hozzám mutatott kegyelmessigit megköszönjem, 
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köntösit megcsókoljam, mindazáltal livin egynihány 
magános szavaim, kirek magános audientiát, kire 
nézve intvin az udvarlókra, mind kitakarodának, és 
csak magam és Skerlet uram maradánk a vezérrel 
együtt. Akkor hozam elö Jeni-Palánkot több helyek
kel együtt nekem recommendálván, állapotja miben 
ligyen, a vezér tudhatja, az a hely arra jntott most, 
a víz is kicsiny livin, hogy ha valami gyalog ellenség 
jflne alája, nem is oltalmazhatni, és ha oly erö jüne, 
nem jobb-e magunknak elégetni, és Rámhoz retira-
dálni, avagy hogy tegyen dispositiót megépitésiröl s 
azüksíges requisitumirúl a porta. Kire a vezér. Ezen 
hely szüksíges helye ezen imperiumnak, azért oltal
mazzuk, a mennyire tülünk lehet, azomban (minthogy 
magam is kívántam) küldi egy agáját revisiójára, és 
a mely 23 hidast az tatárok költöztetísire rendelt) 
meghagyja, hogy fordítsák azokat az Morova erdeji-
rül valamely palánkfák alá, kiket Palánkra hordja
nak, és épitessem a mint lehet. Kire én. Csak a ve
zér tegyen dispositiót a szüksiges mediumokrúl, én 
rajtam nem múlik, jó szívvel igyekezem. Kérdezte, 
hol van Jeni-Palánk, nem Kulicsnak elleniben?Kire 
én. Nem, hanem Rám vagyon Palánknak elleniben. 
NB. Az midőn Skerlettel a thihája sátorában beszil-
tem volna, mondotta. Az midőn Jeni-Palánk felől fo
gok neki írni, az szerdár arzát, és némely törökök
nek recognitióját küldj em meg neki indusában, annál 
foganatossabb liszen. Volt szó a vezérrel Jeni-Palánk 
útuBárúl, hogy közelebb van Tömösvár mint Pancso-
va, az Erdélyi s Duna vaskapuhoz is nem messze, 
nagy flszke volna az ellensígnek, ha kézibe esnék, 
mert két vizek jtinek ott be a Dunába. Kire a vezér. 
Megoltalmazza Isten, már ezután nem félthetni. Kire 
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én. Inkább most s télben, mert tavasszal az árvizek 
körül vévén, megerősítik. Kire az vezér. Konstan-
czinápolyba megírta, hogy csektereteket csináljanak, 
és az Dunán lívő fegyveres hajókat effective százra 
akarja tölteni, s megparancsolta Ali passának, hogy 
Szent-Györgynap tájban Jeni-Palánknál legyen a du
nai classissal, azomba a'szilisztriai snikápolyi nemes
ségnek is meghagyta, hogy idejin itt a végeken tanál
tassanak, L.-Fejésvárott is feles embert hagy, és ma
ga is idejin kivan megindulni a jövendő campaniára. 
Kire én. Ennél jobb dispositio nem lehetett, ha ezt 
követte a fővezér, de még is ha lehetett volna, vagy 
Boszna sziliben, vagy Arnolt ország széliben, vagy 
a Duna mellett egyníhány ezer tatárt teleltetni, és 
bár csak ad opinionem két vagy három ezerét is, kik, 
ha mikor a vizek, sarak befagynak, akár Eszék akár 
a Bácska, vagy Gyula felé excursiót tehetnínek a ku-
ruczczal együtt, akkor annál inkább megrimülne az or
szág és confundálódnék az ellenség. Kire a vezér 
Puszta az ország itt az végek felé, nincs hol teleltet
ni, hanem úgy végzett a tatár Chámmal, hogy kike
let előtt jöjön ki tíz ezer tatár egy szultánnal, az kik 
idejin itten tanáltassanak. Kire én. Adja Isten, de 
még is javallanám, hogy a dunai classis, a mikor az 
árvizén ide jü, parancsolná meg a török tiszteknek, 
mennínek reá Títelre, Becsére, occupálnák azokat a 
helyeket, mivel azokban csak rácz praesidium van, 
három, nígyezer gyalog mosárokkal megvehetné. Kire 
a vezér. Ez igen hasznos szó, és dolog, megparan
csolja. Kire én. Az én gyalogimat is ezen szolgálat
ban applicálhatni, és ha megveszik, bele szállíthatni. 
Ezek után töttem instantiát az lovas hadaim quárté-
lyárnl Bujurdelemen túl az zvorniki sanczágságba ki-
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vánván, és nevezetszerint Szrebernicza nevű helyt, 
megmutogatván az fővezérnek a földek constitutiójá-
hoz kipest Bujordelemnek, Zvorniknak, és Szreber-
niczának elleniben 24 s 30 órányi földig minemű pa
lánkjai s erősségei legyenek az ellenségnek, azokat 
megnevezgetim, úgy mint: Brodot, Gyakovát, Eszé
ket, Bukovárt, Varadint, Ilokot, és Eszék s Varadin 
között is, a mely két rácz erőssígecskék vadnak, és 
ha a Duna befagyna, az Bácska sem volna messze, 
és hogy azért kivánom arra felé, hogy ottan a csá
szárnak is nagyobb szolgálatot tehetnék s az ellenség
nek is árthatnék, s magoknak is inkább hasznot tehet
nek. Kire monda a vezér. Én azon a földön nem voltam s 
nem is tudhatom, de beszülek Csaffer passával, mintegy 
tetszett a vezérnek ezen declaratióm, de Csaffer passára 
relegált még is. Midőn szinte instantiát kívántam vol
na tenni előtte az költsig felül, magátúl hozá elő, 
hogy az magáébúi is nem hagy költsig s egyníhány 
ersziny pínz nélkül. Mely kegyelmessígit megköszön-
vfn, megcsókoltam érte köntösit. Hoztam elő, és 
ugyan elő hivattam, kiket kívánok hagyni Magyaror
szág és Erdély ríszirül mellette residenseknek, úgy 
mint Orlai Miklós és Bai Mihály nraimékat, jelent
vén, hogy Orlai uram volt előtte havasalföldiben is 
Bai uram penig mellette lakott ez télen s nyáron is. 
Megcsókolván azért ö kegyelmek köntösit az főve
zérnek és hátrább állván, akkor jelentem: az erdé
lyiek közül, kiket akar elvinni magával, mert az ö 
nagyságáé a fermány, de én az három natióbúl hár
mat, az kik elsőbbek az kapitbihákon kivül, eligsé-
gesnek ismerném. NB. Vettem eszemben, hogy ezen 
szókat perfunctorie, és nem olyan világosan tolmá
csolta Skerlet uram, de a vezér válaszát igy mondotta. 
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Nem kíván, úgymond, nekem abban is a vezér prae-
judiciumommal cselekedni, hanem a kik másodszor 
az én approbátiómbúl is denomináltattanak, azok men
nek el, kirtil aztán én is nem akarván többet szóllani, 
látván a vezérnek megunatkozását a beszídttíl, fele
lém. Fermán sznltannnnm, az az legyen a nagyságod 
parancsolatja. Hozának be azért egy nusztal béllelt 
kaftánt, kivel a fővezér maga előtt megkaftánoztata, 
kiben én is a köntösihez borúiván s megcsókolván, a 
midőn tüle már elfordultam volna, látám, hogy az be
mutatott két residensnek kaftánt nem hozának, és ott 
állanak kaftán nélkül, megállván egy kevéssé, szói-
lék Skerletnek, hogy ezek kaftány nélkül vadnak, az 
eddig való szokás szerint penig a fővezérek a resi-
denseket megkaftánozták, ezt azért megértvin az ve
zér, mindjárt kaftánokért küldött, én az kapithihákat 
bent hagytam, de csak hamar azután azokat és Ha-
szan aga tolmácsomat is felkaftánoztatván a vezér, 
ntánnam jöttek, engem penig az fővezér agái ugyan 
annál az sátornál, az hol eddig voltam, megmarasz
tanának s ebíden ott livin, ebid után mentem az Duna 
mellett felvonatott sátorimhoz, az hová is feles csau-
zok kísírtenek. 

4. Szerda. Az jancsár agának Írattam egy bú
csúzó levelet, értvín, hogy megindult az boncsokja, 
kit fel is küldtem neki. Délután maga is megindult 
Érkezett Mahmút Bég Ogli is Tömösvár felől, az 
utánna való szultán küldvin emberit látogatásomra. 
Megérkezék Horvát Ferencz kapitányom is az Szá
ván túl való próbájárúl, nyelvet is hozván. Küldöttem 
a Csauz passához is emberemet, az fővezértül tegnap 
resolvált dolgokat kérvin, jelentse meg a vezérnek, 
ne vegye feledékenysígben, minthogy a vezér induló 
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félben van. Volt nálam a franczia Lóra uram, kivel 
is sokáig conMenterbeszflgettem,s elbúcsúztunk egy-
mástul. Volt conferentiánk: 1. Mire való, hogy mind 
ő s mind az francziai orator együtt laknak Drinápoly-
ban, és hogy ebbűl az ő promotiójábúl minden jót re
minlek. Kire ö. Még ez tavasz felé vette ordinatióját 
errfil az udvarnak, és a volt parancsolatja, hogy az 
vezért kövesse, valahová megyén, és a következendő 
campaniábanis együtt jöjön ki vele. 2. Volt szó, hogy 
a király minden szüksíges költsigeirül disponált ugyan, 
de a maga jószágibúl proveniált költsigivel élt eddig. 
3. Volt szó, hogy a catholicus valláson kivül valók 
miért nem protegáltathatnak a királyiul Galliában, és 
hogy ezt az magyar igyet eatholikns fő nem igazgat
hatná, és nem is obediálnának az malcontentns ma
gyarok neki. Volt szó, hogy ö persvadeálni fogja az 
oratornak az én várható pensiomnak administrálá-
sát, de nem tudja miért az orator sed quid facit, du-
plicatos vnlt videre regis ordines. Végeztünk vele az 
corre8pondentiárúl, hogy clavist adjak nekie, az mint 
hogy megíratván kézihez is adtam. Ezek után elbú
csúzván ttillem, bizonyos emberemet hagyván el az 
fővezérnél megígért dolgoknak nrgeálására, magam 
estve felé innen Landor-Fejérvárrúl felköltem, és écza-
kával értem Szendrő s Izarcsik közé s ott is háltam. 
GalgaszuItánnalHvőtatárság takarodottáltal azDnnán. 

5. CsMrtik. Reggel megindulván az Morován 
gázlóban jüvin által, délután két óra tájban érkez
tem Poserolczára. Szent Imre király emlíkezeti livin, 
azon való nevemhez kípest vendlgeskedíssel töltöt
tem el az időt, és az éczakának is jobb ríszit. Essős 
idő volt 

I. Péatek. Az tatár Ghám vezérihez Bater agá-
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hoz, ki is az tavali helyiben vagyon, holmi kedveske-
disekkel kiküldtem az kuruczok és tatárok között a 
lúlopás és rabszöktetísért interveniált confusiónak le-
csendesítésire. Sándor uram egynihány rabot váltott 
ki pinzemen, és több híveim is sok rabokat váltotta -
nak ki pinzeken. Jeni-Palánknál livö tatárság is ál
tal takarodván az Dunán, és a az L.-Fejérvárrúl erre 
jövőkkel megegyezvín, itt az Mláva és Rám között 
való földön füveinek, livin húsz ezerig való rabok, 
mind túl a palánkvidéki falukon, s mind itt az pose-
rolczai vidéken sok károkat tettek, és az emberekben 
is sokakat elraboltanak. Megérkeztek Landor-Fejér-
várnál hagyott szolgáim, kik is a vezér L.-Fejérvártúl 
való megindulásának, és ma Kollárhoz való szállásá
nak hírit meghozták, kire nizve az erdélyiek riszírtil 
való kapithihát Orlai Miklós uramot jó provisióval az 
török táborra megindítottam. Déltájban érkezek L.-
Fejérvárrúl Galga szultán, közel menvin itt el az vá
ros mellett, az több tatár hadak közé szállott, kikhez 
is tisztessiges ajándlkokkal és gazdálkodásokkal 
küldöttem tiszteimet, insinuálván mind Bater agának 
s mind ezen szultánoknak, reggel magam is megláto
gatom őket. Szeles idő volt. 

7. Szombat. Mintegy harmad fél száz lúval men
tem ki az tatár táborra, voltam szemben Galga szul
tánnal, egynihány esztendőktül fogva való esmeretsl-
gem livin vele, az sok egymás között való ajánlásunk 
után volt szó Debreczen felé való járásának cir-
cumstantiájáról, volt szó, a tatár deván mit javallott 
az nimet tábornak L.-Fejérvár alól való elszállása 
után, és az török déván L.-Fejérvár építése praetex-
tusával mint bontotta el, mondván, hogy nagyobb ki-
születtel s idejében jünek ki ez nyáron. Hozta elő az 
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muszkáktúl elszakadott kozákságot. Hozta elő az 
lengyel követ dolgát és az Chám embere mit írt, hogy 
a nímet praetereálni akarja az lengyeleket. Volt szó, 
hogy ez a rablás, a ki esett, a fővezér parancsolatjá
ba lőtt. Volt szó az athnamékrúl, az kuruczok cse
lédje szabadításárúl, és hogy ö lesz az, a ki enge
met Erdélyben introducálni fog. Galga szultánnál 
való audientiám után voltam az tatár Chám vezérinél, 
az hol is csak azcomplementizálásbúl, és a rabok sza
badulása iránt való instantiámbúl állott a beszid; écza-
kával érhettem vissza Poserolczára. Szeles idő volt. 

8. Vasárnap. Érkezett meg Horvát Ferencz uram 
a tatár táborral, érkezett Daróczi uram is Palánkrúl, 
kinek is volt audientiája és examenje nimely dolgok
ról. Volt azután conferentiám Sándor Gáspár és Ma-
dács uraimékkal expeditiójokrúl, Írattam leveleket az 
francziai oratornak, a mellette livő s ez nyáron mel
lettem lakó doctornak, az császár mellett lakó Kaj-
mekám Oszmán passának, a vezér thihájának, Reiz 
Effendinek, Skerlet uramnak, a havasalföldi, az mol
dovai kapithiháknak, az moldovai vajdának és Mah-
mút Bég Oglinak. Ezen expeditiókat elvégezvén, Sán
dor uram contentumájért mentem felesígestíil az őke
gyelme szállására, és sokáig oda mulattam. Szép 
idő volt 

9. Hétfó. Volt az kurucz tiszteknek és főrendek
nek gyülísek ez mai napon, hofmesterem és secretá-
rrasom által Írásban küldtem ki közikben valamely 
propositiókat, kikben mind Sándor és Madácsuraimék 
útjárúl, mind egyéb magok igazgatására való dolgokrúl 
volt emlékezet, tettem arrúl is rendelíst, hogy az mely ra
bok az tatároktúlvagypinz útján, vagy másképen sza
badultának, Jeni-Palánkra vitessenek és elbocsáttassa-
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nak, minthogy pínzen váltottak is felesen vannak, nem 
ellenzvín azt is, hogy ni melyek kezesnek maradja
nak, az míg a pínzt meghozzák. Ezek után küldöt
tem Horvát Ferencz uramat Landor-Fej érvárra bizo
nyos instructióval. Az mint Sándor uramnak az leve
leket kézihez adván, úgy a Vídinyre, havasalföldire, 
Moldovára szólló császár fermányait, mely két Oláh
országra szólló fermánokban parancsoltatik 928 ök
röknek kezemhez való administrálása. Madács Péter 
uramnak is az Zofiára, Philippire és tatár Pazar-
csíkra szólló fermánokat, kikben szüksígemre egyní-
hány ezer talléroknak adatása parancsoltatik, kézi
hez adván, ezekkel a fermánokkal, levelekkel és bi
zonyos instructiókkal expediáltam ö kegyelmeket, 
Sándor uramat oly dispositióval küldvin el, hogy Ni-
sen a vezért belrvin, az vezérrel és több ministe
rekkel vígét érvén, onnan menjen Vidlnyben, ottan is 
szállásim, qnártélyim és subsistentiám dolga vlgett 
szolgáimat hagyván el, menjen havasalföldiben Buka-
resztre az ott való vajdához is rendeltetvín követsig-
ben, onnan is tudósítván az dolgokrúl, menjen Orosz-
csík felé és onnan Drinápolyban, úgy hogy a mikor 
a vezér Drinápolyban liszen, ott tanáltassék. Madács 
uramnak az parancsoltatott, hogy útját csak kövesse 
azokra a városokra, és az fermánok mellett megvívín 
a pínzt, jüjjön újjobban vissza. Szeles idö volt. 

10. Kedd. Nap estig sokféle foglalatosságim vol
tak, újjobban küldöttem Kis András szolgámat és 
Farkas György hadnagyomat Sándor uram után. Hor
vát Mátyás nevű labancz rabkapitánt küldöttem Da-
róczi urammalJeni- Palánkra, hogy ottan az palánkvi
déki faluk kezessígén, és maga hitin Veteranihoz el-
bocsássa',több tatár kezibül szabadult rabokkal együtt. 
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Volt előttem audientiája az püspöki kántornak, ki is 
most szabadult a tatár kezibül, sokat beszílgettem 
vele magyarországnak állapotjárúl, és elraboltatá-
soknak okárúl, úgy tovább való megmaradásoknál, 
izenvén a debreczeni bírónak és más városok bírái
nak s praedicátoroknak, hogy hódoljanak, úgy marad
hatnak meg. Lovaimat revideáltam, egy részit nimely 
szolgáim kézibe kiosztottam, az Palánknak reparatió-
jarül és egyéb szüksiges dolgokról dispositiót töttem. 

11. Szerda. Új kadia jüvin ebben az helyben, 
ennek volt audientiája a Muta véli vei együtt, kikkel 
is a szüksiges -fenforgó dolgoknak rendbe vitele és 
eligazítása felől volt beszílgetísem, Pogány Zsigmon
dot denominálván itt való praesidiarius kapitánynak 
előttök. Ezek ntán a lovas és gyalog tiszteket össze 
gyüjtetvín, proponáltam azoknak is, mihez alkalmaz
tassák magokat. Azután érkezvín valamely éléses ha
jóknak is híre, magam is az osztrovai révhez kimen
tem, az nálam lívö császár fermányai mellett foglal
tam el lisztbtil, bnzábúl és árpábúl álló 14 öreg ge-
miákat, volt a fővezér agája is vélek, kivel szemben 
livín, az ílises hajók penig harminczig való lívín, az 
elfoglalt hajókon kívül a többit elbocsátottam L.-Fe-
jérvár felé a vezér agájával együtt. Érkeztek Vete-
ranitúl is levelek, az itt rabságomban lívö Pace ober-
ster regimentje quártélymesterihez, és nimely híve
imhez. Az hajók mellett bizonyos embereimet hagy
ván , magam bejöttem estvére, és Sz. Márton napja 
livín, voltam vendigsígben Bohus Márton föélésmes-
teremnél. Igen szép, meleg csendes nyári forma me
leg idő volt. 

12. CsStftrtAk. Idején kimentem a Dunához, ebí-
det is ott öttem, az hadaknak ottan ilist, a lovas ha-
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dáknak penig árpát is osztattam, és lovas s gyalog 
hadaim tiszteivel conferentiát tartottam. Érkezek meg 
Horvát Ferencz uram L.-Fejérvárrál, mind szóval s 
mind Írásban hozott választ a szerdártúl, végezvin 
arrúl is, hogy mind onnan s mind innen bizonyos ha
dak expediáltassanak valamely próbára, kihez kipest 
mind itten, ndnd Daróczi uramnak a kíszülísríil dispo-
sitiót tettem. Szép idő volt. 

13. Péntek. Volt audientiája a német quártélymes-
ternek, ki felöl minthogy parola jütt Veteranitúl, el
bocsátottam, köszöntvín általa mind Yeteranit és Ve-
teraninét, ésofferálván tovább is az keresztyén rabok 
szabadítása iránt való készsígemet, magam a hajók
hoz kimenvín, ebldet is oda ki öttem, az említett ni-
met rabot is Horvát Mátyással együtt sajkára ültet-
vin, expediáltam, szabadultak újjabban valamely ke
resztyén rabok a tatárok kezibtil, azokat is a többi 
után expediáltam. Az Dunán lívö hajókbúi hordatták 
be tiszteim lovas és ökrös szekereken az ílíst az itt 
lívö hombárimba, és az hajóknak Reizeinek is a quie-
tantiákat osztottam. Szeles idő volt. 

14. Szombat. Reggel volt mustrája karabélyosim 
és ugyan lovas s gyalog palotásim sereginek, kiknek 
ílísekrül és egyéb telelisre szükslges requisitumirúl 
dispositiót töttem. Megérkezék Kassai István kapitá
nyom Galambvára felöl, ki is parancsolatimban eljár
ván és az Galambvára s Poricsa között való éléses 
hajók mellé bizonyos hajdúkat rendelt, és Galamb
várig fel is kisírtette. Szendi Mihály bejárómat Lan-
dor-Fejér várra a szerdárhoz levelekkel küldöttem, 
insinuálván, miért hogy az tüle insinuált hadakat meg 
nem indíthattam. Ma is mind hordották az ilíst be a 
hajókrúl, és osztották a hadak köziben. Kis András 
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megérkezék, kit Sándor uram után expediáltam vala, 
útjokban a pandúrok felvervin, szegény Farkas 
György hadnagyomat levágták. Szeles idő volt. 

15. Vasárnap. Az Dunánál livő ílís hordásában 
ma sem érhettenek véget tiszteim. Egy szahatkai ka
pitányom lívín, a lovas hadaim tiszteinek ajándíkoz-
tam, a minthogy meg is saczoltatták bizonyos pínz-
ben s fegyverekben, s kezökhez is vöttík. Az itt ben 
s a városon Hvő kuruczok szállásit, úgy a paraszt 
emberek szállásit hagytam conscribáltatni, az itt ma
radandóknak jobb rendben és karban való hozására. 
Szeles idő volt. 

16. Hétfó. Küldöttem egy bejárómat Jeni-Palánk 
elleniben a rívhez, mi lehet oka, hogy a kiknek ide 
kellene jtini Palánkról, nem jünek, és az innen oda 
menők is által nem mennek, ki is meghozá okát, hogy 
a Danának nagy habjai miatt nem lehet. Érkezek meg 
Nisrtil Sándor Gáspár uram, hozta a fővezér levelit 
Csaffer passának szólót a lovas hadaim quártélya vi-
gett, és egyéb informatiókat is, a kikre nízve ide kel
lett elsőben fáradni, és ugyan innen is Bukuresztre, 
és onnan Drinápolyba fogja útját követni, a minthogy 
a fövezérttíl hozott is egy Menzil-fermányt harmad 
magára. Ebíd után azért küldöttem el Petróczi Ist
ván uramat L.-Fejérvárra a szerdárhoz levelekkel és 
követsíggel, a vezér neki szóló levelit is megküldvín, 
minden szüksiges dolgokban ö kegyelminek bfísíges 
informátiót adván, magam hintókocsiján expediáltam. 
Azután az magyar s török expeditiókhoz fogattam, és 
égisz estig abba foglalatoskodtam. Szeles idő volt. 

17. Kedd. Majd éjfélig Írattam az íjjel is a leve
leket, s az instructióját is Sándor uramnak, hajnalban 
azért Isten segítsígibül az expeditiókban véget érvín, 
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az leveleket Sándor uramnak kézihez assignáltam; 
íratván a vezérnek magam s felesígem neve alatt, és 
Sándor uram mellett egy supplicatiót a vezérnek, írat
tam a tatár Chámnak és Bas hasznadárjának magam 
neve alatt törökül, felesígem neve alatt penig deákul. 
írattam a császár mellett lívö Eajmekám passának. 
Mufftinak, az anadoliai és urméli Kazászkereknek, 
Kezlár agának, fővezér thihájának, Reiz-effendinek, 
teffterdárnak, Csauz passának, jancsár agának, Sker-
letnek, mind magam, felesígem neve alatt, Gürcsi 
Mehmét passának, az francziai oratornak és Marchio 
de Lóra uramnak. írattam Hadnagy Mártonnak és 
Orlai Miklós uramnak, és magam keze írása alatt In-
czédi Mihály uramnak is, mind ezeket, és a hadaknak 
a napokban csinált lajstromát ö kegyelminek kézihez 
adván, estve mentem vacsorára Horvát Ferencz uram
hoz és egyníhány órákig ott mulattam. Megérkezék 
a postamesterem Pápai Gáspár isPalánkrúl, meghoz
ván hírit: mik épen expediálták az rabokat. Hozta hí
rit valamely Palánkhoz nem messze két helyen is ösz-
vegyülekező ellensígnek, melyre, és az időnek meges-
sösödísirenízve az gyalog hadak expeditiója iránt való 
szándíkomat megváltoztattam, küldvín újjabb ordiuan-
cziát,hogy már csak helyben maradjanak.Essös idő volt-

18. Szerda. Mihelyt megvirradott, Sándor Gáspár 
uramot mindjárt expediáltam, sajkámra ültetvén az osz-
trovai révben, Szalontai Istvánt is ö kegyelme mellé 
adjungálván, hogy Bukuresztrtil vissza küldje hoz
zám , külön credentiát Íratván az ö nevire is a havas
alföldi vajdának, és a császár fermányátis a marhák
ra szóllót az ő kézibe adván. Egy szép botot és kar
dot is küldöttem az havasalföldi vajdának Sándor uram 
által, és oly dispositióval küldöttem, hogy Bukuresz-
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ten dolgát végez vín, Drinápolyban menjen az vezér
től hozott Menzil-fermány mellett. Ugyan ma indítot
tam meg Vidínyben Szabó András lovászmesteremet, 
Inczédi Mihály és Kis András szolgáimat, kezekhez ad
ván a vidínyi házamtúl való császár fermányát, úgy a 
vidinyikadiának,éz az ott való beknek szólló levelei-
met is, valamely költsíget is adván kezekben expediál-
tam olyinstmctióval, hogy ottan szállásimat reparál
ják, és havasalfóldibül konyhára való alkalmatossá
gokat procurálván, ki szén várjanak ben minket. 

19. Csfilfirtük. Volt conferentiám nímely híveim
mel a ráczságra és ugyan magyarországra bocsátan
dó pátensek iránt, minthogy Skerlet uram még Lan-
dor-Fej érvárnál ütemben insinnálta volt, hogy az rácz-
aág köziben bocsátanék olyan pátenseket, a melyek
re nízve az kódolatlan szegínysíg is az császár pro-
tectiójához folyamodván, Poserolczavidíkín coloniákat 
telepítenék belülök, kiknek is szabadságok felül az 
vezér riszirül is az határ-czédnlák kiadatnának, és 
békességben lakhatnának. Ezzel mind becsületem ne
vekednék, mind penig a császárnak s magamnak is 
hasznot szerzeník. Az itt való törökök és városi rá-
czoknak volt andientiája előttem. Ezek után fö lovász
mesteremhez Pécsi Gábor uramhoz mentem volt ven-
digsígben. Szép száraz idö volt. 

20. Péntek. Nímely excessusok miatt élőmben 
gyűjtetvin az tiszteket, exaggerálván ezekbül leendő 
következiseket magok és magam kárára, töttem olyan 
dispositiót, hogy az lovas kapitányok az hadak közé 
kimenvin, seregeket csináljanak, kettöbül hárombúi 
is egyet, az kik megkevesedtek, és azután a serege
ket is mutassák be előttem. Ezek után érkezek meg 
Petróczi István uram Landor-Fejírvárrúl, a szerdár-
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ral még is veget nem érhetvén az lovas hadak quár-
télya dolgában, hanem két száz lovasnak igírt quár-
télyt Bujurdulemben, az többiben penig cum contento 
resolvált a szerdár. Szép idö volt. 

21. szombat. Az íjjel sok nyughatatlan gondol
kodásira után egy égisz arcusra irt levelet concipiál-
tam a szerdárnak, kiben a hadaknak sok zúgolódá
sát a quártély nem 11 te miatt, s abbúl következő con-
fusiót hüsigesen declaráltam, és azt is, mint sem az 
ily fogyatkozások miatt én az hadat eleresszem, éa 
az török nemzetnek ellensigivé tegyem az török csá
szárnak nagy gyalázatjára, kíszebb vagyok a vezér 
nyomán az hadakat beljebb vinni az császár országá
ban, és ott megtelepíteni, hogy ez után is a hadaknak 
oszlása miatt én semmiben ne okoztassam, ha csak az 
szerdár máskípen nem provideál felölök; ezen levél
lel és bizonyos instructióval küldöttem Horvát Ferencz 
uramat és Ugróczi László komornyikomat Landor-
Fejérvárra a szerdárhoz, és azon dolgokhoz kipest 
hivattam fel Horvát Ferencz kapitányomat, és több 
gyalog kapitányimat, kiadván eröttök intentiómat, és 
az ki születet mindenféle rendeknek megparancsolván, 
azután lovas o gyalog kapitányimat meg is vendigel
tem és egyníhány órákig vélek mulattam. Az palánki 
kapitányt is nimely dispositiók s azon Palánkba in
terveniált confusiók végett általhivattam, és az oda 
való dolgokrúl vele hosszas conferentiát tartottam, 
egyéb tiszteimet is hivattam, és azok között is dispo-
sitióimat is kiadtam. Szép tiszta idö volt. 

22. Vasárnap. Reggel az lovas kapitányokat ma
gam eleiben hivatván, töttem oly rendelist köztök, 
hogy minden tíz katonának egy tizedese legyen, az 
penig hites legyen nem csak én hozzám, hanem az 
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kapitányához is, az tőlünk parancsolt s megtiltott 
dolgokban tartozzík liiti szerint pártját fogni, és ka
pitánya mellett keminykedni. Instelláltattam ezer-
strásamestert, és Horvát Ferencz ezeriben Fekete Já
nost, ki eddig kornétám alatt lakott. Volt audientiája 
Eszényi Mihály palánki gyalog hadnagyomnak, ki is 
suplicatiót hozott az palánki hadak tiszteítül, az mely 
dologban supplicáltak, contentumok szerint választ töt-
tem. Ezekután lovászmesterimnek, ilismesterim-
nek, és egyíb belső tiszteimnek volt audientiájok az 
kfezület és egyéb kíszületeket concernáló dolgok vé
gett. Tömösvári passának és galambvárí beknek le
veleket írattam. Ezek után becsületes híveimet, tisz
teimet összegyűjtetvén, az mennyire az szállásnak és 
háznak capacitássa engedte, lakadalmat szolgáltat -
am Dnrcsányi Ferencz nevű inasomnak egy frauczi-
merivel az felesigemnek, és délután két órátúl fogva 
estvéli 9 órákig mulattam. Tiszta idő volt. 

23. Hétfő. Mind már híveimtül s mind penig Ha-
szan aga tolmácsomtúl esvín értisemre, hogy Kos Mi
hály hívem az török és tatár ministerek előtt igen 
elhíresedvin s nótában vitetődvin, nagy haragjok vol
na ellene, olyat mondván felőle, hogy ő adott volna 
hírt az tatárok magyarországra való irruptiójok és 
rablások előtt az alföld nípinek és az országnak, hogy 
magokra gondot viseljenek, és az tatár rablása ellen 
magokról provideáljanak. Melyekhez kípest, hogy 
magának is jövendőben is valami baja ne lígyen és 
secnritást ígérhessen magának, mind penig, hogy én 
nekem is miatta valamely búsulásom ne lígyen, audi-
entiát adván neki, erős hit s átok alatt ajánlotta és 
kötelezte magát arra, hogy ha én ötét hazájába eresz
tem, ö nekem is ott többet szolgálhat, és hüsigemben 
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megmaradván, másokat is, az kik régen híveim voltá
nak, küslgemre disponál, az országnak állapotjárúl, 
és az fenforgó minden állapotokról tudósít, az tatár 
rabságábúl mostan szabadult rabok alkalmatosságá
val minden híreket értísemre ad, e végre kívánván 
tülem Váradi István bejárómat, hogy Gyulára küldjem, 
kivel correspondeálhasson, és általa nekem mindene
ket értísemre adjon, az correspondentía folytatás ked-
viért az karabílyosok közül maga kivánván, adtam 
mellíje egy legínyt Bajomi nevűt, ki által Váradival 
correspondeáljon. Ezen intentiójárúl hiti alatt és erős 
esküvísekkel s átkok alatt assecurálván, én is con-
sentiáltam neki; Péter deákot is, kit.az tatároktúl 
Sándor uram váltott vala ki, melléje adjungáltam, és 
valamely izenetet általa, kikben declaráltatik, hogy 
ha a mostani rajtok történt casnsokon nem tanúiván, 
ezután is nem hódolnak, és bennünket meg nem ke
resnek, magok veszedelmeknek magok llsznek okai, 
a kik penig hódolnak és bennünket megkeresnek, 
azoknak megmaradásokat mind a török, mind az ta
tár nemzet előtt procuráljuk. Felesígem is adott jegy
nek Kos Mihály kéziben két gyűrűt, az leányának 
és fiának küldvín, kiket azok is ismernek, megadását 
vagy bizonyos embere által való megküldísit neki re-
commendálván, és hogy gyermeki felöl felesígemet 
tudósítsa; kikre is hiti alatt ajánlotta magát, ezek 
után az tömösvári passának szóló levelemet és ugyan 
Temesvárra s Gyulára szólló úti passusát törökül 
kéziben adtam, (hogy ha arra akar menni, lehes
sen securitása) expediáltam. Szállás osztómat kül
döttem Szendröhöz, és magam is délután megindul
ván, jöttem hálni az Morovához a kulicsi rlvben, a ho
lott tanáltam csoportosan lovas hadaimat. Jó idő volt. 
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24. Kedd. Reggel hozzá fogtam az lovas hadaim 
mustrájához, rendben vívín mind a két kapitányság 
alatt livö hadakat, nímely tiszteket reformálván, ní-
melyeket más tisztre s állapotra applicálván, nap le~ 
alkonyodáskor érhettem ennek vígit. Által jüvin az
ért estve az Morován, Szendrö és a Morova között az 
erdöszilben sátor alatt szállottam meg, az megmust
rált seregeknek is nagy rlsze által takarodott, ílisek 
és abrakjok kifogására is commissiót adván, Poserol-
czára köztilök beküldőttem ; az landor-f ej érvári 
szerdárnak, és ott. való residensemnek újjobban ní
mely hírekrül és dolgokrúl leveleket Írattam. Érke
zek Horvát Ferencz uram tudósítása L.-Fejírvárrúl, 
nimely dolgokban való resolutiója a szerdárnak ma 
reggelre haladván. Igen szép meleg idö volt. 

25. Szerda. Megindulván jó reggel, nímely szol
gáimban s híveimben visszaeresztvin Poserolczára, az 
lovas hadakat a Morova mellett hagytam, hogy meg-
térísemig ott várjanak be. Magam postakíppen jöt
tem Landor-Fejérvárra, estvével írhetvin beszállot-
tam a magam házába, kit mostan építtetnek szolgáim. 
Az szendreiek is ma kijüvín, Szendrőnél gyalog élőm
ben tisztességesen lövísekkel excipiáltak. Minthogy 
már a várkapuját is bezárták ide érkezésemig, az 
szerdárnak hírt adtam az maga Kapucsilár thihája 
által ide való írkezisemrül. Délig nagy szél volt, est-
ve felé szapora essö kezdett esni. 

26. Csütörtök. Mentem fel lovon a várban a szer-
dárhoz, ki is az maga házában becsülettel excipiál-
ván, reggeltől fogva délesti két óráig volt vele sok
féle dolgokrúl discursusom, noha egyezer Bekir passa 
és a váradi nemesség Al aj békje interrumpáltak, kik
kel ebídgyire magamat is az szerdár fenmarasztott, 
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de ebíd után is ugyan csak continuálván vele való 
dáscursusimat, sok pro et contra való discursusim után 
végeztem el vele, hogy Bujurdulemben 300 lovasom
nak adjon téli quártélyt, és a Szerímsígrül L.-Fejír-
várra hódoló falukrúl is engedjen gazdálkodást, és 
hogy maga agáját is küldi az én oda menendő kapi
tányommal, a ki őket ottan megszállítsa. Végeztem 
el vele, hogy Gyulára ugyan más kapitányommal 300 
lovas expediáltassék, kiknek útjokra peszmeget s ab
rakot igírt; az császár czimere 8 neve alatt egy fer-
mánt is igért, hogy az oda menő hadakat a gyulaiak 
megszállítsák, és minden assistentiával s kedveske-
díssel legyenek a kuruezoknak. ígért harmadik Bu-
jutultit is az Poserolcza táján lívö földnípire s lako
sokra, ki mellett téli quártélyok lehessen azoknak, a 
kik az hat száz lovastul elmaradnak szolgáimba és 
egyéb híveimben. Ezen kívül igért valamely hidast is 
a jeni-palánki szüksígre. ígérte, hogy a vezérnek fog 
írni mellettem, és hadaim felöl az költség, és az ha
dak fizetíse dolgában. Volt szó az vezérnek , de ki
vált az teffterdárnak rendeletlen dolgai felöl, convin-
cálódván az én ratioimmal, mondotta, hogy azt hitte* 
a vezér engem költség nélkül nem hagyott, csak el-
hüle bele, hogy a nélkül hagyott. Volt szó, hogy a 
kecskemétiek és gyöngyösiek is úgy hallom, be akar
nak hódolni jönni, azért van-e abban valami híre? 
Kire monda. Semmi sincs benne. Volt szó arrúl is, 
hogy olyan hírem vagyon, csak Hemskereket várják 
Drinápolybúl, újabb követ jü Bécsbül, s talán 
eddig Budához is érkezett. Volt szó, hogy elsőben az 
német tábor Tömösvárát akarta megszállani, azután 
hogy Landor-Fejérvár alá jött, mi oka lehet? NB. Az 
római pápa, és hogy híresebbé tehesse magát az ma-
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ga dolgaival az német császár is inkább inducálhassa 
az imperialis statusokat a segítsígre. Ezek után be
csülettel búcsúzott el magátúl, és fel is kaftányozta-
tott; Horvát Ferencz kapitányt és Váradi István be
járómat is, úgy mint Gyulára menő hadak tiszteit fel-
kaftányoztatta. 

27. Péntek. Nem vártam, hogy jól mégviradjon, 
megindultam, de megessősödvin az idő, és az út is 
megnyálasodván, nehezebb utunk volt; Izarcsikon meg
szállván, a mig a lovak egy keveset kaphattak, kisö 
estvével érhettem ide, az hol az lovas hadaimat hagy
tam vala. Az szerdárnál elvégzett dolgokhoz tartozó 
expeditiók végett hagytam el az komornyikot nimely 
szolgáimmal Fejérvárott ;-palotásimba is egynlhányat 
ott hagyván valamely üésnek és hidasnak lehozata-
láért, hagytam el szolgáimat a ház építése kedviért is-
Az kapitányokat penig magam eleiben hivatván, ki
adtam közikben dispositióimat, ki hová kiszűrjön, 
hogy a kiknek Fejérvár felé a Száva mellé liszen útjók, 
azok holnap Szendröhöz gyülekezzenek, az kik penig 
a Dunán fognak által költözni, azoknak azt parancsol
tam, hogy a Morován által költözzenek, és az Mláva 
mellé menjenek. Az ijjel és ma is mindig esett az esső. 

28. Szombat Ma reggel szapora hó kezdett esni, 
mely a földet is belepte. Ebidre haza érkeztem Pose-
rolczára. Érkezett hírem az minap elfogott palotásim 
hadnagyárúi, kit is megöletettnek lenni gondoltam, 
kiért is az mely rabokat kírnek, kiadtam. Érkezek meg 
Szabó András lovászmesterem Vidlnybtil, vele oda járt 
szolgáimmal s katonáimmal együtt. Hozattam élőm
ben az jeni-palánki praesidium ezer-strázsamesterit, 
vasban veretvin valamely vétkiért, törvényül napot 
praefigáltattam. Estve felé feltisztált. 
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29. Vasárnap. Szappanos Mihály lovas hadaim 
kapitányát, és ugyan karabélyosim főhadnagyát Bai 
Lászlót expediáltam lovas zászlókkal Landor-Fej ér
várra 200 katonákkal, onnan Bujurdulemben a Száva 
mellé qnártélyban; meghagyván, hogy magok elsőben 
a szerdár eleiben menjenek, minthogy úgy végezett 
velem, hogy felkaftányoztatja őket, és maga agáját is 
rendeli vélek, minthogy török véghely, az Száva mel
lett megtelepítse ükét, megengedvín azt is, hogy a 
Szerémségen livö fáinkon, az hol török s német sal-
vagvárdák vannak, ott az én kurncz salvagvárdám is 
lehessen, és az én hadaimnak is gazdálkodhassanak. 
Feljebb említett tiszteimet pecsétes instructióval bo
csátottam. Fogattam azomba hozzá az előttem livö 
expeditiok írásihoz. Szép idő volt. 

30. Hétfő. Az expeditiókat ma is continuáltattam, 
az landor-fejérvári szerdárnak magam és felesígem 
neve alatt Írattam. Érkezek meg L.-Fejérvárrúl Ug-
róczi László komornyikom is az szerdárral való vi-
gezésimhez kípest, elhozván azon leveleket, kiket 
magamtúl elhagytam vala, hozott a császár czimere 
alatt egy fermánt a gyulaiakra szóllót, kiben paran
csolja, hogy hadaim oda írkezvin, őket megtelepítsék, 
és minden kitelhető jó akarattal legyenek hozzájok, 
hozta ugyan a gyulai passának és jancsár agának 
szólló levelit is az szerdárnak, úgy a fővezérnek szól
lót is egyet, kiben magam és hadaim állapotjárúl ír 
az fővezérnek. Hozott egy bujutultit is az szerdártúl 
a maga öreg pecsétje alatt, az Poserolcza vidékin la
kó földnépire, kiben parancsolja nekiek, hogy az mint 
eddig, úgy ez után is tülem függjenek, és dispositióm 
alatt hagyattassanak. írattam ezen alkalmatossággal 
mind Tömövárra, mind Gyulára, mely levelekkel, és 
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bizonyos instructióval Horvát Ferencz kapitánt és 
Váradi István bejárómat bizonyos száma lovas zász
lókkal Gyulára expediáltam. Szép idö volt. 

DECEMBER. 

1. Kedd. Az postamestert egyik komornyikkal 
expediáltam Jeni-Palánkra, mind az expediált lovas 
hadak dolgáért, mind hogy az ott való praesidinmot 
megmnstrálják. Szabó Andrást és Inczédi Istvánt le
velekkel küldöttem Landor-Fejirvárra, értisire adván 
az szerdáinak általok (mint hogy ugyan ok jártak 
vala Vidínben is az császár fermányával) micsoda ren
detlenséget követtek el ellenek nimely törökök, és 
micsoda mocskos szókra fakadtak, az fermánt is meg 
nem becstilvin, insinuáltam a szerdárnak, minthogy ö 
viseli a császár képit ezen a földön, ha ez iránt való 
rósz emberségeket azoknak a rósz embereknek el
szenvedi s őket meg nem bünteti, azzal az császár 
méltósága sértődik meg, s annak híre más országok
ra elterjed, azért kírem, hogy ebbe a dologban mint 
ennek a földnek szerdaija, orvosolja. Az portai mi
nistereknek szólló expeditiókat írattam. Az ma meg-
mustrált gyalog seregeknek fizetéseket, ruházatjokat 
continoáltattam. Bai Mihály uramnak volt előttem 
audientiája, előttem álló expeditiójához kipest infor
málván az reá bízott dolgokrúl. Essös idő volt. 

2. Szerda. Szabó András Vidínybül való megjö-
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vételivel az ö hozta hírekhez s dolgokhoz kípest be
akarván várni : a Bujurduleraben és Gyulára küldött 
hadak dolga miben determinálódik, ott való telelések 
iránt Vidinyben való menetelemet differáltam, és az 
mely szekereimre holmi egyet másokat rakattam volt, 
azokat is lerakatni parancsoltam, az mely belsőbb sere
geim az expediált lovas hadaktál elmaradtak, azok
nak élődisekrül s telelísekrül töttem rendelist, úgy 
marháim s lovaim telelísekrül is. Érkezek az galamb
vári Húszain bék, maga és az vár szüksíges dolgai 
végett fáradván hozzám. Az elmúlt ijjel nagy essö volt. 

3. Csötörtök. Estve felé audientiát adván a ga
lambvári beknek, az ott való praesidium és vár dolga 
végett vígeztem vele, melléje Décsei Andrást rendel-
vín oly instructióval, hogy ott az praesidiumnak meg
fizessen, ínstructiója szerint minden dolgokat rendben 
vegyen, ottan magának szállást foglaljon, hogy a mi
kor innen Vidinyben való indulásunk liszen, az oda 
való kapitányságra elmehessen, most penig az rela-
tióval vissza jujjön. Erkezinek Veterani német gene
rális levelei, minap az német quártélymester által 
küldött levelemre választ küldvin, Veterani passust 
is küldött, ha emberemet kívánnám Debreczen felé 
küldeni a tatár által elraboltatott szegínység dolgá
ban. Bai Mihály nramot is ma indítottam meg Driná-
poly felé az magyarországiak ríszirül való residen-
sígre, minthogy ő kegyelme kaftányoztatott volt fel 
azon hivatalra a vezérttil. írattam ö kegyelme min
den occurrentiákrúl Sándor Gáspár uramnak, írattam 
az vezér thihájának és Reiz-Effendinek törökül, írat
tam ha változni tanáltak volna az portai ministerek, 
deákul. az új vezérnek, jancsár agának, vezér thihá
jának és teffterdárnak, megküldvín az Csaffer passa, 
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vezérnek az én dolgomba írott levelit is. írattam az 
francziai oratornak, Skerlet uramnak és Marchio de 
Lorának is, úgy Madács uramnak is, minthogy az 
útba elő" fogja ö kegyelme tanálni, adjungáltam Bai 
uram mellé Durcsányi Ferencz szolgámat és egy pos
tát is, bogy azokat a Menzil-fermán mellett előre ex-
pediálja a levelekkel, minthogy maga ö kegyelme 
lassan járhat, a maga lovain menvin. Szeles idő "volt. 

4. Péntek. Érkezek meg Palánkrúl az postames
ter együtt az komornyikkal, véghez vivin ottan az 
reá bizott dolgokat. Érkezek meg Landor-Fejérvár-
rúl Szabó András és Inczédi István az seerdártúl, kí
vánságom szerint való válasszal bocsátván őket a 
szerdár, maga agáját is küldötte vélek, császár czi-
mere alatt való fermánt adván az aga kéziben, kivel 
Vidinyben menvin, az minap embereim ellen alkalmat
lanságot követett törököket megbüntesse, és az én ott 
lejendb" szállásom s qnártélyom iránt is minden dol
gokat eligazítson. Alkalmatlan változó idő volt nap 
estig. 

5. Szombat. Idején reggel magam mulatságáért 
kimentem vadászni, minthogy az íjjel nagy hó esett. 
Küldöttem fel a sajkámat L.-Fejérvárra holmi ked
veskedésekkel. Küldöttem el a szerdár agáját Vidiny
ben, és vele együtt magam szolgáiban is egynihányat. 
írattam az vidinyi kadiáknak, adtam két török útile
velet törők pecsétem alatt, egyiket ott maradó szol
gáimnak, másikát az vísszajövöknek, kik az odavaló 
dolgokról fognak informatiót hozni. Hideg csendes 
idö volt. 

6. Vasárnap. Isteni szolgálat után voltak külömb 
külőmb dolgokrúl, udvari belső seregim szüksigeik 
kitöltlsekrÜl, telelísek rendírül, az útra Vidinyben 
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velem menendöknek útra kiszítésekrtil dispositióím, 
foglalatosságim. Küldöttem Bujurdulemben két kato
námat levelekkel az Száva mellé quártélyba küldött 
hadaim után valamely újjabb dispositiókkal. Egyni-
hány gyalog zászlóimat reformálván és az többi közé 
osztván, az református és sereg nélkül maradt tiszte
ket magam eliben hivatván, mind élésekrül, mind ru-
házatjokrúl, valamint ha seregek volna, rendellst tí-
vín, arrúl komornyikomra és élésmesteremre commis-
siót adtam, a vitézlő rendet kivánván ez iránt is con-
tentálni. Az elmúlt íjjel nagy hó esett, nappal is ha
vazott, estvc felderült. 

7. Hétfő. Feles suplicátiók szaporodván, azokra 
való választítelben és az mindennapi folytatandó dol
gokról való dispositiók kiadásában tölt el az idő. Az 
rhámi törökök és a kuruczok közt livín valamely con-
troversia, azoknak eligazítására expediáltam Inczédi 
István hívemet, délután penig az itt való palánkot 
jártam meg kívül belől lovon. Reggel fagyos, délután 
penig szép meleg idő volt. 

8. Kedd. Az mely hó az íjjel esett, el nem olvad
ván, kimentem vala szánkázni. Érkezek Sándor uram 
levele Cserneczrül, küldvin vissza hajdúim által ha
vasalföldibb valamely sertéseket konyhám szüksé
gére. Szép tiszta idő volt. 

9. Szerda. írtam leveleket az cserneczi kapitány
nak, az havasalföldi vajdának, és abban inclusive az 
Duna kapitányának Ali passának; írattam Bukureszt-
re Szalontai István szolgámnak is, mely levelekkel 
bizonyos postámat expediáltam. Megjött Inczédi Ist
ván is Rámbúl, véghez vívin az reá biz ott dolgokat, 
hozta meg hírit annak is, hogy az ellenség tegnap reá 



287 

jfivín az palánki szénákra, felégette. Az íjjel kemény 
dér volt, nappal penig szép tiszta idö volt. 

10. Csölftrtök. Érkezek meg Szent-Andrási János 
szolgám L.-Fejérvárrúl, ki az ott való szerdár mellett 
residensem volt eddig is, nímely oda való dolgoknak 
relatiójival. Érkezének meg némely katonáim, kiket 
Bai Mihály urammal küldöttem vala Rásnyárúl Bai 
Mihály uram levelivel, ott ülvin posta lúra Durcsányi 
Ferencz szolgám is az lengyel postával, onnan hozták 
vissza az lovakat, kiken innen mentenek. Érkezek 
Décsei András is Galambvárábúl az oda való dolgok 
relatiójával, és az ott való praesidium rendbe való 
vételinek hírével. Azomba az felesíges kurczokat a 
azoknak cselédjeiket conscribáltattam mind itt s mind 
Jeni-Palánkon. Szép tiszta idö volt. 

11. Péntek. Fuskásimat és nímely szolgáimat haj -
tokkal kiküldöttem Ressova felé való erdőkre, egy-
níhány napra való ílíssel s kíszülettel, azután belső 
dolgaimban való igazgatásim s dispositóim voltának. 
Az íjjel hó esvín, megfagyott, utánna penig napestig 
tartó essö volt. 

12. Szombat. Az elmúlt éczaka mind olvadott, 
igen lágy idö volt, ma is hasonló, de tiszta fínyes idő 
volt, kimentem vala nyulászni magam mulatságában, 
déltájban vissza tértem. Érkezek azomba Madács Pé
ter uram Philippiböl, az fermány szerint való tíz er-
színy piuzt az haracsiaktúl kézhez vívín, meghozta. 
Zsófiában az erdélyieket és erdélyiekbül álló szol
gáimat jó rendben hagyván az porta, állapotjok mi
ben légyen, ö kegyelme declarálta. 

13. Vasárnap. Madács uram hozta pinznek hadaim 
és szolgáim közibe való kiosztása felől dispositiómat 
kiadtam, valamely ríszit deputálván az minap L. Fe-



288 

j ér vár ott zálogban vetett ezüstmivemnek kiváltására. 
írattam instructiót az oda küldendő emberemnek és 
a 1.-fej érvári szerdárnak s jancsár agának. Vadászat
ra kiküldött embereim is szerencsés vadászatjoknak 
praedájábúl öt özet és egy vadkant küldöttének be. 
Isteni szolgálat után communióval éltünk reggeli órá
kon. Szép tiszta, és ugyan áprilisi forma meleg 
idö volt. 

14. Hétfő. Inczédi István hívemet bizonyos in-
structióval és az Fejérvárra szólló török levelekkel 
expediáltam, rendeltem egy Körösi Pál nevű hadna
gyomat is a landor-fej érvári házam gazdájának, kit is 
Inczédi urammal expediáltam s ezen alkalmatosság
gal a zálogom kiváltására való pínzt is elküldöttem. 
Felesen lívín lovas zászlóim alól elmaradott katonák, 
a kik nímely vétkekírt leveleskedtek, gratiájokat 
publicáltattam, az kik harmad nap alatt bejünek. Ér
kezek meg Bujurdelembül Bai László karabílyosim 
hadnagya, az ottan való dolgoknak informatiójival, 
hozván egy lovas labancz rab hadnagyot is, kit az 
oda quártélyba küldött katonáim fogtak Ilók alatt, 
hozott Bai László levelet mind az ott való tiszteim
től, mind az ott való passátúl. Kimentem vala lovon 
sétálni, mivel ma is olyan lágy s csendes idő volt, 
mint tegnap. 

15. Kedd. Nímely tisztiben való fogyatkozásáért 
és dispositiómhoz s parancsolatimhoz való maga nem 
alkalmaztatásáért az fökomornyíkomat Ugróczi Lász
lót megfogatván, tömlöczbe títettem, töttem azért a 
másik komornyiknak dispositiót, hogy a hadak 
közé a fizetist kiosszák és az udvar nlpe között is 
nímely dolgok eligazittassanak. Az Jeni-Palánk vi-
díki falukrúl az faluk kenézeit élőmben hivatván, 
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igazításban vettem dolgokat az quártélyozás iránt. 
Volt examenje az BaiLászló hozta labancz hadnagynak 
és ugyan Bai Lászlóval együtt jött lovas hadnagyom
nak Kis Andrásnak. írattam választ két karabílyosom 
által az Bujnrdulemben livö hadaim tiszteinek, paran
csolván általok Szent-Andrásinak, hogy a mit irán
tok a szerdárral végezhet, ezen katonák által adja 
erősekre. Szép idö volt. 

16. Szerda. Vadászatra kiküldött szolgáim szép 
nagy öreg szarvú szarvassal, özekkel, fáczánokkal, 
császár-madarakkal compareálának. Jeni-Palánkra 
küldöttem az oda való hadaim fizetésivel postameste
remet Pápai Gáspárt, itt is penig hadaimnak fizetni 
parancsoltam, kihez hozzá is fogtak arra rendelt szol
gáim. Az itt való kadiának több törökkel volt audien-
tiája,conferentiát tartottam nimelybecsülletes híveim
mel, azután Veterúni generálisnak leveleket expedi-
áltam rabok dolgában. Isáki Jánost a juni-palánki 
praesidium ezer-strásamesterit Palánkra törvényre 
küldeni parancsoltam, hogy ottan igazodjék dolga. 
Szép tiszta idö volt. 

17. Csütörtök. Az udvari kapitányságok alatt livö 
gyalog hadaknak fizettettem, udvari és conventiós 
kötelességben livö szolgáim felöl is tettem rendelist, 
hogy azoknak is fizessenek, úgy arrúl is rendelist 
tettem, hogy mindenféle közönséges cselédeknek fize-
tfeek kiosztassék. Azután becsületes híveimmel asz
talhoz ülvin, egynihány órákig mulattam. Estve felé 
szapora és zápor essö kezdett esni. 

18. Péntek. Reggel halászni s vadászni kimen
tem volt, nem volt sem az halászat, sem a vadászat 
hasznos mulatság nélkül, ebidet is az Morova morot-
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vajánál öttem. Megérkezék válaszom L.-Fejérvárrul 
azokban az dolgokban, kikkel Szent-Andrási János 
expediáltatott volt. Érkezínek leveleim Jeni-Palánk-
rúl Horvát Mátyás és Szamárosi dolgában, az német 
tisztektől is jött tudósításom Kos Mihály és Gyula 
felé küldött embereim iránt is. Essös idö kezdett 
lenni, de megint fel tisztult. 

19. Szombat. Az tegnap érkezett levelekben 11 vö 
dolgokhoz kípest híveimmel egész ebidig conferen-
tiát tartottam, leveleket Írattam L.-Fejérvárra, Gyu
lára és Bujurdulemben, úgy Jeni-Palánkra is, paran
csolván ott való kapitányomnak, hogy Szamárosi J á 
nos lovas hadnagyomat, az mely négy száz német fo
rintokat érette kérnek, rajta kiváltsák, és az Horvát 
Mátyás saczába acceptálják. Meleg tavaszi forma 
szép idö volt. 

20. Vasárnap. Érkezek meg Inczédi István Lan-
dor-Fejérvárrúl, az oda való dolgokról való informa-
tióval. Az tegnap irott levelekkel expediáltam Petró-
czi István uramat L.-Fejérvárra, és onnan Bujurdu-
lemben bizonyos instructió mellett, fizetésekre az oda 
quártélyozó katonáknak hó pénzt is küldvín,s bízván 
más dolgoknak folytatásit is Petróczi uramra, kiken 
ottan által esvin, mindjárt vissza térni parancsoltam. 
Szép idö volt. 

21. Hétfő. Idejín reggel mihént megvirradott, ki
mentem vadászni, de az idö igen megessösödék hirte
len, és az Mláva is megáradván, minthogy hintóval 
és felesígestül voltam, a vízen által nem mehettem, 
vissza jöttem azért ebíd tájban Poserolczára, délután 
holmi ezpeditióim íratásához fogattam. Estig abban 
foglalatoskodtam. Jeni-Palánki praesidiumom meg-
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fizetíse, és egyéb oda való dolgok relatiójával vissza 
hozták Isáki Jánost, kit az ott való kapitány székin 
megaententiáztanak, és ad executionem ide hoztanak. 
Estig mind esett az essö, egy kevéssé megállott, de 
éczakára meg neki indult. 

22. Kedd. Valamennyire feltisztúlván az idö, ki
mentem vala az Morova mellé egy morótvának halász
tatására , szép mulatságom volt az halászattal, gya-
lommal halásztattam, szép és egynlhány féle halakat 
fogattam. Nímely országokról útban livő embereim 
felöl érkezvin hírem, eleikben és siettetisekre küldöt
tem. Változó essös idö volt. 

23. Szerda. Tegnap az bal lábam lapoczkájában 
érzettem fájdalmat, de kiállott éczakára, e napokban 
ugyan a bal kezemnek az nagyobb újában érzettem 
fájdalmat, de az is két nap után elmúlt. Érkezének 
délután Bnkuresztröl havasalföldiből Sándor Gáspár 
uram informátiójival. Megérkezett Csontos János be
járóra is Vidinybül együtt a szerdár agájával, ott hagy
ván Oblaczkit és Szendrei nevű élésmesteremhez tar
tozó szolgámat, hozta a vidinyi bék és kadia leveleit 
Kemény idö volt 

24. Csütörtök. Az tegnap érkezett levelekhez és 
az előttem való dolgokhoz kipest adtam ki mind szó
val 8 mind írásban minden rendbeli tiszteimnek s szol
gáimnak dispositióimat. Az landor-fejérvári szerdár-
nak, jancsár agának és Zagarcsi passának leveleket 
Írattam. Petróczi István urammal elküldött bejáróm 
Debreczeni János is megérkezék L.-Fejérvárrúl az 
szerdárral concludált dolgoknak informatióival, meg
hozván azt is, hogy elment Petróczi uram Bujurdu-
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lemben livő hadaim közzé. Reggeltül fogva délig ha
vas essö esett. 

25. Péntek. Karácson első nap. Ma lévén emléke
zeti Christus urunk születésinek, isteni szolgálattal 
töltöttük az időt Az Vidinbül jött szerdár agáját egy 
öltöző köntössel és valamely tallér pínzzel is megaján
dékozván , és a Fejérvárra szólló leveleket is kézibe 
adván, expediáltam, íratván Szent-Andrási Jánosnak 
nímelly az szerdárral közlendő dolgokrúl, és ugyan 
azon katonákat oly formán expediálván, hogy Petró-
czi István uram után irt leveleimet Bujurdulemben vi-
gyik. Feltisztúlván hideg idö kezdett lenni. 

26. Szombat. Karácson másod nap. Valamely iga
zitások végett Daróczi András uramot által hivatván 
Jeni-Palánkrúl, az isteni szolgálat véghez menvin, 
vele s több híveimmel hosszas dolgaim voltának. Szép 
idö volt. 

27. Vasárnap. Karácson harmad napja. Az egy s 
más felé rendeltetett expediálandó személyeknek volt 
audientiájok, oonferentiák, instructió és levéliratások 
•oltanak, az reggeli isteni szolgálat után elsőbb rendű 
híveimet s tiszteimet összve gytijtetvin, az Szent István 
és Szent János emlékezetíre, s azon a néven lévő hí
veimnek kedvekért az külső palotán öttem s mulattam. 
Híves idö volt. 

28. Hétfő. Az mely hajókat a Dunán Vidínbe le
menni rendeltem, azokat elkészítvén, arra rendeltetett 
szolgáimnak, és holmi telelisemhez szüksíges alkal-
matosságimnak a Dunára való kiszállításárúi dispo-
sitiót adtam ki. Az udvari praedikátoromnak és Dósa 
Mihálynak audientiát adván, minthogy a praedikátor 
maga dolgai és curálása végett kiredzett Bukureszt-
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re, elbocsátottam, és Dósa Mihályt pro comitiva mel
léje rendeltem, és egyszersmind valamely száz tallé
rokat is adtam kéziben, kiken valamely vásárlásokat 
vegyen szüksígemre. Bai Lászlót is karabllyosim 
hadnagyát egynihányad magával, úgy mint 60 magá
rai Pancsovára expediáltam qnártélyban, írván általa 
az l.-fejérvári szerdár Pancsován livő Abdnraman ne
vű agájának. Daróczi arammal is dolgaimat végezvín* 
vissza küldöttem, hogy mind Bai Lászlót expediálja, 
s mind Madács uram útjára szüksiges szalahorokat s 
kisíröket elkészítse, s kíszen várja. Beborult lágy idő 
volt, éczaka penig egy kis hó esett. 

29. Kf(l(t. Reggel nimely fő és kapitányi renden livö 
híveim jelenlittekbenhozattam magam elibenatömlöcz-
ből vasban Isáki Jánost jeni-palánki pracsidiumnak fö-
strásamesterit, minthogy magát azon sententia alatt is 
a mint megsententiáztatott, arra obligálta, csak tülem 
életinek legyen kegyelem, Istennek szenteli életit, és 
az praedikátori hivatalt követi teljes életiben, azért 
arra a tekintetre nízve Istennek ajándékoztam életit, 
ésabsolváltam mind rabságábúl, mind az sententiátúl, 
és elbocsátottam. Történt azomba az én udvaromba hal
latlan példa, egyik vice lovászmesterem Kovács Ger
gely 8zemílyében, kinek is felesígem egy szolgálóját 
adta volt feleségül e tavaszon, más egy csizmadia 
szolgámmal czimborálván, megétette az urát méreg
gel, és az ijjel hala meg, gyanúságbúi azért mind a 
kettőt megfogatván, világosságra jött dolgok, szegíny 
Kovács Gergelyt penig eltemettettem. Kimentem az 
hajókhoz is, megindítván Madács Péter uramat nigy 
hajóval nimely impedimentumimmal, Ő kegyelmivel 
együtt expediáltam az udvari praedikátoromat és 
Dósa Mihályt is, hogy Csernecznél kiszállván száraz-
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ra, onnét kövessék útjokat Bakaresztre. írattam Dó
sa által magam és felesígem neve alatt a havasalföldi 
vajdának Szpatár Mihálynak és Constandin Sztolnik-
nak az cserneczi kapitánynak, és ugyau most Buku-
reszten resideáló szolgámnak Szalontai Istvánnak. 
Madács uram által penig küldöttem leveleket az po-
ricsai és hersovai békéknek, vidinyi Pajazet beknek, 
Juszup passának és a kadiának. Rút havas idö volt, 
estve felé tisztulni kezdett. 

30. Szerda. Jó reggel felgyüjtetvín minden fel-
tanáltatható felsőbb rendeket, udvari és vicze tiszte
ket, volt a gyilkos szemílyeknek sokáig tartó revi-
siójok, voxra menvin azért a törvénytétel, az törvény 
lúfarkbn való meghurczolásra és nigygyé vágásra 
Ítélte mind a kettőt, az törvinyt azért executióban kí
vánván vetetni, hogy testamentumot tehessenek s a ha
lálhoz kiszüljenek, és az executió helyin sírt is ás
hassanak nekiek, parancsoltam felöle, az öszve gyűj
tetett emberek eliben hozattam Isáki Jánost, decla-
rálván, hogy micsoda okokra nézve kegyelmességem 
járult hozzá, életinek meggratiáztatásában, de senki 
ezen példát ne vegyen, mert valaki azokban a dol
gokban tanáltatik, és kiváltkípen méltóságom s be
csületem sérelmiért minden kedvezls nélkül executió
ban vétetem azt az büntetist, az kit Isáki Jánosnak 
kellett volna szenvedni. Az ijjel nagy dér volt, nap
pal csendesebb, de ugyan hideg volt. 

31. Csütörtök. Reggeli könyörgís után dobot 
veretvín, zászlókkal kislrtettem ki az megaententiáz-
tatott szemílyeket, az leginyt lúfarkán meghurczol-
ván, azután kezeit és lábait elvagdaltatván, úgy vet-
tík fejit, az asszonynak peniglen, felesígem régi 
szolgálója lívín, ki Bécsben is mellette lakott, s ide 
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is vele bujdosni lejött, csak az akasztófa alatt vétet
tem fejit, jelenlíttíben lívín az latrának executiója, 
mind az legíny s mind az asszony kezeit az akasztó
fára szegezték fel, így lön kimenetelek az egész né
pek irtóztató példájára. Érkeztek levelek Veterani-
tóls Antonitúl az rabok dolgában, és nimely dolgok
ban magukat excusálván, kikben az németeknek pa-
rolájok volt. Az íjjel nagy hó esett s fagyott is nap
estig, az szapora hó penig meg nem állott. 

F I N I S . 



IN NOMINE DOMINI. 

Anno 1694. die 

1. Január. Fenlek. Istennek legyen áldott neve 
érette, az ki ennyi változások és bujdosásomnak szá
mos esztendei után ezen áldott napot s új esztendőt 
adta érnem szenvedhető egésségben s állapotban. 

Az reggeli praedikatiót vitte véghez az megsen-
tentiáztatott jeni-palánki strásamester Isáki János, 
az Miatyánkrúl praodikálván. Fejérvárott livö resi-
densemnek vivln tudósítását az Szerémsigben livö sze-
ginységnek az Bujurdelemben telelő katonáim ellen, 
és az osztrovaiak az ottan praesidiumúl livö hajdúim 
ellen hogy panaszt tettének a szerdárnak, azon mate
riában rescribáltam. Sokféle egyvelges hírek folyván 
azomba az constanczinápoli s drinápoli állapotokról, 
postám is, az miólta a vezér Fejérvárrúl elment, nem 
jtivín, perplexe voltam, az útban lehető s remínlhetö 
emberim eliben azért vezetík-lúval egy karabílyoso-
mat és egy palotásomat küldöttem az császár útján 
Nisig oly dispositióval, hogy Nisen is két három na
pig subsistáljának, és az jövő emberimre vigyázza
nak, ha elötanálják az olyakat, sietve hozzák. írtam 
az Nisen livö passának és jancsár agának is ezen 
dologrúl. Az idö feltisztúlt, az ijjel hó esett s ma is 
hogy beestveledett. 
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2. Szombat. Az partialisokat az eddig való ero-
gátiókrúl, komornyikká számadásit és szolgáim kezek 
alatt livö javaim inventariumit, kiket újonnan inven-
táltak, revideáltam, azoknak olvasgatásival töltöttem 
az időt, ki is mentem vala a mezőre, de rendkívül 
való hideg és mord idő lívín, hamar bejöttem, foglyo
kat, fáczánokat és nyulakat verettem. Karansebesbűl 
szabadulván valamely kurucz rabok, azokkal az oda 
látott, hallott dolgokrúl beszíllettem. 

3. Vasárnap. Ma is keményen tartott az idő, níha 
ugyan havazott is. Szabadált meg pénzem útján Sza-
márosi János nevű, próbált vitéz ember, lovas hadna
gyom is, kivel is sokáig beszíllettem, és kegyelmes-
Bégemmel éltettem, tett relatiót az oda látott s rabsá
gában experiált dolgokrúl. 

4. Hétfő. Megérkezék Petróczi István nram Bu-
jurdalembűl, az Száva mellől, ott lakván egy hétig, 
hadaimat jó rendben hagyván, hajón jött le a Száván 
Fejérvárra s onnan a Dunán jött le Osztrovához. Ki
mentem vala szánkázni, noha a bal lábomba belső bo
kája felől való erekben, és a jobb kezemnek középső 
tyjai felöl való féjiben gyenge alteratiót és fájdalmat 
érzettem, kit az estvéli gyomrom megterhelísinek tu
lajdonitok. Estve felé feltisztúlt, szél volt és fagyott is. 

5. Kedd. Vöttem Poricsárúl Madács uram levelét 
42 taktalián az hajókkal együtt való békességes le-
"whetisekrűl, az cserneczi kapitányiul megjöttek in-
Den expediált postáim, hozván a cserneczi kapitány 
toahersovaibék leveleit, az császár fermánya mellett 
"av38alföldibtil administrálandó marháknak kiszen va-
'yoltokrúl, csak percipíalására expediáljam embe
r t , kirül már Madács uramnak van instructiója. 
Daróczi uram levele jött vala nimely hajókon oda 
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ment törökök felöl, kiknek revideálására küldöttem 
némely szolgáimat. Kemíny idö volt. 

6. Szerda. Megérkezínek embereim Rámtúl, a 
Dunának nagy zaja miatt által nem mehetvín Palánk
ra, a mely törökök penig hidasokon 3 zászlóval men
tek volt oda, azokat elötanálták, kik is az kuruczok-
kal együtt valamely Kuricz nevű helyen próbálván, 
valamely pandúrokat fogdostak el, és pandúrok fele
ségeit is hozták el, az szerdár fermánya mellett kö-
vetvín el ezen excursiót. Az mely nehezsiget az ke
zem fejíben érzettem, ma is hasonló formában livín, 
magamat roszabbúl nem érzettem. Kemény idö volt. 

7. Csötörtök. Az rendkívül való szél és fergeteg 
oly mértékben volt ma s az íj jel, hogynagyubb akár
mely télbe sem lehetett, sem dologhoz az ember nem 
foghatott, az Duna és Morova is nagy zajjal folyván, 
senki nem járhat, én is magamat csak az meleg ház
ba continnáltam, minthogy a kezem fejiben is nem 
kissebbedett az daganat, hanem öregbedett, noha még 
feljebb nem ment, és nagyubb fájdalmat sem érzek, 
hanem tüzessebb daganatját sokkal. 

8. Péntek. Az elmúlt ijjel hasonló rettenetes idö 
volt, nappalra valamennyire csendesedett, és estvére 
annál is jobban csendesedett, az hó is neki indult, 
szaporán esvín. Érkezek meg a lengyel postám Dri-
nápolybúl, nagy pachetákbúl álló levelekkel, kiknek 
revideálásában töltöttem el az egész napot, de még 
sem érhettem véget benne, minthogy sok clavisos írá
sok vadnak benne, ezen levelekbe livö uimely hírek
ről írtam levelet a 1. fejérvári szerdárnak és ott való 
residensemnek, minthogy kért a szerdár, hogy ha va
lami híreim lesznek, tudósítsam. 

9. Szombat Az idö megcsendesedvin, szárközép-
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nél feljebb érö hó esett. Az levelek magyarázatját, 
clavisok fordítását elvégezvin, azután a levelekben 
llvö dolgokrúl extractust csináltam, és a dolgokról s 
hírekről conferentiát tartottam, jtívín levelem mind a 
francziai ministerektül, mind Moldovában livö resi-
densemttil, mind Drinápolyban llvö magyar és erdély-
orezági híveimttil s kapithiháimtúl, úgy Zopbiában 
quártélyozó nlmely híveimtül. Érkeztének ezen úttal 
leveleim a tatár Chámtúl, fövezértül, Reiz Effenditül, 
Zulfikar Effenditül, ngyan a vezér levele a havasal
földi vajdának szólló jött hozzám, kiben parancsolja, 
hogy a németekhez küldendő emberemet országán 
által kísirtesse és accomodáltassa. Az galambvári 
beknek is érkezvín levelei a portai ministerektül, 
azokat is bizonyos emberem által megküldöttem. Az 
mostani portai informatiókhoz, nagy havakhoz és ke
mény téli időhöz kípest differálnom kelletvin a Vidlnbe 
való utamat, Madács uramnak egy hosszas levelet 
Írattam tovább mihez alkalmaztassa magát, és egy Vra-
csai Mahmut nevű agájának is a vezérnek írattam, mint
hogy a mint informáltatom, az én dolgaim végett ex-
pedíáltatott Yidínbe. Az kezem fájdalma valamennyi
re csendesedett. Szép idö is lívín, szánkázni kimen
tem vala. 

10. Vasárnap. Az portai és francziai s lengyelor
szági békességre czélozó expeditiókhoz hozzá fogat
ván , azoknak iratásiban voltam foglalatos napestig, 
de az isteni szolgálatok s praedikácziók is véghez 
mentek Szép tiszta és csendes idö volt. 

11- llctlö. Ma is a levelek íratásában foglalatos
kodtam , de még is bennek véget nem érhettem, sok 
munkáim után délután 3 órakor fogattam az ebídet 
hofmesterem Káinoki Farkas uram szállására, és a 
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farsanghoz kípest sokáig oda mulattam, estvével is 
felesigestül. Ma is nagy hó esett. Vadászni s mada
rászni kiküldött szolgáim is sok szép fáczánokkal, 
foglyokkal és nyulakkal compareáltanak. 

12. Kedd. Még sem szakadott vége a sok expe-
ditióknak, napestig azokban munkálódtam. Érkezek 
Nagy Gergely nevÜ ember Fejérvárrúl, minthogy 
Debreczen felé való menetelit insinuálta, Debreczen 
városának, és azon a földön livö hajdú városoknak 
irt czimeres és pecsétes fermánt az szerdár in patenti, 
az hódolás és adózás felöl fenyegetíssel, ide hozván 
elsőbben a fermánt, innen kívánván és a szerdár is 
recommendálván expeditióját. Szeles de lágy idö volt. 

13. Szerda. Érkezvin hozzám a galambvári bék, 
választ tett azon levelekre, kik a portátúl jöttének 
hozzá, rendelte egy szolgáját, klrvín, hogy az én em
beremmel lemehessen, kinek én is annuáltam. Erke-
zínek meg L.-Fejirvárrül postáim az szerdár s ott 
livö embereim válaszával, én penig az expeditiók 
iratásiban véget érvín, magam mulatságában kimen
tem vala nyulászni és fáczányozni. Estve felé expe-
diáltam az lengyel postát a galambvári bék emberivel 
együtt. Sándor Gráspár uram informatióihoz kípest, 
mind újabb instructiójára hatodfél arcus papirosra 
írattam, úgy az magyar és erdélyországi residensim-
nek, és Macskási Boldizsár s Inczédi Mihály uraimék-
nak, kik most Drinápolyban vadnak, írattam Zophiá-
ban quártélyban livö híveimnek Nemes János uram
nak, és minap ottan betegen maradt csuhadáromnak 
Durcsányi Ferencznek és egyik bejárómnak Bai And
rásnak, kit Sándor uram írása szerint útba fog tanál-
ni, küldtem levelet az nisi pássának és jancsár agá
nak is. Sándor uramnak küldött pachetákban penig 
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küldöttem választ az francziai oratornak és Marchio 
de Lórának, a portai ministerek közül penig Írattam 
választ Reiz Effendínek, Znlfikar Effendinek, vezér 
thihájának, és Skerlet uramnak, vissza küldvín a fő
vezér levelit is, kit most küldött vala Sándor uram, 
a mennyibe a vezér annuentiája nímely dologban való 
instantiáim iránt nem egyez a Sándor uram informa-
tiójával. Küldtem választ a tatár Chám levelire, és az 
tatár Chám Bas Hasznadárjának is írattam, úgy a 
magam residensim mellett livö tolmácsomnak Haszán 
agának is. írattam az mellettem bujdosó, s hüsigem-
be livö rendek s hadak képében az vezérnek, és ti
najának egy egy suplicatiót, Skerlet uramnak is ezen 
Írásokat magam neve alatt is deákul, és a thihájának 
irt más levelekben recommendálván. írattam Bukken 
uramnak is, ki Drinápolyba létembe a franczia orator
nak volt secretariussa, most penig Thessalonicaba livö 
francziai kereskedők között consul. Irt felesigem 
Marchio Lóra uramnak választ levelire. íratott fele
sigem és írtam én is az francziai királynak, és fö-
ministnernek Groysi uramnak, írattam a lengyel kö
vetnek, kit most Drinápolyban várnak, craedentia-
kíppen Sándor uramra relegálván nímely dolgok
ban, úgy Jablanovszky uramnak, és Lengyelország
ba lívő francziai oratornak szólló leveleimet Sándor 
uram által a lengyel követnek recommendálván, hogy 
Jablonovszky uram a franczia udvarhoz szólló leve
leket francziában szolgáltassa, ugyan azoknak dnp-
licátái recommendáltattak pro transmissione Marchio 
de Lóra uramnak. írtam egy jó akarómnak ezen al-
alkalmatossággal Grtircsi Mehmét passának, ki most 
Drinápolyban van, és mindezen leveleknek pariajit 
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küldöttem meg Sándor aramnak pro directione sua. 
Ma igen szép és tavaszi forma idö volt. 

14. Csütörtök. Az Galambvári beknek volt au-
dientiája, kit is elbocsátván vissza ment Galambvárá
ban, üresedvín dolgaimtúl, az elmúlt napokbeli kólt-
sígeket, s partialekat revideáltam, és az sok suppli-
cansoknak adék választ. Érkezek levelem Fejirvár rúl 
a szerdártúl, bocsátottam vissza fejírvári házam gaz
dáját Körösi Pált. Ma is lágy ldö lívin, kimentem vala 
az mezőre, visszajövet szánkázva jöttem vissza. 

15. Péntek. Újlaki Gergely nevű újlaki falubeli 
ember expediáltatott 40 napi terminusra, más la-
bancz rab társával együtt, kinek a mennyiben az én 
hiveimtül száz ötven talléron lett egy török úrtúl sza
badulása, kezessé maradt itten egy Horvát János író
deákja, annak kezességén és maga hitín bocsáttatott 
el, hogy meghozza azon pénzt, de vállalt fel valamely 
dolgokat is magára, mind a landorfejirvári szerdár 
előtt, s mind én előttem az oda való dolgoknak ki 
tanulásában, és a Szerdáinak vezéri czímeres pe
csétje alatt költ fermányát is viszi Debreczenre, és a 
hajdú városokra, s több azon a földön lívö helyekre 
az holdolás iránt. Az asztalnokomat Palaticz Istvánt 
az káronkodásért megfogatván, törvényesen kíván
tam prosequálni, de a fő rendek instántiájára ab
ban hagytam, külső büntetés, és hopmesterem 
szállásán való pálczázás nélkül mindaz által nem 
maradott 

16. Szombat. Sok ktilömb különbféle aprollkoa 
dolgaim s igazgatásim voltak. Erdelybül Tömösvár, 
s Gyula felöl várt embereim, postáim elkisvín; Da-
róczi uramnak Írattam, értekezlsekre küldje bizo
nyos emberit, és Antoninakis Írjon az Erdelybül váró 
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leveleim, 8 embereim felöl, mint hogy ö expediálta. 
Havasalföldibtil váró marháknak is eleikben küldöt
tem, parancsolván az vélek lívő comitivának, hogy 
accelerálják jöveteleket. Reggel lágy idö lívin, ki
mentem vala szánkázni. 

17. Vasárnap. Reggel orvossággal éltem, mint
hogy az estve mintegy csömörMl contrahált altera-
tiómat érzettem, kibtil aztán származott az, hogy a 
jobblábomnak a térdem alatt lívö horgas inában, és 
az ballábomnak a bokájában nagyobb nehézséget ér
zettem, az emiitett orvosságnak háromszor volt ope-
ratiója, délig ágyamba feküvín, úgy hallgattam az 
praedikatiótis. Délután egy csomó levél érkezek Jeni-
Palankrúl nimely egyéb informatiokkal együtt, az ott 
való kapitány küldte meg Veterani generális és Antoni 
leveleit, kik között van egy passus-levele is Vetera-
ninak, ki mellett Erdélybe küldhessem hozzá emberei
met Érkezett meg az kornéta hordozom Ecsedi János 
is L.-Fejírvárrtil, az ott való szerdár nekem és a ve
zérnek irott leveleivel, kiben nekie irt levelemhez 
kipeBt recommendál a fővezérnek a szerdár, s instál 
egyszersmind a hadaimnak adandó élés és költsig 
iránt, hozta leveleit s informatióit az L. fejérvárott, 
és Pancsován llvö szolgáimnak is. Ma is kemény 
idö volt 

18. Hétfő. Délig sok belső foglalatosságim, más
utt quártélyba livö hadaim iránt dispositioim, s apró-
líkos expeditioim voltának, írattam Daróczi uramnak 
Palánkra, küldje postáját Erdélybe bocsátott szol
gám András deák eleiben, és Horvát Mátyás restau-
tiában livö dolga végett is, emlékeztetvén parolájá
ra, és hiti mellé kívánván. írattam Szappanos Mi
hálynak is Bujurdulembe livö hadaim kapitányának, 
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és Bai Lászlónak Pancsován quártélyozó katonáim 
hadnagyának, küldvén valamely kölcsigct is szüksí-
gekre. írattam választ az l.-fejérvári szerdárnak, és 
bujurdulemi passának. Ezen dolgaimat elvégezvén, 
fogattam ebédemet Nemessányi Bálint uram szállá
sára, és estig oda mulattam híveimmel együtt. Sza
pora hó esett, estve penig megállott 

19. Kedd. Érkezek reggel Fekete János, Horvát 
Ferencz ezere-strásamestere Horvát Ferencztül elő
re informatiokkal, feles török leveleket is hozván 
Gyulárúl és Tömösvárrúl, nekem és az fejérvári szer
dárnak szóllókat, én is azért a hírekrül a szerdárt tu
dósítottam. Daróczi uramnak dispositiomat küldvin az 
oda érkezett katonák és törökök felül, az palánki 
praesidiarius hadaim, és tisztek által megtanálván, 
suplicatiójokra kívánságok szerint való választ ad
ván, vissza bocsátottam. Az farsanghoz kipest be
csületes híveimmel mulattam, és azután szánkázni ki 
mentem. Kemény idö volt, reggel hó is esett. 

20.. Szerda. Az török végházakbúi érkezett feles 
török leveleket megmagyaráztatván, azokban lívö 
dolgokhoz, és Fekete János hozta hírekhez képest, 
minthogy Sándor uram által a minap érkezett posta 
által is insinuáltatik az gyulaiak állapotja felöl 
való hírküldis, ma reggel az portai expeditiokhoz fo
gattam, és mind estig azokban munkálódtam. Megér-
kezének azomba az előtt egy héttel az postámmal 
elküldött kisérő katonák, kik meghozták hírit, hogy 
még pénteken délután Jagodinán posta lóra ült haj-
vász, a kengyelt felérő nagy havak lívín arra felé, 
és mindenütt, azért jöhettek oly kísőre vissza. Érke
zett egy Karabílyosom is Pancsováról gyalog nímely 
szüksíges informatiokkal Kemény idö volt-
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21. Csütörtök. Küldöttem nimely szükséges dis-
positioimmal Boczkó János egyik komornyikomat L. 
Fejérvárra és Pancsovára. Meg jött emberem Rámtúl 
is, ki is meghozta hirit, hogy senki a Danának nagy 
zaja miatt által nem járhat. Némely mostani oe'cono-
miához tartozó tiszteimben tisztekbe való fogyatko
zásokért, és az hadi tisztekbe is az káromkodásért 
az minap megfogatván, s azoknak is dolgok ma el
igazodott, s bizonyos conditiók alatt a fogságbúi el-
bocsátattak. Az tegnap, s az íjjel írott leveleket előt
tem bepecsételvin, az komornyikim mellett livő 
egyik szolgámat Görög Miklóst expediáltam postán 
Drinápolybavíratván az fő vezérnek, thiháiának 
Reiz-Effendinek, tatár Chámnak, és Skerlet uram
nak, annál büvebben Sándor Gáspár uramnak cir-
cumstantialiter az occurrentiakrúl, megküldvín a 
l.fejérvári szerdár a vezérnek írott levelit is, kit 
az én requisitiomra, mint egy recommendatoria formá
ban küldött vala ez napokba. írattam az francziai ora-
tornak is ezen alkalmatossággal, és mind ötét, mind 
a felyebb emiitett ministereket Sándor uram bővebb 
instructiójira relegáltam. Az elmúlt éjféltül fogva, és 
ma is napestig szaporán esett az hó, és oly nagyok a 
havak, hogy miolta törökországon lakunk is, ilyen 
nagy havakat nem értünk. 

22>. Péntek. Az rettenetes nagy hó miatt semmi 
dologhoz nem foghatván, itt benn contineáltam ma
gamat, de az idő is szeles volt, délután penig nagy 
fergeteg is volt. Komornyikim számadási revisiójába 
véget érvén, és az elmúlt hat esztendőnek forgásiban 
minden interveniált költségimnek perceptióit s ero-
gatioit rendben vévén, micsoda személyek által, és 
micsoda, s mennyi ezerekbül álló summák erogálód-

MOKUM. - PT. XV. 20 
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hattak esztendőnként, és ingenere is feltétetetvén, úgy 
az jövő campaniára szfikslges requisitumokrúl s szüksi-
ges dolgokrúl extraetust csinálván, ezekben tölt el az 
idö. Ezek ntán becsületes híveimben egynihányat deno
minálván, hogy legközelébbaz elmúlt esztendőben in an
no 1693. lett minden rendbeli költségek általok is revi-
deáltassanak, és'a difficultások kiadása, s azokra való 
replica alkalmatosságával, az ily számadások censora 
alá is bocsáttassanak, arrúl töttem speciális dispositíót 

23. Szombat. Érkezének Pancsovárúl levéllel Bai 
László két katonái; voltak holmi aprolíkos igazgatá-
sim is, s irásim. Déltájban asztalhoz ülvin, híveimmel 
való mulatással, tánczolással, és szánkázással egész 
sötét estig mulattam magamat. Ma csendes idő volt, 
est ve felé hó kezdett esni. 

24. Vasárnap. Nem interveniálván semmi oly fel
írásra méltó occurentia, az kemény és hideg időben, 
benn continealtam magamat. 

25. Hétfő. Az éjjel annál is hidegebb idö volt, és 
ugyan olyan, hogy már nagyobb nem lehetett Érkez
tek a l.-fejérvári szerdár, és más ott 11 vő szolgáim 
levelei, kikben recommendálja a szerdár némely Tö-
mösvárra s Gyulára szóló leveinek embereim által 
való megküldésit, kikre választ írattam. Délután pe-
nig Kassai István gyalog kapitányomhoz mentem 
ebédre, és estvével is sokáig ott mulattam híveimmel. 
Kemény idö volt. 

26. Kedd. Többire heveréssel, és az időnek ke
mény voltához képest belső dolgaim igazgatásiban, 
nimely suplicatiokra való válasz adásokban tölt el az 
idö. Ottan ottan hó esett, estve felé jobban is beborult, 

27. Szerda. Szolgámat küldtem volt Rámhoz a 
Duna állapottyának vizsgálására, de miolta Fekete 
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Jánost által tőtték volt, senki az olta által nem jár
hat, már a Dunának jege is két felől nagy részint be 
fagyott. Érkezek meg a komornyikom Boczkó János 
L.-Fejérvárrúl, de ö sem mehetett által Pancsovára, 
hanem hagyta az én, Bai Lászlót concernaló disposi-
tioimat írásba L.-Fejérvárott az költsíggel együtt, kit 
Pancsován lejendő vásárlásira a sertíseknek deputál-
tam vala, hozta a szerdár levelit, és Sándor aram egy 
csomó levelit is, kit az szerdár agája hozott Driná-
polybúl, kiben inclnsive küldte meg Székely Zsigmond 
informatioit az Moldovába érkezett, és onnan a Por
tára menő lengyel követ dolgában vele való confe-
rentiájárnl, és a tatároktól lengyel országban Ilyvón 
is belül a király jószáginak elrablásirúl, mely ez tél
nek elein lőtt. 

28. Csütörtök. Horvát Ferencz kapitány az vele 
livő lovasokkal és gyulai s tömösvári törökökkel dél
után megérkezék, minthogy a Duna is beállott, Jeni-
Palánknál jégen jött által, volt audientiája az tömös
vári Topaly Husszain passa agájának, ki is oly in-
structióval küldetett az urátúl, hogy elsőben L.-Fej ér
várra menjen, és onnan a magával hozott emberek
ben kettőt vissza küldvin, maga Drinápolyban men
jen postán, más egy tatár agájával együtt az passá-
nak. írtam azért én is választ Sándor Gáspár uram
nak a Csaffer passa agája hozta levelekre, írattam 
Székely Zsigmondnak is Jásvásárra Komáromi János 
uram által, minthogy ott való continuuskodását mind a 
mostan jövő lengyel követ, mind a francziai orator 
kívánják, committálván azért neki, hogy ottan sub-
sistáljon, újabb dispositiómtúl várjon. Ezen levelek
nek megadását Sándor uramnak, minthogy embersi-
gért is vállalta, concredáltam a tömösvárr passa agá-

20* 
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jának. Érkezek egy lovas hadnagyom Bereczki Péter 
nevű Bujurdelembtil, az ottan telelő hadak állapotjá-
nak informatiójával. Rendkívül való kemény idő volt. 

29. Péntek. Volt reggel audientiája a gyulai tö
rököknek és egy Mehmét passa csuhadarjának, ki 
praesentálta az nra levelit és ajándikát, az gyulaiak 
fáradt állapotjokhoz kípest ma is helyben maradtak, 
az tömösváriak penig kalauzt kirvín, Szendrö felé 
reggel elmenínek. Horvát Ferencz kapitányt a vele 
jött lovas tisztekkel megakarván becsülni, szállására 
mentem, és az ebldet is oda fogadtam, Petróczi István 
uramotis oda hivatván, vélek sokáig mulattam, kit kit 
az ö rendi szerint ajándékkal megajándékoztam, voltak 
holmi belső szüksíges dispositióim is. Kemény idő volt 

30. Szombat. Conferentiákat tartottam: az elmúlt 
napokban küldött Veterani generális passusi mellett 
micsoda instructióval küldj em embereimet, az gyulai
akat is ma elküldtem L.-Fejérvár felé. Bereczki Pé
ter lovas hadnagyomat valamely dolgokkal küldöttem 
Bujurdelem felé. Töttem dispositiót az Horvát Feren-
czel jött lovasok intertentiójárúl is. Jeni-Palánkhoz 
szekereimet és öszvéreimet expediáltam az Dunán túl 
livö fáinkból oda gyűjtött élésemért, tartván a Duna 
jeginek felbomlásaiul, minthogy aprónkint essö esni, 
az hó apadni és az idő is lágyulni kezd. 

31. Vasárnap. Ma még jobban apadott ésolvadott 
az hó, estvére kelve megint valamennyire fagyni kez
dett, az előttem llvő expeditió iránt igen distractus vol
tam, még sem nyugtathatván meg elmünetnimely dol
gokban, lívín függőben az Drinápolybúl várható in-
formatiókra, kivált a lengyelek követslge iránt Érke
zek meg az karabélyosim strásamestere István deák 
Pancsovárúl némely informátiókkal, hajtván konyhám 
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tartására valamely sertéseket is, kiket ottan vásárlot-
tanak embereim. Jött hosszas informatiója az L.-Fe-
jérvárott resideáló szolgámnak nímely szükslges dol
gokban. 

FEBRUARIUS. 

1. Hétfő. Az szokott és az franeziai doctortúl 
praescribált orvossággal éltem valamely alteratiom-
nak érzisihez klpest, kinek is volt három operatiója; 
azután aprólíkos dolgaimhoz láttam, éléses szánaim, 
és öszvireim is Jeni-Palánkrúl megérkeztének, és 
minthogy még a Duna jege erős, njabban ahátralivő 
élésnek is elhozatásárúl dispositiót tettem. Kemény 
idő volt. 

2. Kedd. Az időnek ma újabban lágyulása volt, 
az cső is esett, a hó olvadott, és merő tavaszi forma 
idő volt, szánkázni kimentem vala felesigestíil Pru-
govára, a hol lovaimnak s barmaimnak nagyobb ré
sze volt, onnan vissza jüvin, délután érkezek egy 
gyulai és tömösvári török, volt audientiájok, a 
gyulai hozta hírit, hogy ez előtt 12 nappal Gyula 
alatt az ellenség próbált és a fáért kijáró törökökben 
27 valót elfogták, de az gyulaiak is nyelvet fogván 
köztilök, az nyelv ollyat mondott, hogy csak azért 
jöttek, hogy a Gyula körül való jegeket, s vizek ál-
lapottyát megvizsgálják, mert feles németek gyüle
keztek Debreczenhez, ki megakarná próbálni őket az 
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jégen, ezen hírmondó török Landor-Fejérvárra sietvén, 
meghagytam, az éczaka éjfélután meginduljanak, jól 
tudván, hogy ezen hírt al.-fejérvári szerdár megfogja 
Drinápolyba küldeni, Írattam én is mind a szerdár-
nak, s mind Sándor Gáspár uramnak, mind penig 
Andrásínak, recommendálván neki Sándor uramnak 
szóló levelemet. Bujurdelembe telelő hadaim ezeres 
strásamestere Mihály deák is érkezek levelekkel, 
hozván valamely pénzt is a szabatkai rácz kapitány 
sarczában, kinek egy részit ott osztották ki az ott 
lívö lovas hadaim tisztei köziben az tíilem vett annu-
entia szerint. 

3. Szerda. Az Osztrovnik panaszira, és nimely 
egyéb dolgok vizsgálására és eligazítására küldöt
tem Pápai Gáspárt a postamestert Jeni-Palánkra 
commisio mellett. A mindennapi szüksiges dolgokról 
voltak újabb dispositióim, a nagy télhez kípest min
den igen megszükülvin, és a hova embereim expedi-
áltattanak is, nem jöhetvín, az mindennapi élődisrtil s 
konyhám tartásának modalitásárúi töttem dispositiot. 
Én ma alteratiót érzettem az görcs miatt, és a na
gyobb lábom újjában is, de máskínt a bokámba is. 
Igen szép, s merő tavaszi idö volt. 

4. Csütörtök. Daróczi uram jőve Palánkról, hoz
ván be fogva valamely kurucz rabokat is nimely ex-
cessusokért. Bai László is Pancsovárúl érkezek, vi
cehadnagyára biz van a sereget, mig ide jár, nimely 
informátíok adása kedviért jött. Érkeztek valamely 
informatióim L.-Fejírvárrúl is. Én ma jobban voltam 
a lábomra. Ma is lágy idö volt, délután penig havazni 
kezdett, estvefelé nagy szél támadott, és hideg is kez
dett lenni. 

5. Centek. Az tegnap érkezett levelekre választ 
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títetvin, írtam a szerdárnak, írtam Szent-Andrásinak 
is, kinek és a több L.-Fejírvárott lakó szolgáimnak 
is tovább való subsistentiájokrúl, provisiójokrúl ren
deltet tettem, s küldtem költsiget élésekre. Volt audi-
entiájok Bai Lászlónak és Daróczy Andrásnak, ez 
után holmi szüksíges dispositioimat írásba udvari 
tiszteimnek. Ezek után főbb renden lívő híveimben, 
tiszteimben s elsőbb rendű aszonyokbanfelgyüjtetvin, 
estig mulattam vélek együtt. Igen kemény idő volt. 

6. Szombat. Hol egy, s hol más részét kezdte 
járni a lábomnak a gyenge formába való fájdalom, 
ma a jobb lábomnak a vastag inába érzettem nehízsi-
get Galambvárába éléssel küldöttem az öszvéreimet, 
egyik lovászmesteremmel Szabó Andrással egyní-
hány lovassal, megszükülvín az ott valópraesidiariu-
aim élés dolgábúl. Ma kemény téli idő volt, délután 
ugyan egy kevéssé olvadott. 

7. Vasárnap. Daróczi urarnot vissza küldtem Pa
lánkra nímely dispositiókkal. Érkezett két rendbeli 
hírmondó is Palánkrúl, az egyik az ellensígnek kíszü-
leteirül, s nímelyeknek a praesidiáriusok közül Bok-
csára az ellenslg közé való szökísekrül, másik rend
beli, hogy a faluk, a kikbe hódoltanak, az ellensigtül 
nem maradhatnak, pusztán akarják hagyni helyeket, 
és által kérecznek a Dunán s helyt kivannak magok
nak mutattatni, azon hírmondók hozták hírit a Duna 
jeginek annyira való megerösödíslnek, hogy faltörő 
álgyúkat is el lehet rajta vinni. Keminy idő volt. 

8.Hélfó. Petróczi István uram nímely híveimmel, 
s szolgáimmal Jeni-Palánkra kéréczvín, bíztam én is 
nímely dolgoknak eligazítását azon végházha ő ke
gyelmire. Érkeztek leveleim L.-Fejírvárrúl, és Bu-
jurdelemben lívő tiszteimtül. Küldöttem esatakippen 
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egynehán lovast által a Dunán a fenforgó hírekhez 
kipest. Reggel szokott orvasságommal éltem, altera-
tiomat érezvln. Ma lágyabb idő volt. 

9. Kedd. Az tegnap érkezett levelekre választ 
tétettem. írattam az l.-fejírvárí Molának török püs
pöknek is választ a nekem irt levelire, ezen levelek 
megiratása és ebéd után kimentem vala felesigestfii 
szánkázni az osztrovai szigetben az Duna jegin által, 
holott minden dolgokat revideálván, estvére vissza
jöttem. Ma szép idö volt, délután penig eső is esett. 
Ebíd előtt volt audientiája a szerdár agájának, ki is 
az szeginysig adaja felszedésiért küldetett ide. 

10. Szerda. Megérkezinek Galambvárábúl szol
gáim, lerakván ottan az praesidium szüksigire kül
dött élést, élig nagy kínnal s bajjal utazhattak a 
rettenetes nagy havak miatt. Megérkezék Palánkrúl 
Petróczi uram is. Ma holmi belső aprólikos dolgaim
nak igazgatásiban voltam foglalatos. Az elmúlt esz
tendőkbe forgó, miolta török országba bujdosom, dia-
riumoknak, inventariumoknak, párias könyveknek, 
komornyikok, élésmesterek s egyéb költsigemet ero-
gáló szolgáim számadásainak rendbe vételiben tölt el 
az idő. Az mely csatát által küldtem volt a Dunán 
Szamárosi János hadnagyommal, hoztak nyelvnek egy 
bokosai rácz katonát. Az elmúlt íjjel lágy idö volt, 
mai nap estig olvadott, s a hó is igen kezdettapadni. 

11. Csütörtök. Volt audientiája Bárány Mátyás
nak jeni-palánki gondviselőmnek. Az után volt Sza-
márosinak, és a hozott rácz nyelvnek, azután penig 
Bai Lászlónak, kit is a Lándor-Fejirvárra szóló leve
lekkel, és az emiitett rácz nyelvvel, és az ott való tö
rök tiszteknek valamely bárányokkal való kedvcske-
dissel expediáltam úgy, hogy L.-Fehérvárott dolgát 
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vlgezvin, zászlójához Pancsovára menjen. Azután 
a nifli jancsár agának, és passának szóló leveleim
mel a kornéta hordozómat Ecsédi Jánost expediál-
tam Drinápolybúl Tárható szolgáim, vagy postáim 
eleiben, oly instrnctioval, hogy ha Nisig embereimbe 
nem tanálna, egy néhány napig Nisen snbsistáljon 
költségemen, és várrakozzék a jövő emberekre. Isá-
ki Jánost is hazájában bocsátottam magyarországra a 
Hegyallyára, kire én is biztam nimely dolgokat. Ebéd 
után kimentem vala szánkázni, s oda ki töltöttem az 
időt. Vacsorán voltam vendége Bai Mihályné asszo
nyomnak felesigestűl, és több híveimmel együtt Az 
éjjel egy kevéssé fagyott, nappalra kelve megint lá
gyált, és napestig olvadott. 

12. Péntek. Az elmúlt éjjel is lágy idő volt. Ki
mentem volt szánkázni újabban, és egy ideig oda mu
lattam magamat. Érkezek azombaegy váradi Alajbék, 
ki is hozta a szerdár levelit, de sok dolgaim livin, 
reggelre halasztottam a vele való szembelételt, mint
hogy postám érkezett Drinápolybúl, kit is 30.januarii 
expediált Sándor uram. 

13. Szombat Az levelek olvasásában végett ér
vén. azután conferenciát tartottam, s hozzá fogattam 
a levelek Íratásához. Érkeztek azomba Palánkrúl fe
les leveleim, kinek egy része Vidinbtil Madács uram
tól érkezett, egy része pedig Bukureszten lévő szolga
imtól Szalontay Istvántól, más risze Moldovába livö 
resideraemttil Székely Zsigmondtól, és ugyan a Mol
dovai vajdától. Estve felé megérkezék Stefan posta 
is Jászvásárral, hozván aDrinápolyban menő lengyel 
követ levelit, és ahoz annectálva Jablanoczki uram 
levelét, és ugyan a francziai király lengyel országba 
lévő oratora leveleit is, melyek nagy confidentiával, és 
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derik dolgokkal telylyesek. Voltaudientiája azváradi 
Alaj beknek, kit is megtartóztattam, és felöle a szer-
dárnak hírt adtam, minthogy a mely faluknak hará-
csok szedésíre expediáltatott, azoknak én a harmad
évi vezérttíl három esztendőre való szabadsagot, s 
fermánt nyertem volt, kinek is terminusa még messze 
telik el. 

14. Vasárnap. Érkezének két renbeli leveleim 
L.-Fejérvárrúl. Érkezek meg Bereczki Péter hadna
gyom is Bnjnrdelembül, kivel együtt jött azodaquár-
télyozó hadak kapitánya is L.-Fej érvárig, de Mihály 
deák által ordinantiamat vévén, visszament. Daróczi 
uramat is nimely hadnagyokkal sietve hivattam Pa
lánknál, kit is nimely dispositiókkal visszaküldöttem. 
Az expeditiokba véget érvén, a portai ministerek kö
zül írattam az Seislamnak, urmeli kaziaszkereknek, 
föteftedárnak, Reiz-Effendinek, fö janosár agának, 
írattam választ az frauczia oratornak, és lengyel kö
vetnek is. az török, és lengyel ministerekkel való dol
goknak folytatására hosszas instructiót küldöttem 
Sándor uramnak, ezen levelekkel expediáltam Brassai 
nevű postámat, azután Bálint napja livin ma, Nemes-
sány Bálint uramnak tisztességet akarván tenni, vele 
és több becsületes híveimmel egynlhány óráig mulat
tam, magát tisztességes köntössel megajándékozván, 
mind szolgáinak köntöst csináltatván. Az éjjel alkal
mas dér volt, ma penig olvadóit 

15. Ilétfé. Ujobban érkezek hirem L-Fejérvár-
rul, hogy a mely Otyüz oldmud passa L.-Fejérvárnak 
a némettül való megvételekor német rabságba esett 
volt, Bécsbül megszabadulván, tegnap kellett L.-Fe-
jérvárra bejűni, és valamely Kapuosi passát is vár
tak oda, mind ezen emiitett passáknak szólló levéllel, 
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mind a l.-fejérvári szerdárnak szóllóvals bizonyos in-
structióval küldöttem L.-Fej érvárra Horvát Ferencz 
áramot, vele együtt Kis Farkas hadnagyomat is, hogy 
onnan a Tömösvárra s Gyulára szólló levelekkel ex-
pediálja. Izentem Horvát Ferencz uramtúl a szerdár 
tolmácsának, hogy ha hírrel tart s hűségét megmu
tatja, kegyelmességemet várja. Az bal kezem hüvely
ke jobban megdagadván, valamely timsós tyukmony 
fejirível beköttetvín, az tüzességet kivette, de jobban 
megdagadt. Lágy idö volt 

16. Kedd. Az íjjel kllyebb is terjedett az kezem 
fejire és csuklyójára s boka csontjára a fájdalom, 
azért is nagyobb alteratiótúl tartván, azfrancziaidoc-
tortúl praescríbált orvossággal éltem, ki után na
gyobb bágyatságot érzettem. Küldötte élőmben Da-
róczi uram egy karansebesi tömlöczbül szabadult ka-
tonámot, kit e nyáron Tömösvárra küldvin levelekkel 
fogták volt el a labanezok, többi között a francziai 
kemény hadakozásnak beszili a hirít a németek kö
zött, és hogy Antonit is a karansebesi commendanst 
is a franczia ellen viszik, úgy értette a németek kö
zött Mind éjjel lágy idö volt, s nappal is esö esett. 

17. Szerda. Nyughatatlan éczakám volt az bal 
kezemnek fájdalma miatt, felyebb is terjedvín már 
az kezem fejinél az inakra s erekre, gondolván az 
éczakai idö változás okozta, mert rendkívül való 
szél volt, a ki is olvasztott, nappalpenig szép tiszta idö 
•olt, ebéd tájban magamatfelvivin, dolgaimhoz láttam. 

18. Csötörtftk. L.-Fejérvárr a szerdárnak jött le
vele, kiben kívánja az Palánk vidíkin lakó szeginyslg 
harácsszedisit Felhivattam az Yáradi Alaj békét, 
ki is ezen dologra deputáltatott szemily, emberemet 
adjungálván melléje, Rámba küldöttem, committálván 



316 

Daróczi uramnak, hogy ne impediálja. írtam azomba 
a L.-Fejérvári szerdárnak, megküldvín az itt való 
kadia pecsétje alatt azon szeginysígnek az fővezér-
ttil általam nyert szabadság iránt való fermanyának 
páriáját, és lássa, ha annak praejndicítimával cselek
szik, én vele nem veszekedem. Lágy idő volt, eső 
is esett 

19. Péntek. Noha nehézségét nagyobbat, de for
dulását is kezemnek nem érzettem, jobb karomon az 
medianát megvágattam, őt findzsányi vért bocsátat-
ván ki belőle. Délután Horvát Ferencz megérkezék 
Fejérvárrúl, ki is hozta levelit a l.-fejérvári szer-
dárnak, tolmácsának, és a jancsár agának, hozott 
parancsolatot a harácsszedő Alaj beknek is, hogy 
mingyárt vissza menjen, és hadja abba a harács 
szedíst, nem akarván semmit cselekedni az én ked-
vetlensigemmel, egyéb dolgokban is cum contenture-
solvált az szerdár. Kis Farkast az Duna jege felbom
lása miatt Gyulára el nem kűldhetvin, vissza hozta. 
Beborult lágy idő volt. 

20. Szombat. Az magammal mindenfitt hordozni 
szokott sok külömb külömbféle míssilis leveleknek 
rendbe vételivel foglalatoskodtam, ma feles suplica-
tiok is gyfilvin öszve, azokra is resolváltam, job-
bacskán érezvín magamat, fel voltam napestig. Essős 
idő volt. 

21. Vasárnap. Ecsédi János kornéta hordozóm 
megérkezett, senkire az várt postaim, s embereim kö
zül nem akadván. Az harácsszedő Alaj bék után a 
szerdár levelit elküldöttem, hogy mingyárt vissza jfl-
jön. Magam fen voltam, ebidet is az fő rendekkel 
együtt evén. Szépen feltisztúlván, tavaszi forma 
idő volt. 
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22. Hétfő. Az lábomra valamennyire jobban vol
tam, felöltözvín, az melly comediához klszültenek az 
udvariak, és feleslgem fejér-cselédje, holnap lívín 
farsang végi, magam, s mások mulatságára, ma vi
tettem véghez az ablakom előtt, ki is órákig tartott, 
azután az ebíd vacsorával együtt lívln, annál többet 
tartott, és lakadalommal ment véghez, felgyüjtetvin 
a fö rendekben, s hadak tiszteiben. Szép tavaszi for
ma idő volt. 

23. Kedd. Az farsangnak ma lívin vége, az teg
napi farsangosok meg vendégelések felöl tettem ren-
delíst, Ígértem egyéb díscretiomat is nekiek. Az lá
bam fájdalma az talpomban szálván, és egy lípíst is 
reá nem tehetvin, alteratióim voltának. Az 1.-fejér
vari szerdár tolmácsa levele érkezek, ,az bécsi rab
ságbúi szabadult passa oda való érkezisirül, relatio-
irul, azon rab passa levelivel. Az Duna jege mind 
Osztrovánál, mind Jeni-Palánknál felbomlott, és meg
indult, ki miatt az Dunának rendkívül való árjának 
hirit hozták, úgy hogy Jeni-Palánkon a kis kapun be 
megyén, s a nagy kapun megyén ki a Duna vize. 
Lágy idő volt. 

24. Szerda. Az kezem fájdalma egészen távozni 
kezdett, az daganatja is égiszen kiment. Reggel volt 
audientiája az váradi Alaj beknek, ki is re infecta 
bocsáttatott vissza Landor-Fej érvárra. Némely dispo-
sitiómmal expediáltatott Szabó András lovászmeste
rem Palánkra. Szép tavaszi idő volt 

25. Csütörtök. Az lábaimra erőtlenül voltam, az 
lábom feje meg dagadván, úgy hogy estvével nehe
zen is állhattam reá. Szabó András Jeni-Palánkrúl 
megérkezett, referálja, hogy az Duna jege elbomlása 
után a mely hirtelen kezdett volt áradni a víz, hirtelen 
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megint apadni kezdett. Az Vidinbe Zophiában, Driná-
polyban livö híveimnek s szolgáimnak tovább való 
magok alkalmaztatásárúi tettem rendelist; az ily or-
dinántiáknak, és dispositióimnak kiadásában töltöt
tem el az időt Az íjjel dér volt. s hó is esett 

26. Péntek. Fenn voltam, de többire csak egy 
formában mint tegnap, úgy ma is. Nimely levelekbttl 
álló expeditiokat készítettem. Már, hogy lenyugodtam, 
érkezett Hajvász nevű posta Drinápolybúl elő álom
kor feles levelekkel. Szép tavaszi forma idő volt 

27. Szombat. Az íjjel mind inkább az leveleknek 
olvasásában munkálódtam, és ma is délig, délután pe-
nig nimely híveimmel azon dolgokról conferentiát tar
tottam. Érkezett egy strásamesterem Bujurdulem-
bül, együtt járván Szent-Andrási Jánossal s az szer-
dár oda járt commissariussával, kik valamely pana
szok eligazítására jártának oda, Andrási Fejérvárott 
maradott, tudósítván az ott való dolgokrúl. Reggel 
fagyos idö volt, estve felé lágyulni kezdett. 

28. Vasárnap. Érkeztek újabb leveleim a l.-fejér-
vári szerdártúl és ott lévő embereimtől, az Bécsbtil 
szabadult passának onnan való megindításárúi Dunán* 
kinek tovább való útját nekem is reoommendálja az 
szerdár. Küldöttem én is az osztrovai révhez excipi-
álására jó csoport lovast hintóral, hogy hozzám be
hozzák, de kemény idö és szél is livin, hihető Szend-
röbe subsistált, kire nézve az én eliben küldött lova
saim is estve az hintóval együtt bejöttek, elunván az 
várakozást a hidegen. Sándor Gáspár uram kívánván 
egynlhány lovast maga eliben, minthogy pénzzel, és 
az portának ezen campaniára tartozó dispositiójival 
jün, magam szolgáiban küldöttem egynihányat elei
ben Nisig, levelet is írván ö kegyelmének. Ezen dol-
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gokon kívül is nagy dolgok lívin előttem, conferen-
tiákkal és egy s más felé való leveleknek írásával 
töltöttem az időt. Ma fen voltam, de igen gyengén ér
zettem magamat, és fájdalma is bü mértékben meg 
volt az lábaimnak. 

MARTIIS. 

1. Hétfő. Küldöttem postán Fileki Mátyás bejá
rómat Lu-Fejérvárra Sándor uram irásibúl vett infor-
mstiókhoz kipest, mind a szerdárnak, mind a jancsár 
agának leveleket íratván, adtam neki bizonyos instrnc-
tiót némely híveimnek előttem lívö expeditiókhoz 
kipest, ebídhez ültem, estig mulattam, másikával és 
tánczolással vígezvín a vendígeskedíst Szép idő volt 
egész napestig. 

2. Kedd. Az osztrovai szigetben livö embereim-
tfil megjőve az hírmondó, hogy a bécsi rabságbúi sza
badalt rab passa, betegségét és az időnek kemíny-
algít okozván, az víz is zajosodni kezdvin, követ, 
hogy hozzám be nem jöhetett, onnan bement Rámhoz, 
oda kívánván emberemet, kire nézve én is valamely 
kenyir, kalács és báránybeli kedvekedlssel (minthogy 
törökül jól tud) küldöttem Horvát Ferencz nramot 
hozzája, Szabó András lovászmesteremet is vele el-
küldvin, hogy a passával együtt expediálja, és vele 
járjon Orosz-Csíkig, onnét penig kövesse útját Buku-
resztre és Jásvásárra, tívín oly dispositiót, hogy mind 
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a jeni-palánki, úgy a galambvári praesidiariusim kí-
sirtessék azon passát. írattam Szabó András által ezen 
alkalmatossággal az cserneczi kapitánynak, havas
alföldi s moldovai vajdáknak, Szalontainak és Dósá
nak, Székely Zsigmondnak, és abba inclasive JabLi-
noezki uramnak az békesslgrül, és az francziai ki
rály Lengyelországba lívö oratorának, Madács aram
nak , az vidlnyi Mabmút passának, jancsár agának, 
és az én ottan lívö szállásom gazdájának. írattam 
Ali passának is, és egy Karamanli nevű Szilisztriá
ban lakó kereskedő töröknek, ki egyszersmind Réz 
is, kinek két bajójára a vezérttil tavaly én nyertem 
volt fermánt szabados kereskedhetése iránt, melyfer-
mánt is ezen alkalmatossággal neki beküldöttem, úgy 
azért, hogy azon kereskedés alkalmatosságával az 
én szüksígemre, s nevem alatt leendő dolgoknak prae-
textusával követheti ezt az szabados járást, és hogy 
mint más kereskedőknek az ö hajóit nem foglalják el 
a császár szükségére, sem azon jóktúl, a kiket a ha
jóban hoz, vámot s harminczadot nem vesznek tflle. 
Szabó Andrásra bíztam valamely magam számára 
való lovaknak vásárlását is Moldovába, kire pénzt is 
adtam, és még az ősszel a mely 500 ökrökre adott 
fermánt a vezér Moldovára, hogy azokat is most kéz
hez vegye, s megválasza, minthogy a Moldovai vajda 
is martiusnak a felit adta terminusul, hogy akkorra 
elkészítik, s reá külgyék. Szabó Andrást leginkább 
azért expediáltam, küldvln marhához értő embert is 
vele, és oly postát is egy szolgámat, az kit a hírrel az 
marháknak megválogatása, kézhez vitele és a lovak
nak megvásárlása után előre expediálhasson. Ali pas-
sához peniglen azért küldetett, hogy ott e nyári szük
sígemre sajkát, s fedeles gemiát csináltasson Ali 
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passa assistentiájával, minthogy efféle haszoiiravaló 
hajóim is tavai, s ez idén elvesztenek. Küldöttem oly 
dispositióval is Moldovába, liogy ottan addig tartott 
residensemet Székely Zsigmondot tovább is ottan jó 
dispositióval hagyja (költsíget is küldvín nekie) és 
a lengyel országba szóló leveleket is Székely Zsig
mond ne a vajda postájátúl, hanem az hozzá járó len
gyel postátúl küldje az eddig praktikáit modalitás 
szerint. Ugyan mai napon expediáltam Nemessányí 
Bálint nramot és Ugróczi László főbbik komornyí-
komot Veteráni német generális ez elmúlt télen küldött 
parolája és passusa mellett, oly instructióval, hogy 
felesígemtül kézihez adott credentionalis levelei mel
lett Veteráninál szóval, és a bécsi udvarnál is memó
riáié által representálja és sollicitáíja az Munkács 
feladásakor való tractatusba és Hajzler generális el-
bocsátatásakor feltett s interveniált helyes praeten-
sioit, bízván más dolgokat is reája, komornyikomat 
penig azért is adjungáltam, minthogy oda az elmúlt 
esztendőkben jártattam, lehessen segítsigíre, kivált 
ha betegslge történnék, etiam pro futuro testimonio, 
annál inkább, halála ha történnék, öreg embersígihez 
kipest, a vagy ha a dolgok folytatására nizve ott való 
subsistentiájátvagyfelyebb való menetelít is kívánná 
az szüksíg, az bécsi udvar azon materiákban livö reso-
lutióit Ugróczi az komornyik hozná meg, adván vala
mely költsíget is kéziben Szebenben leendő vásárlá
sokra. Vittenekpenig ilyen leveleket, úgymint: Vete-
raninak, Kinczkinek és Hajzlernek szóló felesigem le
veleit, ugyan Veteraninak szóló levelet az magam neve 
alatt, két rendbeli memorialékot instructio formában, 
az vásárlásokról való jegyzést, munkácsi tractatus-
nak negyedik punctumát, Hajzler tractatussának 
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harmadik, tizennégy, és tizenötödik pmictnmit, Ba-
densis parolájának, és Hoffkirker decretumának pá
riáit, Veteranira szóló császár levelinek páriáját, 
Hajzler parolája páriáját, azokrúl, hogy ha kik az 
ötét kísérők közül elszöknének, az én hadaimba 
vissza küldi, Császár decretumának páriáját, Farkas 
Mátyás paroláját, Hadnagy Mártonnak irt levelet Ve-
teraninak a felesige dolgában, clavist is adtam Ne-
messányi nramnak az correspondentiára. Az íjjel 
rendkívül való dér volt, úgy hogy az én házamba is, 
noha fötötték vastagon fagyott meg a viz, s ketté is 
hasította a megfagyott viz s jég az edint, ma sem 
igen engedett, hanem dél tájban valamennyire. 

3. Szerda. Megtért Horvát Ferencz uram a pas-
sátúl Rámrúl, kihez expediáltatott volt, kit is mai 
napon expediált Rámrúl három üres gemiával, és 
egy fenyő hajóval jüvín le Fejirvárrúl, két fő hadna
gyimat és 50 gyalogomat rendelvin pro comitiva 
melléje, a jeni-palánki praesidiariusimbúl a dispositio 
szerint Szabó Andrást is a vele lívökkel együtt a 
passával expediálván Orosz-Csikig, tött relatiot a 
passa felföldi atyámfiairúl, nevezet szerint: a test
vér hugomrúl a Palatinnsnérül, a francziak operatióji-
rúl az imperiumba, Bavarusnénak a császár leányá
nak halálárúi, az német császár ez idei campaniához 
való kiszületírül, és hogy az sveciai királyt mennyi
ben kiváná a maga riszire pertrahálni, és a vagy 
csak ebben a campaniában a hadaknak valamely ri-
szit a császár maga pénzén meg fo gadni, az nagyob
bik hajadon leányának az császár az sveciai király 
fiának való igirisível is, de negatívat vett az sve
ciai királyiul, azt adván válaszúi, hogy sem a fran-
cziai királynak, sem a török császárnak nem livin 



323 

ellensige, hadat nem adhat. Már setitben az nagyubb 
kapunak bezárása után érkezek meg Drinápolybúl 
posta lovakon Sándor Gáspár uram. sok dolgokkal s 
feles levelekkel vele együtt jött be Szalontai István 
is Bukuresztrtíl a havasalföldi vajda nekem s felesí-
gemnek irott leveleivel, és az oda experiált dolgok
ról való informatiókkal, Szalontai Vidiny felől, Sán
dor uram penig császár útja felöl jtivln, casualiter 
akadtak egymásra Rassovánál, ott szálván meg első
ben Szalontai hálásra, vele együtt küldvín vissza 
Madács uram a két karabilyost, kit ez télen a nagy
havakban küldöttem vala oda. Volt ö kegyelmeknek 
mindketten audientiájok nállam, de az bővebb audien-
tián a beszílgetíst reggelre difleráltam, elsőben a leve
leket kivánván megolvasni, és a török leveleket meg-
magyaráztatni, relatiójához kípest mindazáltal Sándor 
uramnak, éjfél felé küldöttem egy bejárómat levelem
mel Nemessányi uram és Ugróczi után, hogy lovo-
kat, szolgájokat Palánkon hagyván, az palánki kapi
tány lovain jüjjenek vissza, a bővebb instructio adás 
kedviért. Szép tavaszi idő volt. 

4. Csölőrlök. Az leveleket megm agy áraztatván, 
a megolvasván, hozta Sándor uram a vezérnek két 
rendbeli leveleit, kinek egyike szól hadi dispositiói-
rúl, hozta a mellett a császár neve alatt két fermánt, 
az egyik reám, a másik a 1. fej érvári szerdárra szóló, 
a másik levele szól felesigem a bécsi udvarnál és 
Magyarországba livő praetensióért, s arrúl való an-
nuentiájárúl, kiben megengedte, hogy emberit har
mad magával Bécsben küldhesse, hozta a tatár Chám, 
Reiz-Effendi, vezér thihája és Zulfikar effendi leve
leit is, kik között kivált az Reiz-Effendi és Zulfikar 
effendi levelei igen szép magok ajánló s tanácsadó 
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levelek. Hozta a francziai orator, az n ni versalis tol
mács Skerlet uram, úgy Macskási Boldizsár s In-
czédi Mihály uraimék, és az portán livő residensim 
leveleit is, úgy innen valóexpeditiójátúl fogvást meg-
térésiig az dolgok folytatásárúi irt diarinmit is maga 
keze irása alatt, circumstantialiter tévén le a dolgo
kat, a mint folytak. Az karabílyosak hozták Madács 
uram tudósitásit az oda való dolgokrúl, a mint foly
tatta. Ezek után déltájban ebídhez ülvln le, s ebid 
felett Nemessányi uram s Ugróczi is superveniálván, 
Sándor Gáspár uramot sok fáradságos szolgálatiért 
contentálni s megbecsülni kivánván, több fö renden 
lívö híveimmel együtt megvendígeltem, egy magam 
alá való száz aranyon vett paripámmal, a házba be
hozatván, megajándíkoztam, és egy pár magam fegy
verivel is, és a vendégsíg muzsikával s tánczczal con-
cludáltatott s estig tartott. Szép idő volt 

5. Pénlek. Idejin reggel több conferentiára há
zamba bejárni szokott értelmessebb híveimmel együtt 
Sándor Gáspár és Nemessányi uraimékot élőmben hi
vatván, titkos conferentiát tartottam, híveim megegye-
zésibtil Nemessányi uramot az bécsi útra denominál
tam oly instructióval, hogy elsőben Veteraninál a dol
gokat repraesentálván, minthogy a passus, ki mellett 
expediáltattak, Veteraniig szól, hogy Bécsben Írhas
son tovább való passusa felöl, és Veteranival is re-
commendáltatására szabadságot adtam. Irt újabban 
felesígem Nemessányi uram nevére crcdentiakíppen, 
grófOlthamné1) Bécsbe lakó dámának, confidensinek, 
ki generális Aspermontnak felesígem vejínek testvér 
atyafia, és a magyarországi palatínusáénak az én test-
vír atyámfiának s húgomnak Eszterhás Pálnénak, 

') Altlianne. 
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írt az esztergomi érseknek Szécsenyinek, ki fogadott 
apja, irt az aulae caucellariusnak Stratmannak, úgy 
az cardinalisuak Kolonicsnak, Boljsztain herczegnek, 
Kenikszegnek, kik az bécsi udvarba első ministerek, 
küldetett oly instructióval Ugróczi Nemessányi uram
mal , hogy ö is a bécsi resolutiót tovább való útja fe
löl megvárja Nemessányi uram mellett Yeteráninál, 
és azzal a hírrel, úgy Veterani ezekbe való szavairúl 
hírt hozzon, addig penig Nemessányi uram Veterani 
mellett subsistáljon, a még újabb ordinantiámat veszi 
bécsi útja felöl, bízatott Ugróczira, hogy a mely pinzt 
az én híveim a tatártúl szabadított rabokért adtak, 
kikért is kezesek is maradtak, és abba is Veterani 
assistentiáját ígirte, azon pénzt, mely egyníhány eze -
rekre extendáltatik, ottan leválhassa, a választ Bécs-
bül való megjövésiig, és udvarom ruházatjára való vá
sárlásokra fordíthassa, kiért én itten az én híveimnek 
más pénzt adok. Ezekben véget érvén Isten segítsí-
gíbtil expediáltattak feljebb említett híveim. Ezen kí
vül is voltak egyéb dispositióim kiadatva Sándor Gás
pár uram által, directiója alatt lívö tiszteim, hadaim 
és szolgáim között az tovább folytatandó rendtartá
sokról. Napestig szép tavaszi idő vala. Estve érke
zek meg Fileki Mátyás bejáróm, elhozván magával 
Andrásit a szerdár mellett lívö residensemet, és az 
ott lívö házam gazdáját Körösi Pált nimely dolgok 
eligazítása végett pro reddenda ratione, hozta levelit 
a szerdáinak, jancsár agának és Kornarinak, a török 
császár építő mesterinek. Nyelv fogás kedviért Sza-
márosi János hadnagyomat egyníhány lovassal a Du
nán által expediáltam. Az cserneczi malom sáncza 
megerősítisirtíl, és újabb praesidiummal való muniá-
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lásárúl dispositiót tettem, mint hogy már az idö is 
nyílni kezdett. 

6. Szombat. Megjött emberem Palánkról, ki mind 
Nemessányi uram onnan való megindulásának, mind 
a portások próbára való elmeneteleknek hírit meg
hozta. Az szerdáinak, jancsár agának, Kornarinak 
levelekre választ titettem, és Sándor uram instructió-
ját megíratván, s a császár nekem s a szerdárnak szói-
ló fermányait, úgy a vezér nekem írott két rendbeli 
leveleit kéziben adván, a szerdárral közleni paran
csoltam. Décsei Andrást is elküldvin ö kegyelmivel, 
hogy a szerdárral való végezíshez kípest jó instruc-
tióval küldje ö kegyelme Bnjnrdelemben a hadak kö
zé, ki is Szappanos Mihály kapitányom helyett egy-
nihány napig ott continuuskodjék a hadak közt, míg 
amaz itthon való cselédit meglátogatja, minthogy fele-
Bíginek Isten fiat is adott. Küldöttem Décsei által 
levelet és ajándíkot is az bujurdelemi Sárkány Ibraim 
passának. Az fej érvári residensem és házam gazdája 
valamely fogyatkozásokért megfogattatván, becsüle
tes híveim instantiáj okra elbocsátattam, és Sándor 
urammal felmenni s előbbi hivataljokbaconfirmáltatni 
parancsoltam. Szép tavaszi idö volt. 

7. Vasárnap. Jó reggel expediáltatott Sándor Gás
pár uram az vele rendeltettekkel együtt, vívín magá
val valamely kenyér és kalácsokbúi álló kedveske-
dist az szerdárnak és nímely török uraknak, hajóra 
íilviu az osztrovai révben. Hajóm is megyén fel a 
nagy vizekre és nímely akadályokra nézve. Érkezi-
nek Pancsovárúl Bai László karabílyosi maga, úgy » 
tömösváripassa és Gyulán llvö Váradi István nevű be
járóm leveleivel, kiket a tömösvári passa L.-Fejérvárra 
menő emberei adtának kéziben, kikben írnak sokféle 
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hírekről s az ellensignek dispositióirúl. Szép tavaszi 
idő volt. 

8. Hélfó. Az Gyuláról s Tömösvárrűl jött levele
ket utánna küldtem Sándor aramnak, hogy a benne lívö 
híreket a szerdárral közölje, és a portára embere 
menvín a szerdárnak, ott lívö kapithiháimnak is meg
írhassa. Az hersovai bék küldötte meg Madács uram 
levelit a Bécsbül szabadult passát kísérő hajdúiratúl. 
Az elmúlt íjjel a bal lábom ikrájában és a féjiben 
egyníhányszor bele állván a görcs, sok ízben feléb
resztett, a más íjjel is azon lábomnak nagy fájdalmát 
érzettem, az térdem felé jött fel ma s tegnap, ki miatt 
az lépést is nehezen tehettem. Szeles idő volt. 

9. Kedd. Érkezlnek meg Szamárosi János hadna
gyom s vele elküldött vitézim, a mely lovas ellenség
re küldöttem, azokat felvertík, az becsei Tisza mellé 
való végváriak voltak, a ki fejek volt, azt heted ma
gával elevenen behozták, megexaminálván és relatió-
jokat írásban tívín, küldöttem Sándor Gáspár uram 
után Fejérvárra, megküldvín a rab passa recognitió-
ját is, kit a Poricsáig kisérő hadnagyoknak adott ke
zekben Az én rámi hadnagyom ellen, kit ottan sere
givel együtt praesidium formában tartok, ellene az ott 
való törököktől panasz jüvín ellene, a panasznak job
ban való investigálására, és ha közöttök amicabiliter 
el nem igazíthatja, mind az hadnagynak, mind az pa-
naszló feleknek élőmbe hozatására küldöttem Pogány 
Zsigmondot palotásim kapitányát ezen dologról szólló 
commissióval. Délig havazó idő volt, estve felé nagy 
szél támadott. 

10. Szerda. Az elmúlt éjjel rendkívül való szél 
volt, de olvasztott s száraztott is, a hol még valami 
kis havacska maradott is, mely idő változásához ki-
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pest a görcs lábaimat az éjjel is járta, és álmosan a 
két lábom bokájában való ereket igen megrántván s 
felébresztvén, nappal is jobban fájt, a térdem hajtásá
ban való inakra terjedvin ki. Nappalis nagy szél volt. 

11. Csütörtök. Alteratióm ma sem szűnik, noha 
a görcs nem háborgatott, de erőtlenséget s gyengén 
fájdalmát is érzettem tagjaimnak. Pogány Zsigmond 
megjőve Rámbúl, elhozván magával mind az ott való 
kadiát, mind az ott lívöpraesidiumom hadnagyát, nem 
igazíthatván el köztök amicabiliter a dolgot Az nagy 
szél mind ma, mind az íjjel tartott. 

12. Péntek. Volt audientiája a rámi kadiának és 
Nagyréti Mártonnak is, eligazítván köztök az interve
niált veszekedíst. Érkezínek egyníhány emberek Ma
gyarországbúi, kik minap annuentiámbúl mentek volt 
el, több itt maradt rabok kezességen, meghozván 
azoknak az pénzt, kik a keresztyén rabok szabadítá
sára adtak volt ki pénzeket. Érkezek meg Sándor 
uram embere Fejérvárrúl, az ottan folytatott dolgok 
informatióival, maga penig Pancsovára divertált ni-
mely dolgok eligazítása végett. Megérkezék Hadnagy 
Márton is Drinápolybúl, valamely vásárlásokat hoz
ván szüksigemre. Ma úgy tetszik, magam is könnyeb
ben voltam. Szép csendes tavaszi idő volt 

13. Szombat. Reggel volt audientiája a Magyar
országbúi jött postáknak, külön külön examinálván 
meg őket, egyik közülök prodncált jegynek egy gyű
rűt és arra kötött fejér sodratlan selymet Debreczen-
nek nímely hites eskütt emberei képiben, közönsége
sen a bírák akaratjábúl declarálván, hogy hódolni kí
vánnak, de most fejüket sem merik felemelni, mivel 
német companiák laknak rajtok, felkeresik mindazál
tal módját, remínkednek, tegyek jót vélek a porta 
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előtt, ök adajokat megszerzettek. Ugyan azon ember 
hozta K. M. követsígít is, hogy a reá bízatott dolgok
ban híven eljárni igyekezik, és hogy azon ember, a 
kihez küldetett volt valamely jellel, most nincsen Ma
gyarországon, Bécsbe van, mindazáltal felkeresi s pa
rancsolatomat véghez viszi. Noha a lábaimra nizve 
jobban kezdtem lenni, de a jobb kezemnek a kissebb 
újában szállott valamely fájdalom, ki megdagadt, és 
az kezem fejire is kiterjedett, noha szenvedhető fáj
dalommal, mert ebidet ehetvín, dolgaimhoz láthattam. 
Az éjjel újabban rendkívül való szél s fergeteg vala, 
és ma is alkalmas ideig tartott. 

14. Vasárnap. Vidínbe rendelt szolgáimat, a vice 
komornyikot Boczko Jónást, Inczédi Istvánt és Hu-
tsinyi Sándort instrnctióval a jövő campaniára szük
séges élésnek megvásárlására, és ugyan Vidínben 
valamely háznak megvásárlására való költsiggel ex-
pediáltam Jeni-Palánkra, s vélek együtt az postames
tert is, hogy onnan a hajón expediálja, bízván egyéb 
dolgokat is reája. írtam Madács uramnak, hogy on
nan maga is eljüjön, és senki ott egyéb ne maradjon 
a házhoz rendelendöken, és a vásárlásra denominált sze-
mílyeken kívül, az többi mind vissza jüjjön, a kik ott 
teleltek. írtam a vidini passának, ott lívő szállásom 
gazdájának és a havasalföldi vajdának, küldöttem oly 
két bujutultit is, kikkel Yidinbül Madács uram akár 
hová Törökországban küldheti embereit vásárlások 
kedviért. Estvefelé érkezek tudósításom a galambvári 
hadnagyomtúl s az ott való béktül a pandúroknak fel
támadásokról , és mind a Pek torkába az én hajdúim 
ellen, mind a galambvári szigetben lett próbájokrúl, 
és az ellenségnek a kis lyuknak elfoglalására való 
igyekezetírül, mely leveleket is küldtem meg Fejér-
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várra a szerdárnak, tudósítván a' Magyarországról 
jött posták hireiríil is. Alteratióm a jobb lábam hor
gas inában és a térdeimre is nem szűnik. Szép tava
szi forma idő volt. 

15. Hétfő. Érkezínek a 1-fejérvári építőmester 
Kornari szolgái és lovas szekere Fejérvárrtil, jelent
vén, hogy az asszonyok hajón jö, kinek is eliben hin
tómat és szolgáimat küldvén a Dunához, tisztessége
sen hozattam be, szállást és konyhárúl való gazdál
kodást rendelvin neki. Volt is Kornarinénak a fele
ségemnél audientiája. Megérkezének Bai András be
járóm és Durcsányi Ferencz egyik csohadárom Dri-
nápolybúl. Paskásimat és ahoz értő udvari szolgái
mat is hajtókkal vadászni kiküldöttem, magam penig 
csak egy formában voltam. Szeles idö volt. 

16. Kedd. Újabb alteratiómat érezvln, reggel az 
francziai doctortúl praescribált orvossággal éltem, de 
egy operatiójánál több nem volt, az is gyomorfájás
sal, ezen orvosság vételihez kípest a dologtúl is ma
gamat mint egy abstraháltam. Érkezek az hersovai 
bék embere az hersovai és poricsai békék leveleivel, 
ugyan azon törökökkel jött Madács uramtúl is egy 
hajdúm Vidinbül leveleivel. Szeles idö volt. 

17. Szerda. Egy Budai Ferencz nevű vén szol
gám, kinek máskint az törökök közt Húszain aga volt 
a neve, minthogy környtíl is metszett Volt, sKonstan-
czinápolyba is török asszonytúl született, török fia 
van, de az én udvaromba udvari praedikátorom által 
megkereszteltetve volt, minthogy elsőben is keresz
tyén apátul s anyátul született fi volt, mai napon meg
halván, sok kérdísek és coutroversiák után minthogy 
én előttem és nimely török urak előtt török neve re-
cognoscáltatott, több rósz consequentiák eltávoztató-
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sáért, és az itt livö törököknek busitásokra nízve, 
annuálnom kellett, hogy az itt livö törökök temessék 
el. Estvefelé érkezek meg Sándor uram is Fejirvárrúl, 
hozván az szerdár levelit és az jancsár agáét, tett re-
latiót az oda folytatott dolgokrúl, committálván én is 
ö kegyelminek, hogy tiszti szerint reggel valamely 
dolgokat eligazítson. Én ma is egy formában voltam, 
de agyán felöltözvín, dolgaimhoz láttam. Az szél va
lamennyire csendesedvín, szép idö volt. 

l8.Cs5(5rt5k. Reggel volt revisiója inquisitio per-
agálása alkalmatosságával udvaromba főrendül tarta
tott, és a török portán kapithihaságot sok esztendőkig 
viselt szolgámnak Horvát Ferencznek szolgálójának 
karvaságában, ki is az szállásán fattyat vetett, ezen 
inquisitiót és revisiót a rabok szabadulásában fárado
zó és sarczokkal jött magyarországi paraszt posták
kal is közölvin, és párban kezekhez adván, minthogy 
ara van az asszonynak, és elégségeskípen nem com-
probáltathatik, sem az asszony nyilván vallani nem 
mer, hogy Horvát Ferencztül való volna az fatty, s 
azért is az asszony meggyógyulván, kézinél nem ha-
gyatik, és az mely sarczot érette a törököknek letett 
Horvát Ferencz, rajta nem praetendálhatja s kény
szeríttetik expediálni becsülettel. Volt audientiája a 
Magyarországbúi jött postáknak, kinek is egyike az 
mily emberektől nekem követsíget hozott, általa vá
laszt tettem, animálván tovább is kegyelmességemmel 
s ha fogadásának ura lészen, biztatván a holdolni aka
rókat is, hogy dolgokat promoveálom, fenyegetvin 
egyszersmind, a kik magok veszedelmit praeveniálni 
nem kívánják, megmutatván conservatiójoknak moda
litását is. Ezek után volt conferentiám nímely főren
den lívő híveimmel, nagy országos impoxtantiájú dol-
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gokrúl, kiváltkípen azokról, a kikre a portán livö 
francziai orator kívánja replicámat. Ezek után a ma
gam házában a főrendekkel asztalhoz ülvin, és fele-
sigem s Kornariné is kin livin, vendégséggel s végre 
tánczolással concludáltatott az mulatság. Az Magyar
országba menő embereket is asztalnál livin, behivat
tam, és egyníhány selleg bort vélek megitattam, hogy 
életemrül és ennyiben való egésségemrtil annál is in
kább hírt vihessenek Magyarországba is. Érkezek 
újobban a l.-fejérvári szerdár levele, és más levele is 
Ali passára a Duna kapitányára szólló, valamely saj
kák felöl irván és siettetvén. Érkezek az én Vidiny-
be küldött komornyikomtól is Galambvárárúi levél, 
irván, hogy a nagy szél miatt még eddig tovább nem 
mehettenek, az mely csatát az palánki kapitányom 
parancsolatombúi küldött volt is le, tovább a Duna 
szigetinél nem mehettek az nagy hab miatt. Maestve 
felé újobban a balkezem könyökiben is nehézséget 
érzettem, úgy a jobb lábom térdiben is. Nagy szél 
fútt egész estig. 

19. Péntek. Az portára, Drinápolyban, Francziá-
ban és Lengyelországban szólló ezpeditiókat kezd
tem kiszítetni. írattam a Duna kapitányának Ali pas-
sának, havasalföldi vajdának és Vidinyben Madara 
uramnak, és ezekben foglalatoskodtam. Egészségem
re nízve ma könnyebben érzettem magamat. Az éjjel 
eső esett, és a rendkívül való szél napestig tartott, ma 
is essö esvín, estve felé erössen villámlott. 

20. Szombat. Az portai expeditiókban véget ér
tem. Az Havasalföldiben, Vidinyben, Ali passának 
szólló, Moldovában, Lengyelországban szólló leveleim
mel egy törökül tudó zászlótartómat Dunán expediál-
tam, iratváu Székely Zsigmondnak Moldovába livö 
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residensemnek, és az 6 leveliben includálván a Len
gyelországba szólló leveleimet. írtam Szabó András 
lovászmesteremnek is, hogy ezen zászlótartót maga 
mellé vegye, és magával együtt hozza vissza. Koma-
riné is ma tűlem és felesigemtül elbúcsúzván, és fele 
sígemtül tisztességesen megajándikoztatván, magam 
hintaján a Dunáig elkisírtettem, Nisig bizonyos válo
gatott comitivát rendelvín melléje. Ma is nagyubb 
mértékben nem volt alteratióm, mint tegnapi napon 
fel is'voltam öltözve. Szép tiszta tavaszi idö volt, s 
ugyan ma kezdeték el az tavasz. 

21. Vasárnap. Mai napon expediáltam Hajvász 
nevű postámat, ki is lengyel fö, a levelekkel Driná-
polyba, és vele együtt maga gyógyításáért egy Len
gyel Ferencz nevű szolgámat is. írtam penig Hajvász 
által az alább irt rendeknek, úgy mint : az francziai 
oratornak, Marchio de Lóra uramnak, Skerlet uram
nak, a francziai királynak és a fő ministernek Croysi 
uramnak, a vezér thihájának, Reiz effendinek, Zulfi-
kar effendinek, felesigem neve alatt Reiz-effendiné-
nek, Mahmut Bék Oglinak és Zofiában lívö Kajmek-
jámjának. írtam Drinápolyba lívö residensemnek, 
Írattam Zofiában lívö nimely szolgáimnak is. Estve 
felé érkezínek feles levelek Landor-Fejérvárrúl, kik 
az én Drinápolyban livö residensimtül jöttek, a 1.-
f ej érvári passa embere hozván őket, kikben confir-
máltatik az elmúlt februariusban Erdélyben Csíkban 
történt tatárok rablása, oda is vívín a tatárok a nyel
vekben. írják tiz ezerig való lelket rablott el Erdély
ben a tatár, confirmálják, hogy 12. martiusban indult 
ki onnan Hemskerek, szép pompával jött ki onnan, 
trombita, dobszó alatt, és két zászlónak maga előtt 
való vitelivei, hat török szürke lovon vitetvín hinta-



334 

ját, és kornétát is títetvín fel. Pápai Gáspárt küldvín 
ki némely dispositiókkal Palánkra, oda rekesztvín a 
szél, csak ma jöhexe meg a parancsolatom szerint vég
hez vitt dolgoknak relatiójával, elhozván magával 
Daróczi uramat is, és commendája alatt livö seregek-
bül mindenikbül egy egy tisztet. 

22. Ilétfó. Megérkezék Szappanos Mihály kapi
tányom Bujurdelembül egynihány felesiges katonák
kal, a hadak között hagyván dispositióm szerint Dé-
csei Andrást, jelenti eljöveteli előtt az Száván által 
küldött volt portásokat, kik is mind rácz nyelveket, 
mind horvátot hoztak, s rész szerint annak jött híri
vei, és hogy 13 száz ellenség jött volt reájok, s innen 
is volt egy risze a Száván, kiknek hírit kapván sze
rencsére, az várban lövist tétetvín, úgy fordult el tü
lök az ellenség, ki azután Boszna felé csapván, ottan 
két várost vert fel, kihez kípest az város az erősség 
alá szállván, az én hadaim is ott csináltattanak vis
kókat és istállókat, viz vévén körül az helyt, már most 
erősségben vadnak. Azomba minden felöl begyüjtet-
vin tiszteimbe s híveimben, és az itt valóknak is min
den rendéit, még csak az tizedeseket is összegyüjtet-
vin, mind hopmesterem Káinoki Farkas és secretári-
usom Komáromi János uraimék által, mind udvari fö 
kapitányom Sándor Gáspár uram által ilyen proposi-
tiókat adattam ki közikben, kik is punctatim így kö
vetkeznek. 1. Az hosszas bujdosás, szenvedés és az 
megtörtént változások, Agy csak nem kezünkkel ta
pasztalható boldogulásunkba való reminysígünkbe 
való megcsökkenlsünk, úgy tapasztaltuk nem csak az 
alsóbb, de a Felsőbb rendekben is, hogy több eszten
dőknél, nagyubb mértékbe ez esztendő, sok rendbeli, 
Isteneket s engemet is urokat megbántó zúgolódások-
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ra s bikltelenségekre fakasztotta, ebben az igyben livö 
s bujdosó híveimet, s talán niha méltóságom s hozzám 
való kötelességeknek sérelmével is, sőt a mi nekem 
keservesebbnek láttatott, az értelmessebbektül és a 
kiknek másokat is meg kellene érette inteni, e féle 
dolgok azoktúl is eshettek. En mindazáltal ezeket 
most nem keresem, és a szenvedés s bujdosás hosz-
szabbodásának tulajdonítom, és csak annyiban hozom 
elő, a mennyiben az emberek még sem nyughatnak, 
Mentül és a közelítő campaniának kimenetelitül nem 
kívánván várni, más híveimnek s felebarátjuknak is 
botránkozást szerzenek. Azért minden rendbeli hí
veimnek vigasztalására s elmíjiknek usendesítísire s 
jobban való megértisire, kívántam mind a közönsíges 
jóra, a boldogulásokra czélozó dolgokat, mind ezek
ben magam elmljit világosítani. 2. Noha éhez a ma
gyar igyhez való kötelesség határt eleitül fogva nem 
vetett volt, ki meddig szenvedjen, hanem kit kit Iste
nihez, vallásához, nemzetihez s jó urához való köte
lessége s szereteti, a mire vezérletté, maga lelkiisme
reti volt a határa kinek kinek az ő bujdosásának, 
holott én sem boldog, sem boldogtalan állapo
tomban senkit is a végre rabul nem tartottam, hogy 
magamat erővel s kedve ellen vele szolgáltattam vol
na, de a mennyiben az ily tekinteteknek, hiteknek és 
erős kötelességeknek félre titelivel való cselekedete
ket sokaknak az ősztül fogva experiálom, sokaknak 
penig zúgolódással, kedvetlensíggel és békételensíg-
gel való szolgalatjukat tapasztalom; az kik azért még 
ennek a magyar igynek szolgalatjára a két nagy mo-
narchák, úgy mint az felsiges francziai király és ha
talmas török császár protectorink szárnyai alatt erre 
az időre megmaradtának, minden rendeket kegyelme-
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senintek, az feljebb említett, Isten eket s engem is meg
bántó dolgokat hagyják abban, sok esztendöktül fog
va való szenvedíseket, és annak végét a miért szen
vednek, meggondolván, az előttünk lívö és közelítő 
campaniának kimenetelit, és ebben az esztendőben 
vagy fegyver, vagy pacificatió által remínlhető dol
goknak jobbra fordulását, bujdosásoknak remínlhető 
esztendejit várják békessíges tűrő, és Istenekért, val
lásokért, nemzetekért s űrökéit igazán szenvedni kí
vánó lélekkel. Általláttam én is, s megismertem, hogy 
ez az hosszas bujdosás s azzal összekötött sok fo
gyatkozások hova tovább minden rendeknek unalmas-
sabbak, ha azért Istennek tovább is elvégezett s el
rendelt tanácsa az lészen felőlünk, hogy bennünket 
bujdosással s hazánkon kivül való számkivetíssel os
torozzon, legyen Istenünk szent akaratja; de tudtok-
ra legyen minden rendeknek, hogy ezen nyári campa
niának és táborozásnak kimeneteli után, senkit is ked
ve ellen bujdostatni, szolgáltatni, kötelessígembe tar
tani nem kívánok, sem az olyanok ellen jövendőben 
is (Isten boldogítván is) indignatióval lenni nem kí
vánok, a kik kötelességemtűi híremmel s tisztessége
sen megkívánnak válni. Az kik penig az idők s álla
potok forgásához kipest tovább is a mellettem való 
szenvedísre, igyünknek s szemilyemnek szolgalatjá
ra devoveálják magokat, voluntarius és jó kedvvel 
magok jó szántábúl, s nem kintelensigbül hüslgem-
ben, és szolgálatomban maradni kívánó híveimnek is-
mervín, az olyanokhoz in antecessum is, minden tü-
lem kitelhető protectiómat s kegyelmességemet ígé
rem és declarálom; az kik penig ezen kegyelmes de-
claratiómmal s intlsemmel nem gondolnak, és mások
nak is rósz példájára híveimben botránkozást szerze-
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nek, adom tudtára azt is mindeneknek, kiki mind Is
tenit s mind urát megbecsülje, mert akárki hol lakjon 
is, Istent 8 urat kell ismerni, és ha annak ismeri, re-
vereálni tartozik; mert ha ki kiilömbet cselekszik 
minden tekintet nélkül keminy büntetísemct maga 
örökös becstelensígivel el nem kerüli. 3* Tudva le
het mindeneknél becsületes úrhivemnek s udvari fö 
kapitányomnak Sándor Gáspár aramnak alkalmas 
idóttil fogva a fényes portán Drinápolyban való laká
sa, és most hatalmas császár fermányával s fővezér 
s tatár Chám s francziai ministerek leveleivel udvarom
ba való érkezíse, ki is, minthogy közönsiges igyünk
nek s hazánk dolgainak folytatása végett tartatott ed
digien Drinápolyban, mind a következő táborozást, s 
mind a remélhető békességet concernálható dolgokrúl 
minden rendeknek contentumára s jó reménysígire, 
hogy ö kegyelme relatiót tehessen generaliter, meghad-
tuk, és hivataljához s udvari főtisztihez kípest to
vább való dispositiómnak declarálása is ő kegyelmit 
illetvín, mind azokat ö kegyelmire remittálom. Ezek
nek; a kiknek committáltatott, declarálását elvigezvin 
Sándor Gáspár uram tülem vett memorialéja mellett 
repraesentálta in publico az alább irt dolgokat: 

1. Az fővezér az hadak szükségire kívántató 
élésbül a Dunán elsőben feljövő hajókrúl mennyiben 
ígérte kegyelmességét, úgy a koltsíg iránt is, és men
nyiben declarálta magát, hogy ezt a campaniát az mi 
boldogulásunkra, és Erdélynek recuperálására kíván
ja fordítani, kirtil a császár is tüle assecuráltatott, de 
nem kevéssé tartóztatta s halasztotta a porta az iránt 
való gratiáját, és a Horvát Ferencz és Daróczi And
rás kapitányink mellől elszökött vitézlő rendnek hire, 
de nem kell azt is csudálni, hogy ritkán fizet a vitézlő 
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rendnek, mert a maga nemzete iránt is az a porta 
most így practikálja, kit is közönségessen experiál-
hattunk, az mi velünk bujdosó magyaroknak mind az 
által nem lehet a török hópénze s accomodátiója buj-
dosásoknak végek, azért is azokra a végekre nízve, 
a kikért bujdostak, szenvedtek, kötelessebbek aszen-
vedísre a törököknél, az mennyiben penig az fővezér 
jó akaratját igérte, a vezér kiadott fermányai mellett 
az megígért dolgoknak procurálását bízta becsülle-
tes híveinkre s szolgáinkra Sándor uram, s hadta bi
zonyos postáit is, a kik ennek hírit, kevés napok alatt 
meghozzák. 

2. Az tatár Ohám Bucsakba ment, hogy a tatár
ságot előre is megindítsa, és hogy maga is kíszüijön 
a vezérrel való conjunctióra, kit nem mulaték el re-
quirálni a kuruczokhoz tartozó cselédek szabadítása 
felől, ígérvén jó akaratját a tatár Chám, nimelyek-
nek neveket jegyzísben kéziben is adta, de ezen ra
boknak szabadítására s megváltására újabb embere
met kívánom expediálni, csak annak hírit várom, ha 
subsistál-e, vagy kiindul Bucsakbúl, az ki is nagyobb 
dolgainkba is igérte minden patrociniumját s protec-
tióját. 

3. Tett emlékezetet a vezérnek előbb, mint más
szor való indulásánál, azomban minden felé még ott 
lítiben kimentek a fermányok, nevezet szerint az Ar-
nolt s Urmeliek passájának Mahumét passának és a 
bosznai passának speciális parancsolatja ment, hogy 
előre is Fejérvárhoz bizonyos ezerekbül álló gyalog
ságot küldjön, úgy a szilisztriai s nikápolyi passák-
nak, hogy a kezek alatt való tartománnyal indulja
nak, Ali passának Duna kapitányának is parancsol
ták , hogy felinduljon a dunai classissal, úgy az ha-
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vasalfóldi vajdának is parancsoltak valamely hadak 
felől, mely dnnamelléki és havasalföldi hadak accele-
rálására az landor-fejérvári szerdár is egy agáját a 
Danán leküldötte. 

4. Adta tudtokra, komornyikomnak egyiknek 
Erdélybe, másiknak Vidín felé, harmadik szolgámnak 
Bukurestre, híveim s hadaim szüksígekre kívántató 
vásárlásokért lett expeditiójokat, kik is több ö ke
gyelmivel rendelteitekkel együtt megérkezvin udva
romhoz, azután mustra lészen, és a mennyire az al
kalmatosság engedi, provideálni kívánok híveim szük-
sígérül. Szabó András lovászmesterem is Moldovábúl 
a császár fermánya mellett várható marhákért expe-
diáltatván, más szolgám ugyan hasonló marhákért 
havasalföldiben, az említett marhák és a várható ele
sés hajók felérkezísível élödísekre való médiumok 
is jobban fognak kiszolgáltatni. Vidínbe is nem egyéb 
okokra nizve vásárlók házat, hanem hogy minden 
contíngens casusokba magam cselédimmel együtt, hí
veim cselédinek is a legyen receptaculumok, és le
gyen hová recursusok, a tavai történt példa forogván 
elmimben. 

5. Declarálta a havasalföldi vajda között s kö
zöttem az ö kegyelme oda való meneteli alkalmatos
ságával , mint lett meg az alkuvás és egyezés, ezen 
dologban erős hírek is interveniálván, 

6. Declarálta Erdélyben micsoda denunciatiót 
tétetett a vezér, hogy ha a németek ellen fel nem tá
madnak, mint raboltatja, pusztíttatja el őket, és hogy 
a vezér a mikor megindjol, Kapucsi passáját fogja 
hozzám küldeni, úgy insinuáltatott nímely jóaka
róimtól. 

7. Repraesentálta a portának Jeni-Palánk meg-
22* 
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építíse iránt való szándékát is, a mikor azért azon 
építéshez hozzá fognak, és az hajók is felérkeznek, 
akkor én is a Duna mellett töltöm inkább a napokat 

8. Volt szó a publikus latrokrúl, publice kurvát 
tartó, fattyat csináló emberekrül, szinte az országok
ra is kiterjedt már a kuruczoknak ez iránt való becs
telen hírek, hogy ha gyilkost, szemérmetesség nélkül 
való paráznát kell keresni, az kurnczok közt tanálják 
föl, azért sem Isten törvényire, sem magam becstelen-
ségére nézve, az ilyeneket tovább nem patiálhatván, 
a mi eddig volt, menjen amnestiában, ezután minden 
tekintet nélkül udvarombúi s hadaim közül kicsapa-
tik örökre való gyalázatjával, és eddig szerzett be-
csületinek s érdeminek elvesztésivei, kiben minthogy 
magamat bocsülletes híveim s tiszteim előtt declarál-
tam, olyan hívem nem lehet, a kinek ez iránt kedvez
hessek. 

9. Volt szó végre arrúl is, hogy noha az elmúlt 
ősszel és télen Magyarországban és Erdélyben a tatár 
által interveniált rablások példái minden embert tanít
hatnának, de még is ex superabundanti insinuálván, a 
kiknek a két hazában cselédek, nemzetségek, attyok-
fia vagyon, minthogy magok veszedelmire ekkoráig 
is halasztották a hódolást, provideáljanak azért secu-
ritásokrúl s adjanak hírt idejín minden felé, hogy má
sokkal együtt veszedelmöket ne kövesse. 

Tegnap bocsátották lovaimat, öszvíreimet a me
zőre, a ló-eleségnek szűk volta miatt Szép tavaszi 
idő volt. 

23. Kedd. Minthogy Szappanos Mihály kapitá
nyom a fogott nyelvek relatiójában jelenti, hogy az 
fogott horvát nyelv már is 12 regiment németnek a 
Dráva mellé való érkezísít beszílte, úgy a fran-
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cziai király halálát is, és a franezia király fiának a 
német császárral való inegbíkillísít, és a franezia 
ellen való német 'hadaknak is e jövő nyáron erre 
felé való jövetelit, s Pünkösd ntán mingyárt a níme-
teknek Landor-Fejérvár megszállására való igyekeze-
tít, nímely meghitt híveimmel conferentiát tartván 
ezen hírekről, tetszett, hogy a szerdáinak is Fejérvár
ra értisire adjam, és ha a szerdár is approbálni 
fogja, Bujnrdelembül azon nyelvet elhozassam, és 
Drinápolyban is az vezérhez expediáljam, azért 
ezen dolgokrúl Írattam mind a l.-fejérvári szerdár-
nak, mind a mellette lévő residensemnek, úgy Dé-
csei Andrásnak is Bujurdelembe. Érkezett estve felé 
a szerdárnak levele, hogy Fejzulla nevű szerémi 
békét valamely hadakkal expediálta, kivanván az 
hadaimba is melléjek, mely bék is Rnlicshoz való 
érkezisirül hirt adott, szembe kívánván velem is lenni, 
én is azért tettem dispositiót, hogy holnap lovat vigye
nek alája, s hozzák élőmben. Az bnjnrdelemi, s je
ni -palánki kapitányimat marás ztatván ebídemhez, 
azokkal, és többi híveimmel együtt mulattam, jobb 
erőt is érezvin tagjaimba ma, mint tegnap. Szeles idő 
volt 

24. Szereda. Az napestig tartó, és rendkívül való 
szél miatt nem jöhetének által a Kulicstúl várt török 
vendigek, sem a Gyulára, sem a Pancsovára, sem a 
csatára rendelteket az alkalmatlan idö miatt meg nem 
indíthattam, az Mlávának is most rendkívül való nagy 
árja livin. Volt audientiája az ittvaló kadiának, és 
Mnravelinek előttem. 

25. Csötörtök. A szelek megcsendesedvin, a sze
rémi bék a vele Ilvö vitézekkel Kulicstúl hajókon 
lebocsátkozván az osztrovai révben, az én embereim 
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mind a szerémi békét1, mind a váradi Ahmét aga 
nevű Alaj békét behozták hozzám, végezvin azért 
vele mind a probárúl, mind a feljövő hajók securitá-
sárúl, és elsőben enniek adatván, azután Sándor uram 
és Daróczi uram (kit is érkezísire várakoztattam) 
vele együtt expediáltam oly disposítióval, hogy az én 
hadaimban is két zászlóval küldjenek le vélek, hogy 
ezen török hadakkal in omni occurrentia együtt 
tanáltassanak a császár szolgalatjában. Szamárosit 
is az elrendelt lovassokkal ma indítám meg, úgy Kis 
Farkast is vele együtt ilyen dispositioval, hogy első
ben próbáljon az katonasággal, azután Kis Far
kast az Tömösig kisérje, és ott a Tömösön által tévén 
kövesse útjátTömösvárra, sGyulára az oda irt levelek
kel s dispositiókkal, Szamárosi penig a vele lívö 
katonasággal menjen Pancsovára Bai László mellé, 
hogy onnét inkább excurrálhassanak az én lovasim, 
az kik ott voltak Bai Lászlóval eddig, ezen expeditiónak 
rendesebben való véghez viteliért expediáltam Sándor 
Gáspár uramot is Jeni-Palánkra, reá bizvánRámnak 
és Palánknak az ott livö praesidiummal együtt való 
revisióját, és egyéb szüksiges dolgaimnak rendbe vé
telit. írattam ezen alkalmatossággal az Dunán le
menő hadaim felől a poricsai, és hersovai békéknek 
is, írattam választ az szerdának, hogy az emiitett 
bekkel szemben voltam, és a mint irt, a szerint ex
pediáltam. 

26. Péntek. Megérkezék Sándor Gáspár uram, 
dispositióm szerint által tétetvin az ljjel az katoná
kat , kik virattig próbáltak is Szobotícza nevű falu
nál , és valamely labanczokra akadván, felvertík 
őket, s bennek egynlhányat elfogtak, követvin to
vább való úttyokat is az rendelis szerint. Az szeré-
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mi bekkel is ma Rámtúl két zászlómat hadnagyostul 
megindította seregestül. Az Morva és Mláva rend
kívül való áradásának és az mezökre való kiöntísí-
nek hírit hozák, az hegyekbtíl való havasokbúi árad
ván a viz. Érkezek Bai László strásamestere Pan-
cso várói nímely informatiókkal, és olyan insinuatio-
val, hogy az ott livö katonákbúi tegnap kellett pró
bálni indulni. Én ma is egyformában voltam. Szép 
csendes meleg idő lívín, az külső kert s szántás re-
visiójáért fordultam vala ki hintón. 

27. Szombat Istennek hála, ma sem voltam rosz-
szabbúl, dolgaimhoz láthattam, Szamárosi fogta 
nyelvekben ötig valót hoztanak élőmben. Érkezek 
Körösi Pál landor-fejérvári házam gazdája siető hí
rekkel s levelekkel, másfelől Jeni Palánkrúl is jött 
oly hír, hogy Pancsova városának felverísire öt 
száz gyalog és három száz lovas ellenség gyülekezett 
voma öszve, ezen concurrált hírekhez kípest én is 
sietve írattam mind az landorfejérvári szerdárnak, 
Pancsován livö szolgáimnak; Körösi penig olyan 
hírrel jött, hogy az fövezírt a császár változtatta 
volna. Szép idő volt 

28. Vasárnap. Elunván magamat a sok dolgok 
és benn heveris között, becsületes híveimet gyűjtet
tem ebidemhez, kikkel majd csak nem estig mulatván, 
asztalom felett a múlatás közben interveniált Petro-
czi István uram, és az palotásim kapitánya Pogány 
Zsigmond között valamely mocskolódás, veszekedís, 
kit én is resentiálván sokára, Pogány Zsigmondot 
érette asztalomtól kivittettem, Petróczi Istvánt is 
érette megpirongattam, kik is azután eloszolván, s 
újabb híveimet gyűjtetvén be, azokkal mulattam. 
Estve felé azonban érkezek az portárúi Drinápoly-
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búi postám Brassai, a fővezér változásáuak, és egyéb 
hireknek confirmatiójával, meghozták hirit az új 
vezérnek is, ki Trapuzán, Tripolis nevű tartomány-
beli passája volt az császárnak, és a mikor én Dri-
nápolyban a császárnál voltam. akkor a vezér mel
lett tefterdár volt, s akkor adták neki az harmadik 
bon csókot is, s akkor küldöttek pasaságra, kinek 
is az neve Ali passa. Érkezek meg éczaka, már elő
adómkor ugyan Ugróczi László komornyikom is Er
délyből, Nemessányi nram és generál Veterani le
veleivel, Szebenben hagyván Veterani mellett Nemes
sányi uramot, ugyan éczaka érkezek Daróczi András 
levele Palánkrúl, hogy Galambvárába a békét az ott 
lívő praesidiariusim hadnagya megfogta egynihanyad 
magával, az törökökben is levágott, és maga is sere
gestül labanczságra ment. az mely knrnczbúl lőtt 
labancz rabokat behoztak, azoknak dolgokat is híve
immel revideáltatván, felölök azdetermináltatott,hogy 
az kik Palánkba valók voltak, azok oda vitessenek, 
s oda is vitték őket, hogy ott legyen törvény dolgok
ban, az ki penig palotás volt köztök, azoknak dolgát 
a kapitányok itt revideáltassa törvényesen. Szép ta
vaszi idő volt. 

29. Hétfő. Az Ugróczi, és az a porta posta hoz
ta leveleket revolválván, volt azután audientiája 
Ugróczi Lászlónak az oda látott s hallott dolgokról, 
azután nímely híveimet begytijtetvin az érkezett hí
rekhez 8 dolgokhoz kípest volt titkos conferentiam 
az Galambváron történt cásusra nizve, gyűjtöttem 
öszve egyéb tiszteimet is, kiknek declaráltam elmi-
met, pro majori ipsorum appraehensione, azon dolog
nak, és Galambvárának revisiójára küldöttem el Kas
sai István kapitányomat, és Farkas Györgyöt palota-
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slm hadnagyát postán Galambvárába, az palánki 
pracsidiariusok vice kapitányát Cserépi Jánost penig 
küldöttem Jeni-Palánkra, hogy Galambvárába újabb 
praesidiumot vigyenek Jeni-Palánkról. Az 1-fejérvá
ri szerdárnak, és ott lévő residensemnek is büven 
Íratván, és ngyan exaggerative, hogy élésérül, s fize-
téslrül hadaimnak tegyen dispositiot azszerdár, küld
je bizonyos agáját ide, a ki szivet adjon az hadak
nak, és a mikor ide jö az agája, akkor a palánki 
tiszteket, s hadaimnak egyéb tiszteit, s fejeit is ösz-
vegyüjtetem, és közönsiges deványnnkban bíztassa 
meg az aga az szerdár kipiben a császár kegyel
mességével, hogy annál is jobb szivet vegyenek a 
szolgálatra Szép idő volt. 

30. Kedd. Conferentiát tartottam mind az Ugró-
czi hozta dolgokrúl, mind pedig a Fejérvárrúl érke
zett híreknek s leveleknek continentiájához kipest, 
kiket a császár oda érkezett Szálakor Szolimán aga 
nevű embere hozott oda, egyike a császáré magáé* 
másik a Kajmekam passaé, ki most a fővezér absen-
tiájában vezérsiget visel, harmadik magáé a l.-fe-
jérvári szerdáré. Estvefelé véletlenül érkezek Váczi 
nevű hírmondó török Rámbúl, azzal a hírrel, hogy 
Jeni-Palánkon a praesidium a kapitány ellen rebel-
lálván, és az kapitányt megfogván, feles puskázások 
is hallattanak, és az midőn a Palánkbúi mindent tki-
hordottanak volna az taraczkokon kivül, minthogy 
azokat ott hagyták, az Palánkot felgyújtván, magok 
is azután elmentenek Bokcsa felé, mely hírnek is 
egész hitelt nem adhatván, küldöttem oda Rámhoz 
szolgáimban a dolognak jobban való megvizsgálására, 
azután csak hamar érkezek más hírmondó, hogy Cse
répi Jánost is, Daróczi vice kapitányát, kit ma kül-
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döttem volna Palánkra nímely dispositiókkal, a Pa-
lánkrúl szaladó disgustatns kereskedő jancsárok az 
rámi törökökkel együtt megarestáltak, úgy Rámba 
tanáltatott és az rámi praesidiarius hadnagytál el
maradott hajdúkban is hatot, minthogy mégis sebesí
tettek az pártos kuruozok a jancsárokban, és egy-
níhanyat bennek elevenen el is vittek, és sebesen is 
szaladtak nimelyek által a jancsárokban Rámhoz, 
verificálódván ezen remintelen hír, hogy az l.-fejérvárí 
szerdár és ott livő császár embere előtt is, ha az 
rámi törökök oda hírt adtak volna, az minthogy ad
tak is, ezen dolog lenyomattassék, és a több kuru-
czokról is hasonló conseqnentiát csinálván Landor-
Fejérvárott a szerdár, az mi rlszűnkrül is nagynbb 
confusiót ne cansáljon. Küldöttem Horvát Ferencz 
nramot törökül tudásához és a török nemzet dolgai
nak jobban való ismerésihez kípest Fejérvárra, írván 
általa a szerdáinak is, megküldvín egyszersmind az 
egyéb híreket is, kik együn, s másonnanooncurrálta-
nak, Gserépit penig ezen casns híre előtt azért 
küldöttem volna Palánkra, hogy [onnan praesidiumot 
expediáljanak Galambvárába, és legyen a végházba 
jó vigyázassál, Daróczi uramért is levelet küldvln, s 
ide hivatván, más karban, s rendben kívánván a jeni-
palánki praesidium dolgát vennem az Galambvárában 
történt cásusra nízve. Hadaimnak annak az részének 
ezen cselekedetek sok külomb külömbféle gondolko
dást , s elmím nyughatatlanságát causálván, gyűjtet
tem magam eleiben minden itten tanáltatható tisztei
met, és még csak a tlzedesekbül álló rendeket is to
vább való confusio távoztatására praemoneálván, 
biztatván, és egyszersmind assecurálván hittel is, hogy 
a töröktttl azoknak dolgokért ne öljenek, valamíg 
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engem látnak életben lenni, minthogy mind kicsiny
nek, nagynak az a szó van szájában, s mindenütt kö-
zöttök ez itt a sibongás, hogy Fejérvárrál jti annyi 
török, ha engemet nem bántanak is, de őket egy ha
lomba fogja vágni, ezek után hivattam az itt tanálta
tott törököknek is az eleit, és azokat is csendesítet
tem, minthogy azok is megbódúltak volt, hasonló pél
dától fiivén itt is, az minémtí Palánkon történt, köt
ve hivén azomban magam alattvalóinak is, majd egész 
éjjel magam is fenn voltam,hol egyiket, hol másikát tisz
teimbe, embereimbe hivattam, disponálván őket, meny
nyiben vigyázzanak, és kinek kinek mennyiben le
gyen vigyázó embere, a ki a mit hall, behozza élőm
be. Minek előtte penig ezen kedvetlen hírek érkeztek 
volna Palánkról, küldöttem G-alambváraba az ott 
történt cásosra nizve Kassai István gyalog kapitá
nyomat, és Farkas György palotásim vice hadna
gyát, hogy szemmel látott dolgot hozzanak, mint 
törtínt ottan az dolog, az sokféle előttem livő s fen-
forgó dolgok között, sok nyughatatlan dolgaim csen-
desltísire, igen szép idő is llvin, kimentem vala hin-
tócskámon az szőlőben livő kapásimat, és mezőben 
livő szántóimat, s vetőimet nizni. 

31. Szerda. Rámba tegnap küldött szolgáim meg
érkeztének, elhozván magokkal Cserépi kapitányt is, 
és meghozván voltakípen in confirmationem az infor-
matiót, mint esett az Palánkon történt cásns, de az 
Bámban megarestált hajdúkat még ott hadták, Csaf-
fer passa válaszát várván a törökök irántok. Meg
jött Kassai István is Galambvárábol, revideálván az 
várat, meghozván a hirit, hogy a törökök riszirül 
való pandúrok agáját hagyta ottan egynihanyad ma
gával , ott az várat fel nem gyújtották, sem a muniti-
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óban kárt nem töttek az pártos kuruczok. Ezen 
hírek bejövín, küldöttem Fejérvárra postámat Hor
vát Ferencz uram után az újjabb informatiok-
kal, hogy az ott dolgokat repraesentálja. Debrecze-
ni János bejárómat küldöttem ezen alkalommal Bu-
jardelemben livö hadaimhoz, revocálván őket onnan, 
magam mellé kívánom hozatni. Érkezett estve Szűcs 
István hadnagyom Fejérvárrúl nímely informatiókkal 
az oda való residensemtül. Küldöttem egynihány hi
teles hajdúmat a Dunán a szerémi bekkel Jeni-
Palánkbúl a vaskapu felé küldött zászlóim után, írván 
mindazon zászlókkal lívö hadnagyoknak, s vitézlő 
rendnek, mind a szerémi beknek biztatásokra, s 
egyszersmind magam mellé vissza hivatván őket. 
Ugyan ezen alkalmatossággal küldöttem más rendbe
lieket Madács uram után Vidinbe valamely disposi-
tioimmal, és hogy ezen casusnak a híre ottan lívö em
bereimbe is valamely confusiót ne csináljon. Már 
hogy le akartam feküdni, érkeztek Madács uram 
emberei is Vidínből az komornyikom, s vele lívö 
embereim, s költsígem Vidinbe való szerencsés érke-
zisekrül, és az egyéb arra felé folytandó dolgaimnak 
informatioival. Ma is igen szép tavaszi idő volt. 

ÁPRILIS. 

1. Csötört&k. Az Vidinböl jött levelekre választ 
tétetvln, expediáltam. Érkeztének a Pancsován, és 
Bujurdelemben lívö katonáimtól, s hadaimtál leveleim 
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úgy L. Fejérvárott, és Gyulán lívö szolgáimtúl is, 
jött egy ember vissza a Palánkrúl elszökött liadaktúl 
is, az Dm ián is jött le valamely török had az tételi 
bekkel, kik is Galambvárába mentenek praesidium-
nak, jött levelem az tételi béktül is. Volt andientiája 
a L. Fejérvárrúl jött csanznak, ki is az itt való jau-
csár aga levelit hozta, és a szerdár bujutultiját a 
Budai fia, és javai felül, oda kívánván törvínyre, ki
re is választ adtam. Estve felé es6' kezdett esni. — 

2. Péntek. Volt reggel conferentiám nimely hive-
immel a portára küldendő dolgokrúl, dispositiót té
vén az expeditiók conceptusárúl, abban foglaltoskod-
tak secretariusaim. Töttem dispositiót hadaim élesé
ről, és a másutt lívőknek is ide jövisekrül, hivattam 
be az osztrovai embereket is, rendelíst tivin azon 
szigetben livö vigyázatrúl, küldöttem pátenst az 
Dunán túl livö falukra is, kik Jeni-Palánkhoz hódol
tak, hogy mindenik falubúi által jőjenek élőmbe. Dél
után érkezek meg egy magyarul tudó végbeli agája 
a landor-fejérvári szerdárnak, ki is hozta levelit, és 
Horvát Ferencz uram tudósítását is a fenforgó dolgok 
iránt, ki is addig embersigessen látta, a convincál-
tatván azért ratioimmal az Palánkban és Galambvá
rában törtínt dolgok iránt, az agát is penig az hírek 
tudakozására s az ott való dolgok vizsgálására expedi-
álta, kivel sokat beszilvin, a szerdár levelihez, és az 
Horvát Ferencz uram instruciójához képest bizonyos 
instructióval a szerdárnak s a császár ott livö Szala-
hor Szuliman aga nevű emberinek szólló levelekkel, 
ugyan az szerdár agájával expediáltam Sándor Gás
pár uramot a szerdárhoz, mostani szerdárságában 
lívö confirmatiójához és az császáriul adatott nagyobb 
authoritásához kípest küldvín az szerdárnak úgy az csá-
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szár emberinek is tisztességes ajándikot, Sándor 
urammal együtt küldtem el hadnagy Mártont is ní-
mely privátumimnak és vásárlásimnak véghez vitelire. 
Az elmúlt éjjel alteratióval voltam, hántam is, reggel, 
penig jobban voltam. Igen szép tavaszi idő volt. 

3. Szombat. Napestig a sok levelek íratásában 
voltam foglalatos, tudván a török politiát, és magam 
kárán is sokszor experiáltam, hogy ne praeveniáltas-
sam az szerdárnál helytelen informatiókkal, és a por-
tátúl is ne okoztassam a palánki és galambvári inter
veniált cásusok iránt, cum longa declaratione, a mint 
a páriás könyvbül is kitetszik, írattam törökül: az 
Kajmekám passának és thihájának, az Seislámnak, 
Zulfikar Effendinek, az urmeli Kaziaszkernek, az csá
szár mellett livö Kizlár agának, deákul peniglen írat
tam : az francziai oratornak Lóra uramnak, Skerlet 
uramnak és Janakinak az havasalföldi vajda residen-
sinek, írattam Moldvában resideáló szolgámnak Szé
kely Zsigmondnak, és abban inolusive lengyelországi 
correspondensimnek és Szabó András lovászmeste
remnek, mindezeknél penig büvebben írattam az ma
gam kapithiháinak, megküldvin nekik pro majori lu-
mine mind ezen leveleknek conceptusit, olyinstructiót 
adván mindazáltal kapithiháimnak, hogy valamíg a 
portán a portai ministerek elő nem hozzák, legyenek 
hallgatásban, elő ne hozzák, minthogy a szerdár azon 
kir Horvát Ferencz uram által, hogy még Jeni-Palán
kot újjabb praesidiummal meg nem szállítják, addig 
sem ö, sem én ezen hírt az portának értisire ne adjuk, 
mostan a fővezér sem 11 fin maga székiben, eféle ked
vetlen hírrel a portát ne szomorítsuk, azért tartóz
tassák, hogy a szerdárt ne disgustálják, mert nem 
kívánok offendálni, eddig ide ki jól élvín vele, egyéb-
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iránt ha az portán valaki előhozza, vagy máskínt in-
formáltatott volna Fejérvárrúl, in tali casu az én tü-
lem vett informatióhoz kípest megszóllaljanak, és ha 
szinte ezen dolognak híre nem volna is a portán, mind
azáltal a francziai oratorral közöljenek minden dol
got, úgy a portai ministereknek irt levelek conceptu-
sit is, ágy mindazáltal. hogy nála is titokba legyen 
mindaddig, míg az portán elő nem hozódik.Ma estve 
érkezett meg ezen szerdártúlvett informátiókkal Hor
vát Ferencz nram is, egyébiránt is convincáltatván 
mind a szerdár, mind az L.-Fejérvárott lívö elsőbb 
urak az Horvát Ferencz uram által izent ratiókkal. 
Szeles idő volt napestig. 

4. (Vasárnap.) Reggel praedikatió után expediáltam 
Brassai nevű postámat az tegnap és az íjjel írott le
velekkel , jól eliben adván s meg is esketvín, hogy 
senkinek ezen dolgot ö sem mondja, és Drinápolyba 
menvln is, csak úgy tetesse, mintha Zofiábúl ment 
volna oda maga dolgai végett, ha pedig valaki Zofián 
innen tanálná, csak úgy tétesse, mintha azkapithihák 
szolgalatjára ment volna innen oda, magam lován Zo-
fiáig küldtem, és ottan parancsoltam ott lívő szolgáim
nak, hogy magok lovát adják alája, és az én lovamat 
ottan nyugtassák szolgáim, addig míg vissza fordul, 
egy Menzil-Bajutnltit is adván kéziben, hogy a mel
lett lova segítlsire posta lovat is foghasson, Rossováig 
kísérőt is rendelvín melléje karabílyosimbúl. Azomba 
a Dunán túl is jött hírem, és hogy két rendbeli leve
lekben is írják, Rám felé kétrendbeli törökök is men
tenek le a Dunán, kik a szerdár levelit is kfildtik be, 
kikben kívánja Jeni-Palánknak épltetísit, és az ta-
raczkoknak onnan Rámba való szállítatását. Érkezek 
meg az Almási vicehadnagya egynfhányad magával, 
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ki is Ali passához Duna kapitányához küldetett em
beremet kísérte, és míg ö az kisirisbül megjött, az 
alatt törtint Almásitúl az galambvári praesidium fő
hadnagyaiul az casus, Horvát Ferencz uram tegnap 
hozta a katona bék és az szerdár tolmácsa levelit is. 
Volt feleslgem az itten livö ráczok templomában en-
gedelmembül. Érkezek meg Tökési nevű hadnagyom 
az Kornariné kisirisire rendeltekkel, Nisig kislrvín, 
és mind az asszony s mind az nisi passa leveleit hoz
ván, és hírit annak is, hogy a békességet járó hollan
diai követ Hemskerek Drinápolybúl akkor érkezett 
volt oda. 

5. Hétfő. Tegnap egy oda-jancsárral küldvén egy 
jancsár tisztet az szerdár Rámban, ki is útját nekem 
insinnálván oda való menetelirül és az szerdár levelét 
ide küldvén, küldöttem oda egy Kanisai nevű agámat 
levelemmel némely dolgoknak megvizsgálására is, ér
kezett egy ember Daróczitúl az elpártolt hadaktúl, ki 
is tndott világos informatiót adni, úgy az Palánkon 
történt oasus iránt is; küldöttem fel Fejérvárra azon 
embert egy bejáróm által, hogy Sándor Gáspár nrani 
által ott isrelatiót tehessen, küldöttem kétrablabancz 
postát is Varadin s Eszék felé azokban a végházak
ban rabságra elfogott katonáim szabadításokra, ezen 
postáknak török úti levelet adván, azokat is az bejá
róm által küldöttem fel, hogy Fejérvárrúl expediálja 
Sándor nram, írván egyéb occnrrentiákrúl ö kegyel
mének hogy ottan az szerdár előtt repraesentálja, többi 
között, hogy az szerdár intimatiójához képest Palánk-
rúl az taraczkokat által hozattam Rámban. Érkezé
nek újobban postáim Madács nramtúl oda való infor-
matióval. Változó idövolt, szép esső is esett éjfél felé. 

6. Kedd. Érkezének két rendbeli postái Sándor 
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Gáspár uramnak, kik által írja, hogy ottan minden 
dolgot instructiója szerint enni contento meo elvége
zett. Érkeztek Lovász Mihály és Nagy István had
nagyim is egynéhány hajdúkkal, kikPoricsa felé vol
tak, elhozván az dobokat, zászlókat is magokkal, de 
az vélek volt hajdúság nagyobb része tülök elment, 
nem tévén mindazonáltal semmi kárt, vagy confusiót. 
Küldöttem postáimat Madács uramhoz az hegyeken ál
tal az tegnap érkezett levelekre való válaszszal és újabb 
dispositióval. Rámbúl is megérkezett oda küldött Musz-
tafa aga nevű szolgám, az ott lévő jancsár tisztektül, 
Szamárosi hadnagyom is megjött Pancso várul, revocál-
ván onnan vele lévőkkel együtt, tegnap az puskásim, ma 
penig azpalotásim mustrája volt, tévén dispositiót ru-
házatjokrúl és fizetésekrül.Essősidő volt, esett estig. 

7. Szerda. Az mellettem lévő hadaim és tiszteim 
convictiójokra s csendesítésekre az elsőbb rendű ka
pitányokkal s hadnagyokkal közlöttem Sándor uram 
tudósítását Érkezett be azomban Szerhatli Méhemet 
passa Jeni-Palánk építésére, és az oda rendelt prae-
sidium eleiben praeficiáltatott passa, az Palánk prae-
sidiumjára rendelt hadakat osztrovai révben hagyván, 
maga bejött hozzám, kivel is sok külömb külömbféle 
dolgokrúl volt sokáig tartó conferentiám, mindenek
be ajánlván magát, valamikben az én dolgomban re-
quirálni fogják, kívánván azt ttilem, ha valamely csa
táimat küldöm által a Dunán, magam bujutultíja nél
kül ne bocsássam, jelenlétiben hivattam az itt való 
kadiát is, minthogy a szerdár ide is bujutuhiját kül
dötte az Jeni-Palánk építésére kívántató mesterembe
rek és szalahorok iránt, itt ebédet adván neki s dol
gomat végezvén, visszaküldöttem mind magát, mind 
szolgáit. Hadnagy Márton is valamely abák s hadak 
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szükségére való vásárlásokkal megérkezék Fejérvár-
rúl. Az elmúlt éjjel nagy és sokáig tartó essö esett, 
ki után is ma is híves és szeles idő volt. 

8. Csütörtök. Érkezek Kis Farkas Tómösvárrúl 
levelekkel, egy magyar hajdú is jött vissza Győri 
Gáspár seregébül való, Újlaki Gergely és egy debre-
czeni ember is érkezek Kecskemét tájjárúl, minthogy 
Újlaki Gergely pro sua majori cantione innen is úgy 
ment volt el, minthogy tatárok rablották volt el, ez 
az Újlaki Gergely az, kit e télen küldöttem volt Deb-
reczenben, és az hajdú városokra az szerdárnak azok
ra a helyekre szólló levelivel. Érkezett meg Sándor 
Gáspár uramL.-Fejérvárrúl, relatiót tévén az L.-Fe-
jérvárott folytatott dolgokrúl, disponálta instrnctiója 
szerint a szerdárt, hogy hadaimnak ebben a confosió-
jában ne kívánja Jeni-Palánkra az én újabb praesi-
diumomat, hanem szállítsa meg inkább a maga prae-
sidramával. Lecsendesítette azomba elmijét mind neki, 
mind a több ott lívő uraknak ezen knruczoktúl inter
veniált confusiók iránt, convincáltatván a tülem insi-
nuált ratiókkal, hogy a letétetett vezér az ily confu-
sióknak az oka s nem én, a ki is az hadakat, a mint a 
rendi, nem accomodálta, és annak a jeni-palánki prae-
sidiumnak a tatároktúl elrablott cselédit el nem bo
csáttatta s ki nem váltotta, supplicatiójokat élések, 
fizetések s elraboltatott cselédek felől meg nem hall
gatta s válaszát sem küldte, mely dolgokat mind az 
szerdár, úgy az császár embere, úgy a jancsár aga is 
jól appraehendálván, fakadtak olyan szókra, hogy 
ezen dolgot, valamíg új óbban meg nem szállja az csá
szár újabb praesidinma Palánkot, sem nekem nem kell 
megírni a portára s ők sem írják meg,s a mikor mind 
két ríszrül megírjuk is, úgy kell írni, hogy Jeni-Pa-
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Iánkon egynihány Zorba ezt s amazt cselekedte, de 
azzal a császár szolgalatja helyin vagyon, mert mind 
Galambvárába, mind Palánkra újabb praesidiuma tí-
tetett a császárnak, és azon passusok s szorosok ma-
nuteneáltatnak, azt is végezte ő kegyelme, hogy a mi
kor az császár emberit expediálja Landor-Fejérvár-
ról, akkor én is bizonyos emberemet küldjem azon 
császár emberivel együtt az portára, és úgy Írjunk 
mindkét riszríil, akkor is, hogy egy formán reprae-
sentáltassanak a dolgok az portán, assecurálván arrúl 
is azszerdár engemet, hogy az midőn expediáltatik azon 
császár embere, a mit általa írni vagy izenni fog, hí
rem nélkül nem cselekszi, értísemre adja,hogy annál 
inkább helyesen lehessen mindkét ríszrül az informa-
tio. Volt temetíse Snrányi Thamás nevű szolgámnak, 
ki egyszersmind szakácsom s sáffárom is volt, régi 
jámbor szolgálatját megtekintvín, az ablakom alá ho
zattam testit, tétettem felette praedikatiót, zászlókkal, 
síppal, dobbal klslrtettem temető helyire. Bai László 
érkezek karabílyosim seregivel, ki is Pancsován volt, 
qnártélyba zászlóstul jüvin el onnan, hozta az török 
tisztek recognitióját is maga mellett. Sándor Gáspár 
uram a mikor megindult Fejérvárrúl, már anteceden-
ter lívín hírem benue, Hemskereknek a hollandiai ora-
tornak (ki is az két császár között tractálta az békes
séget) jövetelírül, volt szembe vele Izarcsikon, ki 
ugyan ottan meg is vendíglette ő kegyelmit, és vala
mi edényekbe borokkal s czitromokkal is kedveske
dett felesigemnek, köszöntvín mindkettőnket, pro fa-
tara directione azért mind Hemskerekkel lett discur-
Buait, mind a török urakkal való negotiatióit s discur-
susit Sándor uramnak magával tétettem le írásban. 
minthogy Hemskerek, noha hollandus és calvinista, 

23* 



356 

de austriacusnak tartathatik, és hogy ezen functióba 
ment is az portára, esztendőket töltött az Bécsben 
való residensígben, és ez után is ott fog resideálni az 
angliai király és az belgiumi Ordók ríszirül, még is 
lelkeismeretiben convincáltatván, azt mondotta, hogy 
a német császár hitinek hihetni de praeteritis,sednon 
de futuris, ha az császárnak hihetnik is, nem hihetek a 
ministereknek, offerálta arra magát, hogy promoveálni 
kívánja dolgaimat a király és az Ordók előtt, csak Írjak, 
hogy a mellett ö is jobban procurálhassa, az dátum pe-
nig ante annum legyen, úgymint 1693. esztendőre. 
Ezen levél kézihez menvín, kísz clavist is küldeni pro 
correspondentia futura, securus lehetek, úgymond, 
hogy Angliában és Hollandiában receptaculumom lé
szen , de ha oda nem mehetnik is, conserváljam ma
gamat ad tempus, itt is remínlhetem azt az pensiót 
az királyok rlszírtil. a kit a francziai király ád. Híves 
idő volt s hó is paráholt. NB. Hiszem csalói akar, mint 
a másik követ, de abban semmi sem telik. 

9. Péntek. Reggeli, s délesti órákon az passió 
hallgatással tölt el az napnak egy része. Volt audi-
entiája Kis Farkasnak, úgy Újlaki G-ergely és 
Szabó János nevii Várad-vidíki embereknek, és Bai 
Lászlónak is, kik is az reájok bízatott, és az látott, 
s hallott dolgokrúl töttenek relatiót. Ezek után expe-
diáltam Bai András bejárómat Jeni-Palánkra és Bam
ba, az ott való Szerhatli Méhemet passának, és 
ugyan tömösvári passának szóló levelekkel oly in-
structióval, hogy onnét Tömösvárra expediálja. Kül
döttem el Bai Andrással Kis János nevű szolgáját 
Daróczinak, küldvín általa Sándor Gáspár uram le
velit az én pararcsolatombúl, vitt levelet Daróczinak 
arrúl, hogy magát expectorálja, ha rabul tartatik 
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és szabadulni akar, szabadítani kivánnyuk, vittclavisos 
levelet mind Sándor uram, s mind penig Ugróczi ne
vek alatt, e. c. t. Mely Kis Jánost azpassa Bai And
rás jelenllttiben expediált, biztam azt is azon bejá
rómra , hogy relatiot hozzon: mi munkához fogtanak 
ottan az törökök, és mennyire való török had külde
tett oda, töttem arrúlis rendelist, hogy innen bizonyos 
számú mesteremberek, s czigányok induljanak Jeni-
Palánk épitísire, kiket holnap ottan bemutasson az 
ott való passának, valamely hajóknak felhozását is 
recommendálván neki, kiket az törökök vittenek le 
az én hajóim közül az osztrovai révből, Szappanos 
Mihály kapitányomat küldöttem Szendrőhöz kapitány
ságához tartozó hadak eleiben, kiknek Bujurdelem-
bül kellett jüni, hogy által költöztesse őket, commis-
siot adván az osztrovai salvagvardára, s ott való 
praesidiumom hadnagyára, és egy bujutultit adván 
ezen matériában az szendreikre. Küldöttem L. Fejér-
várra Szalontai István hívemet, Hemskereknek Sán
dor Gáspár uram által lett declaratióihoz kípest. 
Szalontai nagyobb credentiájára nézve Sándor Gás
pár aram által Íratván Hemskereknek credentionalis-
kípen, és feleslgem is gazdálkodván neki valamely 
fris vaddal, eleven borjúval, fris kolbászokkal, két 
átalagba kétféle borral, úgy kalácsokkal, s fejér ke
nyerekkel is, köszönvín én is oblatióit, politizálván 
én is, ha ö politizál, és valamely kérdíseket titet-
vín, és arra resolutioját kívánván, *) ezen alkalmatos
sággal küldöttem leveleket az szerdárnak, császár 
emberinek, és az ott való jancsár agának törökül 
írtakat, és supplicatio formában irt egy irást is az 
hadak neve alatt az szerdárhoz, úgy mint a császár 
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képit viselő vezérjihez, az levelek abban az formában 
concipiáltattak, a mint a Fejérvárott livö jancsár aga 
javallottá Sándor Gáspár uram által. Estve felé há
rom gyalog hadnagyom jüvin élőmbe, és referálván 
az palánki hadnagy Györy Gáspár vissza szökött 
hajdúinak Petróczi István nramot, Sándor Gáspár ura-
mot, mint egy áruitatásban involváló szavait, megfo
gattattam ad ulteriorem dispositionem. Két Ízben is 
esett a szapora hó, és híves idő is volt. 

10. Szombat. Az udvari kapitányság alatt livö 
gyalog seregeket, úgy a német sereget mustráltattam, 
azután ismét mustrálta az udvari kapitány az karabí-
lyos sereget, mindezeknek, úgy az palotás és puskás 
seregnek hó pénzt osztattam, fizettettem, és az Fejér
várott vásárlott abákat is fizetéseken kivül is osztat
tam közikben, az lovas palotásoknak penig csizmát, 
kalpagot és nlmelyiknek dolmánt is csináltattam, az 
kik régiek és érdemessebbek voltak. Érkezek meg 
Szendi Mihály bejáróm Fejérvárrúl, és más bejáróm 
Debreczeni János Bujurdelembül, Szendi hozta meg hí
rét, mikipen excipiáltatott és szállíttatott megHemske-
rek Fejérvárott, és expediálta az két rácz postákat 
Títel és Yaradin felé, hozván az levelekre is választ, 
Debreczeni pcnig hozta meg hirit, hogy az Bujurde-
lembe quártélyba livö katonáim, az mikor ö a Száván, 
amazok is akkor szárazon megindultak. Volt audien-
tiája újjabbanis az megirt Újlaki Gergelynek és Sza
bó Jánosnak. Szabó János a debreczeniek követje, 
ugyan Debreczen városa pecsétje alatt költ levéllel 
jött, de Újlakinak is ebben híre vagyon, jöttek Kecs
kemétre, Kőrösre s onnan Szeged felé, s úgy bocsát
koztak le osztán az Tiszán, voltak Gyöngyösön is, 
Gergely hozott követséget egy János deák nevti gyön-
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gyösi ifin legénytűi, ki is ottan való quártélyozásomba 
livö gazdámnak a fia, hozott követséget. K. M. szinte 
akkor livén egynihány kapitány s hadnagy ember nálla 
vendlgségbe, az én Magyarországba' laktomkori hí
veim közül valók, izente, mennyire vette munkában 
az reá bizott dolgokat, kiknek vette hireket, és János 
deák is negyven lovassal várja abban a helyben in
dulásomat, hozott valamely hírt Macskási Pétertül 
Karánsebesbtil is az komornyik Ugróczi iránt, kirül 
vallott az vissza szökött Győri Gáspár hajdúja féle 
is, de még ezeknek relatiói nem tarthathatnak elég-
sigeskípen hiteleseknek, mindazáltal a dolog gyanti-
ság nélkül nincsen,,ezen feljebb emiitett emberek, ki 
Váradon, ki Kassán is lívín, az hol járások kelések 
esett, de visis et anditis tudtanak relatiót tenni. Ezek 
után hivattam magam eliben az külső ménesbe járó 
lovak és agyán oda ki fiivelö marhák mellé rendelte
tett szolgáimat s tiszteimet, magam adván ki az ordi-
naneziát, micsoda rendet s vigyázást kövessenek el. 
Estve érkezek meg Bai András bejáróm is Palánkrül, 
ki is hozott relatiót az reá bizott dolgok iránt, és hogy 
Kis Jánost maga előtt expediálta, az Tömösvárra 
Bzólló leveleknek megküldésit is az ott való passa ma
gára vállalta, hozta meg hírit annak is, hogy ha az 
török csak három óráig halasztotta volna is az Palánk
ba való beszállást, már öt százig való labancz kiszült 
beszállani, kik is csak egy órányi földre voltak már 
Palánkhoz. Az feljebb irt két magyarországi ember 
hozott követséget az debreczeni, kecskeméti és körösi 
papoktól, polgároktúl, bíráktúl és elsőbb emberektüli 
kik is Istenírt remínkednek megmaradások felől, re-
minkedjem és interponáljam magamat a porta előtt, 
ne raboltassa el őket. mivel kiszek meghódolni, és 
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adajok is kiszen vagyon, csak hogy eddig az német 
miatt nem administrálhatták. Szép idö volt. 

11. Vasárnap. Húsvet első napja. Istennek legyen 
áldott szent neve, ki ennyi változásink között is szen
vedhető 'egészségbe engedte megérnünk ez szent 
innepnapot. Reggeli praedikátió után volt conferen-
tiám némely belső híveimmel, azután fogattam a por
tai expeditióhoz, jüvin hírem, hogy a szerdár a maga 
Szelám agáját expediálta volna Oroscsikfélé, annak 
alkalmatosságával kívánván én is emberemet Driná-
polyba expediálni, az Magyarországbúi jött Szabó Já
nos nevű debreczení embert azért, minthogy az város
nak pecsétes levele is vagyon nálla, rendeltem a Dri-
nápolyba való menetelre, minthogy is általa egyik ál
tal remínkednek az megirt városok magok megmara
dása végett, hogy szóval tehessen mindenekrül rela-
tiót, és foganatossabb legyen a portai ministerek előtt, 
mindezekrül mindazáltal s mind egyéb dolgokrúl ma
gam kapithiháimnak büvebben írattam, az portai mi-
histerek közül penig csak az Reiz-Effendinek írat
tam , az expeditió elkészülvín, azért küldöttem ezen 
embert Rámhoz, az postamesterem által íratván az 
szerdár Szelam agájának is, hogy magával elvigye 
Drinápolyban, írattam Ali passának Duna kapitányá
nak is, hogy ha ezen ember Oroscsikig penetrál, ha 
Szelam agában megfogyatkozik is, expediálja a por
tára. Megérkezék Bujurdelembül Décsei András is az 
ott telelt hadakat az Morova mellett hagyván, holnap 
fognak által költözni. Érkezett hírem, hogy Hemske-
reknek tegnap volt audientiája a szerdár előtt, és hogy 
az új vezérnek felöle lejendö dispositiójáig tartóztatni 
kívánná a szerdár. Lágy idö volt. 

12. Hello. Húsvét másod napja. Itt való paraszt 
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posták által expediáltam levelemet az nisi passának. 
Az Bujurdelemben telelt lovas hadak is által költöz-
vín az Morován, bejövinek, és füvelni az Mláva mellé 
szállottak. Érkeztek Bokcsán az pártos kuruczoktúl 
megsarczoltatott emberekben, hozták az bokcsai com-
mendáns Sándor Gáspár uramnak szolló levelit is. 
Az éjjel rosszul érzettem magamat, ma osztán jobban 
voltam az lábomra is valamennyire. Szép idő volt. 

13. Kedd. Húsvét harmad napja. Volt andientiájok 
előttem az Bujurdelemben telelt lovas hadak tisztei
nek , kiknek is élödisekrül, füveléseknek rendirül és 
tovább való accomodatiójokrúl rendelist tettem, és a 
tiszteket mégis vendígeltettem,megköszönvin nekiek 
mind ott való szolgalatjukban s alattok valókra való 
gondviselisben s mind az elmúlt esztendőkben meg
mutatott s bizonyított hüsígeket, töttem rendelést az 
lovas palotásoknak is szaporításárúi, osztatván közik-
ben valamely lovakat is, egy seregre kívánván őket 
szaporítani. Jőve meg az postamesterem Pápai Gás
pár Palánkrúl, vissza hozván a debreczeni Szabó Já
nos nevti embert, nem akarván magával elvinni a 
szerdár agája, az urának arrúl való engedelme nélkül, 
kire nézve magam hajóján és magam comitivájával 
indítottam meg, rendelvin azon emberrel Török Fe-
rencz nevű törökül tudó zászlótartómat Oroscsikig, 
úgy hogy ha Ali passa maga emberit vele nem akar
ná expediálni, Drinápolyig is elmenjen. Az Bujurde-
lembül jött hadak tisztei hozták az ott való passának 
maga ajánló igen emberséges levelit. 

14. Szerda. Némely rendeletlen és méltóságom 
ellen esett szavaiért az karabílyosim főhadnagyát Bai 
Lászlót megfogattam, inquiráltatván is felólle. Érke
zett egy sajka Ali passa Duna kapitányomtúl az osz-
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trovai révhez, az honnan is egy török meghozta Ma-
dács uram levelit nímely informatiókrúl s a több ha
jóknak erre felé való megindúlásokrúl, kikttil az én 
hajóim s Vidínben telelt embereim sem maradnak el
érkeztek leveleim Fejérvárrúl és Bnjurdelembtil, kik
re újobban választ tétettem. Estve későn érkezek hí
rem, hogy az cserneczi malomhoz szállottak a havas
alföldi vajda hadaiba s zászlóiba, úszó livin most az 
Mláva, töttem dispositiót által költöztetések felöl. Szép 
tavaszi idő volt. 

15. Csötörtök. Érkezvin valamely hírem hajók 
jövetelirül, küldöttem elejükben, strását is rendelvln 
a Duna partra, hogy hírem nélkül az osztrovai rév
nél feljebb ne menjenek. Az havasalföldi vajda hadai 
által kelvin az Mláván, az elsőbb tisztnek közülök 
volt előttem audientiája, köszöntvín az ura nevivel és 
levelit is megadván, hozta Szabó András lovászmes
terem levelit, ki is instructiója szerint minden dolgok-
rúl, Bukuresztrül Moldovában való menetelirül, és oda 
való útjában a havasalföldi vajda assistentiájárúl tu
dósított, ezen vajda kapitánya harmadfél század ma
gával lenni mondja magát, engedelmet kírvln azom-
ban. hogy a Morován által tétessem, által költöztetí-
sekrtíl töttem dispositiót. Érkezek az l.-fejérvári épí
tőmester Kornári levele valamely czitromokbúl és olaj
magbúi álló kedveskedíssel. Szép idő volt. 

16. Péntek. Noha az éczaka is kevés essö volt 
és ma is beborult kedvetlen idő volt, mindazáltal ki
mentem vala az mezőre, nagyubb ríszit a napnak oda 
ki töltvín el, délesti két órakor tértem meg, revideál
ván ezen úttal a füvelésen lívö hadaimat, magam és 
udvarom nipe ménesben lívö lovait, úgy gulyában já
ró marháimat, ezeket strásáló embereim s tiszteim 
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között újabb dispositiót töttem, minthogy az galamb-
vári bék tudósítását vettem, hogy Modoránál három 
százig való hajdú takarodott által erre Törökország 
felé, és jött oly hírmondó is Osztrovárúl, az ki húszig 
való oraniczát látott az Garas vízin Palánkhoz nem 
messze, ezen hirekrül és egyéb dolgokrúl is Írattam 
a palánki passának, azon hírmondót is elküldvín hoz
zája, írattam a l.-fejérvári szerdárnak is, azomba szin
te midőn expediálni kívántam volna embereimet, érke
zek meg Szalontai István Fejérvárrúl a szerdár vá
laszával , hozván az itt való kadiára egy bnjntnltiját 
az szerdárnak és az szerdár tolmácsa tudósítását is 
némely hirekrül. Az szerdárnak válasza csak az volt 
most is Szalontai által, lássátok meg, úgymond, a csá
szár hambárjait, kik is az várba vannak, ha van-e 
több a két holnapi élésénél a császár ott való hadak 
szfiksígíre, onnan azért nem adhat, ha adhatott volna, 
üreeen a thihámat nem bocsátotta volna, fermánya 
sincs a vezérttil, fermány nélkül nem adhatna, hanem 
az mint magam kívánom, úgy kíván írni a portára, az 
császár emberinek is Szuliman agának fejíbe verte a 
mi állapotunkat, kivel én is meghitt emberemet küld-
jem, mikor fog megindulni, értésemre adja; difficultál-
ta azomban elsőben, de az után megengedte az hol
landiai oratorhoz Hemskerekhez való menetelit, ki is 
az két császár között az békességet tractáló követje 
volt az angliai királynak, ki előtt is praesentálta fele-
sígem nevivel az küldött élésbül s borokbúi álló gaz
dálkodásokat, de minthogy mind a szerdár, úgy jan-
csár aga embere jelenlítekben s nem külömben ad-
mittáltatott hozzája, az Duna mellett sátorok alatt 
szállítván meg a szerdár, nagy őrizet alatt tartja s vi
gyáztatja, tizenkét sátoralja jancsárt is rendelvln 
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körülötte, hogy senkivel ne beszélhessen, se az néme
tek közé ne izenhessen, az reá bizattatott dolgokat 
azért, úgy a mint kellett volna, nem proponálhatta, 
sem az Sándor Gáspár uram reá szólló credentiáját 
meg nem adhatta, mivel az törökök még csak az ke
nyerek s kalácsok között is keresik az levelet, hogy 
ne adhassanak nekik, mindazáltal ugyan csak mond
hatott annyit, hogy ezen 24 esztendöttíl fogvast tartó 
háborúsága Magyarországnak, testi lelki szabadság-
talanságáért kezdödvín, de kiváltkípen az lelki sza-
badságtalanságáért continuáltatván, és ezen hadako
zásnak terhe 16 esztendöktül fogvást az én nyakam
ban szállván, minthogy debilitásomat, eröbül definiá
lásomat ennek az ügynek folytatásában meg kellett 
ismernem, és attúl is tarthatok, hogy a török nemzet 
az mi Magyarországba s Erdélybe való vallásunknak 
praejudiciumával és szabados exercitiumának exclu-
dálásával ne csináljon az német császárral békessé
get, ki is nekünk kivált az vallás szabagságáért buj
dosóknak, keservesebben esnék az többinél, azért 
minthogy az keresztyén világban az evangelicus, vagy 
protestáns fejedelmek, királyok között az ö királlyá 
az fö monarcha és a magyarországi praedikátorok 
szabadltásokban is, kiket a német császár a gályákra 
vitetett volt, ö felsége volt az eszköz, azért az evan-
gelica religiónak az ö égisz terhit s onusát Magyar
országban s Erdélyben való vallás restauratiójának, 
az ö felsíge és az belgiumi Ordók vallókra transderi-
válom s rejiciálom, s ezért ö felsigit alázatosan supli-
kálom, minthogy magam arra való erőmet és tehetsé
gemet nem iránzom, kirvín azon a követet is, hogy 
ezeket ö felsége előtt reflectálja, és senkivel mások
kal, idegenekkel ne communicálja, mert vagyok oly 
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remínysíggel, hogy ö felsége és az belgiumi Ordók az 
német császárral livő confoederatiójokhoz kípest is 
a császár előtt való respectusokkal és mediatiójokkal 
véghez vihetik redintegratióját az evangelica vallás
nak , és azért is az ö felsége és az Ordók protectiója 
alá recommendálom magamat s velem együtt minden 
bujdosó híveimet, és azokkal együtt Magyarország
ban s Erdélyben lakó s livő minden evangelicus lel
keket Kire is felelt az követ Hemskerek rövideden. 
Credat princeps, et vos universi, quod Serenissima 
Sua Majestas vestrum negotium in se suscipiet, quia 
habetis bonam causam. Ezen szókat, mikor elbúcsú
zott is ttile, Szalontai nem mehetvin tovább az beszéd
ben , minthogy megsokallották az törökök, mikor el
bocsátotta is magátúl, discretionalis livín hozzája, re-
iteralta: Credatis, inquit, vestrum negotium Serenis
sima Regia Majestas in se suscipiet, mely dolgokrúl, 
és az szerdárral való negotiatiójárúl, úgy a mellette 
livő Dux Hartoch nevű főemberrel való discursusirúl 
relatiója írásban extál Szalontainak. 

17. Szombat. Szalontaival nímely belsőbb híveim 
előtt magam jelenlittiben újobban relatiót titettem, a 
szerdárnak újobban íratván, az tegnap s ma íratott 
levelekkel s instructiókkal azért Andrási Zacharias 
nevű bejárómat Fejérvárra expediáltam, valamely vá
sárlásokat és nímely szükség felett livő marháknak 
eladását is bízván reá. Sok suplikátiók gyülvín azom-
ban öszve, azokra való válaszadásba tölt el az nap
nak nagyobb rlsze. Homályos kedvetlen idő volt. 

18. Vasárnap. Érkezlnek reggel az ^aransebesi 
commendans és galambvári bék levelei, kikben írják, 
hogy az pártos kuruczoktúl a galambvári békét az 
karansebesi commendans vette meg. Vettem az pa-
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lánki passa levelit is, kiben kívánja, hogy Sándor 
uramat küldjem oda, revideálja oda való munkáját, 
küldötte ide egyszersmind az karansebesi commen-
dán* neki szólló levelit is, és azt is, a kit az rab bék 
küldött neki, írja mind az passának, mind nekem, hogy 
öt ezer tallérig való sarczot vetettének reá. Homályos 
és komor idő volt napestig. 

19. HétfÖ. Lúra ülvín kimentem vala sétálni, a 
honnét megtérvin, érkeztének leveleim Fejérvárrál, 
kikben írják, hogy a szerdár fogadását meg nem áll
ván, az császár emberit tegnap sajkán hirtelen meg
indította, mely dologért az én ott való residensem ag-
grediálván a császár emberit is, az volt válasza, hogy 
senkit magával nem hozott, senkit vissza is nem vi-
szen, hanem a miben a portán szolgálni tud, nekem jó 
szívvel cselekeszi. Érkezek meg Török Ferencz is 
Poricsárúl, vissza hozván magával a debreczeni em
bert, Ali passa Duna kapitánya thihája alább nem bo
csátotta, az leveleket mindazáltal bizonyos embere 
által tüle elvévén, az urának elküldötte, minthogy 
mind az levelek s mind az posta Ali passának voltak 
recommendálva, hogy penig emberimet alább nem bo
csátotta, azt adta okának, hogy Csaffer passa fermá-
nya nélkül senkit alá bocsátani néni mernek. Ezen 
dolgokat én is apprehensióra vévén, postát küldöttem 
azonnal Sándor Gáspár uram után, hogy ha Palánk-
rúl megindult volna is, térjen vissza, és várja meg 
ottan a császár emberit, Szalahor Szuliman agát, ezen 
posta expeditiója után fogattam hozzá a portai expe-
ditióhoz, íratván elsőben is az megírt agának és az 
Kajmekám passának, az Kizlár agának, az fővezér
nek és Reiz-Effendinek. Ezek mellett Sándor uram
nak büvebben, mintegy instructio formában, mint exa-
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gerálja s tractálja az aga előtt a dolgokat, okát kérd-
vín annak is, emberemet miért nem vitte el magával. 
Küldöttem meg Sándor uramnak az feljebb Irt török 
leveleknek is conceptusit, küldöttem valamely bárány-
s kenyérbeli gazdálkodást is azon agának. Ezen le* 
veleket azért éjfél után Fileki Mátyás bejáróm által 
expediáltam úgy, hogy idejín Sándor uram kézihez 
szolgáltassa. Török Ferencz hozta Ali passa Duna 
kapitánya, Madács Péter és Szabó András lovászmes
terem levelit is, kiket az Ali passa thihája adott ké
ziben. Beborult kedvetlen idö volt, azután feltisztúlt. 

20. Kedd. Rámhoz nem messze lívö strásám jőve 
be azzal a hírrel, hogy feles lövísek hallattanak, kik 
nem másutt, hanem Rámnál estének az oda érkező 
sajkákon. Ma holmi belső dolgaimnak igazgatásában 
voltam foglalatos. Kisebb alteratiót s azzal főfájást 
is érezvín, még nap leszállotta előtt alkalmas idővel 
lefeküdtem. Délig igen szép idö volt, azután szél lőtt. 
Az vadászatra kiment embereimnek is jó szerencsé
jek volt, egy szarvast, egy vad disznót s két özet ver
tének el délig, kiket be is hoztak. 

21. Szerda. Megérkezék Sándor uram Palánkrúl, 
volt szemben a császár emberivel, jól disponálván, 
mindenekre ajánlotta magát, a portai ministereknek 
szóló leveleket is kézihez vlvin, írván Sándor uram 
is általa büvön az én kapithihaimnak, és az francziai 
orátornak. Végezett Sándor uram a palánki passával 
is mind az Dunán által jártató csaták, mind a Palánk 
épitíse, úgy egyéb dolgok iránt is, elküldötte az ka-
ransebesi commendánsnak, és az galambvári rab bek
nek szólló leveleket is. Erkezínek valamely levelek is 
Dalmatiábúl olaszul írva, kik is az mellettem lakó 
olasz úrfinak gróf Glavicsnak szóllanak az testvir 
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nényitül, ki is özvegy fejedelem asszony, Dalmátiá
ban lakik, jó maga bíró és fejedelmi asszony módra 
élő asszonynak mondatik, revocalja az öcscsit, híjjá az 
német császár gratiájára, a hol is dolgát elvigezte. 
Veteráni az asszonynak szólló levelit is küldvinneki, 
kit replica formában az asszonynak írt Veteráni, 
írja öreg emberségit, és hogy siessen, snccessorának 
kívánván hagyni javaiban, azon levllben köszöntvín 
engem is, és recommendálván dolgát az én kegyel-
mességemnek elboosáttatása iránt, követvín, hogy 
a mostani háborúságos idö miatt nekem specialiter nem 
írhatott. Horvát Ferenczet azomba küldöttem fel le
velekkel L.-Fejérvárra a szerdárhoz, nlmely dolgok
nak vizsgáitatása, de kiváltkípen azért, hogy minap 
Poricsárúl impediálták az ö fermanyára alább menő 
embereimet, és azzal azinsinnatioval is, hogy ugyan 
Horvát Ferenczet fogom a portára küldeni, adjon 
menzíl, azaz posta-fermánt három emberre, és egy jó 
formában való [recommendatiót is mellettem, és ha
daim mellett, insinuálván azt is, hogy a debreczeni 
embert is elakarom küldeni vele, megizenvín okait 
is: miért. Az] Dunán azonban tíz sajka érkezett Jeni-
Palánkhoz , és egynehány kereskedő éléses hajó az 
osztrovai révhez. Szép tavaszi idö volt. 

22. Csötörtök. Küldöttem volt Bohus Márton élés
mesteremet az Dunán az osztrovai révhez érkezett 
kereskedő hajók eleiben, az hajókban konyhám tar
tására, az mely élés tanáltatott és sztiksígemre való
nak ismertetett, megvette és behozta. Érkezínek hí
veim Fejérvárrúl, hogy a Tömösvárra, s Gyulára 
való eipeditíók differáltattak, az hadak Fejérvárhoz 
való concursusaig, s nevezetszerint az Arnolt Mah-
mut passa érkezéséig, és hogy Drinápolybúl is érke-
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zett postája a szerdárnak, azzal a hírrel, hogy a hol
landus követet Hemskereket tartóztassa, s onnét el 
ne bocsássa az portának tovább való dispositiójáig. 
Küldöttem levelemmel Szalontai István uramot az 
Palánkban való passához, és egy franczia és egy 
német officérbúl álló szolgáimat is küldöttem el vele, 
minthogy Sándor Gáspár uram által tülem olyan em
bereket kivánt, kiknek az építisben nem csak opinió-
jával, de szolgalatjával is élhessen. Lóra ülvín azom-
ban ebéd után, az itt való palánkot kivtil belül revi
deáltam. Lrkezék Madács Péter uram informatiójais, 
kit egy török hozott be. Szép tavaszi idő volt. 

23. Péntek. Az L-fejérvári szerdártülaNagy Ger
gely nevire s útjára való passus megérkezvín, volt 
audientiája előttem, a mely várasoktúl s szemilyek-
ttil követsiget hozott, azoknak én is általa izenvín, 
arrúl kiváltkipen nimelyeknek, hogy a török hadak-
túl, kik a Dunán által menendök, én is el nem mara
dok, az előljáró könnyű hadakkal penig Sándor ura
mot rendelem, azért ha hiteknek eleget akarnak tenni, 
vigyázzanak arra az alkalmatosságra, kövessenek 
egy próbát az ellenségen, azzal szerezhetvin magok
nak nagyobb nagyubb hitelt. Az három város penig 
bizonyos lehet benne, valamit megmaradások iránt 
ezek előtt az nemzetek előtt fáradságommal s költsi-
gémmel elkövethetek, semmit el nem mulatok, de én 
is úgy tehetnik vélek több jót, ha bizonyos emberek 
s az által küldendő honoráriumok által keresnék 
meg általam az idegen nemzeteket, hogy penig vissza 
menetelibenjobb praetextusas securitása lehessen, ta
tárok kezibül szabadított egy flrfi s két asszony rab 
livln itten, azokat is vele expediáltam, meghagytam, 
hogy Sándor uram is irjon általa az Szegeden, vagy 
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ott másutt raboskodó kuruczok felől, parolát is küld
jön nekik az én klpemben, hogy ha onnét rabot kül
denek, én is innét mást adatok nekik. Ezek után volt au-
dientiája a Nisre járt postáim közül egyikének, mivel 
az társát a pandúrok a levelekkel együtt elfogták, 
sarezot kívánván mind a levelekért, mind a postáért 
a pandúrok, kiknek is kiváltásoknál töttem disposi-
tiót. Horvát Ferencz aramat akarván az új vezér kö-
szöntísire a portára expediálni, az ö kegyelme útjá
hoz szüksiges expeditiókhoz hozzá fogattam. Az Nis-
rül jött postám hozta hírit az hadaknak mind Driná-
polybúl, mind Arnolt országbúi való megindulások
nak hírit. Ma essőcske kezdett esni, de az nagy szél 
elfújta az felhőket. 

24. Szombat. Ma is az portai expeditiókban fog
lalatoskodtak arra rendelt szolgáim. Érkezek azomba 
egy pacheta levelem Erdélybtil, kiket az jeni-palánki 
Mehmet passa küldött kezemhez, kik között voltak Ne-
messányi Bálint uram tudósítási és nimely híveimnek 
szólló német officérek levelei rabok szabadulása vé
gett. Ezen érkezett levelekhez képest Írattam egy 
hosszas levelet a l.-fejérvári szerdárnak, a Nemessá-
nyi uram levelibül vett nimely hírekhez kipest, insi-
nuálván azt is a szerdárnak, minthogy Nemessanyi 
uram a porta engedelmihez, és ezen dologban nekie 
tett insinuatiómhoz kipest is expediáltatván, Erdély
ből feljebb ekkoráig sem bocsáttatott, most penig már 
mindkét ríszrül benn lívín azeampania ideje, oda való 
meneteli rendesnek tülem nem tartatik, azért revocál-
ni akarom bizonyos emberem által, ezen levelet expe-
diálván, azután conferentiát tartottam belsőbb s hite
lesebb híveimmel az Nemessányi uram által folyta
tandó dolgokrúl, tudósitásit vélek is közölvin, mind-
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inkább ezekben a dolgokban való gondoskodásokban 
s discursusokban tölt el az idö. 

25. Vasárnap. Megérkezvin Horvát Ferencz uram, 
volt audientiája előttem, praesentálván a szerdár leve
lit mind nekem, mind a vezérnek mellettem szól lót, 
kit magam sem concipiálhattam volna jobban magam 
és hadaim riszirül, recognoscálván az szerdár, hogy 
hadaimat Palánkon s Galambvárában arra az incon-
venientiára fakasztotta a szüksíg és fízetetlensíg, kül
dött egy bnjutnltit is olyat, hogy az én embereimet, 
valakiknél az én bujutultim lészen, senki ne akadá
lyoztassa sehol is. Hozott az elsőben jövő hajókra 
valamely élés iránt fermánt is, hogy a mellett az el
sőben feljövő hajóbál vehessem meg. Érkezek meg 
emberem Fejérvárrúl a hollandiai követnek Hemske-
reknek valamely kedveskedlsivel, az ellenségnek az 
Dunáról a Tisza torkába felvitt hídjának az hirível, 
valamely fűszerszámokkal, czitromokkal, egy általag 
finom erős édes borral és valamely szarvas hús tag
gal kedveskedvin. Az elmúlt éjjel alkalmas dér volt, 
ki az fák virágiban is alkalmas kárt tett. Délig szép 
idő volt, délután szél volt. 

26. Hétfő. Az hosszas expeditiókban véget érvin, 
az leveleket az instructióval együtt nímely belsőbb hí
veim jelenlítekben Horvát Ferencz uramnak kézihez 
adtam, elolvasván elöttök mind a leveleknek concep-
tusit, mind az instructiót. írattam penig ez alábbírt 
szemílyeknek, úgy mini : az fővezérnek, Kizlár agá
nak, vezér thihájának, Muftinak, két Kaziaszkernek, 
Beiz-Efféndinek, teffterdárnak, jancsár agának, Bijuk 
teszkerecsinek, vezér Kapucsilár thihájának sKajme-
kám passának, Csauz passának, tatár Chámnak, Gal-
ga szultánnak, Reiz-Effendi felesígínek felesigem neve 
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alatt, Szalahor Szuliman agának, császár Kapucsilár 
thihájának, Abdi agának, Zulfikar eífendinek, Muzur 
agának, az l.-fejérvári szerdár kapithihájának Man-
gofácsinak, nikápoli, vidíni és szilistríai passáknak, 
Ali passának a Duna kapitányának, az portán lívö 
kapithiháim mellett livö tolmácsomnak Haszan agá
nak , az hadak neve alatt egy suplicatiót a vezérnek, 
ezeket mind törökül, írattam deákul az francziai ora-
tornak, Lóra aramnak, Skerletnek és Janakinak, ma
gyarul penig az magam kapithiháimnak, Macskási és 
Inczédi Mihály nraiméknak, Írattam az francziai doc-
tornak és Fontonnak is, úgy Madács Péter uramnak, 
minthogy Horvát Ferencz uramnak is a Dunán arra 
esik útja, kéziben adván ö kegyelminek mind ezen le
veleknek conceptusit, úgy a magyarországi és erdélyi 
athnaméknak páriáit, az vidíni házrúl való régi fer-
mánt, és az elmúlt holnapban Lengyelországbúi érke
zett leveleknek páriáit, hogy mind ezeknek pro ratio-
ne temporum, et status, a mikor az alkalmatosság és 
a dolog úgy kívánja, vehesse hasznát, kéziben adtam 
az menzil-fermánt is két emberre szól lót, ki mellett 
Nikápolynál posta lóra ülhessen, ezen leveleknek meg
adása alkalmatosságával tartott egynlhány óráig az 
conferentiám. Voltak ezek után előttem az lovas tisz
tek, kik közül Szappanos Mihály lovas kapitányomat 
másfél százig való lovassal valamely próbának vég
hez vitelire megindítottam, instructiót adván nekiek, 
mi tevők legyenek s mire czélozzanak, írván a szer-
dárnak is ezen expeditio s próba dolgában, ugyan 
arra Fejérvár felé expediálván őket. Vadászim is 
szerencsésen jártak, szarvast, özet, fáczánokat hoz
tak, a halászira is vizát a Dunárúl. Ma szép esső esett. 

27. Kedd. Szép idő livin, kimentem vala az me-
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zöre vadásztatni. Érkezínek azomba postáim Vidín-
bűl Madács uram leveleivel és nimely arra felé lívö 
híveim tndósitásival. Dél után esső kezdett esni. 

2& Szerda. Érkezek meg Szent-Andrási János 
L.-Fejérvárrúl az szerdár expectoratióival és declara-
tióival, az én nimely insinuatióimra nlzve, izente a 
többi között az portai expeditióknak rendeletlensígit, 
szitkozódván az ministerekre, hol az hídnak csináíá-
sárúl, hol penig Gyula felé való küldisrül parancsol
nak, holott nem gondolják azt meg, hogy ö a felhők
nek s fellegeknek nem parancsolhat, maga penig az 
hátán ahoz való cligsíges had nélkül nem vihet, in-
sinuálja azomban, hogy az császár megfogatta s az 
két kapu közé tétette az fővezért, holott az előtt a 
volt híre, hogy az új fővezér Manszupját adták neki, 
izente azomba, hogy az hollandiai követrül Hemske-
rekrtil olyan parancsolatja jött a portátül, hogy vala
míg a török ármáda Fejérvárhoz nem gyülekezik, 
addig el ne bocsássa, ezeken kivül is ottan való resi-
denségében experiált egyéb dolgokrül is tett relatiót, 
minthogy azért is hivattam leginkább, hogy funda-
mentalissabb informatiókat vehessek ttile. Az minapi 
galambvári és palánki casns után, és az császár Sza-
lahor Szolimán agája Fej ér várnál líttekor, a midőn 
Sándor Gáspár és Horvát Ferencz uraimékot expe-
diáltam vala, az akkori tracták s dolgok folytatása 
iránt kívántam curiosus lenni. Ezen Szent-Andrási re-
latiói között superveniált Hajvász nevű lengyel pos
tám Drinápolybúl, vigasztalásomra való sok féle jó 
hírekkel, és mind a francziák s mind a törökök ríszi-
rül való biztatásokkal hozta hírit, hogy az Ő eljöve
tele után, mely is 18. április volt, másnap kellett az 
új fővezérnek beérkezni. Hozta az császár mellett 
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Üvö Kajmekám passa és Reiz-EfiFendi császár kégyel-
mességével biztató leveleit is, mihelt az vezér beme
gyen, és in antecessum magam és hadaim szükségére 
való élésrül szólló fermánokat is küldöttek, kik is 
szóllanak a császár a Dunán feljövő élés hajói felett 
való tiszteire, küldött az Kajmekám passa valamely 
menzil-fermánokat is az én postáimnak szaporább és 
bátorságossabb járásokra nizve, hozta ezen postám 
az francziai orator és de Lóra uram leveleit, úgy Sker-
let és Janáki uraimékét is, kikben a francziai urak 
az portai ministerekkel az én dolgaim iránt való dis-
cursusokrúl és az francziai hírekrül írnak, amaz kettő 
penig magokat ajánló és az porta kegyelmességével 
biztató levelek. Küldöttek az kapithiháim is hosszas 
leveleket s diariumokat, mely informatióknak is sum
mája nem egyébb, hanem az jeni-palánki és galamb
vári casusnak híre az császár eleiben is bemenvln, 
ezen confusióban nem engem, hanem magok vezérjeit 
s tiszteit okozzák, kire nézve felnyitotta a porta sze
meit , és hogy jobb gondviselísit s nagyobb kegyel
mességét várhatom az következő új vezérnek, írják 
az nagy hadi praeparatiókat is, mind az török, mind 
a franc ziák ríszirtíl. Hozta hírit ezen posta Macskási 
Boldizsár és Inczédi Mihály dolgoknak is, kiknek is 
praevendájokat elfogván az tefftedár az portán, és a 
több erdélyiekhez Zofiára relegálván, desperatio (hogy 
elkezdett szemílyem és fejedelemsígem ellen való fac-
tiókba elő nem mehettek, félvén az én büntetísemtül 
is) fecit ipsos monachos, elszökvín, és nímelyeknek 
Zofiában is hírt adván, onnan is mintegy harminczig 
való szemíly szolgástul nímely elsőbb rendekkel el-
szöktenek, kire nizve a többit a zofiai törökök gyanú-
Ságban vévén, magokat arestom és vigyázat alátévín-
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lovukat egy vendígfogadóba szorították, kik is remín-
kedö leveleket ktildöttík hozzám, hogy ne hadjam 
őket Szeles idö volt. 

29. CsötftrtQk. Megjött Szalontai István uramJeni-
Palánkrúl Mehmet passa levelivel, és az oda való 
épitis relatiójával. Megérkezék Andrási Zachariás 
bejáróm is Fejérvárrúl valamely pinzzel s borokkal, 
egy Görög László nevű embert hozván ide, kit is én 
kívántam, napestig azomban nagy országos dolgaim 
s sok foglalatosságim voltának. Volt conferentiám az 
főrendekkel az portára expediálandó emberem újabb 
instnictiójárúl, a mennyiben a Drinápolybúl jött posta 
hozott hírek kívánják, úgy Ugróczi Erdélyben Vete-
ránihoz való expeditiójárúl is, deliberálván azért min-
denekrűl, és előlem elbocsátván, hivattam élőmbe az 
mellettem livö hadaim tiszteiket is, közölvín vélek, 
úgy hogy alattok valóik között is publikálják nagyubb 
convictiójokra s bizodalmokra, megbeszíltem nekik 
az Drinápolybúl jött híreknek nímely riszit, mennyi
ben csendesítettem le az elmúlt napokban interveniált 
confusiókrúl tartható dolgokat, mint mentek eleiben 
az császárnak praejudiciumommal folytatott dolgai az 
fővezérnek, mint fogatta meg a császár az fővezérit, 
kit noha megfogatott volt, de nem hántatta, hanem 
inkább abba az országba rendelte volt, a honnét az 
új vezért hozatta a vezérségre, mind az költsíg s egyéb 
szüksíges dolgok felől, mind penig igyemnek boldo
gulását illető más egyéb dolgok felől is mely nagy 
biztatásim jöttének mind az török s mind az francziai 
ministerektfil, de Istennek hála, más utak sem zárlód. 
tak be szabadulásunkra, azért méltán mind magokat, 
mind alattvalóit biztathatják, hozódván elő nímely 
erdélyieknek az portán szemllyem, méltóságom ellen 
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való factiójok, a vezér változásával abban való meg-
csökkönísek, kétsigben való esések, és mind Driná-
polybúl s mind Zofiábúl nlmely factiosus szemllyek-
nek elszöklsek. Ezek után volt audientiájok erdélyi
eknek, úgymint: Kemény László, hopmesterem Kái
noki Farkas és secretariusom Komáromi János nrai-
méknak, közölvín vélek az Zofíában llvö és nimelyek-
nek onnan elszöklsiért, az törököktül arestált erdé
lyieknek leveleket, úgy Macskási és Inczédiék-
nek az portátúl Drinápolybúl Zofiában bocsáttatván, 
útban való elszökíseket, eddig való factiosnskodá-
soknak gyümölcsit, kiben mennyiben volt hírem s 
irántok mennyiben kellett magamat politice viselnem, 
ezeket is nekik büven recenseáltam, kit megdobbaná-
sokkal érhettek, reminkedvín, tegyek jól az Zofiaiak-
kal, hogy az ártatlanok a bünösökirt ne szenvedje
nek, kire nézve mind némely dolgoknak czirkállásá-
ért, mint az Zofiában törtint casusért, minthogy Vi-
dinben is a kadia egyik élésmesteremet Oblaczki Já
nost megfogatta s a várba vitette, ez előtt egyníhány 
esztendővel ráczokkal valamely borokért való prae-
tensiójok miatt, küldöttem levelemmel, izenetemmel 
L.-Fejérvárra Bai András bejárómat, küldöttem pos
támat Jeni-Palánkra is, hírt adván az ott való passá-
nak, hogy holnap embereimet kívánom megindítani 
mind a portára, mind Erdélybe, kiben az szerdáinak 
is hírt tettem, de neki is előre hírt akartam tenni. 
Szép tavaszi idő volt. 

30. Péntek. Ma az elmúlt napokban való sok nyug
hatatlan gondolatimnak s fáradságos munkáimnak, 
hosszas expeditióimnak végét szakasztván, mind az 
Horvát Ferencz uram szemílyire, mind az Ugróozi 
szemílyire tartozó expeditiókat elkíszitvln, és az 
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portárúi jött posta hozta hírekhez kipest nlmely dol
gokban újabb instructiót adván, meg is szaporítván 
nimely levelekkel. Ma délután mind Horvát Feren-
czet s mind penig Ugróczit expediáltam, Sándor Gás
pár nramot is vélek együtt küldvin Jeni Palánkra, 
hogy onnan maga jelenlítiben Ugróczit Erdélyben, 
Horvát Ferenczet penig a Dana lementiben Drinápoly-
ba expediálja, Munkácsi János nevű bejárómat is az 
komornyik Ugróczi László mellé adjungálván, bízván 
ö reá is valamely dolgokat oldalaslag, kiben Ugróczi-
nak sincsen híre. írtam Nemessányi uramnak és vá
laszt Veteraninak is. írattam másokkal is Nemessá
nyi Bálint uramnak, írt az felesígem is Veteraninak, 
és Bécsben is az esztergomi érseknek és Kinczki ne
vű miniBternek, adtam bö instructiót Ugróczinak min
den szüksigeB dolgokrúl, és a mostan fenforgó világ 
dolgaihoz kipest igen kemíny reversalist is vívín raj
ta, de másként az dolgok úgy kívánván, sem Ugróczi-
nak, sem Nemessányinak Erdélybül tovább menni nem 
annnáltam, hanem mind a kettőt revocálom, bízván 
egynihány száz tallérig való vásárlásokat is reá ud
varom nipe rnházására. írtam Sándor uram által az 
palánki passának is. Tegnap reggel az francziai doc-
tortúl praescribált orvossággal éltem, kinek volt nagy 
mértékben kétszer operatiója, és ma is érzettem gyen
ge alteratiómat, kit is az tegnapi orvosságnak reliqui-
jának gondolok, háromszor lívin ma is székem, de eo 
non obstante, ebidet, vacsorát ehettem és dolgaimhoz 
láthattam, tegnap az jobb lábomnak bokájában daga-
dást érzettem, ma penig nagyabb daganatja volt, és 
a másik lábomba is nagyabb nehízséget kezdtem ér-
zeni s azért is éltem a tegnapi orvossággal, hogy . . . 
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MÁJUS. 

1. Szombat. Udvari tiszteim s szolgáim között 
voltak valamely igazításim. Feles suplicansok is con-
currálván, azokra is resolváltam. Az lábam fájdalma 
is az mennyire volt, valamennyire csendesedett, de az 
tüzessége még az bokámbúi nem ment ki. Az éjjel dér 
volt, ma penig szeles idö volt. 

2. Vasárnap. Megérkezék reggel Sándor Gáspár 
uram, tegnap délbe expediálta Horvát Ferencz ura-
mot a Dunán Drinápoly felé, Ugróczit penig Erdélybe. 
Érte Sándor nramot Palánkon az karansebesi com-
mendans levele is, kit az Hadnagy Mártonné és az 
karansebesi ráb bék dolgában ír. Valamely levelek
kel s egyéb dolgaim végett expediáltam Körösi Pált 
L.-Fejérvárra. írattam két egyforma commissiót is 
Drinápolyban livő residensimre és Vidinben Hvö ko
mornyikomra, Görög László nevtí kereskedő ember
nek valamely hadak rnházására elfoglalt abák iránt 
való praetensiójának complanálása felöl, úgy hogy 
akár az Vidínbe livő komornyikom complanálja azon 
adósságot, akár az kapithihák, mind a két commissiót 
vegyik kezekhez. Jeni-Palánkra újabban expediál
tam bizonyos emberemet valamely pénzbeli qnantum-
mal valamely az falnkrúl behozni szokott élések s va
lamely hajóknak is vásárlására. Küldöttem csataki-
pen ötvenig való hajdúmat az Ponyva vize torkába, az 
hol a Dnnába szakad, és a Duna szigetjeinek meg-
czirkálására, ha valamely ellenségre akadhatnának. 
Én többire egy állapotba vagyok az lábomra nizve. 
Ma délután igen szép essö volt, 
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3. Hetfó. Érkezek meg Bai András bejáró Lan-
dor-FejérvárrúI, hozván a szerdár levelit és avidini 
passára és kadiára szólló kemíny bujutultlját is az 
én ottan megfogatott egyik élésmesteremnek Oblácz-
ki Jánosnak elbocsátatása felül, hozott egyéb dol
gokban is informátiót Érkezek meg bukaresti vásár
lásokkal Dósa Mihály, és nimely inasim is Vídinbül 
holmi egyetmásokkal, jhozták az cserneczí oláh ka
pitány levelit is, keze alatt lívö marháimnak Vidinbe 
való ktildise felöl. Az Danára küldött csatáim is meg
érkeztnek, haszontalan fáradván, semmire nem akad
tak, szép idö volt, essö is esett, az lábompenig csak 
egyformában vagyon. 

4. Kedd. Érkezek meg Bácz András lovas hadna
gyom egy csoport katonával, kivel is Szappanos Mi. 
hály kapitányom rendeletlen dispositiója miatt a Du
nán való által költözisek után, a hol nekik a pusztán 
helyt hagyott s terminust adott, ott nem tanálván, s reá 
sem akadván, egynihány katona kárral tért meg, Je
ni-Palánknál költözött erre által. Érkezek meg Had
nagy Márton is Palánkrúl, felesiginek, leányának 
és vele lívöknek szerencsétlen cásusának és a pusz
taiak miatt Bokcsa, s Palánk között való felverettetí-
einek, s megölettetísinek szomorú hírível, kit Ugró-
czi is útjából vissza küldött leveliben confirmál. Lá-
bom bokájának dagadása és tüzessige még sem múlt 
el. Szép idö volt. 

5. 8zerda. Érkezek meg Bereczki Péter lovas 
hadnagyom egynihány lovassal, valamely marhát 
hajtván, és hét labancz rabot is hozván, kiket Szap
panos kapitány a pusztárúl küldött ide, az Tömös 
mellett kapván azon labanczokat, és az marhákat 
is nálok tanálván, maga penig az többivel még is 
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újobban próbálni, és a pusztákat egyníhány napokig 
járni kivánván, elmaradott, ezek is Jeni-Palánknál jöt
tek által. Nyavalyás Hadnagy Márton felesige gyil-
kosi kikeritése, megbüntetíse és kárainak refnsiója fe
lől , minthogy Veteraninak volt parolája, Írattam mel
lette keményen, és jó declaratióval, kivánván az ní-
met tisztnek is itt való reversalissa s biti mellé visz-
sza való jövetelit, vagy Hadnagy Mártonnak tegyen 
8atisfactiót, minthogy Veteraninak az volt parolája, 
és az nlmet tisztnek is, hogy jó securitással Falán
kig kisirteti. Irt ezen alkalmatossággal az én akara
tombúi Petróczi István uram is Nemessányi Bálint 
uramnak, az én udvari praedikatoromnak és az luthe
ránus papok püspökjinek Erdélyben, mivel az én 
udvari praedikatorom, az mint referálja Dósa Mi
hály, Bukaresztrül be ment Erdélyben velem való vég-
zíse ellen Ma az lábomra jobban voltam. Igen szép 
tavaszi idö livín, kimentem vala szol leimnek meglá
tására , az kit itten kapáltatok. 

6. Csötörtök. Ki mentem vala az mezőre vadász
ni , oda voltam délesti két óráig, azután asztalhoz ul-
vin híveimmel együtt, estig mulattam. Ezen úttal ki
mentem volt a Duna mellett lívö sátoraimhoz, a hol 
a jobb fű kedvíért marháimat, és ménesben magam 
úgy szolgáim s nimely belsőbb seregeim lovait tartom, 
onnét küldöttem szolgámat az palánki passához vala
mely izenetekkel. Szép tavaszi idö volt. 

7. Péntek. Hadaim, szolgáim között voltának va
lamely igazításlm, voltak egyéb aprólékos belső dolga
im is, egyéb dolgok nem occurráltak, szép idö essö-
vel volt. Jött valamely hír az palánki passátúl is, túl 
az Dunán Palánktól nem messze valamely ellenség
nek gyülekezésérül, és hajóknak, s lapátoknak is 
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gyűjtéséről, s az osztrovai szigetre valóigyekezetek-
rfil, kire nézve mind az szigetben, mint az lovaknál 
való vigyázásrúl, s az kinn lívö fegyveres rend sza
porításáról dispositiót töttem. 

8. Szombat. Az éjjel éjfélután felébredvén, az nyá
komban nagy nehézséget s fájdalmat érzettem, azért-e 
hogy hányatfekfittem, srosszul esett fekvésem, most 
kiváltképen az nyakam csigolyájátúl az fülekre szol
gáló erekben volt az nehézség, vagy hogy az fluxus 
állotta meg, minthogy másszor is voltam már igy, és 
az orromon is lélegzetet nehezen vehettem, mindazál
tal eo non obstante nyugodalmat találván az fekvés
ben , reggelig jól alhattam, reggelre kelve penig azon 
nyakam alteratiója nem szűnt, sőt fejemnek nehézsé
gét , és szememnek kedvem ellen való könyvezését is 
kellett experiálnom, úgy oldalaim, és vesepecsenyém 
fájását is érzettem, de azt az tegnap előtti múlatás 
után való hányás erőltetésnek tulajdonítom, meg ter
helődvén gyomrom, nem patiálhattam, hogy benne hál
jon, az hányás után egy jó ital nyers tejet ittam, 
kinek Istenek hála, hasznát experiáltam, mert az 
bornak melegségét, forróságát elölte, jól nyughat-
tam utánna, azért meleg ruhákkal dörzsöltetvén sokáig 
az nyakamat, valamennyire csendesedett, az lábomat 
penig köttetvén az elmúlt napokban, tegnap is vala
mely irral tűzessége az lábomnak nagyobb részint 
eltávozott fájdalmával együtt, az tegnapi kötés után 
rettenetes, és elszenvedhetetlen viszketséget szenved
vén , kire nézve újabban be kellett kötetnem, becsü
letes híveim contentumokért ebédre felkelvén, vélek 
együtt evén, noha keveset öttem, és még is megcsö-
mőrödvén, ebéd után az mit öttem is, kibántam, kire 
nézve az gyomromat szerecsen dio virággal meg ke-
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netvén, és azon felül meleg ruhákkal, azután jobban 
kezdtem magamat érzeni. Érkezek meg délután Jeni-
Palánkrúl Czirjék Ferencz az osztrovai salvagvár-
da, meghozván az palánki pasaának maga jól alkal
maztatásának hírét, elküldte jelenlétében az levele
ket szuboticzai emberek által, egyéb dolgokban is 
magát alkalmaztatta requisitíomhoz képest. Essöre 
álló idö volt 

9. Vasárnap. Az elmúlt éjjel után való egy órako
rig még sokkal rosszabbul voltam az nyakamra, 
nagy nyilalást érzettem, kik az fejemben is felhatot-
tanak, azután elnyugodván, viradtig egy húzóm
ban jól albattam, ebéd tájban mindazáltal felkel
vén , fel is öltözvén, neki bágyadt s kornyadozó ál
lapottal , de ugyan csak dolgaimhoz láttam, s fen vol
tam estig. Érkezett levele az landor-fej érvári szerdár-
nak, és az magyar tolmácsának, kikben insinuáltatik, 
hogy az régen várt császár kincse, kirtil az én Driná-
polybúl jött postám is hírt hozott vala, még sem ér
kezhetett be Fejérvárra, az utat álló pandúroknak felet
tébb való megszaporodása miatt, és hogy már két 
Ízben küldtek hadakat eleiben, kire nézve minthogy 
az én Drinápolybúl várható embereim is elkéstek, az 
Jagodinán lévő török tiszteknek, és az nisi jancsár 
agának leveleket írattam, úgy a Sophiaban lévő er-
délyiekbül álló híveimnek is, ezen levelekkel egy bi
zonyos török szolgámnak, és azzal egynehány lovas
nak is kíséretét parancsolván. Essös idő volt. 

10. Hétfii. A tegnapi vacsorán való ételemet sem 
emészthetvén meg, az éjjel kihántam, kire nézve ma 
osztán nagyobb alteratiótúl félvén, purgatióval éltem, 
kinek is hatszor volt operatioja, és szenvedhető alterati-
óval. Az Landor-Fejérvárra és Tömösvárra szóló le-
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veleket elkészítettem, úgy az L-Fejérvárra küldendő 
emberem instructióját is, ezekbe tölt el az mai nap. 
Szép idő volt, az vadászó embereim özeket, és mada
rakat hoztak. 

11. Kedd. Andrási Fej érvárra bizonyos instrnc-
tióval az szerdáinak és az tömösvári passának szólló 
levelekkel expediáltatott, hogy tovább is az szerdár 
mellett residenskedjék, adtam Sophiában lévő erdé
lyieknek szólló leveleket is kezéhez, úgy hogy mind 
az Sophiában, mind Tömösvárra szólló leveleket ex-
pediáTja, vigyázzon az alkalmatosságra. Valamely 
magam italjára való egy átalag jó borral, és a mellett 
valamely kalácsokkal s kenyerekkel kedveskedtem 
Hemskereknek, úgy a szerdárnakis ezen alkalmatos
sággal. Az hírek vigyázására rendeltetett szolgám is 
Egri János megérkezett Iszarcsikrúl, meghozván hí
rit, hogy ma ment el onnan egy kapncsi passaL.-Fe-
jérvár felé, vele együtt az régen emlékezetbe forgó 
császár kincsét is két ezerig való jancsár feles eze-
rekbfil álló juhokkal, és egyéb sok kereskedő rendek
kel együtt, kik árút visznek, Fejérvárra bevitték. 
Kort bék is vélek lévén egy levelet küldött ezen szol
gámtól. Szabó Gáspár gyalog hadnagyom is az por
tára küldött gyalogsággal beérkezék, haszontalan fá
radván és semmi ellenségre nem akadván. Méhemet 
passának embere jüvén hozzám valamely követséggel, 
arra is választ töttem. Igen szép tavaszi idő lévén, 
reggel kimentem lovon sétálni, egy darabig oda ki 
mulattam magamat. 

12. Szerda. Érkeztek L.-Fejérvárrúl informatió-
im tegnap oda érkezett kapucsi passa hozta nimely 
hírekrtil, az kik penig bennek titkosabbak voltak és 
engemet is illethetnek, azokat a szerdár továbbra ha-
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lasztotta, minthogy még vele jól nem is beszilhetett, 
s az leveleket sem olvashatta jól meg, küldötte meg 
ezen alkalmatossággal az Zofiában lívő erdélyiek ne
kem szólló leveleket is, kik között az magam szolgái 
is Írnak magok állapotjokrúl. Megérkezett Szappanos 
Mihály kapitányom is az Dunán túl járó katonaság
gal, egy ember* és valamely lúbeli kárral, de nyelv
nek valót is hozott egy labanczot. Ma reggel eret vá
gattam, hat fincsányi vért bocsátattam. Ebéd után egy 
forrás mellé sátorokat vonatván, oda ki mulattam ma
gamat felesígesttil, kitakarodván velem felesen min
denféle rendekbül, úgy felesígem kisírísire is az ku-
mcznékbúl, kiknek contentatiójokért itallal, játékok
kal s tánczolással telek el ez nap, az szép időhöz ki-
pest magamat is recreálván vélek. 

13. Csfttürtftk. Az elmúlt éjjel hozák be Borbély 
Gáspár nevű gyalog hadnagyomat, Szappanos kapi
tánnyal oda által járván az Dunán, ott esett rajta lövís 
valamely gyalog labanczoktúl, mely alkalmatosság
gal is mind ö, s mind más Serdült István nevű lovas had
nagyom hitre beszllvín nimely jeni palánki kuruczok-
búl álló labanczokkal, ízentenek általok Cserépi Já
nos, Berzetei Dániel, és Nagy István felül, hogy az 
elmúlt napokban elszökött Lovász Mihály nevű had
nagy által hitet küldtek, és gratíát kírtek egyszers
mind , minthogy arra az pártra mennek, és hogy Je-
szenö nevü faluba várják is ükét. Ezen suspitióra az
ért mind a hármat megfogattam, az két hadnagyot töm-
löczbe titetvin, a kapitányt Gserépit is vasba veret-
vin, s az nemesim kapitánya strásája alá adván, Ber
zetei főhadnagyomat leginkább ilyen okon, hogy szin
te tegnap hatvanad magával kéredzett portára, és 
ngyan Jeszenöt emlegette, hogy arra migyen, mely 
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is nem kevéssé neveli előttem az suspíciót, és hogy 
nimelyek előtt estének ís nímely rendeletlen sza
vai , nevezet szerint Szabó Gáspár főgyalog hadnagy 
társa előtt szólott olyat is, hogy mit bíznak úgy
mond az én kegyelmessigemhez, megpróbálták úgy
mond Erdélyben Ütemkor, akkor lehetett-e valaki 
úgymond, szembe velem, ha boldogulna is az fejede
lem , nem tennék legalább nagyságos úrnak őket etc. 
Azért is Berzéteit szorosabb vigyázás, s rabság 
alá titettem. Délután megérkeztének Jagodinára kül
dött lovasim, hozták levelit az ott livö szendrői Alaj 
beknek, és az Vrácsai Mahmut agának, ki is azNis-
re szóló leveleimet embereim jelenlitiben expediálta. 
Estve felé lovon kimentem vala vadászni, szép tava
szi idő livín. 

14. Péntek. Reggel felesígemmel együtt kimentem 
vala vadászni, sok bús gondolkodásiul között maga
mat mulatni, és az időt is tölteni kívánván, ebédet 
az osztrovai révnél sátor alatt Duna parton evén, 
csak estvére jöttem be, egyníhány fáczánt, s nyula
kat is vertek el embereim, de az nagy szél miatt a 
vadászatra alkalmatos idő nem volt. Az lábomrúl az 
tüzesség teljességgel elmúlt. 

15. Szombat Érkezek egy rabságbúi szabadult 
Borbély Tamás nevű lovas vice hadnagyom, kiért is 
az labanczoknak vele végzett kötíse szerint két kö-
zönsiges labanczot bocsátattam el. Érkezett hírem 
valamely éléses hajóknak és sajkáknak Rámhoz va
ló érkezísekrül, kiknek revisiójára Sándor Gáspár 
uramot küldöttem ki az Dunához, elküldvln vele az 
élésmestert, és konyhamestert is, ha valamely kony
hám szüksígíre való alkalmatosságokat tanálnának 
pínzen a hajókon. Volt audientíája az Péter-Varadin-
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búi postaságra jött kurncz rabnak is, ki is az ottan 
raboskodó kuruczokttil levelet hozván, és Petróczi 
urammal szabadulások módja iránt választ títetvín 
vissza küldöttem. Azomba katona zászlóim alatt fele
sen lú nélkül maradván, hogy a míg lovasodhatnak, 
azoknak szolgalatjukba is lehessen valamely rend
tartás , külön seregben vévén őket, magok közül 
praeficiáltattam tisztet is közikben, ide be az sáncz-
ba egy bástyácskát is rendelvln nekik, kinek is 
strását tartani mint más hajdúság tartozzanak. Csen
des be borúit idö volt. 

16. Vasárnap. A.z l.-fejérvári szerdárnak levele 
érkezvin, arra választ titettem, itt az városhoz kö
zel Prugován tartván salagvárdát. Hír mondó jött be, 
hogy hatvanig való pandúr az faluba hajnalban reá 
ütvín, a salagvárdámat elvittík, úgy a törökök rí-
szírül való szemilyckben is hármat, és az falusi em
berekben is egyníhányat, kire nízve Kassai István 
gyalog kapitányomat bizonyos számú vitézekkel, s 
vele együtt az itt való szemíny eket is agáj okkal együtt 
persequálásokra expediáltam. Sándor uram is meg-
tére az Dunától, dispositióimszerint az szerdár buju-
tnltija mellett az én szüksígemre rendelt élést felmé-
retvin az hajókrúl, és ide be hozatván; Huttiui Sán
dor nevű szolgám is megérkezvín Bukarestrül, az 
havasalföldi vajda, és az cserneczi kapitány levelei
vel , és az oda látott s hallott dolgoknak relatióival. 
Vacsora után érkezek meg Munkácsi János nevű be
járóm isErdélybtil, ma hatod napja indult Szebenbül, 
hozta nekem, s feleslgemnek szóló levelit Veterani-
nak, úgy Nemessányi uram, és Ugróczi László tu-
dósításít is, hozott sok féle dolgokról való informati-
ót is Nemessányi uram kéziben adott czédulája mel-
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lett, és egyszersmind okait, miért kelletik valamely 
napokkal tovább késniek Nemessányinak, és Ugró-
czinak. Paroláját hozván egyszersmind Veteráninak, 
hogy mind az kettőt vissza küldi. Jöttének L.-Fejér-
várrúl is informatióim az oda érkezett vezír agája 
hozta hírekrül, és az mostan jött harmad fél ezer 
emberbül álló boszniai hadak érkezlslrtil is. Szép 
idö volt. Péter deák levelit is hozták, kit Kos Mihály-
lyal bocsátottam vala, ki mellett írja Nemessányi 
uram is, hogy megakarja tartani paroláját, és a reá 
vetett portékának nagyubb ríszit már Szebenbe is 
hozta, frja azt is, hogy Galga szultánnak a mily de
rék tiszt rabja van fogva Váradon, arra vetettik 
mind Péter deákot, s mind azon kivtil öt keresztyén 
rabot. 

17. Hétfő. Az tegnap érkezett levelekben lívö 
hírekhez s dolgokhoz kípest, idejín reggel fogván 
hozzá az conferentiához, délig tartott, azután fogat
tam az levelek tiratásához, az 1.- fejérvári szerdár-
nak levelet Íratván, azon levéllel, és bizonyos punc-
tnmokbúl álló instructióval küldöttem L.-Fejérvárra 
Sándor Gáspár uramot. Küldöttem Szalontai István 
uramot is Jeni-Palánkra, kéziben adván az magam, 
és felesígem neve alatt irott, Veteráninak szóló leve
leimet , íratván Nemessányi uramnak, és Ugróczinak 
is újabb ordinantiát, hogy ottan dolgokat végezviu, 
siessenek udvaromhoz jüni, emlikeztetvín Vetera-
nit is ezen dolog felől parolájára. írattam Sándor 
urammal választ Péter deáknak is, úgy az Veterani 
auditorának is, minthogy az küldte meg ide is levelit, 
úgy az váradi commendánsnak is megíratván, hogy 
csak az Váradon lívö tatár rabot Péter deák, és az 
reá vetett partékát liozza meg, újabban vissza szaba-

25* 
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don bocsátom az tatár tisztre vetett öt keresztyén ra
bokkal együtt, dolgaimon által esvín, estvefelé lo. 
von kimentem sétálni. Szép idő volt. 

18. Kedd. Egy kis harmat forma essö esvén 
napestig, mind híves idő volt. Az külső falubeli la
kosokkal volt ma dolgom, s igazitásom, hogy a 
pandúrságnak a kenyerezísre ne legyen alkalmatos
sága, a mint e napokban is történt, az városra pa
rancsolván az külső szegínységnek szállani. Érkez
tek Zofíában lívö híveim s szolgáim levelei is, kiket 
L-Fejérvárrúl hoztak. 

19. Szerda. Jó reggel ki mentem nyulászni, oda 
ki töltvín az időt ebéd idő tájig. Délután beérkezék 
Kassai István gyalog kapitányom a kiküldött gya
logsággal. Ressován túl be érvín azokat az pandúro
kat , kik után küldöttem vala, felvervin őket, vissza 
nyertik az rabokat is, és le is vagdaltak bennek. 
Érkezek galambvári bék levele is oda érkezett va
lamely hajókrúl és hírekrül is. Küldöttem postámat 
L-Féj érvárra ezen hírek, és egyébb intervenientiák 
végett, írván Sándor Gáspár uramnak is. Szép essö 
esett két ízben is. 

20. Csötörtök. Az mai áldott innepnapra nizve 
helyben continuáltam magamat, valamely dolgok jü-
vín elmímre, Sándor Gáspár uram után levelemmel 
újabb postámat expediáltam. Az földnípínek lakosival 
volt valamely igazitásom, az pandúr oktúl nyert fegy
vereket pínzemen megvétetvín, osztattam azoknak 
vitézeim közül, az kik fegyverteleneknek tanáltattak, 
fegyveresiteni kívánván hadaimat. Szép idő volt 

21. Péntek. Reggel kimentem vadászni, az mező
ben érkeztének Sándor uram informatiói a L.-Fejér-
várott folytatott dolgokrúl, és ottan experiált hirekrül, 
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azután bejüvln, a külső kertemben öttem ebidet, és 
estig oda mulattam magamat, tiszteimmel és a fő ren
dekkel conferentiát tartván nimely előttem livö szük-
síges dolgokrúl. Szép idő volt, egy kevés esső is esett. 

22. Szombat. Újabban érkezett postája Sándor 
aramnak Fejérvárrúl, a fővezér ottan lívö agájával 
interveniált discursnsirúl, és a Tisza Duna közin Té
telen felül elkövetett próbárúl, kit a Fejérvárrúl ex-
pediált törökök vittek véghez, az hol is Tételen felül 
egy Moszolia nevű palánkot felvervin, a benne lívö 
népet kit levágtak, kit elevenen hoztak el. Érkezté
nek az osztrovai révhez feles éléses hajói az császár
nak, azokkal együtt kereskedő hajók is, kikkel érke
zett Madács uram felesige is. Ma Ilona napja livin, 
a felesígem is azon a néven livin, mulattam híveim
mel egynihány óráig, tánczolással concludálván az 
vendégsiget. Szép idő volt, egy kevés esső is esett. 

23. Vasárnap. Érkeztek leveleim s tudósításim 
Vidinbül és Horvát Ferencznek is Vidinbtil 5. praesent. 
Drinápoly felé való indúlásárúl. Érkezett Sándor uram 
levele Fejérvárrúl, és azzal együtt Drinápolyban livö 
kapithiháim tudósítása is sub dato 10. et 12. praesent., 
kikbtil kitetszik, hogy már 11. praesent. Drinápolyba 
volt Horvát Ferencz uram. Sokféle híreim jöttek mind 
a portai, mind a francziai hadi dispositiókrnl, és feles 
ezerekbül álló hadaknak már útba való litelekrül, a 
vezér boncsokjának 26. april. való kitételírül, és a 
vezér indulásának is terminusárúi, ezen hírekhez kí-
pest estve kísőn Sándor uram után postámat expedi-
áltam. Szép idő volt. 

24. Hétfó. Szép idő livin, kimentem magam mu
latni vadászni, kivívín magammal az elsőbb rendeket 
is, és közölvín vélek az tegnap jött levelekben letött 
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dolgokat, ebidre bejöttem, délután expediáltam a pos
tamesteremet Pápai Gáspárt az szerdámak és Sán
dor Gáspár uramnak szólló levelekkel, és a törökök 
holnapi innepíhez kipest valamely kedveskedisekkel. 
Valamely Nagy István nevű lovas hadnagyom és fia 
György nevű gyalog főhadnagyom, más egy zászló
tartóval és egy két közönsíges szemillyel e napok
ban valamely kereskedő ráczokat levagdalván, és vét
keket esmérvén, levelessé estek, kiket noha eléggé 
persequáltattam, de semmikípen kézre nem kerítet-
hettem, hanem Petróczi István uram, és más becsüle
tes főrendek instantiájára gratiat adtam nekik oly for
mában, hogy magokrúl reversalist adtak, hogy ha ez 
után olyas dologban tanáltatnak, azon büntetis legyen 
fejeken, az kit most érdemlettenek volna, azomba hogy 
a mely pinzt az uiegöletettektül elszedtek, azokat is 
magok között kikeressék, és ha jövendőben is azon 
megöletett embereknek attyokfiaitúl busitatnám, azo
kat is contentálják. 

25. Kedd. Érkezek Erdélyi János szolgám Fejér-
várrúl, ki is egyníhány hordó szerémi jó bort hozott 
szüksigemre. Érkeztek azomba Becsérül és Kalocsá
nál szabadult kurucz rabok, kikért is itten annyi la-
bancz rabot Ígértem bocsátani, töttek relatiót az oda 
látott s hallott dolgok iránt. Vettem Sándor Gáspár 
uram újabb informatióit isFejérvárrúl. Az jobb lábom 
még is sebes, sok materiát szí ki belőle a flastrom. 
Vacsorát becsületes híveimmel a külső kertembe lívö 
leveles színbe öttem. Az törökök kedvíért, bajrámok 
kezdödvín, a taraczkokbúl löviseket tétettem. Rekke
nő idő volt. 

26. Szerda. Egy katonámat egy itt való jancsár 
meglövín s a miatt meg is halván, nímely katonáimra 
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periig a paraszt emberek panaszt tivin, hogy kin fosz
togatják, ezen dolgok végett voltak igazltásim vélek. 
Audientiájok livín azért előttem a külső kertemben az 
itt livö elsőbb törököknek, kiket az ömódjok szerint a 
szokott ceremoniájokkal megtisztelvén, sokat beszil-
gettem vélek, azomba szinte a beszílgetís közben, 
rendkívül való szélvész és nagy jég essö támada, ki
nek nimelyike 25, 30 és 35 drámot is nyomott, és 
mind a kerti vetemínyekbe, szőlőhegyekbe és gyü
mölcs fákba igen nagy kárt tett. Ezen jég essötestve 
követte szép essö, mely is sokáig tartott. 

27. Csötörtök. Érkezek meg Andrási Zachariás 
bejáróm Fejérvárrúl holmi posztóbeli vásárlásokkal, 
azután hamar a postamester Pápai Gáspár is, és Sán
dor Gáspár uram is, relatiót tévén a Fejérvárott foly
tatott dolgokrúl, és ahoz kipest becsülletes híveimmel 
conferentiát is tartván. Volt audientiája a szerdár 
itten resideáló agájának, ki az harács szedisire lakott 
itten egynihány holnaptól fogva. Délután írattam az 
portán lakó Reiz-Effendinek, tatár Chámnak, a magam 
kapithiháimnak és de Lóra uramnak. írattam választ 
a 1.-fej érvári szerdárnak is. Vadász embereim is vad
disznót, szarvast és szarvasborjút vertek el. Az ellen
ség végházaibúi jött kurucz rabokért másokat bocsá
tani , és az hozta leveleket Sándor uramnak választ 
tenni parancsoltam. Szép idő volt. 

28. Péntek. Az szerdárnak szólló levelemet az 
asztalnokom Palaticz István által küldtem fel. Vete-
rani leveleire való válaszokkal is az jeszenei posta 
expediáltatott, az osztrovai szigetnél tétetvin által a 
Danán az pusztára. Az Drinápolyba szólló leveleim
mel bizonyos emberemet küldöttem Kulicsra, hogy 
ottan vigyázzon a Fejérvárrúl lejövő vezér agájára, 
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és ottan hozzája menvin, recommendálja neki az le
veleknek elvitelit, minthogy a levelek is egy copertá-
ba llvin, az Reiz-Effendinek intituláltatott. Érkeztek 
Madács uram levelei a Vaskapuiul, ki is a Vidínbe 
telelt hajóimmal addig penetrált. írja a havasalföldi
ben telelt marháim mellé is bizonyos embereimet ren-
delvín, az szilisztriai passával együtt erre megindí
totta, a minthogy elöálomkor érkezett az marhák mel
lé rendelt emberem Inczédi István levele, hogy ma 
Szendröhöz kellett érkezni a marhákkal, insinnálván, 
tegyek dispositiót az Morován való általköltözísirül, 
és a hajdúknak kenyerezísirtil, minthogy elfogyott a 
kenyerek, újabb kísérőket is kívánván, minthogy ed
dig is elíg kár érte a marhákban, kikről is mindjárt 
dispositiót töttem. Az lábamon való seb miatt, mint
hogy vadhús is nőtt benne, nagyobb kínt szenvedtem, 
mindazáltal magam mulatságáért kimentem vadászni. 
Szép idő volt. 

29. Szombat. Madács uram levelire választ titet
tem. Ali passa Duna kapitányának levelet írattam, 
Pogány Zsigmond palotásim kapitányát rendelvin 54 
fegyveres emberekkel és 32 paraszt szalahorokkal, Je
néi Sámuel nevű szolgámat is vélek együtt rendelvin, 
és ezen alkalmatossággal Havasalföldiben is expedi-
álván bizonyos instructióval. írattam az havasalföldi 
és moldovai vajdáknak is ezen alkalmatossággal, Sán
dor urammal penig írattam Szpatár Mihálynak és 
Constantinus Sztollniknak havasalföldi fő bojéroknak. 
Érkezek a szilisztriai passa levele is Inczédi István 
hívem által, ki is bizonyos számú embereimmel Vidín-
tfll fogva együtt járt vele, egynihány száz marhákat 
is hajtván ezen alkalmatossággal szüksigemre, kiket 
Havasalföldinek még ez elmúlt ősszel kellett volna 
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administrálni a vezér fermányára, de az kemíny tél, 
és azután egyéb interveniált akadályok miatt elébb 
kezemhez nem vehettem, hátra livín még az Moldo-
vábúl rendelt 500 ökrök is. Szép idő volt. 

30. Vasárnap. Pünkösd 1. napja. Istennek neve le
gyen áldott érette, ki ez bujdosásomnak földiben is 
ennyire való egisségben és szenvedhető állapotban 
engedte meg érnem ez jeles innepnapot. Volt audien-
tiája Inczédi István hívemnek, kit is más egy hadna
gyommal s bizonyos számú hajdúkkal s béresekkel 
rendelt Madács Péter uram császár fermánya mellett 
Havasalföldibül rendelt marháknak ide kísírísire, ki 
is relatiót tett útjárúl, és az oda experiált dolgokrúl, 
minthogy Madács urammal Vidinbe telelt. Pogány 
Zsigmondot a vele rendelteitekkel expediáltam. Kül
döttem egy bizonyos emberemet Jeni-Palánkra, hogy 
az Palánk körül lívö falukon pinzemen élést, kuko-
riczát vegyen. Az lábomon való seb rútabbúlvolt ma, 
mintsem tegnap volt. Szép idö volt. 

31. Hétfó. Pünkösd 2. napja. írtam választ az szi-
lisztriai passának, hírem jüvin tegnapi napon Fejér
várhoz való érkezisírül. Az hadaknak és minden 
egyéb rendeknek húsbeli praevendája s accomodatió-
ja felöl is rendeli st tettem, minthogy eddig az ősztül 
fogva az zászlós hadak a nélkül voltak, és az udvari 
rendek is húsért praevenda pínzzel contentáltattak. 
Magam is revideáltam az Havasalföldibül hajtott mar
hákat, 350 számban tanáltattak, kik közül is az ök
röket s fejős teheneket külön szakaszokba segregál-
tattam. Szép idö volt. 
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JÚNIUS. 

1. Kedd. Pünkösd 3. napja. Az hármas ünnepet 
kettős praedikátiók hallgatásával megülvín, estve felé 
kimentem vala lovon sétálni. Valamely császár éléses 
hajóinak és kereskedő hajóknak híre jővén, Sándor 
Gáspár uramat egyik élés mesteremmel azoknak revi-
siójokra kiküldöttem a Dunához, azután voltak tiszteim 
között holmi belső igazgatásim, úgy hadaim s udva
rom nípe között újabb rendelíst töttem. Az lábom se
be is már fordulni kezdett. Igen rekkenő idő volt 

2.Szereda. Érkezínek leveleim Fejérvárrúl az oda 
való occurrentiákrul, kik között insinuáltatik Tömös-
várrúl egy Pályi Ogli nevű töröknek oda érkezíse, 
a szilisztriai passának hadaival együtt való megmustrá-
lása az szerdár előtt, az vezér odajött agájának Dunán 
való leindúlása, kire nizve újabb dispositiót töttem, 
hogy a vezér agájának a Dunán való jövetelire vi
gyázzanak. Két rácz posta rabom is érkezek a Duna 
melléki ellenség végházaibúi, magok és több itt lívő 
labancz rabok szabadulások végett, kiknek is egyike 
dispositus emberem lívín, beszíl nimely híreket a ní-
met armadának a Dunán és Tiszán lévő bidjárúl. 
Rekkenő idő volt. 

3. Csötörtök. Noha az nyakamba s kivált az nya
kam csigája s fültö felé való erekben az fekvés, vagy 
fluxus miatt alteratiót érzettem tegnap is t de ma na
gyobb mértékben, úgy hogy az nyakamat is nehezen 
fordíthatom, noha az estve is mondola olajjal kenet
tem, de máskínt is alteratus voltam, mindazáltal erő
vel vöttem magamat, és ebidet s vacsorát is híveim-
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mel öttem, sétálni is hintóu az külső kertembe kimen
tem. Estve felé jó essö esett és sokáig tartott. 

4. Péntek. Istennek legyen hála az mely altera-
tió volt rajtam, attúl megszabadultam, az nyakamnak 
is már nem igen érzem nehézsígit. Sándor Gáspár 
uram is megjőve Kulicsrúl, elunván várni a vezér agá
ját , hagyta ottan Halil aga nevű tolmácsomat vala
mely neki rendelt gazdálkodással, azomba Halil aga 
is megérkezék estve felé, arra jüvin délután a vezér 
agája sajkán L.-Fejérvárrúl s vele szembe volt. Ér-
kezinek nekem és felesigemnek szólló Veterani le
velei , kiket az jeni-palánki passa küldött kezemhez. 
Ma is szép essö esett. 

5. Szombat. Jó reggel kimentem vadászni az Mlá-
va víz mellé, özet, vad-disznót, nyulakat veretvin el. 
Magam felszándékozván menni egyik nap Fejérvárra< 
az itt való udvari birámat Erdélyit küldtem fel vala
mely költsiggel, és épületre faló fákkal, hogy ottan 
livö házamnál konyhát épitessen, és egyéb reparatió-
kat is tétessen oda való menetelemig. Istennek hála, 
én is jobban kezdtem lenni, tegnap vacsorát nem évin 
és ma is ebidet vacsorával együtt, úgy tetszik a kop
lalás használt. Híves s estve felé penig szeles idő volt. 

6. Vasárnap. Érkezek Pogány Zsigmond tudósítá
sa Madács urammal és vele lívö hajóimmal, s embereim
mel való megegyezésírül, és Ali passa Duna kapitánya 
hozzájok való maga alkalmaztatásárúi. Ezen alkal
matossággal vettem Madács uram levelit is az kösz-
vényben való nyomorult állapotjárúl, és az hajók
kal az tachtalia veszedelmes útján már szerencsésen 
való által jövetelirtil, és hogy holnap az Mláva 
torkához igyekszik szállani, kire jnizve küldöttem 
egy sereg lovast ő kegyelme eleiben az vigyázás 
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kedviért, sietetvin jöveteleket az hajókon lívö élé
semre, boraimra, és vásárlásimra nézve. Szép idő volt. 

7. Hetfó. Beérkezék Madács Péter uram ma estve fe
lé , az hajók is közelgetvin, lovas és ökrös szekerei
met a Dnnához kimenni parancsoltam, az hajókon 
felhozott egyet másoknak behozására. Hozta Madács 
nram Ali passaDuna kapitánya levelit is. Délig szép 
idö volt, azután sok rendben esett az essö. 

8. Kedd. Az osztrovai révhez érkezv én az Vidin-
bül jött hajóim, azokat evacuálták, és az hozott al
kalmatosságokat beszállították. Érkezett szolgám Je-
ni-Palánkrúl az ott való passa levelivel, s valamely 
hírekrül való tudósításával, és minthogy az Erdélyben 
küldött komornyikom felöl is irt, én is újabb embe
remet levelemmel küldöttem hozzája az híreknek job
ban való megvizsgálása kedviért. Érkezek estve fe
lé az jagodinai passa levele egy csomó magyar leve
lekkel , kiknek nímely risze az Zofiában lívö erdé
lyiek levelei, nímely risze penig Drinápolyban lívö 
residensim, és Horvát Ferencz uram levelei sub 
dato 24. mai, kikben eleget írnak az vezérnek nagy 
kíszületíröl, ajánlásirúl, és nímely dolgokban már 
meg is mutatott jó akaratjáról. Rekkenő idö, és egy 
kis essö is volt. 

9. Szereda. Megunván az ben való heveríst, reg
gel kiindultam Poserolczárúl, lovas gyalog seregek
kel, magam kornétájával, az hajtókát és puskásokat 
kiküldvln előre az kopókkal, vadászattal töltvín az 
mai napot, Poserolczátúl egy mértföldnyire Kur-
jács nevű puszta falunál egy forrásnál hálván, szar
vast, őzet, vaddisznót és nyulakat veretvin el. Sán
dor Gáspár uramot L-Fejérvárra küldöttem bizonyos 
instructióval, és az szerdárnak szóló levéllel, Szalon-
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tait penig Jeni-Palánkra az ott való pássá hoz bizonyos 
dolgok végett expediáltam. Déltájban nagy zápor 
essö volt, délután penig szép idő volt. 

10. Csfttörtök. Mihént megvirradott, az vadászat
hoz hozzá fogattam, az mig az idö felmelegedett, 
vadásztattam, az galamb vári útban kiszelovai sziget 
hez nem messze egy forráshoz szállván, sátorok alatt 
ezen napot egészen ott töltöttem, s ott is háltam 
sok vaddisznókat és szarvast, szarvast borjút veret
tem. Valamely éléses hajói is érkezvin a császárnak 
a Dunán, minthogy közel volt hozájok háló-helyem, 
valamely pandúroknak hirihez kipest azok is közel 
szállottak hozzám. Galamb vári bekhez is küldöttem lá
togató levelemet, és az híreknek tudakozásáért is. 
Rendkívül való hideg, és merő jeges viz livin ezen 
forrás vízben, igen alkalmatos háló helyünk volt. 
Estve felé az idö hívesedvín , újabban vadásztattam, 
és mind estveli, reggeli órákon igen szép mulatságom 
volt az vadakkal, 5 öreg vaddisznót, lözet, 1 sutát, 
s egy szarvas borjút, egyníhány vad malaczot veret -
vin el ez mai napon, eleven rókácskát, s özecskét, 
is fogtak el az puskások. Érkeztek L.-Fejérvárrúl, s 
Zofiábúl is ma leveleim az ottvaló szolgáimtúl. Csont 
Péter nevű híres katona kurucz rab is érkezek meg 
Péter-Varadinon felöl való labancz végházból, ma
ga , és más kurucz rabok szabadulásában, kiért is 
hogy más rabot adjanak Poserolczárúl, megparan
csoltam. Rekkenő idö volt ma napestig. 

11. Péntek. Ujobban reggel vadászni mentem va
lamely árkokra, szép mulatságom volt az medvékkel, 
egy öreg medvét három fiával veretvín el, egyiket 
agarak fogván cl, elevenen megmaradott. Ebídre 
újabban az hol háltam, vissza jöttem, ottan ebídet 
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evén, délesti három órakor onnan is megindulván, 
estveli hét óra után érkeztem Poserolczára. Sza-
lontait az palánki passa levelivel, és választételivel 
itt tanáltam, ki is igen jól alkalmaztatja magát min
den requisitióimban. Noha egy kisded essö esett, de 
máskint napestig rekkenő idö volt. 

12. Szombat. Érkezek meg ebíd előtt nagy idő
vel Sándor uram Landor-Fejérvárrúl, a mely dol
gok végett járt, azokban cum contento resolválta 
magát az szerdár, tőtt azomba relatiót az mostan 
oda érkezett négy ezer arnolt gyalognak dolgárúl is, 
hozott egy csomó levelet is, Gyulán lakó bejáróm 
Váradi István leveleit, s tudósításit az oda való álla-
potokrúl, mely leveleket hozott egy gyulai aga oda. 
Irt az többi között Váradi az palánki kapitányom
nak Daróczi Andrásnak Gyula alá való menetelít 
valamely lovassokkal, s gyalog seregekkel, kirvin 
az várat az római császár számára. Irta az ott való 
nagy éhséget, hogy az törököknek szegényebb rendéi 
sokan arra jutottak már, hogy macskával, s kutya 
hússal élnek. Rekkenő idö volt. 

13. Vasárnap. Az katonaságnak volt lármája va
lamely az ménesbtil elvitt 28 lovak miatt, által jü-
vin a Dunán valamely gyalog labancz katonák, és 
az Mudovai révben gyalogokat, s csolnakokat hagy
ván , ma délután ott vitték által, kiknek én is feles 
lovast küldöttem utánok, de kisön volt, mert már ál
tal vittík volt. Az Erdélyben, és Magyarországba 
szóló levelekben, és szolgáim expeditiójához tartozó 
instructióban véget érvín, adtam az expeditiót Bai 
András bejáróm és Kis Péter csuhadárom kezekben 
oly dispositióval, hogy ha Nemessányi uramot és a 
komornyikot Ugróczit elő tanálják, térjenek vissza, 
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megküldvín az Erdélybe szóló leveleket Bokcsárúl, 
vagy Karansebesbtil, ha penig Veteráninál sem tanál-
ják, és még sem tértek volna vissza Magyaror
szágbúi s Bécsbül, in tali casu Bai András maradjon 
Veterani mellett, s várakozzék utánok egyníhány 
napokig, Kis Péter penig jöjjön postán vissza az 
hírrel; bíztam reájok valamely vásárlásokat is, és 
valamely doctomak Erdélybül való kihozását, kirül 
parolát küldtem a'generálisnak, meghagytam azomban 
Sándor uramnak, hogy ezen említett szolgáimat ez 
éczaka magával Palánkig elvigye, és onnan jó secu-
ritással expediálja. Az jobb lábomon való seb csak 
szinte ma gyógyúlhata be, ki is egy kis vakarásbúi 
esett volt Rekkenő idö volt. 

14. Hétfó. Palánkrúl megérkezék Sándor Gás-
nrara, ott hagyván Bai Andrásokat, mert a közelebb 
való falukrúl a labancz salagvardák bejünek, azok
nak adván kezekben az passa, e végre hagyván ot
tan Szalontait is, hogy elmeneteleknek hírit meghoz
za, Fejérvárrúl is érkezett egy csomó levelem kezem
hez , melyben a Drinápolyban lívö kapitiháim, Hor
vát Ferencz nram, kit a portára küldöttem, Moldo-
vában lívö residensem Székely Zsigmond, és a mol
dovai vajda levelei voltának, kiket a vezér egy oda 
jött agája hozott. Ma is rekkenő idö volt, egy kis 
ragya forma essö is esett. 

15. Kedd. Ma minden böcsössebb, s alá való sáto
raimat kivonatván, magam is revisiójokra kifordultam, 
disposisiót tívin, micsoda sátorokat készítsenek ez idei 
tábori szükslgemre, és kiknek oszszanak ki bennek. 
Azután a portárúi jött levelekben lívö dolgokhoz, s 
hírekhez kípest' conferentiát tartottam, újobban Fe
jérvárra itt való gondviselőmet expediáltam valamely 
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filegoriának, és hambárnak való fákkal, és egyéb 
épületre szükslges requisitumokkal. Valamely éléses 
hajóknak híre jüvin, azoknak eleiben Sándor Gás
pár áramot az élésmesterrel expediáltam, hogy az nál 
lam lívö fermányhoz kípest valamely élést vegye
nek ki a hajókbúi. Rekkenő idő volt. 

16. Szerda. Idejín reggel a hivesen lovon kimen
tem sétálni, mely lovaglásomon való eröltetls alte-
ratiót cansált, mert a bal lábomnak az térdiben érzet
tem alteratiót. Érkezek a bokcsai kapitány levele 
Sándor uramnak szóló, kiben insinuálja Ugróczi 
László komornyikomat, hogy Szebenbe érkezett, 
Bécsbtil vissza jüvin. Voltak külömb-külömbféle dol-
gokrúl conferentiáim, s dispositióim nímely meghit
tebb híveimmel, kivált a Drinápolybúl jött levelekben 
livő nimely informátiókhoz kípest. Sándor nram is 
megtért az hajókrúl, de nem érhetett véget az hajó 
sokkal, kire nizve újabb fermanért embereimet pos
tán expediáltam Fejérvárra. Két felöl is hozván 
pandúr hírt, azon hírhez kípest hajdúkat küldtem ki 
az itt való pandúr agával együtt Híves szeles ídíí 
volt. 

17. Csötörtök. Ma napestig a Portára való expe-
ditiókat írattam, ugyan az magam kapithiháinak, 
vezér tinajának, Reiz-effendinek, és tefftedárnak. 
írattam Mahmut bék Oglinak, is mivel az urméli, és 
arnolt hadakai Nishez való érkézisít értettem. Ezek
ben véget érvén, hivattam élőmbe Hadnagy Márton 
nevű szolgámat, és Pápai Gáspárt az postamestert, 
kezekbe adván az említett leveleket, és instructiót 
adván mind írásban, mind szóval, minthogy Eszki 
Zagarárúl a vezér posztóra 2000 tallért, 5000 tal 
lért költségre, 500 vég abát, és 300 kila riskását, 
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Philippibtil 500 kalpagot, 200 vég muszult, és 100 
hosszú puskát rendelt, és ezekrül való fermánt ka-
pithiháim kézibe is adatta a vezér, mind ezen alkal
matosságoknak kézhez vételiért, és egyéb dolgok
nak is expediálásáért, úgy a francziáktúl várt pen-
aiom leválásáért, azért expediáltattak feljebb emlí
tett szolgáim. Szép híves idő volt. 

18. Péntek. Idejűi reggel megindúlának Had
nagy Márton, és Pápai Gáspárék. Megérkezének 
Szalontai István, és Halil aga szolgáim is Fejérvár-
rúl hozván olyan választ, hogy az élést Fejérvár-
rúl adatja ki, csak küldjek érette, hajót is adat alá
ja. Hozta hírit az osztrovai salagvardám, hogy 9 hajó
val 500 arnolt ment le azon Jeni-Palánkra az ott va
ló praesidium anctiójára. Fej érvárra való menetelem 
szándékához kípest küldöttem fel Bohus Márton fő 
élésmesteremet egy öreg hajóval, holmi hordós bo
rokkal, és konyhám szfikségíre való aprólíkokkal, 
s egyébb impedimentnmokkal, az kik oda való mene
telemre szfiksígesek. Rekkenő idő volt 

19. Szombat. Az bal lábom bokája körül daga
dás lívín, és mintegy öreg kelís forma állapot muta-
tódván rajta, érlelővel értette a borbfly ez napokban, s 
meglágyulván, lanczétácskával ma lyukat nyitott rajta, 
rendkívül való fajdalmommal sürö vér és mész forma ál
lapot jüvin rajta, de azsürösíg miatt jól nem jühetvin, 
az után kérőt dugott bele, kit estve felé kivívín, tisz
ta fejér mész forma lágy genetség forma matéria 
jött belőlle. Estve felé érkezek Brassai János nevű 
postám Drinápolyból, nagy pachetákbúl álló portai, 
fr&ncziai, magam kapithihái, és Zofiában lívő híveim 
leveleivel. Egy kis essö kezdett esni. 

20. Vasárnap. Az éjjel éjfélig, és ma is ebidig 
•OKÚM. HOHÓ. HOT. — 8CEBT. XV. 2 6 
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az levélek olvasásában foglalatoskodtam, clav isos 
levelek is livin köztök, azoknak megfordításokban 
is idő tölt. Érkezvln ezen alkalmatossággal az új 
fővezérnek, thihájának és Reiz-effendinek is levelei, 
kik is igen szép ajánló levelek, insinnálván az vezér 
maga leveliben, hogy velem szembe liszen, dolgaim
ba bele tekint és hogy magam szükségére tíz erszíny 
pínzt, hadaimnak penig abát, fegyvert, posztót, mu-
szult, kalpagot rendelt, és errül való fermanját 
Drinápolybanlívöembereimnek márkezekbea is adta. 
Jött Horvát Ferencz diarinmja is azolta való nego-
tiatiójirúl, miolta innen expediáltatott, úgy az kapi-
thihák diarinmja is az portán folytatott dolgokrúl, 
az ott livö francziai urak leveleivel, az hírekről va
ló tudósításokkal egytittt, jött Skerlet uram az por-
tai universalis tolmács levele is, úgy Janáki uram az 
havas alföldi vajda residense levele is. Ezen levelek
nek revolválása után volt conferentiám az dolgokrúl 
nimely híveimmel. Estve felé küldöttem Fileki Má
tyás bejárómat az jeni-palánki passához, tudósítván 
az mostan érkezett nimely hírekrül. Az lábom egy 
formában van, megyén a rútság belőle, kérőt tart
ván benne az borbíly. Szép idö volt. 

21. Helfó. Az szerdárnak hosszas levelet írattam 
törökül, annál többet Fejérvárott livő residensemnek 
és élésmesteremnek. Az főrendeket. és kapitányi 
rendeket magam eliben hivatván, közölvin vélek 
Fejérvárra való menetelemnek okát, és a Horvát Fe
rencz riszirül érkezett nimely leveleknek értelmit, amen
nyiben ír, hogy a panaszokat a törökök és az szegíny-
ség részirül praecaveáljam az új vezér előtt, melyre 
is adott okot az galambvári beknek hozzám érkezett 
levelei és panaszai az mezei katonák ellen, intvín és 
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meg is fenyegetvín tiszteimet, hogy ezután az ilyen
re vigyázások legyen, hittel tevén arrúl is declaratiót, 
hogy úgy kívánom ebben az esztendőben dolgaimat 
folytatni, hogy többé ilyen formába való tartással 
senkit tartani, annál is inkább kedvetlenül szolgáltat
ni nem kívánok, ha bujdosnom kell tovább is, mellet
tem maradóknak nagyobb contentnmával kívánok buj
dosni , és az kik velem való bujdosásokat ultro, és 
magok jó szántábúl s jó kedvvel kívánják elkövetni, 
azoknak contentnmával, declaráltam azt is, hogy men
nyi sok szó vagyon minden rend között, az kikkel 
teli vadnak füleim, de publikálják az alább való ér
tetlenebb rend között is, hogy az új vezér előtt is 
minden dolgaink jó rendbe vétetŐdtek, és a minapi 
galambvári s palánki casusért, és Horvát Ferencz 
mellől elmaradott hadak dolgáért is senkit az fővezér 
nem okoz, hanem magát az török nemzetet, és men
nyiben igéri mostani leveleiben is az porta kegyel
mességét , azt is világosítottam nekik. Érkezek egy 
rab hadnagyom Gúti István, ki is Péter váradj án fe
lől Terovicz nevű rácz véghelyben volt fogva, kinek 
is volt examenje az oda experiált dolgokrúl. Délután 
alteratiót és mintegy hideglelisnek elöjáróját és főfá
jást érzettem, és a sebes lábomnak is nagyubb mér
tékben való fájdalmát, ki miatt mind heveríssel töl
töttem az napot, és vacsorát sem öttem. Estve felé 
nagy szél indulván, zápor esső esett. 

22. Kedd. Az magam lakó háza mellett való ker-
tecskében leveles szent csináltatván, és az magam 
audíentiás házat is, hogy az kertre ajtaja legyen} 
egyébiránt is reparáltatván, híveim contentumáért s 
magam mulatságáért az elsőbb rendekben s tisztek
ben húszig valót asztalomhoz ültetvín, és egy régi 

26* 
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meghitt palotásomnak és felesigem egy szolgálójának 
lakodalmát szolgáltattam, égisz estig vélek való con-
versatióval töltöttem az időt. L.-Fejérvárrúl érkezett 
levelem, hogy az arnolt passa Mahmút Bék Ogli az 
vele livő táborával oda érkezett Essös és szeles idö volt. 

23. Szerda. Udvarom uipe, tiszteim és hadaim 
között voltak valamely igazításim, suplikánsoknak 
való resolutióim. Megérkezett azomba válaszom Fe-
jérvárrúl is, minden dolgaimban kívánságom szerint 
adott választ az szerdár. Érkezek egy vacans hadna
gyom Rácz György Vidinbül levelekkel Madácsuram-
tül ottan hagyatott szolgám levelivel. Az lábomra nizve 
egy formába vagyok az matéria folyására nizve, de 
meg is dagadott. Szeles idö volt. 

24. Csütörtök. Az elmúlt éjjel a jobb kezem kar
jában, fejiben és könyökiben szállott be valamely flu
xus gyenge fájdalommal, az lábomra még is egy for
mába vagyok. Valamely éléses hajóknak hire érkezvin 
hozzám, kikhez nekem is vagyon közöm, vigyázások-
ra és az élés percipiálására embereimet expediáltam 
a Duna mellé. Szeles idö volt 

25. Péntek. Érkezek postám l.-fejérvári levelek
kel, azután csak hamar az fő élésmesterem Bohus 
Márton is, az mely sajkán lejöttek, azon sajkának a 
kapitánya is bejött hozzám, kinek audientiát adván, 
praesentálta a szerdár levelit, insinuálván szóval is, 
hogy a szerdár én érettem küldötte, kivel is egy da
rabig beszílgetvin és alteratiómat előtte megbeszfl-
vin, végre a lábom kötisit is kibontatván, megmutat
tam neki a lábomon való sebet is, mely rútul van és 
lehetetlenség most magamnak Fejérvárra mennem, 
noha az oda való menetelt magam is kívánnám, meg
mondhatja a szerdárnak maga is, mint látott, és azt 
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is, hogy Sándor Gáspár uramat nimely hadaimmal 
elküldöm, hogy a több császár hadaival azok is egy 
szolgálatban tanáltassanak, maga azoinban vissza me
het az sajkájához, az szerdárnak való választ is még 
ma oda küldöm nekie azon levelire, a kit nekem ho
zott Ezen törököt magamtúl elbocsájtván, gyűjtöt
tem be magamhoz híveimet conferentiára, töttem ren-
delist, Sándor uram kikkel, mint és mi formában ki
szüljön. Töttem rendelist nimely expeditiókrúl is, 
minthogy holnap meg akarom őket indítani. Az én 
lábombúl azomba estve felé nagyubb mértékben ment 
a matéria az harmadik kotlakor, a jobb kezembe is, 
kivált a féjibe nagyubb tüzessiget s fájdalmat érzet
tem. Érkezlnek meg három kurucz rabok is az el
lenség végházaibűi szabadulván, kikért is innen kér
nek labancz rabokat, azokkal együtt jött két labancz 
posta is, kinek egyikedispositus kímem livin, az ellen-
ségfelöl s dispositiójirúl alkalmas informatiót hozott, az 
kurucz rabokpenig az Szeremségrül Csereviczrül és a 
Tisza mellől Becsébül szabadultak. Szeles idő volt. 

26. Szombat. Reggel volt audientiájok a Sándor 
urammal elrendelt mezei lovas hadak tiszteinek, az
után volt audientiájok egyéb rendekbül álló, és ugyan 
5 kegyelme mellé rendelt híveimnek, eleikben adván 
mint függjenek Sándor Gáspár uramtól, s micsoda 
dispositióval s kíszülettel kívánom expediálni, kiket 
is Fejérvárott Sándor uram fog szüksigekre kitölteni, 
azután magánosan livin előttem Sándor uram, adtam 
kéziben Csaffer passának és Mahmút Bék Oglinak 
azólló leveleimet, úgyaztömösvári s gyulai passáknak 
szóllókat is. írtam az tömösvári passa dévány effen-
dijínek és Gyulán livö bejárómnak Váradi Istvánnak 
is, adtam egy öreg pecsétem alatt kelt plenipotentia-
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lis levelemet is, ha kik ezen útjában Magyarország
búi, vagy Erdélybtil hüsígemre jönnlnek ö kegyelmi
hez, hogy azoknak az én kipemben gratiát adhasson, 
s adtam valamely nigy cartabiankát is török pecsé
tem alatt, és valamely zálogot is, hogy vagy adós le
vélre , vagy zálogra Fejérvárott pinzt szerezvín, te
hessen a vele elmenendőknek contentumot, és magá
nak is szakaszthasson belőle úti költségre valót, izen-
vin credentionalis levelem mellett valamely titkosabb 
dolgokrúl is Mahmút Bék Oglinak, és egy ezüst ara
nyas szép új kardot ahoz való szép pallossal küldvín 
neki ajándíkban, minthogy ezen expeditióban livö ha
daknak a liszen fejek, az én ríszemrül valóknak is 
az ö jóakaratjára lészen szüksígek. Adtam nimely 
magyarországi s erdélyi correspondensim clavissai 
páriáit is Sándor uramnak, hogy ezen úttal, ha az al
kalmatosság engedi, élhessen ö kegyelme az alkalma
tossággal , adván instructiót a Tömösvárott s Gyulán 
livö rabjaim s ottan lakó embereim dolgában is, hogy 
azokat is magától el ne hagyja. Ezekben véget ér-
vin a vele livökkel megindítottam oly dispositióval, 
hogy az Morován ma által keljenek. Az jeni-palánki 
passának írtam választ, valamely lovasokat kivánván 
maga mellé és valamely karollyal kedveskedvin, azt 
megköszöntem neki. Az lábomra egy formába vagyok* 
egy iránt foly a matéria belőle, az kezemben penig 
könnyebbsíget, de nagyabb daganattal s tüzessiggel 
érzettem. Szép idő volt. 

27. Vasárnap. Volt conferentiám praedikátió után 
belső híveimmel az portára expediálandó levelek dol
gában, minthogy az utolszori posta alkalmatosságá
val mind fővezérnek, thihájának, Keiz-Eflfendinek szép 
biztató levelei jöttének, conclndáltatott, hogy a válasz-
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adás alkalmatosságával insinuáljain, és recominen-
dáljain egyszersmind az fővezér levelibeu is az Zofi-
ában telelt, s ottan nyomorgó erdélyieknek boldogta
lan állapotjokat. Ezek expeditiójához azért hozzá fogat
tam, estvepenig mikor már lefeküdtem, érkezínekmeg 
Bai András és Kis Péter szolgáim, kik is instructió-
jok szerint Erdélyben nem mehettek, az karansebesi 
commendáns tovább őket nem bocsátván, lívín ordi-
nantiája Yeterani generalistúl, az mint szóval s írás
ban is menti magát, hogy senkit innen Karansebesnél 
ne bocsásson, az leveleket mindazáltal beküldvín, és 
őket is ottan nyolcz napig várakoztatván, az válaszo
kat Veteranitúl meghozatta, és azokkal együtt nyol-
czad nap után vissza is küldötte cnm omni securitate. 
Ezen Veterani válasz tivö levelei között voltak in-
clnsive Nemessányi uram és Ugróczi László levelei 
is, oda való járásoknak, és mulatozásoknak okárúl. 
Hoztak olyan hírt is, hogy Macskásiék, kik Drinápoly-
bűl szöktenek volt el, még sem mentek volna be Er
délyben. Az lábomat is még kérővel, és flastrommal 
élteti az borbíly, nem tapasztalom igen fordulását és 
noha az jobb kezem fejiben lívö daganat és tüzes-
ség csendesedett, de más felöl ugyan az éczaka a se
bes lábomnak az térde alatt való inaiban, és az tér
dem kalácsán belől lívö erekben nagyubb fájdalmat 
tapasztaltam, mindazáltal ebídet becsületes híveim
mel. Délig meleg, azután penig esős idő volt. 

28. Hétfő. Napestig csak kornyadoztam, altera-
tus livin, minthogy az íjjel mind az lábomnak alte-
ratíójára, mind az érkezett leveleknek olvasására níz-
ve éjfél után két óráig nem alhattam, mintegy bágyat-
tabb állapottal is voltam, reggelre kelve mindazáltal 
az kapithihák leveleihez Íratván az Karansebesbtil 
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érkezett szolgáim ralatiójihoz, és a levelekben letett 
nimely ocourrentiákhoz klpest, Írattam arrúl isbüveb-
ben Sándor Gáspár uramnak, és Fejérvár felé expe-
diáltam az vezér táborára rendelt postámat oly in-
strnctióval, hogy Sándor uram az hadakkal való meg
indulását megvárja, és Sándor uram is az kapithihá-
kat az maga útjárúl, s az oda való occurentlákrúl ál
tala tudósítsa. írtam ezen alkalmatossággal a főve
zérnek, Vezér thihájának, Reiz-Effendinek, Skerletnek 
és az magam kapithiháinak annál is büvebben. Az 
balkezemre, és karomra roszúl voltam. Érkeztek az 
császár éléses hajói az osztrovai révhez, azokbúl ren-
deltetvín nekem is valamely ezer kila élés. Essős 
idö volt. 

29. Kedd. Az hajokbúl ezer kiláig való búzát, 
és egynihány száz kila árpát kivétetvín, azt beszál
litattam. Tegnap estve kilencz óra után vévén be va
lamely orvosságot, operatiójátúl éjfél tájban szaba
dulhattam meg, az sebem sem gyógyult még meg, de 
azonkívül is azon lábomra az tomporámig, és az bal 
kezemre, s karomra is égiszen oly alteratióval 
voltam, s vagyok, hogy ha csak mozdítom is, fájdal
mát érzem, appetitusom is elveszett, az gyomrom is 
megveszett. Az elmúlt éjjel érkezett egy bejárom Sán
dor Gáspár uramtúl siető levelekkel, kiket megol
vasván, újabb ordinantiámmal azon bejárómat vissza 
küldöttem Sándor uram és a vele livö hadak után. Ma 
napestig az ágyat nyomtam, egynehány órát aluván 
az éjjeli nyughatatlanság miatt. Rekkenő idö volt. 

30. Szcreda. Fílvín nagyubb betegségtől, eret 
vágattam az jobb karomon az medianát, öt fincsányi 
vért vettem ki véremben, minthogy tegnap forróság, 
és bágyatság volt rajtam, ebídi kicsiny ételemet is 
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nehezen emísztettem meg, az gyomrom megveszvin, 
minthogy az hús és kenyir ugyan ki fordul az szá-
jamhúL Délután valami lisztbül gyúrt pogácsa forma 
tisztát kötött felesígem az gyomromra, az tegnap 
előtti orvosság után sem ma, sem tegnap nem lehete 
székem, noha hogy megindítsam, juhtej btil csinált 
édes sajtnak az savojábúl egy fincsányi italt ittam 
meg gyomromnak nyughatatlanságára, mindazáltal a 
kötís után jobban voltam, az érvágás után recreatiót 
keresvin, mindinkább partialisokat revideáltam, és 
az supplikatiókra adtam választ. Napestig híves 
idő volt, essö is esett egynehány ízben, de nem tar
tós volt. 

JÚLIUS. 

1. Csötörtök. Ma úgy tetszik könnyebben voltam, 
az elmúlt éczaka eleget aluván, és hasonló kötís alatt 
hálván, az minemüt elsőbben tett volt felesígem az 
gyomromra, a ki a gyomromat melegítette. Ma ebíden 
ugyan asztalhoz is tétetvén magamat, de nem ehet
tem, az hús és kenyér is ugyan ki fordult az szájam
búi. Érkezek L.-Fehérvárrúl Sándor Gáspár uramtúl 
Munkácsi János bejáróm levelekkel, kikben írja, még 
ma Fejérvárrúl az vele lívő hadakkal vissza fog in
dulni , írván ratióit is, mire nizve kellett vissza for
dulni Érkezek meg Obláczki János nevű élésmeste
rem is, ki még e télen expediáltatván Madács uram
mal, azolta nímely élesek és vásárlások dolgába fá-
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radozott, és hol Oroscsikra, hol Nikápolyra expediál-
tatott Vidinbül is Madács nramtúl, most is Nikápoly-
búl jött éléses liajókkal, az én számomra hozván va
lamely búzát. Ma nap estig esős idő volt. 

2. Péntek. Sándor Gáspár uram a szerdár, és 
Mahmút Bék Ogli között eddig folytatott dolgai ad
ván nekem is okot az gondolkozásra, nímely híveim
mel conferentiát tartottam, minthogy a Drinápolyban 
rendelt posta mot is Sándor uram visszaküldötte, in
nen kívánván inkább az szerdár nélkül expediálnom, 
ma azért az elébbi levelek mellé újabb expeditiokhoz 
fogattam. Oblaczki János az hajók felöl hozta Űrihez 
kipest hopmesteremet két zászlóalja gyalogsággal 
az Dunához expediáltam, Íratván a furkátás kapi
tánynak levelet is, de nagy ellenkező szél s essö is 
lívin, azon császár hajói Osztrovához nem penetrál-
hattanak. Yolt audientiája Oblaczkinak is, két ízben 
járván Oros-Csikig, s Nikápolyig, az oda látott s 
hallott dolgokról tett relatiót Tegnap új óbban szé
kem nem lívin, és ma is hasonló constipatiótúl filvín 
reggel ma valamely baraczkvirág liktariumával él
tem , ki is laxált, és a gyomromra tapasztalhatókipen 
érzettem könnyebbsígemet, mert az étel, s ital is jobb 
ízűn esett, de lábaimra, 8 kezeimre való erötlensigem 
még is megvagyon. 

3. Szombat. Érkezek meg Bohus Márton Fehír-
várrúl Sándor uramnak az vele livökkel Fejérvárrúl 
való visszafordulásának, és a török hadaknak is teg
nap mindenestül fogva való megindulásoknak az hí
rível , hozta vissza az zálognak küldött claenodiumot, 
és egyéb állapotokat is, nem látván szüksígesnek el
zálogosítani. Valamely élést is percipiáltattam az Du
nán feljövő császár hajóibúi. Küldöttem hidast is az 
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Morovára a Sándor aram, és vele livök által költöz
tetésire. Az ujabb levelek íratásában is végett érvén, 
az lengyel postát estve expediáltam Jagodina felé, 
négy lovast is rendelvin kisírísire Jagodináig. Az 
gyomromra jobban voltam, mert ebídet s vacsorát is 
öttem, de lábaimra, s kezeimbe való erőtlenség nagy 
mértékben meg vagyon, az sebe sem gyógyulván be 
az lábomnak, csak egy lépist sem mehetek magam 
erejível. Essös idö volt. 

4. Vasárnap. Bai András bejárómat credentiona-
lis levelem mellett küldöttem a palánki passához, 
minthogy a Danán tűi feles lovas megegyezvin vele, 
és a Danán is feles gyalogságot küldvin melléje Csáf-
fer passa, meg parancsoltatott, hogy azon hadakkal 
Bokcsa s Karansebes felé az ellenségnek distractiót 
csináljon, adtam ez iránt neki instrnctiót, hogy ezen 
expeditiónak kimenetelírül nekem bizonyos hírt hoz
zon. Érkezek meg Sándor Gáspár aram is az vele 
rendelt hadakkal, tett relatiót CsáfFer passa és Mah-
mút Bék Oglival lett szavairól, livin ezer forintig dis-
cretioval Mahmut Bék Ogli, kit is Sándor aram ké
zihez vett, nem vívín sem zálogot, sem peniglen le
velet azon pinzre. Mahmút Bék Oglival való beszí-
di penig Sándor aramnak ezekrül voltának, az mint 
ö kegyelme referálja: Elsőbben is tött ö kegyelme 
kérdist, mit remlnl az békesség felől, ha ez idén lí-
szen-e, a vagy hadakozás lészen inkább nagyabb 
mértékben, mint volt eddig is? Kire Mahmút Bék 
Ogli: az békességről ez idén gondolkozni sem kell, 
mert a nem lészen. Tudakozódott továbbá ö kegyel
me, s mondotta: minthogy olyan hir kezdett volt foly
ni tavaly is, hogy az Porta az ifitt Apafi Mihályt con-
firmálta volna az erdélyi fejedelemségben, engemet 
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negligálván, azért arrúl mit ind mondani ? Arra azt 
felelte, hogy nem igaz, mert nem hogy ilyen ember 
iránt, de csak egy közönsíges ember, az kinek vala
mely dologban a Porta hitit, s athnaméját adja, meg
szokta tartani, mennyivel ebben inkább megtartja, és 
a kinek az császár athnaméval az fejedelemséget ad
ja, attúl azt senki el nem veheti, azért ifiú Apafii is, 
valameddig én élek, erdélyi fejedelem nem lehet. 
Hozta elö azt is Mahmút Bék Ogli, hogy tavaly volt 
nimely tatár tiszteknek olyan szavok, midőn ö mon
dotta volna, nem ártana az én hadaimbúi is magok
kal vagy öt százat elvinni, hogy nem szüksíges, mert 
azoknak nemzctsigek livín az föld, a kinek rablására 
indulnak, hirt adnának, és haszontalan járnának, s 
fáradnának. Hozta elő azt is Sándor nramneki:hogy 
ha Isten ö szent felsíge igaz itéletibül még is tovább 
való bujdosással látogatna meg, ö hozzá kívánnék fo
lyamodni, mint megismert jó akarómhoz, és a kinek 
barátságához minden passák barátsága felett bizha
tom ; melyben is Ígérte jó akaratját, hogy tehetsége 
szerint mindenekben hozzám segítsiggel kivan lenni, 
minthogy az dévánkozások alkalmatosságával is min
denkor az én dolgaimat segiti; szánakozott is eliggé 
állapotomon, minthogy ö is volt hazáján kívül bujdo
só, tudja mit teszen a bujdosás, és olyba tartja az én 
szenvedésimet, mintha maga szenvedné. Kérdette azt 
is ttile Sándor uram, hogy ha az tatárokkal vagyon 
ezen mostan expediálandó hadaknak olyan corres-
pondentiájok, hogy a tatárok Erdélyen által jtivin va
lamely conjunctiójok lenne, vagy az ellensígnek dis-
tractiót csináljon ? Arra azt felelte, semmi nincsen. 
Ezen relatio tétele után Sándor Gáspár uramnak Írat
tam egy hosszas levelet Csáffer passának cumaliqua 
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com passió ne az császár hadaival Tömös várra élnem 
mehetett lovas hadaim dolgában, írtam az passa ka-
pucsilár thihájának is, mint régi ismerősemnek, írtam 
a tömösvári Topály Húszain passának, és ugyan 
Mahmút Bék Oglinak is Gyulán lívö embereim, és 
ugyan Gyulán, s Tömösvárott lívö rabjaim dolga vé
gett tömösvári passának, hogy küldje el Mahmút 
Bék Oglinak, hogy hozza el őket. A.ert változtatni 
kimentem volt a mezőre, szép idő livín. 

5. Hétfő. Az tegnapi aer változtatás után mint
egy újúlását látván bágyatságomnak, újobban reggeli 
könyörgis után az hívesen kimentem magamat mulatni, 
egyszersmind vetéseimet is, az hol vadnak, revideálván; 
minekelőtte penig kimentem,felgyüjtettemminden rend
beli tiszteimet, úgy az itt való kadiát, és az itt lakos 
töröknek az eleit is, elő hivatván az nem igen régen 
megöletetett ráczoknak cseledjit, felesígeit s egyéb 
vélek jött sérelmes feleket, és ugyanazokkal együtt 
jött két hersovai törököt, törvényesen revideáltatván 
azért ezen dolgot, sokáig való revisio, és ezen dolog
ban pro et contra való disputálás után contentáltat-
tam pínzül az sérelmes feleket, az meg gratiaztatott 
és azon gyilkosságban leleczett szemilyek az kinek 
mi ríszek jutott azon praedábül, elő adván, egy Sá
muel Deák nevű legint penig, a ki ezen gyilkosság
ban nagyubb eszköz és főbb gyilkos, és a megöle
tett kereskedő ráczoknak sógora is volt, az törvény 
meg sentencziázta lófarkon való hurczoltatásra, és 
kerekbe törísre ítélte, kinek is deliberatiójának 
élőmbe való produkálása után megizentetett, kiszül
jön az halálhoz, mert holnap megkell halni. Megérke-
zék Bai András bejáróm is Palánkról, meghozván 
hírit, hogy az ott való passa az vele elment hadakkal, 
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kikkel magát conjtmgálta, megfordult, két hódolatlan 
falut vervin fel, az mint feltette, és a 1.-fejérvári 
szerdártúl is volt parancsolatja, az árvizek miatt Ka-
ransebes felé nem penetrálhatott, az mely lovas ha
dak penig Pancsova felöl a pusztán mentenek volt 
hozzá, azokat Hámnál költözteti által, az minthogy 
azon agákban nímelyek az hadaktúl előre ide bejü-
vin, minthogy Csaffer passának egyik Gumli agája, 
másik Deli passája, szolgalatjára közel livő tisztei 
lívln, az urok tekintetiért szállást adattam, és gaz-
dálkodtattam is nekik. Szép idö volt. 

6. Kedd. Nfmely híveim, és lovas tiszteim in
stantiájára az büntetísnek módjában kegyelmessé -
gémet kívánván Sámuel Deákhoz mutatnom, az lófar
kon való hnrczoltatást megengedvén, reggeli könyör-
gís után feles és mindenféle rendek concursasában ment 
véghez Sámuel deák executiója, publice vétetvin feje, 
és azután teste kerekre vettetvin mások rettentisíre, 
és estig ott tartatván. Volt andientiája az tegnap ide 
jött agáknak, kiknek is kalauzt adatván, az Morván 
által költöztetni parancsoltam, utánnok érkezvén 
azomba az több török lovas hadak is, az Mlávának 
árja miatt által nem jöhetvín, oda is hajót vitetni pa
rancsoltam. Volt andientiája az hersovai bék két em
bereinek, és az sérelmes feleknek, kiknek is kezek
hez adatván az hersovai beknek szóló választ, az 
igazság kiszolgáltatásárúi is előttök valamely szóttí-
vín, azokat is cum contento bocsátottam el, disposi-
tiót tívín Jeni-Palánkig való kisírtetisekrtil. Csáffer 
passának és a l.-fejérvári ham bárok felett való 
tisztnek szóló leveleket is expediáltam. Ma egy ke
véssé erőmnek megfordulását kezdettem érzeni. Szép 
idö volt. 
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7. Szerda. Az mennyiben tegnap jobban voltam, 
ma újobban változást érzettem, mert újobban az lá-
bomnak, a kinek a sebe sem gyógyult be, az térde 
felé feljövő erekben fájdalmas alteratiót experiáltam, 
az nyakamba és fejembe is érezvín valamely nehéz-
siget, de estve felé ngyan nagy fájdalmat és nyila-
lást tapasztaltam, az gyomromnak is volt alteratiója, 
de szeuvedhetökipen, kire nézve vacsorát sem öttem. 
Az éjjel essö esvln, ma mind beborult idö volt. 

8. Csölörtök. Tegnapi nyakam és fejem altera
tiója valamennyire csendesedett, de égiszen el nem 
múlt, ki miatt ágyban fekvissel töltöttem időmet. 
Estve felé érkezek egy Megyeri Zsigmond nevű szol
gám Vidínbül, kit Madács uram hagyott volt ottan, 
hogy Szabó András lovászmesterem érkezését ottan 
várja, hozta azért Szabó András Vidínbe való érke-
zisinek hírit és levelit, megkúldvín általa Szabó And
rás az moldovai és havasalföldi vajdák leveleit, és 
ngyan Lengyel orazágbúl érkezett leveleket is, kiket 
az francziai király ö felsige az lengyel udvarba lakó 
oratora küldött, tudósítván Lengyeloroszágbúl a ta
tár Hámhoz jött követrttl is, kivel maga is szembe 
volt. Változó idö volt. 

9. Péntek. Fileki Mátyás bejárómat küldvín teg
nap az palánki passához, valamely Veteraninák és az 
karansebesi commendansnak szólló leveleknek expe-
ditióját is recommendálván, mely leveleket felesigem 
és Sándor Gáspár uram neve alatt írattam, az minapi 
Bai Andrásék hozta levelekre való replica formában* 
Hozta meg hírit ma Fileki Antoninak három regi
mentei Bokcsához való érkezísinek és a török ha
daknak, kik Tömösvár felé mentek, az Tömösön Ze-
lyin nevfi falunál által való költoziseknek és Tömös-
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várra bíkível való elmeneteleknek. Érkezének leve
leim Landor-Fejérvárrúl is, kikben írják az fővezér
nek útba való litit, és hogy Boázna felöl operatióhoz 
fogott, az ellenség Gradiska-bánya s Lnka felé kezd-
vin el az operatiót. Jött levelem az palánki passátúl 
is, kikben írja, hogy az leveleket elkfildötte, kiknek 
duplicatáját osztrovai szigetbül is paraszt emberek 
által expediáltam. Változó szeles idö volt. 

10. Szombat. Jött valamely nikápolyi török egy 
búzával rakott hajóval az osztrovai révhez, maga is 
elömbe jüvín, izente hogy megparancsoltatott neki Ni-
kápolyban, az én szüksigemre itt adja ki az búzát 
Igazításra való dolog lívín, azért ezen élés dolgában 
levelet íratván az l.-fejérvári szerdáinak, ezen törö
köt Fileki Mátyás bejárómmal felküldöttem, az éléses 
hajót penig Osztrovánál subsistálni parancsoltam, com-
planálván élésmesteremnek, hogy ad complanationem 
restantiae, a kit az császár fermánya mellett nekem 
az császár tisztei tartozhatnának, vegyik ki azon élé
ses hajókbúi s hozzák be. Voltak valamely törvényes 
revisiók is hopmesterem praesidensége alatt. Noha 
együtt ebídeltem s vacsoráltam becsületes híveimmel, 
de az kezeimbe, karjaimba, lábaimban s egyéb tag
jaimba való erőtlenséget érzettem, olykor a kezeimbe 
való zsibbadtság oly mértékben van, hogy lassan szo
ríthatok, és segítség nélkül többire egy lépésnyit sem 
mehetek. Ma híves és szeles idő vala, úgy hogy az 
ember az mentét is elszenvedhette. 

11. Vasárnap. Jeni-Palánkra Szamárosi és Bai 
László hadnagyomat küldvín az ott való passához va
lamely dolog végett, azok is megtértének, levelet hoz
ván tüle, valamely próbát és azzal együtt az én ha
daimnak expeditióját is insinnálván. Estve felé érke-
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zinek egy jó sereggel az havasalföldi vajda emberei, 
kiknek előljárójok ugyan egy török Bnlynk passája 
az vajdának, egy tatár Imrize is livín vélek, kik is 
egynlhány száz marhát hajtanak Fejérvárra az ott 
való praesidium szfiksigire. En ma is napestig fen 
voltam, hasonló erőtlenséggel mint tegnap, az nyakam 
fájdalma és fejem erötlensíge sem múlván még el. 
Szép nyári idö volt. 

12. Hétfő. Tiszteim között voltának valamely iga-
zitásim, azután elsőbb renden livö híveimmel volt az 
fenforgó dolgokról conferentiám, azután megmaraszt
ván s magamat is valamennyire j óbban érezvin, kedvek
ért sokáig asztalnál fen voltam. Sokaknak javallá-
sokra valamely collooán nevű fűnek az gyökerit erős-
sen megfőzetvin. annak az gözivel párgoltattam lá
baimat. Változó essös idö volt. 

13. Kedd. Érkezek az galambvári bék embere 
Fejérvárrúl, requirálván egynlhány lovas kísírőkrül 
hogy Galambváráig kisértessem, tettem arrúl is ren-
delíst. Megérkezék Fileki Mátyás bejáróm is Fejérvár
rnl az felment hajós törökkel együtt, véget érvén az
ért az élés dolgában az fejérvári török tisztekkel, 
törtem én is dispositiót, hogy holnap élésmestereim 
az én számomra való élést kivévín, ide beszállítsák, 
izente az szerdár Fileki által, hogy az fővezér már 
Zofiában érkezett, és ott is nem mulat, hanem siet jtí-
ni Fejérvárhoz, de előtte fog egyníhány nappal érkez
ni az fő jancsár aga. Az nyakam s fejem fájdalmától 
már megszabadultam, az mint tegnap, úgy ma is azon 
gyükérbül felől az lábaimat párgoltattam, de egyéb 
tagaimba, úgy az lábaimba is még lassú láttarját ér
zem erőmnek. Essös idö volt. 

11. Szereda. Dispositióm szerint tiszteim az Du-
MONüM. HUHG. HI8T. — SCBJPT. XV. 2 7 
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nárúl az élést beszállították. Küldöttem fel új óbban 
Erdélyi János nevű tisztartómat Fejérvárra mester
emberekkel és egyéb requÍBitnmokkal az fejérvári 
házam épitísire valókkal. Ma is valamely törvényes 
revisiót folytattam. Az lábaimra is, úgy tetszik, job
ban érzettem magamat. Változó állhatatlan idö volt. 

15. Csötörtök.'Nímely embereknek persvasiójára, 
az kik hasznát érzették, annak az collbcán fübííl csi
nált förödönek, még az éczaka megfőzetvin, ma idején 
reggel hat óra tájban beültem az förödökben, és elein 
egy óráig förödvin benne, annak utánna penig három 
fertály óráig, az utolsó fördist penig más fél óránál 
is tovább protrahálván, kilenszer fördöttem meg, utol
jára melegebb fördöben is förödvin, nagy bágyadtsá
gomat érzettem, s az orrom vére is megindult, kivel 
is fejem nehézsiginek csendességét érzettem, ezen för-
dís estvéli tiz óra tájban terminálódott, ebidet jó izüen 
ehettem déltájban, estve penig nádmízet fahéjas boros 
kenyérrel éltem csak. Rút hideg szeles idö volt napestig. 

16. Péntek. Felvervín ágyambúi magamat, níme-
lyeknek javallására az fördis után szoktatni kíván
ván az ereket s inakat, nagy erővel egyik házbúi a 
másikba, és a házba is segitsiggel és pálczával az já
rásban erőltettem magamat, melyet fájdalommal és 
nehézséggel vittem véghez, és mind a két lábaim bokái
ban estvére kelve nagy daganatot, egyikbe penig nagy 
fájdalmat s tüzessíget is experiáltam, kit is éczakára 
az borbillyal valamely orvossággal beköttettem az 
daganatnak és tüzességnek eloszlásáért. Érkezínek 
Galambvárrúl katonáim, kik is hozák hírit az dunai 
classissal Ali passa oda való érkezisinek, az gallyai 
és furkátái penig az Pék torkában vannak. Az na
pokban forgó törvényes revislónak Pogány Zsigmond 
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felesíge dolgába vége szakadott, inhonesta personá-
nak itílvin az törvény, úgy az itt való praedikátor s 
kántor is, ha ecclesiát nem követ, gxcommunicálásra 
miltó szemllynek itíltík; mind az secularis, mind az 
egyházi szemilyekttil ezen dolog előttem is reprae-
sentáltatván, az feljebb irt rendeknek deliberatiójokat 
én is confirmáltam, insinnáltatván Pogány Zsigmond
nak is, hogy ha magát az törvények deliberatiójához 
nem tartja az felesíge iránt, magam prostitutiójának 
és az törvinynek sérelmivel neki kedvezni nem kívá
nok. Bút szeles idő volt. 

17. Szombat. Lábaimba való alteratióm az men
nyiben az orvosságnak alkalmatosságával, a lábom 
bokájában való daganat és tüzesség csendesedett és 
apadott, más felöl az éjjel az ballábomnak térde alatt 
való vastag inban, és azon felül való tomporám baj-
lásiban az fájdalom ésnehézsig szaporodott, úgy hogy 
ma, midőn fel akartam kelni, lábam mozdítása is fáj
dalommal esett oly erötlensiggel, hogy egy helyrül a 
másikra is nehezen mozdíthattam meg azon lábomat, 
azonnal nyilallott mind térdem alatt, mind felül, kin 
is nem kevéssé conturbáltam magamat, mindazáltal 
az fekvís és heverís miatt filvin nagyabb nyavalya. 
túl, erőt vívín magamon, felöltöztem, és székbe títet-
vin magamat, asztalomhoz kihozattam magamat, be
csületes híveimmel együtt evén ebídet. Az sok egy-
velges piaczi hírekhez kípest, járulván az is hozzá, 
hogy az l.-f ej érvári residensem nehéz fekvő beteg, és 
ottan hivataljához nem láthat, az szerdárnak, thihájá-
nak, kapucsilár thihájának és jancsár agának szólló 
levelekkel és az mellett bizonyos instrnctióval expe-
diáltam Fileki Mátyás bejárómat az ottan való resi-
densígre Szent-Andrási János helyett, hogy az ottan 

27* 
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folyó hírekrül s dolgokrúl levele által circumstantia-
liter tudósítson. Valamely Dunán feljövő hajóknak 
is lívin híre előttem, küldöttem ki az komornyikomat 
az Dunára, hogy az hajókon, az mit konyhám szük-
sígire tanál, vegyen plnzen. 

18. Vasárnap. Jó reggel érkezek Horvát Ferencz 
uram, hozván egyníhány ezer forintokbúi álló költsí-
get is, kit az Drinápolyban extrahált fermán mellett 
Oros-Csikon vett fel az ottan adótszedö török tiszt-
tűi. Estve felé új óbban hozzá fogtam az fördishöz, 
és három óráig fórödtem, ki miatt az bal czombomba 
és tomporámba kitérj edett fájdalom és nehézsíg csen
desedett, és az lábom bokájában való daganatot is 
igen megapasztotta, hanem az lábomnak nagyobbik 
újjában, és a jobb kezem fejiben érzettem újjabb fáj
dalmat és nehézsíget. Érkezek egy csomó levél is 
Fejérvárrúl, kik is az vezér mellett lívö resídensem 
és postamesterem Pápai Gáspár tudósításai, kiket is 
az fejérvári szerdár agája hozott. írják, hogy az ve
zérrel együtt tatár Pazar-Csikig érkeztének, és ne
gyed napra az vezérnek Zofiához kell szállani. Az 
mely posztókrúl s egyéb alkalmatosságokrúl az vezér 
hadaim s magam szüksígire rendelíst tött, azoknak 
nagyubb részit kezekhez vettík. Jött ezen alkalma
tossággal az franczia úr tudósítása is velem való szem-
belítele insinuálásárúl. Szép tiszta idő volt 

19. Hétfő. Reggel újobban három óráig fórödtem, 
délután penig hintón az aratóimhoz sétálni kimentem, 
mely járkálással, az rázódással derekamban és vesé
imben alteratiót érzettem, az jobb kezem feje is job
ban megtüzesedett és az szoros kádba való fördíse 
vagy az nyavalya változása s az fördö effectusa cau-
sálta, de mindkét térdembe s térdem alatt való inak-
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ban fájdalmakat érzettem, az bal lábom is, az mint 
magátúl kisebesedett, flastromot tétettem. Volt audi-
entiája Ali passa Duna kapitánya sziliktárjának, ki 
felöl is Horvát Ferencz uram által izent, hogy Jago-
dináig kisirtessem. Szép idö volt. 

24). Kedd. Ali passa sziliktárja és szolgája alá is 
lovat adattam, és egy törökül tudó zászlótartómat 
Tőrök Ferenczet egyníhány lovas comitivával melléje 
rendelvin expediáltam a császár útjára a vezér éti
ben, oly dispositióval, hogy a hol posta lovat kaphat, 
az én lovamat vissza hozzák. Sándor uramnak recom-
mendálván, hogy replicáljon a vezér mellett livö re-
sidensimnek tegnap előtt érkezett levelekre. Ma reg
gel újobban förödtem két óráig, ki után is az lábomon 
lévő sebecske annyira szívódott, hogy az flastrom 
alatt is össze forradott s beállott. Az jobb kezem fe-
jiben való tüzesség s daganat is megcsendesedett s 
égiszen megfordult, de az jobb lábom aztérdiben úgy 
tetszik megnehezedett, az gyomromra is úgy tetszik, 
jobban érzem magamat. Rekkenő idö volt. 

21. Szerda. Az éjjel is nyughatatlan éczakámvolt 
és újobban állapotomnak s constitutiómnak változását 
kelletik experiálnom, mert az mennyiben az bal la
tomnak s jobb kezemnek alteratióitúl kezdettem sza
badulni egy felöl, más felöl a jobb lábom térde igen 
megdagadván, és az bal kezemnek a könyökitül fog-
vast a feje s az ujjai is igen elnehezedtek, úgy hogy 
valamit ha fogok, vagy karomat felemelem, fájdalom
mal s nehézséggel megyén véghez, mely rendkívül 
való változásin constitutiómnak s nyavalyámnak so
kat törödvin s búsulván, hogy ennyire talán irritálta 
a nyavalyát bennem, s nem curálta a fördis, níme-
lyeknek tetszisit vettem újobban, és a lábaimnak inait 
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és ereit, B az térdemet parkoltattam s izzasztattam, 
ebidre penig erőt vivin többire magamon, ebidet be
csületes híveimmel öttem, ebíd után penig komornyi
kom és költsígemre vigyázó szolgáim között órákig 
tartó dispositióim voltának, az mostan Horvát Fe-
rencz uram által hozott pinzt, mint és kiknek osszák, 
s micsoda szüksígekre fordítsák. Híves szeles és ko
mor idö volt. 

22. Csötörtök. Az estvélí párgolgatás után és ma 
reggel is hasonlókipen fájlaltatván lábomat, úgy tet
szik valamely könnyebbsiget érzettem, az bal keze
men is az micsoda formában kezdettem volt nehézsí-
git érzeni, az is csendesedett és megfordult. Ebidet s 
vacsorát híveimmel együtt öttem. Érkezek meg Fileki 
Mátyás bejáróm L.-Fejérvárrúl, az oda való hlrekrül 
hozván jinformatiót. Érkezett egy Komáromi nevű 
zászlótartómis Pétervár adj árúi, ott raboskodván egy-
nlhány holnapoktól fogvást, bizonyos sarczot vetvín 
neki az ott való ráczok. más kurucz rab maradott oda 
érette kezesnek. Változó híves és essös idő volt. 

23. Péntek. Jó reggelre újobban förödöt csinál
tatván magamnak ugyan azon füvekbűi és gyükerek-
bül, minthogy melegebb volt, mint eddig, sokáig ben
ne nem ülhettem, estig osztán csak pausáltam, megint 
annyiban változását kezdem experiálni magam dolgá
nak, hogy az mennyibe a bal kezem fejibtil az fájda
lom kimenni láttatott is, megint az éjjel ugyan azon 
kezemen lívö kisebbik újomba szállott nagyubb ne-
hézsíg. Expediáltam Bai András bejárómat Fejérvár
ra az mostan oda érkezett Miszirli Ogli nevű három 
boncsokos vezérnek szólló levelemmel, és ugyan Osz
mán aga nevű jancsár tisztnek (ki is váradi jancsár 
aga volt, mikor a várat feladták a törökök, úgy más 
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egy Zemberekcsi aga nevű jancsár tisztnek, ki is az 
három nígy esztendő alatt nisi jancsár aga vala s 
akkor is, mikor Drinápolyba mentem volt az tőrök 
császárhoz) szólló credentionalis levelekkel, mind az 
háromnak szóval is izenvin bizonyos dolgok végett, 
küldöttem más dolgokbúi álló instructióvalis, és hogy 
ugyan ott continuuskodjék egyníhány napokig. Az 
Péterváradjárúl jött zászlótartót Komáromit is vissza 
küldöttem. Petróczi István uramnak parancsolván, 
hogy az oda való német commendánsnak és rácz ka
pitánynak Írjon, ezen zászlótartó s több ottan rabos
kodó kuruczok szabaditások iránt lett resolutiómrúl. 
Szép idö volt' 

24. Szombat. Érkezek Lengyel János nevű szol
gám Zofia felől, hozván leveleket Fejérvárrúl is, 
minthogy a császár útján arra esett útja, és ugyan 
Kornáritúl is hozott valamely olasz leveleket, ezen 
informatiókban jőve hírem az Tömösvárra és Gyu
lára ment török hadak dolga mi formában való ki-
menetelirül, minthogy nékem egy palotásom hozta 
meg Tömösvárrúl a leveleket, naplással és gyalog 
jüvin mind Tömösvárra, Gyulára bevivin a fizetíst, s 
élést az törökök, de az gyalogságnak az Marostul való 
visszaj ö vetéli vei Tömösvárhoz, az lovas hadaknak pe
rig az ellensígtül Gyulára való elszóritásával. Reg
gelre kelve ujobban förödöt csináltatván magamnak, 
az kezem kis újjában való fájdalom is kiállott, de az 
fördís után megint az jobb lábomnak a bokája körül 
mintegy két újnyi helyen ujabb alteratiót kezdtem ér-
zeni. Ma az caniculai időhöz kipest rendkívül való 
híves, és szeles idö volt napestig. 

25. Vasárnap. Az hosszas fördís után már pau-
sálni kívánván, és experiálni, hasznomra vagy ká-
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romra volt e ezen fórdísben az cura, még is ma ujabb 
változást tapasztaltam az bal kezemnek már nem a 
fejíben, nem is az karomba, hanem azon kezemnek a 
vállába a könyökömig érzek oly alteratiot, hogy ha 
mozdítom is, azonnal nyilallik, máskint gyomromra 
nizve ebédet ma jól ehettem, hanem az ugorka ételtíil 
érzettem valamely gyenge nehézsiget, ki miatt vacso
rát sem öttem. Érkezek meg estve felé Jenéi Sámuel 
nevű szolgám Havasalföldibül, s Moldovábúl az két 
országbeli vajdák leveleivel, és ugyan Moldovában lf vö 
residensem Székely Zsigmond informatióival, hozván 
informatót az egyéb reá bizattatott dolgokban is. Az 
tegnapi lábomba érzett alterátió elmúlt, úgy az térdi-
ben való daganat is, az vállamba llvö alteratiómba 
penig az mai időt is okozhatom, mert változó igen 
szeles és híves idö vala nem az caniculához való. 

26. Hétfő. Aert kívánván változtatni, hintócskára 
tétetvin magamat, ki mentem az aratóimhoz, continu-
áltatván az aratást már egynihány naptúl fogva itt 
az poserolczai határon, gyenge erőmet is próbálgat
ván, de még egy nyomot sem mehetek, lábomra ugyan 
állhattam, egyébiránt való tagaimba is jobb erőt ér
zek, az vállamba livö nehézség is csendesedett. Az 
elmúlt éjjel elöálomkor érkezinek Jeni-Palánkrúl le
velek , kiknek egyike az ott való passáé, insinnál-
ván tovább való kíszsigít is az én dolgaimba, az mely 
csomó levelet küldött penig, az felesígemnek szóló fas-
ciculus, kit Yeterani generál, kit a mellette livö adju-
tant irt válaszúi neki azon minap irt leveleire felesígem
nek. Igen szép nyári idö volt. 

27. Kedd. Érkezinek újabb informatióim az fe
jérvári occurrentiákrúl Bai András bejárómtól, kikre 
nizve szüksíges dolgaim véghez vitele, és valamely 
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vásárlások dolga végett is expediáltam Boczkó János 
komornyikomat Fejérvárra, Madács Péter uram is ma 
menvin Fejérvárra, maga dolga végett kéreczvin el 
tülem. Ázomba a mely tengeri gályáknak híre va
gyon , hogy jünek az Dunán, azok is ma érkezinek 
az osztrovai révhez egynehány furkátákkal. 

28. 8zerda. Ma délig sok aprólékos igazgatásim 
voltak. Délután érkezinek valamely német levelek 
Palánknál, kiket is az Cserveno-Czerkói keníznek 
adott kézibe maga Antoni, hozzájok kötelezvin az pa
raszt embert, hogy az török előtt az leveleket ne 
matassa, és itt se másnak, hanem csak Pétróczi 
István aramnak, Bokcsárúl expediálván ezen paraszt 
embert Antoni, ki mellett noha a jeni-palánki passa 
is irt, hogy nekem hozna leveleket, azért a végre ott 
nem is tartóztatta, mindazáltal ott a paraszt ember 
más praetextossal élt, valamely gyermek szabadítását 
tívin fel praetextusúl; ezen paraszt ember a mikor 
ide jött, vittik Sándor Gáspár aram úgymint 
tisztihez kipest is udvari kapitányom szállására, de 
ott kitndását az házbúi először kívánván az emberek
nek, elsőben is azt kérdezte, ha ö volna e Pétróczi 
generál, kire Sándor uram, hogy nem ö volna, arra 
azt felelelte, hogy neki azt parancsolta volna Antoni, 
hogy annak adja a leveleket, küldötte azért az én hí
remmel Pétróczi aram szállására, az hol is megadván 
a leveleket, egy kis idő múlva jöttek élőmbe Pét
róczi és Sándor Gáspár oraimék, prodacálván az le
veleket, Veteráni neve alatt költ levelek Uvin mind 
kettőnek szólló, azonkívül Antoni Pétróczi aramnak 
szóló levele, úgy az Pétróczi aram felesige levelei 
agyán ő kegyelminek szóló. Ezen levelek pártolásra, 
s árúitatásra disponáló levelei az németeknek, mikí-
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pen tudniillik Antonival egyet értvin, ki mellett is fe
les hadak vadnak Bokcsánál, arrúl való hit levele 
menvin kézihez Petróczi uramnak, mennyid magával 
kész által is jüni, és ha a nímet császárnak ilyen 
szolgálatot tészen, maga mellé vivín ezen dologban 
Sándor Gáspárt is, ö felsiginek valamit e világon gon
dolhat, minden kegyelmességet reminlheti, ezt írja 
Veterani is, ki lívin már adva Yeteraninak az ö fel-
sige gratiája is; Antoni pedig maga leveliben hozzá 
tévén azt is, hogy Bécsbül jüvín, maga beszilt ö fel-
sige én felölem és Petróczi István uram felől, ezen 
dolog után maga felkisíri Bécsbe ö felsíglhez Petró
czi uramot, azt persvadeálván Petróczi uramnak leve
liben, úgy kellene ezen dologban igyekezni mind két 
ríszrül, hogy nem csak a hadak állanának el ttilem, 
hanem hogy magamat is elevenen vihessenek el, vagy 
itt temethessenek el. Ezen emiitett levelekre én töt-
tem ilyen választ Antoninak, hogy az postája azon 
leveleivel szerencsésen ide jött, adom tudtára szemi-
lyemhez való jó affectiójokat, s intentiójokat köszö
nöm, ezzel concludálván a leveleket, és az áruitatásra 
jött paraszt embereket is meg ajándékozván, vissza-
bocsátván, felesigem is ezen alkamatossággal minap 
jött Veterani, és adjutantja leveleire választ tívin, ki
ket nála livö valamely költsíge, és vásárlások felöl 
irt, irtam én is az palánki passának, hugy azon leve
lekkel menő paraszt embereket bocsássa vissza Anto-
nihoz. Rekkenő idő volt. 

29. Csötörtök. Feles lovasokkal hintóra ülvfn, men
tem az Dunához, a hol a tengeri lapátos gályák és 
furkáták voltak, az hol is megállapodván, jöttek ki 
élőmben az gályák és furkáták kapitányi egynihá-
nyan, kikkel beszílgetvin, az beszidközben ezen 



42? 

tisztek tisztességet kívánván tenni, mind a gályákrúl, 
fnrkátákrúl taraczkokbúl lövist töttenek, ezek után 
divertáltam az magam hajóihoz is, és ottan nimely 
dispositiókat tévén, az ntán bejöttem. Az mi kevés 
búza s árpa vetisim voltak, azoknak aratásába ma 
véget érvin, az aratokat estve megvendígeltettem, és 
úgy oszlottak el magok falnjiban. Estve felé érkezek 
meg Szabó András lovász mesterem, kit ez előtt egy-
níhány holnappal küldöttem való Moldovába, és ha
vasalföldiben. 

30. Péntek. Érkezek meg Fejérvárrúl Madács 
Péter uram az ottan forgó hírekkel, vele együtt jütt 
egy Pap Miklós nevű palotásom is, ki Tömösvárrúl 
jött levelekkel, tött Madács uram relatiót, hogy az 
szerdár convincálódván, és Szent-Andrási János szol
gámat, ki mellette residenskedik, maga eleiben hi
vatván, fakadott ilyen szókra, és ajánlásokra, nagy 
eskfivissel fogadván: nem ártani, hanem szolgálni ki
van a vezér előtt, és maga alatt vágná akkor az fát, 
a mikor azzal vádolna, hogy a török hadakkal el nem 
küldötte hadaimat, holott akkor vészen inkább alkal
matosságot, ha a fővezér kérdezni fogja, hogy meg 
mondja, ez előtt való vezérek vélek nem gondoltak, 
gongyokat sem viseltík az én hadaimnak, a ki miatt 
oszlottak is, s azért nem küldötte el most is az én 
hadaimat, hogy rongyosok, mezitelenek és a szol
gálatra alkalmatlanok voltának, sem ő, sem én nem 
adhatván nekiek, ha elküldötte volna őket, ezek is 
oda maradtak, avagy még kárt is tehettek volna. 
Petróczi István uram audientiát kirvin, prodncála 
újobban egy levelet, kit a sógora Pekry Lőrincz ir, 
mely is nem egyébbtil áll, hanem az ö kegyelme el-
menetelínek módjárúl, rendírül, és hogy Bécsben ma-
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ga mégyen fel az ö felsige jó formában extrabálandó 
grationalis leveliért, mely levél producálása mellett 
expectorálta magát Fetróczi uram nímely dolgokba, 
hogy ily mértékben Nemessányi Bálintra semmit 
nem bízott annál többet, a kire engedelme volt tti-
lem. Az vállambúl való fájdalom ki állott. Rekkenő 
idö volt. 

31. Szombat. Az l.-fejérvári szerdár szavait 
consideratiora vívín, és arrúl nimely hiveimmel con-
ferentiát is tartván, járulván az is hozzá, hogy a ta
tár Hám jüvetelinek híre (mind Szabó András által, 
mind az költöztetlsekre a Dunán alá bocsátott 20 
hidasok alkalmatosságával, kik is ma mentek el Osz-
trovánál) confirmáltatván, determináltam magamba, 
hogy Sándor uramot felküldjem a szerdárhoz pro 
manutenenda illius confidentia, valamely kedveskedí-
sekkel is Íratván egy szép levelet a szerdárnak, és 
az ott való jancsár agának is. Ezen munkáim között 
érkezek meg Hajvász nevű postám a vezér táborá
rúi feles levelekkel, kihez kípest Sándor uram expe-
ditiója is reggelre haladott. Rekkenő idö volt 

AUGUSTUS. 

1. Vasárnap. Noha az estveli vacsora ételem 
után a gyomromnak nehézsígit nem érzettem, de reg
gelre kelve experiáltam ártalmát, mintegy nagyubb 
nehézsiget s bágyattságot. Sándor uramnak livin ujob-
ban audientiája előtte való útjára nizve, instructiója az 
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portanul jött levelekbül mégis szaporítatott nlmely 
dolgokban, és tegnapi intentióm szerint expediálta-
tott is. Rekkenő idő volt. 

2. Hetfó. Az mely tengeri hajók és fnrkáták itt 
Osztrovához közel voltak, azok Fejérvár felé felmen
tek, déltájban penig érkezett 15 furkátákkal Ali 
passa Duna kapitánya is, a több sajkákat s furkátá-
kat a császár éléses hajóival hagyta, kik többre száz
nál extendáltatnak. Az elmúlt éjjel nyughatatlan écza-
kám volt a bal lábom alteratiója miatt, de ma Isten
nek hála, jobban voltam, és dolgaimhoz láthattam. 
Szeles de meleg idő volt. 

3. Kedd. Noha az éjjel semmi nehézsiget, alteratiót 
tagaimba nem érzettem, de álom szemeimre nem jött, ki
re nízve mintegy bágyattságot érzettem. Sándor uram 
penig megjüvin, minthogy az vezér eliben akarom ex-
pediálni, az expeditiók s levelek Íratásához hozzá fogat
tam, s azokkal töltöttem ebídig az időt, délután pe
nig egyéb leveleimet hántam, készítvén elmímet a 
vezérrel, tatár Chámmal, és az vezér mellett lívő fran-
cziákkal folytatandó dolgokra. Estve érkezek meg az 
postamesterem Pápai Gáspár sokféle informatiókkal, 
Kisen hagyván a vezért, Paratyinon a jancsár agát, és 
Jagodinán az én portékás szekereimet, kiken az én 
holmi vásárlásim, és a vezér riszirül hadaim szüksl-
gire adott alkalmatosságok vadnak. Én penig még is 
csak egyformában érzem magamat. Nap estig meleg 
idő volt. 

4. Szereda. Érkezek Sándor uram levele, kikkel 
is küldött két horvátot, kik is Lippárúl szöktek az 
én hűsígemre, küldött egy katonát is, ki Tömösvár-
rul jött együtt azon horvátokkal, insinuálván ö ke
gyelme, hogy a szerdár szívesen látta, és tegnap va-
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lamely hírek után várakoztatta, ma fog onnan vissza 
indulni, adja tudtomra azt is, hogy több dolgok kö
zött a szerdárnál instrnctiója szerint végzett arrúl is, 
hogy az én katonáimba egy jó sereget a Száván ál
tal bocsásson a Száva s Dráva közé próbára, az on
nan magát mutató német tábor hiríre nízve, ha vala
mely jó német nyelvet foghatnának; kivel a fö vezér 
Fejérvárhoz való érkezísivel én in comparealhatnék. 
írja Sándor uram azt is, hogy az arnolt passa a vele 
elment hadakkal szerencsésen Pancsovához érke
zett, és a Dunán való által költözödishez hozzá is fog
tak, vele jöttének az két horvátok s katona is, és 
Váradi István bejáróm, ki ez ösztúl fogva resideált 
parancsolatombúi Gyulán pro correspondentia, de ö 
kegyelme maga mellett marasztotta, hogy a szerdár-
ral szembe jutassa. Mind Tömösvárra, mind Gyulára 
szerencsésen bevittík az törökök az élést minden el-
lensiggel való harcz nélkül, bíkivel tértének meg is. 
Az szerdárral lőtt végzisihez kípest azért Sándor 
uramnak töttem rendelist valamely csatára rendelen
dő lovasoknak kíszitisekrül. Az tegnap s ma concur-
rált hírekhez kípest hívemmel conferentiát tartottam. 
Már harmadszor pattant ki az lábomon való seb, da-
ganatja és tüzesslge llvin. Szeles idő volt. 

5. Csötörtök. Az csatára rendelt lovasokat 91 
számára töltvin, és útjokra való élésekrül rendelist 
tivín, hivattam élőmben az tisztekb^és Szappanost is a 
kapitányt, szóval adván nekik instructiót, mint visel-
jik magokat, ebéd tájban őket expediáltam is. Volt 
audientiájok az itt llvö török tiszteknek is, kik láto
gatásomra jöttének volt. Az lábom sebinek nagynbb 
folyását experiáltam és fájdalmát is. Híves szeles idö 
volt, nem a caniculához illendő. 
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6. Péntek. Reggel udvari s egyéb tiszteim között 
voltának igazltásim, szolgáim ruházása s hadaim élése 
iránt tlvín dispositiót. Megérkezék Sándor Gáspár 
uram is Fejérvárrúl s vele együtt Váradi István be
járóm is, jött valamely pápista pap is, kit az arnolt 
passa (az ő rabja lívín) felesígem reqnisitiójára kül
dött ide két hétig való szolgálatra. Hozott választ 
Sándor uram írásban is a szerdártúl, aprobálván egy
szersmind, hogy a vezér eliben expediáljam ö kegyel
mit Volt audientiája Váradinak is, tívin relatiót sok 
féle dolgokrúl, és némely újobban kuruczságra jttni 
akaró magyarok dolgában is hozott informatiót, hozta 
a tömösvári passa és ugyan Tömösvárott lakó Omer 
passa leveleit is, és a tömösvári MusztafaAlaj bék le
velit, kik mind csak inkább az ö mellette való recom-
mendatióbúl állanak. Híves idö volt 

7. Szombat. Sándor Gáspár uram expeditiója s in-
structiója végett s egyéb occurrentiák is interveniál
ván, jó reggel felgyüjtettem értei messebb renden livö 
híveimet, kikkel is sokáig beszilgetvin, délután osztán 
volt audientiája Sándor Gáspár uramnak, mind szóval 
mind irásba hosszas informatiót vívln délesti négy óra
kor 25 vagy 30-ad magával expediáltatott a fővezér és 
tatár Hám eleiben, kézihez adván ö kegyelminek a 
vezérnek, thihájának, jancsár agának, Reiz-Effendi-
nek, Csauz passának, tefftedárnak szólló leveleket, 
íratván két credentionalis levelet is törökül titulus 
nélkül a kívántatható szüksígre. írattam ö kegyelme 
által a kapithiháimnak, Hasszán agának, Lóra uram
nak, Skerlet uramnak is, kézibe adván Sándor uram
nak az Veterani generál és Antoni áruitatásra kísz-
tetö leveleit is, kit ugyan ö kegyelmének és Sándor 
uramnak Írtak vala e napokban, livín instructiójában 
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is emlékezet felöle, hogy a hol kívántatni fog, prodn-
cálhassa. Az lábom sebivei egyformában vagyok. 
Csendes meleg idö livín, hintón kimentem vala sétálni. 

8. Vasárnap. Sándor Gáspár nram Fejérvárrúl 
hozta hírekhez s dolgokhoz kípest, újabb leveleket 
íratván l.-fejérvári szerdáinak, arnolt passának, Mah-
mut bék Oglinak és ugyan Ali passának Duna kapi
tányának, adtam ezen törökül írott leveleket Madács 
Péter nram kéziben, szóval is adván ö kegyelminek 
mind az levelek dolgában, mind egyéb dolgokban is 
instructiót, küldvín egy lovászmesteremet is vele, mint
hogy a török hadak már ottan mcgfelesedvín s alkal
mas ezerekre telvín, hogy ottan valamely közönsiges 
lovakat vegyenek számomra. Csendes meleg idö volt. 

9. Hétfő. Érkeztek hírmondók Fejérvárrúl a fö 
jancsár agának oda való érkezísinek hírivei s az én 
csatára küldött lovasimnak még szombaton a Száván 
való általmenetelinek az hírivei, jött egy horvát is 
hüsígemre, az ki a havasalföldi vajda hadai közül 
szökött el. Egyformában voltam ma is, idején reggel 
kimentem az hintómon sétálni. Szép idö volt. 

10. Kedd. Jó reggel udvari tiszteimben a kik 
voltak, magam eleiben hivatván, Sándor Gáspár, és 
Madács Péter uraimékra bízott dolgokhoz kípest ö 
kegyelmeket is várhatván ma vissza, Fej érvárra való 
menetelemnek kíszületirül, és az itt maradók iránt 
való nimely dispositiomat kiadtam. Ebídhez ülvíu 
azomba érkezek meg Sándor Gáspár uram együtt 
Bai Mihály urammal a Magyarország ríszrül való 
residensemmel, ott maradván a vezér mellett Orlai 
Miklós uram az Erdély ríszrül való residensem a tol
mácscsal Haszan agával együtt. Csak hamar ebíd után 
érkezek meg Szendi Mihály bejáróm, a kit a porta-
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simmal küldtem volt a Száva s Dráva közé, Sándor 
aram azért relatiót tívín a vezérrel való discursusirúl, kit 
is Jagodínánál tanált, és azokrúl is: a mint a vezér ti-
hája és Skerlet aram által examináltatott nlmely 
dolgokban a vezír parancsolat] ábúl, mely kérdlsekre 
való feletetit is ö kegyelmének Írásban vívín be az 
emiitett ministerek az vezér eliben, s azután úgy lett 
szembe ö kegyelmivel. Praesentálván Sándor uram a 
fö vezér és tihája leveleimre tett válasz tivö levele
ket , summája a leveleknek is az : három nigy nap 
alatt Fejérvárhoz megyén, azt kívánják én is oda 
menjek akkora, s szóval is penig ugyan csak azt 
confirmálta a vezér, mondván : az tatár Hám hadai 
a Dunán való költözlsinek híre livin, jü az is a V. 
után, de minek előtte a tatár Chámmal szembe lenne 
is, én velem akar conferálni, és magátnl absolute el 
nem akar hagyni, mondotta azt is, mikor egésségem-
rül curiosuskodott, s mondotta Sándor uram állapoto
mat, de igen gyengén, mint egy mosolyogva monda 
ezen szókat: illik e úgymond a királynak ilyen idő
ben betegeskedni, mikor az császárnak szolgálatot 
tenni, referálja Sándor uram, semmirtil most confe
rálni nem akar, csak de conflictu, s oly resolute me
gyén, hogy vagy nyerje az harczot, vagy meghaljon. 
Az francziák is, a midőn L. országi békesség felöl 
akartak beszilleni, azt felelte : tudom az portának 
jót kívántok, de addig nem felelhetek, mig az némettel 
való harczon által nem esem, ha élek is a harcz 
után a tatár Chámmal ketten a békessigrül nem con-
ferálhatunk a több portai ministerekkel való confe-
rentia nélkül. Ezekhez a dolgokhoz kipest azért én 
is mingyárt töttem dispositíót, hogy mind a Morvára 
egy hidasomat vigyík, mind penig Fejérvárra való 
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menetelemre szüksíges provisiót az Dunához szállít
ván, holnap előre megindítsák, és minthogy Sándor 
uram a vezértől való eljövíse után az vezér tábora 
megindulása után is nagy tábor porát látta, a ki a 
jagodinai híd felé jött Nis vagy Bánya felöl, gondol
hatván, hogy a tatárnak valamely risze erre is nyo
mul, hogy a mezőkön fiivelő minden rendek, az én lo
vaim s marháim is hol legelnek, oda gyülekezzenek, 
és éjjel nappal strását tartsanak az excurrálható tatá
rokra nízve, arról dispositiót töttem. Az portások pe
rig gyalog ellensigre akadván, és nlmelyek közölök 
mind lovak, mind magok sebekbe is esvín, azon út-
jokba törtínet szerint állott gyalog ellensigre akad
ván, szándíkok szerint az elszánt helyre próbálni nem 
mehettek, vissza tértek kevés kárral, meghozván a 
hírit, hogy a Dunán túl Futaknál van az nímet tábor, 
Péter-Varadin és a tábor között a Dunán hídja livín. 

If. Szercda. Sándor uram által küldött levél
hez, és szóval lett izenetihez kípest az fővezérnek 
kíszfllgettem, Iszárcsikhoz egy hadnagyommal hajón 
egy sereg gyalogomat expediáltam a vezértűi rendelt, 
és hadaim ruházására hozott partékák és vásárlások 
eliben, más hajómat éléssel expediáltam Fejérvárra 
ottan leendő szüksígemre. Reggel első renden livö 
híveimet s a vitézlő rendek tiszteit convocáltatván, a 
vezér dispositióját, biztatását és szándíkomat tud-
tokra adtam, declaráltatván: legyenek jó reminsíggel, 
a mint a vezér dispositióit látjuk, Isten jó voltábúl 
idén minden jót remínlhetünk, Petróczi uramot is azért 
viszem el magammal, hogy a vezérrel lejendö confe-
rentiám után minden dispositiókkal közikbe vissza 
kfildjem,más szükségekre való alkalmatosságokkal is 
Izarcsíkhoz érkezvín, a komornyikot is Petróczi uram-
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mai vissza küldöm plnzzel, hogy a mennyire lehet, a 
hadaknak contentumot tegyek. Ezek után felesen hl
yeimbe asztalomhoz ültetvln, megvendégeltem és csak 
nem estig a magyar mód szerint vigan tartottam. 
Mintegy hat naptól fogva a jobb lábom térde alatt 
való inakban fájdalmat érzek, kötözik az bal sebes 
lábomat is, alkalmas lynkacska lívín rajta, miatta rosz-
azul vagyok. Cserépi János gyalog kapitányomat két 
föhadnagygyal híveim instantiájára kezessígen elbo-
csájtottam. Nyári idő volt. 

12. Csütörtök. Az itt való törökök jöttek vala 
látogatásomra, klrvln a jancsárok szerdárja a fö jan-
csár aga előtt: vinném véghez itt való maradását 
Sándor Gáspár nramot 60 való válogatott lovassal sá-
torimmal előre expediáltam Szendröhez, magam penig 
a hol a Morova a Danába szabad nimely híveimmel, 
hintóimmal, konyhakocsimmal hajóimra ülvín, Szen-
dröig hajón vonattam fel magamat. Márton deák is 
az egyetmásokkal az eleiben küldött hajóval megér-
kezék. Igen rekkenő idő volt. 

13. Péntek. Szendrörül felkelvin, Sándor nramot 
indulásom előtt praemittáltam a vezértáborára Izar-
csikhoz, ott livín a vezérnek oturákja, hírt adván, hogy 
én is közel szállok a táborához és dispositiója sze
rint ha ma be ment volna Fejérvárra, én is bemen
tem volna, Írván ö kegyelme által a vezér tinajának, 
és Skerlet uramnak, én penig szállottam meg Szen-
drő s Izarcsik közt a Duna parton, az hová is érke
zek Sándor aram tudósítása, hogy a vezér holnap 
sem megyén be Fejérvárra, hanem a Fejérvárhoz gyü
lekezett hadait meg mustrálni kívánván, elsőbben az 
vezér akaratja az, hogy én is oly helyen száljak meg, 
s oly helyre menjek, hogy láthassam a hadakat, és 
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azután leszen audientiám. Lábaim fájdalmához kipest 
könnyebben voltam. Rekkenő meleg idö volt. 

14. Szombat. Idejin reggel megindulván, déltáj
ba szállottam meg Izarcsíkon innen egy mértföld
nyire, az vezér is az Csorgónál szálván meg ebídre, 
és míg ott mulatott, én is helybe voltam, a hová is 
érkezek Sándor uram a tegnapi intimatiójának con-
firmatiójával, azután én is felkelvín, szállottam meg 
a vezér táborán innen Fejérvár felöl egy csorgóhoz, 
Sándor uramot a vezér kapujára ktildvín újobban is, 
felesigem nevivel valamely kalácsokkal kedvesked-
vin az francziáknak és Skerlet uramnak. Nyugha
tatlan éczakám volt, a bal vékonyomba s tomporám-
ba szálván valamely nyavalya. Küldöttem vissza leve
lekkel felesígemhez, leküldvín Sándor uram levelit is 
felesigem vigasztalására. Igen meleg rekkenő idö volt. 

15. Vasárnap. Nem messze lívín felvonva a ve
zér ebídlö sátora, mihént megviradott, a vezér ebidlő 
sátora és Fejérvár között az hadak útjában, a merríil 
a hadak Fejérvárrúl ki takarodtak a vezér eliben, egy 
dombon megállottam míg az hadak kitakarodtak, abba 
alkalmas órák tölték, mellettem menvín el a hadak, 
az passákat tolmácsim által köszöntettem, az arnolt 
passa Mahmút Bék Ogli penig meglátván, hintómhoz 
jött látogatásomra, azután az öcscse is az egri teffter 
tihájával, ki most az urméliek teftertihája, jött látoga
tásomra. Az lovas hadak után kitakarodott ajancsár-
ság is gondolatom felett való számba, és midőn a se
regeket mind ki rendelték, s a jancsárságot is két 
felé állították, a lovas hadak elsőben a vezér előtt a 
mustrához fogtak, s az passák fel is kaftányoztattak, 
azon lovas hadak a jancsárság végibe állítattak, és 
hatok megett rendet állottak a vezér sátoráig, s azon 
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felől is, ezenközbe a l.-f ej érvári szerdár Csaffer passa is 
kijött egy csoporttal, kinek köszöntisirePetrócziésSán-
ndor uraimékot küldöttem, követvin, hogy magam lába
im fájdalma miatt látogatására nem mehettem, Sándor 
áramot azért magához hiván, jelentette: tegnap a vezér
rel szemben volt, a vezér elő nem hozta hadaimnak Gyu
lára való menetelit, azért nekem sem szüksíges előhozni, 
mivel arrúl szóló fermán még a másik vezér idejében 
esett volt. Ezekután hozták ki az angliai követet maga 
hintaján, egy sereg jancsár kísírvin, ki is az hadak 
nlzísire maga mulatságában jött ki, én hozzám csak 
közel szállították meg, és nyavalyája miatt lábán nem 
járhatván, két felöl fogva vettík ki hintójábúl s úgy 
fiitették szőnyegre. Az midőn a vezér is azért a mus
trába véget ért, s az hadak is rendben vehettík ma
gokat, szép pompával az vezér megindult az hadak 
közt menvin, s előtte feles hadakat praemittálván, 
maga a vezér köves, szerszámos lovon ült szárgom
bos nnszttal béllett vállba vágott ujjú mentibe, hét 
szürke paisos felöltöztetett vezetik előtte, a lovas ha
dakat a mint érte, mind a két szárnyára szélesen ki-
terjedett seregek mentek. A z hadak eltakarodása után 
jött vala látogatásomra Funduk passais, az midőn penig 
a vezér táborán livö sátoraiba szállott, a várbúi löví-
sekkel excipiáltatott Ezekután az angliai követ is el-
menvin, és is jöttem szállóhelyemre, Visniczén alól 
szálván meg éczakára. Kornari is jött volt ma hozzám, 
kivel is confidenter beszílgetvm, monda: az ő itíleti 
szerint mind a fejérvári praesidiummal ez a had nem 
lehet több negyven ezernél, a tatárt várják, mert a 
nélkül ezek a nimetnek keveset tehetnek, olyat értett 
a szerdártúl, hogy ez a békességet járó angliai követ a 
campániának végéig el nem bocsátatnék. A vezér 
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penig által száll a Száván, míg a tatár elérkezik 
is, a dunai classist felküldvln a Szlankaminához leg
közelebb való szigethez, a hol a Tisza a Dunába sza
kad. Szép nyári szellős idö volt. 

16. Hetfó. Érkezek hajnalba Hajdú Marczi nevű 
felesígem inassá levelekkel s holmi alkalmatossá
gokkal , kikre való válaszokkal s egyéb oda tartozó 
dispositiókkal postahajón expediáltam felesigembez 
Csengeri István és Csncsi János inassaimat. Jött Sán
dor uram tudósítása is, hogy a vezér a vár rcvideá-
lására ment, a vezér tihájával szembe livin ö kegyel
me, jelenlételemet insinuálván, az ö kegyelme jelenlit-
tiben kerestík könyvben az vezér tihája kapuján, az 
elöttemi vezérek mint szoktak volt engemet excipiálni, 
mondotta a tihája az vezérnek: hírt ád, mihez tartsam 
magamat, de azon szó után fogta magát, s ment a vezér 
után a várba. Felesígem holmi szarvashúst is küldvin 
több aprollkos dolgokkal, abbúl is a francziáknak és 
Skerlet uramnak kedveskedtem, tegnap penig megyés 
borral. Ma én is helyben subsistáltam egy kis forrás
nak közel litteért, mind penig a fü kedviért egy szige
tecskének ellenünkbe való littíre nízve, alkalmatos 
szálló hely livin. Noha az sebem egy formába vagyon 
az lábomon, és egyébiránt is a lábaimba s karjaimba 
meg vagyon az erötlensig, de úgy tetszik, ma nagyabb 
erőmet kezdtem experiálni. Rekkenő idő volt. 

17. Kedd. Tegnap estve felé Grlavics uramot küld
tem volt el az szerdárhoz Csaffer passához, és ugyan 
az olasz építőmesterhez Rornariboz is, hozott a szer-
dártúl olyan választ, hogy a vezérrel eleget beszil-
lett, az hol én is előhozódtam, a vezér szemben 11-
szen velem, s akkor minden jót reminljek. Kornarí 
penig insinuálja, vette íszre, hogy a töröknek minden 
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intentiója elsőben is Eszéknek recuperálása, és hogy 
a Száván való hídnak építísihez hozzá fogtanak, az vár
beli praesidiumnak nagyobb ríszit az táborra kiszál
lították. Délután mustrálta meg a vezér az dunai 
classist, az hol is sok lövíseket töttenek, és szállotta-
nak L.-Fejérváron felyöl Zemlyinhez, de nekem kísön 
Üvln hírem, s messze is livín, én magam jelen nem le
hettem, újobban mind Skerlet uram s mind a vezér ti-
hája insinuálják, hogy az audientia ma is a vezérnek 
a várba menetelire, és ezen dunai classisnak mustrá
jára nizve differálodott, mindazáltal lejfivín a vezér a 
várbúi, hírt ad az tihája, kire nízve ma is helyben vol
tam. Péter- Váradgyai sok lövísek hallattak azonsa, 
kibfil a törökök olyan ítélettel vadnak, hogy vagy az 
német tábor érkezett oda, vagy az armadának gene
rálissá. Madács uramra livín azomba valamely pa
raszt embereknek panasza a vezér előtt, hogy két 
embereket tartóztatja fogva ártatlanul, melyre nízve 
csauszt is küldött Madács uram után a vezér, hogy 
törvínyre azon paraszt emberekkel fel jöjjön, kirítt is 
Madács uram ide írván, hogy a csausz oda érkezett, 
de az én hírem s consensusom nélkül eljüni nem ki
van, tegnap Madács uramnak is irtam vissza: mindjárt 
jüjjön fel, s az csauz passának is levelemet küldöt
tem, kirvín azon a vezért az két nap búsítani ne en
gedje, míg Madács uram ide nem érkezik. Rekkenő 
meleg idő volt. 

18. Szeieda. Egy hidasomon és egy öreg hajó
mon küldvin fel Poserolczárúl szinát tiszteim paran
csolatombúi, fejérvári házamhoz felvitetni s oda szál-
lítatni parancsoltam, ha ott való házamnál tanálna 
lenni valamely napig mulatásom, ne lenne a ház sem
mi nélkül. Az fő jancsár agának, főtefftedárnak és 
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Reiz-Effendinek írattam törökül leveleket, ide érke-
zísemet, és azzal magamat is nekik insinuálván, mely 
leveleket küldtem Sándor uramnak a táborra, hogy 
a mikor idejit s alkalmatosságát látja, az ottan fen-
forgó állapotokhoz kipest vigye meg maga nekiek. 
Érkezek meg dispositióm szerint Madács uram is s 
vele együtt az Csauz is, vele együtt küldötte el a fe-
lesígem az pátert is, minthogy Mahmut Bék Ogli ar-
nolt passa dispositiója alatt lívin, csak egynehány 
napra bocsátotta volt el. Küldöttem fel Madács ura-
mot az csauzzal és a két paraszt emberrel együtt a 
táborra Sándor uramhoz, hogy a Csauzpassával 
szembe jutassa, és dolgát ö kegyelme is folytassa s 
segítse. Az elmúlt éjjel áj óbban valamely alteratió s 
nehézség szállott a karjaimban, kirenlzve a pecsétes 
gyűrűket is alig vonhattam ki újjaimbúl, nappal 
új óbban valamennyire múlni kezdett. Érkezek Hor
vát Ferencz uram Sándor uramtúl dél esti 4 órakor, 
hozván hírit, hogy feles panaszok concurrálván a ve
zér kapuján az én embereim ellen, kikre az vezír a 
suplicatiójokra a panaszlóknak olyan választ tett, 
hogy a kadia előtt igazodjanak el azon dolgok, mely 
tábori kadia is hadi biró a törökök között, committál-
ván Sándor uramnak is a vezér nevivel az Csauz 
passa, hogy az kadia előtt azon panaszok dolgában 
az én embereim is compareáljanak, mely panaszoknak 
is nagyubbrisze kitavali dolog, ki negyed évi, a mi
kor Poserolczára szálván, azt a földet quártélyúl bír
tuk, és azon télen mentem volt el én is Drinápolyba 
a császárhoz, kire nézve a tábori kadiának törökül, a 
fő vezérnek és Csauz passának deákul cum bona 
declaratione valamely leveleket expediáltatván, már 
setitben azon levelekkel küldtem a vezér kapujára, 



441 

és Sándor uramhoz Horvát Ferencz uramot, a minthogy 
mindjárt estve a vezér tihájának és Csauz passának 
megadták az leveleket, az kadiának szóló penig holnap
ra maradott. Insinnálván azomba az francziák és Sker-
let uram is borbeli szüksigeket, küldöttem bort átala-
gokban mind a francziáknak, mind Skerlet uramnak. 
Kürt bék is azomba itt a sátoraim mellett költözött 
által a Danán mintegy 200 lovassal, kiket portára 
küldött a vezér. Az Páter is elbúcsúzván ttilem, embert 
rendelvin melléje, elkisírtettem az arnolt passához, 
minthogy ö adta volt ki felesígem s több katholiku-
sok szüksígire. írtam az arnolt passának egy leve
let is, izenvín szóval is nimely dolgokról, mint régi 
barátom s jó akaróm, minthogy a vezérrel egyni-
hányszor szembe volt, tudósítson mind magamat, ha
daimat s mind a tábort concernáló dolgokról. 

19. (SÖtörtök. Réggel Sándor nramtúl hír s levél 
jfivin a fővezér kapujáról, hogy a vezér tbihája igen 
embersigesen adta magát ö kegyelmihez, mellije fll-
tetvin, declarálta az fővezér nevivel, azért kedvem el ne 
bomoljon, hogy eddig velem szemben nem lehetett, 
mert sok dolgai voltak, azt magam tudom, azomba 
a tatár Chám is közelgetvín, mit mondana az muszur-
man nemzet, ha elébb díványkoznék velem, mint sem 
az tatár Chámmal, legyen híremmel, hogy mellém fe
les hadakat kivan rendelni a vezér, és Magyarország
ra expediálni, ha penig a tatár Chám elérkezik, akkor 
mind a jancsár agát, mind más tiszteit, úgy engemet is 
déványában felvétet, mely szókra Sándor Gáspár uram 
is pro sua discretione illendökipen megfelelvin, én is 
hogy ezt megértettem, egy szép levelet írattam neki, 
kőszönvln az vezér kegyelmessígit és az ö szavait is, 
egy szép francziai pár puskámat is küldvin neki aján-
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dikon, recommendáltam magamat tovább való patro-
cinrámában, minthogy olyan szókra is fakadott az fel
jebb emiitett alkalmatossággal, hogy az vezér a kadi-
ára relegálta a panaszok eligazítását, annak úgy kel
lett lenni, de az kadia is saskin lívin (mely szó is an
nyit teszen : félelmes, megijjedt) együtt nyakatokba 
találná rántani a törvinyt,de én megizenem, úgymond 
néki, hogy moderálja az dolgokat, az csaüz passa is 
azt izente, szakadjon már egyszer vége, ezek megta
nultak már minden vezért búsítani, de ebbül semmi 
sem lesz etc. Itt notatióra méltó, hogy csak tegnap 
is a vezér thihája ezen materiában igen keminy s em
bertelenül és mintegy fenyegetőzve szóllott, a mikor 
Sándor uramnak azt mondta, mit cselekesztek, mint éltek 
hatalmas császárnak három boncsokos vezérje jelen-
litiben, így kell-e cselekednetek ? a ki is mind meg tudja 
adatni, s mind meg tndja büntetni, snnt duo contraria 
etc. Az Csauz passa is olyan választ adott, hogy a 
vezér a levélre ilyen választ adott, minthogy már a 
suplicatiókra kiadta a választ, nem lehet külómben, 
menjenek embereim az kadia eleiben az panaszok el
igazítására. Az andientiának azért ilyen dilatióját lát
ván , beszállottam ide Fej érvárra az magam házához, 
postát küldvin felesígemhez is Poserolczára, hogy ott 
is Madács uram eljövetele és az andientiának halasz
tása valamely confusióra való dolgot ne cansáljon. 
Érkezek meg azomba Bai András bejáróm Mahnrat 
passátúl, kittil is hitire izente, hogy semmi roszat, 
sem idegensíget az vezérben irántam nem vett esziben, 
hanem inkább minden jót, és hogy semmit a vezér 
dolgába bizonyost nem tud, hanem azt tudja, itt nem 
hever, hanem egyfelé megindul, ötét penig csatára 
Pétervaradin felé expediálta. Délután estve felé érke-
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zék Sándor uram a vezér kapujárúl, hozván hírit, hogy 
Skerlet uram majd el fog hozzám jüni a vezér akarat-
jábúl, mondván azt is a vezér thihája neki, hogy beszil 
a vezérrel, velem titkon éczaka legyen szemben. Sán
dor Gáspár uram tett relatiót egyéb az kapukon ex-
periált dolgokrúl is. Megküldte az Reiz-Effendinek 
szólló levelemet is, de az most is igen beteg. Volt 
szembe a fő jancsár agával is, a ki is mondotta, en
gem rígen esmér, mert mikor Fiieket megvettük, ott 
velem megismerkedett volt, ő akkor csebecsi aga volt. 
Tött relatiót, hogy mind Madács uram dolga, mind 
egyéb panaszok az tábori kadia előtt csendesen és 
emberségesen mentek véghez, conniventer viselvin 
magát a kadia az parasztokkal való panasz iránt, 
többire őket csak elutazván, és nekünk apparenter 
et palpabiliter conniveálván, melybül kitetszik a V. 
thihája szava, hogy ez iránt a vezértül vett intimatiót. 
Volt nálam az olasz galop is, ki is azlagumosiakpas-
sája S» minához értő s azt csináló embereknek fejek. 
Érkezvín azomban Skerlet uram, délest után volt vele 
két óráig tartó conferentiám legalább, ki is insinuálta, 
hogy az vezér akaratjábúl jött, hogy a mely szókat 
s vezérnek akarnék általa izenni, azokat feljegyezze, 
és törökül az vezérnek beküldje. Elsőben is volt szó 
az ellensig dolgairúl, táborának constitutiójárúl, kit 
is ő még túl a Dunán Varadinhoz nem messze mond 
lenni, de még eddig a vezér előtt úgy verificáltatott, 
hogy sem princ Croje, sem Caprara köztök nem vol
na, mondván azt is, hogy húsz ezernél többnek nin
csen híre. Kire én. Nekem úgy van híremmel, hogy 
huszonöt ezer is volna, és ráczczal s magyarral talán 
harmincz ezer is, de az ellenség vei est in statu de-
fensivo, vei practica utitur, mert lehet, hogy talán 
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Csaffer passa szerencséssebb lehetett az ellenéig sta
tusának kitanülásában, de én ahoz szerencsétlen vol
tam, mértanimét táboron nagy tilalma van azmeszün-
nen odajáró embereknek dolgában, söt meg is ölik az 
embert, az énkimjeim sem penetrálhattak, hanem nem 
lívin más módom benne, az magam embereiben szök
tettem, s olyakat, a kiknek itten felesigek gyermekek 
maradott, s az olyanok járták meg a mint tavaly is 
cselekedtem, kit ö is tud, vagy hogy az ellensígbfil 
álló rabjaimba disponáltam praetextualiter bocsátván 
el, még meg is ajándékoztam, sem sarczot, sem rabot 
nem kívánván tülök, a mi híreim voltak s vadnak is, 
ez ilyen emberek hozták. Csatát is penig jártatnom 
nem lehetett, mert az ellenslgnek előtte volt az Duna, 
ha kiket ellensig végházábúl valókat fogtak el, azok
nak sem lívin szabadságok az táborra való járásra, 
semmit sem tudtak mondani. Hanem az én gondolko
zásom ez, megmondhatja a vezérnek, hogy ha az el
lenség által szál a Danán, könnyebb akkor á nyelv 
fogás, de akkor is Bnjnrdelemnél menvín által a por
tás a Száván. Az eszéki s iloki útba lehetne háta me-
gett a tábornak nyelvet fogni, mert Varadinon innen 
nem fog sákmányosa járni, ha penig még is túl az Du
nán snbsistál, egyéb módot nem látok, hanem hogy a 
dunai classis menne fel Szlankaminához, és ott a Ti
szán lopnák fel magokat könnyű fegyveres sajkák, 8 
azokkal egy két hidaska legfeljebb 25,30 jó paripás 
lovassal, a kik kiszállván a Tisza partra, várnák meg 
a fegyveres hajók, azok mindjárt nyelvet kaphatná
nak, mert ott az ellenség félni sem tudna. Ezekután töt-
tem kérdíst, nekem confidenter mondja meg, a V. Sán
dor uramnak mondotta-e Jagodinánál, hogy a mikor 
ide érkezik, itt tanáltassam, mert a tatár Hám érkezise 
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előtt akar velem szembe lenni, kit is recognoscált, 
hogy úgy van. Kire éu. Mondja meg a vezérnek az 
én vele lejendö audientiám dolga álljon kegyelmessé
gében, de azt tudni kell, hogy az eddig való vezérek, 
mikor ide jöttem, mindjárt publica audientiát adtak, 
és még ez az opinio volt s van, az én alattam valók 
közt s más országokon is, hogy respectusom van a 
vezérek előtt, addig szolgálhatok, ha szolgálok is. Itt 
osztán hozódott elő, hogy az én reputatióm s becsül-
letem a török passák előtt naponkint alább száll, és ez 
okozta, hogyazexploratiókatsinformatiókatugy nem 
követhettem, a mint kívántam, holott a vezér thihája 
keminyen irt volt Zofiábúl reám, miért nem tudósítom 
a vezért a hírekrűl, de abban is praecludáltatnak al-
kalmatosságim, mert Csafier passa nagyobb authori-
tása, szerdár lívín, a többinél, a mi hírem volt, neki 
megírtam, ha híre ellen küldtem volna hírt a portára, 
maga ellen való dolognak tartotta volna, holott én is 
az ö commendája alatt voltam, és mi mellett sem volt 
postát küldenem, hanem ha Csafier passátúl extrahál
tam menzil fermánt, mert a mely menzil fermánokat 
küldött volt is a Kajmekám passa, semmi hasznok 
nem volt a postákon, máskint is a míg Jeni-Palánk 
kezemnél volt, az körülötte való falukon salagvardáim 
livin, s azoknak is csinált emberek lívín, volt módom 
a jobb exploratióban, de miólta oda török praesidinm 
szállott, abba is nincs módom, mert a parasztok felém 
sem jünek, ha hivatom is. Fen forgott itten, hogy az 
egész keresztyén világ királyi császári fejedelmi nem 
kívánhatják ezen a portán állapotomnak promotíóját 
s respectosomnak neveiisit, mely szót is kivívín a 
azámbúl, monda: Ita domine propter exemplum. Ellen
be a porta a maga reputatiójáért, nem én értem, hanem 
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magáért cselekeszi, ha engem promoveál saccomodál, 
de én ilyen formában sem hadat s ennyi embert nem 
tarthatok, sem a császárt nem szolgálhatom, és a cam-
pania végin a vezér lábaihoz borulok, mutassa más 
formába kegyelmességét, mert nekem egy fejem van, 
nincs több, legalább azt tarthassam meg a porta szol
galatjára, én mellettem az előtt török, tatár gvardia 
is volt mindenkor, a mikor penig ezek a dolgok Pa
lánkon s Gralambvárott estek is, a szerdártul kirettem 
valamely hadat, distractióit mondván, nem adott, a 
mellettem szolgáló népnek penig nem livin contenta-
ma, nem esnek-e rósz casusok az ilyen néptfil akár 
hol is? hogy lehessen ott akeminkedís, az hol ezek a 
médiumok nincsenek, ölettem, büntettem, a mint bi-
zonyságim lehetnek a poserolczai törökök, az pana
szok penig meg vadnak az vezér előtt az én becste-
lenségemmel, a ki nekem keserves, és jobb, máskint 
mutasson a vezér valamely accomodatiót, mint sem így 
legyek, a vezér előtt is becstelenkedjem, életemet is 
féltsem, mert ugyan is jobb volna ezerszer meghal
nom , mintsem az ellenség kéziben esvin, a világnak 
eomediája lennem, holott most is nem nyugszik az el
lenség, factiója által is elkíván veszteni, az mint a Hor
vát Ferencz által küldött Veterani czéduláibúl is a 
vezér megláthatta, itt ujj óbban producálám az Vete
rani és Antoni leveleit in specie, kik is árúitatásra 
disponálók, kikben nagy compromissumot tesznek 
Petróczi Istvánnak, kívánván, hogy vagy elevenen 
vigyenek el, vagy helyben temessenek el. Ezekre 
monda Skerlet. Absit domine, ut talia eveniant, su-
premus vezirius habuit plurima negotia,tamen si haec 
sciat, et instantiam Vestrae Celsitudinis, de audientia 
non érit dubitandum. Curiose megolvasván azért a le-
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veleket, és a hol nem olvashatta, velem olvastatván, 
mondotta. Ezekbül olyan tetszik ki, hogy Petróczi 
uram s az ellenség között már is volna valami cor-
respondentia. Kire én. Olyat ír az ellenség, de ö ben
ne kételkedni nem kell, mert sokszor tentáltatott, s 
az leveleket most is ö adta kezemben, de Skerletnek 
ezen szavaim után sem cessált scrnpolnsa. Mondám, 
hogy az ellenség, a kiket ttilem elszakasztott is, acco-
modálja, ezeket is revocálja, itt penig mikipen legyen 
dolgunk, csak az élések dolgában is, Isten tudja, ho
lott Szent-Győrgynaptúl fogva a porta rlszirtll két 
ezer kila búzánál többet nem adtak, az mi árpát ad
tak is, élésnek adták, azzal él most is a had, lovai pe
nig csak nem elvesznek. Kire ő. Mindezeket tudom, 
és jövőre repraesentálom az fővezérnek. Ezek 
után producáltam a mellettem maradott minden ren
deknek lajstromát törökül, egy memóriáiét is mutat
ván a mellett, kit első audientiámban kívántam a ve
zérnek beadni, helybe hagyta azt is, javalván, purum-
ba Írassam azon lajstromot, és reggel idején küldjem 
fel neki, be fogja azt is adni, declarálván per longum 
et latum, hogy a kik a tábori szolgálatokra alkalma
tosak hadaim közül, hozassa ide a vezér, de ügy, hogy 
provisiójokat is adassa ki, hogy subsistálhassanak és 
szolgálhassanak. Poserolczán maradtakat is bizonyos 
agája által revideáltassa, minthogy annak a palánk
nak manutentiójára a Morovára nizve és a magunk 
cselédire nizve is szűksiges ott az praesidium, holott 
nem csak helyben, de az körülötte való vizek szóró
dban , és az osztrovai szigetben is praesidiumot kell 
tartani, mind a Mlávánál 11 vő malom mellett sánczba, 
és a Morován livö révben gyalogot kell tartanunk, 
sürfl erdős hely livin, különben az sok tolvaj miatt 
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még csak malomba sem jártathatnánk, és ha csak 
erdőre jártatank is, elkapják olykor a marhánkat, 
csak a fáért, vagy malomba járó szekereinket is fegy
veres emberrel kell kísirtetni. Kérdi, micsoda viz a 
Mlava? kicsiny viz, de gyakortább úszó, mert csak 
valamely zápor essötííl is megárad, Rám s Poserolcza 
közt foly a Danába. Ezek után hozódtak elö az svae-
cziai, brandeborgumi és lengyelországi dolgok, s ki
nek mennyiben volt híre, hogy a Brandebargas hadá
ba! jöttek volna valamely regimentek a török ellen; 
de útbúl vissza tértek a francziai distractiókra nízve, 
mint vettem Nemessányi uramtól és Boroszlóbúi is az 
svaeciai híreket, mely közel volt az svaeciai király 
leánya, és az császár Josephos nevű fia között házas
ságok felett való megegyezisek, úgy hogy Boroszló
bál Eperjesre s Kassara is penetrálván a hír, az 
svaeciai király az aogustana confessiónkon valókat 
mind Slesiába, mind Magyarországba biztatta, hogy 
vallások szabadsága restituáltatni fog az ő alkalma
tosságával, de az a dolog vagy differáltatott, vagy 
égiszen elbomlott, élig az, hogy a svaeciai király 
ebben az esztendőben is a német császár és francziai 
király között való neutralistaságban benne maradott. 
Elöhozódott a lengyel király leánya és az bavaríai 
elector között véghez ment házasság dolga is, és hogy 
augnstasba lészen lakadalmok, megmatattam neki, 
ebben a materiában mit írjon nekem dominos abbas 
de Poligne, hogy annaente rege ipsias christianissimo 
pacta illa matrimonii conclusa fuere, kit én nem hihe
tek , söt contrarie gondolok, hogy a francziai király 
akaratja ellen ment véghez azon házasság, et quod 
factio austriaca praevaleat adhac factioni gallicae in 
Polonia, jele az is az indigenatas dolgába mit írjon 
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nekem az említett francziai orátor Lengyelországbúi, 
az hol is nem biztathat most az indigenatussággal az 
austriacnsok miatt, végre látván, hogy azon levelet 
örömest olvasni kivánná, mondám, domine in omni con-
fidentia communico istas literas, bene enim scio affini-
tatem tuam cum Valachiae et Moldáviáé principibus, 
sed tibi confiteor me intentam esse in ista porta pro 
Hnngaría et Transilvania, non pro Valachia et Mol
dávia, imo in isto statn istarum provintiarum plus con-
tentus essem unocsiflik trés quatuorbursas importanti 
vei pagis aliquibns sicut jam obtinuit aliquot Korna-
rins, et fatendum est mihi, Deus utinam prosperet ar-
ma Bupremivezirii hac campanfa, tamen si extra spem 
accideret, vellem me provolvere ad pedes snpremi ve-
zirii, ut aliter de me provideat, secnritati et reputatio-
ni meae prospiciat, et mailem illnm seqni, quam tali 
modo hic manere in istis partibns confiniariis, nbi ser-
vitia qnidem non desant, deest tamen provísio neces-
saria, quibus aula et militia mea ali possit. Itt osztán 
passiókra is fakadtam újonnan, nekem már az egy fe
jemnél több nem maradt, azt őrzenem kell jobban ez 
után, és a campania után is, ha más accomodatiómat 
nem reminlhetem, kíszebb vagyok a vezért követnem, 
mint sem ily rendeletlenül maradnom, és kiszebb ti
zed, huszad magammal, mintsem ezerrel, vagyezerek-
kel ilyen formán, mert ez előtt a passákkal könnyeb
ben folyt dolgom, nagyobb respectusban tartatván 
tülök, de most az minapi palánki confusiokor is és 
avagy csak a csaták jártatásával is, holott én azt csak 
ennyi embereim megmaradásával is continuáltam, egy
szer is nem obtineálhattam csak három négy száz em
bert is a szerdártúl requisitióimban, holott az én ri-
azemrül a csaták járása csak ugyan folyt, és avagy 
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csak ama híres Karácsa nevű híres tolvajnak elveszí-
sível is megbizonyítottam, hogy a császárnak szol
gálatot töttem. Kire ö. Domine debent conservari, et 
qui adhuc remansernnt in fidelitate istius portae, vult 
conservare vezirius, et omnia jam rescivit et resciet, 
meliorabuntur imposterum, quae melioranda sünt, ab-
sint tales casns. Ezek után hozódott elö Nemessányi 
uram, politice akarván ágálni Veterani, a minthogy is
meri is, hogy tud ahoz a politiához. Kire monda. Be-
ne növi, véghez vitte egyszer Veteraninál, hogy Sze-
benbe egyszer a szászoknak lakadalmokban mehe
tett, és az szászoknak elsőbb rendéivel szólhatott, kik 
előtte erős hittel obligálták magokat, és íitet is a sa-
cramentnmokra eskettik meg, hogy ki nem adja, csak 
menjen jó erő Erdélyben, a kihez ők is bizhassanak, 
az portához s hozzám való hüsigeknek minden lehet-
sígek szerint megkívánnak felelni, biztatnak is, ha be
mehetünk haddal, mindenütt vadnak dispositus embe
reim közöttök, a többirül azért annyira úgy nem fe
lelhetek, de én kípembe a szászok fidelitásárúl s igaz-
ságokrúl a portát én kípembe assecurálhatja. Forgott 
fen az is, hogy Nemessányi uram és ö kivülötte is 
senkit nem bocsátott vissza a német, hogy hírt ne 
hozhassanak, miólta az Tömösvár felé való hadak 
expeditiójának híre s annál inkább arra való indulá
sok volt, sőt vadnak most is oda rabjaim, a kiket sza
badítása végett a magok feleinek el kellett volna bo
csátani, a németeknek hiteken s kezességen bocsáttat
ván el, de azokat sem bocsátotta el a feljebb írt okok
ra nizve. Az lengyelországi dolgok előhozásával volt 
szó arrúl is, azért halasztottam emberem expeditióját 
az vezér érkezisire, hogy instructiót ő nagyságátúl 
kívántam venni, tudhatván azt a vezér is, mert akkor 
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tefftedar volt Kocsa Musztafa vezér mellett, hogy a 
mostani franczia orator Zofiában az császárhoz és ve
zérhez való érkezíse előtt a lengyelországi dolgok
ban elsőben is nekem parancsolt volt elsőben is a 
porta, bizonyos conditio alatt én általam ígérvén meg 
Kameniczet a lengyeleknek, most penig úgy van hí • 
rémmel, hogy in jnnio a tatár Hámhoz egy jó forma 
lengyel nemes ember expediáltatott volt, nem tudom már 
in publicis-e vagy csak rabok végett ? azért elhiszem 
azon lengyelt magával hozza a tatár Hám a vezérhez, 
vagy legalább ebbe mit tnd Skerlet uram. Kire mon
da : De isto polono pláne nihil scio Domine. Az ba-
varnsnak penig a L. király lyányával való házassá
gát a mikor abbas de Polignie levelit abba a punctu-
mokba olvasta, arra azt mondotta mosolyogva : Bene 
scio, quod sciente rege Galliae fnerit factnm. Hozód-
tak elő ez után az francziai hirek mind pro et contra, 
mely híreket folytatnak Magyarországban s Erdély
be, kiket írásba kívánt ttilem s megígértem, hogy fel-
küldöm. Nemessányi uram emlékezési alkalmatossá
gával forgott fen, hogy a német etiam in justis prín-
cipissae meae praetensionibus, vagy a kikrífl hírek s 
parolájok van, semmit Törökországba hozni nem en
ged, azt monűrán, azzal ha ide küldené ilyen ellensé-
git, mint engem segítene, hanem ha feleslgem vissza 
megyén, élhet azokkal, és hogy a császár sem felesí-
gem, sem gyermeki javain nem kapdos, így mondják 
a nfmetek, azzal kívánta megmutatni, hogy a Kákó-
czy árváknak az ö jussok szerint való jószágokat ke
zekbe bocsátotta s az osztályt nekik megengedte, a 
felesígemet illető riszt is a kamara az gyermekek ké
ziben bocsátotta, ezeket cum aliqua reflexione hall
gatta. Ezen conferentia alkalmatosságával volt szó 
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arrúl is, hogy az ellenség azzal infascinálja az embe
reket, hogy a török nemzetnek confusiói vadnak Ana-
doliába, onnét hadak nem jöhetnek ez idén, és kevés 
tatár is jöhet ki, mert distractiója leszen a lengyelek
tűi és a muszquáktúl. A zomba olyat is értettem, hogy a 
mikor Kaprára generális rendeltetett az bécsi udvar-
túl, plenipotentiája adatott az békességre, és az ang
liai oratorral való correspondentiára, ha az szükség 
úgy hozná. Galopis sokáig volt nálam, és vacsorán is 
itt marasztottam volt, kinek is discursusinak summája 
volt, elsőben is Erdélynek elóhozása, mennyiben volt 
discursusa a drinápolyi ettül a vezértül letétetett Kaj-
mekámmal az erdélyiek dolgában, ez idei táborozás 
és az ellenségnek a törökök között való kímjei és 
correspondensi felöl, mennyibe volt beszíde a mostani 
fővezérrel. Mondotta azomba maga opinióját ezzel a 
vezérrel livö hadnak száma és mivolta iránt, mond
ván , ha ezt a vezért per distractionem akarná is az 
ellenség confundálni, húsz ezer embert magátúl elsza
kaszthatna , és ugyan még annyi Fejérvárnál is ma
radhatna. Skerlet uram hozzám jöveteli alkalmatos
ságával , minthogy az doctorsághoz is ért, hivattam 
volt az franczia Marchio Lóra uram borbílyátis, revi-
deáltatván az lábomat a hol sebes, és egyébiránt is 
declarálván constitutiómat neki, mondotta, hogy az 
canteriumokkal ha tavai éltem volna, praeveniáltam 
volna vele ezt az nyavalyámat, mert ö ez előtt másfél 
esztendővel nállamnál is roszabbúl volt, úgy hogy 
lábra sem állhatott, hanem canteriumokkal élvín, az-
ólta semmi alteratióit lábainak nem érzi, és hogy ezen 
canteríummal való élés közönséges orvoslásnak 
rendi a török nemzet nagy rendéi között, de most 
nem tanácson, még a daganat lábomba látszik, hanem 
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nem tartván eligsíges experientiáját a francziai bor-
bílynak, javallottá, vagyon egy görög borbíly az ve
zér kapuján, annak nagyobb experentíáját tudja, kit 
is ö maga instruálni fog, minden nap relatiót kíván
ván tflle, mint procedáljon a lábom sebinek gyógyítá
sában és daganatjának extrahálásában, minden nap 
hozzá fog járni a borbily, és ahoz kípest disponálja, 
mitívő legyen, mindazáltal nem árt, ha mind a két bor-
bflyt elömbe hozatom, had lássák mind a ketten, és 
noha valamely flastrommal Skerlet előtt az fr. borbily 
a lábomat bekötötte, mindazáltal hogy reggel Orlai 
uram mind a kettőt élőmbe hozza, parancsoltam felöle 
ö kegyelminek. Szép idő volt. 

20. Péntek. Skerlet urammal való végezísem sze
rint felküldöttem Sándor uramot az hadak és minden 
mellettem livő rendek lajstromával, törökül Íratván le, 
insinuáltattam őkegyelme által Skerletnek, hogy azon 
vezérnek beadandó punctnmok és lajstrom alkalma
tosságával , kirfll a szó volt tegnap közöttünk, azon 
punctnmok közzé inserálja a Zofiában livő erdélyiek 
dolgát is, és mellettek livő instantiámat, kívánta 
azomba Skerlet uram, hogy a mely fr.hírekrül közöt
tünk szó volt, az mint azon híreket másünnen vettem, 
írásba küldjem fel. Az ellensig tábora felöl olyan hir 
jüvin a vezér eliben, hogy által jött az Dunán Vara
dinnál, Futakrúl a végre a vezér mind vízen, mind 
szárazon erős portákat expediált, és oly formában is, 
hogy éczaka fegyveres hajóknak securitásával hida
sokon, a hol a Tisza a Dunába szakad, egy jó sereg 
lovas keljen ki a Tisza s Duna közre nyelvfogásért, 
és a fegyveres hajók az Tisza parton sánczba vár
ják be. Azomba mind a Dunán, mind szárazon a ve
zér erős strásákat rendelt, kik senkit a vezér fermá-
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nya nélkül ne bocsássanak, feles puskaporokat is 
vittenek az táborrúl az Danára, kiket az bajókba 
raktak. Jött látogatásomra Kornari is az olasz épí
tőmester , confidenter tett relatiót az látott s hallott 
dolgokrúl, az hid építlse rendirül és egyebekrtil, mon
dotta, bogy az szerdár panaszolkodott előtte, hogy az 
vezér senki tanácsával nem él, maga eszin jár, kire 
nizve volt Csaffer passa, ut erret vezirius, mert úgy 
vette észre, hogy aspirál a fősigre, mondotta, hogy az 
angliai orator embere andientiát sollicitál a vezértfii, 
de denegáltatott, mondván ha ideje lészen, a vezér ád 
hírt, most nincs ideje. Ebéd tájban jött hír Sándor 
uram túl, bogy Skerlet uram a punctumokat és az laj
stromot az ö kegyelme jelenlitíben az vezér thihája 
kéziben adta, kit is megolvasván az thihája, appro-
bálta. Az vezér görög borbilja is hozzám jüvin, bekö
tőtök az lábomat, nagyubb lyukat csinálván az sebe
men , hogy a matéria jobban való kifolyásával az da
ganat is inkább meglohadjon. Jó idő volt. 

21. Szombat. Jött hír az vezér kapujárúl, hogy 
holnap ceremoniás solennis audientiám leszen, jött 
arrúl is Sándor uramtúl informatióm, hogy az Csauz 
passa ő kegyelmit magához hivatván, mondotta: Mint 
a fejedelemnek igaz jó akarója mondom, ezekkel a 
paraszt emberekkel érjen véget, vessen kinek kinek 
valamit, ha két háromszáz tallérban telik is, az maga 
méltóságáért ne szánja, mert annál többet nyer, ha én 
az audientiája előtt az vezérnek azt mondhatom, hogy 
mindeneket contentált, akkor a fejedelem is maga dol
gait , praetensióit urgeálhatja, ha ö mindeneket con
tentált, hogy ötét is az vezér contentálja, és ha olyan 
fogyatkozott állapottal volna, inkább én is, s több jó 
akarói is concurraljanak. Kire nizve committálván 
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Sándor uramnak, hogy ö kegyelnie mindenféle pa-
naszló rendekkel conveniáljon, az miben conveniál, 
felküldöm az pinzt, csak levelet vegyen mindenektttl, 
jövendőben ne búsíthassanak. Jött Haszan aga az én 
tolmácsom az vezér kapujárni, azután az szerdárCsaf-
fer passa,Ali passa nevű tolmácsa, kik is mind ketten 
adtak nimely dolgokban informatiókat, a többi között 
arrúl is, hogy a váradi jancsár agaféle Oszmán aga 
igen jó akaróm, a vezér s fő jancsár aga előtt nagy 
becsületbe van. Péterváradjátúl megtért az porta, de 
semmit sem kaptak. Estve jött hírem: az parasztok
kal való dolog az Csauz passa intentiója szerint 
complanálódott, felküldvin én is a pinzt, és Sándor 
uram is levelet vívln tülök. Váradinnál semmi tábor 
nem tanáltatott, még sem jött volt által az.Dunán az 
ellenség tábora, a mint a híre volt. Szeles idő volt. 

22. Vasárnap. Jó reggel küldöttem fel a vezér 
kapujára, a honnét is reggeli praedikatió után érke
zek le Orlai uram, tívin relatiót: mint értek véget az 
sok panaszló felekkel, és mint vettek mindeniktül re-
cognitiót két török bizonyság és a vezér csausza je-
lenlittíben, kirül is relatiót tívin az Csauz passának 
ma reggel, és megmondván quantumát is a költsíg-
nek. a mit az én pínzembül reájok erogáltak, mon
dotta arra az Csauz passa: talám azért hozzátok elő, 
hogy a mit reájok költöttetek, azokat én adjam meg, 
ihol, úgy mond, én megadom. Kirre feleltek az én 
embereim : Nem azért mondjuk, hanem hogy a vezér
nek adja tudtára, hogy intentiója szerint véghez men
tek ezen dolgok, és a fejedelem ilyen szegínysígí-
ben is megcselekedte és contentált mindeneket, kit 
nagy jó néven s kedvvel vivín a Csauz passa, mon
dotta : mindjárt beviszi az hírit a vezérnek, igen ap-
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próbálván ezen dolgot, insinuáltatván azt is nekem, 
hogy audientia délutánra rendeltetett, mihént a dél ejjü, 
az Csauzok eljünek érettem. Hozta hírit Orlai uram 
is, hogy Mahmnt Bék Ogli Péter-Varadinhoz men-
vin és a martalikot beküldvin, semmi nem jött után-
nok, nem livín még semmi tábora ottan az ellensig-
nek. Voltak az tefftedárnál is, a mely níhány ersziny 
pinzzel tartozik, még Drinápolyban adattatván ki az ar
ról való fermány a vezértül, Ígérte, hogy megadja ap-
ronklnt, és ma is egy ersziny pinzt ád in rationem, 
minden nap elmenjenek hozzája, mert egyszersmind 
azért nem adhatja meg, hogy az Drinápolybúl hozott 
császár szepetjeihez és ládáihoz még eddig nyúlni a 
fővezér nem engedett. Hozta meg hírit annak is Orlai 
uram, hogy mennyi szemilyt az tavali vezér felkaftá-
nyoztatott andientiám alkalmatosságával, ngyan annyit 
fognak most is felkaftányozni, kikrül is és kik menje
nek fel velem, s mi formában kisírj ének fel, s mi for
mában legyen az felmenetel, Írásba adtamki az dis-
positiót. Az intimatió szerint azért délután eljövin 
érettem 21 csauz, és azok között az Csauz passa 
után való Csauz emínnye is, az kis híntócskámba fel
tétetvén magamat, két lovat fogatván belé, felmentem 
az vezér sátorához, mintegy ötvenig való lovasokkal, 
magam híveivel s embereivel késértetvén magamat, 
látván azért a vezér beteges állapotomat, és az feles 
népnek az sátor kerítéséhez való gyülekezését, az külső 
kerítéseken belől vitette be az hintócskámat is, az hol is 
az hintóból székben tétetvén magamat, az vezér külső 
sátorábúl a belső sátorába vittenek be, a külső és 
belső sátor között is kerítés lévén, az hol is a Csauz 
passa, és Muzur aga, az az vezérnek sok fő rendekbűi 
álló agái, szolgái állván, köszöntöttek; Skerlet penig 
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a külső sátorban elünkben jütt, s ö vitt be, ottan azért 
a belső sátorban keveset ölvén, jött ki az vezér az háló 
óba sátorábúl, és az míg az köntösét megcsókoltam, s 
egy két szót szóllott hozzám köszöntő formában, addig 
lábon állván, azután maga leült s engemet is a köszön
tés után leültetett, vévén fel elsőben azon szavait, 
hogy h. császárnak én is egy régi meghitt királlyá lé
vén, ő is alább való formában mint több vezérek nem 
kivan accomodálni, hadaimrúl s embereimrül provisiót 
tészen, de szükséges az is ebben az esztendőben, a 
császár szolgalatjában vele együtt tanáltassam, el sem 
hagy magától, ügy tudjam, kérdezősködvén ez alkal
matossággal , mi lelt, hogy így vagyok, mi dolog ez, 
hogy ennyire jutottam? kire én is complementizálván, és 
magam készségét is nekie ajánlván, sem én, sem az 
én mellettem lévők h. császár szolgalatjából magun
kat nem vonogattuk, az vezér mellett császár szolga
latjában találtatni kívánnunk, csak az vezér is mutassa 
annyiba kegyelmességét, mint több h. császár tábor
ban lévő hadainak, adatassék ki ezeknek is szüksíges 
provisiójok, ugyan csak ezent confirmálván második 
replicájában is az vezér, kérdezte azután, mennyid 
magammal vagyok, kire én: Skerlet uramtúl az mel
lettem maradott mindenféle nipnek az lajstromát fel-
küldöttem, abbúl megláthatta ö nagysága, ezek után 
mindeneket ki tudván a sátorábúl, és csak Skerlet 
uram tolmácsnak, és az maga tihája állván mellette, 
kezdette el elsőben, mikor mindenek kimentek azon 
szavait, mi az oka, úgy mond, az ellenség dolgairúl, 
ezándékárúl egyszernél, vagy kétszernél többször 
tndosításomat nem vette ? hollott én tülem várhatott 
volna bizonyosabb hírt, tudakozza azért most tülem, 
mi híreim vadnak ezekríil. Kire én: Az ellenség dol-
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gait, az mint eddig folytatta, rövideden az vezérnek 
így repraesentálhatom, az mikor az fü kijött is, az 
ki hol quártélyba volt, ott füveit, corpusra magát nem 
vette, hogy inkább ki ne tanulják szándékát, elsőben 
minden szándéka Gyula elfoglalására volt, az mint
hogy még a télen is Gyulára szándékozván, akkor 
mint impediáltatott volt meg, meg irtam a vezérnek, 
azután megint impediálták a Gyula körül való nagy 
vizek, azután újobban Tömösvár megszállására for
dította elméjét, de abban is akadályoztatta osztán az 
ide Fejérvárhoz gyülekező és azután ugyan Tömös
vár s Gyula felé induló hadak hírek s dolgok, ezek 
után három corpusba állatott az ellenség, vagy Vete-
ranival, vagy Bolandal, a ki Mamhut Bék Oglira vi
gyázott, vagy penig itt az Duna mellett lévő armadá
jával, én mind ezeket, az kik táborra concurrálhat-
nak, nem értvén ide az praesidiumban lévőket, úgy 
mint az három helybtíl, Veterani lovasát, Bolandal 
lévőket, és az Duna mellett lévőket értvén, az ráczo-
kon, magyarokon kivül huszonöt ezernek supponál-
hatom, de bizonyossan nem tudhatni, valamig nyelvet 
nem fognak közülök, az mint az ellenség magát vi
seli, vei se gerit defensive, vei utitur practica, hogy 
az törököt reá vegye, s erejét titkolja, egyéberánt 
Caprarával, az ki most annak az armadának fő gene-
ralisBának mondatik, két esztendeig hadakoztam, 
cautus, consideratus generálisnak ismertem, nem oly 
vakmerőnek mint Badensist, vagy Bavarust, az 
mint kitanultam ezek között a németek között: 
a volt hire a fővezérnek, a tengeren túl a császár 
birodalmiban dolga s distractiói vadnak, maga ki 
nem jöhet, és azért adott a császár a szerdárnak oly 
nagy hatalmat, a mikor a tavaszai karddal és kaf-
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tánnyal a császár kapncsi passája által instelláltatott, 
infascinálni kívánván azzal is a maga birodalmában 
lévő embereket a németek, hogy tatár ha jöhet is, kevés 
jöhet, mert a lengyelttil és mosquatúl legyen distrac-
tiója,ésigy ha kisebb erejek volna is mostan mint ta
valy, nem volna csnda, mert ilyen erőt innen a mi ré-
szünkrfil, a minémüt én látok, nem gondoltak, járul
ván az is hozzá, hogy a francziákkal is a német dis-
trahaltatik, az minthogy hallottam volna azt is, jötté
nek volna valamely regimentek az imperiumbúl éhez 
az török ellen való armadához, azok is visszatértének 
volna. Itt hoztam be a debreczeni embert is, micsoda 
ember s micsoda dologgal küldetett volt a város prae-
textnalis pecsétes levelével, az kit most is itt tartok, az 
is hozta és mások is insinnálták magyarországbúi, hogy 
az német erőtlenebb lesz most a török ellen, mint tavaly, 
insinnálván azt is, mind a föld népe, a ki hódolni kivan, 
mind az fegyveres nép, a ki hűslgemre kívánna állani, 
hogy a vezér ebben az campániaban Lippát, vagy 
Csanádot igyekezzék recnperalni, hogy lehessen jobb 
módjok az hódolásban, mert most az Maros passusi 
miatt, az kiket őriz az ellenség, impediáltatnak, ki
hez én is azt mondhatom, hogy a Maros mellett egyik 
vagy másik helynek recuperálása azért is szüksíges, 
Gyula s Tömösvárnak securitására volna, hogy ha 
a török árraáda arra menne. Lngos, Karansebes, 
Bogcsa tolláltatván, és az Maros mellett is valamely 
hely recuperáltatván, úgy meg lenne a linea commu-
nicatíonis, mert most nincsen bátorság a Tömösvárra, 
Gyulára menőknek, de akkor egy két lovasnak is se-
curítása lenne, s az fold népe is behódolhatna, ezeket 
considerate meghallgatván a vezér, feleié, az elmúl-
takrúl már, úgy mond, ne szóljunk, hanem a jelenva-
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lókrtil, a vezérnek úgy van hírivei, hogy az ellenség az 
Tiszán túl valamely tós helyen hidakat akarna csináltat
n i ^ Tömös vár alá akarna szállani,V eterani is valamely 
hadakkal Tömösvárhoz nem messze volna, ezt a néme
tet, a ki a Duna mellett vagyon tizenhárom s tizenöt 
ezernek mondják, azért el kell-e hinni, hogy ezek Tö
mös várat megszállják? avagy húszhnszonöt ezer ellen
ség Tömös várat megszállhatja-e? ahoz mit mondok.Kire 
én: Tömös vár nagy hely,nagy capacitású vizes hely,húsz 
huszonöt ezer ember megszállására nem elég, legalább 
kell negyven ezer ember, ha megakarja szállani, más az, 
hogyha a német a Dunától elmegyen, nem tudom Tö-
mösvár alatt mint tarthatja hadait, mert oda az Maros 
messze, vagy az Dunátúl vagy az Marostul tartaná 
éléssel táborát, ha csak egynehány ezer tatárunk lesz 
is, mind pabulatióját, mind élését elfoghatja, ha pedig az 
én gondolatomat kell megmondanom, én inkább vagyok 
olyan Ítélettel, hogy azokat az hidakat azért csináltat
ta, talán inkább Veteranit s Bolandot várja maga se-
gitsigére, s azoknak csinál utat, avagy hogy ha látja, 
hogy innen olyan erő éri, az kinek meg nem felelhet, ak
kor által megyén, és inkább jár ottan az elmém: annak 
a németnek ha nincsen elégséges ereje, elég nyeresége 
az, ha időt nyerhet, az campaniát az vezérrel haszon
talanul eltöltteheti, s azzal a török nemzetiül elnyert 
országot s várakat manuteneálhatja, s contribuáltat-
hatja, és télben is hadait abbúl quartéllyal tarthatja, 
ezekkela szókkal convincáltatni láttatván a fő vezér, 
mondotta: Az én szándékom, úgymond ez, hogy ha az 
ellenségnek dolgán vagy egyképen, vagy másképen 
által eshetem, vagy magam személyében, vagy elég
séges hadakat rendelvén a király mellé, az idén or
szágában fiitessem, hanem én nekem mondja meg, Er-
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délyre vadnak e utak, s merre ? az erdélyiekhez s 
magyarországiakhoz mint bízhatunk? ezekhez mit 
mond, ekkor czeremoniát hajtván néki, minthogy lá
baim fájdalma miatt köntösét meg nem csókolhattam, 
köszöntem kegyelmességét, hogy a mit más vezérek 
Ígértek, ö effectusban kívánja venni s engemet csitak-
jáva tenni, ha az utakat kérdezi, azt mondhatom, 
Szathmártúl fogvást az Vaskapuig elég utakat talá
lunk, tágassabbakat s jobbakat, mintsem Havasai-
földe, s Moldova felöl Erdélybe. Az erdélyiekben s 
Magyarországban is elég correspondensünk vagyon, 
és a kösségrül szó nincsen, mert sem az portának, 
sem nekünk nem ellenségünk, némely hamis urak ha 
mit követnek, megtalálják a mit keresnek, a szászok 
felöl in specie securussá tehettem a fővezért, hogy 
azok igazak hozzám, és a bárom statusi között az or
szágnak erőssebbek, mert azoké a királyi városok, 
Bucaakis Erdélyhez nem messze lévén, hogy ha arra 
fordítja a vezér elméjét, négy nap alatt be mehet a 
tatár, ha azzal akarja magát segíteni a vezér, de az 
én szóm is a vezér előtt, hogy azon kell lennünk min
denképen, nyelvet hozathassunk az ellenségbül, mert 
az nyelv lelke az tábornak. Kire a vezér. Igen is 
azon kell lennünk, kiben a király is igyekezzék, 
hogy császárunk szolgalatjában találtassák, hanem 
most ilyen szolgálatot is kívánok a királytúl, hogy az 
én leveleimet küldje el Tömösvárra, s hozassa meg 
válaszát, kire én: Jó szívvel az vezér parancsolatjára, 
de minthogy az utak félelmesek, s most igen vigyáz
za az ellenség, azt javallom, az vezér duplicate írassa 
a levelet, én is két rendbeli embert küldök, egyiket 
egy úton, másikat más úton, egyik az másik dolgát 
nem fogja tudni. Ezekután újobban reiterálta, el nem 
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hagy magátúl, sim alacri animo, az ellenséggel lévén 
ennyi időktíil hadakozásom, experientiam lehet na
gyabb másoknál. Sátorok alá szállok e, és hozzája 
közel, vagy penig magam szállására megyek ? Kire 
én: Hála Istennek, h. császárnak Dunán is erős ha
dait s erős classissát látom, lovas, és gyalog hadait 
is sok szép számban láttam, a vezér parancsolatja, 
most pedig ha az vezér megengedi, csak a magam 
házához megyek, minthogy a vezér borbélja és Sker-
let uram curája alatt vagyok; ezek után elhagyván a 
beszédet, parancsolá a kaftányozást, nusztal béllett 
kaftánnyal felkaftányoztatván, és azonkívül a ma
gam híveiben tizennégyet és Skerlet uramot is, az 
ki tolmácsunk volt, harmadszor is csakugyan azzal 
concludálá mosolyogva, látván hogy köntöse csókolá-
sára a kaftányozás után ketten fogtak, s úgy segítet
tek, ne betegeskedjem, erössen viseljem magamat, 
most kívánván a császár szolgalatja. Kire én is többi 
között, elunván a sok intimatiót, mondottam: ha en
gem a vezér maga mellett szolgáltat, mind más nem
zetek, mind magam nemzete előtt a fordul becsüle
temre, csak Isten adjon erőt s tehetséget, magamnak 
is az a kívánságom, ezek után eljüvén, a csauzok 
újobban szállásomra késértek, kiknek is a szokás 
szerint egy kávét adatván, és fáradságokért meg is 
ajándékoztam, mikor penig a vezérnek külső sátora 
kerítésébül himtómra akartam ülni, Skerlet uram in-
timálá, kaftányosan menjünk mind magam, mind em
bereim szállásomra, és nem tudom micsoda okra nízve 
intimáltatott, de a merre vissza jöttem az angliai 
orator emberei csoportosan az út mellett állottanak, 
s úgy vigyáztak, közel mindjárt a hintóm mellett a 
mely utczán elmentem, nagy süvegvetéssel és magok 
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meg hajtásával lévén a sok török között, én is süve
gei vetettem nekiek, az vezér intímatiója szerint mind 
én, mind emberei kaftányosan jüvén le éppen a szál
lásomra, a csauzok elmenvin, csak hamar azután ér
kezének a francziák is, marquis de Lóra és Fonton urai-
mék, kiket is hideg borral kínálván, mulattak egy 
ideig nálam, conferentiát tartván vélek az vezér dis-
positiójárúl, táborának constitutiójárúl, számárúi, és 
az francziai hirekrűl is, jelentvén tegnap egy tatár 
postája érkezett a franczia oratornak hozzájok, kö
zölvén én is vélek a vezérnél fenforgó dolgoknak né
mely részét, az kit illendőnek láttam, describálták a 
franczia királynak ez idei campaniában való dispositióit, 
mondván: a Delphinus száz ezerud magával Flandriában 
volna, kinek is az austriacus fejedelem, úgy mintáz ang
liai király, kit is ők per contemptum mondanak fejede
lemnek, és a spanyol királynak hada opponáltatott; Ca-
taloniában is vagyon egy armadája, harmincz ezerbül 
álló generális M. Noaly commendája alatt, a vert fel 
húszezeréig való spanyolt ezen az nyáron, hat ezerét 
bennek levágván, három ezerét elfogván és minden 
munitiót el nyervén, az harcz után szállotta meg 
ugyan Gataloniában az spanyol király birodalmában 
Palamos nevű erősséget, melyet is megvévén, azután 
szállotta meg Csirona nevű erősséget ugyan azon ge
nerálissá a francziai királynak mareschallus Noaly. 
Harmadik táborát mondja Sabaudiaban mareschallus 
Catenad generálissal, hatvan ezerbül állót sabaudiai 
herczeg Piemont nevű ditiójában, negyedik táborát 
mondja az imperiumban mareschallus Lors nevű ge
nerálissal 80 ezer emberbfil álló, kinek is ellene op
ponáltatott Badensis herczeg a német császár részérül 
és az imperialis hadak, ötödiket mondja a franczia 
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nemességnek húsz ezerbúi állót, kik is defensive a 
tenger partjait őrzik, és azok nem is szoktak három 
holnapnál tovább táborban lenni, tengeri classisát is 
két helyütt mondják, úgy mint in mari mediterraneo 
hetven gállyábúl álló armadáját, kit is commendál 

generális, az másik classisát 30 gállyábúl 
állónak mondják, az ki is defensive viseli magát, és 
az ország oltalmára vannak rendeltetve. Hozam nekik 
elő, hogy ezek az anglusok publicálják, hogy in maré 
mediterraneo felverték volna a franczia király classi
sát. Kire is ők: Ne adjak annak hitelt, mert az hazud
ság, nem egyébbül származott, hanem a franczia ki
rály 400 hajókat küldött volt élésért némely orszá
gokra, azokban nyertek el az anglusok s hollandusok. 
Volt szó, a vezérnek micsoda ereje lehet ebben a 
campaniában, és ők arrúl micsoda Ítélettel lehetnek. 
Monda erre Lóra: ö, mikor az vezér maga előtt a ha
dakát mustrálta is, és a mint a rendet állottak, igen cu-
ríose vizsgálta, és a mint rúla ítéletet tehetett, leg
alább mondja ennek a hadnak lovassát, gyalogját 
negyvenötezer embernek, és ha ötvennek mondja is, 
talán nem vét vele, az danái classisán kívül; hozó-
dott elő a tengeren való erőtlen volta a töröknek, úgy 
hogy a Velenczések a tengeren való erejének meg 
nem felelhetnek, holott a Velenczéseknek minden ten
geren való készületjéket tíz öreg gályája a francziá-
nak profligálhatná, tegyek már ítéletet. Volt arrúl is 
szó közöttünk, nincsen suspició nélkül a tatár Chám-
nak elkésése, és hogy ha az tatár el nem érkeznék, 
ez az vezér semmi derék dologhoz nem foghatna. Már 
estve felé volt az idő, hogy elmenének tülem a fran-
cziák, ezzel elbúcsúzván, küldöttem volt embereimet 
Skerlet uramhoz is valami memóriáiéval, az kit ac 
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vezérnek küldtem, reoommendálván bevitelét Skerlet 
uramnak, az ki is izené, küldjek el az hadaimért, éa 
a kik mellettem itten vadnak is, azoknak is küldjem 
fel a lajstromát, hogy addig is azokrúl provisiót te
hessenek, estve már ágyamban sokáig való beszél
getésem volt belső s meg hitt híveimmel a fenforgó 
dolgokról és az vezér discnrsosirol, rendeltem azért 
el Petróczi István és Madács uraimékat, hogy menje
nek el Poserolczára, Madács uram készétse az ndvar 
népe cselédjét, és az kornyetához, úgy az udvari ka
pitánysághoz tartozó seregek szükségét lássa, ruházza, 
készítse az Márton deák hozta egyetmásokbúl s por
tékákbúi, azon alkalmatossággal hozott fegyverek
ből fegyvert is osztasson, az kiknek nincsen, Petró
czi uram penig azért mind a mezei katonákat, mind 
egyéb féle rendeket, a kiknek lovok vagyon, indiffe-
renter onnan felköltse s hozza ide, tévén azokról is 
oly dispositiót, hogy az lovasoknak, kinek köpönye
get, nadrágot, kinek kalpagot osszanak, ide érkezvln 
pedig két hó pénzbeli kegyelmességünket ígértük ne
kik, mindenek felett az panaszok eltávoztatására! 
committálván ö kegyelmeknek. Az mai erőltetés mi
att, minthogy az vezér elöl, bár két felöl karomat fo
gatván is, lábon kívántam ki menni az külső sátorig, 
mikor meg szállottam, nagyobb fájdalmát érzettem 
kiváltképen az sebes lábomnak, meg is dagadván 
mind az két lábom. Szép idő volt 

Die 23. Hetífln. Egynéhányad magokkal Petró
czi és Madács uraimék hajóval lemenének az Danán, 
és szárazon is mintegy huszonötig való ember né
mely öszvérekkel és lovakkal, az kik is itten az há
zamnál nagyobb szorulást és költséget caosálhatta-
nak, még itt is ötvenig való ló és nyolczvanig való 
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ember maradván mellettem az magam szükségére. Az 
fö tefftedárhoz küldvén Orlai uramat, insinuáltatván 
neki, ne tartsa maga ellen való dolognak, hogy ha az 
nálok restantiában lévő négy erszény pénzrül az főve
zért suplícatióm által megtalálom, kirül mig az előtte 
való tefftedárnak parancsolt volt az mostani vezér, 
kire felele, kedvesen vötte, hogy hirt adtam az iránt 
neki, javalja maga is, hogy Írassak supplicatiót, mert 
az vezér az császár Drinápolybúl hozott kincséhez 
még eddig nyúlni nem engedett, egyéb pénz penig 
dispositiója alatt nincsen, kibíil adhasson, kire nézve 
ezen dologrúl supplicatiót Írattam az vezérnek törö
kül , más snplicatiót az Zofiában lévő erdélyieknek 
(minthogy az nekiek rendelt éléseknek terminusa el
múlt) hozzám mint fejedelmekhez urokhoz való bo
csátásokról, és ez után is ha ide jünek is, reájokvaló 
provisiójárúl, harmadikát, adjon egy generális pas-
sust, ki mellett mind vizén szárazon szabadon járhas
sanak az én bujutultim mellett, minthogy az vezér 
erős Bírásakat rendelt mind vizén, szárazon, hogy 
senki az táborrúl vezér hire nélkül ki nem mehet, 
ezek mellett Írattam egy credentionalis levelet is 
Sándor Gáspár uram nevére ugyan törökül a vezér
nek, bízván egyéb dolgokat is ezen supplicatiókon 
kívül ö kegyelmére, úgy az tegnap Skerlet uramnak 
küldött memóriáiét is, ha be nem adhatta volna ő ke
gyelme , ki is nem egyébrül, hanem az Moldovában 
adósságban lévő öt száz ökörrül szóllott, kirül az ta
valyi vezér adott volt fermánt, de ez iránt re infecta 
tért meg Moldovábúl Szabó András lovászmesterem, 
abban attingálván az hadaim szükségére való élés a 
abrak dolgát is, minthogy ez után az vezér parancso
latja szerint az császár tábori szolgálarjában kell ta-
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láltatniok. Felküldtem az debreczeni embert is ö ke
gyelmével, az ki is még e tavaszon jött vala hozzám, 
minthogy arrúl is volt tegnap szó a vezérrel való con-
ferentiában, reá bíztam a Tömösvárra szólló fővezér 
leveleit is, hogy kézhez vegye, és egyéb dolgokat is, 
kikrűl vagy a vezér között s közöttem szóvolt, vagy 
pro praesenti rerum stata szükségesek, ezekkel fel
küldtem ö kegyelmét. Az vezér borbéljaSkerlet uram
tól ide jflvén s lábamat bekötvén, insinnálta, legalább 
minden harmad nap servitialéval éljek, hogy ha ezen 
humoroktól, kikkel aggraváltatom, menekedni kívá
nok , különben nem reménlheti, és erre választ kivan 
ttilem. Kire én. Ahoz való reqnisitumok, kikkel élni 
szoktam, Poserolczán vadnak, oda postán küldök s 
elhozatom, és a mikor elérkeznek, Skerlet uramnak 
hirt adok. Szintén ebédttil akartam felkelni, hogy jö-
vének hozzám Szíjgyártó magyarbúi lett pribék bék, 
ki is most MamhntbékOgli mellett vagyon, és ugyan 
az magyarul tudó gyulai Hocsa, ki is most itten a 
rárban tétetett fö Hocsának, mind a ketten régi ös-
merősim lévén, referálá Szíjgyártó bék, hogy Mam-
hntbékOglival együtt oda járt Varadin alá, de semmi 
táboros ellenséget ott nem találván, és semmi ellenség 
ntánnok nem jüvén, békével tértek vissza, az ellenség 
tábora tál lévén az Dnnán Futaknál. Katona bék is 
megtérvén az portárúi, egy szolgáját küldte ide hoz
zám valamely szép halakkal való kedveskedéssel, in-
sinuálván szolgája által, semmit nem próbálhatott, 
mert az holott által ment a Dunán, az hol a Tisza bejü, 
hidason az hol ki költ, ott már készen várta az német 
rendelt seregekben, kikkel Haisler lőtt volna, úgy mon
dotta a szolgája, az Hocsa penig insinnálta, hogy 
Csaffer passának is parancsolat adattatott, hogy ké-

30* 
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szüljön s vele együtt elmenjen, ezzel elmenének. Az 
fővezér musikássi is huszonketten feljövének ma ide 
az házamhoz musíkálni, Csaffer passához is küldöt
tem fel, hogy felmennék örömest hozzája, kire azt 
izené : Az vezér fog hozzája lemenni, azért legyen 
ott emberem, a ki vigyázzon, ne essék olykor felme
netelem. Vacsora ideje alatt érkeztek Mamhút Bék 
Ogli kapncsillar thihája az ura nevével, egynehány 
fekete süveget és egynehány knrncz dolmánt is kí
vánván, valamely hadait akarná próbára küldeni, arra 
a szükségre kívántatnék, a ki azért afféle süveg ta
láltatott itten embereim között egynehány dolmánnyal 
együtt, kezében adattattam, hozta elö az passájának 
hozzám való nagy affectióját, és per conseqnens az 
mellette lévő emberei, szolgái micsoda obligatíóval, 
szeretettel lesznek hozzám, kit neki megköszöntem, 
mondván, hogy köszöntse szómmal a passáját, mind 
én, mind a mellettem lévő emberek többire apánk s 
anyánk felett való jóakarónknak tartván, kérjük azon, 
maga is szóljon a vezérnek, mi sem mulatjuk el, a mi 
lovasaink az ö lovasaival, gyalogúik gyalogival ta
láltassanak in omni occasione. Ezen beszéd közbejött 
le a szerdár kapnjárúl a tolmács Ali passa annak hí
rével , a vezér a szerdárhoz emberét küldte örömnek 
hírével, hogy a tatár Chám már feles tatárralJagodi-
nához érkezett, az feljebb irt kapncsillar tbihátúl is 
tudakozván, referálta: ott volt a thihájánál a passájá-
val, mikor a tatár Chámnak és a jagodinai passának 
is embere érkezett. Vacsora tájban azomba érkezek 
meg Sándor Gáspár uram is a vezér sátorától, ö ke
gyelme is azon hírt confirmálá, és relatiót is tön az 
alább Irt mód szerint az kapukon folytatott és reá bí
zott dolgokról, felmenvén azért a thihája kapujára, 
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megjelentette, hogy audientiát szerzene, levelem lévén 
ő kegyelménél a vezérnek szólló, az vezérnek szólló 
levelet kezében vévé, és bement a vezérhez, de Mi-
szirli Ogli lévén a vezérnél, szembe akkor nem lehe-
te, hanem azután a thihája hivatta Sándor nramot és 
kezdette a vezérnek irt levelemet olvasni, elsőben is 
Tömösvárra küldendő levelek expeditiójárúl conten-
tus volt, s izente megíratja az leveleket. 2. Látván a 
levélben a poserolczai mnhafezetrtil való emlékezetet, 
és hogy fermánt várnék a vezértül, kire inpatienter 
kezdette, mire való szó ez? a fermán és a mnhafezet? 
hiszen a vezér megmondotta tegnap, hogy készen le
gyen a király minden hadaival, mert ebben a campa-
niában a vezér mellett kell lenni, több fermán minek 
kell. A muhafezetet explicálva Sándor uram nekiPo-
serovicza az Mláva és Morova között micsoda hely 
legyen, qnam utilis et necessaria ista palanka, qnam 
ego extruxi inter istos dnos flnvios, mind az jagodinai 
hidra nézve, másként ha ez a palánk nem volna, pan
dúrok barlangja volna a két víz raellyéke,az feleségem 
és híveim cselédjek ott maradván, azért szükséges 
praesidiumnak ott maradni. Kérdette, mennyi embert 
hozhat hát el a király. Sándor uram: hat hét százat, 
többet is talán, kire a thihája: a tefterben ezer négy 
száz van írva, minek marad el annyi ? kire Sándor 
uram: ezernél több nincs írva fegyveres ember, kire 
a thihája: igen jó. 3. Hozódott elő a debreczeni em
ber dolga, miként küldettetett titkon a várostál, és 
mind Kecskemét, Debreczen készek a hódolásra, csak 
mutassunk módot az adónak elhozatására, mert a né
met télben rajtok quartélyozván, mind a szarhatok 
innen vadnak rajtok, mind a németek mezőben lévén, 
nincs a pénz elhozásában módjok, s úgy reménlem 
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ezen ember eljövetele után talán valamely embereket 
küldtek a debreczeniek Gyulára, és valamely pénzt 
is in recognitionem fidelitatis. Az debreczeni embert 
hivatta a thihája maga eleiben, ki is Debreczen s 
Kecskemét nevével hasonló petitiókat tévén, és re
ménkedvén: ha H. császár fegyvere oda penetrál, ne 
raboltassanak. Kérdette a thihája: eddig mért nem 
hódoltatok? kire megfelele az ember: A németttil mi
ként praeclususok, nem lehetett, és felkarózná őket, 
ha megtudná a német, ö is sub praetextu captivitatis 
folytathatja ezen dolgokat, és ha h. vezér neki egy 
levelet adna, hogy azon levél mellett az elraboltatott 
debreczenieket kereshetvén, sub isto praetextu, az vá
ros neki megszerzené a németttil, hogy szabados jö
vése menése lehetne, ezen alkalmatossággal az város 
ÍB in signum suae fidelitatis bizonyos hírekkel tarthatná 
a portát, ugyan ezen ember, ki írástudó is, és az vá
rosnak eleje, folytatná ezen dolgokat, erre a thihája. 
Igen jó, a vezérnek referálom, és kérdé az embertűi: 
ha oda megyünk, az adótokat készen találjuk-e? Kire 
felele. Igen is. 2. Hány esztendeje, hogy nem hódol
tok? kire feleié: kettő vagy három az miólta Váradot 
megvötték. 3. Kérdé, mennyi s micsoda az adótok? 
Kire felele:az szolnoki hidat tartoztunk csinálni, Vá
radra tizennégy ezer tallért adtunk, és Egerbe né
gyet-e , vagy tizet. Kire feleié a thihája. Tizet Ez 
után adta be Sándor uram az erdélyiek iránt való ar-
zualt, másikát a teftedárnál lévő ezer kilencz száz 
tallér felől. 3. Az vizén szárazon lemenendök iránt, 
és ezután generális passus iránt, ezzel elbúcsúzván, a 
thihája szóllltá Haszán agát. és súgva izené, mond 
szolgálatomat a királynak, parancsolja meg akuruezok-
nak, a harezon meg ne szaladjanak, mert nekik szo-
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kasok, mihelyt a puska végét látják, megfutamodnak, 
mint Työprili idejében cselekedtenek, ott voltál-e ak
kor Haszan aga? Kire felele: A vezér mellett voltam. 
Erre a thihája: A vezér parancsolatja nem tréfa. Itten 
jelentette a thihájának Sándor uram, hogy a vezér 
olyat jelentett volna nekem, magához kívánná közel 
léttemet, ha azért parancsolja, oda szállok, kérte Sán
dor uram a thiháját, ha oda szállanék, akkor két vagy 
három sátorral kedveskedjék, magamnak is lévén itten 
két vagy három sátorom. Innen ment Skerlet uram
hoz Sándor uram, relatiót tött az thihájának való pro-
positióirúl és az arzualok beadásárúi. Kire feleié: 
Valde bene Domine, és vissza adá az ötszáz ökörrül 
való arzualt, nem tetszvén neki az conceptus, hanem 
megmondotta, miként kell íratni. Proponálta Sándor 
uram Skerletnek is. hogy én úgy értettem volna, az 
vezér kívánsága az, közelebb szálljak hozzá, kit az 
thihájának is megizentem. Felele Skerlet uram Sán
dor uramnak : Domine, forte ego non bene explicui, 
vei princeps aliter intellexerit, quia si veziriusvoluis-' 
set ipsum penes se habere, dedisset ipsi et tentoria 
sed vult ipsum penes se habere S prope se in ista 
campania, et videre ipsum semper cum oculis suis, et 
suos homines, haec est mens vezirii. Kire Sándor 
uram : Ergo princeps debet esse penes vezirium, haec 
est deliberatío vezirii. Kire felele Skerlet: omnino 
Domine Sándor uram, et quid princeps respondit ad 
hanc propositionem vezirii, respondit affirmative com-
promittens omnem promptitudinem, quamvis princeps 
non proposuerat vezirio, sed ego praevie sciens men
tem principis, proposui, quod cum tota sua militía, qua 
comparere poterit, aderit, excepto praesidio posero-
vicziensi, quod relinquere debet ad conservationem 
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loci illius, et custodiendam famíliám saam. Kire Sán
dor uram : Ergo princeps debet huc vocare militiam 
suam, qnia hactenns dedit ordines de eqnitatn, et non 
de peditatu. Kire felele : Omnino Domine, qnia si no-
vam facietis qnaestionem de peditatn, cum jam semel 
dictum sít, pariét aliqnam nanseam, et fors responde-
bitur, faciat sicut vult, quid facit tantas quaestiones. 
Proponálta Sándor uram azt, ha Poserolczára negy
ven vagy 50 bosznai gyalogot kérhetne. Kire Sker-
let: Domine, hoc non potest fieri, non quadraginta, 
Bed nec dnos potest modo conoedere, adeoqne princeps 
relinquat suos fidelissimos in Poserovicza. Kérdette 
Sándor uram : Mit javallana Skerlet uram kegyelmes 
asszonyunkrúl: itt-e, vagy Poserolczán maradhatna? 
Kire felelt: Prout piacet principi, tovább is urgeál-
ván; felele : forte melius esset, si princeps Belgradi-
num curaret adferri, Domine, ego fideliter omma in-
terpretor, et si princeps aliquid habét ad proponen-
dnm vezirio, siout vezirius dixit, vei per suum confi-
dentissimum, vei per me nunciet vezirio, ego sincere 
inservio, et libenter, et ín interpraetatione utor pro 
bono principis omni occasione, sicut et modo princepg 
dixit, quod nonus jam vezirius sit, quem conspiciatetc 
Hoc domine, non bene sonasset apud vezirium, quia 
fuissetquasiexprobratio, etnonconveniet cuilibet per-
sonae cum aliqua exprobatione aliquid proponere etc 
ego interpraetatus sum, qnod praedecessorum omnium 
veziriorum compendiatam virtutem in ipso spectetetc. 
estet in confidentia jelentette, nem is úgy, hogy az ö 
nevével relatiót tegyen. Sándor uram is megköszön
vén a confidentiát s jó akaratját, eljött ttile. 

Die 24. Kedden. Idején reggel Skerlet uram ppini-
oja szerint íratván meg az öt száz ökör felöl való 
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arzuált, és az mellettem lévő 80 szemelvnek, 60 Innak 
provisiójárúl való instantiát is, addig is, mig hadaim 
Poserolczárúl elérkeznek, ktildöttem fel Sándor ura-
mot újobban a kapukra oly instructióval, hogy az 
tegnap beadott dolgokat, s az urnákat is urgealván, 
in8innálja, bogy ö kegyelme maga expediáltatik pos
tán Poserolczára, megkenvén Skerlet uramnak, és 
Skerlet nram által a fővezérnek is insinnáltatván, 
minthogy magamnak ilyen alteratiommal is az vezér
rel táborra kell mennem, és hadaimnak is nagyabb 
részét elhozatnom, feleségemnek is mostani nehézkes 
állapotjában micsoda legyen felőle való deliberatióm, 
ezek után az előttem lévő úthoz s táborozáshoz ké
pest Sándor uramnak instructiója formában disposi-
tióimat Írásban töttem le, nyughatatlan lévén az éjjel 
is a fenforgó dolgokhoz képest sok gondolkodásúi
nak végét nem érhetvén, az éjjel alteratiót is szen
vedtem, éjfélután három órakor imelygés jfivén reám, 
sokat hantám. Szent-Andrási Jánost njobban felkül
döttem Csaffer passa kapujára az audientiának solli-
citálására. Ebéd tájban azomba érkezek meg Sándor 
uram az vezér kapujárul, hozván három supplicati-
omra való válaszát a vezérnek, kettei az szározon, 
és az Dunán való járásokról, embereimnek gyakran 
kelvén Poserolczára menniek, minthogy a vezérnek 
erős strásai vadnak, mindenfelé senki sem mehet ki 
az táborról passusa nélkül. Harmadikra való válasz 
az tefftedárra szóló commissio, hogy az Drinápoly-
ban rendelt, és még meg nem adott ezer Mlencz száz 
tallérbúi álló restantiámat complanálni, felesígem ide 
•aló jövetelit penig Skerlet uram az vezérnek insinu-
álni fogja intimatióm szerint, de javalja, hogy arrúl 
is egy suplicatiót írassak, kinek conceptusát maga 
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iratatta le, így a felesigem nagyubb securitással lé
szen itten, és ezzel az vezér is talán valamely discre-
tióra disponáltathatik, az feljebb említett passusokkal 
azért egynehány hajóimat, kik ide az házamhoz hol
mi alkalmatosságokat hoztauak fel, Sándor Gáspár 
uramat, és ö kegyelmivel némely szolgáimat is dispo-
sitióimnak véghez vitelére Dunán expediáltam , bizo
nyos panctumokbúl álló instructiót adván ő kegyel
mének, felesígemnek írt levéllel együtt, elsőben is 
micsoda formában indítsa meg, és micsoda készület
tel s comitivával feleségemet maga is kisírje ide. 2. 
Az hadaimban kiket, és mennyire valót költsön fel 
onnan, az én táborra való készületim, s alkalma-
tosságim sem maradván el attúl. 3. Kiket hadjon 
mind hadi tiszteinkben, mind oeconomiai tiszteink
ben, és micsoda praesidiumot, úgy az oeconomiához 
tartozó marháimban s egyéb alkalmatosságukban 
is. Szárazon is mentenek el az passnsnak egyikével 
embereim, kik a magok dolgai és készflletjek, s né
melyek házok népe, s cselédjek jobb rendben való 
hagyásáért kéreczettek el. Sándor Gáspár elmene
telekor jött le Haszan aga is, az kapitibák mellett 
való tolmácsom, insinuálván, hogy ma az vezér ti
naja hivatta, azt mondván neki: mond meg, úgy
mond a fejedelemnek, hogy a hadainak hagyja meg, 
vitézül viseljék magokat, nem úgy mint Työprili fö ve
zér idejében, mert azok az német puska előtt mind
járt megszaladnak. Lejüvén azomba Andrási is a 
szerdár Csaffer passa kapujárúl, hogy audientíám lé
szen, azért most menjek fel, ha szembe akarok vele 
lenni, most idegen emberek is nincsenek nála, felin
dulván azért hozzá, még az szállását értem, az alatt 
már idegen emberek mentenek hozzá, alig érhettem 
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fel a garádicson, ihon érkezek a kapuba az arnold pás
sá Mamhut Bék Ogli és arnold Csaffer passa is, engem 
az alatt a tihája és kapacsillár tihája más igen szép 
prospectnsú megterített házban vivének, és egy ideig 
velem beszélgetvén, a tihája hoza ilyen dolgot elö, hogy 
az fővezér az ö passáj okát is magával elviszi, és hogy en
gem elviszen nem egyéb az oka, hanem ha én a táboron 
leszek, én hozzám inkább jtinek mindenünnen, és nekem 
lehet bizonyosabb hírem minden dologban másoknál. 
Azután csak hamar bevittek a szerdár házában, az hol 
maga, és az arnold passák Mamhut Bék Ogli, s 
ugyan arnold Csaffer passa, más pasák is fen állva 
vártak, és jó szívvel fogadtanak, sokáig mind csak 
az nyavalyámról, és annak orvoslásának módjárni 
beszélgetett, hozatott elö egy örmén ifiú borbély 
legényt csinos köntösben, persvadeálván, mutassam 
meg neki, le küldi szállásomra, recommendálván, 
mely jó mesterember, és régtűi fogva nálok ismere
tes. Szintén akkor valamely ágyúkat is vonattatván 
le az bástyákról és az Dunára hajóra rakatván a tá
bori szükségre, describálta, hogy hét nyolcz okkás 
agyukat visznek le az tábori szükségre. Hozodott elö, 
hogy a felesigemet is ide akarom hozatni pro majori 
securitate, et correspondentia, minthogy nekem is a 
vezérrel együtt táboroznom kell, kérdezősködvén tti-
lem a feljebb emiitett passák előtt, voltam-e beszédes 
a vezérrel, és miről voltam ? Hozodott elö az császár 
útjárúl az pandúroknak erre Reszova felé, és a Morva 
mellyékére való jövetelek, minthogy most ellenek a 
császár útján most jobb dispositió vagyon, az hogy 
a vezér parancsolatjából hadaimért elküldöttem, de 
ott is praesidium nélkül nem hagyhatom, ezek között 
az ő módjok szerint való kávé, serbét, füst, és rósa-



476 

vizbeli tisztességet elkövetvén, intimálta a passák-
nak, és ottan lévő embereknek, menjenek addig a 
másik házba, míg velem való beszédét végezi, és a 
házbúi kimenvén az egy Fileki nevű bejárom marada 
csak tolmácsnak, és ketten. Hoztam elö, bogy én ke
ze csokolására jöttem fel részszerint hozzá , részsze-
rint a vezérnek némely parancsolatit nekie megmond
jam, és előtte, mind régi jó uram előtt némely dolgok
ról tegyek instantiát. Kire ö: mi lehet ? úgymond. Fe
lelék: Az vezér nekem valamely Tömösvárra kül
dendő levelek felöl parancsolt, én is ajánlottam reá 
magamat, javalván a vezérnek, hogy duplicate írassa, 
kiket is én két úton küldök el, egyik rendbelit Pan-
csovafelé, másik rendbelit Palánk felé, egyik a másik 
dolgát nem fogja tudni, de még eddig a leveleket a 
vezér kezemhez nem küldte, talán elfeledkezhetett fe
löle. Kire ő: a lehet inkább oka, hogy Kürt békét 
küldötte a vezér Pancsovára által, kinek kellett vala
mely lovasokat küldeni Tömösvárra levelekkel, azo
kat várják. Kire én: Az én részemrül nem leszen fo
gyatkozás, a ferman övék. Ezután kérdezem, úgy ér
tettem, ö is az táborra megyén, és hogy Csarkacsi 
lészen, minthogy azért régen ismerjük, régi jó urunk
nak tartjuk, gondviselése s commendája alatt is vol
tunk , kérem azon, az én hadaimat is vegye maga 
mellé, úgy azoknak is jobban leszen dolgok. Kire ö: 
A török táborral neki ugyan el kell menni, de Csar
kacsi leszen-e, vagy dandár? maga sem tudja még, 
mert a függ a tatár Chám érkezésétül, a mikor azért 
a tatár Chám beérkezik, egy két nap nyugovása után 
díván lészen, akkor minden Ocsák rendéi (azaz hadi 
tisztek) jelen fognak lenni, akkor igazodik az el, ki 
lesz Csarkacsi, ki lesz dandár, azaz ki lesz elöljáró, 
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ki lesz hátúijáró, pro oonfidentia manutenenda azért 
elő hozam neki, az elmúlt napokban Poserolczán lé
temben Antoninak és Veteraninak magok kezek 
irása és pecsétje alatt minemű áruitatásra disponaló 
levelei estének kezemben, kik Petróczi István uram
nak szóllottak, de ö maga adta kezemben, megmon
dottam neki az leveleknek értelmét is, hogy azt irja 
Antoni, Bécsbtil most maga jött le, mennyiben igéria 
császár kegyelmességét, ha az hadakat tülem elsza
kasztja, a császár hűségére disponálja, és hitet kül
dött a levelében neki, hasonló hitet kíván Petróczi 
uramtúl, az ki mellett ö is által jöhessen a Dunán, oly 
szolgálatot tehetnek, egyet értvén, a német császár
nak, hogy magamat is vagy elevenen elvihessenek, 
vagy ott temethessenek, azért én is resolváltam erre 
magamat, hogy a felesigemet mint securusabb helyre 
ide az fejérvári házamhoz hozassam, sitten tartsam, még 
ez idei táborozásnak vége leszen, kírtíl ma küldöttem 
az vezérnek snpplicatiót is. Kire felele: Az vezérrel 
tegnap voltam szemben, de errűl semmit nem értet
tem, mindazáltal ha magam itt nem maradok is, meg 
parancsoltam az itt maradó passának, hogy a fejedelem 
asszonyra tekintet és gondviselés legyen. Ezek után 
mondám, már sok szóval búsítottam, még egy kivált
képen való instantiám vagyon, kiben hogy Istenért 
szolgáljon, Istenre s lelkére kénszerítem, ezen sza
vaim után attente kívánta hallgatni, mit mondandó 
vagyok, hozam neki elő, ihol én az feleségemet ide 
hozom azőprotectiójok alá, ki is várandós lévén, nem 
sokára szülését várhatom, tudhatja az elébbi vezér 
engedelmébül küldte volt feleségem embereit magyar-
országba, és szinten Bécsben is el kellett volna men-
niek, de az német Erdélynél tovább nem bocsátotta, s 
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vissza sem bocsátotta, hogy hírt ne hozhassanak, 
igaz dolog, az mely dolgokért küldötte, részszerint 
azok végbe mentek, mert az fia feleségemnek le jfi-
vén és az vei, az jószágokat Magyar országban a 
német császár mind vissza adatta, az én feleségem 
részét is az császár kamarája az ő kezekben bocsá
totta, kire ö intertumpálván a beszédet, monda: any-
nyit tészen, ha kezéhez adtának a fiának, mint ha 
magának adták volna. Kire én: nem annyit teszen 
uram, mert az nyilván megvagyon mondva a néme
tektől, hogy török országban egy pénzt is hozni meg 
nem engedik, mert hogy az feleségemnek való költ
ség küldés engedelmével ilyen ellenségeket, mint én 
vagyok, segítsék, azt nem engedi az hadi okosság, 
continnálván elkezdett beszédemet, mondám, ha visz-
sza megyén az én feleségem, úgy élhet jószágával, 
nem külömben, de az én feleségemnek ahoz kedve 
nincsen, nem hogy az én életemben, de az én holtom 
után sem, hanem mindezekbül az én reménkedésem, 
s instantiám ez, az vezér és ő előtte, hogy halandó
ságomat, s emberi voltomat nekem is meg kell gon
dolnom, kivált ilyen állapotjában feleségemnek, mint 
vagyon, egy golyóbis, egy kiesés, egy hirtelen beteg
ség s nyavalya véget érhet életemben, hogy magam 
is csendesebb elmével lehessek s szolgálhassam a csá
szárt a táboron, és feleségemet is csendesebb elmével 
hagyhassam, mutassa ez a h. nemzet azt a kegyel
mességet én hozzám s feleségemhez is ennyi eszten-
döktül fogvast való hűséges szolgálatomért, az kit 
budai János királyhoz az akkori Szuliman császár, 
és ugyan Bethlen Gáborhoz is, feleségek s gyerme
kek iránt mutattak holtok után, mivel az én felesé
gem soha az német császár protectiója alá nem ki-
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ván menni, mivel az apját is a német császár hóhér 
által ölette meg, aztán az attyafiát is ktifal között 
tartatja ma is, az hol sem él, sem hal. Kire ö: nem 
kell arrúl gondolkozni, az király még ifiú ember, az 
török nemzet szerencséjével s elömenetelivel, ha Is
ten adja, országba ültetjük be. Kire én megkesered
vén, könyvezve mondottam: Uram, minden embernek, 
kinek Istene lelke van, kedves felesége, gyermeke, és 
azzal nem hal meg, ha életében holta után való do
logról gondolkodik. Kire ö: A császárnak negyven 
ezer iszpaiája vagyon, de ha csak egy meghal is, felesé
gének javaiban része vagyon, semmi nélkül nem hagy
hatják, ha fia marad pedig, örökségét el nem vehetik, 
hát annál inkább egy királya lévén h. császárunknak, 
Tököly király, kinél hitünk vagyon, Írasson egy sop-
plicatiót az fö vezérnek ezen dolog végett s küldje 
az én kezemben. Kire én megköszönvén kegyelmes
ségét, és áldást mondván reája, eljövék tüle. Ki jü-
vén az házábúl az tornáczba voltának az feljebb em
iitett arnold passák, úgy mint Mamhut Bék Ogli, és 
Csaffer P. ezekkel is complementizálván és Mamhut 
Bék Ogli tovább való barátságát is ajánlván, nagy 
erőltetéssel hol székbe, hol két felöl fogva vihettem 
végben ezen audientiát, minthogy garádicson kellett 
fel s alá járnom, nagy fáradtan jöttem vissza az há
zamhoz, az hová is érkezek az hersovai Numan Bék 
egynéhányad magával látogatásomra, kikkel egyéb 
dolgom nem volt a complementizálásnál, panaszol-
kodván nyomorúságok és fizetetlenségek roiá, hogy 
abban az szigetben vagyon esztendeje, fizetését a 
császárnak nem vötték, és most azért jöttek. A mai 
erőltetéssel igen megdagadtak a lábom fejei, az hol 
az előtt is nagy daganatja volt. Szép nyári idő volt. 
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Die 25. Szeredül. Érkezek le Orlai uram az ve
zér kapujáról, hozván választ a vezértűi az erdélyiek 
mellett irt supplicatiómra, hogy tudni illik akár ide 
hozassák, akár ott hagyják, az mint eddig egy hol
napi provisiójokra mi szokott járni, kiadják akár 
ottan, akár itten, de ha azt kívánom, hogy ide jüjje-
nek, legyek kezes érettek, hogy senki el nem szökik, 
és az mint azon supplicatióra, az kit az vezérnek 
küldtem irántok, az tefftedár az informatiót holnapi 
quantumjok iránt az mit szokott adni, feltétette, ugyan 
azon supplicatióra tegyem reá pecsétemet. Mondotta 
azt is Skerlet uram a vezér tihája nevével Orlai uram
nak, hogy a legyen kívánsága, egy ember által foly
tassam dolgaimat előtte, nem külön külön emberek 
által, hogy jobban reflectálhassa magát, s ne confun-
dálódjék. Izente Skerlet uram azt is, az több suppli-
catiók még benn vadnak, de igérí azokat is procu-
rálni. Izente Haszán aga tolmácsom is, most nyissam 
fel szememet, eszemet az erdélyiek dolgában, hogy 
jövendőben bajom ne legyen. Orlai uramot azért 
vissza küldvén a vezér kapujára az mellettem lévő 
erdélyi becsületes emberek válaszával, töttem olyan 
választ, én kezes hogy legyek, nem illik, sem azok 
nem tolvajok, nem gyilkosok, ha ki elmenne is közü
lök, nem menne másuva, hanem török császár örökös 
országában, azok semmit sem vétettek, a császár hű
ségében, szolgalatjában lévén, ha kik roszat csele
kedtek, azokért ezeket nem okozhatni, sőt ha ezen 
dolgot vagy a mellettem lévő erdélyiek, vagy az or
szágban lakók megértenék, azonnal inkább elidege
nednének. Izentem a debreczeni ember dolgában, 
minthogy olyan levelek vadnak nála, caute s okosan 
kell cselekednem, hogy sem ezt az embert, sem az 



481 

leveleket, sem az ide confugiáló városokat el ne ront
suk, hanem ez már az én dolgom, azt mennél jobb 
formában cselekedhetem, úgy cselekeszem, Skerlet 
uramnak pedig izentem olyat, jusson eszében Péter-
Vár adgyánal Szuleiman vezér idejében mind szóban, 
mind Írásában mint adta ki magát, mint ex vi officii 
az mennyiben oniversalis tolmács ezen az portán, mind 
pedig ex reflexione, quod sit xtianus, igen is ö általa 
kívánjuk folytatni ezen az portán dolgainkat, és benne 
is vagyon nagyubb bizodalmunk, azért tovább is ké
rem promovealja sincere dolgaimat és adja teczését, kit 
kell a kapukon a magunk részére disponálnunk, a mikor 
ö jelen nem lehet, és a vezér parancsolatitúl idestova 
distraháltatik, mert már ezután az táborozásban én 
is együtt lévén vélek, lehetnek oly hirtelen dolgok, 
az melyeknek jrepraesentatiója késedelmet nem kivan, 
és olykor ha más által kell is repraesentalni, maga 
ellen való dolognak ne ismerje, reflectálja azomban 
magát arra is, hogy ha nekem szolgál, s Isten enge
met boldogít, Erdély országában én is micsoda aján
lásra fakadtam. Isten a török birodalomban is nagy 
állapotot adott, de a vagyon mindenütt jó, ha magá
nak nem is, Isten szép fiakat adott, nem jó volna-e 
egyiknek ott lakni, és residentiának s jószágának 
lenni, meggondolván a török birodalomban való vál
tozásokat is. Lajos napja lévén ma, és az mostani 
francziai Király Lajos néven lévén, híjtamafranczia-
kat marquis de Lóra és Fonton uramot is ebédre, hi
vatván Kornari uramot is az építő mestert a várbál 
conversatíonis gratía, kiket is az itt kitelhető alkal
matossághoz képest musika szó mellett jól kívántam 
tartani az franczia király és fia emiékezetivei, ebéd-
tttl felkelvén, magánossan marada ben Lóra uram az 
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házban, kérdezősködvén Nemessányi dolgárúl, meny
nyiben legyen dolga, és várhatni e vissza ? meg mon
dottam mennyiben legyen dolga, az mint tíilem illen
dőbbnek ítéltetett, mondván, hogy leginkább a szá
szokra való nézve küldtem volt el, és hogy magam 
atyafiai és feleségem gyermeki állapotjárni, és Er
dély s Magyarország állapotjárúl circumstantialis in-
formatiót, a sacramentnmokra, kikkel akkor élt, obli-
gálván, hogy vissza jü. Hozta azntán elő az vezérrel 
való táborozásunkat, és én is ezen a télen s tava
szon való difficnltásimat, kivált mikor Palánkról s 
Galambvárrúl elmentek a hadak. Kérdezte, mennyi 
embert hozhatok el táborra? mondám: aposerolczai 
praesidiumon kivül, kit szükségesképen kell hagy
nom, hat vagy hét száz embert hozhatok. Kire ő: a 
Nagyságod méltósága, s ennél a nemzetnél való pro-
tectiója nem a népnek sokságában áll, hanem a maga 
személyében, ha csak öt száz lehetne is, elég, mert 
tudom a Nagyságod hadai megkevesedtenek, és ha en
nek a nemzetnek fegyvere boldogul, Nagyságod eze-
rekre szaporodik, akkor lesz is hol tartani; ha pedig 
ezek elő nem mennek, ha annál több lenne is, hová 
tudja tenni, hol tudja tartani, nagyubb confusiójára 
lenne, mintsem elömenetelire. Kornari értvén felesé
gem ide való jövetelit, itt az háznál feleségem alkal
matosságára szükséges valamely alkalmatosság re-
paratiojára maga mester embereit rendelte, és a vár
ban lévő házátúl valamely rekesztésre való rostélyo-
kat is hozatott le, mely discretiójáért én is feleségem 
nevével ígértem kedveskedísemet. Az szerdárral Csaf-
fer passával lett végízés, és opinio szerint concipiál-
tattam felesígem dolgában a fő vezérnek egy memó
riáiét, magának is íratván egy levelet, de minthogy a 
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tatár Chám Izarcsikhoz érkezett, annak ment eleiben, 
nem küldhettem meg levelemet neki. Az tatár Chám 
eliben én is küldöttem Glavics Miklós és Kemény 
László uraimékat egynihány lovassal köszöntésíre, 
magamat insinnáló levelemmel. Volt nálam Katona 
Mnstafa Bék is, ki minthogy régi eemerőm, confiden-
ter voltam vele beszídes, tett relatiót a Dunán s Ti
szán által egynihány lovassal és azt kisérő húsz saj
kával való portásárúi, minden hidasban harmincz lo
vas livín, mikipen ment ki a túlsó partra, mint várta 
Hajzler szemílye szerint egynihány ezer nimettel, 
kik mind lovasok voltának, minthogy hírt kaptak volt 
felölök, ezek a nímetek commendirozva voltak, mert 
az táborok Futaknál vagyon, és az mint kitanulhatták, 
harmincz ezerig való vagyon egyel mással, az tatár 
Chámmal Hvö hadat is legalább mondják húsz ezernek 
lenni. Voltak több confidens relatiói is a török hadak 
és ez idei operatiórúl a vezér kapnjárúl, és termí-
szetírűl, úgy az ö házárúi, a vezér számára törökö-
sön felöltöztetett magyar leánynak vítelit. Ezzel el
ment, obligálván magát továbbra is szolgálatomra. 
Estve felé hivatta a vezér tihája a debreczeni embert, 
jött liirem arrúl is, minémti ajándíkot kiszített a ve
zér a tatár Chám számára, úgy mint kettős medályt, 
kit törökül szorgncsnak híjnak tatár süveg mellett, 
egy köveskard, egy gyöngyös köves tegez hebácsum 
fábúl az nyilai, két kaftány, egyik nyári, másik téli 
nnsztal béllett. Az debreczeni embert penig megfog
ták és békóba vetettík, kiért is embert küldtem fel, 
hozza meg a hirít, miért cselekedte a vezér tihája. 
Már késő estvével küldöttek a vezér kapnjárúl mel
lettem itten livö embereim szüksígeire valamely 
húsbúi, kenyirbtil és abrakbúi álló dispositióját, s az 
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éléses tisztekre való commissióját a vezérnek. Orlai 
uram az erdélyiek dolgában midőn Skerlet urammal 
beszídes volt volna, és azt forgatta volna, hogy mi 
szüksig, és mi dolog az, hogy engem kivannak az 
Portán magam híveiért kezesnek, még penig olyakírt, 
a kik nígy esztendőiül fogva a porta hüsigiben állha
tatosan megmaradtak, és semmi oly dolgot nem is 
cselekedtek, a kiért csak indiguatiót is, nem hogy rab
ságot érdemleninek. Arra Skerlet uram azt felelte : 
Ne adja Isten, hogy rabokká tegyik. Kire Orlai uram. 
Az ki kezesség alatt vagyon, kettős rabság alatt va
gyon az, mind magára, mind penig az kezesre nizve, 
mert a kezes is rab, még penig fejedelme lígyen rab 
híveiért, úgy látja az nímet előtt az ellenéig is jobban 
accommodáltatik, mint itt az Porta hívei, ott az infí-
delításnak is van remuneratioja, itt penig az fidelítás-
nak mind rósz accommodatio, mind rabság a jutal
ma, mely ha csak ennyibe innot escálna mind az két 
hazába való magyarságnak, a kit eddig se igéreti se 
kínzása a nimetnek a török ellen nem armálhatott, 
micsoda consequentiai lehetnínek ennek a kezesség
nek, nem reminlvín itten egyéb jutalmat hüsígekért 
mások is, az mit mi, bizony elsőben is szíveket, azu
tán fegyvereket az nímettel uiiiálnak, a melybfil mik 
következninek, nem livín olyan inermismindakét ha
zában lívö magyarság, a mint nímelyek vélik, azért 
moderálja úgy a porta ezeket a dolgokat, hogy effé-
líkkel a többek is ne abalienáltassanak, sőt a mi nem
zetünk a portához édessítessék. Kikre Skerlet uram 
felelt Orlai uramnak: Domine, sat fűit, haec intellexi, 
miror, quomodo haec acciderint, ego Domine haec et 
plura referam dominó tihája, et dicam ipsi, etiam lege 
vestra cautum est, ut qui ad vos libere venient, libere 
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discedere possint, qui verő volunt apud VOB manere, 
secundum statum et conditionem debent accomodari, 
ego juro per Denm memor obligatioiram mearum, tam 
in personalibus principis negotiis, quam verő in com-
munibus vestris secundum meum posseomniafideliter 
faciam. Szép idö volt. 

26. CsOturtftk. Katona Musztafa beknek izenvin, 
hogy ma vacsorára hozzám jtíjön, és a ki legjobb ba
rátja, azt is magával hozza el, szintén ott tanaltatván 
Szali passa, a ki nikápolyi passa volt és Erdélyben 
is velem oda járt volt, izente annál jobb barátja nin
csen , annak is szót tívin felöle az én emberem jelen-
litíben, az is izente, jó szívvel eljű. Az én mellettem 
livő embereim praevendájárúl az estve ide küldött 
commissiói mellett a fővezérnek, felmenvín a török 
tisztekhez arra rendeltetett embereim, ma kezdettik 
kifogni mind a kenyeret, húst s mind az abrakot. Az 
Moldovábúl praetendált öt száz ökör dolgába is ma 
jött ki válasza az fővezérnek, hogy tudniillik az tavali 
fermány szerint parancsolja a fővezér, nekem meg-
adattassék. Az tatár Chám Izarcsik s Fejérvár között 
fele útban szállott meg. Dunán egy csolnokon Pose-
rolczára küldöttem le postáimat levelemmel, hogy az 
onnan jövő hadak s felesígem mint alkalmaztassák 
magokat az erre való jövetelekben, síetvin az mennyi
re csak lehet. Az poserolczai keniz is megtanálván 
valamely dolgok és panaszok végett, extrahálta egy 
commissiomat az Poserolczán maradó praesidium ka
pitányára , hogy a szeginysíget protegálja, kártúl ol
talmazza és az szeginysíget idejín apaiánkban is be-
bocsássa s megszállítsa. Küldöttem fel a szerdárhoz 
Csaffer passához is egy levelet, a mellett felktildvín 
neki az fővezérnek írt supplicatiót is az vele végzett 
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dologban, kire is ajánlotta magát, hogy holnap már 
nem lehet, minthogy az tatár Chámot várják, de az 
ntán azon dolgot jó szívvel a vezér előtt promoveálja. 
Izentem az debreczeni ember arestuma felöl is , kire 
is a szerdár izente, nem olyan véggel fogatta meg, 
hogy sokáig raboskodtassa, hanem hogy ennek acam-
paniának végét vele itten várassa meg, és addig már 
innen is a várbúi arestumbúl el sem bocsáthatja, míg 
a vezérrel felőle nem beszél. Hivatta Orlai nramot a 
V. tihája ngyan ma, kérdvln: hová tette azokat a fer-
mánokat, kik az debreczeni embernél voltak? ki is 
mondván, hogy nékem küldte, parancsolta, hogy mind
járt jfljjön le és vigye fel, lejüvin azért ö kegyelme, 
a fermanokat felküldöttem, írván Skerlet uramnak is 
mellette, Skerletnek azért levelemet Orlai uram meg
adván , mondott ilyen szókat ö kegyelme Skerletnek: 
Videt Sna Illustritas, quomodo allicinnt isti homines 
ad se, qui vellent amplecti protectionem, vei denega-
tur, vei si datur, iterum recipitur, mediator autem vei 
nna vei alia sub specie incaptívatur. Melyre Skerlet 
Eas cito Domine, referas istas literas tihajae quanto-
cius, ego príncipi ad suas literas respondebo, sit in 
bona spe. Orlai uram is azért csak tolmács nélkül 
azon fermanokat felvivin a tinajának oda adta. Dél
után izente Skerlet uram Orlai uram által, hogy az 
erdélyiek Zofiába maradnak a campania végíjig, mi
vel kezes sem akartam lenni értek, az utak is vesze
delmesek s az idő is eltölt, de mivel ezek az emberek 
azt akarnák, hogy az hozzájok folyamodott emberek 
nem emberek, hanem camaeleonok volnának, a kik 
csak levegő éggel élnek, azért írassak egy supplica-
tiót, nekem incumbálván, hogy mellettek intercedál-
jak, mint az országnak urának, kiben declaráljam 
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fosé állapotjokat, mely intimátióra uizve becsületes 
híveimmel conferentiát tartván, Komáromi János uram
mal az supplicatiót concipiáltattam, de beadását a ta
tár Chámmal való szembe lítelem utánra halasztot
tam. Az debreczeni ember dolgában ö is izente, azon 
semmit ne búsuljak, inimicus homo hoc fecit, de sem
mi bántódása nem lészen, higyem el, hogy elbocsátta-
tik. Katona békét vacsorán jól tartván, meg is aján-
dlkoztam, musika szó mellett vendigelvín 11 óráig 
éjjel. Glavics Miklós és Kemény László úrfiak meg
érkeztek a tatár Chám köszöntisirtil, igen szép ajánló 
levelit is hozván, relatiója Glavics uramnak de visis 
et auditis maga irása szerint itt következik : 

Humillimas expositiones Celsitudinis suae, O Cle-
mentissime Princeps ! de narratione et colloquia, 
quas ego habui cum Chamo tartarorum, SultanGalga, 
Sultan Gari, Girchi, cum Caplan aga, et cum Domi
nó Zacharia Bugnouuski regiae Majestatis Poloniae 
aulicus, et ejusdem regiae Majestatis, et supremo ge
neráli Poloniae, ablegatus ad Chamum tartarorum.1") 

Exposui juxta mandátum suae Celsitudinis meas 
oratíones Chamo, et litteras suae Celsitudinis exposui, 
sive praesentavi, et ipse Chamus condolens morbum 
Celsitudinis vestrae, me interrogavit: estne princeps 
Belgradini ? resposui: illinc est. Dixit mihi: Dicas 
principi, propter ipsius constantiam, et fidelitatem, 
quam praestitit a lungo tempore meae religioni, et 
pro illa antiqua amicitia, quam semper habui, promitto 
ipsi principi omnia, quae in mea potestate sünt, in 
suo favore proferam, et exhibeam; ideoque modo ipsi 
non rispondam suis litteris, quia crastina die Bel-

*) Hűség okáért meghagyatott e jelentés rósz latinsága is. 
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gradino adveniam, et post audientiam supremi vezirii 
cnm principe colloquar. Ego ipsi resposui: Celsissi-
me Domine, grato animo princeps celsissimus verba 
vestrae celsitudinis suscipiet! tamen aduch gratiore 
littere Celsitudinis Vestrae videbit, pro qna humil-
lime rogo, pro majoré consolatione meo principi, 
resposuit mihi: Faciam libenter, et postea tradidit 
mihi littcras, qnas Vestrae Celsitndini bnmillime ego 
praesentavi. Iterum me advocavit et interrogavit de 
morbo snae celsitudinis, et post meam informationem 
dixit: Szavata, hoc est condolens, dicitur miser, et ite
rum resposuit: omnes facultates in mea manu positas 
in ipsius favorem proferram. Ne tristetur, fiat laeto 
animo, Deus nobis auxiliator érit. Aducb interrogavit 
me: Quot homines apud se princeps habét. Resposui: 

Habebit aduch sua celsitudo cum universis, et singu-
lis millia, et quingentos. Dixit mihi: Minim, ut istí 
etiam sünt. Resposui ipsi: Certe Celsissime Domine, 
mirabilis fűit industria principis, ut ad hoc tempore 
ipsos continuit, quia malas conditiones a turcis habét, 
non praestant suae celsitudini necessaria, ethoc ob 
causam narrationis et depositionis snpremi veziri. 
Resposuit Chamus : Loquar ego cum principe. Inter
rogavit me etiam, si nam sünt multi inimici. Resposui 
ipsi: Praecisum nescimus numerum, tamen aliqui di-
cunt 16 millia, alii 20 millia, et alii majorem, aliqui 
minorem numerum publicant. Supra dicta verba habui 
cum Chamo. 

Salutavi Galga Sultano in nomine celsitudinis 
suae, et personam suam ipsi recommendavi. Resposuit 
mihi: Credat mihi princeps, ut condoleo suam maiam 
conditionem, et promitto ipsi, ut cum illa potestate, et 
authoritate in manu mea posita conabor ipsum inser-
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vire, et semper condolenter ipse Sultan Galga de uni-
versalibus negotiis de sua celsitudine a me interroga-
bat, et postquam omnes malas conditiones Celsitudinis 
Vestrae ipsi enarravi; dixit Galga: mirorutisti omnes 
reliqui milites ne aufagiant, quia non possunt lignum, 
vei lapidem commedere, quia animál oportet comme-
dere, et turca non contribuit. Et aduch dixit: Vére 
cnpio príncipi commodatíonem, et stabilimentum vei 
in Hungária, sive in Transilvania, ne tristetur, Deo 
se commendet 

Salutavi etiam Sultanum Gazi Gierchi pro nomi-
ne suae celsitudinis. Ipse resalotavit et interrogavit 
de valetudine suae celsitudinis. Nullum aliud collo-
quium cum ipso tenui. Sultanum Galga ego interro-
gavi quot millia tartaros posset fieri. Resposuit: Di-
cat príncipi, ut electos et bonos milites babemus, suf-
ficientes copias et pluriores quam praeterito anno, so-
lummodo defatigatos equos habemus, et maceros ob 
longitudinem itíneris, quia sünt 70 dies, postquam dis-
cessimus, et aducb post nos veniunt aliquae copiae, 
quae iter ceperunt per Nicapolim versus Sofiam, quas 
comitatur unus ex meis fratribus, quia quatuor fratres 
sumus modo in castris. Postea ego interrogavi Gal-
gam, non audivit aliquid de salute domini Giablonou-
uski. Resposuit mihi: Vére est apud Cbamum unus 
ex ipsius ablegatís, vocatur Zacharia. Oravi ipsum 
Galgam, concedat mini cum ipso loqui, ita mihi per-
missum fűit, et ipsum adivi. Examinavi ipsum cuius 
causae gratia huc advenit. Resposuit: Cum oratore 
Poloniae fai Adrianopolim, et ibi puncta aliqua con-
tractavimus cum praeterito vezirio, et illa puncta con-
tulimus ad regium et supremum magistratum; ergo 
ad decisionem supra dicti puncti convocatus est lega-
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tus caesareus, legátus venetus et moscovus, omnes 
trés jam sünt Poloniae, et coram Rege in Strich deci-
sio érit. Sed tamen ablegatos Chami advenerat ad 
Regem, et aduch est poloniae, et adtolit depositionem 
vezirii et electionem alii. Ideo melius érit habere opi-
nionem supra puncta supra dicta de vezirio moderno. 
Propterea Rex cum dominó Giablonounski ad Cha-
mum me misit, et Chamus me fért ad vezirinm, nt vi-
deamus ipsius etiam opinionem supra puncta supra-
dicta. Aduch mihi dixit supradictus ablegatus, ut Rex 
et Dominus Giablonounski dederant aliquas litteras 
oratori Poloniae, quando Adrianopolim advenerat, ut 
ipsas praesentet Yestrae Celsitndini, sed tamen istae 
litterae iterum sünt retro reportatae, quia Adrianopoli 
non reperierunt nullám personam Yestrae Celsitudinis, 
ad quas manus potuissent ipsas praesentari, quia ipsos 
Gianiceros etiam invigilabant. Ipsi moderni ablegati 
rex imposuit cum dominó Giablonounski salutare Ves-
stram Celsitudinem, et utrique condolent indispositio-
nem in pedibus Suae Celsitudinis, et rogando me ora-
vit iste ablegatus, intercedere vellem apud Sultanum 
Galga pro dimissione sua visitandi gratia Suam Celsi
tudinem. Ego statim supplicavi, et misteriose dixi ad 
Snltan Galga : Iste polonus jam pridem famosum nő
mén meo principi audivit,et tamen ipsius praesentiam 
nunquam vidit, et data modema hac occasione quid 
olim fáma andmt,modooculis desiderat reperiri; ideo 
humillime rogat pro sua dimissione, ut principem vi-
deat, ego ipsémet supplico pro ipso Chamum et Yes-
tram Celsitudinem. Resposuit Galga: Loquar Chamo, 
et faciam dimittere ad principem. Interrogavi ego ip-
sum ablegatum, quot millia putat esse tartaros. Res-
posuit: Credat mihi Domine, non sünt plures, decem 
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millia. Vestram celsitudinem salutavit etiam Caplan 
aga, et juravitmihi suamfidem, mediant.(?) ut snnt 40 
millia tartari. Universi et singuli ministri, et officiales 
tartari interrogarunt de valetudine Suae Celsitudinis et 
unanimiter Celsitudinem salutant cum Divan efendi. 

27. Péntek. Az tatár Chám bejüvín az török tá
borra , a vezérrel való beszllgetise után hivatá Sker-
letet az tatár Cbám, adván kéziben nígy lengyel le
velet, hogy megfordítsa; az király levelinek continen-
tiája ez: Az követem, aki hozzád volt, megjüvín, mind 
leveleidet megadta, mind izenetedet megmondotta, Hvín 
kegyelmed nekem régi barátom, kegyelmed becsüle
tét mindenbe akarván, a colligatusokhoz elküldöttem, 
melyektül megjüvín a válaszom, erre Banyóczki ura-
mot küldöttem kegyelmedhez, a hely akár Sznatina, 
akár Sztrej legyen, a colligatusok akár melyikre ki-
szek plenipotentiariusokat elküldeni, azért kegyelme
det kircm, ezen emberem által idejín tudósítson, ha az 
fínyes ottomaniai porta követit el küldi, hogy én is a 
colligatusoknak idejín hírt adván, arra a helyre eljö
hessenek követjek, én nekem Sztréj tetszenék inkább 
mind az securitásra, mind avicinitásra nézve, az lívín 
közelebb az római császár ö felsége ditiójához, és az 
embert is, a mint barátokhoz illik, jó provisíóval s se-
curitással küldje. 

Bagyouczki levelinek penig continentiájaez, Ngod 
levelit az uramnak királyomnak megadtam, mind penig 
izenetit megmondottam, de úgy látom többet nem mond
hattam annál, a ki az uramnak, saRespubl. meg nem 
voltigérve, hanem az Nagyságod uramhoz való affectió-
ját, hogy repraesentálhassam, melyet kedvesen is vett, 
Banyóczki uramothogy eddig vissza nem küldtík, a volt 
o k a , hogy az colligatusok válaszát várták, melyek is 
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Sznatinán, vagy Sztrejen egyeztek meg, Jászvásár mind 
elpusztult voltára, mind rósz secnrítására alkalmatlan 
hely livín, azért Nagyságodat kirem, mind a helyiül, 
mmdaterminusrúl: mikor és melyik legyen? idejín az 
én aramnak hírt adjon, hogy míg a török követek oda 
érkeznínek, a colligatusoknak hírt adhasson. 

Jahlanovszki uram levelinek is penig continen-
tiája csak ezekbtil áll: Sulyok Ferencz érkezvín az 
elmúlt éjjel Poserolczárúl felesígem és Sándor Gás
pár uram leveleivel, kikbül kitetszik mind felesígem-
nek, mind az hadaknak meg kellett onnan tegnap in
dulni , intimáltattam Skerlet uram által az vezérnek, 
hogy holnap ide írkezvin, már megindultak, mit pa
rancsol azért felölök. Az tatár Chámot is nagy pom
pával excipiáltatá a vezér, a tinaját is valamely pa
sákkal eliben kfildvín, solenniter megvendigelte mind 
magát, mind tatárit, a szokás szerint 14 egész ökrö
ket is süttetvén meg számokra, mind a várbúi, mind 
a dunai classistúl sok álgyú lövíssel excipiáltatott s 
megkaftányoztatott. Jött hírem arrúl is az vezér ka
pujáról, hogy holnap solennis dévány lészen, a tábori 
rendeknek fejei között puhlicáltatván ma, hogy reg
gel a V. sátorához dévánra felgyűljenek, az Száva 
hídja is kisz livín, a tatárság a ki a Chámmal jött, 
mind által takarodott, az tatár Chám boncsokját is 
által vittík. Ma jött olyan hírem is az Szerémsigen 
lakó eszíki keniz által, ki is a szerdárnak hozta hírit, 
hogy az nímet tábornak az gyalogja által jfivín a Da
nán Varadinhoz szállott, a hol is erős sánczokkal ve
szi magát körűi a vár alatt az álgyú alá, az lovassá 
túl maradván, folytat olyan hírt maga felől, hogy To • 
mösvárra menne Veterani hadaival való conjunctióra, 
azon ember beszílli, hogy az hídnak mindkét vigln 
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igen erős sánczai vadnak, abban álgyúi, az gályái is 
penig közel a hídhoz vadnak. Az vezér görög bor-
bilja, noha minden nap kötötte a lábomat, miólta el
kezdette, de eddig kevés láttatja volt, két nap az seb 
lyukának nagyobbításáért erős orvossággal etetvíu, 
kivált az estve igen ötté, nagy kínját láttam, nem resol-
válhatván azért magamat hasonló bekötíslre a lábom-
nak,Skerlet uramnak izentem Orlai uram által felőle, 
lekfildvin azért újobban a borbilt, tejbe főzetett vala
mely orvosságot füvekbül s egyéb ingredientíákbúl, 
azzal mosatta s köttette a lábomat, kérőt is mindazál
tal títetvín beléje. Szép idő volt. 

Die 28. Szombat. Az tegnapi kötés után jobban kezd
tem lenni, a daganatja lábomnak meglohadván alkalma
sint Horvát Ferencz uram érkezvén Poserolczártül va
lamely levelekkel a vezér kapujára, hogy a mai közön
séges nagy dévánnak kimenetelit várja,ésafrancziák-
hoz is divertáljon, s ha mi occurentiák lesznek, azokkal 
jfijön le; más szolgám által azomban communicalván 
Lóra urammal némely híreimet, őkegyelme is küldötte 
meg nékem az mely hírei s gazetai voltak in signum 
confidentiae az originálisukat, lejttvén Horvát Ferencz 
uramisakapukrúl,izené általaSkerleturam,hogy beadta 
a memóriáiét a vezérnek feleségem itt való subsistentiája 
iránt, szóval is emlékezvén, kire az válasza az vezér
nek az, quod velit dare in isto puncto amplum fer-
man, és parancsolt is megiratása felöl. Hadaim jöve
telek felől is emlékezett a vezérnek, kérdezősködvén 
-a vezér ttile, mondotta, hogy ugyan itten szemével 
látta, az mikor az előtti vezér maga sátora előtt vi
tette el őket, szokott musikáló szerszámok mnsikálá-
sával, de erre a vezér még semmit deliberative nem 
felelt, hanem szükséges, az mikor elérkeznek, újobban 
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ö kegyelmének insinnáljam, s ö is azonnal a vezér
nek hírt ád, 8 procurálja az választ iránta. Küldöttem 
fel az várba Kornari uramhoz Glavics uramot, vala
mely dolgokrúl tudakozódván, izenéhogy Csaffer pas-
sátúl a szerdártúl értette, az németnek az lovassá is 
által jütt volna a Dunán Varadin alá, az gyalogját 
Varadinnál az sánczba hagyván, az lovassá oda szál
lott, az hol Työprili vezérrel való harcza volt a né
metnek s Badensis herczegnek. Izente azt is, hogy 
több tnmbazokat azért csináltatnak olyindustrioseaz 
törökök, hogy ha az szükség úgy hozza, a Száva híd
ját is elbontván, a Dunára lehessen hídjok, és a mint 
vötte eszében, ha az Duna mellett fel mennek, talán 
el is viszik magokkal. Küldöttem fel újobban Szent-
Andrási Jánost Csaffer passa kapujára, valamely mai 
napon sült kalácsokkal és fejér kenyerekkel kedves
kedvén neki, kiket is kedvesen vévén, izente, hogy a 
mely suplicatiót az vezérnek szólót reá biztam, az 
mai divánkozások, és tegnap a tatár Chám eleiben 
való menetel miatt be nem adhatta az vezérnek, de 
gondja vagyon reá s el nem mulatja. Tudakozódott 
hadaim érkezésekrül is. Az tatár Cbamot nagy pom
pával, és szép seregekkel késértette ma a vezér a Szá
váig, az vezér tihája és Csaffer passa is késérvén. Az 
tatár Chám nusztal béllett kaftánnyal és medállyal 
volt felöltöztetve, túl a Száván a tatár seregek várták 
szép renddel, sajkán ment fel a maga megszálló he
lyére Zemlinhez. Az teffdetártúl vettek fel szolgáim 
egynehány száz tallért mai napon az vezértül Driná-
polyban rendeltetett pénz restantíájának quantumá-
ban, még nagyubb része hátra lévén. 

29. Vasárnap. Küldtem Horvát Ferencz uramot 
« tatár Chámhoz által a Száván, valamely aqaaviták-
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búi, fejir kenyerekbűi, kalácsokbúl, és mézes kalá
csokbúi álló gazdálkodással, riszt tívin abbúl Galga 
Snltánnak is, és nímely a tatár Chám mellett lívö el
sőbb tiszteknek. Izentem nímely dolgokrúl a tatár 
Chámnak és Galga Szultánnak, de az török uraknak, 
s kivált afféle nagy kontyú effendieknek livin ottan 
nagy concnrsusok, nem beszilhetett vele Horvát Fe-
rencz aram a több dolgokrúl, hanem audientia felül a 
az a válasza a Chámnak, hogy egy emberemet kfildjem 
oda, a ki által, a midőn magának időt vehet, velem 
való szemben lítelre, izenhesse meg általa. Izentem 
fel a vezér tinajának is, hogy vele szembe kívánok 
lenni és nímely dolgokat proponálni, küldtem egy 
deákul concipiált supplicatiót az Zofiába lívö erdé
lyiek mellett a vezérnek, kit is magára vállalván 
Skerlet uram hogy válaszát nyeri, ö kegyelminek re-
commendáltam. Mind az hadaim, mindpenigfelesígem 
Visniczén felül való forrásnál Uvín, küldöttem ki hop-
mesteremet nímely itt tanáltató szolgáimmal felesígem 
bekisírísíre, a minthogy maga hintáival, lovas szeke
reimmel, magam alá való lovaimmal és nímely böcsö-
sebb jószágombúi álló ökrös tár szekereimmel, felesí
gem estveli 9 óra tájba be is jött ide lándor-fejír-
vári házamhoz Maszaláknál, virattig a szekerén lívö 
portékát le is rakván, reggel idejín az üres szekere
ket a több hadakhoz ki küldöttem. Jött vala ide újob-
ban az Hemskerek uram hollandiai orator, ki az 
angliai király bíkéssíg járó követje, ugyan Hollan
diában lakó sidója, kit magával hozott volt, a mikor 
a török császárhoz indult, hozván az követ praediká-
torának egy czéduláját credentionalis formában, hogy 
bízvást hitelt adjak neki, Bai Andrásnak mint a ki
vel Drinápolyban ismeretsíge volt, írván az czédulát, 
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kire én is hosszassan títettem ugyan Bai Andrással 
választ, tudván, hogy a principálissá hirível s akarat
jával küldte az emiitett praedikátor ezen emberit ide, 
insinuáltatván Bai András által az replicában, hogy 
ex respectu, et vi religionis ez a velem bujdosó nem
zet nem idegen az ö királya protectiójátúl, és hogy a 
királyoknál irt levelem küldtem akkor hozzájok, az 
mikor Szalontai uramot ide küldöttem volt hozzájok 
Poserolczárúl valamely gazdálkodásokkal a követnek 
Hemskereknek ide való érkezísínek idejín, az elötte-
mi intimatiójáboz kípest, de meg nem adhatván a 
mellette lívö suspicálódó törökök miatt, azzal az al
kalmatossággal sem élhetvin a levél megadásában, a 
mint insinuálta volt secretariussa, vagy tolmácsa által 
Szalontai uramnak. írattam meg neki az replicában 
ez világba fennforgó nimely állapotokat, az mennyi
ben nekem cognitióm van benne, intimálván neki is 
az reciprocatiót Jött azután látogatásomra a jeni-pa-
lánki Szerhatli Mehmét passa, mondja ezerig való 
jancsár ha lészen s marad az várban Fejírváratt, az 
többit elviszik, negyven ezer fegyverfogható hadra 
számlálhatni az török armadát tatárral, felit lovasnak, 
felit gyalognak, ötét penig felkaftanyoztatvánavezér 
újobban Palánkra küldötte, hogy ottan vigyázzon.Vete-
rani felöl mondja, hogy elsőben az Boza felé valópas-
susra,a melyre én kijöttem volt Erdélybül, ment volt, 
Havasalföldé felöl való irruptiójátúl filvín az tatárok
nak, hogy penig a tatár erre felé takarodott, megint Dob
rához szállott Erdély széliben Jenő, Lippa és Tömös-
vár felöl való passusokra. Végeztem vele a corres-
pondentiárúl és annak modalitásárúi, és hogy mit ír
jon az vezérnek Jeni-Palánkra vissza menvín, meg-
mutatám neki Veterani, s Antoni áruitatásra dispo-
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náló leveleit, mondotta arrúl is emlékezni fog az ve
zérnek irandó levelében. Az német felöl olyan hír van 
a tatárok között, hogy mind lovassá gyalogja által 
jött volna Varadinnál az Dunán. Orlai aram jött az ve
zér kapujáról, hozván hírit, hogy holnap mutassam 
be az táborozásra rendeltetett hadaimat, és hogy úgy 
legyen bemutatások, hogy mingyárt által is szálhas
sanak az Száva hídján, hozott ollyan hírt is, hogy az 
Zofiában livö erdélyiek mellett irtsupplicatiomatSker-
let uram beadta az vezérnek, és hogy az válaszát is 
nrgealni fogja. Mahmut Bék Ogli az arnolt és Zofiá-
hoz s azon tartományhoz tartozó hadakkal költözött 
által az Száva hídján cum solennitate, és szállott a 
tatár hadak mellé. Estvével be érkezek felesígem is 
nimely becsessebb portékákbúi álló szekereivel és 
maga hintáival. Hivattam be Petróczi István és Ma-
dács uraimékat, nimely kapitányokkal és hadna
gyokkal együtt, számot kívánván venni, hogy mi le
het az oka, Poserolczára küldvin Sándor uramat a tö-
rökországbúl hadak szüksígíre hozott alkalmatossá
gokbúi parancsolatomból az mit ö kegyelme akart 
kiadatni, az lovas katonák nem acceptálták, egyéb 
hadak penig acceptálták, söt a mi nagyubb, a mellett 
még valamely fenyegetőző szókra is fakadtanak, a fő 
vezért mint 8 hogy fogják megtanálni ? holott Petró
czi uram által declaráltattam volt azt is neki, hogy 
az egyéb féle hadak egy hó pínznél többet nem ré
mülhetnek, de a lovasoknak két hó pínzt fogok adat
ni, ezt azért kemínyen fogván, és mintegy Petróczi 
István uram, s több ntánna lívő tisztek okozásával, 
maradt asztán végre abba a dolog, hogy Szappanos 
Mihály mingyárt kimenjen, és azokat a katonákat, 
a kik ennek okai s indítói, kiket ugyan magok a tisz-
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tek adtak ki, megfogassa, és fogva beküldje, az töb
bit penig assecurálja kegyelmességemmel. Elő álom
kor azomban új óbban postán jött be Szappanos Mi
hály kapitányom, hogy a katonákban ugyan megfo
gatott, de a ki fő oka volt, úgymint Váradi nevű, az 
felkiáltván, nagy szóval mikor már fogva volt, e volt 
e a hütök, mi volt az végezísek ? az többi is mellette 
feltámadván, az kapitányra reá támadtak, egy a többi 
között hozzá is ütött, és ennek alkalmatosságával a kik 
vétkesebbek voltak, ellábaltak, kire nizve posta ha
jón poserolczai kapitányomnak levelemet küldtem, 
hogy ha kik levelem nélkül efféle lovasokban ottan 
tanáltatnának, ismertessenek ellensigimnek, s nem 
az én híveimnek, és felesigei is livín köztök, az olya
noknak felesígít is arestáltassa, és az ott való törö
köknek is ez iránt hírt adjanak. Küldtem ki egy ud
vari szolgámat újobban ki a hadak közé, hogy a töb
bit megbiztassák, le csendesltslk, egyéb hadak tisz
teinek is committálván, mennyiben legyenek vigyá
zassa! ez ily rendeletlenségeknek távoztatásában. 

30. Hetfó. Az éjjel a lovas és ökrös szekerekről 
az ládákat lerakatván, és az üres szekereket, a hol 
a hadak vadnak, vissza küldvln, magam alá való lo
vakat is az jobb accomodatió kedviért ide be hozat
tam. Ez éjjel majd éjfélig fen voltam, hajnalban újob
ban felkelvin, meghittebb híveimmel conferentiát tar
tottam az előttem livö dolgok végett, mely dolgokra 
nizve szüksigesnek látván a vezér tinajának leendő 
andientia sollicitását, az andientiát sollicitáltam, a 
honnét is válaszom jüvín, Ikindire halasztotta az vele 
való szemben Útelemet. Csaffer passára bízott s főve
zért concernálósnpplicatiómnakresolntiójátiB nrgeálr 
ván, csak a volt válaszom, még eddig nem érkézbe-
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tett, de ö magára vállalván ezen dolgot, kívánt választ 
szerez a vezértül. Jött hírem a hadaimtúl is, hogy az 
elszökött pártos katonák csak haton vannak, a többi 
mind csendességben vagyon, küldöttem ki azért Pet-
róczi István uramot közikbe, hogy jó rendbe vegye, 
és minthogy az említett katonáknak nímelyike mel
lett már is instálnak a hadak tisztei, alkalmaztassa 
úgy a dolgot, hogy a kiknek kiesebb vétkek vagyon, 
azoknak adjon mi nevünkkel gratiát, Váradinak s 
Pokrocz nevű katonáknak penig semmikípen ne adjon, 
sőt ha kézre kerítheti őket, igyekezz ik benne, úgy 
adván inkább amaz nigynek is gratiat, hogy az ket-
teit kézben adják. Délután két óra után jött Skerlet 
aram hozzám olyan réggel, hogy feleslgemet is meg
látogathassa, kivel is hosszas beszilgetísem lívín, 
közlöttem vele híveimmel való conferentiámhoz kipest, 
micsoda dolgokban kívánom megtanálni a fö vezért, 
kikre opinio formába így replicála. 1. Az tefftedárnál 
restanciában lívő egyníhány erszíny pénzrül, és a 
Moldovábúl praetendált 500 ökrökrül, minthogy már 
a vezérnek resolutíója vagyon kezemnél, javalja, hogy 
újabb memóriáiét adjak, kiben declaráljam, hogy re-
solutiója szerint a tisztei meg nem adták, de hogy 
vagy magam alteratiómhoz kipest a Dunára Való szál
lásomba, vagy a sajka iránt való instantiámban, vagy 
a mezei katonáimnak Gyula felé való expeditiójának 
repraesentatiójában difficultást szolgálatomban cau-
sáljak a vezér elmijiben, azt nem javaihatja, mert az
zal okot venne, hogy ez az dolog csak szolgálatunk 
kerülísíre való, azt mondván nímelyek eddig is az ve
zér előtt, és a tihája is az vezérnek ebben az opinio-
ban volt, hogy mi haszon, úgymond, Tökölyiben és 
a hadában, hogy elvigyük, mert nincsen haszon tülök, 

32* 
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de a vezér inhaerealt pertinaciter, hogy el ne hagyjon 
niagátúl, mely az én méltóságomnak és dolgaimnak 
előmenetelbe szolgál, de az ily dolgokkal könnyen 
seducáltathatnék az malevolusoktúl, hogy el hadna 
mind magamat, mind hadaimat, holott nem hogy vala
mely hadat valamely felé distrahálna a vezér, de még 
csak egy szolgáját is akár kinek is diffícultálja elhagyat
ni, nem convincáltathatik azért sem a Gyula felé való 
expeditióval, sem a dunai szolgálattal, mert a Dunán való 
classisbúl is, ha arra kél a dolog, hogy valamely helyt, 
vagy a sánczot obsideálják, ki fogja nagyobb ríszít a 
szárazra venni, de ha most hallgatásba leszek és mind 
magam, hadam a Száván által szállok, ez után kevés idő 
alatt az törökök magok szüksíge fogja kivánni az Du
nán túl való végházak felé az szolgálatot, s akkor élhe
tek az alkalmatossággal, magam intentióját is urgeál-
ván. Többi között volt szó ez idei campaniának is ki
menetelírül, kire azt mondotta: Domine vei vincemus. 
vei ad minus non vincemnr. Magam difficultasit for
gatván azomba, arra azt mondotta: Domine secundo 
flnmine natandum est. Felesígemnél is audientiája 11-
vin Skerlet uramnak, hosszas complementizálásokbúl 
s ajánlásokbúi állott közöttök az bcszid. Érkezett azom
ba ember az kapurúl lkindi féle, insinuáltatván az vezér 
tihája, most menjek fel, szemben kivan velem lenni, fel-
menvin azért az táborra a vezér tihájával szembe vol
tam, proponálván, hogy a kiket hadaimba elhozathat
tam a tábori szolgálatra, Poserolczárúl elérkeztek, 
egy rísze ott is maradván praesidiumúl mind azon 
helynek manutentiójára nízve, mind penig a hadak 
cselídínek ott való maradásokra nízve, azért a vezér 
parancsolatját várom, mit parancsol felölek ? Kire a 
tihája: az vezér a várba van, a mikor megjü, niegje-
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lentem, s hírt adok a válaszszal a fejedelemnek. Azután 
adtam be egy deákul concipiált memóriáiét, kirvin 
azon, adja be az vezérnek, mely is szóllott az teffte-
dárnál livö pínzrül adta resolutiójárúl a vezérnek, 
úgy a Moldovábúl praetendált 500 ökrökrtil is, hogy 
contentumot tegyenek, de még egyikben sincsen a 
resolutio szerint satisfactiónk, kire felele a tihája: 
Miért nem küldtem újobban is ezen dologban embe
remet az tefftedárboz ? Kire én: Küldtem egynihány 
ízben. Kérdezte, hát mit mondott ? Mondám: Csak 
halogatott, és oszammal tartott S im ma, im holnap 
meg lesz. Monda: Mihelt érkezik a vezér, hivatni fog
ják a tefftedárt, és ezen dologra gondja leszen. Tuda
kozta, ha a hadaknak adtak emár élést? Mondottam: 
hogy nem adtak, és azért is kellett egyikért megtanál-
nom, minthogy a vezér minden kegyelmcssígit ígérte 
hozzájok. Kire ő: Jnt e eszembe, mit mondott a ve
zér nála livö andientiámban, hogy tudniillik, fejede
lemségben országban ültet be, azért legyek jó re-
minségben. Töttem'szót az Zofiába livő erdélyiek 
iránt is; arra is csak azt monda: megküldi arrűl is a 
vezér válaszát. Ezek után sok ajánlásokkal s com-
plementizálásokkal ment véghez az audientia, recom-
mendálván magamat jó akaratjában, elbúcsúzván tüle 
azért, a mikor vissza jüttem házamhoz, jütt élőmbe az az 
jancaárok csorbacsiája, az ki az angliai király követ-
jít Hemskereketőrzi,mondotta: még FileknélsKassa 
megvitelekor is velem táborozván, és Gyulán 8 Vá
radon laktában is velem esmeretsigben lívín, megkí
vánt e végre látogatni, jelentvín, hogy ötét tegnap a 
vezér magához hívatta, és újobban ezen követnek 
örzlsírc rendelte, crössen megparancsolván neki, míg 
ezen táborozásbúi meg nem fordul a fővezér, senkit 



502 

bozzája ne bocsásson, kérdezvin azt is, az hadamat a 
mikor az vezér előtt megmostrálom, magam jelen le
szek e? Mondám. Igen is jelen leszek. Ezzel szállá
somra jüttem. 

31. Kedd. Az csanz passa minapi dolgokban di-
scretíóját matatván, és a vezérnek is kedvessigiben 
lívín, egy igen szép francziai pár puskát küldtem neki 
ajándikba, recommendálván a mellett dolgaimat nekie. 
Jött le azomba Orlai uram a vezér kapájáról, az hon-
nat is jött oly izenet, hogy délelőtt már fél órával kí
vánja az vezér az táborra hozott hadaimnak bemuta
tását , kirtil én is parancsoltam tiszteimnek, az prae-
figált óra clött azért Csauz is menvin ki az hadakért, 
bejöttek az táborra, magam is jelen livín a vezér ti-
hája sátorában, a ftt vezér maga előtt megállítván az 
kornetámat, Petróczi István aramat s tiszteim közfii 
is nigyet felkaftányoztatott, ezen mustra szokott ma
sikak , dob, trombita, síp szó mellett menvin véghez, 
mindjárt akkor mentenek által az Száván is a hidon, 
az hadak által menetelek után egy kis idő múlva, ma
gam mulatsága kedviért magam is az hídhoz menvin, 
oda hivattam gyalog által mind a tiszteket, mind a 
seregekben livö hajdúknak s katonáknak eleit, eleik
ben adván, mit rendüljenek, mint viseljík magokat, 
és mennyiben resentiáltam ez előtt harmad nappal 
lett rendetlensiget az katonák között, és hogy az olyan 
rósz emberek ellen közönsigessen is fel kellett volna 
támadni, s mint ellenséggel úgy bánni, mint sem jó 
urokat ez iránt disgustálni. Kire közönsígesen, kivált 
az gyalog tisztek felellnek, hogy nem tudták volna 
különben, hanem az mikor meglőtt. Vissza jüvin az 
hidtúl, divertáltam az várba Kornarihoz az építőmes
terhez, az hol is tovább egy óránál mulatván, vol-
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tam foglalatos valamely pinznek keresísiben, mint
hogy a fővezér rlszirűl való resolutió effectuálása 
is halasztatik, és a franczia ndvartúl annuatim járó 
penziómat is a franczia orator, ő tudja mi okra niz-
ve, différálta, vöttem fel azért valamely argenteriám-
ra ezer tallért, két köves botomra 500 tallért, vala
mely aranymiire ia ezer tallért, egy drinápoli Szaraff 
Áhmet nevű jancsártúl, de ezen jókra kísz pinzt csak 
két ezer két száz ötven tallért adott, hanem valami 
két közönsiges lovat s egy arany gyűrűt involvált, 
vagy inkább adjnngált ezen pínz mellé, hogy már ő 
uzsorát nem vészen, mely két lú az arany gyűrűvel 
is másfél száz forintot ha érhetne, nem többet, nekem 
penig vele való kötésem és bizonyságok előtt csinált 
levél mellett az ezüst műre adott pinzre 250 tallért, 
az aranyműre adott plnzért penig 200 tallér interest 
kell adnom, Sz. Demeter napja livín az terminus, mely 
ő nálok Kaszon nevezeti alatt van. Ezen pinzbűl exol-
váltattam az mezei katonáimat, karabilyosimat, lovas 
palotásimat, az mezei katonáknak két hó pinzt, a töb
binek penig egy hó pinzt adatván. Az mai nyngha-
tatlanság és lábaim eröltetise miatt, minthogy Kor-
narihoz is garádicson kellett felmennem s lejűnöm, 
rosszabbul voltam. Szép nyári idő volt 
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SKPTEMBER. 

1. Szered.!. Az lengyel követet a fővezér a vá
rosba szállitván, és örzísire jancsárokat rendelvin, 
jött az házamhoz egy ember tüle, maga állapotját in-
sinnálván, és borbeli fogyatkozását is, közel szállítot
ták az én házamhoz, küldöttem szolgámat hozzája 
valamely borbeli kedveskedíssel, ki által izente,hogy 
az tatár Cbámnak instált, engedtessék meg neki az 
hozzám való jövetel, mert kívánna velem szembe lenni-
Hemskerek uram is az angliai király oratora közel 
lívín sátorok alatt szállva hozzám, a jövendőbeli con-
fidentiának manutentiojáért kívánván gazdálkodni ne
ki, az mellette lakó jancsár csorbacsianak izentem fe
löle , ki is adá válaszai, had menjen által elsőben a 
vezér, azután minden dolgok inkább szabadságába 
lesznek, s megengedi az gazdálkodást. Az várba livö 
jancsár agának, a ki most constitnáltatott a fövezér-
ttil, egy Haszeki aga livin. mely tiszt is olyan, hogy 
nigy szokott lenni Haszeki aga az negyven ezer jan
csár között, annak látogatására küldtem fel, izenvín 
neki, két jancsárt rendeljen, a kik continuusok legye
nek a feleslgem mellett, a míg a táborrajárok, vagy 
az tábor megfordul, pro majori securitate, minden gaz 
ember ne járjon az udvaromra, és a kik szolgáim kö
zül a városra fognak is járni, egyik vagy másik kö
zülök járjon vélek, kire nagy embersígesen resolvált, 
s mindjárt le is küldvín két értelmes öreg jancsárt, 
kiknek én is hetenkínt szolgalatjukért bizonyos fize-
tíst rendeltem és szolgalatjuk rendírül dispositiót töt-
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tem. Volt nálam Kornári, sokáig való beszílgetisem 
volt vele, felesigemmel is kívánván szembe lenni, volt 
nála is andientiája, beszílte, hogy a jancsárság közt 
volt valamely tumultusra való dolog, de három hó pénz 
adatván nekik a vezértül, complanáltatott. Az hadi 
operatiókrúl úgy gondolkozik, hogy az ellenség ma
gát a varadini sánczban megerösítvin, nem reminl-
heti ott az ellenségnek az török árthasson, hanem re-
mínli inkább, hogy a Száva mellett menviu fel a hajói 
a töröknek Brodig, maga penig a vezér Eszék alá 
száll, és Brodnál osztán tarthatja éléssel a hajórúl a 
hadat, mert Brod s Eszék között az Száva s Dráva 
közi Eszékig csak 11 órányi föld. Obligálta azomba 
magát és felesigít is felesigem szolgalatjára, úgy hoz
ván az idő, hogy felesigem is most Fejérvárott tanál-
tassék, vívín azért alkalmatosságot Kornari ajánlá
sával, valamely a vezértül adatott kaftányomat és bel
lisemet küldtem fel hozzája zálogkipen ezer forintot 
kívánván reája, hadaim fizetisire kívántatván, mint 
embersíges ember mindjárt megkfildötte, három nnszt 
bellist hagyván nála Sándor uram. kettei posztó men
te, harmadika kaftány alatt lívin. A vezérnek ma 
menvín által a boncsokja és sátorai az Száva hidján, 
küldtem én is embereimet által, hogy tábort helyt fog
laljanak, Visniczen túl lívin nyomba mind hajóim, 
mind táborozásra rendelt szekeresim, hogy a hajók a 
városhoz szálljanak, és a szekerek is reggel a város 
végire jöjjenek és rendben vetessenek, tábori szük-
sigre való alkalmatossággal megrakattassanak, paran
csoltam felöle. Megjött újabb emberem is a tatár 
Chámtúl az audientia végett, izente a tihája, hogy az 
tatár Chám mindenkor jó szívvel lát, de a vezér által 
menvín, s magam is a vezérrel együtt, akkor magam 
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ríszírül is hasznossabbnak látja a vele való szembe 
lítelt. Előttem llvín azomba az indulás, minden tör-
tínhetö táborozásokat, és minden embernek halandó 
voltát meggondolván, bizonyos időt vévén mai napon 
magamnak, Istenemnek segítő kegyelmibtil és vezér-
lisibíü magam keze írásával testamentaria dispositiót 
töttem, és azon dispositiómat nímely becsülletes hí
veimmel, úgymint: Sándor Gáspár, Madács Péter, 
Bai Mihály és Komáromi János uraimékkal corami-
záltattam és subscribáltattam s pecsételtettem is, azon 
írásomat felül magam titkos pecsétemmel bepecsétel-
vín, az török császárok és tatár chámok nekem adott 
athnamejokkal, az az hit levelekkel együtt felesígem 
kézihez assignáltam pro majori illins contentatíone et 
cantione, tivín arrúl is dispositiót, hogy Glavics Mik
lós és Bai Mihály nraimék nyolczvanig való udvari 
szolgámmal, cseléddel, kik között 16 fegyvervi-
selö is computáltathatik, mellette maradjanak, Ma
dács Péter uramat penig Poserolczára deputálván az 
ottan való dolgoknak folytatására és az ott marad-
taknak gondviselísire. Ma azomba az gyalog hadaim
nak is fizettettem. Estve felé jött ember a kaporul, ki 
által kívánja Skerlet uram az vezér nevivel, hogy két, 
vagy három értelmes embert küldjek fel, kik Péter-
Yáradjának situsát s constitutióját tudják megmon
dani. Felmenvén azért Madács Péter, Horvát István 
és Horvát Ferencz uraimék a kapura, vitték őket 
Skerlet szállására, ki is az vezér parancsolatjából 
curiose megexaminálta őket, írásban tévén le relatió-
j okát, mind Varadinnak situsát, és azon helynek con
stitutióját describálta. Meleg idő volt 

Die 2. Septembris. Csötörtftk. Jővén a fővezér ka
pujáról olyan válasz, hogy már a teftedárnak páran-
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ceolat adatott hadaim szükségére való élés felöl, men
tek azért embereim a tefterdárra, kitől is jött olyan 
izenet, hogy az embereim s lovak számát tefterbe 
küldjem fel neki, és hogy ö a várban menvén, menje
nek ntánna embereim azon informatióval, ki fogja 
szolgáltatni az élést, felkfildvén azért néki azon ha
daim s mindenféle embereim lajstromának páriáját, 
kit a vezérnek adtam be audientiámkor, de azzal nem 
lévén az tefterdár contentns, megint újobban igazított 
a vezérre, hogy írni fog az vezérnek az informatióhoz 
képest, determinatióját várván az élés quantnmárúl, 
mely az vezérhez levéllel menő agájával az tefterdár-
nak egy vekilharcsom nekem is, és egy a vezér ka
puján lakó tolmácsom ezpediáltatott a Száva hídján 
által, minthogy a fővezér nagy pompával ma ment 
által a Száván, és szállott Zemlinnél lévő Työprili 
vezér sáncza félében. Voltak a francziák nálam, volt 
szó köztünk a vezérrel és egyéb ministerekkel foly
tatandó dolgaimnak difficnltásirúl; az tegnap magátúl 
jött német nyelvnek relatiójárúl, ki is a Pétervárad-
jánál lévő sánczban 16 ezernek mondja a gyalogját 
az németnek, túl a hidon hat ezernek a lovassat, Ve-
teranit 14 regimenttel mondja, hogy azt is várnák se
gítségekre. Volt szó köztűnk az lengyel követ dolgá
ról , kinek is szintén akkor jött vala egy embere az 
én házam kapujára, izenvén, hogy örömest szemben 
lenne mind velem, mind a franczia urakkal, küldötte 
azért én tetszésemből marchio de Lóra uram Fonton 
uramat hozzája, maga penig az én házamba várta 
Fonton áramot, az alatt a franczia király ez idei ope-
ratíóiról, az fővezérnél leendő andientiájárol, az idei 
campaniának folyásárúi, abban való operatiórúl, az 
franczia király protectiójárúl és kiváltképen contin-
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genti meae mortis casn mennyiben reménlhetné fele
ségem a protectiót, voltak hosszas beszélgetések kö
zöttünk, declarálván azt hosszason, mennyiben lehet
ne rectirsusa a franczia udvarhoz, és a királynak ab
ban való resolutióját mint adta volt értésére levele 
által feleségemnek, kit a király parancsolatjából írt 
ö is, in- tali casa mennyire volna ö nekiek is erre 
gondjok, ezen beszédek között megérkezék Fonton is 
a lengyel követttíl, ki is neki sem mondott azoknál 
egyebet, kiket már annak előtte megizent volt Glavics 
uram által nékem, hanem mondott olyat, hogy az ta
tár Chám olyan szóval hozta ide, az letétetett vezér 
a micsoda karba hadta volt a lengyelekkel való dol
gokat, ha az mostani áj vezér abba hadja-e? azt kí
vánja megtudni, és úgy mehet egész válaszszal, az 
tractára már a lengyel király helyeket denominált, 
melyiket acceptálja a török? a lengyelek azt kívánják 
tudni, másként is nem contentusok, csak a tatár Chám 
mediatorságával, hanem a portátül kívánnak plenipo-
tentiarius követet a denominálandó helyre, ezeket Fon
ton megbeszélvén, kivánt marchio Lóra uram a fran
czia audientiát a feleségemtűi, de a feleségem azzal 
mentvén magát, hogy fekszik, alteratióit érzi mostani 
állapotjához képest, újabban reiterálta ezen instantiá
ját, de végre is feleségem válaszával kellett conten-
tusnak lenni, ezzel a francziák elbucsúzának tülem. 
Ezek után voltam occupatus magam, hadaim és szol
gáim tábori készületiben, rendbe vételében, lajstrom
ban íratván valamely nyolczvanig való személyt, kik 
feleségem mellett Fejérvárott fognak maradni, az tá
borra rendeltettekbtil megszaporítottam még egy se
reggel az poserolczai praesidiumot is, feleségem mel
lett maradt embereimnek Bai Mihály uramot,ésBohus 
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Mártont fő élésmesteremet praeficiálván, és mint foly
tassák A dolgokat, arrtil is instructiót íratván, a vezér 
ntán küldöttem által sátorommal tábori szükségemre 
rendeltetett lovas és ökrös társzekereimet, szolgáimat, 
hogy az vezér tábori helyéhez közel helyt verjenek, 
és tábor helyet foglaljanak az én szükségemre, az hol 
alkalmatossabbnak látják, minthogy az a hire, egy
nehány napig helyben fog subsistálni a tábor, megjött 
élésmesterem is a vezér kapujáról azzal a válaszszal, 
hogy az tihája repraesentálni a vezérnek a tefterdár 
levelét az élés dolgában, elfelejtvén, holnap beadja 
várakozzanak, mely naprúl napra való provisiónk di-
latióján nem kicsin impatientiával lévén, panaszkép
pen írattam felöle Csaffer passának, ki is invectíve 
felelt a vezér iránt, mondván, hogy a vezér a mint ve
lem bánik, úgy hasonlóképen ö vele is, becsületit 
agyán megadja, de neki sem ad semmit is, holott e 
napokban mikor szintén az vezér érkezett, többek 
ezer arany érő lovainál égtek meg, de mind ezen kára 
ntán is a vezérnek semmi discretióját nem cxperiálta, 
azért azt javalja, hogy ha magam is által megyek, a 
vezért az én hadaim seregestül aggrediálják, úgy in
kább hiszi, mint hogy előtte bemutatták magokat, 
rajta valamit vehetnek, Szép idő volt. 

Dic 3. Péntek. Az angliai király követje Hems-
kerek aram mellett lakó csorbacsi, kinek gondviselése 
alatt vagyon, jött volt látogatásomra, complementizá-
lasbiíl állott nagyabb része beszédének, minthogy 
annak előtte is ismeretségben voltam vele, hozta elő 
speuifíce dietim micsoda féle és mennyi élést adnak a 
követnek a császár részérül, az egy borbúi lehet szű
kös, mert pénzen is megveszik, valamit ételére valót 
kaphatnak, és minden nap száz tallér költségénél a 
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császárnak több megyén reá, de igy találtatott jobban 
a divántúl, hogy ez idei campaniának végét itt meg
várassák vele. Kire én mondám: ha ellenére nem leaz, 
én borral, aqua vitával kedveskedhetem neki. Kire ö : 
Igen is megengedi; hozta elö azt is, hogy az követ 
emlegette az én s velem lévők felkaftanoztatásokat 
a fö vezérttil. Kire is ö mondotta válaszúi: most a 
vezér táborra menvén, a fejedelmet is táborra való 
útjára kaftányoztatta fel. a fejedelem is hadtartó em
ber lévén, s a török táborral együtt elmenvén, méltó 
az ilyen időben az ilyen embernek kedvezni. Küldöt
tem azért a csorbacsiával Bai Andrást, hogy legalább 
hírt adjon a követ valamely szolgájának, hogy bor
ral s aqnavitával kívánok kedveskedni, és edénye
ket kívánjon tülök, hogy legalább az ily kedveske
dést a csorbacsia magának ne apprópriálja, ki is a 
csorbacsi sátorába menvén, és az angliai király kö
vetjének a tolmácsa is oda menvén, a csorbacsi általa 
nevemmel köszöntötte a követet, mondván : értette a 
fejedelem a követnek borban való fogyatkozását, ki
van azért kedveskedni, mind borral, mind aqnavitá
val, azért mond meg a követnek, küldjön edényeket, a 
tolmács a követhez menvén, megmondotta a mi izene-
tünket. Kire a követ. Igen kedvesen vöttem a fejede
lem jó akaratját s hozzám való affectióját, de mint
hogy eddig is sok jó akarattal kedveskedéssel volt 
nekem, én pedig semmivel sem lehettem, nem accep-
tálhatom, volna mindazáltal mivel kedveskedném, ha 
magam emberének szabad volna oda menni, de mint
hogy meg nem engedi a csorbacsia, nem acceptálha-
tom a fejedelem kedveskedését is. Ezzel a tolmács a 
csorbacsia sátorába vissza jüvén, a követ izenettt 
megmondotta. Kire a csorbacsia: a fejedelemnek ne-
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kézségére esik, ha a követ ezen jó akaratját rennálja, 
azért mond meg a követnek. Kire a tolmács: a követ 
szavai ezek, akar mondjam én megizenetedet, akár 
nem. Kire a csorbaosia: hogy sem a fejedelem jóaka
ratját megvesse, ha mit akar a követ maga embere 
által küldeni, küldje te általad, nem ellenzem, meny
jen egy emberem veled. Kire a tolmács: Igen is kí
ván a követ kedveskedni a fejedelemnek sok rend
beli jó akaratjáért maga embere által köszöntvén, s 
meg is köszönvén sok jó akaratját, de engemet nem 
küld, mert nem tudok deákul, hanem ha küld, Hartokot 
küldi. Kire acsorbacsi: Eredj hát mond mega követnek, 
és vidd oda ezen emberit is a fejedelemnek a követhez, 
maga adván szabadságot a csorbacsiBai Andrásnak a 
követhez való menetelre, oda ment hozzá, köszöntvén 
szónkkal és excnsálván, ho gy eddig is a mit ttilem kitel
hetett volna, jó szívvel kedveskedni kívántam volna, 
de ilyen szoros vigyázás alatt lévén, az mulattatta el, 
mostan azért alkalmatosság adatván és a csorbacsia-
tűl szabadság is, kívánok mind borral, aquavitával 
kedveskedni. Kire a követ olaszul complementizált 
Bai Andrásnak, és mindjárt hivatta Dnx Hartokot 
tolmácsnak, ki is eljüvén, az követ mondatta általa Bai 
Andrásnak, rövid időnk lévén, egyéb beszédnek had-
jonk békét, hanem hogy elsőben is monda, az cor-
respondentia jó formában kezdett volt folyni, és mind 
végig úgy contmuálhattuk volna, azért minthogy az 
üveg palaezkokért tületek egy ember jütt, az ki pub-
lice más jancsárok előtt kérte azon jancsártnl, az ki 
által küldöttem volt, azon correspondentia elromlott, 
azért hogy ezen correspondentiát tovább is manute-
nealhassnk, igáz, vagyon nekem mind borom, mind 
aqoavitám, kivel még egy darabig subsistálhatok, 
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menjél előre, és azon három üveget megtöltetvén, 
küld ide egy jancsar által, melyet is én megüresítet
vén, egy óra múlva Dux Hartok által vissza küldöm, 
megtöltetvén drinápólyi borral, pro tollenda suspici-
one csorbacsii, egy átalágot is küldök, hogy borral 
töltsétek meg, és ezen alkalmatossággal szóval izének. 

Die 4. Szombaton. Az fővezértül hadaim számára 
valamely árpaliszt rendeltetvén, annak kifogásában s 
elosztásában voltak dispositióimbúl tiszteim foglala
tosok, dolgunknak rendesebben való folytatására, és 
ez után én is már táborban lévén vélek, az híreknek 
s az vezér dispositióinak jobban való kitanúlására 
nézve rendeltem Sándor Gáspár uramot a fővezér 
mellé, hogy mindenütt vele járjon, s száljon mind ma
gam dolgaim in particulari, mint penig a közönsé
gesekre s hirekre vigyázzon, s bennünket hírrel tart
son, minthogy másként is az magyarországiak ré
szérül való residenst Bai Mihály uramot feleségem 
mellé rendeltem. Jött hirem a török táborrúl, hogy 
az vezér a tatár Chámhoz menvén és oda több török 
urak is divánban confluálván, divánban végeztetett, 
hogy Péterváradjánál lévő német tábor sánczára csak 
reá menjenek, ezen divánban írásban adatván ki az 
fővezér az hadi rendtartást mind indulások, járások
nak, strásálásoknak, megszállásoknak rendi mint le
gyen, csakhamar az után trombitát fuvata, és az egész 
hadakat rendelt seregben vétetvén, rendelt seregben 
indult meg a zemlini sáncztul a vezér, valamint harcis
ra szokták a hadat vinni, az elöljáró hadak fejének 
Mamhut BékOgli az arnold passa rendeltetvén, hogy 
az tatár Ohámmal legelöl járjon, szálljon, az hátuljá
ra* pedig Csaffer passának a szerdáinak committál-
tatott a vezértfii, szállott meg három órányi földre az 
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török tábor, az én hadaim is közönségesen Petróczi 
uram commendája alatt lévén mostan, felköltenek, és 
az török táboron kívül egy órányi földnyire a Dana 
mellett megszállottanak, én pedig hátrább maradtam, 
ujabb magyar aranyokbúi álló zálogomra vévén fel 
Kornaritúl ezer forintot, kit nem, várj szolgáim közé 
osztottam ki, nem akarván a vezért bizonyos okra 
nézve búsítani, és inkább magam rövidségével s ká
rával is ezen sokfelé való költséget s difncultásokat 
superálni kívánván, adattam Madács Péter uramnak 
kezében is egynehány száz tallérokbúi álló költséget, 
kivel az Poserolczán maradott praesidinmnak meg
fizethessen , más rendbeli költséget adatván arra az 
szükségre is, minthogy az vezér nem adatott, kin az 
poserolczai praesidium és az ott való hadak cselédje 
legalább egy holnapi provisiót lisztül vehessen, írás
ban hagyván azért elmaradott tiszteim s híveim között 
az instructiót, és feleségem intertentiójára is mellette 
maradott élésmesterem kezében költséget hagyván, 
ezen dolgaim folytatásában el is késődvén, délesti két 
óra után Isten segítségébtil megindultam mostani kar
ban való állapotiára nézve kiváltképen és magamnak is 
ilyen erőtelen s lúra nem ülhető formában való állapo
tomban, megkeseredés nélkül indulásom nem lehetett, 
Istenre bízván mindazonáltal mind magamat, mind fe
leségemet s mind hozzám tartozó híveimet, az fővezér 
tovább is inhaereálván annak a kívánságának, hogy 
ttile el ne maradjak, Istenem segítségébtil jó reménység 
alatt megindultam, hazámért, nemzetemért, vallásom
ért és sok esztendőktül fogvást véres verítékkel és 
sok veszedelmekkel keresett becsületemért magamat 
szerencséltetni, és az állhatatlan szerencsét ezen cam-
paniában is experiálni kész lévén, által jővén azért a 

MOOTM. HUSO. BIST. — SCBIPT. XV. 3 3 



514 

Száva hídján, a szerdárCsafferpassára akadtam Zem-
linen innen, kihez is betérvén, több passák ia lévén 
sátorába. mind maga s mind több vele lévő passák 
az ö módjok szerint fen állva excipiáltak becsilettel, 
tisztességek tételét az ö módjok szerint sefbetMH,kávé-
búl, rózsa vízbül, föstbűl elkövetvén, voltam magáno
san is vele beszéden, hozta elö Péterváradjának és a 
mellette lévő német tábornak mostani constitntióját, 
az vezér reájok menetelre való szándékját, Kamenyiez 
felé.rendelt tatárságnak onnan való megtérése után 
Erdélyben s Erdélyen által Tömösvár felé való kijö
veteléről lett fővezér dispositióját, ezekrfil való beszél
getésem ntán ttíle elbúcsúzván, egyeztem meg magam 
hadaimmal, az mint feljebb is irtam Fejérvártúl három 
órányi földre a Duna mellett, már szinte az nap is le
szálló félbe volt, az hol is tiszteimet össze gyűjtvén, 
micsoda rendet tartsanak ez idegen nemzetek tábori
ban való járásunkban, eleikben adtam. Száraz meleg 
idő volt. Én penig az mint az elmúlt napokban, most 
is egy formában vagyok lábomra úgy, hogy az bal 
lábomon való bokámon alkalmas lyuk lévén, még csak 
az csizmámat is nehezen vehettem fel. 

5. Vasárnap. Éjfél ntán érkezett Sándor uram s 
vezér táborárúi azzal a válaszszal, hogy Skerlet meg 
fogja jelenteni az vezérnek: ez ntán mint legyen szál
lásunk s járásunk, hozta azt is, hogy a törökök harcz-
hoz kiszűrnek, és a németnek a sánczára is reá men
nek , ha ki nem jti elejökben; izente azt is Skerlet, 
hogy Heizler legyen ezen hadaknak feje, Kaprára 
még sem jött volna el; javallottá azt is, két suppti-
catiót írassak, kinek egyike szólljon a hadak neve alatt 
az tábori élések s abrakjok dolgárúl, a másik ma
gam neve alatt az költsíg iránt, és ezen snpplicatiokat 
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két kapitány vigye fel a vezér kapujára. Eevesitteni 
kívánván az velem lívő terhet az következhető harcz-
ra nízve, az deván sátoromat egy társzekeremen vissza 
küldtem ezen első statíómbúl, egynihány fegyveres 
embert is rendelvín melléje. Sándor áramot is az em
iitett suppKcatiókkal és Szappanos Mihály lovas s 
Kassai István gyalog kapitányokkal ezpediáltam a 
vezér tábora után, minthogy a vezér tábora felkölt, 
én is megindultam utánnok, elsőben bevárván az ha
jóimat, az török tábor végire szállottam éczakára, ki
nek is az eleji s az tatárja éppen Szlankamináig ki
terjed, az vissza küldött szekér alkalmatosságával 
irtam felesigemnek és Madács uramnak is, hogy már 
a vele rendeltettekkel kövesse útját Poserolczára. 
Meleg idő volt 

6. Hétfő. Ma az török tábor nem sokat jött, csak 
Szlankamenhez szállott, ott várta be az tatár Ghám 
és arnold passa hadait, nagy dévánkozási voltak a 
vezérnek a tatár Chámmal és több passákkal, mivel 
Tömösvárrúl jött olyan hír, hogy az Erdélyben livö 
németek is Veteranival Lippához jöttek volna, és 
Lippátúl is azPéterváradjánál livö német tábor segít-
sigire megindultak volna, nem messze szállottam én 
is a vezér szálló helyihez oly helyen, az hol Tételnek 
labancz végháznak elleniben vagyok, és az hol az Ti
sza a Dunába szakad. Tétel alatt is egy regiment lo
vas német mutogatja magát, valamely éren, vagy tós-
helyen Pétervaradin és Tétel között hidat csináltat' 
van. Az dévánkozásnak vége csak az, ne kíssenek, 
hanem mennél hamarébb Pétervaradinhez penetrálja-
nak, még az ellenség is ott megszaporodhatnék, a 
minthogy az déván eloszolván, estve felé Ali passa 
meg is indult az dunai classissal fel felé. Az kapitá-

33* 
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nyok ÍB vissza jöttek a vezér kapujárúl, az teftedár-
nak committáltatván az élések dolga, mondott olyat 
a teffterdár, eddig is a knrnczokat bizonyos praeven-
dával nem tartották, hanem szakasztva adtak a mit 
adtak, azért ihon szakasztva adat három ezer okká 
lisztet és tizenöt vágót, érjük meg most azzal, kire 
is commissiókat adott ki az alább való tiszteire, ab
rakul is requiráltatott, de azt nem adott. Hogy reg
gel megindultam, az francziák jöttek hozzám, bettltet-
vín azért az marchiót az hintómban, tott relatiót az 
tegnap érkezett nimetnek relatiójárúl és a vezér le-
jendő operatiója iránt való opiniójárúl. Töttem én is 
neki relatiót az törököknek accommodatiónk iránt 
való indiscretiójárúl, az mit rendelt, vagy rendel is a 
vezér, annak dilatiojárúl, és e szerint való angariál-
tatásnnkrúl, kértem azon, a mikor a vezérrel audien-
tiája leszen, emlékeztesse azokra az oblatiójira, a ki
ket előtte irántam tett, az minthogy ajánlotta is ma
gát, urgeálni fogja az audientiát, és el sem mulatja. 
Az szálló helyemen estve küldöttem hopmesteremet 
Csaffer passához, minthogy mellettem szállott ö is, 
izentem neki a leveles katonák felől, kik az elmúlt 
napokba lettek levelessé, és magokat az végbeliek 
közé recipiálták, kirettem adassa kézben őket, kire azt 
adta válaszúi, nem adhatja kézben őket, minthogy 
azokat a békéket, a kik mellé azon katonák magokat 
adták, a vezér maga mellé hivatta, mondotta azt is 
Csaffer passa, a vezérnél volt akkor, az mikor paran
csolt az tefterdárnak az én hadaimnak mind élést, 
mind abrakot adasson. Nagy szél támadván, az én 
hajóim mellém nem érkezhettek. Valamely tavaly az 
tatároktúl elveszett lú miatt volt a tatároktúl búsitá-
som, egy Ács András nevű lovas ezer lovasa mestere-
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met élőmbe hozván mind lovastul, megbizonyosodván, 
hogy afféle tatároktál lopott ló volna, megadattam 
neki, de a tatárok még egynihány lovat praetendál-
nak, kik azon lóval vesztek volt el, kirtil azután a ta
tár Chám vezérjit búsítván az tatárok, levelet is kül
dött nékem a tatár Chám vezérje ezen dologban, kire 
volt illendő válasza, kívánván azomban Sándor Gás
pár aramat oda, az minthogy oda kfildvin Sándor ára
mot, vitt volt fel két török bizonyságot magával, hogy 
a strásamester pinzen töröktűi vötte, kivel convincá-
lodván, mondotta : a tatár táboron kadia nincsen, ha 
bizonyság vagyon, igen jó, igazodjék el a török tábor 
kadiája előtt. Küldöttem volt Ali passa Duna kapitá
nyához is Sándor uramot levelemmel, annak is egy 
oomplementizáló s maga ajánló levele s válasza érke
zett, izenvin azt, jobb az egymáshoz való járást abba 
hadjak, mert talán az másoknak nem tetszenék. Ked
vetlen hideg szeles idő volt, úgy hogy a mentét is el 
állhatta az ember. 

7. Kedd. Reggel megindultunk, az hol Tyupruli 
fővezér harcza volt Badensis herczeggel, oda szállot
tunk. Sándor Gáspár aram hozott két teszkeret az 
teffterdártúl, egyike valamely lisztrül, másik a vágók
ról szólló. Izentem Katona beknek is az leveles ka
tonák vigett. Nagy dévánkozások voltának az főve
zér sátoránál, kikben determináltatott, hogy az tábor
hoz közel livö szorosnál az hol tisztása van, és az 
ellensignek útja inkább lehetne az török táborra való 
jövetelre, sánczot vessenek, és abban az gyalogság 
szálljon be, killyebb penig az hadak szállják be min
denütt , valahonnan csak útja lehetne az ellensignek. 
Az elmúlt éjjel rendkívül való szél volt, kinek gyü-
mölcsit én is alteratióimmal érzettem, ma is igen 
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híves volt, nagy hideg essö is volt az éjjel, nappal 
penig feltisztúlt. 

8- Szereda. Reggel az vezér a maga tinaját bi
zonyos számú hadakkal s ahoz értő emberekkel, hogy 
az ellensignek sánczát 8 constitatióját experiálják, 
expediálta, a mely sánczrúl tegnap a déványban volt 
szó, ahoz hozzá fogtak. Az tegnapi szeles idő miatt 
az hajók nem jfihetvin, és az én ríszemrűl valók is 
hátrább maradván, hogy azokat bevárhassa az vezér, 
és az tihája által expediálandó dolgokra s az elkez
dett sáncz munkájára nízve is ma helyben subsistál-
tnnk. Küldtem én is egy zászlós seregemet az hajóim 
eleiben, magam is itt az Dunához közel subsistálván* 
Az tefterdártúl rendelt vágó csak tizenöt lívln, és az 
liszt is nem több három ezer okkánál, azt percipiál-
tattam, pínzen is parancsolván valamely lisztet vétet
ni. Nem tudom az tegnapi szél miatt-e, vagy csak az 
nyavalya magában causálta, de hogy felkölteni, mint
ha megvertek volna, majd minden tagjaimban érzet
tem alteratiót s fájdalmat, vállaimban kiváltképpen, 
oldalaimba s derekamba, az karjaimba s kezem feji-
ben is szállván valamely fluxus, reggel hogy felser
kentem , úgy hogy az ujjaimmal is alig szoríthattam, 
de hogy felköltem, újjabban múlni kezdett. Sándor 
urammal beszllgetvín az franczia marchio Lóra uram, 
fakadott in discursu olyan szókra, az két tábor között 
való dolognak bizontalan kimenetelit gondolván és 
minthogy az nimetamaga sánczát igen fortíficálta az 
mint az utolszor hozott nyelvek és az onnan szökött 
francziák vallják, temeritásnak mondja az fővezér ac-
tusát, hogy reá akar menni az nimet sánczára. Item: 
quod de supposititio cogitet, et pro convictíone homi-
num deberent esse pro testimonio aliqui praesentes, 
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et qnod pnerile protectíonem in Gallia sperare non 
poeset, bene tamen mater. Maga iránt Sándor Gáspár 
uram iránt fakadván olyan szókra is az marchio: ha 
a fejedelemnek halála tanálna történni, kegyelmed bíz
vást recipiálhatná magát Francziába. és ottan tisztet 
reminlhetne in extranea regis militia. Volt arról is 
szó köztök, hogy in taH casu is, ha más lenne fejede
lem Erdélyben az francziaifactióknakresnscitálására, 
megint Francziábúl kijöhetne az új fejedelem mellé etc. 
etcmelydiscorsosiLorának nekem csúfosnak tetszet
tének, pro conclusione fakadván olyan szókra is: Do
mine estis in altima periodo. Az vezér tihája megtér-
vín az ellensig sánczának revisiójábúl, megindultak 
az fegyveres hajók Pétervaradin felé, csakhamar az
után érkeztek azon táborhelyhez azmnnitióséséléses 
hajók is, úgy az török hidassai is nyolczvanig való. 
Ezek ntán az én hozzám tartozó hajók is megérkezt
nek, jó alszelek llvin, lepedővel ntánna indultak a 
fegyveres hajók ntán, mind munitiós, éléses hajói és 
hidassai az törököknek. Az tételi bék is nyelvet fog
ván Tétel táján, Janáki izent olyan hírt, hogy az a 
nyelv beszéllett volna olyat, hogy Veterani valamely 
lovas magyar nimet hadakkal megindult volna erre 
Pétervaradin felé. Az teffterdár is ma adá meg az 
három ersziny pinzt, kit a vezér fermányára nízve 
még Drinápolyba kellett volna complanálni. Az Zo-
fiában livö erdélyiek számára is küldött intertentió-
jokra száz nyolczvan aranyat. Értette az kapukon 
azt is Sándor Gáspár uram, hogy az vezér csak resol-
válta magát az ellensiggel való harczra, és hogy hol
nap közel az ellensighez fog szállani. Mondotta azt 
is az tihája, hogy már az dolognak ideje bejött, azért 
forduljon el hozzá estve ö kegyelme s megfogja mon-
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dani, mihez tartsuk magunkat. Lóra uram mondotta 
Sándor Gáspár uramnak azt is: ha az törökök ríszi-
ríil ezen jelen való campaniának szerencsétlen kime
netele lenne, és én az törökökttil, kikttil adósságot 
contraháltam, búsitatnám, arra csak azt kellene felel
nem, quod non habeam. NB: Nem mondatta azt, hogy 
segítődném tülök. etc. 

9. Csötörtök. Kárlóczán felül az német sánczá-
hoz egy órányi földre szállott elsőben az török tábor, 
de az harczra való nipet rendelt seregekbe vitte az 
fö vezér, az fegyverre való nipnek háta niegett jár
tatta az cselédit, és impedimentumit, ellenkezőt bo
csátott be a vezér az nlmet tábor sánczához, kik nyel
vet is kaptak, az dunai classis is Péter-Varadin előtt 
livö sziget orrához közel a sánczhoz szállott. Én pe-
nigKarloczán alul közel a faluhoz a Duna mellé szál
lottam igen jó fűben, mellettem takarodott fel az sok 
éléses, munitiós, s egyéb tábori hajók, kik is Karló-
czánál épen a falunál telepedtek meg, az magam ha
jói is ide érkeztek, jüvín hírem azomba az vezér ka
pujáról, hogy a vezér közelebb nyomai az német sán
czához, és az sátorokat is bontják s elébb viszik, ma
gam is hintóban fogatván, jöttem közelebb a török tá
bor szálló helyihez, és oly helyre menvín fel, az hon
nan, mind az török tábort s munkáját s mind a nímet, 
tatár, s török közt való ellenkezist, mind az német 
sánczát, s az várat, égiszen jól kinizhettem perspec-
tivábúl. Az vezér sánczhoz fogatott, mind lovassá, 
mind gyalogja rendelt seregben vagyon az hol a tő
rök hadak állanak, és az sánczhoz hozzá fogott, fél
órányi földnek sem mondhatni a német sánczához, az 
német álgyúkbúl is lövöldöz az törökök ellenkezőji-
re. Ezen dolgoknak revisiójábúl már alkonyodva tér-
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tem meg sátoromhoz, az hová jött hozzám a tatár 
Chám tihája izeneti, hogy értvin a tatár Chám hozzája 
•aló menetelre vagyon szándíkom, tudván erötlensí-
gemet is, az tatár Chám is penig distractns livin, kü
lönben oda ne fáradják, hanem a mikor idejit látja a 
•ezérje, a ki egyszersmind tihája is, értísemre adja. 
Jó idö volt. 

10. Péntek. Idejűi rendellst tettem, minden em
ber oly provisióval induljon ezen helybtil ffl s fa 
dolgából, hogy holnap is vele megérhesse, sákmány-
nyal megrakodván azért mindenféle embereim, úgy az 
magam alkalmatosságára is praemittáltam őket, és a 
vezér táborának ineksö szilín parancsoltam megszál-
lani, magam egynihányad magammal hátrább marad
ván, az magam kornétáját is egyéb lovas szekereim
mel 8 lovaimmal előre küldtem, hogy addig megszál-
janak, és az sátorokat is felvonják, az hajóimnak is 
helyt nízetvín, Karlócza végín parancsoltam megszál-
lani. Ebid tájba az török táborra én is bejöttem, a 
törökök alkalmas sánczot csináltak az éjjel, a ki a 
Donátul fogva a tatár Chám táboráig terjed kf, meg-
szálván azért, illetlennek láttam, hogy ellenkezőt ne 
küldenék az német sáncza alá, negyvenig való lovast 
azért az török sánczán által az német tábor sáncza 
elJben ellenkezni küldöttem, az hol is eleget ellenkez-
vin, egy Püspök Gáspár nevű lovas hadnagyom az 
német lövise miatt elesek, más hadnagyomnak penig 
a lovát álgyúval lőttík el. Érkezek Katona Bék is 
Fejérvárrúl, ki is az vezértül valamely -az császártól 
jövő két kapocsi passa eliben küldetett volt, azokat 
hozta be a táborra, az egyik kincset hozott a csá
szártól, a másika az után más dologgal expediáltatott, 
kit is azon kapucsi passa titokba tart. Hozta Katona 
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Bék felesígem és több mellette livö tiszteim s híveim 
leveleit is Fejérvárrul, assecurálván arrúl is, ha vá
laszt irok, maga bizonyos emberittil elfogja küldeni, 
minthogy estve érkezett, vacsorán nálam marasztot
tam. Már szinte vacsorakor érkezek a vezértfii egy 
ember maga kézivel irott czédnlájával, kiben paran
csolja, hogy az én hadaim is Csaffer passával a bal
szárnyára rendeltettek, kire nizve a kik telhettek, én 
is őket elkiszitvin, Csaffer passával s hadaival már 
be alkonyodván expediáltam, az tőrök táboron livö 
egyéb hadak is, úgy az tatárok is felköltek, és az 
német sáncza felé nyomúltanak, közelebb kívánván 
az vezér sánczot vettetni az németek sánczához. 

11. Szombat. Az estve a mint a hadak megindul
tak, elő álomkor nem kicsiny confnsio s rendeletlensig 
esett az török hadak között, mert Csaffer passa az 
mellett livö haddal, kik mellé voltának az enyhnek is 
rendeltetve, az mint az német sáncza felé közelgetett, 
nem livin jé rendtartás s correspondentia az hadak 
tisztei között, a mint éczaka az arnolt hadakra buk
kant, Csaffer passát az arnoltok ellensignek gondol
ván, keminyen egynehány száz pnskábúl megpnskáz-
ták, kit Csaffer passa sem tudván mi dolog, az arnol
tok puskázása előtt megszaladott, és mind az törö
kökbe s mind az kuruczokba holt is, sebesedett is, 
és az gyalogimat is csak nem mindöszve tapodtatták; 
Funduk Musztafa passának is (ki Erdélybe jártomba 
a török hadaknak szerdaija volt) az karját által Kit
tek, és ezen.confnsio miatt az én gyalogún is az éjjel 
az hagyott helyre be nem állhattak, másszor is inter
veniálván lármájok azon az oldalon livö törököknek, 
az hadaknak mindazáltal nagyubb risze az vezér 
dispositiója szerint az német sánczához közel csak 
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egy muakatíly lövisnire az sánczhoz hozzá fogván, 
reggelre magok securitására jó formában élig kíszít-
tettik, éa a mennyiben az interveniált confnsió miatt 
a munkában Csaffer paaaa hátrább maradott ia; de 6 
is ugyan csak titetett valamely munkát Az én hadaim 
a Dunának arrúl a riazirül estének, a mint az hídja 
és hajói vannak az nimetnek, a honnan mind hídját, 
hajóit és a Dunántúl lívö inpedimentumit jól ki lát
hatni, és minthogy már ott lészen subsistentiájok, 
számokra húst, kenyeret küldöttem, és továbbra is 
felölök dispositiót töttem, magam penig az kornétám 
aljával helybe sátorimnál maradtam. Táborhelyem 
mellett 11 vő egy alkalmatos dombra vonattam fel száj-
van sátoromat az mulatság s recreatio kedviért, nap
estig ott töltöttem az időt, az honnan is mind a német 
sánczára, az várra s mind az törökök operatióira jól 
nizhettem. Az vezér is az érkezett kapucsi passákra 
nizve az táborán sátoránál maradott, ezen operatióra 
az maga tiháját kflldvin minden egyéb passákkal és 
jancsár agával együtt. Az midőn a német észre vette, 
hogy oly közel vitte hozzá a török az sánczot, ál-
gyúkbúl, s taraczkokbúl nagy töviseket tett, de ha
szontalan, mivel már az ellen magokat a törökök 
muniálták. Az vezér emberei járták mind az sátoro
kat, mind az hajókat, és az kik az elrendeltekben 
sánezba nem mentenek, az szpaiakba mégis öltenek 
magok sátoroknál, az hajókon tanáltattakban is ni-
melyeknek fülét vagdalták el, az hajókat is az Duna 
szigetihez szállitván, hogy senki oda ne szökhessik. 
Az hajókrnl az álgyukba és mozsárokba az vezér 
kihozatott, az sánozokba akarván bevonatni. Skerlet 
uramhoz küldtem volt Orlai uramot levelemmel, kiig 
hoza ilyen választ: Felesígem arany s ezüst mívinek 
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elzálogosítását, és ilyen köitsigben s állapotban való 
forgásomat szánakozással értette, s egyéb dolgokat 
is levelembül jól megértett, de fogadjam tanácsát s 
megmutatja, hogy mind becsfiietemre, s mind hasz
nomra való liszen; látjátok, úgymond, ezek most mi
csoda dologban distractnsok, agitur enim de ipsorom 
capite, három nigy nap lássnk, mire megyén az dolog, 
legyen patiens a fejedelem, ne búsítsa őket, az ö gond
ja liszen a pinz kirísnek dolga, ha az vezérnek vala
mely jó kedvit látja, az abrak s egyéb dolgok iránt 
se búsítsuk már az emiitett napokba. Conclndálta az
zal izenetit, az vezér ordinantiája nélkül az Iste
nirt kír sehnvá ne kűlgyek, sőt ha valahová mentek 
is, elő nem kell hozni, mert az vezér igen maga ellen 
való dolognak tartja. Szép idő volt. 

12. Vasárnap. Miszirli Ogli sánczábúl hozzáfog
tak az éjjel az német sánczába való bomba hányás
hoz, s éczaka másutt való sánczait is megerősitvin az 
török, ma idein hozzá fogott az álgyúkbúl való lövis-
hez, az Csaffer passa sánczábúl is két álgyúval hozzá 
fogtak az nimet a Dunán lívö hídjára az lövíst, az 
hol penig Ali passa Duna kapitánya vagyon az dunai 
classissal, az Dunának túlsó partjára sánczot vetett 
az honnan is nagy lövíseket títet az Duna hídjára és 
az nimet gályáira, hasonlókipen az német is, úgy 
hogy virattátúl fogva ebidig megszűnés nélkül voltak 
mind két ríszrfil az lövísek, de még is többek voltak 
a törökök riszirül. Az német is az sánczba mind réz, 
mind gyalog dobokkal sokat doboltatott. Az fővezér 
az először épített sáncznak az kapujában vonatván 
sátort, oda szállott, s abban az lineában lívö hadakat 
az jancsársággal együtt az újonnan épített első sáncz
ba szállította, mindazáltal a vezérnek mind maga, 
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mind fizetett hadai sátorai helyben maradtanak, de ö 
a többit mind előre szállította. Egy Oszmán nevű 
passa az nisi jancsár agával (ki is régi esmerösöm) 
járván az vezér parancsolatjábúl az tábort, a sátoro
kat bontatván és küldvin a hadak után, űznek min
denféle rendet az új sánczhoz, ide én hozzám is be 
térvín, kérdim tülök, noha én hadaimat a vezér paran
csolatja szerint Petróczi urammal a sánczba elküldöt
tem, mindazáltal ö általok valamely ujabb parancso
lat vagyon-e ? Kire fdelinek: ö nekik semmi szavok 
én irántam s hadaim iránt nincsen, hanem a török 
hadak a táborra való beüzísekre rendeltettek, hanem 
csak látogatásomra jöttek be hozzám. Sándor Gás
pár uramot küldöttem az tatár táborra, és Mahmut 
Bék Oglihoz az arnolt hadakhoz, ki is ajánlással és 
biztatással bocsátá el Sándor uramot maga elöl, mond
ván, hogy hírek nélkül csapott által valamely tatár, 
és az tött lármát a Dunán túl lívö német tábor impe-
dimentuminál s sátorinál, mind az tatár Chamot, mind 
az fiát Galga Szultánt az török tábor először csinált 
sánczainak az víginéi hadta, még csak kisded sátort 
sem vonattak fel, csak úgy voltak valamely árnyík-
ban, miolta ide szállott, s sáncz csináláshoz fogatott 
a vezér. Revideáltattam az Ali passa Duna kapitánya 
operatióit is, igaz hogy a Dunán túl is vetett valamely 
sánczot, de azt csak a maga és vele lívö hajók secu-
rításáért cselekedte, az puszta felől tartván valamely 
ellensignek hirtelen reá való ütisítül, hanem az Péter-
Varadinhoz közel lívö szigetnek az orránál csinált 
egy formális jó sánczot s abba lövő szerszámokat 
vontak be, és abbúl az nemét hídjaira s sánczára hi
tethet, s jó hasznot is tészen, az csektereket is, kiket 
deákul triremiseknek neveznek, magyarul penig ten-
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geri lapátos gályáknak híjnak, a Dunának a tisztájára 
a nímet sáncz s híd elleniben vasmacskákra renddel 
állította ki, és egymás ellen az német gályáival, mint
hogy azok is a hídnál vannak, rettenetes lövíseket 
tesznek, farkatákat is hozatott volt fel Ali passa, a 
Dunának az innekső ágára, az honnat én vagyok, de az 
német azokat tartván maga riszirül ártalmassabbak-
nak, lövísínek nagyubb erejít azok ellen fordítván, 
nem subsistálhattak, az szárazrúl is három belyrűl 
lüteti az török a német sánczát és az várat is. Az 
francziák küldöttík. meg Székely Zsigmond moldovai 
residensem két rendbeli leveleit, kiket öaDrinápoly-
ba lívö francziai orator kéziben küldött volt, melynek 
is utóbbika 27. Julii datált, abba küldötte inclusive 
Zamojszki uramnak ugyan in Julio datált levelit, ki
ben is a francziáknak Flandriában való victoriájokrúl, 
és az én tülem Daróczival elpártolt hadaknak az nl-
metnél való veszedelmes kimenetelekrttl emlékezik, 
írván olyat, hogy suspicióban ejtvín magokat azné-
met előtt, nlmely ríszít közülök megöltík, nímely rí-
szít megarestálták, nímely ríszít penig Velenczében 
gályákra küldöttík. Volt Sándor uram Mahmut Bék 
Oglival is szembe, de distractus livin és Csaffer passá-
nál akadván is reá, az egy köszöntísnélegyébrttl vele 
nem beszílhetett. Az török tábornak a mely rísze kö
rülöttem volt, azok mind beljebb vonatván a vezér 
parancsolatjából az új sánczok felé, magam is hogy 
50, 60 emberrel különösen legyek a török táborhoz, 
beljebb jöttem egy árkon által, és szállottam a főve
zér guardiája fizetett hada szomszidságában, a Du
nához közelebb valamely itten az partba lívö forrás 
kedviért is. Estve felé nagy zúdúlás lün az német tá
bor sánczába, mintegy rendkívül való nagy lövő szer-
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számnak az sónussa, kinek (alkalmatosságával nagy 
por és sfirfi füst vetette fel magát az aerben, valamely 
risze a német puskaporának felgynladván. Az meleg
ben déltájban a tövisek megszűntek volt, estve felé 
penig mind két rlszrül újobban hozzá fogtanak. Szép 
idő volt. 

13. Hetfó. Az éjjel a törökök annál is jobban 
megerősíttetik sánczokat, álgyúknak való bateriákat 
is csinálván, és azokba a lövő szerszámokat is meg
szaporítván, kikkel ma nagyabb mértékben kezdték 
elazlövíst. Sándor nramot küldtem fel a vezér tulajá
hoz valamely oranyiczákat kívánván a vezértfii, kik
kel magam gyalogival próbát tétethetnlk az német 
hidján felfii a Dunán fel s alájáró hajóin az ellenség
nek, de az válaszadás holnapra differáltatott. Nagy 
hévsiget s alteratíót is érezvin magamba, reggel él
tem a szokott és doctor által praescribált orvosság
gal. Az fö vezér az dombon lívő nagy sátorait s ke
reteseit több körülötte lívö hadai sátorival együtt levon
ták, és az elsőbben csinált tábor sánczán vonták fel, a 
török tábor nagyabb riszinek sátorit is penig a két 
sáncz közé. Egynihány száz tatárbúi álló portája ment 
azontba a tatár Chámnak is Eszék felé. Érkezek meg 
Sándor Gáspár aram is a vezér kapajárúl és a sán-
czok járásából, ki is nap estig ezen dologban és szol
gálatban applicáltatott, delineálván az sánczokat, a 
mint megjárta; referálja, hogy a török igen megerő
sítette, hat öreg álgyut vonatván be Csaffer passa is 
a maga sáncfának bateriájában. Ali passa is mosaro-
kat kiretvin a vezértfii, hármat küldött a Duna szi-
getjfbes Üvő sánczában, hogy onnat az ellenség híd
ját és gályáit bombardálhassa, minthogy ö is az sán-
csát a szigetnek orrába vetette, referálta, hogy a ve-
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zér parancsolatot adván ki, hogy az ellenség sánczá-
hoz közelebb újabb lineábúl álló sánczhoz fogjanak. 
Csaffer passa és Mahmut Bég Ogli intíztík el a Sán
dor uram jelenlítíben:hol fogjanak hozzá? Tétettem 
insinuatiót Mahmút Bék Oglinak az öcscse által, ha kö
zelebb esnek az ellenség sánczához, mennyibe vi
gyázzanak, s magokat oltalmazzák az ellenség mínai-
túl. Az oraniczák iránt is ma ada az vezér tihája vá
laszt, hogy a vezér rendelíst títetett az oraniczákrúl, 
és a tatár Chámnak s Csaffer passának kéziben fog
ják adni, onnét kirjenek az én hadaim szüksigire is, 
izente azt is a tihája, hogy két százig való gyalogot 
küldjek el Kort bekkel tíz napi éléssel itt az tábor 
körüljáró és a sákmányosokba kárt tívö gyalog pan
dúrokra. 

14. Kedd. Petróczi István uram mellett livö gya
log hadaimnak felit elhozattam, de Kürt bék csak 
estve jfivin hozzám, (kivel is együtt rendeltettek) ma
rul elmúlt expeditiójok. Felestököm tájba a német 
sánczába livö hadakba mintegy három vagy nígy eze
rig való risze, kik lovas regimentek voltak, kijötte-
nek vala az magok sánczábúl a törökökttíl az éczaka 
s nímelyektfil csak ma kezdett új sánczoknak impe-
diálására, kik is fél pistoly lövisnyire lehetnek a né
met sánczához, sokáig tartó lövöldözte s puskázás 
után az törököket az még el nem kiszült új sánczok-
búl ki nem üzhettík, hanem az arnoltok nyomultak 
volt ki, az hatok megett livö erős sánczokhoz retira-
dálván, de azokat is mind a magok egyéb hadai, mind 
penig nikápolyi Ali passa vele livö seregekkel meg-
segitvin, ugyan akkor mindjárt vissza szállván, azon 
az oldalon az ellensiget igen megnyomták, és a ma
gok sánczáig hátokon mentenek s vagdalták, az meg-
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szaladt arnolt tisztekben háromnak vitette fejit az 
fővezér. Az mely rísze a jobb kéz felöl való sánczai-
ra jött az törőknek, azok ugyan jobban keminkedtek, 
de ugyan az új sánczbúl is, kihez csak ma reggel fo
gott hozzá a jancsárság, ki nem nyomhatta az jan-
csárságot, sokáig tartott az megszűnte nélkül való 
puska s álgyú ropogás mindkét ríszrül, kinek is egy 
alkalmatos dombról látója voltam én is, az Dunának 
inneksö ágán lívö furkáták azon a szárnyon lívö el-
lensignek sokat ártottak, és magokat jól viseltik. 
Ezen velitatió az két riszrül egynihány száz ember
nek elveszlsivel ment véghez, de a németben több ve
szett el, az töröknek az maga sánczaiban nagyubb 
securitása* livin. Ezen próbatitele után az ellenség
nek én is helyt változtattam, és az vezérhez közel a 
francziák szomszédságában az legelsöbben építeni kez
dett török sánczán innen szállottam. Érkezek Pogány 
Zsigmond is délután Poserolczárúl, ki is Madács Péter 
uram oda való menetelijig rendeltetett volt ottan tiszt
nek, hozott mind Madács uramtúl Poserolczárúl, mind 
Fejérvárrúl felesigemtűl és több ott livö tiszteimtül 
leveleket, Fejérvárrúl jött törökökhöz és tatárokhoz 
associálta magát. 

15. 8zerda. Küldöttem volt az arnolt passához 
Mahmut Bék Oglihoz Orlai uramat, instálván neki, 
hogy Zofiában lívö erdélyieknek az vezértül interten-
tiójokra rendelt költsiget, és élésekre való fermánt 
venné kézihez és küldené meg nekik, minthogy az 
zofiai passaság is övé, és Zofiában locumtenense is 
vagyon, ott adasson más pinzt e helyett, kit is jó szív
vel megcselekedett az én tekintetemért, assecurálván, 
hogy harmad s negyed napok alatt bizonyos emberit 
küldi, csak küldjem kézihez mind az élésekrtil való 
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fermánt, mind az nekiek szólló leveleimet, ex super-
abundanti izenvín azt is, hogy ha Isten ezt az ellen-
siget általok megszigyeniti, ez az ö mnnkájok én éret
tem livín, ha Isten adja, Magyarországba vagy Er
délybe beültetnek, nekem egyéb dolgom ne legyen, 
hanem csak imádkozzam. Palaticz István szolgámat 
expediáltam hatod magával délután Landor-Fejérvár-
ra és Poserolczára szólló levelekkel, pro majori illios 
securitate az mostani l.-fejérvári passának is íratván, 
és törökül irt útilevelet is adatván kézibe, ha törökre 
vagy tatárra akadna. Reggel jött vala újabb intima-
tióm az vezér tihájátúl, hogy az gyalogokkal és Kort 
bekkel lovasokat is küldjek; Horvát Ferencz kapi
tányt azért 70 való lovassal Kürt bekkel egyníhány 
napra való éléssel expediáltam a vezértül intimált 
dispositio szerint, hogy a tábor sákmányosira kijáró 
ellensígnek ártani igyekezzenek, ezen expeditió után 
jött újabb ordinantiája a vezérnek, hogy magam mel
lette maradjak, egyéb hadaimat penig egy értelmes 
tisztviselőmmel és Kürt bekkel expediáljam Kerevics 
nevű palánkhoz, az hol is subsistálván az hírekre vi
gyázzanak, a vezért tudósítsák, és császár szolgálati
ban tanáltassanak, revocálván azért Horvát Feren-
czet Kürt bekkel, és Petróczi uramat is a több vele 
maradt hadakkal mellém hivatván, az elsőbbel meg-
egyeztetvín, és az utólbbiakatis megélésezvín, Petró
czi uramat a hadakkal és Kürt bekkel estve felé ex
pediáltam. Sándor Gáspár uramat is Petróczi István 
urammal a végre elküldvín, hogy ö kegyelme is ex-
periálja azon helynek alkalmatosságát és a hadak 
ottan való subsistáltatásának módját, elégette-e, vagy 
csak pusztán hagyta az ellenség? a mint a vezérnek 
híre van felöle, és hírt hozzon ö kegyelme felőle. Az 
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hadak expeditiója után jött hozzám de Lóra uram, 
tött relatiót, hogy az vezérrel tegnap szembe volt, 
nem akarta neki megengedni, hogy emberit küldhes-
se Drinapolyban az oratorhoz, még ezen két tábor 
között való dolog el nem válik, kérte azon is a fran-
cziát a vezér, hogy járja meg a törökök sánczait, és 
minthogy experientiáját hiszi az hadakozó tudomány
ba, ha mi correctiora valót lát a sánczokba, jelentse 
meg neki. Volt sokáig discursnsom vele ezen törökök 
operatiói és az ellenség dispositiói felöl micsoda opi-
nióval legyen, csak azt mondotta : nem hiszi, hogy a 
török asseqoalhassa intentióját, mert az németnek csak 
az a vége, hogy időt töltsön, ezen campaniát elve
szesse, és a törököt a maga sánczára várja, két esz
tendőtől fogva muniál, és akkor teszen a törökökben 
sok 'kárt s oltalmazhatni fogja a sánczát ellene, ha 
penig az elsöbtil kinyomnák is, megint a másik sán-
czába, kit elszakasztott, recipiálja magát, harmadikát 
is csinálhat két három ezer ember capacitására valót, 
a vár is jól van muniálva, az mikor akarja, annyit 
hagyhat, a mennyit akar, mert hogy a nimet gályái
nak a törökök csektereji árthassanak, nem hitetheti 
el magával, a két vigin is a hídjainak a németeknek 
nem csak sánczai, de bástyái is livin, azoknak is os
trommal nem árthatni, gondolhatja azt is, hogy ha az 
idők eltanálnának essösödni és hidegedni, s az nimet 
addig snpportálhatja az obsidiót, akkor a török meg
kedvetlenedik , az alatt ostromokon is ezerek fognak 
elveszni, re infecta oszol el, a nimet penig eléri az maga 
czélját Küldöttem volt emberemet levelemmel atefter-
dárhoz, Skerleturam opiniója szerint insinnálván neki, 
hogy ma érkeztek a császár éléses hajói fel, mi is a csá
szár szolgalatjában livin, itten azért minket se felejtsen 
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el; kire csak a volt válasza : adtak Fejérvárott, most 
nem adhatnak. Csaffer passának ÍB az mely levelet 
küldöttem volt, kedvetlen s distractus livín, annak is 
csak az volt válasza: Könnyű,úgymond, a fejedelem
nek irni, a mi eszibe jut, de nekem arra való időm 
nincsen, csak letette az levelet, válasz nélkül jött el 
tüle Sándor uram. Madács uram levele érkezvín Po-
serolczárúl, kiben írta, hogy valamely lármára nízve 
a poserolczai törökök szállást kírvín cselédeknek, be 
szállította a palánkba őket, a paraszt emberek fer-
mányát nyervin a vezérnek, hogy senkinek ne szol
gáljanak, szófogadatlankodnak, a cserneczeiket is 
ngyan avezérfermányára több faluk lakosival együtt 
elakarván helyekbül a városra szállítani a törökök, 
az ott való malom a nriatt pusztán marad, ezekrfil az
ért két memóriáiét írattam a vezérnek, és a mellett 
egy levelet is az tinajának, kiben a poserolczai törö
köknek a kuruczoktúl való szállást adást, és a pa
lánkba való beszállíttatásokat is insinuáltam, mely le
velet és memorialékat is Sándor uram a vezér tihája 
mellett lakó Oszmán csauz kéziben adta. Szép idő volt 

16. Csötört&k. A fővezér ma kétszer küldte agá
ját hozzám, elsőben köszöntvín és egésségemrül tu
dakozódván, kérdeztette, ha az Csereviczre rendelt ha
daim elmentenek-e, mennyin és mikor? Mondám: Teg
nap mentek el, voltak hatodfél százan, de még ben-
nek el is maradtak, kik utánnok fogják kisírni azim-
pedimentumokat. Kérdezte, kit praeficiáltam elikben? 
mondottam : Petróczi uramat Kérdé az aga: az-e, a 
kit Fejérvárnál is az hadakkal Alajjal bemutattam? 
Mondám : Igen is az, de a tihámat is elküldöttem, 
hogy a mi karba hagyja őket, szemmel látott dolgot 
hozzon a vezérnek. Ugyan azon agáját küldte má-
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sodszor is hozzám a vezér, azzal az izenettel, Csere-
vicz felöl valamely taraczk tövisek hallatnak, az kire 
nízve az tihája, úgymond, a királynak kisöbben tér
hetne meg, küldjem azért újabb emberemet, a ki on
nét egy órával elébb hozzon hírt a vezérnek, miben 
van ott a dolog. Kire adám válaszúi: Mindjárt kül
döm emberemet, de egy tatárt kívánok a vezértül, 
mert egy két kurucz magába nem járhat, egy kis idö 
múlva azért a tatár Chámnak izenvín az vezér felöle, 
két szolgámat levelemmel Petróczi és Sándor Gáspár 
uraimék után elküldöttem elsőben is a tatár Chám ka
pujára, onnan rendelvín egy magyarul tudó tatárt mel
léjek. Zofiában lívő erdélyieknek a mellettem livő er
délyiek írtak az én parancsolatombúi, az vezértül ren
delt költsigek és kenyerekre szerzett fermányok vi-
gett, és hogy legyenek csendességben ezen két tábor 
között való dolognak kimenetelijig, nem felejtem őket 
akár mint menjenek itten az dolgok, az feljebb irt 
élésrűl való fermánt is, úgy mint erdélyiek kapithihá-
jának Orlai uramnak adván, hogy Mahmút bék kézi
hez assignálja, minthogy már a pénzt kézihez adta. 
Az francziák közel livin szállva hozzám, hivattam őket 
ebidre magamhoz az conversatio kedviért. Érkezek 
meg estve felé Sándor Gáspár uram is Csereviczrül 
azzal az hírrel, hogy Csereviczét, ki is ide csak 3 
órányi föld, pusztán tanálták, az benne livö nip az 
Dunán által a túlsó partjára Cserevicznek elleniben 
szállott, és hogy az én hadaim oda beszállottak, két 
taraczkjok livin, erre által lövöldöznek hozzájok, meg 
nem égettik az helyt, hanem üressen tanálták, külső 
sáncza is a annak kapuja is van, azomba kis kastély-
kaja, kapuja és alkalmas árka is vagyon. Ma déltáj
ba bocsátkozott azon le a Dunán öt hat százig mus-
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katiros német fenyő hajókon s jöttek le Pétervaradin 
felé Eszékbül, vagy Buda felöl, még nem tudhatni. 
Jött azzal is Sándor uram, hogy hajókat sollicitáljon 
a vezérnél, mert azzal tehetőinek próbákat, és nyere-
siget is reminlhetninek az kuruczok, az minthogy meg 
is igírte a vezér, hogy adatni fog, és azután egy agá
ját küldvin hozzám fermánnyal a tételi bekre szólló-
val, hogy tíz csolnokat adasson a keze alatt való csol-
nokokbúl a kuruczok szüksigire, de éczakára halad
ván a fermán dolga, a hajók kézhez vitele és a hajók 
a hadak után való expeditiója is holnapra maradott 
Értvin azomba, hogy újabb sáncz munkájához fogott 
a török a német sánczboz való közelitisire, és a kö
vetkezendő ostromnak kíszítísire, minthogy itt a tá
boron a fővezér ntán két három boncsokos vezérnél 
több nincsen, úgymint Csaffer passa és Miszirli Ogli, 
a fővezér azért ezen két három boncsokos vezérjit a 
császárnak a sánczokban beszállítván, bal szárnyára 
való munkát és operatiót bizta Csaffer passára, az 
jobb szárnyán való dispositióját és arra az oldalra 
rendelt hadaknak commendáját bízta Miszirli Oglira, 
Csaffer passa commendája alatt lívín égiszen az ar-
noltság, kik Mahmut Bék Ogli, Kaplan passa és kis 
Csaffer passa tisztsígek alatt vadnak, azon kívül az 
urmeliek és nimely tengeren innen lívö tartományok 
hadai, kik ilyen oporatiókban sánczba tartoznak be
menni. Miszirli Ogli commendája alá adatott penig 
az egísz jancsárság a jancsár agával együtt, azon 
kívül a bosznai hadak, és nimely tengeren túl lívö 
tartományok hadai, maga a fővezér is a maga sátori
búi kiszállván, egy kis sátort az első sánczoknak ol
dalába vonatván, az alá szállott, azon a völgyön mel
lette lívín mind a maga öt ezer fizetett hada, mind a 
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Mahnmet zászlóhoz köteles hadak, úgymint: abulyuk, 
szpaiak, kiket úgy egyéb hadakat is széledni nem 
engednek, nagy vigyázás livin arra, hogy a sákmá-
nyolók alkalmatosságával is fegyverfogható ember 
ki ne menjen, hasonlót követvin el a tatár Chám is, 
ki is a vezérhez közel vanCsafferpassa sánczai háta 
megett; Írattam azért két levelet törökül Csaffer pás
sá kapncsilár tihája esmerösömnek, és agyán Miszirli 
Ogli vezérnek is, kik is csak complementizálásbúl 
állván, és pro praetexta Írattattak, hogy azokkal kül
detett szolgáim a sánczoknak constitutióját, és a tö
rököknek újabb munkáját experiálhassák, kik is re
ferálják, a török sánczait igen megerősítette, és most 
is kivált a lövő helyeit, a honnét lütet, igen erősíti, 
nagy kasokat fonatván és azt földdel megtöltetvln, az 
mely harmadik sánczot most kezdett az török csinál
ni, azt is jól megerösitvin, abba is taraczkokat vona
tott, de az nagyobb álgyúi még az második sánczába 
voltak, és ezen harmadik sánczmár oly közel vagyon, 
hogy a pistoly lövís is jól be szolgál a német sánczá
ba. Az németeknek is szorgalmatos mnnkálódások 
látszik a sánczokba, mintha keresztül sánczolná és 
kissebbre csinálná az maga sánczát Az törökök nagy 
borona fákat s vastag gerendákat vitetnek a sáncz 
felé, hosszú horgas fákat is csináltatván, kinek az 
végein mintegy csákány forma horgok vadnak. Vala
mely franczia szökvin ki, és a németnek a sánczai 
körül mináit mondván, az törökök azokat szorgalma
tosan keresik, egy ember magosságni s annál is 
hosszabb vastag vas fúrókat csináltatván. Az mely 
vezér agája a hajók felöl való fermánnyal jött vala 
hozzám, a beszüli, hogy most estve felé a harmadik 
sánczán kivúl is hozzá fogtak újjobban! az törökök 
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az ásáshoz, afféle utat csinálván a német sáncza felé, 
a kit egérútnak szoktak nevezni. Most Orlai uram 
bánván a lábommal , kissebb kírő noha most sem jár 
bele mint másszor, mindazáltal ma az matéria jobban 
indult meg. Az szokott orvossággal való élésemnek 
ma hasznát érzettem, mert a karjaimba s vállaimba 
érzettem ma, hogy felkölteni, nagyubb nehézsiget, 
hogy felköltem, ki is az után elmúlt. Szép idő volt. 

17. Péntek. Az fővezér fermánnyal az én hadaim 
gzüksigire, minthogy Cserevicz a Duna mellett van, 
5 hajót rendeltetvín, Sándor uram kézihez is vette, 
úgy valamely ónat s puskaport is a hadaknak. Az 
tételi Musztafa bék és az szerémi Fejzulla bék in-
stantiájokra azt is megengedvin nekik, hogy az hoz-
zájok tartozó végbeli török gyalogok is az magok 
oraniczáival Csereviczbe mehessenek a kuruczok 
mellé, és vélek együtt próbálhassanak s járhassanak, 
kikkel az én embereimet is az elrendelt hajókkal 
Sándor Gáspár uram megegyeztette, és én magam 
mellett lívö palotásimba s puskásimba rendelvin egy 
hadnagygyal azon hajóknak kézhez vételire, és mind 
a hajóknak, mind a puskapornak s ólomnak elkísírí-
sire. Az németeknek a sánczokban sokáig tartó do-
bolások réz dobon s mintegy kiszülísek volt, Vak 
Bottyán nevű labancz kapitány a maga ezerivei ki is 
jött volt ellenkezni, de a Dunának inneksö riszin lívö 
furkáták magokat azonnal kimutatván, és taraczkok-
kal hozzájoklövöldözvin, csakhamar bement újobban 
a sánczban, gondolván a vezér, hogy ezek után a több 
hadak is ki fognak jtíni, volt egy kis lárma az török 
táboron, mindenfelé elküldvín a vezér a hadak közt, 
hogy felüljenek s kiszen legyenek. Nap feljütte után 
mint egy két órával érkezek a török császár kapu-
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csilár tihája, az fővezérnek és tatár Chámnak az csá
szártól kilics kafftánt, az az kardokat ésnusztal bél
lett kafftánt hozván, a mellett hatiseriffjit is, az az 
maga kézivel irt levelit az császárnak. Pnblicáltatá 
azomba azt is a török táboron a vezér, hogy valaki 
az ostromkor egy szál kardra íratja magát, az csá
szár kincsibtil húsz tallér baxis, az az kötelező pinz 
adatik neki. Estve felé a hajókról két faltörő álgyú-
kat is vittenek el sátorom mellett a törökök legelső 
sánczaiban, kiknek a nagyubbika 24 fontos, a kisseb-
bike 18 fontos. Tegnap szökött ki egy franczia a né
metektűi, kit is a vezér törökösen öltöztetett, és a 
maga sánczába küldötte, ki is az németeknek két he
lyen lívö minaira vitte a törököket s ki is vettík a 
fold alul azon két helyen lívö német minaibúl a puska
port az törökök. Volt nálam Cserkesz bék, régi isme
rősöm, ki tavaly is a tatár Chám mellett lakott s most 
is jelentettem neki, hogy a tatár Chámot eddig is meg
kívántam volna udvarlani, de a tatár Chám izeneti a 
livin, hogy onnét adnak hirt, az mikor idejit látja, én 
is attúl vártam, egyébiránt régi jó uram livin, és ath-
nameja is livin ezen tatár Chámnak nállam, ü hozzája 
lehet nagyubb bizodalmom. Kire felele : Megmondja 
ezen szót a tatár Chámnak. Curiosus livin a török ri-
szírül való accomodatiónkrul, azt is mondottam neki. 
Csodálkozott rajta annyival is inkább, hogy még Po-
serolczán is lenni hadaimat hallotta. Az váradi, ki 
most szerémi, és ugyan az tételi békék jöttek látoga
tásomra, kikkel proconfirmatione ugyan csak azt vé
geztem, a mit Sándor uram vélek végezett, kik is be-
szillék, hogy ma Ali passa Duna kapitánya volt a fő
vezérnél, referálván, hogy a Dunátúl való tövisekkel 

az ellenség gallyaiban már kettőt elrontottak, kiknek 
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is hasznát már az ellenség nem veheti. Ma rendkívül 
való meleg volt. Estve felé perig szél is támadott, az 
elmúlt éjjel penig híves idő volt 

18. Szombat. Az hajókhoz és a vele livö végbe-
liekkel rendeltetett hadnagyom vele livökkel vissza 
jött ma sátoromhoz, a törökök a békék akaratjok ellen 
is a kurnczoknak hajókat adni nem engedvin, söt 
mocskolódván is vélek, amazok is parancsolatombúi 
felhadtak rajta, panaszt tétetvín Sándor uram által 
irántok a vezér tinajának, ki is appraehendálván, és 
a vezérnek is megmondván, mondott olyat: Az tételi 
Mnsztafa bék, a mikor megtér, vegye fel magával 
Sándor uramot, meglátja, mint tanítja meg: mint kel
lessék a vezér fermányát becsülleni, az emiitett törö
kök ma próbakippen által menvin a Dunán, az ellen-
slgen ugyan nem próbálhattak, hanem valamely há
rom üres hajót nyervín, azzal megtértének. Az mely 
két ágyút az estve is vivinek el, azokat a vezér a 
maga sánczába vitette be, a mely három ezerig való 
fizetett gyalog hadai vadnak azoknak sánczokban, 
kiknek is a vezér a mely oldalban livö sátorkába va
gyon, előtte vagyon a sánczok, mely sánczokbúl ma 
reggel tíz álgyúbúl lütetett a vezér, alkalmas munkát 
vittek az éjjel is véghez a törökök, és már igen kö
zel vittik a magok ásásit a német árkához, két felöl 
is azomba mosárokbúl lüttek be a törökök a németek 
sánczába, és erre a török tábor felé való lövisit a né
metnek alkalmasint el is vöttik, és más felöl az né
metek is nagy munkát tesznek oda be, a magok sán-
czábúl elszakasztott riszt erössitvin, ésazonisálgyúk-
nak való helyt s bástyákat épitvín. Falaticz István 
szolgám érkezett meg Fejérvárrúl felesigem, és ni-
raely ottan hagyott, s Poserolczán maradott híveim 
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leveleivel. Petróczi uram is küldött hírt, hogy Csere-
vicz elleniben szállott valamely lovas ellenség, sáto
rokat is vonatott fel, és hogy az mely monaszteriában 
palotásim hadnagyát be szorították az pandúrok, zász
lókat kfildvín arra felé Petróczi uram, ki kisirtette 
Csereviczre, kirül is hírt adtam az vezér kapujára. 
Izente azomban azt is a vezér tihája, hogy egy török 
szökött ki a németek sánczábúl, ki is olyat beszil, 
hogy Haizler két ezerig való lovassal Bukovár s Eszék 
felé ment volna, kiben Sándor Gáspár uram adta olyan 
opinióját, hogy azon törököt igaz embernek nem hiheti, 
és az ilyet az németek csak azért küldték ki, hogy 
az ily hírrel a török táboron confusiót csináljon, méltó 
volna az ilyen törökre vigyáztatni, hogy penig Haiz
ler két ezered magával erre jöjjön lármát csinálni, az 
egész lehetetlenéig, ha ilyen hírt hallanak is, ne con-
fundálódjék a vezér, contánuálja a sánczokbnl az ope-
ratiót, híres embernek tartatván az törökök közt Haiz
ler, azért hiresitik,ha mutatná is magát, vagy két ezer 
lovast a kuruczokkal, tatárokkal expediálván, azok
nak is a vezér árthat, s elkezdett operatióját is követ
heti. Szép idö volt 

19. Vasárnap. Az vezér kívánsága a lívín, hogy 
Eszék s Bukovár felé portásokat küldjek, paran
csoltam felöle Petróczi István uramnak. Az elmúlt éj
jel igen nagy szél volt. Csereviczre az oda rendelt 
hadak egyníhány napi szüksígekre éléssel szekereket 
küldöttem, Petróczi uram tudósítása jött, hogy 45 
hajó jött el azon ma délután, kikben németek látczat-
tak, és hogy Horvát Ferencz kapitány is megérke
zett, Hok alá járván, de senki ki nem jött reá. Az fe
jérvári Eming jött hozzám, mutatván az vezér két 
emberre adott szabadságát s czéduláját, ki mellett 
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Fejérváirtf bocsáttassák, és hogy Sándor Gáspár aram
mal lőtt beszíd szerint nekem kívánván vele compla-
cealni, a maga társa vagy szolgája helyett, ö az én 
emberemet jó szívvel elviszi, mely discretióját neki 
megköszönvín, adjungáltam melléje én is Szabó An
drás nevű szabómat, irván választ általa az Palaticz 
István hozta levelekre, insinuálvánazombafelesígém
nek is ezen török által lejendő correspondentiának 
modalitását. Az németek sánczábúl ma elsőbben erre 
az török táborra livő sánczokbúl álgyúkbúl, azután 
apró puskákbúi nagy lövísek voltának, meg azokból 
a bástyákbúi is, az kiknek lövisit gondolhatta volna 
ember, hogy elvette volna az török; alkonyodáskor 
penig az hidjánál llvö sánczokbúl, bástyákrúl, úgy az 
gályáibúi, és az várbúi három ízben egymás után an
nál nagyabb lövlseket tétetett álgyúkbúl. Az császár 
kapacsilár tihája is mely ajándíkokat és kafftánt hozott 
a vezérnek, és tatár Chámnak az hatiseriffel együtt, 
még eddig csak in silentio volt, differálván az vezér 
ahoz tartozó caeremoniakat és az hatiserhfnek publi-
cálását, hihetőbb, hogy a tiszteket s passákat az sán
czokbúl már ki nem hivathatván. Jó idő volt 

20. Hetfu. Az bajnrdelemi Sárkány Ibraim pasaa, 
kivel az én lovas hadaim is együtt teleltek Bujurdelem-
be ez télen jött látogatásomra, jelentvín az vezér fer-
mányára jött, és már a vezérrel is szembe lívin, a ve
zértől az én hadaim mellé Csereviczre rendeltetett, 
míg ezen két tábor dolga egy felé elválik, lehet ő .is 
170 lovassal, eleitfll fogvást való devotíójához kípeat, 
a kit hozzám tartott, offerálván magát minden tülele-
hetsíges dolgokban, kit Bajordelemben laktával ia 
az koraczokhoz comprobálni igyekezett, jelentvín in 
confidentia hittel és viagálódván elsőbben állapotunk-
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rúl, hogy errűl az fővezér ríszlriil való gyenge acco-
modatiónknak nem egyéb az oka, hanem az tatár Ohám 
kedve bomlása, azért fogjam meg köntösit, egynihány 
ersziny pinzzel is keressem inkább kedvit, mert min
den dolog ö rajta áll; újobban felmenvín tülem a ve
zér kapujára, megint onnét hozzám befordulván, hozta 
a vezér irása alatt egy teszkerejít, kiben parancsolja, 
hogy Ibraim passa Csereviczre rendeltetvin, ott való 
embereimnek parancsoljam meg, az csata járásban 
vele egyet értsenek, az ö hírivei cselekedjenek, és az 
császár szolgálatiban vele együtt tanáltassanak, kí
vánván azt tülem, hogy Petróczi aramnak írjak felöle, 
mivel ma ö is oda fog menni, kire nizve írtam ugyan 
általa az vele való jó correspondentia tartás felöl Pet
róczi uramnak. Hozá elö ezen alkalmatossággal, hogy 
a kuruczoknak a vezér és tihája előtt való recom-
mendálásokban jó kapitihájok volt, és hogy az fö ve-
vezér meg hadta neki, oda menvin s minden dolgot 
meglátván újobban jüjjön be, s ha mi szüksíges dol
gok lesznek, az vezér administráltatni fogja, hiszi Is
tent, hogy az ő oda való meneteli vei az ö becsületiis, 
s azzal együtt a kuruczok becsületi is a vezér előtt 
nevekedni fog, lesznek onnét olyan alkalmatosságok, 
mondotta azt is in confidentia: noha úgymond, Isten
nek hála, ez a vezér erőssen fogta a nimet ellen való 
dolgot, de minden dolog Isten akaratjában áll, ha az 
török ríszre szerencsétlenül fordulnak az dolgok, ő 
az en hadaim felől micsoda ítélettel legyen, mert ak
kor félhetne valamitül, holott Bujurdelembe lítekbe 
maga a vitézlő rendtül hallotta, hogy ezt az eszten
dőt, valamire mennek az dolgok, megvárják, de Isten 
őket úgy segélje, többé nem szenvednek. Kire én is 
felelék neki: Az oly időben, kinek mi lehet az sziví-
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ben, én senkiért kezes nem lehetek, hanem annyit 
mondhatok, hogy Petróczi István levin ottan azon ha
daknak fejek, ö benne nem kitelkedhetik, más az Sándor 
Gáspár uram után főbb kapitánonyom a ki lehetett 
Madács Péter Poserolczán lívin, rendeltetett ennek a 
mellettem lívő hadak cselldínekgondviseUsire, az kik
nek Poserolczán cselédjek vagyon, az livin zálogjok, 
azoktúl sem tarthatni; szolgáimba küldöttem oda, úgy 
palotásimba s karabilyosimba is, az kik nekem köze
lebb való s hitelesebb embereim, ha kik más gondo
lattal volnának is, jó sereggel livin Sárkány passa is, 
azok ellen váljon nem tehetne e, és ellene fel tenni valaki 
merne e? mely szókkal ö is convincálódott, mondván azt 
is: Csaffer passátul, a mikor a palánki, s galambvári ca-
sns lőtt volt, olyan fermányt vett volt, hogy a Bujur-
delemben telelt kuruczokat levágassa, de ö nem cse
lekedte, söt ez után is szolgálni kivan, nem az mai, 
hanem az holnapi napért. Kire én: Ugyan is ember 
emberrel jó, és ma ö minekünk szolgáljon, lehet oly 
idö, hogy mi is holnap neki szolgálhatunk, mondván 
olyat is neki, Csaffer passa fermányát ha követte 
volna, engedhette e volna azt meg a török törvinye, s 
hiti, hogy az ártatlan szenvedhessen másirt? és ha 
meg esett volna is, ennek mi lőtt volna a vége? és ha 
az bujurdelmiek felöl olyat parancsolt, hasonlót kel
let hát parancsolni az Poserolczán mellettem livők fe
löl is. Ekkor megeskövék, hogy az Poserolczán li-
vökrűl is s az Bujurdelembe livök felől is déványban 
végeztetett, hogy le vágják, az én szemílyemet és az 
kapumhoz tartozó szolgáimat kiválasztván, mert a 
hadak felöl volt csak az szó, de tudja azt, hogy azért 
a feje Csaffer passának el veszett volna, és hogy én 
ö neki mind ma, s mind mindenkor szolgálhatok, mert 



643 

király Hvin az nevem, az hatalmas császárnak egy 
vezérje formában tartatom. Ezzel el bucsúzék ttilem 
sok complementizálások s ajánlások conclndálásával, 
tívín relatiót arról is confidenter az említett Sárkány 
passa, az ellenség dolgában mennyiben értekezett a 
vezér tőle, és mennyiben adta ö is opinióját. Volt ná
lam Abdnlkadit nevű szerecsen passa is, ki is az mi
kor a császártál Drinápolybúl vissza jöttem, akkor 
nisi passa volt, s nála is voltam, disgustatus Hvin a 
vezér iránt, sokat a mostani vezér és ministerei el
len, úgymint tudatlanok ellen beszfllett, az tábor strá-
sálására rendeltetetett volt ezen passa, mikor a tábor 
ide szállott, és azolta mind az mezőkön lakott. Jött 
azután hozzám egy tisztviselő tatár Imrize, lengyelül 
tudó, kivel is már egyníhány esztendeje, hogy esme-
retsígem van, azzal is sokat beszilgetvín confidenter, 
jelentette, hogy az ő déványok is megegyezett azon, 
hogy addig a fővezér más dologhoz ne fogjon, míg 
ezen a dolgon, a kiben most vagyon, által nem esik, 
kötelezvin arra az Imrizek is magokat, hogy ők is 
nem kivannak addig sohová menni, valamíg az török 
nemzet ezen az ellensígen által nem esik, minthogy 
éczakának idejinis mindenkor minden lesben az egísz 
tatárság a ki fegyverre való, a tatár Chám mellett szo
kottlenni, ha szinte nappal nem látszanak is, minthogy 
nappalra a lovoklegeltetísekedviért kiszoktanak ter
jedni. Ma keztenek az ellensíg sánczábúl is gránáto
kat bánni az törökök sánczában. Volt ma valamely 
praemittált nagy obtestatiokkal lőtt titkos proposi-
tiója Sándor aramnak az francziai orator, az nállam 
lívő francziai doctor és ugyan Orlai Miklós uram kö
zött interveniált egykori discursusrúl, az hol is, vei 
monstrum, vei Anti-Christus involvebatur. NB: és 
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hogy abban a formában nem lehetne oly hívem az, ki 
kívánhatná, ect. ect. Az fö vezér tihája hivatá Sándor 
nramot, izenvín általa a vezér nevivel, hogy azbnjur-
delemi Sárkány Ibraim passa, és ugyan Katona Musz-
tafa bék is az hozzájok tartozó vitézekkel az török 
tábor sákmányosira járó, s azokat károsító pandú
rokra rendeltettenek, kik minthogy lovasok, azoknak 
nem árthatván, én az én gyalog hadaimat rendeljem 
melléjek, a ki azok közül nyelvet hoz a vezérnek, jó 
baxissa, az az ajándika líszen, az bujurdelemi passá-
hoz tartozó hadak mintegy száz húsz lúval az én sá
torom mellett menínek el Csereviczre az én hadaim 
mellé. Jó idő volt. 

21. Kedd. Az török sánczaiban küldöttem embe
reimet az éjjeli és tegnapi monkájoknak revideálá-
sára, és az nímetek szapora lövísinek s kivül látható 
mnnkáj oknak experiálására, az honnan is meghozták, 
hogy az németek mind a vezér sátora és előtte livő 
sánczai felé, s mind penig Csaffer passa sánczaira 
szaporán lövöldöznek, és már bombákkal s gránátok
kal is, ma is egynihány bombát ltittek ki az Csaffer 
passa sáncza felé kiváltkípen, hasonlót követvín az 
törökök is vissza a németek sánczaira, túl a Dunán 
is a Duna parton a hidjátúl nem messze csinált az 
német egy bateriát, kibül hat lövő szerszámmal lövöl
döz az Csaffer passa sánczaira, de még eddig azon 
lövísek kárt az törököknek nem töttenek. Mind a fő
vezér a maga szálló helyin, mind penig más nagy ren
dek a német bombái s granati ellen az magok sán-
czaiba moniálták magokat. Küldöttem a tatár Chám 
kapujára is emberemet valami német nyelveknek hí
rekre nízve, kiket az tatárok hoztak, de arrúl egyéb 
hírem nem jött, hanem hogy Eszéknél fogták el vala-
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mely nimeteket a tatárok, s azokat hozták az estre 
az tatár táborra. Küldöttem ordinancziámat Pctróczi 
István uramhoz, hogy mellette livö gyalog hadaimat 
az fö vezér kívánsága szerint rendelje el Sárkány 
passa és Katona bék mellé az pandúrok persecutió-
jára. Ma Ifin pnblice audientiája az minap érkezett 
császár embereinek is, pnblice kafftányozván fel a fö 
vezér a császár nevivel, és a császár küldte kardot 
is pnblice kötvin fel az oldalára, a vezér sátoraiul 
ezen caeremonia után ment azon császár embere az 
tatár Chámhoz, oda is nusztal béllett kafftánt s kardot 
vivin az császár nevivel. Az Landor-Fejérvárott ha
gyott Ismail passa embere menvín vissza az urához 
Fejérvárra, ki által én is küldöttem levelemet felesi-
gémnek. Az mely hatiserifjeit hozta penig a császár
nak feljebb említett embere, azokban semmi extra 
ordinarius parancsolatja a császárnak nincsen, hanem 
csak stilo solito Írattattak, hogy tudniillik, mind a fű-
vezér, mind a tatár Chám az török hit ellensígeknek 
ártani és az Ocsákokkal, az az imperialis hadak tisz
teivel divánkozván, a mi legjobb, azt elkövetni igye
kezzenek. Az tatárok Eszék tájárúi két három német
nél és egy rácznál fegyveres embert többet nem hoz
tak, hanem földe népéből álló rabot hoztak ötvenig 
hatvanig valót, de ezeket minthogy behódoltak volt, 
a fő vezér elbocsáttatta. 

Mie 22. Sept. Szereda. Bizonyos dolgok végett 
Petróczi István uramat hivatván Csereviczriil, vele 
együtt jött be az táborra az oda rendeltetett Sárkány 
Ibraim passa is. Az passa az tábor szélérül ment 
egyenesen az vezérhez, Petróczi uram penig mi hoz
zánk, hírt küldvén előre, hogy valamely rabokat hoz
nak, küldöttem Sándor Gáspár uramot eleikben oly 
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instructióval, hogy az rabokat vigye el elsőben az ta
tár" Chám sátorához, minthogy arra esik útjok, onnét 
penig az fö vezér kapujára, ezen rabok penig néme
tek, egyik borbély, másik gregarins miles az német 
táborral, mentek volna Dókra, azaz Újlak, csónakon 
egy hadnagyom Marjai nevű menvén által a Danán 
egy kis csónakon, az csónakot is kivonván az tólsó 
partra, Péter-Váradin és Újlak vára között túl az 
Dunán lesködvén, úgy kapták el, az vezérhez felvitte 
volt Sándor uram azon hadnagyot is negyedmagával, 
az kikkel odajárt, kiknek is adott a nyelvekért a ve
zér negyven aranybúi álló ajándékot, az nyelveket 
megexamináltatván a vezér ugyan Sándor és Skerlet 
uraimék által a maga tihája előtt, azután maga elei
ben vitték a vezérnek, vallások az németeknek az, 
hogy Esziktül az Dunárúl Újlakra hidat fognak le 
bocsátani az németek; Bottyáni Ádámot várják az Du
nán innen való és az horvátországi hadakkal, és az 
Péter-Yáradjánál lévő német tábornak a lovassá Új
laknál kívánja magát azon hadakkal conjungálni, ez 
ugyan Újlaknál által jüvén, az lovas hadak innen a 
mező felöl, az gyalogság pedig a sánczbúl kívánja a 
török tábort aggrediálni, az mely német hadak penig 
az Dunán jöttek hajókon, az kik elsőben jöttek 13 
hajóval, azok Anhalt regimentjébfil valók voltak, 
Eszéken voltának, és onnan regimentestül commen-
diroztattak ide, s ezen elfogott német borbély is azon 
regimenthez való volt, az mely 40 és több hajók jöt
tek penig le az után az Dunán, azok Brandeburgus 
regimentjei voltak, és úgy van az német táboron az 
híre, három regiment lovasnak és három regiment 
gyalognak kellett érkezni a Brandeburgus hadábúl. 
Ezen rabokat kívánta vissza Sándor Gáspár uram a 
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vezér tihájátúl, de csak a volt válasza a tihájának, 
most nem adja vissza a vezér, és a midőn iterate is 
urgeálta volna, ö kegyelme forgatván, hogy canononk 
és privilégiumunk vagyon rúlla, hogy efféle rabokat 
nem szokták a kuruczoktúl elvenni a vezérek, ezen 
szókkal a tihája offendáltatott, azt adván válaszúi, 
más vezérek ha megadták is, ez a vezér senkinek 
meg nem adja. Volt olyan szó is, hogy inkább levág
ják ezután; kire a volt a felelet ugyan a tihájátúl, 
ha az kuruczok nyelvet fognak, s a vezértől eltitkol
ják, vagy levágják, magok tudják, most az ilyen ra
bot vissza nem adják, ennek a dolognak pedig vége 
lévén, akár tizet húszat adjanak, azon rabok meg 
nem adása miatt előttem is impatieus volt Sándor uram, 
fakadott némely szókra ex impatientia; hogy hadjuk, 
úgymond ide az törököt, keresztyénségünk ellen hogy 
szolgáljuk, az Isten úgy segélje, ha módja lehetett 
volna benne, most ment volna vissza a németek közé; 
mely szókért, minthogy Petróczi István, és Horváth 
Ferenoz uraimék előtt estének, én tülem is solito ke
ményebb volt a válasz: hogy tudniillik előtte van, ha 
akarja, nem késő, de legalább úgy kell cselekedni, 
hogy engem vele el ne rontson akár ki is, a kinek pedig 
ahoz lesz kedve, én nem impediálom, én az törököt 
nem disgustálhatom, ellenségemmé sem tehetem, nem 
bizhatván semmiképen az német grátiájához, kik e 
napokban is azt kívánták sub praetextu correspon-
dentiae, vei vivus capiar, vei sepeliar. Azután újob-
ban felküldvén egy tolmácsomat a vezér tinajához, 
küldöttem meg neki az elfogott borbélynak szelen-
czéjét, és holmi borbélyságához tartozó eszközeit, 
kiket a hajdúk között, kik elfogták, kerestettem ki, 
izenvén azt is, hogy a mely szók estek is azon rabok 
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dolgában, íiem én tttlem estek, érette nehezteltem ia, söt 
most újobban bujutultit küldtem mind a lovas, mind a 
gyalog kapitányokra, kik most a fö vezér parancsolatjá-
búl szolgálatban vadnak és csatára expediáltattak,hogy 
ha mi nyelveket és rabokat foghatnak, és hogy noha 
minekünk vagyon canonunk arról az előbbi vezérek
től, de most a vezért arrul búsítani nem kívánom, söt 
mostani szükségben ha magamnak volna is afféle 
mesteremberem, meg nem tartanám, más időben meg 
találnám mindenkor a vezér kegyyelmességét Kire 
válaszúi izené a vezér tihája: Fogadj Isten a fejede
lem emberségét, ez illik hozzája az mostani időben, 
ne csudálja, hogy ha minden dolgok kedve szerint a 
kapnkon nem folynak is, mert maga látja, micsoda 
dologban vagyunk, az fejünkrül nem vagyunk szaba
dok, nem feledkezünk el ez után is felőle, az vezért 
azután is az ily rabok, vagy dolgok végett megtalál
hatja. Az francziáknak is lévén hasonló instantiájok 
valamely ki szökött francziák dolgában, azoknak sem 
adata most meg a vezér, hanem azt adta válaszúi, 
hogy Fejérvárra küldi őket, és a mikor a tábor visz-
sza megyén, akkor megadatja. Volt teffterdár kapuján 
is Sándor Gáspár uram, elsőben patienter meghall
gatta, discursusban eredvén vele az Moldovára szóló 
fermány reformatiója iránt, s azalatt a fö vezér behi
vatván, a vezér sátorábúl nagy impatientiával jött ki, 
elhurczolván mint egy maga elől, azon dologért mit 
várakozik, nem tud elmenni, etc. mely dolgon annál 
is inkább conturbalódott, mert a német rendkívül való 
sok lövéseket tétetett ma is az török sánczára és az 
táboron lévő sátoraira. Egy franczia szökött ki, az ki 
is azt mondja, a németnek a lovassá által ment a Du
nán, confirmálta, hozzám jüvén Sárkány passa a vezér 
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sátorától, 6 is ezent confirmálta, maga szájábúl hall
ván a vezérnek, kire nézve Petróczi áramot én is visz-
sza küldvén Csereviczre, instructiót adtam ö kegyel
mének, mennyiben jártassa portássít Ilók és Bnkovár 
felé, szélrül lévén ö kegyelme ottan a mi hadainkkal, 
ha nem vigyáznak, őket érheti hamarébb a szeren
csétlenség inkább. írattam volt az vezér tinajának, 
két emberemet kívánván Fej érvárra küldeni költség
gel feleségemhez, egy uti teszkeret kívánván a vezér
tfii. Kire vissza felé a volt a replica, hogy senkinek 
most a vezér az oda való menetelre szabadságot nem 
adhat. Az tatár Chám eleiben vivén Sándor Gáspár 
uram elsőben a nyelveket, ottan a tatár Cbám maga 
előtt meg examináltatta őket, tévén olyan kérdést is 
tülök, a mely hadak Szeged felül való úton jöttek, 
azok felöl mittudnakjmondani? kire is nem tudtak fe
lelni, de ezen kérdésbül tetczik meg, hogy a tatár 
Chámnak és vezérnek vagyon híre, bogy onnan ar
ról az oldalrúl is kellett valamely segítségnek jüni a 
német részérül. Jöttek a táborra gyulai s tömösvári 
törökök is, kik is azzal a hírrel jöttek, hogy Gyulá
nak a városnak a mely része megmaradott volt még, 
azt Boland generál ostrommal vétetvén meg, fel éget
tette, a mely kukuricza vetések volt a gyulaiaknak, 
eltapodtatta, elvesztegethette, az népet az várban szo
rította, már csak magában áll a vár, mind külső, mind 
belső városát elégetvén az ellenség. Az elmúlt éjjel 
is rettenetes lövéseket tétetett az német az török sán-
czai és tábora felé, kilencz öreg ágyút vonatván az 
sánczának egyik szegeletire, öt Ízben lövetvén ki 
ezen éczaka ágyúit, ma reggel pedig apró lövések is 
sokáig contínuáltattak az német és török sáncza kö
zött. Janaki és az havasalföldi vajda residense volta-
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nak nálam ebéden, az conversatio közben bozódott elő 
Janaki előtt az török és német között leendő békes
ség dolga, kire azt mondotta: pax propter legis ho-
mines fieri non potest, quia fides et lex ipsorum non 
permittit, nisi vei imperátor sit talis, qui propria au-
tboritate sua faciat pacem, dicendo, quod meum est 
regnum, ego sum imperátor, ipse amissornm partém 
cedere potest, vei vezirius sit talis, qui deponat soam 
vitám pro quiete populi, talis enim vezirius occidere-
tur, si hoc facérét ex se, si ex superiori volnntate 
debet hoc fieri, Ilii non permittent, et sünt in omni 
quiete, et commoditate, satis est, quod religio et fi
des ipsorum non permittat tali modo facere pacem. Az 
elmúlt két három napokban igen meleg nyári napok 
voltának. 

Die 23. Csötörtök. Egész éjjel rendkívül való és 
szapora esső esett, hidegen fogott az idő, és nappal 
is meg nem szűnt ezen alkalmatlan idő. Gsereviczen 
lévő hadaim szükségére egynehány napi élést küldöt
tem szekereken, és valamely csónakot is az ott való 
hajdúk szükségére. Érkezett tudósításom Petróczi 
uramtúl, hogy Szappanos Mihály kapitányom Buko-
vár felé való portázásábúl visszatért. Bukovár alatt he
vervén, eleget lesködött, de semmi ellenségre nem 
akadott, hanem a mely paraszt emberek akadtak ke
zekben, azok beszélték: semmi hadak híre nincsen, 
és hogy Bukovárban lévő taraczkokat is Eszékre 
vitték; Kassai István gyalog kapitányom is megérke-
zék estve felé, 14 pandúr rabot hozott be az táborra, 
kiket az fő vezér kapujára küldvén, az fő vezér Sán
dor Gáspár uramot, az tolmácsot Fileki bejárómat, 
Kassai István gyalog kapitányomat, egy gyalog had
nagyomat, az ki az rabokat békésére, falkaftányoz-
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tattá, az gyalogoknak, kik az pandúrok után voltak, 
60 aranyat, Földvári nevű puskásim hadnagyának, kin 
egy kis karczolás esett, 10 aranyat, más egy sebes 
hajdúnak 5 aranyat, az tolmácsnak és Sándor aram
nak egynehány aranyat adván,' ajánlással és víg 
orczával bocsátotta el őket maga elől, mondván: az 
kuruczoknak sok aranyot ád, csak igyekezzenek az 
császár szolgalatjában. Hozta elő Sándor uram, hogy 
az ilyen szolgálat úgy mehetne véghez, hogy ha na
pokat tölthetnének az erdőkön, de az kenyér peszmét 
nélkül nem lehet. Kire monda az tihája: hiszen ad
tak lisztet Monda arra Sándor uram: Adtak, de csak 
ezer okkát, holott hét száz emberünk vagyon Csere-
viczen, azért ha ezer okká peszmétet adatnának, hét 
nyolcz napig is oda lehetnének az hegyekben az én 
gyalog vitézim. Kire a tihája felelelt: holnap gyertek 
reá az peszmétre, fogok adatni. Nap estig hideg sze
les essős idő volt. 

Die 24. Péntek. A gyalog kapitányt Kassai Ist
vánt az lovas és gyalog hadak szolgáltatásának rendi-
rül való instructióval küldöttem vissza Csereviczre 
a vele jöttékkel együtt. Jöttek újobban ebéd előtt 
hírmondók mind török, mind kurucz Csereviczrül, hogy 
az mely 300-ig való végbeli törökök felmentek volt 
oda hajókkal, azokkal az mi kuruczink is, a kik ha
jókban férhettek, vagy hajót találhattak, megegyez
vén fényes nappal által mentek a Dunán Cserevicz-
nek ellenében lévő sánczára és sajkáira az ellenség
nek, az hol is az ellenség bevárván, aperto marté ag-
grediálták. az sánczban felvévén lövését az kuruczok, 
minthogy azok mentek elől reájok, látván másfelől az 
török sereget is az ellenség, megszaladott, oda hagy
ván mind a sánczában lévő három taraczkot, mindpe-
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dig két sajkáját, az kiben hasonlóképen taraczkok 
voltak, az knrncz zászlók jó darabon gyalog fizték is, 
de Futak nevű városbúi, az ki is közel volt azon 
sánozhoz, német companiák menvén segítségekre, az 
végezés szerint Petróczi uram az ott való passával 
lövéssel Csereviczrtil hírt tévén, minthogy onnat lát
hatták az jövő segítséget, békével vissza fordultak s 
az nyereséggel és az feljebb emiitett taraczkos saj
kákkal, és az sánczban lévő taraczkokkal által jöttek 
Csereviczre, az mi résztinkrtil egy zászlótartó, és egy 
más legény sebbe való esésével ment véghez ez mai 
próba; Kassai István pandúrok ellen való próbája 
pedig egy jó palotásunk halálával és két emberem 
sebbe való esésével ment véghez. Az hír hozó török
nek és két kurucz katonának egynéhány arany bázist 
adott a vezér, és ezen casusok után a törökök közön
ségesen jobb opinióval kezdenek lenni az kuruozok-
rúl. A vezér tinajának írattam egy memóriáiét az ha
dak élése dolgárúl, repraesentáltatván azon memóriá
iéban azt is, miólta hadaim Fejérvárhoz érkeztek, mit 
adatott a tefterdár az hadak intertentiójára, de az 
mostani memorialém is, az ki cum bona declaratione 
írattatott, és mind Fejérvárott s mind pedig Poserol-
czán maradott embereim költsége is insinuáltatott, 
nagyubb discretióját a vezérnek nem assequálhattam, 
hanem két teszkeret hozott ma Sándor Gáspár uram 
a vezér kapujárúl, úgy mint az Cserev^een lévő ha
daim szükségekre 800 okká peszmétrfil, az Fejérvá
rott feleségem mellett lévő cselédim és szolgáim szük
ségekre hét száz okká lisztrül szólló teszkereket 
adott, az előtt harmad nappal is pedig ugyan az ve
zérnek az élés dolga végett beküldött supplioatiómra 
az tefterdárnak parancsolván, az tefterdár öt vágórúl. 
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és ezer okká lisztrtíl küldte czéduláit. NB. Discretio 
tnrcarnm, mind itten az táborokon s mind Peserolczán 
lévő szolgálatinkhoz képest, az hol is az poserolczai 
törökök cselédje az ott való palánkban szállíttatván, 
az magam ott való szállásomon protegáltatik etc. Az 
vezérnek azért hadaimhoz ilyen lassú provisiójára 
nézve pénzen parancsoltam valamely élést vetetni ar
ra vigyázó szolgáimnak. Noha láttatott valamit az 
idö tisztulni, de egynehány ízben csak agyán hozzá 
fogott az eséshez az idö, és estve felé annál nagynbb 
mértékben kezdett esni az esső, csak már is az tábo
ron rettenetes sár vagyon, és az sánczokban, apró-
sokban is nagy sár s víz vagyon, ki miatt mind az 
arnoltokban, mind az jancsárokban statiójokat hagyó 
gatni is kezdették, az fővezér tiháját küldötte fel né
mely agákkal s úgy hajtották vissza. Az fővezér is 
az tatár Cbámhoz ment divánkozni. Az tefterdár is 
mind tegnapról, mind márúl differálta kiadását az mol
dovai marhákról szólló fermánt, kit Sándor uram pro 
rectificatione hagyott volt kezénél. 

Dié 25. Szombat. Születésünk emlékezetinek napja 
lévén mai napon, hivattam a francziákat ebédemre, 
kikkel conversálkodván egy ideig, conversatiónkat 
elbontá az német lárma csinálása, szintén ebéd tájban 
lévén. Délntán egy sereg német lovas, más sereg 
ngyan gyalog német kijüvén sánczábúl, a gyalogja 
jött a jancsárok sánczára, az hová is puskázván ajan-
csárokkal, végre a jancsárok a magok - sánczaibúl 
megnyomták, és még a magok sánczát érték a néme
tek, hármat bennek le is vágván, fejeket az vezér 
eleiben is vitték, és nagynbb bizonyságnak okáért a 
német sáncza előtt való sertés fákból is kettőt kivon
ván, a vezér eleiben vitték, kiket a vezér is jól meg-
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ajándékozott. Az mai napnak emlékezetiért vacsorát 
is becsületes híveimmel öttem, egy kis ideig mulatván 
is velők. Az Dunán túl lévő sánczában az ellenség
nek, és az sajkáin elfogott nyelvekbtil, kiket az törö
kök fogtak, Sárkány passa tizenegyig való nyelvet 
hozott az vezér eleiben mai napon, kik inkább mind 
magyarok, az mi hadaink kezeknél is maradott kettő, 
azok is magyarok, Katona bék is az minap Kassai 
István gyalog kapitányommal felvert pandúrokbúi 
ötöt hozott be az táborra, az vezér eleiben. Az nyel
vek relatiójával és Petróczi István uram levelével 
jött be Bai László is karabélyosim hadnagya élőm
ben. Az vezértüi Csereviczre vissza menő útjában 
tért be hozzám Sárkány passa is. ki is feldicsekedett 
a vezér kegyelmességével, hogy elsőben kétszáz, az
után úgy mint most nyolcz száz tallért és kaftánt is 
adott a vezér neki, és micsoda confidentiával volt vele 
a vezér, kavaltét is együtt évén vele, az az felestö-
kömöt, panaszolkodván előtte a passák ellen. Hozá 
elő Csaffer passát is, meg nem meri mondani, mert 
félti a fejét, de meglátom nem sokára, mint leszen 
dolga Csaffer passának, és hogy mondott volna a ve
zér olyat is neki, valameddig a hó le nem esik a sá
torára , addig innen el nem megyén, és ha szintén az 
ellenség a sánczában bízik is, de az vezér részértil 
való sáncz is vagyon oly formában, az ellenség nekie 
nem árthat, jelentette, hogy az kuruczokat és knru-
czok szolgálatit mennyiben recommendálta a vezér
nek, és hogy a vezér Ígérte is kegyelmességét hozzá-
jok, ellenben Kürt bekre fermánt viszen, hogy onnan 
jtíjön vissza, minthogy ottan egynehány emberével 
haszon nincsen ttíle s nagyobb alkalmatlanságokra 
vagyon. Hozta elő, hogy hét ezerig való tatárnak 
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kell ma s holnap által költözni az Danán az ellenség 
tábora felől, és hogy az tatárok megfognak ütni,öis 
úgy kötött szót a vezérrel, hogy a mikor a tatárok 
próbálnak, akkor Csereviczrül a knrnczok és törökök 
is által menvén, próbáljanak, és reménli is haszonnal 
lészen a Csereviczén lévők részérül, mert az ellensé
get a tatár magára vonván, ők könnyebben próbálhat
nak. Conclndálta beszédét egy rácz asszony felől való 
instantiával, hogy a knruczoknak kezébe esett rabbá 
egy rácz asszony az ellenség sáncza felverése alkal
matosságával , felesége mellé efféle főző s mosó asz-
szonyra, szolgálóra volna szüksége, ő egy jó magyar 
rabot adna érette, az knrnczok oda adnák, de az én 
hírem nélkül nem merik, ö az knruczoknak többet 
szolgál, hitek ellen sem lészen, mert pénzen nem ad
ják, hanem ráczon magyart szabaditnak, vévén azért 
informatióját elsőben Bai Lászlónak az passánál lévő 
magyar rab felől, mondotta, hogy Petróczi István 
uram apja szolgája volt egy rab, az kit most fogtak, 
az vagyon a passánál, kire nézve hogy Petróczi Ist
ván uramnak is complaceáljak vele, és az passát is 
vele ne disgnstáljam, consentiáltam, hogy azon ma
gyar rab azon rácz asszonyon szabaduljon, kirül való 
consensusomat kezéhez kívánván a passa, s azzal el
búcsúzok tűlem. Nap estig megszűnés nélkül való 
rettenetes szeles hideg essös idő esek s éczaka sem 
szűnt meg, ki miatt szaporán döglik minden féle mar
ha, sok a dög a táboron. Megakarván azomban vizs
gálni , hol és mennyi tatár költözik által, küldöttem 
szolgáimat revisiójára, meghozták hírét, hogy Karló-
czán alól jó darab földdel vittek le hidasokat a vezér 
parancsolatjából költöztetésekre, látták szolgáim a 



556 

költöző tatárokat, de számát ki nem tanulhatták, az 
táboron mindazáltal hírek hét ezer. 

ftie 26. Vasárnap. Az rendkívül való idö még Bem 
szűnik, az éjjel is egész éczaka és nappal is tartott 
az essö, a sánczokban lévő nép nem állhatván az nagy 
alkalmatlanságot, az vezér konyhájokat s ételeket a 
sánczok mellé vitetni s ottan főzetni parancsolt, sáto
rokat is vonatván a sáncz mellett, ételbül prae caete-
rís a sánczban lévőket jobban accomodálja. Az tatár 
Chám kapucsillár tinajához küldöttem szolgámat va
lamely kenyerekkel kedveskedésképpen, kit igen ked
vesen vött, insinuálván azt is általa a tatár Chámnak, 
hogy tiszteimnek megparancsoltam, hogy a mikor va
lami hírek jü az ellenség részérül, elsőben is az 
tatár Chám kapujára vigyék. Mamhnt Bék Oglihoz 
is beküldöttem, hasonlóképen kenyerekkel kedves
kedvén neki is, izente az arnold passa is: tudakozód
ván egésségemrül, ez az idö megakadályoztatott ben
nünket , csak az Isten az időt fordítsa meg, a dolog
nak a könnyűje kezünkben vagyon. A tatár Chám ka
pucsillár tihája is izente, ha mi dolgom lészen, izén-
jek neki, jó szívvel szolgál. Skerlet és Janaki urai-
méknak is kedveskedtem valamely szép kenyerekkel, 
palaczk borokkal és egynéhány tyúkkal is, azok is 
megköszönték s kedvesen vötték, hogy rúlok el nem 
felejtkeztem. Estve felé valamely magyar labancz 
nyelveket küldtek által a tatárok a tatár Chámhoz, 
kikre túl a Dunán akadtak. Jött hírmondó Petróczi 
uramtúl is, hogy a fővezér csauzzát küldte hozzájok 
oly ordinantiával, hogy az hajókon lévő törökök, az 
kik ottan vadnak, és az kuruczokban is, az kik ha
jókra férhetnek, jüjjenek fel az Csaffer passa és az 
arnoltok sáncza az mint az Dunára kímegyen, a mellé, 
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és az mikor a tatárok túl a Dtuián lévő német tábor 
helyen próbálnak, azok is a mely sánczbúl a Csaffer 
passa sánczára lövöldöznek, a Dunának a túlsó part
ján arra üssenek. Jött estve felé Kürt bék is hozzám 
panaszszal Sárkány passa ellen, insinuálván, jhogy 
közönségesen a kik ott vadnak, panaszt akarnak tenni 
a vezér előtt, hogy a vezért hamisan informálta, ma
gának appropriálván a becsületet és a baxist, holott ö 
a próbának véghez menetele után ment volt által már, 
és hogy a raboknak a javában magának tartott meg 
négyet, de a vezérnek hírt adnak errül ők is, és meg
ismerik hazugságát. Az idő mintegy tisztulni kez
dett egy kis korig, de megint nagyubb mértékben 
kezdett eredni az essö, és hideg széllel tartott napes
tig. Némely jó embereimtül a vezér kapujárúl jöttek 
olyan híreim, hogy az rettenetes időben az jancsárság 
nem maradhatván a sánczban, zúgolódásra fakadott, 
és majd a sánczbúl való kijövetelre szándékoztak, ki 
miatt a vezér is kéntelenítetek valamely actus pró
bálására, minek előtte a sánczba lévő népet kivinné 
a sánczbúl. 

Die 27. Hellá. Azon rendkívül való essö mégsem 
szűnik, egész éjjel hideg széllel continuáltatott az essö 
esés, az marha annál jobban is kezdett dögleni, minde
nütt sok a dög a táboron, az tegnap hallott hírek s 
dolgokhoz képest magam mellett némely impedimentu-
mimat compendiálni kívánván, az kisebbik hintómat, 
sátoraimnak némely részével, és egyéb impedimentu-
mokkal, kik nélkül el lehetek, az Dunán lévő hajóim 
közül, az ki öregebb volt egy fenyü német hajóm, 
abban szállítottam, megszaporítván az ember számot 
is az hajóimra, ad omnes contigentes neccessitates, 
az béres ökrös társzekereimet pedig az azekérmes-
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térrel és hozzá tartozó embereimmel Csereviczre küld
tem Petróczi uram gondjaviselése alá, hogy azok is 
e két tábor között történhető lárma és ezen campa-
niának egyéb idején ottan találtassanak, és az hadak-
túl, a melyre azok fogják útjokat in casu confusioiiis 
turcarum el ne maradjanak, és conserváltassanak. 
minthogy itten olyankor el is veszhetnének. Hirtelen 
csauz által hivattatott fel az vezér kapujára Sándor 
uram, a magam mellett lévő lovasok közül kívánván 
hamarjába egynehány lovast a vezér tihája Kürt bék 
mellé, kit is csataképpen a Száva mellé Mitroviczfelé 
kivannak küldeni valamely arra felé hallott ellenség
nek hírére nézve, én azért az én lovasimat elkészít
vén, vártam Kürt bék elindulását, és minthogy nem 
jött senki tüle, hírt adtam a vezér tinajának, hogy az 
én részemrül a lovasok készen vadnak és várakoz
nak, kire azt adá válaszúi, már nem szükséges fárasz
tanom, mert Kürt bék sem megyén el, hanem lovas-
sít el küldötte. Sárkány passaazkivánt rabot az rácz-
asszonyért Petróczi uram kezéhez assignálván, pro 
examine ide küldötte, intimálván azt is, hogy paran
csolatom szerint csatát küldött Újlak felé, kirül a ve
zér tinajának is hírt tévén, kedvesen értette. Az Du
nán által ment tatárok az németnek sírásaiban akad
ván, azokbúl a tatár Chámnak nyelveket küldöttek, 
a sánczokban lévő népet, az mint hírem jött, le csen
desítette a vezér, complaceálni kívánván nekik min
denekben , noha az mezítelen s rongyosabb arnoltok-
ban holtának is meg a sánczban, az hideg szél és 
esső által vervén őket 

Die28. Kedd. Az ide küldött rabot Petróczi uram
nak vissza ajándékoztam, minthogy Petróczi István 
uram apjának szolgája volt, volt hosszas examenje 



559 

előttem az ellenség dolgairúl. Mihelyt viradott, Dur-
csányi Ferencz csuhadáromat Fehérvárra expediáltam 
harmad magával némely dispositioimmal és felesé-
ségemnek, s Madács uramnak szóló levéllel, vitte az 
vezérnek is egy teszkerejét, az az czéduláját az fe
jérvári tisztekre, feleségem szükségére ugyan Fejér-
várrúl rendelt valamely liszt felöl; irtam ezen alkal
matossággal az fejérvári Száva hídját örzölsmaelpas-
sának is, és küldöttem meg az Réz-efiéndi komor
nyikja az urának szóló levelét is; minthogy nekem 
recommendálta volt. Az éjjel az idö megfordult s fel 
tisztult, nap estig is igen szép fényes meleg idö volt, 
mihelt viradni kezdett, az törökök is az magok sán-
czaibúl mind apró puskákkal, mind álgyúkkal hozzá 
fogtak a lövéshez és szaporán lüttek. Küldöttem fel 
Sándor Gáspár uramot a vezér kapujára az ottan fen-
forgó dolgok expediálása kedveért Hozta hirét, hogy 
a török túl a Dunán a német sákmányosira reá ütvén, 
jó nyerességgel jártak és annak az hírét előre az 
vezérnek is meghozták; jünek is a nyerességgel, fe
les rabot is húzván; hozta hirét őkegyelme valamely 
három az német sánczábúl kiszökött francziának is, 
kikkel maga is beszéllett, ezen hírekhez képest kül
döttem el magát Sándor Gáspár uramot egynéhányad 
magával az tatárok eleiben, az hol tudniillik az hida
sokkal várjak őket, hogy ottan experiálja ö kegyelme 
dolgokat, és vegyen is praedájokbúl pénzemen szük
ségemre, komornyikomat s lovász mesteremet is el
küldvén vele. Érkezek Petróczi uramtúl Csereviczrül 
két lovas hadnagy is az hadak képében, az fő vezér
nek irt suplicatióval, kiben is éléseknek szükségét 
és szolgalatjuknak készségét repraesentálják; hozták 
Sárkány passa ugyan a vezérnek a hadak mellett irt 
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supplicatióját, és a vezér kapuján maga kapitihájának 
Kucsuk teszkerecsinek küldött levelét, 8 recommen-
datoriáját is, kiben az kuruczokat recommendálja, és 
egyéb dolgokról is tudósítja. Megérkezék Sándor uram 
is az tatárok eleiben való járásárúi, az hidasokig 
menvén, az hol költözködnek, confirmálja sok mar
hával, lúval, és két száz rabnál többel jíinek, s köl
tözködnek jó nyereséggel, de Qalga szultán vele 
lévő két szultánnál még oda maradott az tatárságnak 
jobb részével, nem az sákmányosokat felverő s az 
praedával jövő tatárság után, mert azokat senkisem 
insequálta, hanem Galga szultánnal lévő sereg utáu 
nyomakodván ki az Dunán túl lévő tábora helyértil 
az lovas ellenség, Galga Szultánt ettül az passustúl, 
az kin ezek által jöttek, el szorítván, így beszélik az 
előre jött tatárok. 

Die 29. Szereda. Az suplicatiókkal jövő lovas had
nagyokkal fel küldöttem Sándor Gáspár uramot a 
vezér kapujára, írván magam is egynehány szóval a 
Kucsuk teszkerecsinek, többet szóvalizenvén Sándor 
Gáspár uram által. Némely szolgáimmal az öszvérei
met is expediáltam Csereviczre, tévén oly dispositiót, 
hogy ezen öszvérekkel az lovas hadak is abrak sák-
mányra kimenjenek, és abrakot hozzanak az mező
kön némely faluk határin találtatható kukuriczábúl. 
Reggelre kelve újobban minden felől beborulván, sza
pora essö kezdett esni. A vezér requirálván az hadak 
élésérül, egy hétre való provisiójárúl adott fermánt 
hadaimra lisztre és peszmétre. Szamárosi nevű lovas 
hadnagyom pediglen ma reggel tíz magyarral Csere-
vicznél által úsztatván a Dunán, s túl a Dunán pró
bálván, 11 németet és két ráozot fogtanak valamely 
marhával, és békével által is hozták a Dunán, hár-
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mat az német rabokban élőmbe is hozván, felküldtem 
a vezér kapujára, a vezér igen kedvesen vötte, és 45 
arannyal Szamárosit meg is ajándékozta. Érkezett 
Petróczi nram hírmondója Csereviczrül, hogy két csek-
terével egynehány sajka és egyéb féle hajókkal Va-
radintúl az ellenség az Dana felmentében Cserevicz 
felé indulván, az váron Csereviczen felül szállottak s 
állottak meg az hajókkal, nem tudják, mit akarnak, 
kire nézve a vezérnek errül a dologrúl hírt adván, 
szembe lévén maga az vezér emberemmel Orlai uram
mal, mind ö kegyelmét, mind az tolmácsomat meg 
ajándékozván, kente, írjam meg azt tiszteimnek, vi
seljék erössen magokat, ne féljenek semmit, az nikápo-
lyiAli passát rendelte két ezer lovassal segítségekre, 
viseljék vitézül magokat, az minthogy már be is se-
tétedve, s későn estve meg is indult Ali passa arra 
felé. Ma estve rendkívül való sok puskázást töttek a 
török sánczában, a vezér maga le menvén, a vezér
nek töttek tisztességet a jáncsár tisztek. Érkezek a 
feleségem Boér Samu nevű inassá az fejérvári és po-
aerolczai levelekkel, és egyszersmind annak az híré
vel, hogy a török császár Fejérvárrúl jövő éléses és 
munitiós hajóit Tételnél az Tiszátül valamely ellenség 
reá ütvén, elnyerte. Ezen inas is másod magával azon 
hajókon lévén elszaladott, az leveleket békével el 
hozta, de az mit az feleségem általa küldött, az is 
oda veszett, az mint az után jobban végére mentem, 
az császár éléses és munitiós hajói 17 volt, de több 
•olt a kereskedő hajó annál is, noha kissebbek vol
tak, ezen hajókat két sajka és két furkata is késér
vén, az furkátának is egyikét elnyerték. 

Die 30. Csötörtftk. Palotásim hadnagyát küldvén 
ki itten a Szerémségben valamely klastromba bor ke

nőmön. HTOQ. BIST. — SCBIFT. XV. 36 
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resésére, hozott valamely bort, kivel is Sker let uram
nak és a francziáknak kedveskedtem. Érkezett elö 
álomkor hírmondója Petróczi István uramnak, hogy az 
oda szállott német hadak közül egy magyarfi, noha 
német öltözetben, a ki annak előtte is bennünket szol
gált, szökött közikban, kinek is többi között az a 
vallása, hogy az éjjel megpróbálják őket, több rela-
tiói is lévén az ellenség dolgairól, relatióját az éjjel a 
vezérnek meg izentem, ma pedig Sándor Gáspár 
uramot a tatár Chámhoz küldöttem ezen dolgokkal; 
superveniálván más hírmondó is Petróczi uramtól, az
után csak hamar, hogy az éjjel rajtok jött a német, s 
próbált, és ostromját el is vesztette egynehány embe
rének ott való hagyásával, kiknek a fejeket a Gaere-
viczen lévő Sárkány passa fel is tétette a karóba. 
Sándor uram hozta elő a tatár Gbámnak a Tételnél el
veszett törökök hajóinak dolgát is, kit a tatár Chám 
még nem tudott, igen kedvesen vötte, izenvén, hogy 
akár jó s akár rósz hírem legyen, izenjem meg neki; 
csudálkozott az elveszett hajók cásusán, hogy annyi 
furkatájok, sajkájok lévén, nem tudtak elég securi-
tást eleikben küldeni. Superveniált azomban Kassai 
István gyalog kapitány is, hozván valamely derék 
csereviozi ostromon elveszett német tisztnek spadeját, 
nádpálczáját is jelül, be hozván azt az nyelvet is, az 
ki tegnap magátúl szökött, felküldvén azért a vezér 
kapujára Kassai Istvánt, az vezér húsz arannyal meg-
ajándékozá, két levelet adván kezében, egyiket Sár
kány passának, másikat Katona beknek szóllókat, 
kik is valamely csaták expeditiójárúl szóllanak, inti
máltatván nekem is a vezér tihája, hogy magam lova-
sibúl is mind Eszék felé, mind a Száva felé expediál-
jak csatákat, minthogy vagyon olyan hírek, Horvát 



563 

országbúi jtine valamely had a sánczban lévő német 
segítségére. Kire nézve küldöttem én is commissiót 
Petróczi István uramnak, hogy afelyebb emiitett török 
tisztek embereivel menjenek el az én lovagimban is. 
Érkezett újobban Rácz András nevű lovas hadnagyom 
Fejérvárrúl feleségemtül az oda való informatiókk al 

GCTÖBER. 

Díe 1. Od. Péntek. Gsauzza jött le a vezér kapu
járól sietve híjván Sándor Gáspár uramot, mint tihán-
kat, a vezér tihája eleiben menvén adott kezében egy 
neki szóló teszkeret, kiben az vezér parancsolatjával 
az intímáltatik, hogy Csereviczen lévő hadaim Sár
kány Ibraim passátúl dependeáljanak, ez a mit fog 
nekiek mondani, a tevők legyenek, a vezér parancsol
ván neki némely dolgokrúl. Kire nézve ahoz képest 
committáltam én is Petróczi István uramnak, és hogy 
postán mindjárt tudósítson az occurrentiákrúl, mivel 
a vezér a török tisztekre való commissiójával maga 
emberét expediálta postán. Csak hamar azomban jött 
hírem, a vezér a mely sánczokat elsőben csináltatott, 
kit tábor sánczának mondhatni, annak elbontásához 
fogatott. Az tatár Chámhoz Haszán agát küldöttem, 
igen conturbate találta; izentem volt arrúl is, hogy 
Osztrovára ellenség salagvárdáját vötték be, és on
nét követi mint az ellenség az hostilitást, az ellensé
get kenyérrel tartják, a mipraesidiumunk,a ki benne 
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volt, salagvardánk kimenvén onnan, ez a haszna, ez 
a gyümölcse; ajánlá magát a tatár Chám, hogy ezen 
dolgot á vezérnek megjelenti, és orvosolni fogja; con-
turbatióját pedig abbúl mondja Haszan aga, hogy az 
fiai az ellenségtül túl az Dunán elszorítatván, kétsé
ges állapotjokrúl; látván azért a sánczok bontásábúl 
és egyéb jelekbül is a vezérnek az obsidio solválásá
rúi való szándékát, töttem dispositiót, hogy Cserevi-
czen lévÖ szekereimet fával, szénával megrakatván, 
szolgáim hozzák be estvére, az minthogy estvére be 
is hozták. Boér Samu nevű feleségem inasát levelek
kel expediáltam Fejérvárra hajón. Cserkesz békét 
küldötte hozzám a tatár Chám, tudakozódván fiairúl, 
és a vélek lévő tatárságrúl micsoda hírem vagyon ? 
Kire én mondám : Fejérvárrott volt olyan híre felesé
gemnek, Pancsova felé jünek, az Tiszán által menvén 
a tömösvári pusztára, nyereséggel jünek. Délután 
felküldöttem a vezér tihájához emberemet, az ki is 
izené: bár ne mentenek volna, úgymond, messze a 
csatacsiak, a kirül parancsolt volt, és hogy imám meg 
Petróczi uramnak, az mikor onnan megindulnak, az 
puszták s hegyek felől mintegy oldalaslag tartsanak, 
és a Csere viczen lévő taraczkokat magok túl el ne 
hadják. Hozta meg ezen alkalmatossággal emberem 
hírét, hogy az törökök sánczaibúl vonják ki az ágyú
kat, az hidasokkal is közelebb menvén az sánczok-
hoz, a Dunára rakják az császár kincsét is, az hol 
szokott állani, kötözgetik, tevékre akarván rakni. 
Kire nézve küldöttem ordinancziámat Petróczi uram 
után, merre menjen, az taraczkokat is magátúl el ne 
hadja, és mellém is egynehány lovast küldjön, kik is 
Karlóczántúl velem megegyezhessenek, holmi impe-
dimentumimat pedig az sebesekkel, mihelt ezen hi-
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rem jött, az hajóimra expediáltam, dispositiót tévén 
az hajóval járó s azokat levivö embereim felől is. Az 
francziák is requirálván, hogy egynehány szolgájo-
kat, s holmi egyetmásokat szekerén vitetném le a 
Dunára, minthogy ezen circnmstantiákhoz képest az 
maga nagy sátorát is a franczia nram Lóra aram le
vonatta, complaceáhii kívánván nekik leküldöttem 
mind cselédjít, mind impedimentumit. Estve felé kül
döttem fel új óbban Sándor Gáspár uramot a vezér 
kapnjára, az honnét is meghozta, a vezér az tábor
nak minden impedimentumit éjfélkor megindítja, maga 
is reggel megindul, én azért megindulásban cseleked
jem pro mea commoditate, szorítók lévén azért előt
tünk, félvén az éczakai alkalmatlanságiul s nagy 
szorúlástúl, rettenetes sár is lévén, nyolcz órakor est-
ve Maszalánál megindultam, és noha rendszerint lo
vasnak egy órányi fold ide Karlócza, az hol az ha
jóim vadnak, de az nagy sarak és szoros utak miatt 
már is sok szekeret érvén ntól a török tábor szeke
rei közül, nagy bajjal, alkalmatlansággal némely he
lyeken az tábori szekerekbűi is ki állítatván azútbúl, 
nagy nehezen penetrálhattam éjfél után Karlóczántúl 
való tiszta mezöcskére, ott vonatván tábort, az hol az 
magam és az török tábor hajóihoz is közel lévén, 
virattát ott vártam, itt ért be 50 gyalog palotásom 
egy zászlóval, kiket Csereviczrtil küldött Petróczi 
uram utánnam. Jüvén azomba hír utánnam, hogy az 
én indulásom után mindjárt az egész tábor szekere s 
impedimentuma megindult, más utat találván, az Tyüp-
rili vezér harcza Badensis herczeggel az hol volt, arra 
az helyre, az fő vezér is virattát nem várván, az ha
dakat felültetvén, az sánczokon kívül állította, erre 
nézve én is az én szekereimet viratta előtt két három 
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órával megindítottam előre mellettem találtató gya
logsággal. Itt notálni kell, hogy tegnapi készületi 
között is a török oontinuálta az sánczbúl taraczkbúl 
és ágyúbúi való lövést estig, hagyván valamely muni-
tiót még nappalra az sánczban, noha az nagyját s 
nagynbb részét nappal is kivonatta, éczaka pedig a 
többit is, észre vette azomba az ellenség is éjjel az 
törököknek készületit s el menő szándékját, egyne
hány izben a sánczokbúl, és az várbúi is sok és nagy 
lövéseket tétetett az kinyomúló török hadak felé, de 
sem éjjel sem reggel ki nem jött, a vezérnek volt 
ideje, hogy minden impedimenttunát elküldhesse maga 
előtt, és mnnitióját is az hajókra beszállíthassa, az esső 
az éjjel is szaporán esett, értek utói bennünket éczaka 
a császár kincsével is, kiket az hajókra vittek a ve
zérnek arra rendeltetett emberei. 

Die 2. Octob. Szombat. Reggel magam is megin
dulván az előre küldött szekereim ntán, az török hajói 
és az én hajóim is ugyan akkor megindultak a Dunán 
és az szorosokbúi kitakarodván, egy tiszta helyen meg
szállottam, ott bocsátván ki az szekereimbül is a mar
hákat , ott készítvén számomra valamely étkeket is 
az előre jövők, az hol is az török táboron lévő borbé
lyoknak fejek, és az Rézeffendi komornyikja is meg
szállván , látni jöttek, beszélvén sokat vélek, sok rend
beli alkalmatlanságimrúl, mely okozza, hogy csak egy 
olyan jóakaróm sem lévén már az kapun, ujjak lévén 
az mostani ministerek, mint az Rézeffendi; az borbély 
pedig az császár szolgájának mondván magát, asse-
curált esküvéssel is, hogy a császár kapujára men
vén, megbeszélli dolgomat. Egy kis idő múlva felkel
vén , szállottam Työprili vezér sáncza háta megett, 
arra az helyre, az hol menőben szállottam volt, a hol 
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ötöl ére azomban maga az fővezér az magával járó se
regekkel, kiállván az útbúl neki az hintómmal, és ma
gamat neki meghajtván, hasonlóképen az vezér is ne
kem magát meghajtotta, kezével is czeremoniát té
vén. Az elmúlt napokban lévő alkalmatlan időkhöz 
képest ma igen szép meleg tiszta idő volt, és az szo
rosokbúi kijővén, sár is nincsen. Adott hírt Sándor 
uram az vezér kapnjárúl, hogy Szlankamennél tovább 
holnap a tábor nem megyén, de az tábormester és az 
impedimentum is éczaka indul meg. 

Die 3. Vasárnap. Noha Szlankamenhez akart a 
vezér szállani, de éczaka megváltozott a dispositio, 
csakhamar elő álom tájban megindították az impedi-
mentumot és az gyalogságot, s a mint a híre vagyon, 
a jancsárság kedve ellen is indult meg a vezérnek, 
hogy hamarább érhesse Landor-Fejérvárat, az mint
hogy az vezér maga is viratta előtt megindult, és 
mintegy confnsnsnak láttatott indulások a törököknek, 
én is látván ezen dolgot, éjfél ntán három négy óra
kor tájba megindultam, és a tábor után jfivén, az tá
bornak Fejérvár felől való szélin szállottam meg, s 
annyira ment ma az török tábor, hogy hét órányi 
földnél nem volt tovább az én szálló helyem Fejérvár-
tul, szálló helyem pedig a Duna parton volt, oda ér
keztének békével, s ott is kötöttének ki az hajóim 
Szalontai István nevű szolgámmal, kit is felhivatván, 
töttem olyan rendelést, hogy estve felé lévén az idő, 
megszálló s háló helyt keressen, idején pedig hajnal
ban Fejérvárhoz menjen az hajókkal, és ott mindene
ket az hajókbúi kivévén s az házhoz rakván, az hajó
kat találjam üresen, mikor oda megyek. Útban men
temben ma feles tatárt találtam elő, többi között az 
lengyelül tudó Imrize ismerőmet is, kiknek szavok 
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az, hogy ők voltak azok, kiket elszakasztottak a szul
tánokkal az Varadinnal való általköltözések alkalma
tosságaival , a szultánok is szintén most mentenek az 
apj okhoz, az Tiszán által költözvén, és mind ottan, 
mind az Tömösön úsztatván, és újobban a Dunán Pan-
csovánál jüvén által, másként békével, de sok ászta
tással, és többire minden gúnyájoknak elrothadásával 
jöttek meg. Estve felé érkezett egy hadnagy Petróczi 
István uramtúl is levelével, ö kegyelme is az én ha
daimmal mind lovassal gyaloggal békével elérkezett, 
a Száva mellé szállott, közel az hídjához, nem ma
radván el tüle senki is, mind elhozta ükét; volt Sár
kány passa és Katona bék embere is mintegy har-
minczig való katona vele, úgy valamely szekerek is 
az említett török tiszteknek, hozott ki Csereviczrül 
valamely taraczkokat is, kikrtil az vezér parancsolt 
volt. Voltam estve Maszalánál az vezér tinajánál is, 
insinuálván neki, legyenek vigyázásban, vagyon olyan 
hírem, ezerig való ellenség jött ki az pusztákra, az 
strásákat fel ne verjék, és az tábornak is confusiót 
ne eausáljanak, volt vele hosszas és magános discur-
susom; az hadakbúi harmincz ezerig való törököt 
tatárt kiválasztván a vezér, mint küldhetné azokkal 
engem be Erdélybe, ha csak téli quártélyrais, micso
da hasznok volnának belőle, az moldovai passoson 
által mint egyezhetne meg ezen corpussal az baba
dagi szerdár, vagy egyéb Kemenyiczre élést vitt ta
tárok , ezen expeditiót annál jobb volna, hogy ha a 
vezér maga követné el Topaly Hosszain passával, és 
az tatár Chámmal engem Erdélyben hagyván, maga 
ha a Duna mellett Szilisztriába tölelne,úgyreménlhet-
ném én is a securítást, hogy assequálhatná azt is, 
hogy jobban járna utánna az német, és confundálhat-
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ná az ellenséget, ha az Dunátúl elszakaszthatná. Eze
ket considerate hallgatta a vezér tihája, mondván, 
hogy meg fogja mindezeket jelenteni az vezérnek, két 
dologban tévén leginkább difficultást, egyikben hogy 
annyi nép hogy élhetne, hogy telelhetne Erdélyben, 
másikban, hogy hogy vihetnének élést magokkal. Kire 
az volt a válasz : hogy a török Erdélybe telelhetne, 
az tatárt pedig teleltetnök Magyarországnak Erdély
hez való vármegyéiben, az minemű Szathmár és Deb-
reczen tája; a másikban pedig azt mondottam, leg
alább tíz napi élést vihetnének, és tíz napi éléssel be 
is mehetnének, azután Erdélyben elég élést találhat
nának, és az ott maradó török tábor élését Havasal-
foldibül s Moldovábúl is segíthetnék, és pro corres-
pondentia manntenenda az havasalföldi és moldovai 
vajdáknak az magok országibúi Erdélyben bemenő 
passnsokon kellenék magoknak is lenni s ott ülni. 
Eérdé azt is az tihája : Lovas ezen dolgot véghez vi-
hetné-e ? Kire én : lovas nem vihetne, kellenék leg
alább tíz ezerig való gyalog; monda azt is : az tíz 
nap alatt Tömösvárban és Gyulában rendeltetett élés 
beszállittathatnék-e? Kire én : meglehetne, ha sem
mit nem mulatoznának, mert Erdély felé vadnak azon 
végházak is. 

Die 4. Hetfu. Viratta előtt egy órával praemittál-
tam szekereimet az gyalogsággal, magam megegyez
tem Petróczi István urammal az Szávához nem mesz-
sze. A vezér tábora is Zemlinen alól a síkon szállván 
meg, annak széliben szállottam én is meg. Reggel 
jött Sándor uram a tihájátúl, ki is izente, a mely dol
gokról az éczaka beszéltem vele, az vezérnek meg
mondván , az vezér azt adta válaszúi, hogy azok a 
dolgok az vezérnek is szívében voltak, azért azokrúl 
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a dolgokrúl ma divánkozik, én is ma legyek helyben. 
Kire nézve küldöttem Sándor Gáspár uramat a tatár 
Chámhoz, ott maradván az tatár Chám, az honnét az 
vezér felkölt ma reggel; küldöttem pedig Sándor ura
mat az vezér tinajával lőtt beszédek insinuálásával, 
kikre vöttem okot, hogy az vezér és tihája nálok lévő 
andientiámkor ultro offerálták magokat, hogy orszá
gomba beültetnek. A Száva hidja véginél mind a jan-
csárság, mind egyébféle nép gyülekezvén s általmen
ni akarván, az vezér jancsár tisztet rendelt, hogy sen
kit által ne bocsásson, a hidat is elvágatván, ki miatt 
az még alkalmatlan és rendkívül való szeles hideg idő
ben csak nem rút dolog történt, lövéssel fenyegetvén 
azon tisztet a jancsárság, azután az hidat az vezér 
felszabadította, és az tábor impedimentumátis költöz
tetni kezdték. Sátoromhoz azomban mind a fö rende
ket, mind a tiszteket felgyüjtetvén, az vezér declara-
tióival s ajánlásival biztattam, és hogy minthogy útjok 
lészen az mi hadainknak is, az kik Poserolczára cse-
lédjekhez akarnak menni, szabad legyen. Megjött 
Sándor uram is a tatár Chámtúl, izente általa, hogy 
ez a török nemzet állhatatlan dolgaiban, másként is 
ha eljü az kaszum napja, akkor eloszol, senki meg 
nem tarthatja, hadakat könnyű volna neki erre a do
logra szaporítani tatárbúi is, és tudja, ez a dolog mire 
való. Estve felé magam is annuentiát kérvén a vezér
tűi, hogy által mehessek fejérvári házamhoz. Már 
estvével mentem által egynéhányad magammal az hí
don , Petróczi István és Sándor Gáspár uraiméknak 
committálván, hogy holnap hadaimat és egyéb tábori 
alkalmatosságimat által hozzák. Istennek hála fele
ségemet és egyéb fejérvári házamnál hagyott hívei-
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met szenvedhető, és minden károm nélkül való álla
potban találtam. 

Dic 5. Kedd. Valamely embertelen szavai ésnyel-
veskedési miatt Dósa Mihály nevű erdélyi szolgám 
udvarombúi kiűzetvén, és miatta feleségét is felesé
gem ndvari cselédjei közül Poserolczára relegáltat-
ván, hogy a campania végezödvén, onnan is ablegál-
tassanak; ezen dolog egy magyarországi, más erdé
lyi becsületes biveim, úgy mint Bai Mihály és Kái
noki Farkas uraimék előtt ment véghez, ezen becste
len udvarunkbúi való kimenetelinek okait ö kegyel
mek előtt is recenseálván. Petróczi és Sándor Gás
pár nraimék a lovas és gyalog hadakkal által jővén, 
ebédet együtt evén velem, megvendégeltem őket. Ha
daim s egyéb tábori alkalmatosságim is által jüvén 
Vizniczén alól való szigethez szállítottam, minthogy 
másutt fü nincsen, a szigetben parancsolván, hogy az 
lovakat és marhákat által vigyék s szabadon jártas
sák, ott inkább füvet találván az szabadon járó mar
ha. Minthogy magam házához szállottam, hadaim és 
szolgáim intertentiója, konyha tartásom rendi, és 
egyéb belső dolgaim folytatásárúi is, minekelőtte asz
talhoz ültem, rendelést töttem, szabadságot adván 
Petróczi uramnak némely főrendekkel, és az hadak 
közül is, az kiknek feleségek vagyon, Poserolczára 
elmehessenek, és egynehány nap múlva ismét vissza 
jöhessenek, noha az vezér tihája csak annyiban adott 
szabadságot a vezér nevével, hogy csak Szendröhöz 
mehessenek, és ott füvelhessenek a lovas hadak, és 
úgy is panaszra való alkalmatosságot ne szolgáltas
sanak. Az fővezér is által jővén szokott pompájával 
az hidon, az várbúi sok lövést töttek eleiben. Szap
panos Mihály kapitányom egy Ghüti nevű hadnagya 
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ellen tévén panaszt, hogy Petróczi István uram meg
fogassa és tömlöczben tétesse, parancsoltam felőle. Az 
élőmben bejött kapitányok által azomban declarálták 
magokat az hadak, csak kenyerek lehessen, éhei ne 
haljanak, készek tűrni, szenvedni tovább is hűségekben 
valamely felé fordltja Isten dolgaimat, kire nézve, mint
hogy húst nekiek nem adathatok, töttem olyan rende
lést, hogy száz dram kenyérrel megszaporittassék ke
nyerek az hadaknak. Szép idő volt. 

Dic 6. Szereda. Az táborban velem lévő hajói-
mot, a kik nagyobbak voltak, bocsátottam le Poserol-
czára, hogy azokon szénát és egyéb konyhámra való 
alkalmatosságokat hozzanak, küldvén le vélek Po
gány Zsigmond palotások kapitányát is a gyalogság
nak egy részével és puskásimmal, kik vadászathoz 
tartozók, tévén oly rendelést, hogy az ottan lévő ebe
immel együtt vadászszanak és asztalomat vaddal tart
sák. Ezen alkalmatossággal expediálta a feleségem az 
öreg asszonyát egy inassával, ottan hagyott vala
mely ládáiban lévő portékaiban hogy kivegyenek, és 
kiváltképen azért, hogy szülése közelgetvén ahoz 
értő asszonyt és más dajkának való menyecskét hoz
zanak. Az tatár Chám is ma jütt által az hídon min
den hadaival együtt, kinek is lőttek eleiben az vár
búi, de kevesebbet mint tegnap a vezérnek. Sándor 
uramot a vezér tihája és az teffderdár kapujára ex-
pediáltam, hogy experiáljon és vigyázzon a dolgokra, 
ha mi occarrentia lészen. Küldöttem Orlai uramot Sker-
let és Janáki uraimékhoz, opiniójokat kívánván ven
ni, az mostani porta ministerjei az mi hadainknak hi
tért entiójában is az reánk való költség iránt ilyen 
dificilisek lévén, mit javallanak tovább az én dolgaim
ban. Kik mind a ketten azt felelték, tanácsossabbnak 
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tartják bizonyos nemessekbül és udvari szolgaimbúi 
álló rendekkel beljebb mennem mind az nyugoda
lomért, mind a securításért, mert így az accomodatiót 
is nagyubb mértékben várhatom, a sok panasztúl, 
búsulás túl is megmenekedhetem. Küldöttem Bai An
drást H. valamely irást is vivén pro confidentiae ma-
nutentione, kit is igen kedvesen vett, Ígérvén recipro-
catióját, az mellettek lévő csorbacsi is conniveálván 
az correspondentiában. Al aga nevű lengyelül tudó 
tatár tiszt jüvén hozzám, régi ismerősöm, ki minap is 
jött vala hozzám Varadinnál, jött egy csorbacsi is régi 
ismerősöm, ki Gyulán laktomban oda való jancsár 
aga volt. Az tatár tett circumstantialis relatiót Galga 
szultánrúl, mint szoríttattak oda az ellenségtttl, mint 
úsztattak által a Tiszán, Tömösön, egyéb ereken, s 
mint jöhettenek vissza s Pancsovánál által a Dunán. 
Az jancsár tiszt pedig tett relatiót az varadini obsi-
diórúl, és némely kontyos törököknek az ellenség kö
zé való szökésérül, kik között egy aradi is tanálta
tott , a ki oda akart szökni, mikor elakartak jönni a 
sánczokbúl. Volt nálam Kornári uram az 1 andorfej ér
vári építőmester, kivel is hosszas és confidens discur-
susom volt, obligálván tovább is magát és persvade-
álván: Poserolczán ne lakjam, és inkább itt propter 
omnes contingentes casus, hittam kereszt-apának ma
gát , feleségét kereszt-anyának, Isten szülését adván 
feleségemnek. Volt az Csaffer passa tolmácsa is ná
lam Ali basa, jelentvén Csaffer passát rendelte a ve
zér Tömösvár felé menő hadakkal. Küldöttem maga
mat insinuáló levelemet a tatár Chámnak, kit is a ve
zér maga sátora keretesében szállított, levelemet ott 
meg nem adhatták neki, az midőn kiment volna hadai 
közé, és Havaié felé szállott volna ki Bátora alá, ak-
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kor adhatták meg levelemet neki. Essös alkalmatlan 
idö volt. 

Die 7. Csütörtök. Sándor uramot új óbban küldöt
tem az fö tefterdár kapujára, levelet is küldvén általa, 
kiben irtani olyat, hogy tavali tefterdár idejében, Is
ten áldja meg, nekem jó akaróm volt, most nem tu
dom mi okra nézve, az mint jeleibttl látom, tapaszta
lom idegenségét, experiálván dolgaimnak is most az 
vezér kapuján nehezebben való folyását, mint másszor, 
nekem használhat is, árthat is, legyen jó akaróm etc. 
mely terminusokat első szóval apprehendálván, végre 
osztán bocsátotta Sándor uramot ilyen válaszszal: az 
Moldovábnl praetendálható, adósságban lévő őt száz 
ökör felöl tévén instantiát a király, ezen dologban jó 
fermánt iratok, az vezérnek az király levelét megmu
tatom , az élés és egyéb dolgaiban is a fejedelemnek 
jó szívvel szolgálok, a vezér fermánya a mit tartott, 
addig is cselekedtem, ezután is fermánra cselekedhe
tem. Küldöttem volt hozzája az poseroviczai kadia 
levelét is, kiben recognitiót tészen Madács uram mel
lett minemű hasznokra és javokra volt, az palánkban 
cselédjekkel együtt beszállította, igen submissus ter
minusokkal, és mintegy vezérnek való terminusokkal 
írván azon levelet az kadia, más nála lévő török urak
nak olvasván azon terminusokat, nevetkeztek rajta, 
mondván, megtetszik, hogy kurucz kadia. 

Die 8. Péntek. Küldöttem Orlai uramot Skerlet-
hez, kedveskedvén valamely kenyerekkel és palaczk 
borokkal nekie, tudakozódván valamely hírekrül, 
minthogy jött olyan hír élőmben, hogy Sio nevű szi
getet, az ki is az dardanellákhoz nem messze vagyon, 
és Miszir (az az Aegyptus) s Constantinápoly között 
való útban vagyon, az velenczések mind a benne lévő 
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várat, mind pedig tartománykáját elfoglalták volna, 
gondolván, hogy ezen dologról nékem in confidentia 
valamit izenjen, de semmit sem izent, hanem adott 
egy csomó levelet kezében, kit az Zophiában lévő 
erdélyi nemesség irt nekem, és némely híveimnek, 
mondván, hogy a vezérnek is irtak suplicatiót magok 
nagy nyomorúságárúi, és szükségérül, az ide irt le
velek is nem egyébrül szóllanak, hanem ruhatalan-
ságokrúl, élésbül való szÜkölködésrtil, s abbúl való 
nagy nyomorúságra!, és közöttök való veszekedés
ről s egyenetlenségrül szól; mondotta Orlai aramnak, 
és ugyan izente is általa Skerlet: misereatur illorum 
sorti celsissimns princeps, et allaboret, ut possint mi-
serrimi üli homines ad ipsum venire; mondotta azt is: 
a kuruczok ebben a campaniában jól viselték mago
kat, nem adtak ennek a nemzetnek semmi idegen
ségre okot, nem lehet, hogy a porta jót ne cseleked
jék vélek; látta Orlai uram, hogy mintegy sirólag ál
lottak szemei Skerlet aramnak, hihetőbb hogy nem 
egyébért, hanem hogy Sio szigetében voltak atyafiai, 
talán testvérbátyja is, az mint értettem; izente azt is 
Skerlet aram: hogy az Tömösvárra és Gyulára menő 
éléssel az hadak megindulnak, által költöznek, még 
azért a vezér nem expediálja, addig distractos, én se 
búsítsam addig, azomban magam becsületiért és az 
kuruczok jövendőbeli javáért azon legyek, hogy el ne 
maradjanak az én hadaimisezen útrúl, etiam propter 
praedam, quae potestintervenire. Jött le Szent-Andrási 
János tolmácsom Csaffér passa kapujárúl azzal az hír
rel, hogy Csaffer passa igen conturbatus, disgustatus 
hogy a vezér most hadakkal elküldi, gondolván olyat, 
hogy Topaly Húszain mostani tömösvárí passa pél
dája szerint, a mint az akkori vezér cselekedett, ö 
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vele is úgy cselekeszik ez, ki is Szerdárrúl küldötte
tett volt a hadakkal, de azután fermán ment utánna, 
hogy oda való praesidiumnak s passának maradjon 
ottan, Andrási jelenléttében fakadott olyan szókra az 
nikápolyi Ali passa előtt Csaffer passa: így jár, úgy 
mond, az ki az töröknek szolgál. Az francziák voltak 
azomban vendégim, megittasodván, könyvezte Fran-
cziában megholt atyjafiait, kik között volt Rebenak 
uram is, ki abban az időben, mikor én magyarország-
ban laktam, az brandeburgumi elector mellett lakván, 
nekem is correspondensem volt, Francziában is már 
nagy állapotra ment volt, azért konyvezvén inkább, 
hogy nem ordinarius betegség által, hanem in febre 
maligna, kit ott annak híjnak, et est morbus conta-
giosus, sok nagy rendek holtának meg abban a nya
valyában egy holnapnak forgása alatt, sóhajtván egy
szersmind, és lamentabiliter declarálván a franczia 
király birodalmában való nagy éhséget a két eszten
dő alatt, de kiváltképen januáriBtúl fogva sok eze-
rekbül álló lelkek holtának meg az éhség miatt, mond
ván, hogy a franczia király birodalmában holt meg-
tiz millión lélek ezen szükség miatt, Isten áldását el
vévén, gabona az országban nem termett, nagy részént 
az országnak köz rendéi közé az király, és az or
szágnak nagy rendéi elosztatván, úgy tartatják. Az 
armadáknak az király eleget kívánván tenni, az or
szágban található élést is azoknak szükségére fordít
ván, az minden felöl lévő ellenségei az franczia nem
zetnek, máB országbúi is az országokba való élés be
vitelét impediálja, mert ha úgy mond ez a szükség 
nem lőtt volna az országba, eddig régen által esett 
volna az imperiumon, és Bécsig penetrált volna az 
franczia király fegyvere, másként az királynak min-
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denféle hadakozási szerencsésen folynak, ármádáji jó 
dispositióban vadnak, Catologniában az spanyolok 
tábora felveretése után is két erősséget foglaltának 
el az spanyoloktól, az anglusok is az Oceanus ten
ger mellett lévő birodalmokra kiütvén, jól tudván azt, 
hogy a mediterraneumi tengerre vagyon ereje a fran-
czia classisnak a szárazon elsőben kiszállott 1500 
anglns egytil egyig oda veszett, kit látván a többi, 
retiradált, mondám én ezekre: úgy de anglusok, hol
landusok itten olyat hirdetnek, hogy sok hajóitokat 
nyerték el, kire monda válaszúi de Lóra: hogy éléses 
hajóinkat ne nyerték volna el, nem tagadhatni, mert 
az szükség miatt egynehány száz hajóját minden felé 
el kellett küldeni a királynak, bizony azokban az el
lenség nyert el két százig valót; kérdezősködtem az 
Flandriába és az Rhenus mellett lévő francziai ki
rály hadai operatiójárúl, monda: még ottan semmire 
nem mentek, hanem igen közel voltak az francziai 
armadák az ellenség armadáihoz. Essös idő volt. 

Die 9. Szombat. Küldöttem fel Sándor Gáspár 
uramot a tatár Chám kapujára] tegnap előtt nekie 
küldött levelem válaszáért, de arra szóval egyéb vá
laszt nem adott, hanem hogy valamiben tud, jó szív
vel szolgál. írtam a vezér tihájának is magam, és 
hadaim alkalmatlansága felöl, de csak a volt a válasz: 
a vezér had essék által előtte való dolgán, tudni illik, 
az hadak expeditiójan, azután lészen gondjok az én 
dolgaimra is, az én hadaimat pediglen most Csaffér 
passával nem küldik, sem pedig az én ttilem lőtt insi-
nuatió szerint Bokcsa felé nem bocsátják, más dolog
ra tartják. Volt nálam az bujurdelmi Sárkány Ibraim 
passa annak az hírével, micsoda hadakat rendeltének 
el, és hogy maga is azokkal elrendeltetett. Jött volt 
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az Skerlet fia látogatásomra, ki is az mostani havas
alföldi vajda leányát jedczette el, kivánván feleségem
mel is szemben lenni, de megvolt mondva, roszúl va
gyon , szemben nem lehet, azonban Sio szigetjének 
(kit is törökül Szakiznak hijnak is) az velenczésektűl 
való elfoglalása confirmáltatik, és olyan formán, mint
ha az benne lakó népnek rebelliója útján lőtt volna 
meg, segítségte hfjván az velenczéseket, és magok 
fogdosván meg az harács (az az adó) szedő törökök
ben is, kire nézve az vezér az topcsiakban és cse-
becsiekben is küldött le Konstantinápolyban, és mind 
a tenger felé. mind erre való hadaknak e jövő cam-
paniával való kéBzületjekrtil, Szakiz felé pedig még 
a téli operatiókrúl is dispositiók, fermánok mentenek 
ki. Azomba a szokott correspondentia modalitása út
ján küldöttem H-hez is, tudósítván az occurrentiákrúJ, 
kit ö is reciprocált. Alteratiót érezvén magamban, az 
szokott orvossággal, servitialeval éltem, melynek is 
hasznát érzettem. Feltisztúlt az idő. Voltam Csaffier 
passánál, találtam az maga residentiájában a felső 
várban, több passák s nagy agák is lévén nála, lábon 
állva nagy becsülettel excipiált, hozván elsőben is elő, 
hogy az rút essös idö miatt, miképpen bontotta el Is
ten szándékjokat, insinnálván magamat neki, hogy 
régi jó uram lévén, jöttem keze csókolására, értvén, 
hogy a Dunán által megyén, elbúcsúzzam tüle; kire 
ő : Igen is h. császárunk után a fővezér lévén urunk, 
annak parancsolatjábúl kell elmennem, hogy Tömös-
várra s Gyulára élést s praesidiumot vigyek, két há
rom nap azért reménli az hadak által költözvén a Da
nán , maga is megindul. Volt szó, az ellenség tábora 
Varadintúl által szállott Futakhoz,Kobilához,tízeze
rig való pedig Varadintúl Eszék felé tartott a Duna 



Ö79 

mellett, hihető sebeabtil és betegbfil álló had volt az, 
és annak alkalmatosságával az impedimentumban is 
mehetett fel, tülök elszakadott, de a többi lábon van, 
és vigyázza a törökök dolgának kimenetelit. Hozódott 
elő, ö maga tudhatja, mely hasznos volna most a mi 
hadainknak Bokcsa felé divertálni, a mikor ö Tömöa-
várra megyén, distrahálná s confundálná az elleneé
get, de ez úgy lenne jobban, mikor a vezér az itt ma
radó hadak közül vagy két ezerét rendelne melléjek, 
így éppen Karansebesig is penetrálhatnának csata
képpen, és ha vagy két mosárt is vinnének, Bokcsát 
demoliálhatnák, és tolláltatnék iste lapis offensionis, 
az ki mind Tömösvárnak, mind a Dunának ártalmára 
vagyon s fészke a latroknak. Kire monda: ezek előtt 
mosárt emlegetni nem kell, mert a sáncz nélkül nem 
lehet, a pedig most odiosa matéria a jancsárság és ar-
noltság előtt, de csata formában meglehetne, ezt ő jó 
dolognak látja, jó is lenne, beszél a vezérrel még ma, 
emberemet hadjam a kapuján, megizeni általa. Hoz
tam neki elő, magam Vidinben kívánnék telelni a kön
nyebb élődésnek kedvéért, hadaimat pedig, ha meg
akarja a vezér tartani, itten a végeken eltelelhetné
nek , csak denomináltatnának az helyek tempestive, 
hogy legalább magok és lovok szálló helyérül provi-
deálhatnánakintempore, ne lennének úgymint tavaly. 
Kire monda : míg már ezen Tömösvár felé való ex-
peditión által nem esik a vezér, senki dolgához nem 
fog, sőt megparancsolta a csauz passának, senki su-
plicatióját eleiben ne vigye. Mondottam azt is, hogy 
ha az vezér approbálja a Bokcsa felé való expeditiót, 
én is ezer emberre reá töltöm a kuruczokat, a tihámat 
küldöm el vélek, ki is ha úgy kívántatik, Tömösvár 
felé is a lovassal divertálhat, a gyalog palánk felé 
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vissza jöhet, és njagam is lemennék Jeni-Palánkhoz, 
hogy ezen expeditió jobb formában mehetne véghez, 
míg ott voltam nála az Kucsnk teszkerecsit küldte a 
vezér hozzája, sokat súgott vele, hogy elbúcsúztam 
tüle, szintén az ajtóban találtam az fotefterdárt is, k i 
után is nagy tereh pénzeket hoztanak, az vezér is a 
Csaffer passa ablakjának ellenében volt az bástyán, 
onnét jártatta embereit a szerdárhoz. Poserolczárúl 
és a tisztektül jöttek lamentáló levelek, magok extre-
mitásit s a telelésben (ha speciális jó dispositió nem 
tetetödík felölök) való lehetetlenségeket exaggerál-
ván, kire nézve küldöttem Orlai nramot Janáki és 
Skerlet uraimékhoz, hogy mint keresztyének adják 
tanácsokat ezekben a dolgokban: mi tevők legyünk ? 
Item Bai Andrást küldöttem H.-hez maga szájábúl is 
kívánván azoknak confirmatióját érteni azokrúl, a 
melydolgokrúlHartokh nekem parolát adott, pro ma
jori mentis meae quietatione. Kire felelt ezen szókkal : 
ego confirmo ea omnia, quae dixit D. Hartokh, quia 
dixit ex mandato meo, do modo etiam meam parolám, 
et assevero D. principem de promotione negotiorum 
suorum, ex totó corde allaborabo. De nem hazudhat 
annyit, hogy megcsalhat követ uram. Orlai uram is 
megjővén Skerlet oramtúl és Janakitúl, tött ilyen re-
latiót; elsőben is Janakihoz menvén, minthogy Péter
varadin alatt ajánlotta magát szolgálatomra, azért pro 
mea directione akarnám tetszését venni mostani dol
gaim állapotjához, és az vezér dolgaihoz képest, mint 
folytassam dolgaimat? kire Janaki: ö valamiben tud 
nem csak tanácsával, de szolgalatjával is kész Nagy
ságodnak szolgálni, hanem mondja meg Orlai uram, 
miben vadnak dolgaim. Kire Orlai uram : maga ö 
kegyelme jól tudja .micsoda accomodatióm vagyon 
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mind magamnak, mind hadaimnak, de legközelebb 
most megizenték volt, hogy ezen expeditióra készen 
tartsam hadaimat, mert úgy látom, nem akarják elkül
deni. Kire Janaki: hogy az hadat el nem küldik, oka 
az , hogy az én hadaim igen insolensek, az melylyel 
respectnsokat tavalyi elmenetelekkel, törökök elvitelé
vel hiteleket elvesztették, melyhez képest nekem ja-
vallaná, valahol ott (mind magam, mind az igy con-
servatiójára) kérjek egy helyet, az hol magamat jám
borokkal és állhatatosokkal megvonhatnám, hogy 
sem az insolentiák miatt az ministerek ne busittassa-
nak panaszokkal, sem pedig ne gondolhassák, hogy 
inconstansokra haszontalanul költenek, és várjam 
csendbe ennek az igynek vagy egy vagy más úton 
való eventusát, így (azt hozván ennek a portának ma-
jestássa) jobban fogunk mind magunk, mind mellet
tünk valók accomodáltatni, de várjam meg, míg ez a 
tömösvári expeditió véghez megyén, ha tetszik, úgy 
fogjak az magam dolgai folytatásához, mivel most 
occnpatusok az ministerek, mivel penig sem uralko
dásra , sem lakásra Erdélyen kivül más országot, az 
hol csendesen lakhatnánk, nem reménlhetünk, az er
délyieknek mind itt kinn, mind az hazában valók
nak szíveket igyekezzem magamhoz hajtani sze
retetre, mert szeretet nélkül egy országban senki sem 
nem uralkodhatik, sem csendesen nem lakhatik, az 
kik pedig mellettem maradnak, azokhoz jól alkalmaz
tatván magamat, szerettessem magamat, mert ő ki 
nem mondhatja, és magam sem hinném, mennyi kárt 
töttem az én dolgaimban Nemessányi elmenetele, az 
ki gyermekségemtül fogva mint nutriciusom, mint hív 
szolgálatival dolgaimnak hasznos promotora volt még 
pediglen az mint ö hallotta, kicsin dologba való non 
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conplacentia mia. Skerlet uram is sátorához érkez
vén , ment hozzá Orlai uram, parancsolatom szerint 
dolgaimat (ledarálván, tanácsot kérdett tüle; kire is 
Skerlefr felele : hogy az hadakat el nem küldik, Csaf-
fer passa az oka, hozzája én menjek el, ö viheti vég
ben az elküldéseket hadaimnak; kire Orlai uram: 
most nála voltam. Monda Skerlet uram : kész szol
gálni, örömest tudná intentiómat. Kire Orlai uram 
monda : hogy arrúl nem izentem általa, hanem magá-
túl tudakozta Orlai uramtúl, maga mint vehette eszé
ben? Kire Orlai uram : úgy látja, másutt olcsóbb he
lyen kívánnék telelni, mivel itten az drágaság és 
szükség mia lehetetlenségnek látom, hogy telelhessek. 
Kérdé Skerlet: hát hadaimmal mint gondolkozom. 
Kire Orlai uram: azok jó provisióval itten muhafeze-
tekben maradhatnának. Skerlet: Hát magam nélkül 
valamire nem fakadnának-e,mint tavaly?Orlai uram: 
Mit tud a fejedelem benne, mivel dietim accomodatió-
jok rosszabb, becsülések kevesebb, az mely megtet
szik , hogy privilégiumok ellen az rabjokat elvötték, 
sollicitálták vissza, nem adják, ha az császároknak 
egyik privilégiuma meg nem áll, az többinél mit re-
ménlhetni. Kire Skerlet: így lévén az dolog, jobb 
hát az fejedelemnek egy helyen magát constans es 
hü emberekkel megvonni, és az dolognak egyfelé való 
elválását várni, úgy accomodatiója jobb lészen, mert 
ha Zólyomira, az kinek ennyi meritumi nem voltak, 
választott fejedelme is az országnak nem volt, a Porta 
sem obligálta annyiszor neki magát, dietim annyit 
költött, annál inkább a fejedelem jobbat s többet re-
ménlhet, csak adja elméjét értésemre, én úgymint 
minister az vezírt commodo tempore aggrediálom, és 
sincere sine molestia eleiben adom, az had iránt, az 
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kihez nem bízhatni, jobb véghez vinni, hogy cum con-
niventia ipsius ante accepta menjenek, hogy sem az 
után az megmaradandóknak hitelek elvesztésével. En 
ö Nagyságának mind ebben, mind másban kész vagyok 
szolgálni, jól cselekeszi, hatempestive tam de sna se-
cnritate, quam snbsistendi modo idején provideal, ut 
et se, et caasam conservare possit. 

Die 10. Vasárnap. Az vezér a várba hálván, és 
ma Pancsovára való által menetelinek is híre livin, 
hogy onnan jelenlitíben expediálja a hadakat. Küld
tem fel a várba a szerdár kapujára Sándor uramot, 
hogy tegnapi végezíse szerint sollicitálja a választ 
Csaffer passátúl, és vigyázzon a dolgokra. Ma kezdik 
azomba a török s tatár hadakat által költöztetni 
Pancsovához, és egyszersmind szállítani az élést is, 
kit a tömösvári s gyulai szüksigre rendeltek. Meg
jött azomba Csaffer passátúl Sándor uram, s hozott 
ilyen választ: hogy sem a vele lívö hadakkal, sem 
Bokcsa felé, mert az én hadaim a vezértül nem expe-
diáltatnak, hanem más dologra kívántatván, csoporton 
tartsam. Az éléshez tartozó tiszteimet és egyéb ud
vari kötelességben lívö, s tisztviselő szolgáimat hi
vattam élőmben, tívín valamely dispositiót köztök 
mind az itt való ház reparatiójának contmuálása, mind 
az hadaknak és konyhámnak tartása iráni Az vezér 
sátorátúl csauz jfivín le sietve, hivatták fel Sándor ura
mot, az honnan is megjüvíntött ilyen relatiót: hogy a 
vezérnek az a parancsolatja, mint tihámat ö kegyel
mit ezpediáljam mind lovasimmal, mind gyalogúmnál, 
ki mellé rendeltetni fog Arnolt Kaplan passa ezerig 
való arnolttal, minthogy olyan híre. van a vezérnek, 
hogy a császár útján tolvajló pandúrság most gyfile-
kezvín össze, ez idén nyert praedájával által akar 
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menni. Sok öszvir és lú is livín vélek. Más felöl pe-
nig az Pék torkába, és annak ellenibe is Mudoránál 
feles ellenség látszik, kikkel Ali passa Duna kapitá
nya tihája is puskázott s ellenkezett, a feljövő éléses 
hajók eliben kflldetetvin az passátúl, azért ezen hadak 
ez ily magát mutogató ellensígnek ártani, és az fel
jövő éléses hajóknak is securitást szerzeni igyekez
zem, az vezérnek ezen parancsolatjára nízve azért 
küldtem Poserolczára emberemet Petróczi és Madács 
uraimékhoz, hogy az hadakat elkiszítslk, míg Sán
dor uram oda ér Kaplan passával. Sárkány Ibraim 
passa requiráltatott ttilem valamely kölcsön adandó 
két erszlny pínz felöl, kire elsőben ígírte is magát, 
de azután újobban meghazudta. Jött az arnolt Kap
lan passa hozzám, kit is Sándor urammal megegyez
tettem, hogy holnap ő is az ö hadával Kulicsnál ta-
náltassék, Sándor uram penig siessen Poserolczára, 
és ott bevárván az arnolt passát, ott egyezzenek meg, 
és onnan kövessík útjokat, Sándor uram is megindult, 
az vezér adatván két hidast, és valamely peszmeget, 
ki mellé én is pínzen vétetvín lisztet a hadak mos
tani útjok szükségíre, az gyalogságot is, a ki mellet
tem volt, Kassai István gyalog kapitányommal Ő ke
gyelme mellé rendeltem. Az arnolt passa gyalogja 
is hidason mentié ö kegyelmével. Jött Ali passa Duna 
kapitánya hozzám, elhozván egy kis fiát is magával, 
vele való beszílgetísem mind inkább complementizá-
lásokbúl állott, renoválni kívánván ö is az régi barát
ságot velem; hozta elö, hogy a Dunán le ö is tiz fur-
kátát expediált a feljövő hajók securitásáért, és hogy 
az ö híre az négy százig való pandúr volt, az ki az 
tinajával puskázott, és nigy százig való lú, s öszvir 
van azoknál is, a kik a Dunán innen a császár útján 
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nyervín, által vinni akarták a praedát, de ö inkább 
hiszi, híjában fáradnak ezek a hadak, mert addig ál
tal is viszik. Kéretett andientiát az én Capo nevű 
francziám, a ki ez előtt esztendővel jött volt szolgála
tomra a török császár mellett lívő francziai orator re-
commendatiója mellett, látván, hogy itten nem igen 
kapnak rajta, insinuálta magát, hogy hazájába me
gyén , kérvén egy testimonialist szolgálatjárúl, kit 
hazájában prodncalhasson, kit nem isdenegáltamtüle. 
expediáltatván kézibe adtam. Tetettem kérdlst az fran-
cziákrúl, ha a királynak, és fő ministernek levelet Ír
nék, elküldenék-i? Kire az marchio de Lóra nram 
ajánlotta magát, hogy a magapachétájában becsinál
ván, elküldi bizonyos alkalmatossággal. 

ll.Hftfó. Sándor uram útja tegnapról mára ha
ladott, arnold passához tartozó hadak nem klszülhet-
vin el, és ma is Izarcsiknál tovább nem mehetett, 
vette instrnctiomat mind az előtte livő próba, mind 
egyéb Poserolczán eligazítandó dolgaim végett. Az 
Francziában szólló leveleket a mint conceptnsban vé
tettem, küldöttem elsőben minutában de Lóra uram
hoz, az mint azért neki tetszett, corrigáltatván nimely 
terminusokat, úgy írattam le osztán'le clavissal. Ma-
dács Péter és Pécsi Gábor uraímék is. érkezínek Po-
serolczárúl az oda való dolgok relatiójával. Jött hoz-
zár Hartoch uram, hozván felesígemnek H. uramtúl 
valamely kedveskediseket tálakban, és az mellett va
lamely csipkéket is, kedveskedvín az napokban fele-
sigem is neki confectumokkal, rossolisokkal, borral, 
fejír kenyerekkel és kalácsokkal. Voltak propositiói 
az A. K.-t concernáló memóriáiéról, úgy nimely pun-
ctumok dolgában, kiket ö is gondolhat, hogy asse-
qualhatni, kiknek is kezekhez való assignálására az 
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mellettek livö pap hivattathatik tamqaam medicus, az 
kinek abba a tudományba is van experíentiája, sub 
praetextu, bogy az felesigem elnehezedett, a mellet
tek lakó csorbacsia ilyen dologra absqüe scrapnlo el
bocsátja. Csak haszontalan fárasztod elmidet követ 
uram, mert meg nem csalsz. Izente a lengyel követ 
is, hogy kívánná velem szembe lenni, és meg is van 
igirve a tatár Chámtúl, hogy meg fog lehetni. Annak 
is kedveskedtem ételbtil s italbúi álló alkalmatossá
gokkal. Felesigem is a két éjjel s ma mostani álla
pot) ához kipest igen kezdett súlyosodni. 

12. Kedd. Az francziai királynak és fö mmister-
nek szóló levelekkel Orlai uramot a francziákhoz 
küldvin, iglrte arra magát, hogy maga fascicnlusába 
csinálja be. Csaffer passa által költozék a Dunán 
Pancsova felé, kinek is utánna küldöttem Boczkó Jó
nást az komornyikomét, irván levelet mind neki, mind 
az tömösvári Topály Húszain passának szóló levele
met neki reccommendálván. Küldöttem Glavics ura
mot is az tatár Chámhoz annak emlékeztetisire, hogy 
ha a vezértül vagyon e már valamely válaszom?Kire 
izente, még nincsen, de el nem felejtette, holnap be-
szál ide a városra, a vezérrel maga is szembe lészen, 
az alkalmatossághoz kipest fog szóllani a vezérrel az 
én dolgaim felöl, s meg is mutatja azon levelet a ve
zérnek, a kit neki írtam. Újobban küldöttem fel Orlai 
uramot a francziához de Lóra uramhoz, és egy fárad
sággal Skerlet uramhoz is, izenvén Lóra uramnak ál
tala : Jóllehet én eleitfii fogva experiált jó akaratjá
hoz, mind penigéz minapi resolutiójához kipest jó aka
ratjába nem kételkedem, mindazáltal minthogy nekem 
is a magam dolgai folytatásához kell fognom (me
lyekhez örömest addig nem fognék, míg ö kegyelme a 
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vezérrel szembe nem lenne) azért kirem, tudósítson : 
mikor reménlheti a vezérrel való szembe lítelít, és 
mennél jobban az több ministerek előtt is reccom-
mendálja dolgaimat. Kire mondotta: az vezérhez teg
nap is volt Fonton uram, de a vezérnek sok distrac-
tiói lívin, halasztotta az audientiát, de újobban mihént 
idejit látja, sollicitálja, és akkor valamint eddig is szí
vesen szolgál, valamit elkövethet, jó szívvel cseleke
szik, az minthogy Csaffer passával is szembe Uvin, 
annak is megmondotta, hogy valamit velem cselek
szik, az ö királya előtt kedves liszen, ö is recommen-
dálja, kit is Csaffer passa hittel assecorált, hogy ha 
vissza jű, s itten marad, valami tüle kitelhető, mindent 
cselekszik, exceptis iis, quae requirunt fermana vezi-
rii, mondotta azt is, hogy a vezérnek ö is szóllott, és 
assecnrálta, hogy többet cselekszik velünk, mint más 
vezérek, iterato is kérte, hogy ha ö ezt másnak mondja, 
hazudságba ne maradjon, akkor is mint az előtt csak 
azt mondotta. Az rrancziáktúl Skerlet uramhoz men-
vín Haszán aga tolmácsommal, és levelemet az arzn-
allal megadván, szóval is parancsolatombúi proponál
ta. A mi nemzetünk látván, hogy az német mind két 
szabadságába megakarja rontani, abba való szándi-
kának megakadályoztatására nizve confagiáltak volt 
ennek a török nemzetnek patrociniumához, kimia so
kan mégis ölettettenek, sokaknak penig el kelletvin buj
dosni, ennek protectiója alatt subsistáltunk, sub spe re-
stitutionis tam personarum, quam libertatum nostrarnm 
in pristinum statum vei bello, vei pace; de mivel ennyire 
haladni látjuk, és a porta is szűkebben kezdi adni az 
accomodatiót, az ki mellett nem subsistálhattak volna 
eddig is, ha én nem tartottam volna, de én is teljes
séggel exhaurialódván, tovább azt nem követhettem, 
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sokan penig közülök tovább is jó reminység alatt meg 
maradni akarván, kínyszerítetnek egy helyt kérni, az 
hol szántván, vetvin, kereskedvin tovább issubsistál-
hassanak, azért így értvin én is magam híveimnek 
elmfjeket, kirem legyen assistentiával ebben az do
logban. Kérdette Skerlet uram, hol kívánnánk helyt? 
Kire felelt: mivel az inconvenientiakot és panaszo
kat elakarnánk kerülni, törökkel együtt lakni nem 
akarnánk, Füredin volna alkalmatosabb, jóllehet egy-
nihány török s valami ráczok laknak benne, de azok
nak másutt is lehet helyek. Kérdette: sokan lennínk-e? 
Mondotta ö kegyelme- Számokat nem tudhatja, mivel 
nímelyek hazájokban vágynak, nimelyek itten ma
radni akarnak. Mondotta Skerlet. Ez mentális dolog, 
azért magának kell errfll velem beszílleni, holnap a 
vezér a tihájával Pancsovára megyén, ha megjti, ak
kor hetet vagy nyolczat vigyek fel magammal mind 
erdélyiekbül, mind magyar országiakbúi, qui ipsius, et 
sua ipse quoque suae, et ipsorum proponat, et procu-
ret negotia. 

13. Szereda. Az éjjel várandós állapotjához ki-
pest a felesígem elnehezedett, és nem volt semmi nyu-
gadalma. Az fö vezér a tatár Cbámnak jött látoga
tására, kit én is meg értvin, insinuáltam magamat a 
tatár Chámnak, hogy élne feletkezzék dolgaimrúl. 
Volt azomba nímely meghitt becsületes emberekkel 
conferentiám igyemnek, tovább való subsistentiámnak, 
és arrúl való dolgaimnak folytatásárúi. Sok felől con-
currálván azomban a suplicatiók, azokra való resolu-
tiók s válaszok adásában töltöttem nagyubb riszit 
az mai napnak. Estveli tíz óra tájban azomba áldotta 
meg Isten az felesígemet egy leány magzattal, kit is 
Isten neveljen az ö szent nevinek dicsíretíre. Bai An-
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drást küldvin az A. E.-tet őrző jancsár csorbacsiá-
hoz valamely aquavitávalralókedveskedissel, melyet 
is megadván neki. Boczkó Jónás is megadván a neki 
és tömösvári passának szóló leveleket visszatért Pan-
csovárúl mai napon való megindulásoknak az hírivei, 
legalább húsz ezernek, és többnek is mondhatni a 
Csaffer passával elment török és tatár hadakat. 

Die 14. Octobr. Susannának kereszteltettük Isten 
kegyelmességébül adatott kis leánykánkat az Kor-
nári aramnál tanáltatott pápista pap által. Ugyan 
Koruari uraniot, magyarok riszírül Madács Pétert, 
Káinoki Farkast, Komáromi Jánost, és Pécsi Gábort 
keresztapáknak, Kornariné asszonyomat pedig ke
reszt annyának kívántak állítani. 

15. Péntek. Az tegnapi vendésgeskedís között 
szokásomon kivol többet malátván én is; s új bort 
iván, az újbor miatt alteratiót érzettem, ötször vagy 
hatszor is hasmenís livín rajtam az éjjel, de nem volt 
semmi nevezetes rágással, vagy gyomor fájással. Az 
vezér tihája küldött le azért a taraczkért, kit Csere-
viczrül hozott volt el Petróczi aram, kit is kívánsá
gára felküldöttem az várba. Orlai nramot Zolfikar 
effendihez és a teffterdárhoz küldtem valamely ma
gamat insinuáló, s dolgaimat recommendáló levelek
kel. Az elmúlt éjjel nagy essö esett, és nappal is dé
lig tartott. Estve is híveimnek kívánván contentumot 
tenni, sokáig vélek mulattam, másika szóval és tán-
czolással is contentálván őket, az magyar mód szerint 
jól tartottam. Estve alkonyodáskor mentem a vezér 
kapujára is, az hol is a vezér tinajával szembe lívín, a 
magyarországiak közül Madács Péter, és Pécsi Gábor 
uraimékat, az erdélyiek közül Keminy László és Ko
máromi János uraimékot bemutatván előtte, pz ma-
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gyarok és erdélyiek rí szírül a vezérnek szólló egy 
supplicatiót adattam be vélek, magam neve alatt is 
adtam egyet be, insinuálván a vezérnek a tihája által, 
hogy ezek a magyarok és erdélyiek, mint a portától 
constitaált fejedelmekhez én hozzám és én általam a 
vezérhez reccorálván, recommendáltam szóval is mind 
az öinstantiájokat, mindaz magamét, ezensuplicatiók 
megolvasása közbe jött be a vezér Kucsuk Teszkere-
csi nevű titkos seeretarinssa, tolmács volt köztünk 
Skerlet uram, a supplicatiókat elolvasták, és tett olyan 
kérdíst az vezér tihája. Az hadaknak telelő helyeket 
kértek és Füredint és Vidint is emlegetitek, ezen 
dolog s kívánság azért a mi birodalmunknak javára 
való, a vezérnek mindeneket megbeszíllek, az választ 
is megizenem; töttem azután szót újobban az Szo-
phiaban lévő erdélyiek felöl is, bocsássák bozzám, és 
accomodálja a vezér őket, a császár hűségéért jüvén 
ki hozzám hazájokbúl; erre azt felelte: elébb essünk 
által a nagyubb dolgokon, azután könnyíí lesz ezek
hez látni. 

16. Szombat. Madács uramot küldöttem Poserol-
czára bizonyos instructióval, és Petróczi István, Sán
dor Gáspár és Bai Mihály uraiméknak szólló levelek
kel, tévén oly dispositiót, hogy minden rendeket öszve 
gyűjtsenek, Petróczi és Bai uraimék némelyekkel ide 
jüjenek, publikálják ottan, hogy a kik hazájukban 
menni és bennünket jó kedvvel szolgálni nem kíván
nak, magokat insinuálják, mert kedvetlenül és erővel 
senkivel magunkat szolgáltatni nem kívánjuk, a kik 
pedig megmaradnak hűségünkben, tehetségünk sze
rint téli subsistentiájokrúl provideálni kívánunk. Hi
vattam ebédre az franczia marchiót de Lóra uramat, 
volt az vele való vendégeskedés alkalmatosságával 
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ezekrfll discursusom : 1. Nyolcz naptúl fogvást diffe-
ráltatik az vezérttíl audientiája, most már úgy küldte 
fel Fontont az tolmácsot, hogy az vezér mikor kijtí 
az várbúi meglesse, és magátúl az audientiát urgeálja, 
és ha még is denegálják s differálják az audientiát, 
reá megyén az vezér kapujára s beizen, mit akarnak 
vele s ki emberének tartják etc. Igen disgustatusnak 
láttam az törökök iránt 2. Az tatár Chám az vezér 
iránt való disgustusárúl is szóllott, úgy vötte észre, 
igen malecontentus a fővezérrel spanaszlott is ellene; 
mondotta, mikor az leányom keresztelése alkalmatos
ságával hivattam volna, akkor ment volt a tatár Cihám
hoz , azért nem jöhetett hozzám. Volt valamely ide
genség az tatár Chám és az francziák között is ilyen 
okon, de már complanálódott. Az tatár Chám úgy
mond, az franczia királyiul megígért negyven ezer 
tallérbúi álló pensiót sollicitálta, kit is neki egyszer 
az Nagyságod hírével megadtak Drinápolyba, és igér-
tetett neki az franczia udvartól, hogy Nagyságodat 
Erdélybe introducálja és az török s német császár 
között való békességet impediálja, de az tatár Chám 
az lengyel követnek Ragjouszkinak tavaly Drinápoly-
ban azt mondotta, hogy akár a particularis, akár az 
universalis békességben restituetur ipsls Camenecum, 
et si imperátor Germánomra, imperátor Mosquarum et 
venetiarum in Stri, vei etiam alio loco Moldáviáé vi-
cino, vei etiam in Jass mittant suos ablegatos pleni-
potentiarios pro pace tractanda, ipse inducet Portám 
ottomanicam, et érit in hoc negotio mediator, ut et 
porta suum ablegatum plenipotentiarium mittat ad ta-
lem locum, Ragjouszki mikor Lengyelországba vissza 
ment olyan relatiót tött az ottan lévő franczia orator-
nak, és az irta meg nekiek ezen dolgot, és az király-
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nak is, hasonlóképen ők is aportárúi ezzel ellenkezőt 
írtak a királyoknak az mint általok biztatta, qnod non 
aliter restituetur Camenecum a porta, nisi in particu-
lari pace, et quod ipse impediet pacem, qnod est con-
trarinm, si credendnm sit Ragjonszkio, ezeket expro-
bálta neki, hogy az király ez kettős maga oratoritnl 
irt informatiókban confundálódott és scrapulast vött, 
és az míg már ezen dolog nem approbáltatik ttile az 
király előtt, az feljebb írt pensiót az franczia ministe
rek ki nem adhatják kezekbtil, de' bizonyos legyen 
benne, készen vagyon Drinápolyban az franczia ora-
tor kezénél, és mihelt ezekben az tatár Chám magát 
expectorálja, és vele jól végez az franczia király iu-
tentiója szerint s ö az királyának ezt megírhatja, nem 
lészen fogyatkozás az pensióban, mondotta az tatár 
Chám ezekre nagy esküvéssel neki, hogy mind ez 
idén, mind tavaly azért jött ki, hogy a franczia király 
intentióját assecuratiója szerint secundálja, ezeket 
Ragjouszkinak nem mondotta, in malis dispositioni-
bus bellicis a törököket okozván, quod vi velint ex-
torquere ipsorum etiam servitia, felölök rosszul pro-
videálnak, újobban renováltatott az közöttök való ba
rátság, megígérvén azt az francziáknak, hogy az itten 
lévő lengyelttil, az mint Lengyelországba fog írni, azt 
in specie megmutatja nekik, confidentiáját megköszön
vén , kért felettébb azon is, hogy ezen titkot valaki
nek ki ne mondjam, mert ö ezt in contestatione since-
ritatis communicálja. Estve felé jött le Szabó János 
szekérmesterem az erdörííl, az hol szekereimet ter
helte fával, 14 szekeremnek^ abban való 84 marháim
nak, maga és vele lévő hajdúk, béresek mindenekbűi 
a tatároktúl való kifosztatásának és elpredáltatásá-
nak hírével , kevés marháimnak ez lévén az java, és 
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az embereim is az marha kárán kivíil is egynehány 
száz forintjkárt vallván, ezen az káromon nem kevéssé 
törődtem, hoffmesteremet küldvén a tatár Chámhoz 
panaszszal, a tatár Chám is nem kevéssé conturbálód-
ván ezen casuson, rendelte Cserkesz bék nevű embe
rét a tatár táborra azon marháim kikeresésére, ki 
mellé én is rendeltem szolgáimban, még az éjjel rend
kívül való szél támadt, az ki napestig continuáltatott. 
Orlaiuramat is küldöttemma Haszán aga tolmácsom
mal együtt az fő jancsár aga, Kul tihája, az fő tefterdár, 
Majden kalfa, úgy Zulfikár effendi kapuira. Hozott 
ilyen választ elsőben is Majden kalfatúl, Ibraim effen-
ditül az Moldovábúl praestálando 500 ökör dolgában, 
hogy jó szívvel szolgál. Az jancsár agához és Kul ti
najához menvén onnan Orlai uram, és nevemmel kö
szöntvén őket, elsőben is mindenik Sándor urammal 
és Kaplan passával elment hadakat tudakozta, azután 
ajánlotta magát mind az kettő, hogy az élés, telelő hely 
és lakó helyem iránt is szívesen szolgálnak. Zulfikár 
effendi is izente, előre küldött levelemet csendesen 
megolvasván, miért fárasztja azzal magát a király, ö 
sem adós nekem, én sem vagyok neki, hanem jó aka
ratbúi szolgál, Haszan aga mentett azzal, hogy tihám-
nak parancsoltam, ö rajta múlt el, hogy meg nem lá
togatta. Az Kaplan passával és Sándor urammal el
ment hadakat ö is tudakozván, az tihája előtt propo
nált dolgot hozta elő s mondotta : az igen jó dolog 
volna jámbor embereknek, de mennyi ember lenne az? 
mondáHaszán aga: 300-ig való. Hát az többi hol volna? 
Monda : az végeken. Monda : Bajos dolog az, mert 
sem szomszédjukkal, sem együtt lakókkal nem alkusz
nak jól, arra azért akarna az király különös helyt, az 
is bajos, mert mikor kádi ás helyen laktak, és az hol 
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mind tör vény tül, mind bizonyságtól tarthattak, hát a 
hol azoktúl nem tartanának, monda: de azok is az régi 
kuruczokfélékbül lennének; monda: már niegjámbo-
rodtak, monda: én úgy tudom, az ki jobban tudja lássa. 
Estve hivatta a jancsár aga újobban Orlai uramot és 
Haszán agát, ízen vén, ö a vezérrel beszélt, az vezér 
mondotta, jó szívvel cselekeszik, provideál, de azok-
rúl divánnak kell lenni, valamit cselekedhetik, min
dent tovább is cselekeszik. 

17. Vasárnap. Skerlet uram insinuáltatván, hogy 
délután 2 órakor hozzám fog jüni, supponálván, hogy 
a vezértül vagy tihájátúl jü nímely insinuatiókkal, 
praeveniálni kívánván, Írattam egy levelet az vezér 
tinajának, kit is felküldtem nekie Orlai Miklós uram-
túl. Érkezek meg szolgám a tatár Hám vezérjitül a 
tatár táborrúl, kit Cserkesz bekkel küldtem volt az 
marhák kereslsire, hegyrttl hegyre, völgyrül völgyre, 
az hol tatárok szállása volt, az tatár szebanyokkal 
eleget jártak s kerestik, de többet három marhánál 
ki nem kereshettenek, sem az károsok jószágát, ha
nem egynihány tatárt fogdosván meg, rabul hoztanak 
a tatár Chám eliben, kiket is az tatár Chám megpál-
czáztatott, jött azomba Cserkesz bék is hozzám a tatár 
Chám nevivel, az megfogattatott tatároknak az hirí-
vel, és hogy az Chám újobban is keminyen parancsolt 
a vezérjinek, hogy keresse ki a több káraimat is. 
Hozta Orlai uram az föteftedár izenetit is, hogy az 
Moldovában praetendálható 500 ökör dolgában véget 
kíván ma érni velem, küldjem fel hozzá bizonyos em
beremet. Ikindi előtt azomba egy órával jőve hozzám 
Skerlet uram az alább irt dolgokrúl az vezér tihája 
nevivel, úgymint Füredint, az mint kívántuk, a ve
zér nem adhatja, mert ha rósz is, de ugyan vár a neve, 



595 

azomba a török a maga nemzetit is ilyenkor telelís-
nek idejin el szokta oszlatni, és az én hadaim telelí-
síre való költsíget is sajnálja ez a porta, nem kivan 
ugyan más fejedelmet tenni Erdélyben, valamíg én 
élek, és erre a végre engem kivannak is conserválni 
s fejedelmi módon accomodálni, és azt csak magátúl 
8 nem a vezér nevivel izeni, hozzám való jó affectió-
jábúl tanácskipen, hogy jobb volna 30, 40 szemillyel 
nekem a vezérttil egy szarajt S udvarházat kíván
nom , az hol csendesen telelník. magam nyugodalmá
val, mulatságával tötením az időt, várván az követke
zendő campaniát, és a portán lejendö dolgokat, a több 
hadakat penig szllesztenim el, de úgy, hogy jövendő
ben szolgálatomra elövehetnim, úgy van hírekkel, 
hogyMahmut P. mellé is mentek már a kuruczokban, 
kit Skerlet uramnak is a P. mondott, és Így akár a 
végeken jó akaróim s a passák mellett, akár Olá-or-
szágon eloszolván, vonnák meg magokat, erre a ve
zérttil szabadság adatnék, de ezeket ha proponálni és 
conservatióm útjának tartani kívánnám, magamtúl kel
lene a vezérnek proponálni, mert ezt csak magátúl 
izeni. Kire én. Ez új dolog, és az resolutióban deli-
beratiót és gondolkodást kivan, et tamquam in nego-
tio, quo mutanda est conservatio vitae meae futurae, 
et quod non tantum me spectet, sed omnes meos ad-
merentea, hirtelen nem resolválhatok, hivatni fogom 
a hozzám tartozó rendek eleit, elmijeket veszem, 
hogy penig ittlétemet ezekbül neki is megjelentsem, 
a vezér tihájának az ily intentiójit, nem magátúl, ha
nem a vezértől, és talán ugyan díványából promanált 
dolognak tartom, és ebbül olyat kell gondolnom, hogy 
ha hadakozását continuálja is a porta az némettel, itt 
erre a végekre defensive kívánja magát viselni, szük-
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sigteleneknekismervin ezután a kurucz hadakat, és ta
lán inkább offensive az olasz ellen fordítja hadakozá
sát, minthogy az velenczéseknek az idén is az Sió szi-
getjlnek elfoglalásával progressusi voltak ez ellen a 
Porta ellen, olyat is gondolok ezen insinnatióbúl, hogy 
talán az én szemílyem és adhaerensim is diffidentiá 
ban vadnak ez előtt a nemzet előtt, s azért akar tőle 
megválni. Kire ö esküvissel monda: Tegnap napestig 
rút idő lívín, nem volt a kapukon, azért nem tudja, 
honnan származott, hanem tegnap estve hivatá a tihája 
ezen dologért, csak annyit gondol, hogy megunták az 
költsiget, és a kuruczok ellen való sok panaszt is, de 
ö hogy úgy volna mint én, inkább szerencséjének tar
taná s nekem is annak kellene tartanom, mert a török 
császárnak Drinápoly s Constantinápoly között szép 
udvarházai s lakhelyei vadnak, ott magam recreatió-
jával, vadászattal és égisz contentumimmal követhet-
ním életemet, fejedelemségemrül is securus lehetnik, 
valamikor vei pace, vei bello Isten ennek a Portának 
módot mutatna, mi haszna, úgymond, ennyi difficul-
tással in isto ergastulo ilyen ember életinek. Kire én. 
Úgy de a kik embereimben Erdélyben vagy Magyar
országban akarnának oszlani, szabad volna-c ? Kire ö. 
Meglehetne, a mint a vezér tihája mondotta, valahová 
akarnának menni és oszlani. Ezek után mondám: Az 
én hozzám tartozó népnek dolga nem olyan, hogy ha 
most eloszlanak, tavaszszal elő állithassam s azért 
bár csak a lehetne meg, hogy én ha beljebb mennék 
is, legalább 60, 70 szemíllyel mehetnik, mert a kik 
elsőbb rendek, egy két szolga nélkül azok sem lehet
nek, és az én igyemnek fundamentumáért bár csak 
azok maradhatnának meg Poserolczán, a kik házasok 
és cselédesek, cum aliquo subsidio Portae, mert én 
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ba oda menirik is, az oda menetelt nem tartanám sze
rencséti ensígemuek, mert az nekem adott diplomái 
mellett ezen Portának reminlhetním resuscitálását az 
én szerencsémnek. Kire ö. Ha szinte 40 embert mon
dott is az tibája, 20, 30 emberrel szaporodhatnék, és 
az is meglehetne, hogy Poserolczán maradhatnának 
cnm aliquo subsidio Portae, és ezek mind így vadnak, 
de tudnom kell azt is, hogy a törökök nem gondol
kodnak a jövendökrül, sed tantum curánt praesentia. 
Mondott olyat is consentientibus vei impedientibns 
transilvanis porta ottomanica vult habere, et agnoscit 
saam Transilvaniam; et in quocunque tandem Vestrae 
Celsitadinis statu non vult videre alinm principem prae-
ter Vestram Celsitudinem. Ezek után mondám: köszön
tse szómmal a vezér tiháját, köszönje meg jó tanácsát, 
ezeket penig consideratióra vévén, és embereimnek is 
az értelmesiben élőmben hivatván, választ ezen dol
gok iránt akkor adhatok, kírem csak azon egy me-
morialemat vigye fel, a mely nem egyébrtil, hanem 
élésrtil áll, az mig egy bizonyos determinatióra fakad 
is magam és hadaim dolga, mutassa valamely élés
ből kegyelmességét a vezér, és ö is legyen jó akarat
tal, kiben is igirte jó akaratját, hogy szolgálni igyek
szik s ezzel elbúcsúzék tüllem. Az tatár Chám kapu-
csilár tihája izente, kdldjem emberemet az Chám ka* 
pújára, oda küldvín azért Glavics uramot, a tatár 
Chámmal szemben livín, izente általa : az vezérrel 
beszíllett s mondotta előtte, hogy vendigjeknek tarta
nak , és máskínt is az Ö fejin vagyok, mutatni fogja 
hozzám kegyelmességét, újjobbanis azért szóllani fog 
a vezérnek, én is azért niha niha, míg itt leszen, em
beremet jártassam hozzája, hogy tovább is el ne fe
lejtse dolgaimat Küldöttem el Boczkó Jónás komor-
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nyákomat cselédem s ni mely szolgáim ruházására való 
posztókkal és nímely liszttel is, siettetvin általa Pet-
róczi és Sándor uraimékot nímely híveimmel az Sker-
let uramtúl proponált dolgokra nízve. Ma rendkívül 
fergeteg s szél volt. 

18. Hetfii. Cousideratiora vivín Skerlet által pro
ponált dolgokat, és által látván azt is, hogy a vezér 
tibája által lőtt izeneti a vezértül, és talán másokkal 
lőtt dévánkozásának conclusiójábúl is vagyon, kétar-
cusbúl álló irást ooncipiálván az éjjel, és conceptuso-
mat magam írván le, az mely dolgokat is általa a ve
zérnek, és más ministereknek is kívántam proponál
tain!, Skerlet uramnak küldöttem meg, azzal együtt 
a vídínyi házrúl való fermant is, és az száz ezer fo
rintnál való adós leveleket a l.-f ej érváriaknak, ak
korit midőn a Dunán le szalattak, ezen helynek ba-
váriai herczeg által való megszállásakor, és én men
tettem meg őket Vetiszlamnál Veteranitúl. Ezen írá
sokkal küldtem fel más két memóriáiét, egyiket ma
gam szükségére, másika az erdélyiek szükségére való 
élés iránt, kik Zofíába vadnak, az honnan is megtér-
vín Orlai uram, hozott ilyen választ; hogy ezen ma
gam elmijirül s akaratjárúl le tett írásokat törökre 
fordítván, azután proponálja s promoveálja is az por
tai ministereknél. Az l.-fejérváríak adósságáról való 
levélre penig mondott ilyet: kírem a fejedelmet olyan 
dolgokban szolgáltasson velem, a melyek ö nagysá
gának s nekem is becsületesek, hogy ebben nem szol
gálhatok , követem, egyebekben örömest szolgálok, 
mondván azt is in confidentia Orlai uramnak, ha én 
ezeket a vezér eliben vinním, tudván az ö politiájokat, 
bolondnak mondana érette, azomba mintegy magadtúl 
intimáld a fejedelemnek, az be pókhálózott sebet ne va-
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karja fel, mert mikor ilyen meritumit hányja, ellensége 
sok kártételeit ellenbe kiket Vidiny táján töttek, hány-
nyák; vegyen rúlam példát: én mennyit szolgáltam, s 
szolgálok ennek a birodalomnak, de rabságomon és 
nyomorgatásomon kivül vettík el 300 erszlny pínzt 
érő jószágimat, volna okom hozzá, de elö sem merem 
hozni, hogy ne látassam megemlékezni, maga én is 
szflksiges szolgája vagyok, s ha az nem volnik, nem 
is tartanának. Küldtem volt ugyan Orlai áramot Ja-
nákihoz, kívánván opinióját a vezér előtt folytatandó 
dolgaim iránt, mit javall ? Izené, nem tartana jobbat, 
mintha egy Ziametet kívánnék a vezértfii, mely is té-
szen bizonyos falukbúi álló jószágot, az kire ez a 
Porta is könnyebben condescendálhatna, hogy annyi 
jövedelembül álló jószágot adna inkább, mintsem klsz 
pínzt, s én is több hasznát vehetnim, s ez ily időben 
magamat conserválhatnám. Hozta elö, az német mint 
perseqnálja a más valláson 11 vö embereket, eddig nem 
háborgatta az görög vallást, de most a serviabeliek 
jüttek hozzá, kik is a német protectiója alá való föl
dekre mentenek vala, azokat is immár háborgatni 
kezdte, kire nízve újobban vissza akarnak jüni a tö
rök birodalomba, és azért jöttek is hozzá. Volt nálam 
az Mahmnt Bék Ogli öcsé, kivel is sokat confidenter 
beszílvm, kírtem azon, hogy ha a bátyja elérkezik, le
gyen azon, száz vagy 200 emberemet teleltesse ki maga 
mellett, mivel úgy látom, az qnártély dolgában ez a ve
zér ami ríszdnkrül igen dificilis leszen, kiben is ajánlá 
magát, hogy disponálni fogja a bátyját, minthogy télbe 
is hadat szokott tartani, és hadakozni az Aszi Arnoltok 
ellen, hogy jobb Szívvel legyen hozzám, a magam viselő 
magyar ezüst aranyas kardomat ajándíkoztam nekie. 

19. Kedd. Skerlet nram adott választ a tegnap 
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hozzája küldött írásokra, az mint azok iránt a portai 
ministereknek elmíjít vette consideratiora, és azután 
dévánra is vévén az dolgokat, insüraálván, hogylkindi 
felé maga is hozzám le fog jüni, s világosítja az dol
gokat, mennyiben proponálta, és mi volt, s mi liszen? 
a választ maga megjelenti. Glavics uramot küldtem 
volt a Duúa kapitányához Ali passához, és ugyan az 
tatár Chámhoz is. Ali passa azt izente, hogy ha a ve
zér fermánt ád, minden impedimentumimmal le fogok 
mehetni a hajókon Vidiny felé, mutat ö elégséges al
kalmatosságot, s hajót. Valamely kalácsokkal is ked
veskedett felesigem ezen alkalmatossággal neki. Yöt-
tem opinióját: ha a Duna mellett valamely jószágot 
kívánnék a vezértűi, hol gondolná alkalmatosabbnak. 
Arra azt felelte: valamely jószágok tanáltathatnak a 
Duna mellett, kit a vezérek szoktak conferálni, mind 
el vannak osztva, ki az ö kéziben Van, ki Galga szul
tánnál, s ki más nagy rendeknél, most a vezérnek 
dispositiója alatt egy is nincsen, ha valakitől az én 
supplicatiomra el veszi, s nekem adja, azt teszem go
nosz akarómmá érette. Tatár Chámtúl penig Glavics 
uram hozott ilyen választ: maga lívín szembe vele, 
hogy a vezérrel szembe volt, azt mondotta neki, hogy 
obiigatusnak ismeri magát nekem, és hogy többet cse
lekszik, mint más vezérek cselekedtek, de új óbban em
berit küldi a vezérhez az én dolgomba és ménjen újobban 
hozzá Glavics uram. Küldöttem volt Filekit az vezér 
tihája mellett lakó vín Oszmán Csauzhoz, szinte oly
kor, midőn a várba volt a tihája is, és eleiben állván 
Fileki, látta a vezér tihája is, de nem szólhatott vele, 
mert sokan voltak mások körülötte, mindazáltal ur-
geálván a vezér tihájátúl Oszmán Csauznak a beadott 
suplicatiókra való választ, jelenlitíben súgott Oszmán 
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Csauz a tihájának, kire ugyan súgva ilyen választ 
tött: Az suplicatiókat a vezér megolvasta, azokba le
tett dolgokba egy dolog a király kívánsága szerint 
meg leszen, az többiben semmi sem telik, mindazáltal 
a mikor a vezérrel szembe lészen a király, akkor vá
lik meg, a vezérnek penig indulása akkor lészen, mi
kor Pancsovához érkeznek a Tömösvárra ment ha
dak, s akkor mindjárt a boncsokját is meginditatja, 
arra vigyáztassak én is, a mikor a hadak Pancsová
hoz érkeznek. Skerlet jött hozzám, jelentvin, másuvá 
való expeditiója vagyon, sokat nem mulathat, de én 
hozzám is beakart térni in contestationem amicitiae, 
le sem akart ülni, declaralta peroratióját, mint aggre-
diálta az ministereket, micsoda ratiókkal convincál-
ván inducálta az compassiora, olyat is mondván az 
többi közt, hogy midőn az minapi V. tihája által lett 
insinnatiót az magam első renden lívö híveimmel s 
tiszteimmel én közlöttem, mind magam, s mind ama
zok boldogtalan állapotokon, és a mostani vezér ide
jében interveniált fatnmjokon siránkoztanak, remínli 
azért, hogy foganatja lészen, et quod alacri debeamus 
esse animo, annyira sietett ezen repraesentatiókkal 
is, hogy le ülni sem akart, köszönvin én is valamely 
snbmissióval deciaráit syncerítását és collaudálván 
industriáját, hogy magam sem tudtam volna jobban 
exponálni, és hathatósabb ratiókkal convincálni, a 
mint ttíle értem expositióit, és recomendálván tovább 
is nekie, tülem csak hamar elmene, és a midőn a ház
búi kiment, gondolván magát, megint az külső ház 
pitvarjátúl vissza téré, insinuálván, Nagyságod úgy
mond 300 felesiges és cselédes híveinek kivánt volna 
snbsistentiájokra való helt, kívánván azokat conser-
válni tamquam pro fnndamento causae istius hungari-
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cae, et transilvanicae, de én négyszáznak mondottam. 
Kire én; Nem vitett el vele, mert lesznek is annyin, 
holott a cselédéseken kivfil is az fö rendekbttl, udvari 
szolgáimbúi, nemességbtíl tanáltatnak, a kik ezt az 
igyet tovább is manutenealni, és ezért szolgálni ki
vannak, és engemet el sem hagynak, ha látják, hogy 
az cselédessek az kuruczságnak conservaltatik tovább 
is ennek az igynek szolgalatjára. Skerlet elmenvin, 
jött hozz ám Fonton, az franczia király az vezér mellett 
lakó tolmácsa, kivel is sokáig confindens discursusim 
voltának. Hozódott elő az királytól járni szokottpen-
siómnak e két esztendő alatt mi okon való elmúlása, 
etquod sit signnm, quod protectionem snamsuperme, 
et causani nostram denegare velit. Kire monda: Ke
resztyéni hitire mondja, hogy csak tegnap is az ö ki-
rályoktúl az én dolgaimba parancsolatjuk jött, pro ma-
nutentione, et promotione rerum mearum in ista Porta, 
de nem tagadhatni, hogy a franczia király dolgai is ex-
tremitásokban forgattanak, az két esztendőben interve
niált nagy éhség és döghalál miatt, a ki volt az fir. k. 
ditióiba, et quod tota Európa pugnet contra ipsos, sok 
felé kell armadáit tartani, és nehezen győzheti ebben 
az időben, s ez az oka, hogy még a maga fizetett szol
gáinak s ministereinek is fizetések az elmúlt eszten
dőben ki nem jöhetett, magokéval kellett snbsistálni, 
példa erre marches de Lóra, ki is ez két esztendőben 
egy pénzt sem vett az királyiul, magáét költötte. Hoz
tam elő, tavaly annak remlnysége alatt, mikor Erdély
be indultak, Sándor Gáspár uram ö tőle vett fel az én 
szükségemre 500 tallért posztójúl és pinztíl, hogy az 
pensiómat az francziák megadják, és abbúl neki is 
lehet contentatiója, de semmi abbúl sem tölt, neki is 
penig ez iránt praejudicalni nem kívánok, megbo-
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csásson az eddig való halasztásról, meglátom a vezér 
irántam mit cselekszik, de ő vele ezen adósság iránt 
véget kivánok írni quomodocunque. Volt szó Sio ezi-
getje constitutiójárúl is, kit az velenczések e nyáron 
foglaltak el az törököktül; monda felöle: non est in-
sulamagnaeimportantiae, nec ideo ocouparnntVeneti, 
ut illám manuteneant, verum nt in conditionibus pa
cis illám remittendo, aliam conservarepossint. Monda 
mindazáltal, hogy ha ez télen ki nem verhetik a törö
kök, az vezér kinyszerittetik a jövő nyárra arra men
ni, és in tali casn erre az Dana mellé csak Szerdár 
líszen. Hozta elő az császár betegsígit is, hogy igen 
nehezen volt, de már jobban van, és ha holta tanált 
volna esni, infallibiliter Szultán Mnsztafa a Szultán 
Mehmét fia volna az császár, és ha ö lészen successora 
a török birodalomnak, infallibille az is, hogy maga 
szemllye szerint jüne ki táborba, habét enim geninm 
militarem, és az apjával is már jó ifjú legíny korába 
táborokba járt. Jelentette azt is, hogy mind neki, mind 
Marchio uramnak holnap líszen az vezérnél audientiája. 

20. Szereda. Gondolkodván arrúl is, ne talán L.-
Fejérvárott törtfnhetík az telelisem, azért a házam
hoz kömiveseket hozatván, nimely szobákba kívánta
tó kemenczékre nizve kémény rakatáshoz fogattam, 
és faragó emberekkel egyéb reparatiókat is reparál-
tatni parancsoltam. Differálódván a vezér discretiója 
is, mind ezüst s mind egyéb portékáimba itt a keres
kedő rendeknél eladattam, hadaimra való lisztbeli 
költségem mindenek felett sokra menvin, úgy aszta
lom tartása és egyéb itt lévő idegen nemzeteknek való 
kedveskedés is, gyakrabban mind az francziáknak, 
hollandusoknak, úgy az lengyel követnek is kedves-
kedvin, és kivált borral skenyírrel én tartván. Ázom-
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ba Skerlet uramnak, Janakinak a havasalföldi vajda 
kapitányának, és a Reiz effendinek is kedveskedvin 
olykor olykor, kit ma is elkövettem. Küldöttem a ta
tár Chámhoz két törökül irt suplicatiót, egyik szól a 
fővezérnek, kiben audientiát kírek, és liogy nimely 
jancsároknál lívö zálogimat váltsa ki, és ez iránt való 
adósságimtúl mentsen meg, felesigem arany a ezüst 
mivibül valók livín a zálogok, hogy oda ne vesszenek. 
Az másik szól az tatár Chámnak, kírvín tovább is, 
legyen patronusom és promoveálja a vezérhez szólló 
suplicatiómat, kire is ajánlotta magát, hogy maga vi
szi fel a vezérhez és promoveálja dolgaimat. Az ta-
tároktúl elprédált ökreimbe hétnél több meg nem ke-
rülhete, annak is hármát adták csak meg, az nigy 
csak úgy került elö, magátúl jüvín vissza, igaz, hogy 
sokakat a tatárokba megveretett a tatár Cbám, sed 
hoc non est satis, én pedig tovább búsítani nem me
rem , tartván attúl, hogy disgustálván az importunus 
búsítással, nagynbb kárt válhatok miatta. Az Reiz 
effendi audientiát kíretett ma a vezértül, denegálta 
tíile, olyan választ adván neki, megárthatna az aer a 
kin való sétálással, azért csak continnálja magát ma' 
ga szállásán, quae est pessima ipsi consequentia. 

21. Csötörtök. Skerletnek írtam levelet nimely a 
vezér előtt lejendö repraesentatiókrúl, kivált az au-
dientiám dolgába. Orlai uram jött hozzám a francziá-
túl de Loratúl nimely az francziáknak kedvetlen hí
rekkel, de in contestationem confidentiae közlötte ve
lem, mind Orlai uram, mind az lengyel követ ma az 
francziáknál voltak ebiden. Küldöttem a tatár Cbám 
kapujára, de csak az ajánlás volt ma is, és hogy ma 
a vezér hozzá menvin,facietfacienda. De Lóra uram is 
panaszolkodott, még sem obtineálhatott audientiát, de 
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valamikor lészen, az királytól vett ordinant iájához ki-
pest szóllani fog az fő vezérrel az én dolgaimról. 
Glavics uramot küldtem volt Ali passához a Duna 
kapitányához, izente: hogy a vezér tihájával szembe 
lőtt volna, ki is elö hozta neki, mit csináljunk, úgy
mond Tökölyi királylyal? Ö adott olyan választ neki, 
szégyenünkre, s gyalázatunkra líszen, ha nem acco-
modáljátok, nincsen e elég szarajatok (azaz lakóhe
lyek, s császár udvar házai) az hol is nem adhattok 
e neki 40, 50 erszény pénzt? kivel élhessen, rosszabb 
helyekre, s emberekre nem költöttek e többet ? hittel 
mondván ezen dolgok között, Szerhatli Mehmét pas-
sának miolta discretiója alá jutott Palánk vidíke, saz 
én kezem alól kikölt, többet vött a szegínysigen húsz 
ersziny pénznél, mondotta azt is, hogy a fö vezér maga 
mondotta neki, hogy Erdélyben még ez őszön Gsaffer 
passával be akar küldeni, de ő a tábornak megrom
lott voltához és az időnek elteiisihez kipest disvade-
álta, Szent György napját mondván arra való időnek. 
Megérkezék Sándor Gáspár uram is az Árnolt pas
sával, az Dunán túl való járásárúi relatiót tévén, Jeni-
Palánknál menvén által a Dunán s ott is jüvin vissza, 
hadta az hadaimat Poserolczán Petróczi István uram 
mellett, minekelőtte által jött volna, nyolczvanig való 
katonát válogatván ki Horvát Ferencz és Szappa
nos mellé, kiket a Tömösvár felé való pusztákra kül
dött a pusztai katonákra, és a kik a török tábor nyo
mán lesködnek, hogy az Csaffer passával lívö török 
s tatár hadaktúl securusabbak legyenek penig, az 
jeni-palánki passátúl is egynlhány végbeli törököt 
szerezvin melléjek, oly intructióval küldte el őket, 
hogy ha valamely nyelveket foghatnak, ide Fejérvárra 
élőmbe be hozzák, túl a Dunán valamely ellensigreis 
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akadván, és azokat a kuruczok fel vervín, hozott egy 
rabot nyelvnek is Sándor uram. Jeni-Palánkrúl penig 
nem csak az Arnolt passa, deapalánkipassaisegyütt 
elment volt ö kegyelmivel, egy éczaka oda is háltak, 
de diffidentiába vévén a kuruczokat a pasaák, és a 
palánki passa öszve is veszvín Sándor arammal vala
mely holdoló faluba lett kapdosásért, és rútul is mocs
kolván és szidván, másnap mindjárt vissza is tértek, 
ennek a dolognak látói voltak az csatára küldött ku-
rncz vitézek is, mind ök disgnstussal mentenek el, s 
mind Sándor uram disgnstussal jött vissza. Felküld
tem Sándor uramot a vezér kapujára, felvitte az rabot 
is nyelvnek, tiz aranyat adván baxis formába ő ke
gyelminek, nem akarván elvenni, kérte vissza az ra
bot, hogy kurucz rabjaink livin, úgymond, azokat kí
vánjuk szabadítani. Kire is felele: Vágynak, úgymond, 
több rabjaitok is, kiket fogtatok, azon váltsátok ku-
ruczaitokat Ezek után hozta elö a vezér tihája: az 
király constantinápolyi házába akar lakojúl menni 
egynihányad magával, de akkor az hadaitól messze 
volna, az nem lehet, Füredint is kívánta, de azt sem 
adhatjuk, mert oda törököket szállítottunk, hanem 
Nisen innét vagyon valamely Csatrikupli, ott teleped
jék meg a király s palánkot is épitessen, a hadaiban, 
a kik nötelenek s cseléd nélkül valók, a császár útjában 
livö palánkokba osztjuk, éléssel, fizetéssel, az mint járt 
eddig az arnoltoknak. Kire felele: Megviszem a választ 
az uramnak, és amit mondreá, megint meghozom. Hozta 
meg hírit Sándor uram, hogy a fővezér a császár várba 
llvö szarajába volna, a tatár Chám is az vezérrel együtt 
volna, és a tihája is oda hivatta volt, azt mondván 
neki, hozzon hamar ebben a dologban nekie választ, 
míg az tatár Chám is ott van a vezérnél, kibtil is ki 
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tetszik, hogy a tatár Chám proponálta az én dolgo
mat, s meg valja is, nem akarván addig elmenni az 
vezérttil, míg ezen dolog el nem igazodik, ezen pro-
positióival azért az vezér tinajának küldöttem embe
remet Skerlet uramhoz, s mást a francziákhoz, Sán
dor uramot penig vissza küldtem az alább írt válasz-
szal. 1. Azt az helyt Nis felé nem acceptálhatom, más
ként is sok esztendőtől fogva paszta hely llvia, ha a 
vezér kegyelmességét mutatja hozzám, és a Duna 
mellett mutat valamely helyt, azt jó szívvel accepta-
lom, ott az én embereim mind a jobb földre, mind a 
kereskedísre nízve a Dunán könnyebben subsistálhat-
nak.2. Ha a császár útjához nem felettébb messze való 
hely denomináltatik a kuruczok megtelepedlsire való 
hely a Duna mellett, úgy onnan a császár útjára is a 
szolgálatra reá érkezhetnek in particularibus expedi-
tionibus, a mikor a szüksíg hozza, de ott nem subsis-
tálhatna, kiváltképen az lovassá semmiképen, az gya
log is peniglen úgy subsistálhatna, ha menstruatimki 
adnák éléseket, fizetíseket, és szekereket adatná
nak, akin fát hordhatnának, mert sem szekerek, sem 
marhájok nincsen. 3. Még is Füredínt suplicálnák a 
kuruczok, hogy a várába a törökökkel együtt nem 
laknának is, az kuruczok magok is szinte külön épít-
hetninek palánkot, a törököknek nem praejudicálná-
nak, söt ottan a császárnak hasznára lennínek. Be-
menvín az tihája a vezérhez és tatár Chámhoz ezen 
dolgokkal, jött ki ilyen válaszai: Az vezér a király-
lyal szembe liszen, mindenekrül vele beszil, hadait el 
osztja a palánkokban fizetíssel és hat holnapi éléssel, 
magának is telelísíre jó helyt mutat ötvened magá
val, megköszönvin képembe Sándor uram a vezér 
kegyelmességét, inhaerealt instructiója által tovább 
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is. Vidinyben úgymint könnyebben élödö helyre ren
deltessem telelísre; hadaimat penig, ha palánkokba 
rendelteti a vezér, rendeltesse Jeni-palánkra, Pancsó
vára s Bujurdelembe, a cselédesse penig a kuruczok-
nak tovább is Poserolczán subsistálhatnak. Kire is: 
Meglátja a vezér, beszél a királylyal, mert tavaly is Vi-
dinbül panaszok mentenek irántatok a vezérre. Kire 
Sándor aram: Tavaly a király oda sem ment, noha en
gedelme volt, mirtil tudtak hát panaszolni? Kivel is a 
vezér tihája mintegy confundálódni láttatott. Megjőve 
szolgám Skerlet uramtól, kedvesen vötte az insinuatiót, 
izente válaszúi, legyen híremmel, hogy a poserolczaiak 
panaszszaljöttekakuruczokellen a vezér eleiben, azt 
irván levelekben, vagy őket vitesse el az vezér onnan, 
vagy a kuruczokat ott ne teleltesse. Izente azt is: Yezi-
rius hoc non requiret a principe, quia esset absurdum, 
quodin deserto loco deberetprincepsuna cumprincipissa 
etnobilitatehyberna sua habere, sed dabitur illi locus 
prosubsistentia hybernalinecessaria, ubi cum principis-
sa, aulaque sua, etnobilitatesubsistere poterit, sed do
mine, ne aggrevetis multis portám, quae differre pote-
ritis, differatis. Monda olyat is Sándor uram: hogy a 
midőn a vezér tihája előtt emlegette volna, hogy akár 
hol is 50 emberrel nem telelhet, legalább száz, és 
150 ember is kívántatik pro guardia mellette, mely 
is nem tetszett a tinajának, mondván: a vezér jószága 
Vidiny. Kire Sándor uram: Ha a király maga pénzén 
tartja a vele livőket, mi ellenire a vezérnek ? Hozta 
elő Sándor uram, hogy a király maga kiváuságit írás
ba le tívín, Skerlet kéziben küldte. Kire a tihája: 
Semmi írást nem látott, úgymond, és semmit arról 
neki Skerlet nem szóllot, itt meg tetszik vagy Skerlet 
hamissága, vagy a tihája tökéletlensége. Az hollandiai 
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Oratornak Hemskereknek valamely fejér kenyerek
kel kedveskedvin, azon alkalmatossággal Hartoch által 
insinuálta az alább irt dolgokat ezen szókkal: 1. Si 
litteras celsissimus princeps ad Palatinum Hungáriáé 
scriberet, easque per expressum suum hominemexpe-
diret, deberent esse aliaepraetextualesaffinisuoregni 
Hungáriáé Palatino, etsororisuae sonantes, aliaerea-
les ad snam excellentiam, istae litterae transmitti pos-
sent per Poloniam, ubi publice agere posset, quod sit 
exmissus cum litteris ad Palatinum Hungáriáé, interim 
in secreto tenere, alias ad suam excellentiam sonan
tes, donec propius accederet Viennam, ubi aperte se 
ad suam excellentiam ablegatum referre posset 2. 
Germanis parum fidendum, per illorum enim manus 
correspondentia nostra male promovebitur, itaque ne-
cessarii erunt residentes inPolonia, etJassini ex parte 
principis. 3. Retulerat, quod nomen Lilienberg de-
beret dari isti homini, cui ex parte sua litterae intitu-
larentur, sed nomen istud Lilienberg in nostris partibus 
valde est commune, et usitatum, ex nostra autem 
parte siquid scribendum esset, intitularemus nobili 
Andreáé Baiin aula Thökölyiana. Bizony megcsalod 
követ uram magadat, nemviszesz reá. Az lengyel kö
vet obtíneálván szabadságot, hogy velem szembe le
hessen, audientiát adván neki, délután szembe voltam 
vele, kivel is az alább irt dolgokról volt az conferentia. 
1. Az király és Jablanovszki uram nevível köszöntött, 
parancsolatja livin ezen köszöntisrül, ha casualiter 
velem szembe tanálna lenni, minthogy ötét nem erre, 
s nem is a vezérhez, hanem praecise a tatár Chámhoz 
expediálták, nem is gondolták, hogy Bucsáknál tovább 
fáradjon, azért nem irtak nekem is levelet, hogy nem 
is gondolhattak felöle, hogy velem szemben lehessen. 
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2. Az mely lengyel követ Drinápolyba volt az elmúlt 
télen, annál volt nekem szóló levele mind a királynak, 
s mind Jablonovszki uramnak, de minthogy az én em
bereimmel ott szembe nem lehetett (kin csudálkoz-
tak is, hogy az én embereim miért nem kerestek al
kalmatosságot, ott lívín akkor Sándor Gáspár uram 
is) másra nem merte bízni, s vissza vitte. 3. Minden nap 
emlegetik az király és az nagy rendek: ha az törökön 
kivül más keresztyén monarchának ennyit szolgál
tam volna, máskipen lőtt volna az remuneratio, kiért 
szánakoznak is rajtam, és kívánná is Lengyelország, 
ha ilyen expertus ember lakhatnék hazájokban, mint 
én vagyok. Kire is mondám. Szerencsémnek tartanám 
én is, ha az respublicanak szolgálhatnék, és securi-
tást is ott igirhetnék inkább magamnak, mintsem az 
német ditióiban. Itt osztán volt szó de conoambiatione 
bonorum, miként lehetne Magyarországban livő jó
szágimát Lengyelországban livö jószágért concombi-
alni, és megcserélni, etc. 4. In discursu hozódott elö, 
az törökök bitinek miért nem hihetnek az particula-
ris békességben, mert Szultán Oszmán nevű török 
császár idejíben is az lengyeleknek adott biteket az 
törökök meg szegték, de az universalis békesség csi-
nálásban erössebb volna a kötis, s volna a töröknek 
tartalékja, mindazáltal, ha az universalis nem sucoe-
dalna, és abba magokat az németek is nem accomo-
dálnák, akkor könnyebben condescendálhatnának az 
lengyelek a particularis békességre is. 5. Volt szó 
közöttünk, hogy az én praetextusommal, ha az ö or
szágokban laknám, jövendőben az respublica magyar-
országot is appraehendálhatná, nem lívín újság, hogy 
az két koronát egy király birta, és obiigatusok is vol
nának a lengyelek, hogy a magyarországi szabadságot 
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oltalmazzák. 6. Mondta azt is, hogy a tatár Chámnál 
volt akkor, mikor az én marháim elprédáltattak a ta
tároktól, mondotta az tatár Chám kapuján livő tisz
teknek, ez az ember, úgymond, nektek szolgál, hadat 
tart fizetéssel, költséggel mellettetek, így kell e vele 
bánni? De azok csak azt mondották, eh az hadunk, 
mit tehetünk rúla, mondja azt is, hogy a tatárok igen 
disgustatusok a törökök iránt, rosszul accomodáltat-
ván az mostani rezértül, mondja, köztök lakván, azt 
értette tülök közönségesen, ez jövő nyáron ki nem 
jtinek. 7. Hozódott elő az Velenczésektül ocoupálta-
tott Sio szigetjinek az dolga is, kit is törökül Szakiz-
nak híjnak. Kérdem tüle, mint hallotta, mint lőtt dol
ga ; ö így tanulta ki, hogy rebellált az egész sziget-
beli nép s község a törökök ellen, correspondeálván 
az Velenczésekkel, úgy hozták magok közé az velen-
czések gályáit, az benne livő törököket mind rabbá 
tévén. Kérdem tüle, járt e valaha azokon az országo
kon? Kire ő: Igen is voltam sok esztendeig, raboskod
ván Konstanczinápolyba, és ott a tájon livő birodalmi
ban a töröknek jártam, az török nyelvet is rabságom
ba tanultam. Kire én: Hát micsoda dispositióval volt 
azon sziget ? Kire ö: Sio nevű szigetnek váracskája 
is vagyon, de nem erős, görög nemzetbül állók az la
kosok, igen gazdag kereskedő emberek lakták, min-
denbül bü ország, nem nagy a tartománya, de igen jó 
bü s kereskedlsre alkalmatos helylívín, lakta nyolcz-
van ezerig való görög, s azok között lakhatott húsz 
ezerig való törökis, acsászároktúl adatott privilégiu
mok ellen rendkívül adóztatván a törökök, az midőn 
sok supplicatiójok után is a porta nem orvosolta volna, 
úgy fakadtanak osztán erre. 8. Hozódott elő az is, 
hogy a franczia király az maga extraordinarius able-

39* 
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gatusát s oratorát leginkább azért tartja lengyelor. 
szagban, hogy most a franczia birodalomba élésbtil 
nagy szükség volna, az ö eljövetele előtt megenged
vén a lengyel király és respublica a francziáknak a-
búza vásárlást, az franczia király Danczkára öt mil
lió pénzt küldött volna búzáért, ezen beszílgetés köz
tünk sokáig tartván, olykor egy egy kristály pohár 
bort is köszöntem rejá. Ezen első audientia alkalma
tosságával vele megesmerkedvin, végeztem úgy vele, 
hogy mind a királynak mind a franczia oratornak, úgy 
az két hetmannak is Jablanovszki és Potoczki urai-
méknak is levelet fogok általa íratni, ha az békessíg 
csinálásban használhatóik vélek, kinek is igen örült, 
hogy ha az én leveleimet fogja vihetni. Ezen lengyel 
volt tolmácsa a télen Drinápolyba livö lengyel követ
nek, magának penig neve Bujnovszki. 

22. Péntek. Sándor nramot küldtem a tatár Cihám
hoz, köszönvín neki az vezér előtt lőtt dolgaimnak 
promotióját, mondotta erre válaszúi a tatár Chám: 
ezek úgymond a magok, és a király könnyebbségét és 
a császárjok méltóságát is nizik, nem az a gondolat-
jok, hogy a hadat a fejedelemtül elvegyék, hanem hogy 
szolgáltassák, az Nisttil Fejirvárig livö palánkokon 
a király maga oszsza el, a mint szereti hadait, Bas-
bognak, vagy főnek hagyván köztök a tiháját, azok 
fizetissel s éléssel hagyatnak, valamint az előtt az 
arnoltoknak adatott, az királyt penig negyven vagy 
50 magával egy helyen accomodálják, és tavaszra 
kelve költsiget adván neki, a mikor a vezér kiindul, 
hadait megint kezeihez veheti. Mondotta azt is. Füre
dint is talán véghez vihette volna a vezérnél, hogy a 
kuruczoknak adják, de nem tudja maga is, mi lehet 
az oka, hogy a törökök a kuruczoknak a Duna mel-
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lett való megtelepítéseket impediálják, azért a vezér 
is, még ebben nem deliberált, míg a királlyal nem be-
szil. Hozta elö neki Sándor uram: arrúl is instáltam, 
valamely hasz S jószág felöl is az vezért megtanál-
tam, kinek alkalmatosságával cselédimet jobban tart
hatnám. Kire felelt: Arrúl nem szóllott, azt nem ha-
zudhatja, hanem két három nap alatt legyen a király 
csendességben, ha a vezér nem lenne vele szembe s 
válasza sem volna, Haszan aga az tolmácsotok jüjjön 
hozzám, megint szóllok a vezérnek s dolgát elvége
zem. Volt szembe Sándor uram a vezér tihája kapu
ján Faszli agával, ki Egerben és Kassán laktomban 
Gömli aga volt, hozta elö, hogy a mely hely felől volt 
szó, hogy engem megkívánnának telepíteni, Knapni 
nevű csiffliknek hljják, Nisen innét vagyon, igaz, va
lamikor jó hely volt, de még ez előtt az háborúság 
előtt is pusztán állott. Adta meg Sándor nram a tihá-
jának szólló levelemet, kire a válasz csak az, Ikindi-
kor menjen fel s szól a vezérrel azon dologban. Kül
döttem volt Orlai uramot Skerlet uramhoz, visgálód-
ván, miben múlt el, hogy a vezér tiháját és magát 
illető punctumimat, kik is instantiámbúl állók voltak, 
meg nem adta, minthogy az tihája tagadást tett rúla, 
hogy nem látta. Kire is Skerlet impatienter erős hit
tel mondotta, hogy megadta az tinajának, de elfelejt
hette, vagy elfelejtetté tehette. Ma a vezér holmi dol
gokkal küldte volt Skerlet uramot az hollandiai ora-
torhoz, kiben is curiosus kivánt lenni, törtem bizonyos 
jnsinuatiót az oda járó szolgám által az hollandusok
nak. Az fenforgó dolgokhoz kípest penig küldtem el 
Poserolczára Szinai és Rácz Miklós hadnagyimat, 
jöttek azomba a francziák is hozzám Ikindi felé, kik 
is felette impatiensek s disgustatusok a vezér iránt, 
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iránt, azt mondván ma 12 napja sollicitálják az audi-
entiát, két postájok jött már az oratortúl a királytál 
jött levelekkel 8 ordinantiákkal, kikre nízve accelerál-
nák a vezérrel való szembe lítelt, de nem obtineálhat-
ják. Felküldém Sándor uramat is a kapura a vezér 
tihájátúl praefígált terminusra Ikindikor, az várban 
tanálta, a vezér is Csaffer passa szarajában llvín,nem 
tudja azomba okát maga is, hirtelen s többire mint egy 
lármával csak fogta magát a vezér mind tihájával s 
mind az több urakkal együtt kijött a várbúi a külső 
sátorához, holott egyníhány naptúl fogva ott nem volt, 
és mihelt a sátorába beszállott, mindjárt divánba 
kezdte hivatni az urakat, és minden felé futottak a 
törökök s distractus is volt igen a tihája, látván ezt a 
hirtelen kijőve telit Sándor uram a vezérnek, és hogy 
nem csak az egyéb resolutiókat, de csak az minden
napi hadaim subsistentiájára kívántató élés adását is 
differalják, azon materiában írattatva livln az én leve
leim is, kit felvitt volt neki, mikor szinte a várbúi ki
jött a tihája, utánna menvín Sándor Gáspár uram, út
jában leszállván a tolmácsommal együtt, mondotta: 
Az hadakat úgymond kenyír nélkül hagytam, mára 
volt a terminusok, hogy élést küldök nekik, Nagyság
tok nem ád s a fejedelem sem adhat, Poserolczán pén
zen sem kaphatnak, se a fejedelmet, se engem ne 
okozzatok, ha a hadak eloszlanak és falukat s váro
sokat felvernek s felpraedálnak. Kire az tihája, mint
ha megijedett volna ezen szókon: Hát úgymond ellen-
ségi lesznek a török nemzetnek? Kire Sándor uram: 
Én azt nem mondom, de eloszlanak s eloszolván élig 
kárt tesznek s magoknak keresnek. Kire az tihája: 
Hivatom az tefterdárt, élésrül kell rendelist tenni, a 
vezérnek is taleszt S repraesentatio formában irást 
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küldök. Az jobb kezem könyökiben szállott fájdalom 
az éjjel, három naptál fogva penig az lábaimba is na
gyabb fájdalmat s erőtlensiget érzek, kire nízve, hogy 
a nyavalya nagyubb erőt ne vegyen, az szokott or
vossággal, úgymint: servitialéval éltem. Jött hozzám 
járni szokott embere Hemskereknek, audientiát solli-
citálván általa dux de Hartochnak. Estve felé azért 
audientiát adék neki, és 1. Köszönte az küldött gaz
dálkodásokat, kívánván, hogy de novisEuropae a mi 
híreim vadnak, küldjem meg neki, tudván, hogy azok 
iránt nékem minden felöl bizonyosabb híreim vadnak, 
ö is tött relatiót nímely Skerlettel lőtt beszídekrül, 
klrvin, hogy ezen dolgokat ö kivűlötte, és oda jártató 
emberemen, magamon s Hemskereken a nlgy szemi
lyen kivül senki nem tudja, mert ennek a correspon-
dentiának híre kimenvln, nekem is, neki is árthatna, 
communicat sua Excellentia confidenter, quod turcae 
de praesenti sínt multo viciniores paci, quam fuerunt 
antea, propter perditionem Gyulae, quam perditam 
etiam debent agnoscere, et perditionem Sio insulae. 
Itt tött relatiót: mikipen vesztették el a törökök Siót, 
és deveniált a velenczések birodalmában, Gyulára is 
élést nem vihetvin Csaffer passa a vele lívö hadakkal, 
Veterani a Maros mellett vigyázván a törökök útjára, 
a Marostul a török tábor re infecta vissza jüvin, az 
élés nem lite miatt elveszettnek kell gondolni Gyulát, 
mert e télen sem subsistálhat, nem hogy a jövő cam-
paniáig. 2. Sua Excellentia relegatur a vezirio ad 
Szultanum pro finali resolutione, sed est bene inten-
tionatus, quando perveniet ad suum imperatorem, ibi 
consilium capient pacis. Vezirius audientiam Suae Ex-
cellentiae promisit, et in ultima audientia resciet plu-
rima sua Excellentia, quae etiam communicabit. 3. Ha-
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beat Celsissimis Princeps, intimatnr per suam Excel-
lentiam, bomines suos fidos in porta ottomanica, et si 
hoc negotium desideratae pacis interrumperetur, quasi 
bic nobis praesentibus in Cbifra transmittantur püncta, 
quasi bic essent datata, cum aliqua verborum energia, 
et conclusione, subscriptioneque, clavibustamen fienda. 
4. Si pax tractetur in porta ottomanica; tractetar in 
tractata pacis Trausilvaniae restitutio suo principi ele-
cto, et si sine restitntione Transilvaniae suo principi 
electo nimirum principi Thökölio fiendae consentiret 
in pacem porta ottomanica, etiam ita in futuro tractata 
pacis, et conclusione apponatur articulus per turcas 
pro principe Thökölio amnistia, restitutio bonorum, 
religionis libertás, subsistentia in aliis principnm di-
tionibus, ubi velit manere, ita érit melius, et fírmius 
pro principe. 5. Apparebit statim post discessum no-
strum, quid de pace sperandum. 6. Videbitur ex futu-
ris rerum successibus, correspondentia per Veterani-
um ne, vei per Jablonovszkium debeat coutínuari. 7. Si-
quidem talis correspondentia mediante duce de Har-
toch fluere debeat, vult habere ducis de Hartoch nő
mén integerrimum sua Excellentia nomen Yandel Stáll. 
Ezen beszllgetésekben sok idö telvín,azmelyjancsár 
Oda Basi felkísírte, hogy az valami gyanúságot ne 
vegyen, azokat is jól tartani kívántam, maga is úgy 
tetette elöttök, mintha vendég lett volna, és mintha 
ittason s részegen ment volna ki házambúi, és ugyan 
hintómon is küldtem vissza a Hemskerek uram szál
lására. Ugyan meguntam vala az sok hizelkedésit, 
de politizálnom kelletik nekem is, mert jó volna, ha 
az két császár úgy bíkéllenék meg, az mint ö mondja 

23. Szómba'. Petróczi István és Madács Péter 
uraiméknak, és Poserolczán livö tiszteimnek szólló 
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levelekkel s dispositiókkal küldöttem bizonyos szol
gámat posta hajón. Küldöttem fel Sándor Gáspár 
nramot is, a dolognak és kivált a hadaknak való élés 
urgeálására, az honnan is egy agájával jött le a ve
zérnek , kit a vezér tihája küld az teffterdárhoz, ke-
mínyen parancsolván általa, hogy az én hadaimnak s 
egyéb embereimnek élést adasson, kire is a teffterdár 
adta válaszúi, hogy ha ma estig nem érkeznek az ele
sés hajók, kiket vár, holnap az császár hambárjábúl 
is kiadatja, csak ne búsíttassék a vezér. Az mely eu
rópai novellákról volt a szó, ma Hemskerek embere jü-
vin érettek, az Európában fenforgó állapotokról a mi-
nimti vele közölhető híreim voltak, azokat leíratván, 
megküldöttem neki. Fileki Mátyás bejárómat küldöt
tem azomba Pancsovára az ott való török tisztnek 
szólló levelemmel, bízván reá, az ott való agákkal 
beszlljen, minthogy a vezér a palánkokra fogja kiosz
tani az én hadaimat, vegye ez iránt nekik is opinió-
ját, mint tavaly is, kivánják-e, hogy oda is rendeljek 
valamely sereget? és az iránt az vezért disponáljam, 
bíztam azt is reá, hogy ha az én katonáimnak, kiket 
Sándor uram a pusztára küldött Palánkrúl, híreket 
hallja, legyen szembe vélek, avagy írjon nekik, meg
biztatván tovább való kegyelmességemmel, és egyet 
vagy kettőt az tisztekben által is hozzon, vigyázzon 
azomba az Tömösvár felé ment hadak visszajövete-
lire, és azoknak bírire, és két három napot oda is 
töltsön, míg ezekben bizonyos hírt kaphat. Ma csen
des tiszta lágy idő volt. 

24. Vasárnap. Az éjjel éjfél után 3 órakor érke
zek Szappanos Mihály lovas kapitányom Pancsova 
felől egyníhányad magával, tizenhárom tételi rácz ka
tonát hozván rabul, a tömösvári pusztán vertlk fel 
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őket, Horvát Ferencz kapitány a több lovasokkal, a 
palánki melléjek rendelt lovasok is vélek lívín, és 
ezeknek lovaival Pancsovánál maradott, jöttek által 
a lovas hadnagyokban is, kik is a raboknak bemuta
tása alkalmatosságával andientiát kírvin, magok és a 
többiek képében jöttek ilyen követsíggel : remínked-
nek, viseljem gondokat, és telelisekrűl legyen gon
dom , mert ök csak remínlhessék teleliseket s élése
ket, Isten őket úgy segílje, kíszek szolgálni s el sem 
hadnak, és ha gondjokat nem viselhetem s telelő he
lyet nekik nem mutathatok, ha kintelenek lesznek is 
vele, nem kfilömben mennek vissza, mintha akasztó
fára mennínek, mert ök tudják azt s magam is tudha
tom , a mely szolga tavaszszal szegődik, abban az 
esztendőben szolgálván télbe, úgy várhatja jutalmát 
szolgalatjának, de ök nyárba s tavaszszal mást szol
gálván , télbe mit tudjanak reminleni az németektől, 
az kik ellen most szolgáltak, ök hamis hitük nem ki
vannak lenni, és hogy uroknak ismernek, ezzel is 
megkívánták bizonyítani, hogy az mely rabokat fog
tak , egyet is Pancsovánál nem hadtak s bennek el 
sem bocsátottanak, hanem mind hozzám küldtik; ezen 
dologért ö általok bitet küldtek, remínkedvin azon, 
hogy ha gondjokat nem viselhetem, hiteket lelkemre 
ne vegyem, az kivel hozzám kötelesek, hanem szaba
dítsam fel kötelessígek alól. Reminkednek azon is, 
hogy ezen tételi rabokat ide hozták ugyan, de vala
hogy török kéziben ne ejtsem, mert ök is próbáló s 
ellenség földit járó emberek livin, ha valaki ellenség 
kéziben esník, karóval, tűzzel fizetőinek érette, avagy 
legalább addig, míg ezek nem szabadulnának, ök sem 
szabadulnának, így is a ki rabságra esik, örökös rab
ságra esnik közülök. Kire én töttem ilyen választ: 
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Az mi a rabok dolgát illeti, már ide ezeknek az én 
házamhoz való hozatásoknak is híre vagyon a vezér
nél, nekem most a török császár és vezér lívín uram, 
vélek újat nem vonhatok, mind az raboknak, mind 
magoknak fel kell menni az kapura, hanem annyit 
cselekedhetem, ihol szakállos Horvát Ferencz uramot 
az kapura felküldhetem, Sándor uram is a vezér ka
puján lívln, megparancsolhatom dolgokat folytassák, 
az rabok tülök el ne vitessenek s ök is az magok dol
gát a fájdalmát mondják meg. Felmenvín azért, első
ben is a vezér tihájával, azután az vezérrel is szembe 
lőttének, mind Jahja effendi az vezérnek confídense, 
mind penig a vezér tihája által instált Sándor uram 
nevemmel, ne vegye el a vezér a feljebb irt conse-
quentiákra nízve őket, azután mikor a vezér eliben 
vitték, mind magok, mind Sándor uram az én nevem
mel az vezérnek reminkedtek, de csak az volt a válasz: 
nem lehet, hanem hármat válaszszanak el köztilök, a 
kiket akarnak, iterato is reminkedtek, de csak azt 
monda: nem lehet, másszor is ád úgymond rabokat a 
kuruczok szabadítására; nem tudván azért mit tenni 
sem Sándor uram, sem a vele livő lovas tisztek, hár
mat közülök kiválasztván, azután Sándor uramot fel-
kaftányoztatta, és az kik felmentek is, az tisztek és 
katonák közül, harmad fél száz tallér baxist adván, 
felkaftányoztatta a tolmácsomat Haszan agát és Szap
panos Mihályt is két hadnagyokkal, mind az éjjel, a 
mikor érkeztek, igen megéhezvén, mind ma jól tartot
tam ezen labancz rabokkal jövő kurucz tiszteket s 
katonákat Hivattam azomba ebídemre még tegnap 
estve az francziákat, a tatár Chámmal jött lengyel 
követet és Eornari uramot is felesígestül, az minthogy 
mind ezek ígérkeztek volt is az estve, és ma reggé] 
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is , hogy eljtinek hozzám, hanem ebid tájban küldtek 
hozzám a francziák, követvin, hogy szorgos dolgokra 
és az vezértül mai napon megígért audientiájokraníz-
ve el nem jöhettenek, hanem a lengyel követ eljött, 
magam paripáján hozatván fel. Kornári uram és a 
felesige után penig hintómat küldtem az várban, kik 
is lejöttek, de Kornári látván az követet, a lengyele
ket az török ellenségének tudván, mindjárt mintegy 
megijedni láttatott, félvin: gyanúságban veszik a törö
kök a lengyellel való conversatiójáért. Ezeknek ide 
érkezísek előtt két órával küldötte le a vezér hozam 
maga meghitt belső agáját, Zulfikár effendinek a fiát (ki
nek is az apja Skerlettél Bécsbe követ volt Fejérvár
nak a németiül való megvételekor) küldte penig ilyen 
izenettel: legyen tudtomra, ha a vezér maga által me
gyén a Dunán Pancsovához, hadait is, kik arra valók 
lesznek, által viszi, azért én is mind lovasimat, gya-
logimat költöztessem által Pancsovára. Kire én: Az 
én lovasim, s gyalogim Poserolczán vadnak, hanem 
84 lovasom van csak Pancsovánál, kik is ezen rabo
kat, kiket a vezérnek felküldtem vala, fogták, itt a 
kik mellettem vadnak, csak kapumhoz tartozó agáim, 
szolgáim, azoknak van itten csak lovok, de azoknak 
is lovok nagyubb riszint elveszett, mivel sem most, sem 
e nyáron abrakjok nem adatott az császár ríszirtil. 
Mi a szolgálatra kicsiny erőnkhöz s tehetségünkhöz 
kípest kíszek vagyunk, ha a vezér Poserolczárúl el 
akarja hadaimat hozatni, adjon egy parancsolatot 
egy posta csolnokra, ez éjjel az hír Poserolczára pe-
netrál, holnap megindulhatnak, tegyen rendeli st ázom-
ba valamely élésrül is.. Ezen török aga rígi esmérő-
söm livín, mellé ereszkedvin s tudakozódván a vezér 
szándikárúl s mostani útjárúl, mondotta: Gsaffer pas-
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sa után akar menni, minthogy az élést be nem vihette 
Gyulára, de ezen út még Tömösvárnál el is bomolhat. 
Kértem arra is. minthogy az apja is patronusom, je
lentse meg a vezérnek a fermán a vezéré, az szolgá
latra az én ríszemrül a kíszség megvagyon, de már 
arra ment dolgom, hogy sem magam, sem tiszteim az 
alattunk valóknak nem parancsolhatunk, mert mind
járt rnhátalanságokat, élésbül s egyébbtil való szük-
sigéket is hányják szeműnkre, nzetíseketkirik, nekem 
penig meg kellett azt esmérnem, hogy a gyakori bú-
sítás és ezen hadakra való költség kívánás a vezér
nek, és a több ministereknek terhire van, s érette ne
heztelnek, azért ha terhire vadnak a portának, bo
csássák el őket, s ha szolgálatjokra vadnak penig, s 
nem terhekre, accomodálják jobban. Kire vigasztalás 
s biztatás kipen felelvín, monda: ne essem kétsígben, 
mert a Porta mutatja kegyelmességét, és mindezeket 
a vezérnek megmondja. Ezen aga elmenetele után hi
vattam Szappanos Mihályt, kérdezvín, ha hozotté ma 
elő az mostani útjárúl a vezér nekik? Kireő: Elfelej
tette volt nekem megjelenteni, de a vezér azt mon
dotta nekik: magam is által megyek a Dunán, s ve
lem együtt jártok, vitéz emberek vadtok, azért meglá
tom embersfgteket. Szintén mikor asztalhoz akartam 
leülni, érkezek a vezér kapujáról Sándor Gáspár 
uram a vezér holnap Pancsovára való menetelinek a 
hlrivel, ki is onnan Tömösvár felé veszi útját a több 
arra ment hadak segitsígére, hozván egy teszkeret is 
egy posta hajóra, valamely peszmétrül s árpárúl való 
dispositiót is, és agyán ma egy fermánt is extrahál
ván két ezer okká lisztre az poserolczaiak szüksé
gére. Bai Lászlót azért karabílyosim hadnagyát küld
tem le a Dunán Poserolcza felé, küldvín commisiókat 



622 

általa mind Petróczi s mind Madács uraiméknak, 8 mind 
penig ottan lívö gyalog tiszteimnek külön, hogy ottan 
az kik szolgáimba, vagy hadaimban tanáltatnak, Pet
róczi uram fel hozza őket, Madács uram penig ott 
maradjon az oda praesidiumúl rendelt s innét meg
íratott bizonyos számú vitézlő renddel, megbiztatván 
azomban telelísek iránt való kegyelmességgel. Estve 
felé az rabokkal ide jött tiszteket Pancsovára vissza 
küldtem, rövideden dispositiót tívin az kiszületrül is, 
a mint a mai rövid idö engedte, minthogy az mai ven
dégségre is distractus voltam. Az lengyel követet azom
ban egynihány óráig vendégelvin s tánczoltatván, már 
gyertyavilágnál magam paripáján küldtem szállásá
ra, Kornariné .asszonyomat penig hintón, az ura pe
nig jóval ment fel az előtt a várban, Hemskerekuram 
is az komornyikját küldötte ide valamely keveskedi-
sekkel, kiket is a vendégség között hozattam be,meg-
jelentvin nekik, hogy Hemskerek uram küldötte volna 
azon kedveskediseket. Tött ezen alkalmatossággal 
Hemskerek uram ugyan a komornyikja által azeziffira 
dolgában insinuatiót, kire való válasz-adás differál-
tatottaz mai vendégsígre nézve, adván olyan választ, 
hogy ezután is lehet időnk. Az említett komornyikjá
val több szolgái is jöttének fel a hollandiai követnek, 
a mint a maga ezüst tálaiban hozták az kedveskedi
seket, de asztalnál livin, magok nem jöttek be, hanem 
csak a pitvarban állapottanak meg, kiket is borral 
kináltattam s tractáltattam őket. Ma jó idö volt, estve 
felé penig essö kezdett esni. 

25. Hétfő. Egész éjjel mind esett az essö és ma 
is beborult. E napokban mind lábaimban, kezeimben 
érzettem alteratiót, de megint megfordulván, jobban 
kezdtem lenni. Egy öreg hajómat bocsátottam le Po-
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serolcza felé az oda való és a feljövő hadak szükségére 
is, ezen hajómmal küldtem le az ott való tömlöczben 
az labancz rabjaimat is. Hivattam élőmbe udvari és más 
tiszteimet is, a vezér indulásához s klszületihez kípest 
tívin rendelist a klszületrül. Sándor Gáspár uramot 
Haszan agával expediáltam az tatár Chámhoz, mi
napi szavaihoz kipest insinuálván magamat, hogy 
három nap már elmúlván, és sem felölem, sem hadaim 
fizetíse, jövendőbeli telelíse és bizonyos élése felöl 
az fö vezér semmi dispositiót nem tívín, velem is még 
szembe nem livin, azért küldöttem hozzája őket, a mint 
maga is parancsolta volt, insinuálván egyszersmind, 
hogy a vezér a szolgálatot megkívánja, az mint teg
napi parancsolatját is repraesentáltattam, meghadtam, 
insinuáltatván egyszersmind az tegnap Szappanostul 
behozott rabok dolgát is relatiójokkal együtt; Sán
dor uram megjüvin a tatár Chámtúl a válasszal, a 
nyelvek relatióját kedvesen vötte, izente az én dol-
gomrúl: az vezérrel végezett, nincs egyéb hátra, hanem 
hogy kimondja akaratját, az király azért legyen csen
dességben, ha parancsolják, hogy maga menjen, men
jen, ha csak hadairúl tesznek szót, maga miért fárad
na, ma még a vezér helyben leszen, megválik, mit csinál 
holnap, ha az vezér elmegyen, én is, úgymond, elme
gyek, de ilyen időben vinni valahová hadat, annyit 
teszen, mint elkívánni veszteni, ez az idő nem csak 
az gyalogot, de az lovast is elveszti. Az milyen tesz-
keret tegnap a teffterdár riszirül adtak volt ki, ma 
azon teszkerére ki nem akartak adni, mondván, azok 
a dolgok, kik tegnap fen forgottak, abba maradtak, a 
vezér szándéka megváltozván, senkinek ujabb fermán 
nélkül ki nem adják. Kire nizve a kapukra felküld-
tem meglátni, miben esett ez a változás, jött azért 
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ilyen hírem az kapukrúl, és több jóakarataimtól is, 
hogy a fö vezér inconsiderate, et ex aliqua fúria cse
lekedte ezeii dispositióját, Csaffer passára neheztel-
vín, minthogy az tüle jött ember olyan hírt hozott, 
hogy a Gyulára rendelt élést, pénzt s praesidiumot 
Tömösvárnál tovább nem vihettík, az ellensíg útjokat 
az Marosnál elállván, de ezen útrúl kiadott disposi-
tio után experiálván, hogy tumultus és a jancsárság-
nak rebellálása nélkül nem lőtt volna ezen útra ilyen 
időben alkalmatosság nélkül való kínyszerítíse, ho
lott mind tevéket, öszvireket, szekszénás lovakat 
Csaffer passával küldtek el, kik ezen útra deserviál-
hattak volna, az lovas is annyira eloszlott s megkeve-
sedett, hogy a vezér három ezerre nem tölthetné a 
magával viendő lovasokat, prostitutiójával meg kellett 
változtatni. Ma estve felé nekem is azt üzenvín a ve
zér tihája, küldjek újabb embert Poserolcza felé, már 
az hadak ne fáradjanak, az mely lovasim vadnak pe-
nig Pancsován, azokat csatára új óbban expediáljam, 
és az tegnap megígért peszmeget ki fogja adatni. 
Ezen változáshoz kípest újobban postámot küldtem 
Poserolczára, újabb és az elsővel ellenkező ordinan-
tiámmal. Essös idő volt. 

26. Kedd. Küldöttem egy bejárómat Pancsovára 
az ott lívö katonáim tiszteihez, valamely peszmetet s 
árpát is küldvín és oly ordinantiát küldvín, minthogy 
ma az vezér útja változott, forduljanak egyet Tömös-
vár felé s vigyázzanak arra, mikor a török hadak 
Csaffer passával megfordulnak, akkor ők is Pancso-
vánál legyenek, addig én is quartélyok iránt a vezér
rel bizonyost izének, mert az mint értem, vagy Pan-
csova, vagy Bujurdelem leszen quartélyok. Az tatár 
Chámnak levelemet küldtem, remínkedvín tovább is, 
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ne felejtkezzék el felölem, mivel értettem, ma a főve
zér hozzá megyén. Kire felelt: Nem szükséges, prae-
moneáljam, mivel az én dolgaimra gondja van, vala
mikor alkalmatossága leszen, újabban is szól mellet
tem, és el sem felejt. Jött hír azomba a táborra, hogy 
a török császár sziliktárja jüne, és Izarcsikhoz érke
zett volna, de ottan snbsistálni parancsoltatott három 
négy napig, valamely okokra nizve cselekedte ezt a 
vezér , ki nem tanúihattam. Ma küldte meg bizonyos 
emberétül Hemskerek az clavissát, offerálván azzal ma
gát a confidentia és correspondentiamanuteneálására. 
Elvettem ugyan, de semmi hasznát nem veszi. Az fö 
vezér ment estve felé a tatár Chámhoz pompával. Jött 
meg a bejáróm Pancsovárúl, az élést kiosztván kato
náim közé, és eleikben adván parancsolatomat. Volt 
szembe az ott való passával, ki e napokba a jaucsá-
rok között való Kul-tihájaságbúl mazuroltatván meg, 
pro poenitentia küldött oda a vezér, 300 embernek 
ott való tartását s fizetísit imponálván neki a vezér. 
Az ott való szegínyslg, és a törökök is ötvenig való 
lovas knrnczot kivannak oda telelisre, intéztek helyt 
is, és huszár várat is apaiánkon kivtil a kuruczoknak, 
csak már a vezér fermánya s confirmátiója kell hozzá, 
azt izenvin, ők jó szívvel acceptálják. Az franczia de 
Lóra uram küldte meg a francziai király Flandriában 
livö armadájának, kivel is Delphiuus a franczia király 
fia vagyon, dispositioját, regimentjeinek neveit s ren
dit , az mint bataliába rendelte, és az ellenség ellen 
való harczra vitte az király fia in augusto. Az ellen
sége táborának Gvilhelmus az mostani angliai király 
és ugyan a bavariai elector voltak a fejei. Az fran
cziai regimentek között vagyon feltéve egy magyar 
regimentnek is neve, huszárok nevezeti alatt, kik is 
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a német császár a franczia ellen vitetett hadaibúi 
állók. 

27. Szerda. Ács András és Gúti János lovas tisz
tek jtivin hozzám Pancsovárúl az Dunán túl iivö ka
tonáim közül követsiggel, assecurálván tovább való 
kegyelmességemrtil és a quártélyrúl is őket, és meg-
izenvín akaratomat is .-odavaló járásokat s megfordu
lásokat mint alkalmaztassák, vissza küldtem őket. 
Érkezek meg azomba estve felé Szappanos Mihály 
kapitány csak a maga lovaival s szolgáival, jelentvin, 
hogy ő azért jött el, hogy ö vötte észre : a kapitány 
Horvát Ferencz rósz Szandikkal volna a vele livö lo
vasokkal, mivel ital között mondott volna olyat neki, 
egy ember annyi vitéz emberrel mindenkor gratiát 
szerezhet. Ennyi idők alatt való audientia kérések 
ntán azomba az francziák ma obtineálhatánakaudien-
tiát az fővezérnél, a mint azért az fővezér és a firan-
cziai király követe de Lóra uram között proetcontra 
volt az discursus, Sándor Gáspár uram szórni szóra 
így tötte le, az mint következik: Recommendavitper-
sonam principis hungarorum et transilvanorum, utve-
zirius habeat respectum personae principis, et accom-
modet, ne tantas patiatur miserias, quia sivicinior es-
set sua majestas christirnissima, non posset intueri 
principem tantis incommoditatibus, et miseriis subje-
ctum; in persona enim principis, et asseclarum suo-
rum situm est negotiorumhungaricorum fundamentum, 
si hi non essent hic vei ob malas acoomodationes re-
cedant, conspiceret supremus vezirius et triginta mil-
lia hungarorum in servitiis imperatorum, sed intuitu 
principis non praesumit germanus hungaros in cam-
pum producere, quia formidat, quod üli conjunctis cum 
Tekelio viribus, in ipsum hostes erumperent, adeoque 
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iterato recommendat principem, et negotía ejus nomi-
ne imperatoris sui supremo vezirio. Ad quae vezirius: 
Jam de principe decrevi, accommodabitur in loco opti-
mo prope vei circa Vidinam, de militia adhuc non de-
liberavi: ubi? sed etilli tam stipendio, quam provisio-
nibus accommodabuntur, quia bona volnntate inservi-
unt, sine fermano, proprio ductu iverunt ad partiam t 

et complures captivos adduxerunt, adeoque videntur 
esse servi bonae voluntatis, et in hac campania ubi-
que bene se gesserunt, non potest esse quaerela con-
tra ipsos, et nec diffideri jam in tantum ipsis potest, 
quia potiori ex parte uxorati extant, adeoque debet de 
ipsis accomodatio fieri, et fiet, sed nihil adhuc de ipsis 
determinavi, nuper proposueram ipsis, quod ex hac 
parte Nissae ad illas Palankas dist ribuere ipsos Telim 
sed ipsis non piacúit. Ad quae dominus de Lóra. Isti 
homines naturaliter sünt assvaeti belligerationi, et est 
contra ipsorum naturam includere ipsos ad tales palan
kas, unde excurrere et inimico nocere non possent, si 
adeoque piacet, distribuantur in Bujurdelem, Pancso-
vam, et Jenipalankam. Ad quae vezirius : In Jenipa-
lankam quomodo, quia quis casus a kuruczonibus eve-
nit, omnibus notus est, et nondum inter plebem obli-
vioni amandatus, nihilominus faciemus, ut et ille obli-
viscatur successive. Iste princeps aliquantulum est in-
felix. Ad quae D. de Lóra: Si est infelix,fuit aliquan-
do et felix, et vos ab aliquo tempore infelicitatem ex-
periri cogimini, tamen cum tempore, et vestra felicitas 
reflorescet, et sic pariformiter cum vestra et príncipis, 
quia a vestra felicitate et ipsius dependet, praeterea 
in eccomodatione horum debetis exemplum sumeré a 
rege meo, quia germanus sex mille hungaros contra 
nos produxerat, qui satis incommoditatis, et damni no-

40* 
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bis intulerunt, quia more tartarico pugnant,imperátor 
meus bona pecunia duo regimina ad se pertraxit, et 
ipsis duplum stipendium dat, imperátor germanorum non 
amplius hungaros augere praesumit, quia timet, ne boni 
stipendii gratia ad nos pervolent. Sic etvos augere po-
tius deberetis hungaros, quam ipsos non bene acco-
modare, sed si non augeatis, adminus hos paucos bene 
accomodetis, ut germanus copiosiores ob reapectum 
horum adducere non possit. Ad quae vezirius : fiet et 
debet fieri tam in stipendio, quam provisione accomo-
datio eorum. Fűit discursus de operationibus Petri-
varadini, de quibus sic discurrebat D. de Lóra. Vestra 
Excellentia magnum opus ausa fűit aggredi, quia ger-
mani contra tureas veniebant ut ad victorias certas, 
jam se debuerunt ut vulpes in terram fodere et reci
pére , quas viginti, et ultra diebus obsedit et bomba -
davit,ipse in persona omnia perlustravit, tormentorum 
et bombarum ictibus se exposuit, ita ut sidera ipsa 
debuerint germanos secundare, adeoque Vestrae Excel-
lentiae opus est, ut futura campania maturius moveat, 
ne sit aeris in temporibus taliter expositus. Ad quae 
vezirius : Hoc anno citius non potui venire, quia tarde 
in solium veni, et citius in campum totam aciem edu-
cere non potui, cum dimidia acie venire non potui, 
sed Deo dante, si futura campania revertar, uti spero, 
maturius negotia mea procurabo. Dominus de Lóra 
fecit quaestionem de dominó Bujnovszki, cum quali 
responso remissurus est eum. Ad quae vezirius : Non 
venit ad me, sed ad Chamum tartarorum, ipse viderit 
Ad quae D. de Lóra : Et si ad ipsum venerit, tamen 
sine scitu, et ordinibus Vestrae Excellentiae eum Cha-
mus remittere non potest, sed ego positiva verba volo 
ab Excellentia Vestra audire, quae po'ssim Imperátori 



629 

meo scríbere, perscribam, ad propositionem domini 
Bujnovszki mittet neJassios,vel ad alia lóca denomi-
nata plenipotentiarium ablegatura, vei non. Ad quae 
vezirins : Porta haec ottomanica fulgida semper fűit 
gloríosa, et quamvis ab aliquot annis fortunas contra-
rias experiri coacta sit, tamea non caecidit animo, et 
non mittam plenipotentiarium legatum nec Jassios, 
nec alio, si polonus anbaelat pacem, raittat legatum 
Adrianopolim, et ibi tractet sua negotia, secus nullum 
alibi nobiscnm assequetur tractatum. Item Dominus 
de Lóra fecit quaestionem de dominó Hemskerek, pa-
riformem et de ipso babere resolutionem vezirins as-
sentit. Ad quae D. Lóra: Fulgida baec porta pro 
pace tractanda misit suum legatum Viennam, et cum 
tunc nil potuerit concludere, conducit reputationi por
táé , ut jam germanus mittat suum legatum Adriano
polim , et ibi cum majori suo commodo porta tractare 
poterit, quia nunc pax magis necessaria est germanis, 
quam turcis, et convenit ut rebus suis invicem tam 
turcae, quam galli sint intenti, quia imperátor gallo-
rum ob rationem status non potest conspicere hostes 
snperiores turcis, et vice versa gallos bostibus inferio-
res videre turcis non conveniet, quia et hoc bellum 
imperátor gallorum, quamvis parte ab unaproprívato 
commodo, sed parte ab altéra in favorem turcarum 
suscepit, secus hucusque in tota Európa vix aliqnis 
turca conspiceretur, sed taliter eclipsatam portám im
perátor gallorum sufferre non potest, adeoque ratio 
status, ut prius dixi, uniusque est, uthostibus invicem 
inferiores ne se conspicere possint. Dominus de Lóra 
fecit instantiam de frumento. Ad quae vezirius : Per 
me facultare vos non possum, sed faciatis vestras in-
8tantias Adrianopoli, proponam ibi imperátori, et exe-
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quar mandata ejus. Ad quae D. de Lóra : Constanti-
napolis quando poenuriis arctata faisset, nos ex Gal
lia non tantnm frumento, sed et farina succurrimus. 
Ad quae vezirius : Tamen et nos qnatnor portus vo-
bis concessimus pro onerandis navibus annona, sed 
non possum concedere, ut provincias nostras exhauri-
atis annona. Ad qnae D. de Lóra : In tribus portíbus 
nil potnimus habere, quia fűit poenuria messis in Tri-
poli, in quarto etiam non sumus assecuti intentionem, 
quia Veneti supervenerunt, et illi pro suo usu conver-
terunt, adeoque nullus fűit fructus gratiae imperatoris, 
si nobis assignabitis aliquos portus, assignetis et quan-
titatem, quantum ex qua provincia nobis detur, et sic 
nec provincia exhaurietur, et nos contentabimur, prae-
terea Veneti quasi impérium vestrum diviserunt, quia 
per maré ex Niszio, et partibus illis nil venire poterit 
Constantinapolim in navibus vestris, sed bene per 
nostras gallicas. quia Veneti ipsas praepedire non prae-
sument, et hoc rerum statu vobis utiles esse possumus-
Ad quae vezirius : Faciatis vestras instantias Adria-
nopoli, quia per me nil possum facere, proponam im
perátori , et exequar mandata ejus. Item D. de Lóra 
proposuit haeroicam actionem Jan Barth, qui centum 
naves annonarias de manu hollandorum liberavit, et 
in portum Galliae deduxit Ad quae vezirius : Ergo 
jam non debet esse poenuria in Gallia. Ad quae de 
Lóra : Ita in mari Oceano, quia annona illa ad illas 
partes est deducta, sed est poenuria ad has partes. 

28. CsötörtöL Szappanos Mihályt vissza küldtem 
Pancsovára, egy bejárómat is adjungálván melléje, 
hogy Horvát Ferenczet és Majos Jánost küldjék ide. 
és hogy ha ez iránt engedelmeskedni nem akarnának, 
mennyiben adjon hírt az ott való török tiszteknek, s 
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nekem is tudtomra adván sietve, disponálván az vele 
livö katonaságot is az én nevemmel. Oszmán Csauz 
nevű töröknek nagy tekinteti livín a vezér tihája 
mellett, s ott is contüranskodván, minthogy az alaj 
csauzoknak is ö az fejek, manutenealni kívánván ba
rátságát, egy tisztessiges kantáros paripára való szer
számmal kedveskedtem neki. Insinnáltam Skerlet 
uramnak, a francziaktúl mennyiben értettem a fö ve
zér elöttök az én szemilyem felöl lőtt szavait, meny
nyire biztatnak az vezér kegyelmességével, minthogy 
ö is jelen volt audientiájokban, kérem in confídentia, 
pro directíone mea jelen tse meg, ha úgy voltak e az 
szók ? Ki is confirmálá, hogy a király nevível poten-
ter proponálták az recommendatiót s instantiat mel
lettem, és a fő vezér is favorabiliter resolvált, biztat
ván másként is Skerlet, hogy jó válaszom és mind 
magamnak, hadaimnak accomodatiónk leszen. Érke
zett Fetróczi István és Bai Mihály nraimék Poserol-
czárul nimely tiszteimmel, az hadak is mind megin
dultak vala, de újabb ordinantiámat vévén, nimely 
Szendrőttil, nimelyek a Morvátúl tértének vissza. Hi
vatta Sándor uramot az vezér tihája, kívánván a ku-
rucz hadak lajstromát, hogy 6 holnapi élésekrűl te
hessenek dispositiót, a lajstromokat azért Sándor 
urammal felküldtem, hogy a mellett az vezér tihájával 
tractálhassa a hadak élését sqnártélyát.Estve lejöve 
Sándor uram Skerlet opiniójával, hogy a hadak ré
széiül írandó költség s élés dolgában való supplica-
tiót, kinek formuláját ugyan Skerlet uram dictálta, az 
0 kegyelme tetszése szerint más nagynbb papirosra 
írassa le, a hadak lajstromát is törökül tétesse le. 

29. Péntek. Az francziakat, és lengyel követet 
hivattam ebédre hozzám. Küldtem fel azomba Sándor 
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uramot, a tegnapi conceptusokat törökre forditatván, 
és a hadak lajstromát is leíratván, írattam egy külö
nös supplicatiót az Zóphiában livő erdélyiek mellett 
is, külön íratván le a mellettek llvö erdélyiek nevit 
is, mindezeket Sándor uram kéziben assignálván, hogy 
az tihája kéziben adja és szóval is repraesentálja a 
szüksiges dolgokat. Szinte ebid felett livin a francziai 
és lengyel vendégimmel, érkezek Sándor uram Orlai 
urammal, és a portai tolmácsommal Haszan agával 
az teffterdár kapujárúl, hozván hírit, hogy a vezér ö 
reá bizta az én s hadaim részérül való élésnek trac-
tálását, s concludálását mind magam s hozzám tarto
zandó híveim, s hadaim ez téli subsistentiánk helye és 
a provisió s intertentiónk iránt is, declarálvánaporta 
nevivel az élés dolgában a vezérnek felküldött supli-
catióm continentiájához képest sem szénábúl abrak
búi, sem húsbúi, kinyérbül meg nem fogyatkoztatják, 
a mint magam is feltöttem instantiámban, hat holnap
ra minden személyre a fél okká húst, s fél okká ke
nyeret kifogják a császárébúi adatni, a lovas hadakat 
az Száva mellett Bujurdelembe, Kapinikra, és ugyan 
a Duna mellett is Pancsovára, Jeni-Palánkra intízvín, 
az gyalogságot penig Rhámban, Galambvárba, Pose-
rolczára és Fejírvárra is, ha úgy tetszik, hanem kí
vánja tudni a Porta, én hol akarok telelni, és az erdé
lyiek felöl is micsoda akaratom és apinióm, mert no
ha ez a Porta az erdélyiek iránt is magában végezett, 
de kívánja elsőben venni ez én opiniómat. Kire mon
dotta válaszúi Sándor uram: Az fejedelem vagy Vi-
dinbe, vagy Bahoviczán, vagy Nikápolyban kíván te
lelni, alább nem kíván menni, nem kívánván hadaitúl 
is messze távozni; az erdélyiek felöl választ nem ad
hatok, míg az fejedelemnek meg nem mondom. Kire 
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a teffterdár ezt mondotta: Menj a fejedelemhez,shozz 
választ az erdélyiek dolgában, az hadát is penig az 
meg mondott palánkokban ossza el, s rendeljen jó 
tiszteket, kik is ha mi is kiadatjuk élésteket, tartsák 
zabolában a hadakat, mert lám a passák megtudják a 
magok alattok valóit zabolázni, ha akarják. Ezen dol
gokra való válaszszal felment újobban Sándor Gáspár 
uram, proponálta elsőbben is az erdélyiek felöl, hogy 
mind az ország, s mind a fejedelem az császár ö hatal
massága keze alatt vadnak, azért a mi legjobb s be
csületesebb ezen portának, azt cselekedj ék, mindazáltal, 
minthogy a fejedelmet urává tötte az országnak, két
ségkívül privilégiumába is conserválja, azért ha tet
szik, az erdélyieket, úgymint urokhoz küldjék kézi
hez, és a fejedelem, a kit az portának szolgalatjára 
hasznosnak lát, azt megtartja, az többit hazájokba 
bocsátja. Kire felelt a teffterdár: Valljon a tavali ve
zér miért vitte volt az erdélyieket? Kire Sándor uram: 
Azt mondották, hogy azok a császár örökös országá-
búl való örökös jobbágyi, és különösen accomodálni 
kívánják. Ez után a tefftedár revideálta az levelet, 
kiben 1162 ember volt feltíve fegyverviselö, szolga 
350; asszony s gyermek 379; vitézlő rend szolgástul 
per: 1462. cselédestül az az feleségestül gyermekes
tül per: 1841. Javallottá, hogy ezen hadak dividál-
tatnának inkább, mivel sokféle szók voltának eddig a 
fejedelem felől, és jó tiszteket tévén, az hadat megza
bolázhatnák, az passák megzabolázhatják az törököt, 
kétségkivüljobbanzabolázhatnimegakuruczot,ésjobb 
rendbe vehetni, ha akarják. Kérdette mit kívánunk in-
tertentiójokra?Sándor uram fél okká húst s fél okká ke
nyeret kívánt, kit meg is ígért, abba fogyatkozás nem 
lészen, azután kívánt ő kegyelme fát mindenféle ren-
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deknek. és, a katonai rendűek szénát s abrakot, hogy 
az mely palánkokra dividáltatnak, parancsoljanak az 
passáknak szénárúi, fárúl és abrakrúl, ha az miri-
btil S a császár részérül nem lesz. Mindenekre aján
lotta magát az teffterdár, mondotta azt is a teffterdár: 
Kikeletre összehijván az hadat, újobban az császár 
keze alá adják, a lovast jó volna e Jeni-Palánkra, 
Pancsovára, Bnjnrdelembe, Kapinyikre rendelni ? az 
gyalogot penig Poserolczára, Rhámba, Galambvárá
ba? és ha itt megmaradna Fejírvárott is , itt sem kí
vánnák szolgalatjukat, hanem conserválhatnák az ki
keletre, ha ezen dispositió tetszik, mindjárt osszák el 
az hadakat, és én rendelíst teszek felöle, ha penig az 
király híre nélkül nem cselekedhetel, vidd meg a ki
rálynak, dividálja el a hadat, és hozd fel holnap, a 
szerint teszek rendeltet. Kérdette azután, magának a 
királynak hol leszen kislakja? Kire felelt Sándor 
uram: Nem tudom, mert a vezér azt mondotta, mikor 
szembe lészen a fejedelemmel, akkor denominál helyt 
a fejedelemnek. Tudakozta, hol kívánnám én? Kire 
Sándor uram: Az Duna mellett vagy Vidin vagy Rá-
hovicza, vagy Nikápoly lenne, mert alább nem örö
mest menne. Kire felelt: Errtil is hozz informatiót, 
de a fejedelem sokad magával ne menjen, csak 30 
vagy negyvened magával, mert most nem félő, estéibe 
az embereket sem tudhatjuk ki az házbúi. Kire Sán
dor uram: Ne gondolja, ha hetvened, nyolczvanad ma
gammal megyek is, mert szégyen volna ottan exor-
bitantiának lenni, az hol magam leszek, hanem azon 
kéri, hogy házakra idején adjanak fermánt, hogy 
előre küldhessem emberemet a fermánnal, s egy agá
val együtt küldhessem el, az ki a házakat reperáltat-
hassa, és téli élésrül is provideálhasson. Kire felele: 
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Igen jó, illik is, ez is meglesz, hozz csak determina-
tiót a fejedelemtül, hol kivan telelni, és mi kívánsága? 
Hozta elö Sándor uram Osztrovát is, hogy ott is 
sáncznnk volt mind addig, míg Péterváradgyára men
tünk, azután salagvardát hoztak a labanczoktúl, az 
mely kárunkra van, ebben is capaxá tétetvin, nem re-
fragált, csak a falusiaknak kárt ne tegyenek. Utoljára 
is kérdist tévén az erdélyiek dolgában, mondotta, 
hozz választ a fejedelem ide kivánja e, vagy hová? 
és én is azt javallom, az hasznos emberekben tart
son meg, a kikttil haszon nincsen, meczen vélek. Ér
keztek Káinoki Péter, és Vájna István erdélyi nemes 
emberek Zofiábúl az ott lévő erdélyiek instantiájával, 
és egyéb oda való dolgok relatióival. 

30. Szombat. Viratta előtt fogattam az expedi-
tiók iratásihoz, megviradván penig az teffterdárnak 
szóló levelemmel, és az teffterdártúl insinuált extrac-
tussal a palánkokba, és végházakba való hadaimnak 
elosztásárúi, és a Vidinben velem lemenő rendek elin-
tizfsível küldöttem fel Sándor Gáspár uramot az tefif-
tedár kapujára, adván instructió formában valamely 
punctumokat is az ö kegyelme kéziben, kikrtil az 
teffterdárral tractáljon. Megérkezvin Szappanos Mi
hály lovas kapitányom is Fileki Mátyás bejárómmal, 
hozta meg hírit, hogy a katonaság, kikért kiküldete
tett volt, ki menvín az pusztára, Jeni-Palánk felé fog
nak fordulni, meghozván hírit annak is, hogy az Tö-
mösvár felé járt török tatár hadaknak az eleje mint
egy ezerig való Pancsovához érkezett, kire nlzve 
Szappanossal és Petróczi urammal is leveleket írat
tam nekiek. Jeni-Palánk felé expediáltam. Érkeztek 
panaszszal azosztrovai paraszt emberek, hogy az mely 
gyalog hadak parancsolatombúi erre indultak volt 
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Petróczi urammal, az Morvátúl vissza fordulván, s az 
osztrovai szigetben beszállván mintegy három százan, 
házakra oszlottak, és ott alkalmatlanságot cselekesz
nek, kire nízve mind Madács uramra, mint Kassai Ist
vánra commissiót nyertek, hogy onnan kimenvín, Po-
serolczára vissza száljának. Volt aodientiája Káinoki 
Péter uramnak és Vájna Istvánnak Zofiábúl jött be
csületes erdélyi nemes embereknek, kiknek dolgokat 
is, minthogy instructiójába adtam Sándor Gáspár 
uramnak, Orlai uramat, mint erdélyi kapitihátutánna 
küldtem vélek együtt Sándor uramnak az tefftedár 
kapujára, megbiztatván őket kegyelmességemmel, 
hogy magam mellé hozatom Zofiábúl, nem kívánván 
azokat is keresni, a kik nem az kegyelmességre hanem 
a kem inységre szolgáltattanak okot közülök. Érkezek 
be az török császár fegyverhordozója, kit a fővezér 
szokott pompával excipiált. Az Duna kapitányát Ali 
passát is Tétel alá küldte a fő vezér. Pancsovához is 
érkezett egy Ahmet nevű passa, az török és tatár hadak
nak az alyasával, az többi még is Tömösvárnál mara
dott, hogy beszállítsák az élést Gyulára. Sándor Gáspár 
és Orlai uraimék az teffterdár kapuján ma sem me
hettek semmire is, holnapra differálván ö kegyelmét 
sok distractiói miatt, kézihez vlvin mind az ttilem di-
vidált telelő hadak számát, mondván a vezérnek meg
jelenti, holnap választ adnak, meghagyván az erdé
lyieknek is, a mivel jöttek, írásba tegyék le. Az éjjel 
és ma is ebédig rendkívül való szél volt. 

31. Vasárnap. Az kapukra az válaszok solicitá-
lásaért Orlai uramat felküldtem, izenvln Skerlet uram
nak is az Osztrován szállott hadak iránt, ha valami 
panasz jü, én ne okoztassam, mert nincs mire men-
niek Poserolczára is, az mely két ezer okká lisztet 
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adtak, azzal indította volt meg: Petróczi uram őket, 
de a vezér ellenkező parancsolatjával vissza kellet vín 
fordulni, zúgolódnak és annyira vadnak hadaim közt 
tiszteim, hogy oda akarják őket hadni, mert nem függ
nek tülök a fizetetlenség, éhség s ruhátalanság miatt, 
kéretem: szerezzen egy választ az én audientiámrúl 
is, és az mely új kapitihákat be akarok mutatni, felvi
gyem-e? Audientiámatpenig azért is solicitálják, mert 
canteriumot kívánok csináltatni mind az két lábamon. 
Jött hozzám egy csauz a Csauz passa nevível, vala
mely még tavali bora árát praetendáló parasztokkal, 
kiknek volt illendő válaszok. Jött hír Sándor uram
tól az kaporul az teffterdártúl, a vezérrel beszíllett s 
mindenekrfll végezeti, pro voto leszen válaszom, kér 
azon, egy két nap legyek patientiával, ezen szók után 
in confidentia izente a teffterdár : Tömösvárrúl vá
runk hírt, és azokra várakoztatnak, conrfímáltatván, 
hogy az hadaknak Csaffer passával az vezér keminy 
parancsolatjára nízve el kellett Gyula felé indulni, de 
az isigaz, hogy az Marosnál várták az német hadak. 
Szappanos Mihály lovas kapitánt küldöttem el Pose-
rolczára, Jeni-Palánkra, írván az ott való passáknak 
is a szegénységgel való kaszáltatásrúl, a Dunán túl 
lívö katonák eleiben is küldöttem, minthogy arra felé 
divertáltak a pusztákon. Volt nálam audientiája az 
lengyel követnek. Volt szó, hogy az király Jabla-
noszki s Potóczki uraiméknak, és az Lengyelország
ban lívő francziai oratornak Abbas dePolignie uram
nak irt leveleimet elkíszítettem, de minthogy importu-
nus dolgokrúlirattanak, assecurál-e, hogy a leveleket 
el nem veszik? Monda, hogy nem félti. Kire én: Mi
nálunk az a rendtartás, mikor idegen országra kül
dünk valakit, hogy vagy köntösibe, vagy az nyerge 
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vánkosába varrja el a leveleket, azért ö is éljen ezzel 
a cautióval. Mondottam, Havasaifölde szomszédságába 
Vidinbe leszen telelísem, onnan a correspondentia 
jobban meglehet, minthogy mikor ezelőtt ott teleltem 
is, Jablonovszki uramnak jött hozzám embere leve
lekkel , kit én is Drinápolyba promoveáltam, azért 
ezen levelekre is expressus emberek által kívánok 
választ, mely megjüvín, azután én is fogom küldeni 
emberemet Lengyelországba, nem árt mindazáltal, ha 
a szabadosabb correspondentia felöl Jablonovszki 
uram ír az havasalföldi vajdának. Mindezekre ajánl
ván magát, hogy megmondja, az leveleket kézihez 
vette, mondám azután, hogy a vezér nem inducáltat-
hatik arra, hogy a lengyel királyhoz az onnan vett 
intimatio szerint emberit küldje, azt mondván az tö
rökök , hogy a lengyel király csak egy király, az ö 
urok penig hatalmas császár lívín, nem illenék egy 
császárnak egy király után járatni s emberit küldeni: 
hanem ha kell az lengyeleknek a békesség, és azzal 
Kamenicz, küldje ő emberét császár portájára. Kire ö: 
Ezt az észt a francziák adták nekik, de a lengyelek 
nem a magok javáért annyira, mint a törökökéirt kí
vánták volna ezt, mert az mint a lengyel király mind 
a Moszquát, német császárt, úgy a velenczéseket is 
disponálta, hogy ezek követeket küldjenek Lengyelor
szágba, kívánta volna azért innen is mind a török 
császár, mind a tatár Chám emberit, hogy az colliga-
tióban tött híreknek az lengyel király és respublica 
eleget tegyen, és lett volna szemtül szembe a dolog, 
tudják, hogy az török Erdélyt és Budáig elveszett he
lyeket kívánná vissza a németiül, a német is penig 
arra nehezen megyén, de az lengyeleknek is ebben a 
hadakozásban semmi hasznok nem lívín, országok 
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pusztákon posztul, ha az lengyelekre nizve a condi-
tiókba nem condescendálna az német, in tali casn ne
kik okok lehetne a colligatiókbúl való elszakadásra, 
és az particnlaris békesség csinálásra, ha a német a 
lengyelekért semmit nem cselekednék, de ebben az 
dologban való javokat avagy észre nem veszik a tö
rökök , vagy az francziák bontják el, mert az tatár 
Chám, mikor ide hozta, ezzel ötét biztatta, és még a 
Drinápolyba livö lengyel követet is tavaly. Ezekre 
mondám: Az ti dolgaitok felöl én tülemis tudakozód
tak ezek a portai ministerek, de minthogy nekem sen
kiiül az egyfrancziai orátoron kivül levelet nem hoz
tál, nekem éhez szóllóm nem lehetett, egyébiránt le
gyen tudtodra s mond meg a királynak és a hetma-
noknak is, nem csak magatok javáért, de magam pri-
vatumáért is kívánok szolgálni, valamint a magam ha
zájának, úgy a ti hazátoknak, mert a mikor Erdély s 
Magyarország is incorporatus ország lehetne a ti or
szágtok között, akkor igírhetne magának nagyubb 
securitást s vonszott is a szivem hozzátok, mert volt 
oly idö, hogy az én nagy atyám is szolgált a ti or
szágtoknak, és eladván Magyarországban is maga jó
szágát, Lengyelországba vett magának jószágot, úgy 
mint Blazovát, ott igirvin magának nagyobb securi
tást mint másutt, hogy penig szolgálhassak, másszor 
ha ide embereket küldik, én hozzám is követséggel 
s levéllel jöjjön, a ki mellett én is folytathassam a 
portán dolgotokat, minthogy Kameniczet is én általam 
igirte volt vissza a porta a lengyeleknek, jó szívvel 
szolgálok, csak legyen ilyen formában accessusom a 
szolgálatra, és sincere ágáljatok. Kire ő : Nincs oly 
conversatiója az királynak és az nagy rendeknek, az 
hol engem elö nem hoznának, és szívesen szánakoz-
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nak rajtam, kívánnának conserválni, csak értsík aka
ratomat , és e végre leveleket küldtek volt ez elmúlt 
télen a Drinápolyba ment követ által mind az király, 
mind Jablonovszki uram, kit nekem maga kívánt vol
na megadni, de nem lehetvin szemben velem, vissza 
vitte a leveleket, máskínt is, úgymond, ily nagyf ami -
liájú és nagy experentiájú embert, mint Nagyságod, 
kívánnánk látni és accomodálni a magunk hazájában 
is, holott Dorozenko is, a ki csak egy kozák úr volt, 
az ö protectiójok alá jüvín, nagy jószágot adtak neki 
és négy ezer tallér fizetíst is esztendeig, becsülete
sen, et cnm securitate lakott köztok. Kire én : Isten 
áldjon meg benneteket, köszöntsed a királyt nevemmel 
és a hetmanokat, akár a fegyver continuáltassék, akár 
megbékélni igyekezzenek, el ne feletkezzenek felö
lem. £1 akarván búcsúzni, instált, hogy Vidínyig 
együtt akarna velem járni, ha lehetne. Kire én : Ha 
az tatár Chám engedi, meglehet. Azután tett instan
tiát, hogy Landor-Fejirvár és Pétervaradin delineatió-
ját adnám kézihez, kivel ő is mind a királynál, mind 
az nagy rendeknél dicsekedhessek, kivel ha constito-
tióját is neki megmutogatom, mind neki, mind a len
gyel uraknak nagy contentumot tennék. Kire én: 
Landor-Fejirvár delineatiója nálam meglívín, neki oda 
adom, Pétervaradini obsidió delineatióját is Kornári-
túl kéretni fogom, de ha szinte a törököktül kiadni 
nem merné is, a mint az szolgáim delineálták, kézi
ben adom, minthogy Kornári is az én szolgáimtól 
vette. Érkezek postám Jeni-Palánkrúl s Poserolczá-
rúl levelekkel, az jeni palánki passátúl is hozván le
velet. Felleges lágy idő volt. 
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NOVEMBER. 

1. Hrlfil. Ali passa Dana kapitánya Tétel alól re 
infecta elíg emberbeli kárral s confusióval tért meg, ki-
szen várván a tételiek, a varoson kivtil az mi paraszt
ság s cseléd volt is, mind az várban szorították be. 
Kornari jött látogatásomra, de csak advariskodni és 
holmi relatiókkal. Ma mustrálta meg az teffterdár a 
várbeli hadakot, tavaly 30 oda jancsár volt benne, 
most száznál is többet rendeltek, az Szamszuncsipas-
sát praeficiálván jancsár agának, ki a tavalyi vezér 
Muzul agája volt, utána tisztnek rendeltetett az nisi 
öreg Zemberechcsi régi esmerösöm. Az várba bevitte 
magával a vezér az császár sziliktárját, az vár bás
tyáit járván vele. Csaffer passa embere jött Tömösvár-
rúl az hadaknak onnan a Maros és Gyula felé való in
dulásoknak hírivei. Érkezett meg Pancsovárúl Fileki 
Mátyás bejáróm is azzal a hírrel, hogy az hadak a 
Marostul vissza fordultak, az ellenség túl a Maroson 
kiszen várván, és az Maros partra a passusbataracz-
kokat vonatván. Ali passához küldtem volt Glavics 
uramot az én utamra kívántató szfiséges hajók végett, 
ajánlotta jó akaratját, csak fermant extraháljak rejá» 
fogyatkozás a hajók dolgában nem lészen. Ma estig 
jó s lágy idö volt, estve felé essö kezdett esni. 

2. Kedd. Sándor és Orlai uraimék felmentek az 
tefftedár kapujára, 11 óráig ott várakozván, bizonyos 
választ nem obtineálhattak egyebet, hanem hogy olm 
olm kétezer mondotta ezen szókat, sok distractiót, sok 
féle embereknek rejá való jövetelit magok is látták, 
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de vele véget nem érhettenek; az zofiai erdélyiek 
suplicatióját is kézihez vette, a mint intimatiója sze
rint ki irták, hogy mit adtak nekik, és mennyi res
tanti áj ok volna, azt is az tefftedár csak maga mellé 
tötte, igen distractus lívín, onnan mentek Skerlet 
nramhoz, relatiót tévén. Kire mondotta. Istud impérium 
est impérium monarchicum, erővel rajta nem vehetni, 
javallottá): egy memóriáiét Írassanak az tefftedárnak, 
kivel esziben juttatván magokat, insinuálják az dol
gokat is, mely memóriáiét megíratván, Orlai nramot 
felktildöttem Sándor uramhoz, hogy azon memóriáié
val estve felé aggrediálják a teffdetárt. Az másik éj • 
jel a vezér belső sátorai között valamely puskapor 
felvetvin magát, száz ersziny pénzig való kárt vallott, 
az császár sziliktárja hozta kaftány és kard is el 
égett. Az Zofiába livö erdélyiek közül három bejáróm 
úgymint: Maurer Ferencz, Csáki András, és Sándor 
Mihály akarván ide jüni hozzám, Bányánál az törö
kök Őket elfogták és rabságra Vidinybe vittlk, a 
kettőnek kezességén Sándor Mihályt hozzám küldvín 
rabságoknak hírivei, ki is ma érkezek hozzám, rela
tiót tévén utazásokrúl, és mi formán való megfogat-
tatásokrúl. Káinoki Péter uram magános audicntiát 
kéretvin tttlem, hiti után referálta, hogy Drinápolyba 
lítekor Orlai uram mondotta neki, hogy Erdély orszá
ga inkább kétszer, háromszor elraboltatja magát, 
mint sem az én fejedelemségemnek consentíáljon, oka 
ez, mert az mostoha fiam Rákóczi Ferkó fejedelem
ségét sollicitálom az portán, másodszor: mert Vízak
nai által kértek az erdélyi urak tülem essecuratiót, s 
nem adtam, és abba idegenedtenek el tülem. 

3. Szeredn. Sándor uram az estve újobban szem
ben livín az tefftedárral, követte, hogy dolgai miatt ö 
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kegyelmivel nem beszílhetett, kért, mégis két három 
napig várakozzam, mindenek kedvem szerint lesznek, 
addig is pedig embereim és hadaim szükségére adat 
valamit. Délután újjobban az tefftedárhoz menvin 
Sándor uram, valamely lisztrül, s árpárúl adott ki 
czédulákat, ki mellett ki is fogták embereim. Petró-
czi uramotnimely tiszteimmel és dispositióimmal Pose-
rolczára küldöttem, úgy a komornyikomat is valamely 
hajó éléssel és hadaim megmustrálása iránt való dis-
positióval. Ma estve felé livin a vezérnél a tefftedár, 
az én tolmácsomat magához hijván, mondotta: mond 
meg a fejedelemnek, besziltem a vezérrel, az erdé
lyiek levelit megolvasván, dévány volt felőle, conclu-
dáltatott, hogy a fejedelem mellé bocsássák őket. Az 
tatár Ghám beteges voltára nizve kéretszett a vezér-
ttil, bocsássa előre, minthogy Krim is messze vagyon, 
de az vezér nem bocsátotta, várakoztatván még vala
mely dologra. Az francziai tornáca Fonton, és a ha
vasalföldi kapitiha Janáki uraimék izenték, hogy Ka-
meniczben élést akarván bevinni az tatárok, a len
gyelek eleikben állottak, s elnyértik tülök. Ma az 
várban öreg álgyúkkal nagy löviseket tétetett az ve
zér, az császárnak leánya születvin, annak örömére. 
Publicáltatik olyan bir is, hogy Nigropontum nevű 
török városnál, ki is metropolissá Morea tartomány
nak, az velenczéseket a török meg verte volna. Már 
4 óra után jött hozzám Hartoch uram, köszöntvin 
Hemskerek uram nevivel, és pénteken lejendő Imre 
herczeg nevem napjának (minthogy azon a napon je
len nem lehet) antecedenter idvezllst tétetvín. Volt szó 
az újobban insinuált incognitus névrül, úgy mint Ae-
gidins Bartholomaeirúl, és hogy megjüvin ezen dolog
ban az angliai királytúl válaszok, repraesentálta, mint 
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fogják aggrediálni az bécsi udvart, mint és mely úton 
fognak tudósítani, de idő kelletvín hozzá, elébb feb-
ruariusnál az ö informatiojokat nem várhatni. Mon
dotta azt is. hogy az mely négy punctumokrúl szól-
lott, hogy azok irántazB.fecs^ udvar condescendálna, 
azon punctumokbúl álló Írásnak clavisosnak kellene 
ugyan lenni, de magam subscriptiója és pecsétje 
alatt valónak, de az én subscriptiomnak czifra nél 
kül kellene lenni, de ha confidens emberem vagyon, a 
kinek bízvást hihetek, még jobb volna pro creden-
tia istíus hominis, valamely szókat praemittálván, az 
oly papirost, az hol a dolgok volnának le tíve, tisztán 
elküldeni mintegy cartabianca formában, az mostani 
világban így practikálják most minden királyok és 
fejedelmek, ez azért is volna jó, hogy ha az négy 
punctumon kívül is többre inducáltatbatnék az N. C. 
azon írás osztán úgy conscribáltathatnék, az mint a 
dolog s alkalmatosság kívánná. Ezek után pro et 
contra sokat disputáltunk mondván; Quod piscator 
Thökölius toties ictus sapere debet, tamen modo alio 
etiam fieri poterit, sí passus pro tali homine veniat ex 
camera bellica, verum de his reflexionem sum adhuc 
habiturus. Ezzel elbúcsúzván, ajánlá arra magát, hogy 
a fő vezérnél lejendö audientiája után Hemskereknek 
újobban el jö hozzám, et faciet sinceram relationem, 
Hozván azt is elő pro conclusione: ezen dologba úgy 
kell nekik is magokat moderálni, hogy se nekem, se 
magoknak a török előtt kárt ne tegyenek, mivel ed
dig török országba az ő részekrül való mercantia, 
szabados kereskedís is livin, abban tehetnínek kárt az 
uroknak. Mondotta azt is, hogy ha a követnek is vagy 
útban, vagy az B. udvarba halála tanálna törtinni, 
hogy az mely dolgokrúl eddig B. A. által folytatott 
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írások az ö archívumokba tanáltassanak, nem javai
hatják, azért pro majori confidentia et sinceritatis 
contestatione azon írásokat vissza hozván, elégetni 
javallottá, azért is snperspecifícato methodo az mint ök 
az B. udvarnak elmijít veszik, és az An.(gliai) K-nek 
is azon dolog folytatásában való consensusát, a mint 
ezekrül engem tudósítanak, ahoz klpest tudom én is 
alkalmaztatnom az emberem által küldendő expedi-
tiókat, a míg az 6 informatiójok elérkezik, addig a 
portán is kitanulhatom békességre-e vagy hadako
zásra czéloznak a dolgok? mert ha a két császár közt 
meg lenne a békesség, in tali casu én is bizhatnám 
Erdélynek possessiójához, és Erdélybfll annál jobban 
lehetne az ö királyokkal való correspondentia, és a 
religio dolgába való provisio, és securitás. Bizony 
megtetszik, hogy minden dolgok tökéletlenség, de nem 
vehetnek reá. Szép idö volt. 

4. Csütörtök. Az mely ezüst s arany míbül álló 
jószágom valamely jancsárnál van itt zálogba, annak 
kiváltásának holnap livln terminusa, holnap llvín a 
töröknek is Kaszon napjok, e végre azért írattam egy 
levelet az vezérnek, hogy ha mi pénzbeli kegyelmes
ségét akarja hozzám mutatni, tudja ennyiben van dol
gom, két annyi érö livln azon jószág, ne yeszszen a 
jancsárnál, mutassa kiváltásában kegyelmességét. 
Ezen levéllel Sándor uramot küldtem fel, más egy 
suplicatiót is íratván arrúl, hogy a tihámat előre aka
rom küldeni Vidinyben, azért kírem arrúl adasson 
egy fermánt, küldhessen* előre ö kegyelmit, mely sup
licatiót a vezér tihája által be is adott Sándor uram. 
Délután jött Orlai uram azzal a hírrel, hogy a csá
szár sziliktárját a vezér expediálta, és hogy a vezér 
tihája insinuálta Sándor uram által, hogy a vezérnél 
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ma leszen audientiam. Értvin, hogy Tömösvár felöl 
Csaffer passa vissza indult, s vele együtt az Arnolt 
passa is, írattam mind az kettőnek, bizonyos embere
met kívánván eleiben Pancsovára küldeni, de az ve
zérnél lejendő andientiámra nízve suspendáltam. Az 
lengyel követhez küldtem volt szolgámat, mibe lé
gy on dolga, és van e hírível a lengyelek próbája? 
Kire izente: Igen is van hirível nem csak az, de hogy 
az lengyel hadak Bucsakbaispenetráltak, és ott egy-
nihány falukat felégettek, és elraboltak volna. Meg-
érkezék estve felé Sándor uram, hozván hírit, hogy 
az én audientiam holnapra differáltatott ilyen okon, 
hogyatihája kérdlst tévén a vezértül, most ad e utolsó 
audientiát, vagy még ezután? ha most leszen az utolsó 
audientiam, felkaftányoztat e a vezér? és a mint több 
vezérnek idejiben szokott lenni, az magyarok, és er
délyiek "részírtil való kapitihákat bemutassam e ? s 
azokat felkaftányozzák-e? Ezekre a vezér tihája nem 
tudván meg felelni, hanem a vezérnek megjelentvén, 
ezen propositiójára nízve hivatta a tefftedárt a vezér, 
és sokat is dévánkozván vele, adta válaszúi a vezér 
tihája, hogy az én audientiam holnapra haladott az 
vezér mind magát, mind kapitihait felkafftányoztatja, 
az tefftedárnak megparancsoltatott, nusztos kafftányt 
kíszítessen. Tiszta híves idö volt 

5. Péntek. Kereszt nevemnek emlékezetes napja 
lívín, az francziai urakat és Kornárit feleségestül hi
vattam ebidemre. A vezér is az városon a Csaffer 
passa tihája szállásán hálván, ott lévén egynihány 
ágyasa, későn jött ki azonháztúl, onnét a tatár Chám-
hoz s az Chámmal az várba is menvín, el tölt az idö, 
kisön jött ki az sátorához; kire nízve én sem solici
táltam az audientiát, lévén reflexióm az mai vendégim 
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contentatiójára, kiket is későn estve bocsátottam el 
lámpásokkal. Érkezének Poserolczárúl Bohus Márton 
és Kis Péter szolgáim, kiket nimely dolgaim végett 
expediáltam volt Poserolczára, vclek együtt jött Bai 
Mihályné asszonyom is. 

6. Szombat. Az más éjjel érzettem a két vállam-
ban valami nehézséget, úgy az lábaimba is, kivált az 
hol a seb a lábaimon beforradott. Haszán aga tolmá
csom jött a vezér tihájátúl és tefftedártúl olyan izenet-
tel, hogy ma reggeli ételkor ott tanáltassék és leszen 
válasza az andientia iránt; kire nizve Sándor uramot 
is felküldtem. B. A. tegnap estve megjővén Hemske-
rektül, ma reggel tött ilyen reiatiót 1. Holnap leszen 
neki is aadientája az vezérnél, az audientia után mind
járt ide küldi Ha.-ot, ha az német generálisok, vagy 
akár kik által lőttek volna B-be valamely propositióim, 
kikerestessem directiójára, quia esset ridiculum pro-
ponere ea, quae fuernnt hactenns proposita. 2. Az 
jancsárok tisztit, a ki eddig mellettek volt, megváltoz
tatták, minthogy az jancsár agával az is elmegyen, a 
kinek megindulásának híre hétfün vagyon, és a vezér 
is kedden megindulna, rendelvín olyat melléje, a ki 
a l.-fej érvári praesidiumhoz tartozó csorbacsia. 3. In
ai nuálta azt is, hogy a minap az colonia felöl volt em
lékezet, reminlhetnek-e az bujdosó magyarok és erdé
lyiek ? a kik vallásokért bujdosni kívánnának, de ö 
arra azt izenheti, quod colonia in ditionibns istis dari 
non potest, quia est strictissima, et deserta patria, sed 
haberent suam provisionem a rege, si iste, qui se vei-
let eo recipére, esset militaris homo, is acoomodabi-
tnr in armada, si verő aliquis opifex, is deberet suam 
artem excercere, sed casu mortis Principis siquis vei-
let se recipére in An. et Holl. nolentes ire sub jugum 
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Ger. is potest ire Cons. ad D. Coller, qui habét in 
mandatis protegere tales fugitivos, et recipére in pa-
latio hollandico, et etiam transmitterre cum securita-
te in An. vei Holl. Ego tamen scribam de hac maté
ria D. Coller specialiter, et si talis fugitivus ne obo-
lum quidem haberet, D. Coller deberet ipsum accomo-
dare, et suppeditare sumptum, et plusquam 600 per 
annum tales fugitivi recipiuntur, et protegnntnr a D-
Col. 4. Mondván B. A. az chartabianca helyett mit 
gondoltam, hogy három levelet adnék kéziben az oda 
küldendő embereknek, ketteiben augeálván az punctu-
mokat, melyet helyben is hagyott Hem. de ő is gon
dolt újabb médiumot, hogy adnék egy generális pro-
curatiót azon emberemnek s mi formában, azért a kettő 
között válaszszák, hapenig az magam gondolta médi
umot hagyom helyben, casu isto nem csak hármat, de 
ötöt hatot is írhatnék. Látom csak politizálsz velem 
hollandus uram, de én is csak politizálok. Sándor 
Gáspár uram egész Ikindijig mind a vezér kapuján 
várakozván megszünís nélkül az Kul tinajának, fö jan-
csár agának és Miszirli Ogli vezérnek audientiájokat 
s kimeneteleket, az után a vezér publice való devány 
tartását szemlélvín, végre nevemmel insinuálta ő ke
gyelme az vezér tinajának magát az audientia iránt, 
ki is adott ilyen választ; magatok láttátok ma sok 
distractióinkat, másra ne gondolja az király, holnap 
idejin szembe líszen a vezér a királlyal. Ezen válasz-
szal lejüvín Sándor uram, küldtem által aDunánPan-
csovára Csaffer passának és az Arnolt passának szói-
ló levelekkel s bizonyos iustructióval, minthogy az 
volt híre, ma oda kell érkezni az Tömösvárrúl jött 
hadaknak- Szép tiszta idő volt. 

7. Vasárnap. Jött hírem a vezér kapujárúl, hogy 
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a mely Mechter Basi a császár leánya sztiletíse hirit 
hozta, a.z vezér expediálta jól megajándékozván. Sán
dor uram is megérkezett Pancsovárul, ott tanálván 
Csaffer passát és az egész hadakat, megadván leve
lemet neki igért paripámat is az kapucsilár tihája ál
tal insinuálván, hogy által jüvin, felviszik eleiben, fa-
vorabiliter resolvált, kérdezösködvín mind magam s 
mind hadaim állapot)árul, mondotta Sándor uram, hogy 
Csatar-Kupri nevű helyhez volt szó, hogy rendeltes
sem, de annak én nem consentiáltam, kiről is mondot
ta, az a hely Baticzina és Haszán Basa palánkja kö
zött vagyon s puszta, csndálkozott ezen a dolgon: 
mondotta azután Sándor nram, hogy úgy volt kiadat
va az szó a tefftedártul, hogy Pancsován, Bujurdelem-
be, Palánkba teleljenek az lovas hadak, az gyalogink 
penig Poserolczán, Rámban és Galambvárában, Jeni-
Palánkon nem lehet, mert ott sok elegyes ember va
gyon, úgymond, hanem ha Fejírvárra megyek, beszil-
lek ezekről. Hozott azomban elő egy németet, ki is 
egy vasas regementben kapitány lejtinán volt, ki is 
az én hüslgemre jüvln, kezemhez küldötte, kinek re-
latióját én is Írásban tétetvén, minden dolgokrúl jó 
informatiót tudott adni. Az vezérnél lívő audientia 
márúl is elhaladott, bizonyosan kitanulván embereim, 
hogy Csaffer passa érkezisire várakoztatták és ha
lasztották. Essös idö volt. 

8. Hetfó. Az tegnap igért paripát felküldtem Csaf
fer passának, felküldvin Sándor uramot a végre hoz
zája , hogy az tegnap insinuált dolgokat urgeálja, és 
volt-e a vezérrel beszídes, experiálja, meghagytam, 
elmenjen az tatár Chámhoz is, s insinuálja, hogy ennyi 
biztatási után a vezérnek még eddig sem az audien-
tiában, sem egyéb dolgok iránt még semmi sem volt. 
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Érkezett Orlai aram a vezér kapujárűl, a vezér tihája 
olyan izenetinek hirivel, hogy a vezér sok dolgokat 
bízván reá, azokban distractus, azért a vezérrel való 
audientiám dolgát bízta a kapucsilár tihájára, kihez 
is Sándor uram elmenvin, mondotta, az vezér ma Csaf-
fer passát s több utánna való tiszteket felkaftányoz-
tat, azért sok dolgai lívin, menjen fel Ikindikor hoz
zája, s azon leszen, a vezérrel szemben juttat, ha pe-
nig márúl elhaladna is, holnaprúl tovább nem halad
hat. Megjött Sándor uram is az szerdár kapujárűl, 
sok dolgai miatt későn lehetvén vele, reménkedett 
neki Istenért, jó szerencséjiért, szórjon a vezérnek, ad
jon egy választ, tudjuk magunkat mihez alkalmaztat
ni, ihol a vezér indul, nincsen semmi rendelis felőlünk. 
Kire monda : Hat holnaptúl fogva nem volt-e időtök 
hozzá? Kire Sándor uram : mindennap solicitáltuk, 
de az Nagyságod érkezésire hal ászt ottanak, ihol most 
is az hadakban egyníhány százan az osztrovai sziget
ben szállottanak, az élésnek nem létele miatt a feje
delem sem tud mit tenni vélek. Kire Csaffer passa : 
Jól tudom, hogy oda szállottanak volt, de az fermán-
nal megint kimentek. Kire Sándor uram: De meg 
újobban beszállottak. Ezzel ö kegyelme lejüvin ttile, 
Csaffer passa is felment a vezérhez, eljüvín onnan 
akadott jeni-palánki Szerhátli Méhemet passára és az 
osztrovaiakra, mondotta Méhemet passa : az osztro-
vaiak suplicatiót irtanak a vezérnek az oda szállott 
kuruczok felől. Mondotta Sándor uram, igazat írjanak, 
megírhatják úgymond azt, hogy az kurucz hadak oda 
szállottak, éléseket fogyasztják, kérjék azért a ve
zért, hogy harácsokban vegyék be, a mit reájok köl
tenek , ő kegyelme is azomba felmegyen a vezér ka
pujára s nem tagadja meg, hogy oda szállottak a ku-
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ruczok részérül, megmondja azomba, hogy azon, és 
egyéb hadak is a fejedelemre követeket küldöttének, 
vagy hiteket szabadítsa fel, vagy viselje gondjokat, 
ök hamis hitük nem akarnak lenni, kérvén Mehmét 
passát is Sándor uram, szóljon maga is a vezérnek, 
mind az kuruczság, mind a parasztság a császáré 
livin, adjanak egy választ, tudják mihez alkalmaztat
ni magokat. Ezek után a suplicatiót újobban előhoz
ván , mondotta Mehmét passa a parasztoknak, menje
nek hozzája Ikindikor, a maga deákjával más supli
catiót irat s menjenek azzal a vezérre. Sándor uramat 
újobban felküldvin az kapucsilár tihájához az audien-
tia solicitálására, és Csaffer passa vigyázására is, hogy 
vele szemben lehessen, és kérdhesse meg tüle, ha be-
széllett-e a vezérnek a mi dolgaink felöl ? Küldöttem 
fel Fileki Mátyás bejárómat is a vezér kapuján lakó 
Oszmán csauz ismerősömhöz, ki is izené, az én és a 
két kapitiha számára való kafftány kiszen vagyon, 
vagy ma vagy holnap leszen audientiám, úgy értette, 
az jancsár aga boncsokja holnap indul meg, maga 
másnap, csötörtökön az vezér. Orlai uramat küldtem 
volt Skerlethez levelemmel, ki is megtérvén Skerlet-
ttíl, tanálta vissza jövő útjában, Hemskereknél az ang. 
K. követjlnél livin, ment vissza a vezérhez a válasz-
szal, intimálván neki, menjen a sátorához s ott várja 
meg, kit is megvárván, mondotta: Compatior D. prin-
cipi, sed tamen pro certo dicas, cras habebit audien
tiám , itaque sint in patientia homines principis, et in 
ista audientia omnia complanabuntur. Mondotta neki 
Orlai uram, vagyon benne hírem, hogy mind engem, 
mind az két ország részirül való kapitihákat az vezér 
fel fogja kafftányoztatni, de pro consolatione meorum 
adhaerentium, et animo ipsis addendo kérem legyen 
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azon, hogy magyarországi és erdélyi két embert is 
az eleiben kafftányoztassa fel a vezér. Hallotta mind 
Skerlettiil, mind másoktúl Orlai aram, hogy a Reiz 
effendit az én régi patronusomat megmazurolták, és 
az nigroponti szerdár Ibraim passa mellé rendeltík, 
egy boncsokot adván neki. Küldöttem Sándor uram
nak oly ordinantiát, hogy vegye viszáját az vezér ka-
pucsilár tihájátúl: a mai audientiába lesz-e valami, vagy 
semmi sem ? és Csaffer passánál is experiálja, szóllott-
eami dolgaink felöl a vezérrel vagy nem? Ikindifelé 
hivatván Sándor uramat a vezér tihája, izente ö ke
gyelme által az kuruczok insolentiájárúl, az hadak, 
nemesség s udvar népe számárúi s arra kiterjeszten
dő provisiórúl 300 ember számáig, annyira kiadatja 
a vezér a provisiót, a többit reformáljam, vagy egyéb 
passák s békék szolgalatjára elbocsássam. 

9. Kedd. Sándor uram által adott Csaffer passa 
ilyen tanácsot, az király úgymond Írjon egy suplica-
tiót a vezérnek, kiben tegye fel, hogy három császá
roknak és ennyi vezéreknek szolgált, azok ebben a 
rendbe s állapotba meghagyták, azért a maga méltó
ságáért tűle is hasonló kegyelmességet vár. Mondotta 
azt is, a V. nem cselekedheti, hogy elűzze a kuruczo-
kat. Onnan lejüvín Sándor uramot küldöttem Horvát 
Ferenczczel együtt a tatár Chámhoz, reminkedvin ne
ki , minthogy a vezér még ma vele szembe lészen, a 
mint értem, még sem livín végső válaszom, mutassa 
kegyelmességét, minthogy nekem is ma lészen utolsó 
audientiám a vezérnél, kire is ajánlotta magát, hogy 
újobban is előhozza a vezérnek. Hírt adván azomba 
a vezér tihája, felmentem a vezér kapujára, de szintén 
olykor lívín a vezér sátorához való érkezisem, a mi
kor a vezér is búcsúzni kívánt a tatár Chámhoz men-
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ni, akkor ülvin lovakra az szolgái, izenvin felmenete-
lemrül a tinajának, adta válaszúi, hogy addig subsis-
táljak magam kapitihái sátoránál, míg az vezér meg
tér; divertáltam azért a francziákhoz, és marchiode 
Lóra uram sátoránál megszállottam, az hol is sokáig 
ülvin és mulatván mind addig, míg a tatár Chámtúl 
szállására vissza fordult a fővezér, az ö módjok sze
rint rossolisokkal, confectnmokkal s nádmézes kávé
val tractált, confidenter és csak ketten magánosan 
lívin, kérdeztem tüle, hol legyen Fonton uram? mon
dotta : hogy a tatár Chámhoz küldötte, minthogy aján
lotta magát neki, hogy az itt livö lengyel követttil 
küldendő választ meg fogja neki mutatni, és hogy a 
particularis békesség mediatorságát a lengyelek és 
törökök közt a Chám munkálódni fogja tovább is, azt 
fogadta nekiek, Kamenicz restitutiójával, a mint annak 
előtte is proponáltatott, mely noha a török nemzetnek 
kárával vagyon, mindazáltal megcselekszi in favorem 
Grallorum. Mondotta azt is Lóra uram: hogy az ő dispo-
sitiójokranízve nem acceptálták a törökök csak azt is, 
hogy Jasra jöjjenek a lengyel, mosqua és velenczések 
követjei, de ö kitanulta azt is, hogy a német császár is 
inducáltatott volt arra, hogy plenipotentiáriusát el
küldje a feljebb emiitett nemzetek követjeivel, cum 
tali tamen conditione, hogy az angliai és holl. ora-
torok is jelen legyenek ezen negotiatio alkalmatos
ságával. Mondotta azt is in confidentia, hogy Hems-
kerek semmi választ nem viszen vissza a törökök 
részérül, semmi titkos dolgokról vele a vezér nem 
tractált, nem is concludált, securus benne. Hozta azt 
is elő : hogy Buken uram, a ki most thessalonicai 
consul volt a francziai részrül, Drinápolyban Ütemkor 
penig a mostani fr. O-nál secretarius volt (ez volt az, 
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a kit hozzám nimely titkos dolgokban hozzám járta
tott az Orator, mikor maga nem Jöhetett) ki is noha 
consul korában is a francziai udvartúl függött, mind 
azáltal a fr. 0. híre, s akaratja ellen az O. ellen való 
dolgokkal ment be az királyhoz Francziában, és hogy 
ö is licentíát kért a királytúl, hogy e télen be mehes
sen Francziában, s reminli is első posta által az con-
sensust, itt fakadott nagy ajánlásokra, ha be mehet, 
mint kivan nekem szolgálni, és az én dolgaimrúl a 
király előtt fideliter relatiót tenni, kire nízve ne de-
spondeam animo, mert ha a király munificientiája egy 
két esztendő forgása alatt intermittaltatott is az pen-
sio iránt, de megorvosoltatik. Hírem jüvín azomba a 
vezér megérkezísírül, mentem a tihája sátorához, de 
igen distractns formában tanáltam, disponált minden 
felé, s velem nem igen beszílhetett, disponált minden 
felé, mindazáltal várakozván sátorában, míg vala
mennyire dolgaitúl üresedett, ma indítván meg a jan-
csár aga boncsokját is előre, instálván azért előtte, 
fakadott ilyen szókra; tegnapi szavaimat a tibája a 
királynak megmondotta, mondék: igen is. De minthogy 
az 300 felül ezernél is vadnak többen a kurnczok, vélek 
mit csináljak, nem tudom. Felelt arra: Az vezér 300 
ember felöl teszen provisiót, de én azon leszek, hogy 
a negyedik százra is megadják, de ö ihon megmondja 
mint jó akaróm, hogy a hadak részérül ebbe deter-
minálódtak a dolgok, oka nem egyéb, hanem qaod 
sint valde insolentes, melyekben is Skerlet volt tol
mácsom, azért az négy százon felül az más 400 ku-
ruczot osszam a passák köziben, kik is megfogadják 
tamquam homines militares, dabit super hoc negotium 
annuentiam vezerins, sed non mandátum, interim qni 
adhuc super 800 superfuerint, consentiet V. ut pos-
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sim illos, siquos velim, remittere in pátriám. Mon
dotta azt is, hogy magok hadait is itt az végeken nem 
tarthatják, azért ha most kevesed magammal mara
dok is, ez után Isten szerencsét adván a török nem
zetnek, ezen megmaradandók kevés számábúl húsz 
ezerre is ez után szaporodhatom. Végre mondotta, 
reggel küldjek fel hozzá, hogy izenhesse meg az ve
zérrel való szembe ütem óráját, ezzel elbúcsúzván 
tüle, és Skerlet előtt ezen resolutio iránt lamentálód-
ván, mondotta: Domine ista negotia intra istos dies 
sünt mutata, et non tantum vestra, sed etiam imperii 
ipsius negotia quotidie in peius ruunt. Ezen relatiók-
kal küldöttem Sándor uramot a francziákhoz, kit is 
conturbate értett, mondván, Domine quid faciendum, 
debet se princeps accomodare tempori, et ipsorum vo-
luntati. Küldöttem volt B. A. Hem. látogatására, és 
audientiája iránt való értekezésire, izente, hogy kösz-
vénybe fekszik, de ha rosszul nem volna is, nem le
szen audientiája, okait megizeni másszor, miért nem 
lehetett, és már el is küldött Péterváradgyára comiti-
váért, szárazon megyén, obtestált általa, az én velem 
való confidentiája titokban legyen, quia possetnocere 
mercantiae ipsorum, nec postea rex assumeret istud 
negotium. Ma havazó fertegetes idő volt. 

10. Szereda. Jó reggel mentem fel a vezér tihája 
sátorához, az hová gyülekeztek a vezér parancsolat
jába az tefftedár, és Skerlet uram és nímely a teff-
tedárhoz tartozó tisztek, úgy a Duna kapitánya Ali 
passa is. Mondotta meg azután a tefftedár a fő vezér 
determinatióját, hogy 300 lovasra és 400 gyalogra 
az én hadaim számára ki fogja szolgáltatni az provi-
siót az császárébúi hat holnapra, ki is adják egyszer
smind, azon kivül az én szüksigemre is nyolca er-
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sziny pénzt, az melyjancsároknál 2750 tallérba arany, 
s ezüst mttbtil való zálogom vagyon is, adnak 3000 
tallért az Moldovábúl tavai reminlett 500 ökör he
lyett, kirtil fermant is adtak volt, de mintegy adós
ságba maradván eddig megadása haladott, Yisniczet 
rendelte a fö vezér pro subsistentia militiae Curuczo-
niczae, én penigitt magam l.-fejérvári házamnál telel
jek, megengedvín azt is az vezér, hogy Visniczén pa
lánkot építessek, és hogy tavasszal szánthassanak, 
vethessenek a knrucz ok, consentiálván annak is, hogy 
a kiknek Poserolczán magoknak vagyon házok, s al
kalmatosságok , ott telelhessenek ; mind exordiuma, 
mind conclusiója ezen propositiónak azzal végezöd-
vén, hogy a szegénység az én hadaim insolentiájátúl 
megmenekedhessek, úgy hogy csak egy tyúk iránt 
való kára se lehessen, mert másként számadásomba 
jár. Ezek iránt deciaráit kegyelmességét a vezérnek 
megköszönvín, töttem'arrúl instantiát, minthogy az én 
kevés hadaimba sokan tisztet viselő, sokan penig ud-
variakbúl, és első rendekbtil állók vadnak, azért ha 
700 szemilyt neveznek is, de adassék többre az portíó; 
szaporította azért a tefftedár a portiót száz emberrel 
instantiámra. Volt szóaZofiábalívö erdélyi nemesség 
felöl is, ha ebben a számban computáltassék-e, és ezen 
számon felöl valókkal mit csináljak ? Kire az volt a 
válasz, hogy az zofiai nemességet is hozzám küldik, 
a vezér ennyi számrúl determinált, ezekre ki is adja 
az provisiót mint másoknak, többrül nem akar sem
mit is tudni, nem is akar hozzá szólni, magam tudom 
mit cselekszem. Töttem szót valamely hidasokrúl is, 
és legalább hogy két hó pénzt adjanak még a hadak
nak, mert ha ebbül kell adnom, csak két két aranyot 
adjak is egy ember fejiben, el kél ezen pénz, ez két 
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utolsó punctumra azért választ nem töttek, de mind 
ez két dolgot, mind a feljebb emiitett, mint már con-
clndált dolgokat punctumokba tétetni Skerlet uram
nak parancsolta a vezér tibája és tefftedár, a mint le 
istétette törökül, ezen irás elkíszülvin, kivánták az 
vezér nevivel azt is, hogy én is adjak magam neve 
és pecsétje alatt egy oly irást, hogy az vezér is ezen 
dispositiókat kiszolgáltatván, az én hadaim is semmi 
panaszra való okot nem szolgáltatnak, és az szegény
ségnek semmi alkalmatlanságot nem tesznek. Az fő 
vezér ezen kívánságára níz-ve azért magam kézivel 
concipiáltam egy assecuratóriát, mely párba is megva-
gyon a pariás könyvben, kit meg is pecsételvén, ad
tam az Skerlet kéziben, melynek is értelme az: mint
hogy az mostani fö vezér tovább való protectióját is 
hozzám és hadaimhoz ajánlotta, és subsistentiánkrúl 
is dispositiót tött, kiszolgáltatván a vezér szüksiges 
provisióját hadaimnak, én is úgy ajánlottam az asse-
curatoriában magamat, hogy hadaimnak kárt tenni 
nem engedek, mind az hat holnapi élés s mind egyéb 
dolgok iránt megígérvén a fermánokat, hogy megírat
ják reggelre, és nyolcz ersziny pénzt is offerálván a 
vezér kípiben, mely is 4000 tallért tészen; kegyelmes
ségét megköszönvin az vezérnek, Skerlet uram elvé-
gezvín bevitte a tefftedár a fö vezérnek, reminked
vén a tefftedár által azon is, hogy bár csak két hó 
pénzt adasson a hadaknak, mert az mely 8 ersziny 
pénzt adnak, abbúl kell el élnem ilyen szűk helyen, 
és ki váltanom az 2700 tallérba livö zálogimat is. 
Kire hozott ilyen választ: Abbúl is mutatja oda be a 
V. kegyelmességét, itt most nem adhatnak. Embere
met kívánván az tefftedár az 8 ersziny pénz felvéte
lire, és ugyan valamely hadaim élésekre rendelt bia-
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lóknak assignálására, a pénzt fel vötték, de nagy 
kárral, mert sok rósz pénz volt benne, úgy hogy volt 
harmad fél száz tallér kár rajta, az bialokba is az 
65 szám, csak 55-re szállott, mert oly roszakvol
tak, míg szállásomat érték is vélek, annyival inkább 
a mezőt, a hová küldtem, egynihány bennek elállott 
s megdöglött. Töttem arrúl is rendelíst, hogy Ma-
dács uram, míg a vezérrel dolgomat végzem, a teff-
tedártúl felvett pénzből a feljebb említett jancsár-
nál lívö zálogimat kiváltsa, adós levelemmel együtt 
kivigye kezibűl, minthogy azon jancsárnak holnap az 
jancsár agával együtt el kell menni. Ezen dolgom is. 
azért Istennek hála, véghez ment, zálogimat kezem
hez vissza vettem, a ki három annyival is többet ért 
volna, mint a mennyiben volt. Az vezér tihája sátora
iul eloszolván az emberek, hoztam elő a tinajának, 
hogy Sándor uramot elakarnám a vezérrel küldeni, 
éhez a portához és az én szemílyemhez cleitül fogva 
való álhatatos voltártil, és az dolgok folytatásában, s 
a hadi dolgokban is nagy experientiájárúl nagy mér
tékben recommendatiót tívín, kértem azon, hogy a 
vezérrel el mehessen, és legyen patrónusa, ott a vezér 
mellett való telellsírül is tegyenek rendelíst, legyen 
én kipembe az vezér mellett, az hol is szüksíges em
ber leszen, ha mikrül kérdezik a magyar országi és 
erdélyi dolgokba, meg tud felelni. Az vezér tihája 
azért mindenekben ajánlotta magát. Ezek után kül
dött fel a tatár Chámért a vezér tihája, insinuálván a 
vezér nevivel, hogy mennyek be a vezérhez, míg a 
tatár Chám elérkezik, végezzem vele való beszide-
met, mivel a vezér a Dunán le bocsátván a Chámot, 
majd fel hozzák és fel is kaflftányózzák, vittenek be 
azért a fő vezér külső audientiás sátorában, a hol is 
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egy var ott veres bársony székre leültetvén, csak ha
mar ki jőve a vezér is, lábaim fájdalma miatt nehe
zen vihettem véghez a bemenetelt, noha hintón vittek 
be a fö vezér sátorai kerétisín belől is, ott szállitván 
le. Elsőben is vette fel beszidít a vezér, hogy ez idén 
vele együtt táborozván, és az császár szolgalatjába 
mellette tanáltatván, ha ez idén én irántam való föl 
tött szándéka véghez nem mehetett is, ha Isten adja: 
a császárnak tovább való kegyelmességét várjam, s 
reminljem, L.-Fejérvárott hagyatván azért tüle, hogy 
itt teleljek, mindenek felett a szegénység panaszinak 
távoztatását parancsolja, elö hozván ezen materiában 
tülem vett assecuratiót is, az correspondentia általam 
való folytatását kívánja, hogy az szükséges és infor-
matióra méltó dolgokrúl magát tudósítsam, s e végre 
adat menzil fermanokat is, mely parancsolatira én is 
ajánlván magamat, kértem azon, hogy ha kegyelmes
sége lészen, Sándor Gáspár uramot küldhessem be 
vele, lakjék mellette ez télen, hogy általa az dolgok
rúl jobban informálhassam, és helyettem a császár 
szolgalatjába tanáltassék ott is. Kire monda: Az ki
rály tihája, az kapitihája helyiben leszen-e ? Felelék: 
Ha a vezér megengedi az szokás szerint az magyar 
országi és erdélyi kapitihákat is felhozván s újabba
kat rendelvin az régiek helyett, az említett kapitihá-
kon kivül kívánnám Sándor uramot vele expediálni, 
ha magával el vinni és felkaftányoztatni méltóztatik. 
Élinek is consentíála, reiterálván mind kezdetiben, kö-
zepiben, végezetiben beszídinek, három ízben, hogy 
tovább is reám gondot viselnek, de meglássam, pana
szok az én embereimre ne jöjjenek a parasztokra, mert 
ö az hatalmas császár vezérje lívín, tartozik partját 
fogni az jobbágyinak. Végre újobban mondotta, hogy 
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ez idén vele együtt fáradván, megkíván becsülni, és 
nnsztos kafftánnyal tisztelni, az császárnak nagyabb 
kegyelmességeit is ajánlván, hozatott be egy nusz-
tal béllettkafftánt, s azzal felkafftányoztatott. Az míg 
a vezér között és köztűnk a beszid tartott, egyéb 
caeremoniákat is elkövetett, kik is liktáriumbúl. ser-
betbül, kávébúi, rósavízbül és füstölőből állottak az 
ö módjok szerint, ezen alkalmatossággal Sándor ura 
mot is felkafftányoztatta, úgy Haszán agát is az por 
tai tolmácsomat, ezeken kivül a magyarországi resi-
denségre Pápai Gáspár postamesteremet, az erdé
lyiek részéről való kapitihának penig Berzenczei Fe-
rencz főpohárnokomat, az tavalyi kapitiháimat Orlai 
Miklós és Bai Mihály nraimékot tüle elbúcsúztatván. 
Az vezérttil eljüvín, csak hamar küldött utánnam az 
vezér tihája négy menzil fermanokat, kettei két két 
emberre szólló, az kettei egyre. Orlai uramnak mond
ván Skerlet uram, hogy a magam kapitihái sátorá
nál kivan velem még szembe lenni nem értvén ö ke
gyelme szavát az francziák szállására való menetele
met intimálta Skerlet nevivel, az hová is elmenvin, és 
őket is vele megbecsülni kívánván, az occurált dol-
gokrúl nekik relatiót töttem, kit is kedvesen vöttek, 
a porta tovább való protectiója és jövendőbeli jó sze
rencsémet augurálván belőle, a francziáknál való lé
tem alkalmatosságával jött Skerlet uram is a sátor
hoz, de megértvén, hogy ott vagyok, be nem jött, ha
nem ment az én kapitiháim sátorihoz, a hová kellett 
nekem is utánna mennem, aprehendálta Orlai uram 
dolgát, hogy szavát nem értette s engem a francziák 
szállására igazított, mondván nem a francziákhoz való 
idegenségbül mivelte, hogy sátorában be nem ment, 
hanem ö persona communis lívín, és az angliai s hol-



661 

landiai követek közt való dolgok is ö általa folyta
tódván, ha hármunkat együtt látnának, az ellenkező 
felek rósz conseqnentiákat csinálnának belőle, az én 
kapitiháim sátoránál azért lábaimat revideálván, és a 
francziai borbélyt is oda hivatván, az canterínmnak 
való helyeket mind két lábamon maga Skerlet uram 
megjegyzette, és szállásomra jüvin az fr. borbélylyal 
az canteriumot aperiáltattam. Az tatár Chámnak is 
andientiája lívin a vezérnél, felkafftanyoztatta. Én is 
a portai tolmácsomat Haszan agát a szállásomra jü
vin, egy magam mentejivel felkafftányoztam, mintegy 
azzal confírmálván az tovább való portai tolmácsság
ban. Estve későn jött hozzám az arnolt passa Mah-
mint Bék Ogli, kit is megvendéglettem, sokáig itat
ván musika szóknál, végre atyafiságot vetettünk egy
mással, kit hittel is confírmálván, meg is ajándíkoz-
tam, kire nízve az erdélyiek iránt ö is igirte minden 
jó akaratját, költsiget is adatván szükségekre, a ki
vel ide penetrálhassanak. Volt Skerlet uram olyan 
szava is, hogy a tihája közt s köztem folytatott be-
szideket az mint az mai s tegnapi audientiákon vol
tak az dolgok, pro mea futura majori directione írás
ba letéteti, kire magam is kértem, de azután megvál
toztatta szavát, és meg is bánta az iránt való ob-
látióját. Végeztem Mahmút Bék Oglival arrúl is, 
hogy száz 200 emberemet egynihány holnapig az én 
tekintetemért az maga országában is kitelelteti s 
eltartja. 

11. Csütörtök. Hajnal előtt hozá a fővezér tihája 
csuhadárja császár neve alatt költ czímeres fermano-
kat, a mint következnek: 1 Az első ferman szól Csaf-
fer passára az magam fejérvári házamban való tele-
lisem felöl tett rendelisrül, és az én lovas s gyalog 
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hadaimnak Visniczére való szállításokról és ott való 
megtelepitísekrül.2.MásodikfermanszólugyanCsaffer 
passára és az poserolczai kadiára, hogy a míg az kuru-
czok magoknak házakat s helyeket csinálhatnak Vis-
niczen,akik csel édesek, Poserolczán telelhessenek. 3. 
Harmadik is ugyan Csaffer passára, hogy szüksígemre 
két hidast adasson, 4. Negyedik, hogy az Visniczé-
hez való földekben, a kit nem colálnak az lakosok, 
szabadossan az kuruczok coláihassák. 5. Ötödik szól 
az zofiai kadiára hogy az ottan lakó erdélyi nemes
ség szabadon bocsátassék el s mellém jöhessenek. 6. 
Hatodik fermány szól a havasalföldi vajdára 4080 
tallér felől, ezen pénz húsra deputáltatván hadaimnak 
ez téli szükségekre. 7. Hetedik ferman szól a mol
dovai vajdára, hogy ha oda menvín embereim, adja
nak kezekhez három ezer tallért, kirül még tavaly is 
az porta tött volt rendelist, kiért szolgáim fáradtak 
volt is Moldovában, de re infecta tértének meg, eze
ket azért megadván a csuhadár, s egynihány arany
nyal megajándékozván, elbocsátottam. Hamar meg-
viradván, mentem a tatár Chám szállására, az hol is 
nem tanálván, mentem ntánna az Danára, már sajká
ban találván, voltam szembe vele, elsőben is megkö-
szönvln kegyelmességét, hogy a vezérnek szóllott 
mellettem, és a mennyiben hagyott is, az ö recom-
mendatiójának köszönöm. Kire monda: Ezután is jó 
szívvel szól és szolgál, ha Drinápolyban leszen is 
meneteli, ott is jó szívvel szolgál, a miben tud; mon
dotta azt is, hogy a vezér L.-Fejérvárott hagy, nem 
egyébért cselekszi, hanem senkinek annyi experien-
tiáját a hírek s dolgok kitanúlásában nem hiszi, mint 
nekem. Kértem, hogy ha Drinápolyba megyén is, el 
ne felejtkezzék felőlem, minthogy In. s ö benne bízom, 
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s azért is van szivem helyén, hogy az ö athnaméjas 
hitlevele is kebelemben vagyon, és hogy nem csak 
magát, de fiait is jó uramnak tartom, minthogy akár 
Erdélybe, akár Magyarországban lakjam is, másoknál 
közelebb nekem az tatár segítség. Kire monda: Mind 
én, mind az fiaim az királynak jó akarói vagyunk, 
semmit ne búsuljon, jó kedve legyen. Ezek után mon
dám : Sándor uramot, és a tolmácsomat Haszán agát 
a vezér mellé rendeltem azért, ha miben megtanálják, 
legyen hozzájok jó akarattal és segítséggel. Kire 
ajánlotta is magát. Hozódott elö azután az itt lívö len
gyel követ, és hogy én is Len. o-ba kívánnám embe
remet küldeni. Kire monda: úgy értette a vezértül, 
hogy talám vele együtt fogom emberemet küldeni. 
Mondám arra: Még errül bizonyos válaszom nincsen. 
Ezek után elbucsúzám tüle, és Ali passa Duna kapi
tányaiul is, minthogy az Ali passa sajkájában volt; 
szállásomra jüvín, érkezek meg Sándor Gáspár uram 
a vezér kapujáról, meghozván hírit az vezér ma ide
jén való elindulásának, hozván két dévány pecsétes 
teszkerét is, kiben az itt lívö éles felett való tisztek
nek az én hadaim és szolgáim tartására rendelt búza, 
s árpa quantuma denominálása s kiadása parancsol
tatik, mely is tíz ezer kilánál többre extendáltatik. 
Hozott intimatiót az francziáktúl is Sándor uram, eb
ben az esztendőben és tavaly is az én a portán llvö 
residenseim által tülök kölcsön felvett valamely száz 
tallérok praetendálása felöl. Kire is töttem olyan vá
laszt, hogy Havasalföldire és Moldovára hiteles szol-
gáimot fogom expediálni, az kik a fö vezértül rendelt 
pénzt fel vegyék, a mely emberem azért Moldovában 
fogja percipiálni a pénzt, annak megleszen parancsol
va, hogy Drinápolyba menjen, és azon pénzbül Sán-
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dor uram fogja őket contentálni. Jöttek hozzám bú-
czúzni mind Lóra mind Fonton uramék, irtanak mind 
Fonton uram törökül, mind Lóra uram deákul Csaffer 
passának, melyekben neki recommendálják dolgomat, 
emlékeztetvín ennek előtte lett ajánlására, és hogy az 
királya is megértvín, tüle igen kedvesen veszi, fölös-
tökömre nállam megmarasztván, azután elbúcsúztak. 
Voltam Csaffer passánál, közlöttem vele az fermáno-
kat és egyéb subsistentiamat illető dolgokban is meg-
tanálván, ajánlotta jó akaratját. Ali passa után Csaf
fer passa levelivel, és az hidasokrúl való fermánnyal 
küldöttem emberemet posta hajón. Ezek után az por
tai expeditiókat és Sándor uram instructióját készítet
tem, megindítván előre Pápai Gáspárt Haszan agá
val, Berzenczei helyett penig Szölösi Zsigmond vicze-
pohárnokomat rendelvin. írattam azfr. O-nak Sándor 
uram nevire credentia kípen. Szent Márton napja 11-
vín, Bohus Márton fő élésmesterem vendige voltam, 
sokáig mulatván az útra menendök contentumáért is. 
Szép őszi idő volt. 

12. Péntek. Idejín reggel Sándor uramnak az por
tán livő ministereknek, úgymint: a Seislámnak, Kaj-
mekámnak és az két Kazaszkeréknek szólló levele
ket kézibe adván, úgy a fran. oratornak szóllót is, jó 
instructióval expediáltam, ő kegyelmivel együtt az 
Zofiábúl jött két erdélyi nemes embert is Káinoki Pé
tert és Vájna Istvánt, dispositiót tévén, hogy mellém 
jtijjenek. Azon Zofiában livő erdélyiekre szólló fer-
mánba olyan terminus livin, hogy hozzám bocsáttas
sanak, de kezességemen, holott Skerlet által máskint 
volt az végezís s az kezességet érettek az előtti inti-
matiójára is a vezérnek fel nem vállaltam, izentem 
azért errtil mind a vezérnek, mind az több ministerek-
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nek. Voltak dispositióim hadaim 8 szolgáim teleltetisí-
nek rendiről, lisztet is az szerdár Csaffer passa az 
búza helyett adatni nem akarván, pénzen vásároltat
tam. Madács Péter uramot bizonyos instructióval és 
Petróczi aramnak szóló levelekkel Poserolczára expe-
diálni rendeltem. Az itten lívö házam körül kívántató 
szükséges reparatiókrúl újabb rendelíst töttem. Bai 
Mihály nramot rendelvin az Havasalföldiben és Mol-
dovában szóló fermánok mellett az pénz felvitelire, 
azon szükségre kívántató expeditiókat készítettem, 
íratván mind az két országbeli vajdának is általa, ad-
jnngálván ö kegyelme mellé Kis Péter, Jenéi Sámnel 
és Márton Deák nevű szolgáimat, és Poserolczárúl a 
Dunán le menő formában való expeditiójokrúl Madács 
uramnak parancsoltam. Szép őszi idő volt. 

13. Szombat. Ma idejin reggel Madács és Bai 
Mihály nraimék megindultának. Itt való telelisemhez 
kipest Yisnicze és Ovcsa nevű falakban valamely 
dispositiókkal küldöttem embereimet, híveim számok
ra itten pénzen szállásokat fogadtattam bérben. Vé
tettem pénzen valamely két kü pinczébül s bótbúl 
álló házakat is. Küldötte le hozzám az szerdár az 
maga tolmácsát két czimeres császár fermányával, 
kit az vezér Izarcsikrúl küldött, és ma hozták ide, 
az egyike szól a fermánnak az osztrovai szigetben a 
kuruczoktúl épitetett sáncznak elrontásárúi, az máso
dik, hogy Poserolczárúl ki hozassam az knrnczokat. 
Kire is én töttem olyan választ, hogy más végezísem 
lívin errül az vezérrel, az zászlós hadakat ugyan ki 
hozatom, de a cselédes knrnczokat ott hagyom ez té
len. Érkezek meg Poserolczárúl Boczkó Jónás komor
nyikom valamely dispositióim iránt való informatiók-
kal. Szép idö volt, 
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41. Vasárnap. Horváth Ferencz Szamárosi és 
vele lívö katonák felöl jőve hírem, hogy az pusztáról 
az ellenség közé mentenek Bokcsára, az mely 10 tö
rököt pro ipsorum securitate az palánki passa mellé
jek adott volt is, azokat megkötözték, és rabul elvit
ték, mely hírt ugyan a palánki Szerhatli Mehmet 
passa hozott meg nekem Csaffer passa nevivel. Vol
tak nálam Kürt bék, tételi Musztafa bék és más 
török urak. Küldöttem fel Csaffer passához Orlaiura-
mot az visniczei szállások végett, ott kívánván mind 
magam, mind a Poserolczárúl oda jövő hadaim szá
mára valamely szállásokat, izentem neki arrúl is, hogy 
a fermán szerint tartozó buzábúl s árpából az pose-
rolczai szükségre adasson egy részt. Adtam ki Írás
ban instructiót komornyíkimnak és élés mesterim
nek magam asztala, hadaim és szolgáim tartása ren
di felöl. Volt audientiája mind tegnap, s mindmaSza-
lontai István uramnak az előtte lívö úthoz kípest, 
azon útjára kívántató expeditiók iratásirúl is paran
csoltam. Vött Orlai uram is itt egy házat, kire én is 
száz forinttal segítettem. Katona bék szállását meg-
árendáltattam hatvan aranyig Sz. György napig, mint
hogy maga bujurdelemi passának rendeltetett, oda 
megyén. Az jeni-palánki passa, Kürt bék és eszter
gomi Ibraim aga voltának vendégim, musika szóval 
vendígelvín őket, Mehmét passát egy ezüst aranyos 
lóra való szerszámmal, és ugyan egy aranyos hegyes 
tőrrel mégis ajándékoztam. Jött hírem felöle, hogy 
Mahmut Bék Ogli az utánna telelísre menendő ku-
rucz hadak után Izarcsikon sokáig várakozott. Volt 
ma Hem. embere nálam, insinuálván általa, hogy Har-
tochot ide akarta küldeni, de az mellette lakó csorba-
csia hírt akarván adni elsőben felöle Csaffer pássá-
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nak, azért inkább intermittálta propter suspicionem 
evitandam, holnap leszen audientiájok az szerdárnál 
Csaffer passánál, holnap után innét megfognak indul
ni. Szép idő volt. 

15. Hétfő. Expediáltam a hoffmesteremet Káino
ki Farkast, gróf Glavics Miklóst és Szalontai Istvánt, 
az hoffmester hazájába eresztetett, izenvin általa Bánfi 
Györgynek specialiter, és oly recognitiót is adván 
instantiájára, kibtil jövendőben is megismertessék, 
hogy az én annnentiámbúl ment vissza, és ha halála 
törtinnék is, jövendőben gyermeki producálhassák. 
Glavicsot is hazájába az nényihez bocsátottam, hogy 
havasalfÖldibtil lengyel ország felé vegye útját, izen-
vén felesigem kípibenaz neki kívántató pap felöl, vé-
gezvin is vele az jövendőbeli correspondentia modali
tásárúi, és hozzám jövendőbeli szabados recursnsárúl. 
Szalontait is a Dunán bocsátottam Oroscsikra, hogy 
onnan Konstanczinápolyba menjen, és ottan az Ang. 
és holl. Oratorokkal szembe lívin, Ang. és Holl. is 
penetráljon, adván ezen útjára két levelet is patenter, 
egyiket hogy tülem bocsáttatott, és mennyi ideig szol
gált mintegy testimonialis formában vagyon, az má
sik generaliter szól minden evangelicus statushoz, ki
vált az papi rendekhez pro snbsidio implorando, mint
hogy az religióért vagyon szenvedisunk s bujdosá
sunk, adtam egy úti levelet is törökül neki, és Ali 
passának szólló levelet is pro itineris securitate, mint
ha konstanczinápolyi házam revisiójára és valamely 
orvosságokért küldtem volna. Itten lejendö telelisem-
hez kipest fejérvári házam tájján belső külső repara-
tiókhoz, s az házaknak reformatióihoz fogattam, ebez 
képest küldvén fel Orlai áramot is a szerdárhoz egyéb 
aprólikos dolgokban is, de kiváltkipen az élis kiadása 
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ég annak örletisíre kívántatható az visniczei malmok 
közül egy Dunán való malomnak embereim kéziben való 
assignálása felöl, de disgustatus lívin az Horvát Fe-
renczék cselekedeti miatt, mintegy valamely far iával 
tett választ ilyen formán, hogy Horváth Ferencztül és 
Szamárositúl elvitetett törökök míg meg nem szaba
dulnak, addig több élést nem adat, mondván: addig 
kenyérível tartotta a török nemzet a kuruczokot, így 
kell e fizetni ? az többirül is mit gondolhat: ezen sza
vaival le gyüvén Orlai nram, írattam egy oly decla-
ratióval írt memóriáiét törökül, kit is felküldöttem 
Filekitül, szintén az jeni-palánki Mehmét passa is ná
la lévín akkor, elsőben Fileki által küldött levelemet 
elolvasta s mondotta: mindenkor csak azzal küldeni 
élőmben a király, a bűntelen szeny védhet e a vétkesért ? 
ezzel tudja magát menteni, mikor Gyulára mentenek 
is éléssel, akkor is mennyi szökött el a lovasokban, 
azok ígettík fel a várossát is, és ennyi amannyi tö
rököt rablottak el a várossárúl. Galambvárrúl is a 
császárnak Szancsákos Bikjét vitték el több törökök
kel együtt, jeni-palánkot is fel ígettík, onnan is meny
nyi törököt vittek el, ihol most is törököket kötözte-
nek meg, mennlnek immár gyehennában magok, csak 
törököt ne vinnének, ne sanczoltatnának. Kire Fileki 
felele: mit tud tenni a király, lábához nem kötheti, 
erre a szavára Filekit ki űzte maga elől, fakadván 
olyan szókra, mond meg a királynak, kiszítse a sze
kereit, egynihányad magával le küldöm Konstancziná-
polyban, mi dolog ez ? sok már ez, ezután azt cseleke
szem, egynihányat közületek tömlöczben tétetek. Az 
után Mehmét passához küldvén, izente, hogy nekie 
Fileki kijövetele után parancsolta, egyet is az én em
bereimben Palánkban be ne vegyen, mert ha meg 
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tudja, hogy csak egyet is bé viszen, fejét viteti, mon
dotta azt is, bánja az mely élist adott is, ez után egy 
drámot sem ád. Volt audientiája az hollandiai orator-
nak H. a szerdár előtt, lovon menvén fel a várban 
hozzá, öt vezetik és két trombitás lévén előtte, magát 
a szerdár maga lován vitette fel, az őriző jancsárok 
két sorban jöttek előtte, a szerdár az ő módjok sze
rint megvendégelvén, és másod magával meg is kaff-
tányózván, úgy bocsájtotta sátorához, az mikor sáto
rához érkezett a szerdártúl, szintín akkor én is oda 
küldvén valamely kenyereket, kalácsokat s egyebe
ket is küldöttem útjára neki, elbúcsúzván tüle, és ki-
retetvén, hogy az alkalmatlan helyben nem kedves
kedhettem úgy neki, az mint kellett volna. Kire ö 
monda: Doleo, quod ego non possum remunerare 
gratificationem suarum Celsitudinnm, quia a tanto tem-
pore ex omnibus defui, sed rogo dicat, an sndarium 
nuper cum csokolata missum fűit gratum. Kire Bai 
András. Omnino fűit gratum. Újobban H. Si essent 
grata, non sünt aestimanda, tamen mitterem adhuc 
aliqua sudaria pro parvula Principissa. Kire B. A. In 
hac patria ista instrumenta non reperiuntur, itaque 
erunt gratissima. H. papirossában takarva külde 
négy fejír keszkenőt, körülötte fejír csipke, ezzel is 
consolálván magát, hogy ebben az országban szokás 
keszkenőket küldeni ajándékban. Volt szó az gene
rális procur. felöl is, quod ad Citras id cum omni se-
curitate fieri poterit etc. mondotta én nevemmel is, 
quod inhaerent P. prioribus. Volt szó: quod P. I. 
unum, et idem est sive sit cum voto, sive sine voto, az 
első áll legalább hat ezer tallér költsigbeu, a másik 
is cum eodem honore, hozván elő például Principem 
Valdek, volt szó, hogy azoknak neveket insinuálni kel-
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lenek, a kik a német császár ditióján kívül akarnak 
lakni. Az idő igen neki essösödött, kivált estve felé 
szapora esső esett. 

16. Kedd. Hemskereknek az angliai király kö
vetjének ma volt expeditiója, tisztessigesen kisirtette 
által a szerdár. Ma a szerdár iránt tegmpi emberte-
lensigíre nízve én csak hallgatásban voltam, hanem 
jött hozzám az udvarában lévő correspondensem, mon
dotta, hogy nímelyek előtt olyan szókra fakadott vol
na, kit ő is hallott, hogy ha fő vezér volna, ezt a 
gaurt, engem értvén rajta, Konstanczinápolyban vi
tetne, s úgy tartana mint Zólyomit, nem ez-e az, úgy
mond, a ki a két császárt öszve vesztette ? és a ki 
miatt ennyi vára s országa veszett el a török nem
zetnek ? Az szerdár kapncsilár tinajától meg jővén 
szolgám, kit a végre küldöttem hozzája, hogy menjen 
végire az urátúl, tegnapi szavait valóságosan mon
dotta e a szerdár, vagy nem? ha valójában, kérjen az 
urátúl nevem alatt két fermánt, kiknek egyike legyen 
azokra a sajkákra és hajókra, kik holnap akarnak 
le indulni, hogy embereimet s portékámat fel vegyik, 
és le vigyenek, a másik legyen szabad levél, a ku-
rnczságot had bocsájthassam el, mert én azokat hittel 
gyűjtvén mellém, sem az én becsületem, sem a török 
nemzet hiti s becsületi nem engedi, hogy rabokká 
tegyük, egyébiránt ha ijeszt vele, ne gondolja, hogy 
attúl megijedgyek, mert annakacsászárnak váraFe-
jírvár, a kié Konstantinápoly, ott is házam lívin, még 
inkább akarom, ha az uramhoz közelebb leszek. Kire 
felele a kapncsilár tihája, ki most tihája is, ne gon
dolja a király, hogy haragbúi cselekedte volna az 
én uram, az mit mondott, mert nem azt gondolta, és 
most is azon jó akarója, a ki eddig volt, de mit tud 



671 

csinálni, mikor a jancsár Ocsákok és egyéb passák 
reá mentek ezen dolog végett, egyéb dolgok végett 
penig holnap választ hozok, jertek hozzám. 

17. Szerda. Volt Fileki parancsolatunkbúi az itt 
való jancsár agánál, a ki most Számszoncsi Basi, va
lamely fejir kenyereket és kalácsokat is vívín fel 
nekie, elsőben acceptálta általa lőtt insinuatiomat, s 
kedveskedésemet, azután hasonló és ugyan azon em
bertelen szókra fakadott az Horváth Ferencz elszö-
kisek miatt, mint a szerdár tegnap, kibül megismer-
szik, hogy ebben egyet értettek, ki űzvén maga elöl 
az is: azután küldöttem fel Ubrisit a szerdár kapu-
csilár tihájához. intimálván nekie, vadnak b. császár 
szolgálatját és magam dolgait is nízö siető beszédim 
a szerdárral, azért ha jó kedvét látja a szerdárnak, s 
mód vagyon benne, felmegyek hozája, ha penig nem 
lehet, küldje le a szerdár vagy magát, vagy más hi
teles emberit, kivel beszilhessek, és nekie izenhessek. 
Kire felele: a szerdár kapuján sok halabalok vagyon, 
ma nem lehet, hanem holnap maga jő le hozzám. Jött 
azomban Funduk Musztafa passa hozzám, ki az Er-
dílyben livö török hadnak szerdárja volt Cserkesz 
Ahmet passa halála után, summája minden beszédi
nek a fő vezér ellen való panaszábúl állott, micsodás 
pompás udvari néppel, és szép hadakkal jött volt ki, 
és oly országbúi, a kibül két ersziny pénzt rántott 
volt fel, most arra jutott, hogy itt ötvened magával 
maradott, és a mije vagyon, a rajta livö köntösin kí
vül mindene zálogban vagyon, mondotta, hogy a ve
zér és tatár Chám Erdély felé által a Dunán volt 
szándikjok, de Csáffér passa bontotta el, azért nehez
teltek reá, item a császár elküldött Kulajlihoz vezí-
rirt Bagdatban az helyette livö bagdati passaságra 
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Sihogli Ahmet passa rendeltetvén, és vagy az, vagy 
Miszirli Ogli lesz a vezér; mondotta: mikor Tömös-
várott voltak, de köztünk maradjon, úgymond a szó, 
egy baltacsi jött a császártól levelekkel Topal Ha-
szain passához, tudakozódván az császár az erre felé 
való hírekrül, és opiniójával kívánván élni a császár 
Topal Húszain passának, két három éczakán is ta
nácskozván Topal Húszain passa^ ö is abban a di 
vánban ben livin, adta válaszúi a császárnak, hogy 
Hátszek felé a német hadak Kislakra be menvén, nem 
annyi német lészen most Erdélyben, hanem öt hat 
annyi is leszen, az Váradin alatt lívö ellenség mind 
Erdélyen, s mind Magyarországon telel, azért annak 
az ellenségnek szándéka az, hogy havasalföldiben 
menjen be, és a Duna mellett mígyen, Oroscsikot, 
Szilisztriát foglalja el; moldovai ós havasföldi vaj
dák is a német ellenséggel egyet értenek, és most nem 
úgy van a dolog, a mint eddig volt, mert mind a né
met, lengyel lábon áll, s ennek különben eleit nem 
vehetni, hanem engemet egynihány ezer törökkel, s 
tatárral küldjenek Havasalföldiben, az hegyek alá 
Tergovistya tájján telepítsenek meg, mondván azt is 
hogy az ö szakállát beretválják el, hogy ha különben 
van a dolog, és ha két holnap alatt innen meg nem indít
nak, ezen szavait kétszer, háromszor is reiterálván, el 
ment szállására. Érkezinek katonák Poserolczárúl 
levelekkel, kikben mind Petróczi s mind Madács uram 
levelében livö terminusokra, s mind penig Osztrová-
rúl arrúl lőtt parancsolatom szerint még is a hajdú
ságnak ki nem menetelire nízve nem kívánván tovább 
differálni a CsafFer passához való menetelt, már dély-
esti három óra tájban mentem fel hozzája, insinuálván, 
hogy magános beszédem van vele, és hogy a tolmácsát 
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ü is hivassa el, és az maijancsár agát, az ki ma olyan 
becstelenül cselekedett oda küldött szolgámmal, ben 
találván, végre csak maga az emiitett jancsár agával 
az maga tolmácsa és az enyim, úgy magam is levén 
ben a házban. 

1. Volt beszédünk kezdeti annak exaggeratiójá-
búl, hogy három császárt és ennyi vezéreket szol
gálván, már az egy fejem és az egy becsületem ma
radott csak meg. Orlai uramot, és Fileki Mátyást 
mint űzték ki magok elől, kinek híre elmenvén, az 
kik még hűségemben és császár szolgalatjában ta
náltatnak mellettem, mit gondolhatnak. Ihol fel jöt
tem, mit akartok velem, én ha Konstantinápolyban 
mennék is, oda is magam hazához megyek. Ihol h. 
császárok és a török nemzet athnamejai (kit is fel
vittem volt kebelemben) Háti hnmajnmja, h. császár 
becsületi s hiti nem az lábhoz, hanem a főhöz vagyon 
köttetve, én az én becsületemet császár s vezérek 
előtt nem kívánom elveszteni. 

2. Ezekre nem kívánt mindjárt felelni, hanem az 
korcsmák dolgát hozta elő, hogy ö azt sem itt, sem 
az körül belül livö falakon nem engette meg három 
esztendőtül fogvást, most pedig el sem mehetni a sok 
részeg ember miá, ha kérdik, hol ittál? az kuruczok-
nál; kire a volt a válasz, én nálam annak nagy tilalma 
vagyon, ha a részeg törökök a knrnczra mondják, 
mutassák meg, szemek láttára öt száz pálczát vere
tek rajta, s azt veszem kedvesen, ha megfogják, ha 
az én emberemen tapasztalják, még is ezen bakot 
nyúzván, mondottam, ez a dolog itt vagyon, könnyű 
az orvoslása. Szóljunk a másik dologhoz, kiért jöt
tem, hozván elő ő is Horvát Ferencz dolgát, mit írjon 
Tomösvárrúl Topal Húszain passa is, hogy kétszer 
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is nyargaltak már alája Tömösvárnak, a többitül is 
már semmi jót nem várhatni. 

3. Feleltem ezekre, mi van a szivekben, én sem 
tudhatom, a kik Osztrovára mentenek is, fermántküld-
vín nékiek, még sem jöttek ki, fizetést, égisz abrakot, 
fél okká húst s kenyeret kivannak napjában, az mely 
élést adatott is, még le nem küldhettem, hanem azért 
jöttem fel, hogy egy szót kössünk, mert kívánnám, 
hogy sem a császár, sem a vezér engem ne okoz
hatna ez után. 

4. Esküvlssel mondotta, hogy magamon és a ti-
hámon kivűl a többitül nincsen semmi haszon, és ki 
tanulták azt, hogy mind elidegenedtek, jó szívvel 
nincsenek, és ha eddig itt nem lettem volna, ital köz
ben elvesztettek volna. 

5. Tanácsát kérdvén, mondotta, az ö tanácsa az, 
irjak én is a vezérnek azon formában, ír ö is, irjam 
meg, mennyihez bizhatom, és kikhez, azokat vegyem 
teffterben, a többirül tegyek rendelést, s bocsássam 
el, mert ilyen formán mind életem veszedelmére, mind 
penig becstelensigemre vadnak, én sem lévén mostan 
köztök, hogy járhatnék, s vigyázhatnék köztök, azért 
is idegenedtek, hogy látják naprúl napra fogynak. 
Volt szó, ha oszlottak is, jobb szerencsés állapotot 
vártak, minthogy nem volt, abban mentenek el. 

6. Követett, hogy nem rósz szándékbúi, s reám 
haragjából cselekedte áztat, mondván, ne nehezteljek 
reá, mert inkább szánakozásbúl mondotta, ennyi esz-
tetendőktül fogva szenvedvén, nem kár volna e ma-
gamot elvesztenem. 

7. Ezek után egyeztünk meg, hogy a ki adott 
élést is le vívín, és magam is a poserolczai révig le
fáradván, az mely hajók ma indulni akartak is, velem 
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együtt járván, elégsíges kísérőt rendelvin Osztróvára 
is, pro interim, ha úgy tetszik, praesidiumot tévén, 
az hadakat az osztrovai szigetbtil kiszállítván, min
deneket teffterben vívén, lecsendesítsem, holnap maga 
is le jö hozzám, én is ez éjjel gondolkozzam és a ve
zérnek szólló levelemet megírjam, a többi comple-
mentizálásbúl, követésbtil állott, végezvin azzal szó
mat, én ha egyedül, ha tized, ha század, ha ezred ma
gammal leszek is, magam erejível országomban nem 
ülhetek. 

18. Csötörtök. Boczkót egyik komornyikomat kül
döttem előre Poserolczára dispositióim és közikben 
való menetelemnek hirível. Az szerémi Fezulla nevű 
békét küldötte az szerdár hozzám, annak a hírível, 
hogy egynihány század magával rendelte mellém, az 
tegnapi köztünk forgott szókra nézve sajkát is ren
deltetett alám és egy hidast is, kin valami marhát vi
tethessek az hadak szükségíre. A fő vezérnek írt le
velem conceptnmát vele közölvén, magánál hadta, 
izenvín hogy járjam meg hamar az előttem lévő utat, 
ha megtérünk, ahoz képest fog ö is írni, azután küld
jük el az leveleinket, míg azért megtérek, az itt lívö 
dolgokrúl és az előttem lívökröl tettem dispositiót, 
készölgettem, és napestig holmi expeditiókat írattam. 
őszi idő volt. 

19. Péntek. Klsün indulhatván meg, estvére tovább 
nem mehettem az Visnyiczén alul való szigetnél, a 
szerdártúl rendeltetett alám egy sajka, és az szerémi 
bék öt százig való gyalog törökkel, azok is hajókon. 
Estve felé szél kezdett támadni. 

20. Szombat. Az szél az éjjel is mind fujt, és ma 
is hasonlóképen nagy habokban jöttem, Heszarcsikon 
ebédre kiszállottam, éczakára penig Szendröhöz szál-

43* 
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lottam, ott értem be előre elment gemiakat, furkátá-
kat és sajkákot, azonban Glávics és hophmester 
uraimékat is. Az szerémi bék az nagy habok miatt 
hajójával elmaradott, az több hozzá tartozó törökö
ket Szendrönél tanáltam, előre postát bocsájtottam 
levelekkel Poserolczára, hogy az hadak ki gyüjjenek 
az kujlicsi révben, tanáltam elö Heszárcsiknál Szabó 
Gáspár gyalog hadnagyomat egy sereg gyaloggal, 
de azokat is vissza fordítottam. 

21. Vasárnap. Az velem lévő agákat hivattam 
egy káhvéra felestököm tájban, superveniált a szeré-
mi bék is, megindultam, igen nagy szél támadván, 
kivált az velem jövő török hajók nehezen érkeztek, 
déltájban érkeztem az kujlicsi révben, ott tanáltam 
az hadakat, egyéb udvari rendeket úgy egyéb szol
gáimbúi álló tiszteimet, azokkal együtt Petróczi Ist
ván s Madács Péter uraimékot is. Notandum : itt 
meg kell írni, micsoda conferentiám volt a tisztekkel, 
mirül való propositíók voltak, és az propositiókhoz 
képest mint ment véghez vallatás és két féle karbeli 
eskütés. Az szél nem csendesedett. 

kz conferentia az volt a fővezérrel és a szer-
dárral folytatott és végezett dolgokrúl. Az fö vezér 
részérül ennek az mi directiónk alatt lívö knrncz nép
nek ez téli subsistentiájárúl való adott fermanokrúl, 
két karban tőlem kívánandó ennek az népnek meges-
ketísírül, egyik az elbocsáj tandókra, másik az hüsí-
gemen megmaradandókra nízve, szabadságot adván, 
az kik el akarnak menni, csak esküdjenek meg azon, 
hogy magokat leteszik, és nem fegyverkeznek sem 
ellenem, sem az engem protegáló nemzet ellen, az itt 
maradók pedig esküdjenek meg azon, hogy sem tö
rök, sem török jobbágyának nem vítenek etc. Mint-



677 

hogy ez iránt a fővezér is assecuratiót vett rajtam 
részekrfll, az ily szóval proponált dolgokat Írásban is 
le títetvín,így az eskütísnek formulájit is és valamely 
inquisitiónak conceptnssát is adtam ki ezeket is írás
ban a tiszteknek, hogy Morvához gyülekezett minden 
rendeknek publicálják és intentiómat effectuálják,mely 
irások is le vadnak téve a párias könyvekben. Az in-
quisitió peragáitatására is bizonyos szolgaimat s hí
veimet depntálván, az propositiók elolvasása ntán 
hozzá fogtak tiszteim az esketishez, mind az elmenö-
ket, kik is száznál többre tölték, mind az megmara-
dandókat, kik is nyolczad fél száz számnál feljebb 
maradtak, meg esketvén, az inquisitiókban is nagy 
részint véget értenek, de még holnapra is maradott, 
véget nem érhetvén. 

22. Hetfű. Volt minden rendeknek egyen-egyen 
való mnstrájok, magam eleiben hozattam az elmenni 
akarókat is, kik között egynihányan tanálkozván 
olyanok, kik arra megesküdni nem akartak, hogy 
fegyvert nem viselnek az kurnczok és törökök ellen, 
azokat megfogatván, tömlöczben hányattam, az in-
qnisitiók ntán is jött világosságra némelyeknek tol-
vajkodása, a vezér tábora nyomán követett tolvaj-
kodása, fosztogatása, kik közül is négyet fogat
tam meg, és az többivel együtt tömlöczre hányattam. 
Volt audientiája az poserolczai kadiának és poserol-
czai elsőbb törököknek, kik is az Poserolczán lakó 
kurnczok ellen külömb-külömb féle panaszát tettek, 
kiket is contentummal bocsájtottam, mondván: ennek 
a kornczságnak nagynbb részét elviszem, csak a cse-
lédessét hagyom, ezen kuruczságot zászlóstul, kiket 
Arnolt országban küldvén telelésre, s kiket Visnyi-
czén szállitván meg, kemény, és jó tiszteket jó in-
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structióval kívánván közöttök hadni, azonban magok 
látják, mennyi kuruczot fogattam meg, s hányattam 
tömlöczre a rósz dolgokért, és mások megzabolazá* 
sáért. Ezek után fogattam az commissiók, instructiók 
íratásához, egy holnapi élésríil tévén diBpositiót, hogy 
osszanak számokra tiszteim az velem jött élésbül, a 
mi penig benne megmarad, töltsék Poserolczán lévő 
hambárimban; jöttek az kujlicsi agák is hozzám, az ö 
módjok szerint valamely aprólékos gazdálkodással. 
A szél ma sem állott meg. 

23. Kedd. Ennek az kuruczságnak conservatió-
ját és magam belső dolgait néző külömb-külömb féle 
dolgokban voltak audientiái nimely híveimnek. írat
tam meg poserolczai mostan constituált tiszteimnek 
az ottan folytatandó rendtartásról való instructiókat, 
Madács uramot küldvén be, bogy ottan installálja 
őket, úgy mint Szabó András lovász-mesteremet az 
praesidium kapitányának is, és ottan tartó lovaim és 
ahoz tartozó szolgáim is gondviselésére, Eidélyi János 
szolgámat penig ndvarbirónak, az kiknek i.lsolutiójok 
vagyon ttilem az elmenetelre, azokat is Ul 1 isi Ferencz, 
és Boczkó Jónás szolgáim indítsák meg-, és Kámnál 
a Dunán által költöztessék, tettem arrúl is rendelést, 
írván a jeni-palánki passának levelet felöle. Boczkót 
penig valamely költséggel a végre is expediálván, 
hogy ottan a Palánk vidéki falukról hadaim számára 
valamely kukuriczát, és egyéb élíst is vásárolhasson 
konyhám szfiksíglre. Adtam ki dispositiómat arrúl is: 
mind az lovasokban, mind az gyalogokban, kik hová 
rendeltetnek, és hogy az kik másutt fognak telelni, 
holnap Poserolczárúl meginduljanak s ki bontakoz 
zanak. Magyarországra és Erdélyre szóló és az el-
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menő embereim instructiójit elkészítettem. A szél meg
állván, essös idő volt. 

24. Szerda. Berzenczei Ferencz fő pohárnokomat 
Erdélyre az Veteraninak, Hajszternek írt leveleket, és 
ugyan az szászok Szebenben lakó király birájának, 
és az szászok püspökj ének vallásomon való praedica-
tor felöl irt leveleket, s instructióját kéziben adván, 
úgy Palaticz Istvánnak s Kis András nevű szolgám
nak az őket illető instructiókat, és az váradi com-
mendansnak Aspermont generálisnak felesígem vejí-
nek (ki felöl is az a hír, hogy kassai generálisnak té
tetett, és ugyan titulus nélkül más generálisoknak, ha 
Aspermont nem volna) szóló leveleket kezekben adat
ván, jó reggel küldöttem be Poserolczára, Petróczi 
uramnak is küldvín commissiót, hogy vélek maga is 
elmenjen, s maga előtt expediálja, megvárván mind
azáltal, hogy Ubrisi Ferencz megtérjen az Dunán ál
tal tétettetett és az kuruczság kötelesség alól felsza-
badítatott embereknek hirível. Vissza indultam, Kuj-
licsnál megszálván, hivattam az agákat az Kujlicstúl 
elszabadult hidasom dolga végett, kit az hab az Dunán 
által vitt s hajtott, kire igirvén is magokat, tanáltam 
elö az árpás hajómat is, azt is parancsoltam, az kuj-
licsi révben mennyének vele, s ott osszák ki hadaink 
árpájokat. Éczakával igen csendes szép idő volt 

25. Csötörtök. Visnyiczén s Heszárcsikon is vol
tam beszédes az törökökkel, szolgámat hattam bor 
venni Heszárcsikon. Igen nagy hab volt, estve felé 
békével beszállottam az házamhoz. 

26. Péntek. Érkezek Szappanos két zászlóval 
és két sereggel Poserolczárúl lovas sereggel. Voltam 
délután az szerdárnál tovább két óránál. Tett rela-
tiót Horvát Ferenczéktül szabadult török aga szavai-
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rúl, hogy ha Sándor uram nem tiltotta volna meg még 
Palánknál, az két passát az kuruczok elvitték volna. 

Item Horvát Ferencz mind néki s mind nekem 
mit izent, hogy feljebb s alsóbb rendek a kuruczok 
közül tőlem el állanak, egy szón vadnak, azért izeni, 
hogy sónkat, kenyerünket ette. Volt szó, egy jancsár 
csauzt rendeltet ki Visnyiczére az kuruczok szállása 
végett, javalja: az kenizekkel besziljek, volt szó, én 
is oda kimegyek. Az lovasoknak sem Pancsován sem 
Bujurdelemben telelő helyt nem adhat, mivel a vezér-
tül.fermánt extraháltak, és annyira megidegenedett 
mind török, mind szegénység, készebbek pusztán had-
ni helyeket, mintsem kuruczczal együtt lakni, azért ö 
nem adhatván, jobb elbocsájtani a lovasokat. Item ha 
kiket a nikápoli passa, vagy az Araolt passa mellé 
akarnék küldeni, azt javalja, mert onnan el nem szök
hetnek, kárt nem tehetnek, igazságokat, hogy mellet
tem kivannak tovább is lakni, azzal megbizonyítják, 
ö is úti levelet ad az olyanoknak. Volt szó Kis Gyur
ka törökké lett felesége megkárosodása iránt. Kire 
monda, hogy annak egyéb nem kell, hanem hogy Du
nában vessék. Volt szó Mahmút nevű török kuruczok 
tolvajlásának kalauzzá felöl, kit felírt magának. Item 
mondotta, a vezér Konstantinápolyban nem megyén, 
ez előtt harmad nappal ő emberit küldötte, most nem 
küld, de ha én küldök, írni fog ö is, csak telepítsem 
már meg Visnyiczén, s vegyem jó rendben híveimet 
Estve voltak exameni némely szolgáimnak Durcsáni 
dolgában, és jött világosságra, etc. jött világosságra 
elszökésre való igyekezeti és minthogy csuhudárom 
is volt, keze alatt belső javaim lévén, arra való szán-
dékozása is, hogy azon jókbúl megkárosítson, kit egy 
Szabó András nevű szabóm világosított. 



681 

27. Szombat. A tegnapi vádhoz képest megakar
ván fogatni Durcsánit, hát elszökött, sohnl sem tanál
tathattam , azután a szerdárnak izenvén felöle, min
denütt a falakon s itt is publicáltatta, ha valaki által 
viszi a Danán vagy Száván, karóval fizet, én is ugyan 
tellál által publicáltattam. valaki kézben való kerü-
lésinek eszköze lészen, jó baksist várjon tülem. Reg
gel küldöttem egy bejárómat sajkán Poserolczára, 
Madács uramnak küldvén instructiót, és a mellett ni-
kápoli passának s Duna kapitányának Ali passának 
és az moldvai s havasalföldi vajdáknak is leveleket 
küldöttem, mintegy negyvenig való személyt és fegy
verest ö kegyelme mellé rendelvén, magam neve alatt 
törökül irt bujutultit is Írattam, kikkel is emberit, s 
postáit jártathassa, az fő vezérnek, tihájának, Mahmút 
Bék Oglinak, Sándor Gáspár uramnak is leveleket 
Írattam, s azokat is elküldöttem. 

28. Vasárnap. Reggel Visnyiczére mentem, Csaf-
fer passa is egy csorbacsiát küldvén ki velem, ott 
magam szükségire egy alkalmatos szállást, s az mel
lett szép faragott köbül csinált pinczét foglaltattam, 
az mellett egynihány házakat is nimely oda szállítan
dó zászlóim szükségire, kikben noha parasztok vol
tának benne, s nimelyikben török is, de az vélem ki
jött jancsár tisztek kiigazították onnét őket, ezen do
logban fáradván, egy visnyiczei lakos rácz adta ki 
Durcsányit, hogy az ö házában vagyon titkon egy 
rejtekben, az rácznak azért egynehány tallérbűi álló 
ajándékot adván, reá küldvén s megfogatván, Fe-
j érvárra beküldvln, ottan vasba verettem. Szép idő volt. 

29. HétfB. Szappanos Mihályt lovas kapitányo
mat 2 zászlóval és százig való lovas katonával, és 
ezenkívül is egynihány szolgával elkíszitvén, és mel-
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léje Fileki Mátyás és Váradi István bejárómat is 
rendelvén, Arnolt ország felé megindítottam. Mah-
mút Bék Oglinak az szofijai tartomány és az arnol-
tok passájának,úgy az öcscsinek és aznissi passának is 
törökül leveleket Íratván , instructióval és a szerdár 
s magam neve alatt költ török bujutultikkal küldöttem 
el, mind úti költségekrül, s mind az vélek lévő vi
tézlő rendnek egy hó pínzekrűl tévén rendelést. Ste-
fan nevű postámat is vélek együtt expediáltam Dri-
nápolyban magam lován, úgyhogy Nisig vélek járván, 
ott posta lóra üljön, az menzil ferman mellett küld
vén, azok közül adván neki egyet, kiket a vezér ha
gyott házamnál. Szép idö volt. 

30. Kedd. Érkezek Ubrisi Ferencz Poserolczá-
rúl Jeni-Palánknál az tőlem az Dunán által bocsájtot-
taknak s Bokcsa felé való meneteleknek hírivei. Bai 
Mihály uram leveleit hozták, kikben írja, hogy az 
vele Poserolczárúl expediált Kis Albert nevti gyalog 
hadnagy seregével együtt elpártolván, Kis Péter és 
Jenéi nevű szolgáimat, kiket vele küldöttem, elvitte 
magával, kire nizve mind-mind Bai Mihály, mind Ma-
dács uraimék után újabb dispositiomat küldöttem, 
minthogy Madács uram is elment Poserolczárúl. 

DECEMBER. 
1. Szerda. Az lemenő sajkák kapitányihoz küld

vén, haladván indulások, halad az én tegnapi irt le
velem expeditiója is. Az szerdár Csaffer passa igen 
beteg lévén, senki ma vele szemben nem lehetett Ér
kezett hírem, hogy egynihány karabílyosom Poserol-
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czárúl feleségestül való elszökésekrül. Hívemmel 
majd éjfélig mulattam. Szép idö volt. 

2. Csötörtök. Volt valamely Hacsi Haszán nevű 
török nálam tömösvári Szmail Cselebi nevű töröknek 
valamely adóssága végett, maga is itten lévén. Essös 
idö volt. 

3. Péntek. Egy palotásomat küldöttem törökök 
hajóján Madács és Bai Mihály uraimék után ez előtt 
két nappal irt levelekkel. Ali passának irt levelét is 
a szerdárnak az én postám vitte az én dolgomban. 
Az Katona Bék házát az téli szüksigemre megaren-
dálván, magam is látni elmentem, derék boltok tanál
tatván azon háznál, csudahár háznak és ugyan élis 
háznak, s plnczének való boltokat deputálván, némely 
híveimet és szolgaimat szállásra odarendeltem, lovai
mat is oda szállitván. Komor éshóraczílozó idö volt. 
Valamely tömösvári Szmael Cselebi nevti török öt 
száz talléros adósságot praetendálván, nem lévén nála 
adós levelem, a szerdár bujutultijával kadia eleiben 
citálván, képemben az itt lévő Molla eleiben Komá
romi uramot küldvín, azután az Molla azon emberrel 
együtt maga fiát küldötte, hitet kívánván tülem, kirttl 
én hitet nem akartam mondani, nem jutván eszemben, 
csak azt mondottam, az kinek adta, és a kittíl róla 
adós levelet vett, attúl kérje. Ma újabban fástul egy 
hidasom elmerült, a másik hétben másik hidasom majd 
két hétig a fa vágással és az hajókban való rakásával 
embereimnek haszontalan munkája lett. Érkeztek feles 
szolgáim Poserolczárúl, vadakat, madarakat is hoztak. 

4. Szombat. Az éjjel tovább éjfélnél volt audien-
tiájok külömb-külömb féle dolgokban Poserolczárúl 
jött szolgáimnak, Petróczi uram levelét is vévén ezút
tal, hogy maga jelenlétiben expediálta Palaticzot, Kis 
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Andrást, Berzenczei Ferenczet Palánkbúi, német sa-
lagvardát hozatván az falukrúl az ott való passa, az
zal késértette; vettem informatióját is egyéb posc-
rolczai tiszteimnek az oda való dolgok folyásárúi, 
melyekre replicát küldöttem, azon levelekkel Elek 
Miklós gyalog badaim fö strásamestere által azért 
is, hogy onnan az több gyalog hadakat is megindítsa. 

,1. Vasárnap. Az Molla az öt száz tallér iránt való 
deliberatiójával és arra irt Csaffer passa azon adós
ság megfizetése felöl lett válaszával vagy inkább 
azon törvíny deliberatiója confirmatiójával jött hoz
zám a szerdár tolmácsa a praetendens törökkel és 
más két jancsárral, kiknek amaz is adós, urgeálván 
az adósság megfizetését, kin én is csudálkozván, és 
ezen dolgot újságnak is tartván, az szerdárhoz fel
küldöttem, egy levelet is irtam neki, reménkedvin, 
hogy ezen bajtúl mentsen meg és ha fizetnem kellenék 
is, várakoznék az adós, mig a fövezértül rendelte
tett fermanok mellett embereim pénzt hozhatnak, ir
tam más levelet is neki panaszldpen az osztrovaiak 
ellen, hogy egynihány emberemet az Dunán által szál
lították. Mord és hóra czélozó idö volt. 

6. Hétfii. Az szerdár consideratióra vévén ezen 
dolgot, megparancsolja, hogy az adósságért egy
nihány nap ne busíttassam, mig valamely pénzt sze
rezhetek. Azonban az én török pecsétes levelem mel
lett a szerémségrtil hoztak volna pénzemen egyni
hány átalag égett bort, a szerdár e, vagy az jancsár 
aga kivagdaltatván még az hajót is, ezen dologért, 
és Heszarcsikrúl jövő valamely boraim secnrításáért 
is irtam egy levelet neki, kire azt izeni, nem engedi 
az ö török hiti és vén szakálla meg, hogy a török tör
víny ellen való dolgokat be engedjen hozni, az mi-
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némü az égett bor, nyers bor s az disznó; újobban 
irván neki, hogy ezt én töleni nem tiltotta senki és 
ha vallásunk más is, egy az Istennünk, s egy az urunk, 
Drinápolyban létemben is megengedtetett, erre is csak 
azt adá válaszúi, ez véghely livin, ezt e féle dolgok
nak ide való be nem bocsátásával tarthatni nem lehet, 
nem lehet, kétezer iterálta. Hideg mord idő volt. 

7. Kedd. Az két török császártól Szultán Szüle-
mantúl és Szultán Ahmetttil nekem adott köves bo
tokat, de még a mellett valamely lovakra való ezüst 
szerszámokat, azokhoz tartozó öt czabragokat arra 
rendeltetett szolgáim a szerdár és itt való jancsár 
aga confusiójára mind a pijaczán a kereskedő ren
deknél, mind várban Kornarinál és az Csaffer 
passa komornyikjával elhordozván, és zálogban 
vetni, vagy penig eladni praetextualiter kívánván, 
hogy már azon pénzzel fizessék meg az az 500 tal 
lért, a kit adós levél nélkül egy tömösvári Iszmail 
Cselebi nevti török hitire az itt való Molla, az török 
püspök írásban s pecsét alatt kiadott deliberatiójára 
az török törvíny nékem itílte, hogy megfizessem ex 
illó respectu, hogy hitet nem akartam mondani, de 
sehul reá pénzt nem kaphatván és kiváltképen a tö
rökök a botokat még csak kezekben venni is irtóz
ván, az itt való jancsár agához is felvitték, hogy az 
Ocsákoktúl szerezzenek valamely pénzt reá, de ott 
sem kaphatván, ezen dologrúl a szerdár osztán az itt 
való törököknek az eleivel sokat tanácskozott és 
megijedvén: ezen dolognak a híre a császár eleiben 
is el ne menjen, az adósságot kereső törököket meg
tiltotta, hogy az kapumra azon adósságért ne járhas
son, az míg a császár kapujárúl valamely emberem 
nem érkezik az várható költséggel, azjáncsártpenig, 
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a ki magát associálta az említett török mellé, megfo
gatták s vasban verették, azzal szépítvén, hogy nem 
ö hírekkel cselekednék azok a jancsárok, a kik reám 
jöttének, a társa penig a jancsárnak elszökött, reggel 
ezen hírrel jött le a szerdár tolmácsa, kit is adjnngált 
volt a szerdár az adósság kereső törökök mellé pro as-
sistentia és e napokban egynihányszorjött a házamhoz 
ezen dolog végett. Ugyan ezen tolmács hozván hírit, 
hogy ez éczaka a szerdár a jancsár agával öszve ve
szett a ki vágatott égett borok dolgáért, azt vetvén 
szemíre, hogy miért kellett az cselekedni az ö híre 
nélkül. Komádnak is embere jüvin ki a várbúi, izente 
hogy a szerdárral ez ijjel szemben lévén, nagy beszé
de volna velem, kívánván, hogy a görög tolmácsom 
tanáltatnék a házamnál, megizentem, Visnyiczére kül
döttem, és mikor el érkezik, hírt adok neki. Visnyiczé
re rendeltetett gyalog zászlóim kapitányokkal együtt 
felérkezvín Visnicze s Heszárcsik közé az erdőben 
szállottak, onnan jött be az kapitányok Kassai István 
az hírrel, kit is vissza küldöttem, hogy megállván a szél, 
szép renddel hozza be a zászlóimat és seregimet Visnye-
czére, meghagyván, hogy innen is az mellettem lévő pa-
lotásimban és aVisnyiczén lévő haj dúkbanis ki vigyen a 
seregek szaporításáért és zászlók becsületiért. Ezen do
log után asztalomhoz ülvén, becsületes híveimmel mulat
ván, érkezek hírmondó levelekkel Poserolczárul teg
nap az ellenségnek kétszeri ottan lőtt próbájárúl és 
a palánkon kívül való városban mind a kuruczok-
nak, s mind a törököknek lett károk iránt lőtt tudó
sítása tiszteimnek, kit a szerdárnak is értésire adtam, 
hogy hadaimnak onnét való eljövetele és az ott va
lóknak csak kevís számban való maradásokat értvén 
az ellenség, így történt ez a kár, kit conturbate ért-
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vén a szerdáris, egyib választ nem tada mondani, ha
nem hogy ezen dolog végett oda hadakat küldeni ki-
sztíl, a ki meg lőtt, meg lőtt, a ki elment, elment. Az 
ellenségnek ezen próbájához képest tettem újabb dis-
positiót Poserolczán lévő szolgáimnak és az úr Pet-
róczi István uram is ottan lévén, ő kegyelmének Írtam, 
mint alkalmaztassák tovább magokat. Ma igen keminy 
idő volt, rendkívül való szél, hideg, a ki még ezen az 
őszön nem volt. 

8. Szerda. Poserolczai törökök és az tegnapi hí
rekkel az szerdár egy agáját küldette le egy vén po
serolczai törökkel, insinuálván a poserolczai lakos 
törököknek snplicatiójok jött hozzá, hogy vagy őket, 
vagy az knrnczokat szállítsa ki onnan, és rendeljen 
praesidinmot, mert ők az ellenség miá meg nem ma
radhatnak, izente azért a szerdár, hogy magamra vál
lalhatom e az ott való törökök secnritássát? és mi len
ne ennek orvossága? Kire én azt feleltem: a fő vezér 
fermánya szerint én az hadaimat onnan elhoztam, kit 
Yisnyiczére s ide, s kit Nikápol és Arnolt ország felé 
küldöttem, az kik Poserolczán vadnak, a fő vezér fer
mánya mellett cselédjek kedveért maradtak, a szer
dár tndja, mit cselekszik, én, az kik ott maradtak is, 
ha ugyan megkivánja a szerdár, elhozatom, ha a hi
deg veszi is meg őket, de Poserolczát meg tarthatni, 
ha egy keminy embert küld az ott lévő törökök kö
zé, ott elég török van, két annyi is van, mint kurucz, 
száljának be a palánkban, egyébiránt ha 500 törököt 
küld is oda, az külső várost, kivált ha az Duna befagy, 
meg nem őrizhetni, én is arra nem felelhetek, de az 
én kapitányommal egyet értvén, az ö részírül lévő 
ember jó rendet tartván, s az palánkban be szálván, 
semmit se féljenek, ezzel elmene a szerdár agája tőlem. 
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9. Csötörtök. Beszálván az én gyalog hadaim öt zász
lóval Visnyiczére, az kapitányok Kassai István az több 
gyalog tisztekkel és némely tizedesekkel bejövének 
élőmben dispositióm szerint, behivatván azért előttük 
az Visnyiczén vélek együtt való telelésre rendelt ko
mornyikomat Andrási Zakhariást, mind instructióját, 
mind az hadak között lejendő edictnmot elöttök elol
vastatván, és szokott fejedelmi öreg pecsétem alatt 
kiadatván, végre osztán némely gyanuságokra nizve 
Kassait az kapitányságtól priváltattam, kapitán ké
pit Szabó Gáspár elsőbb fő hadnagyomat denominál
ván, más két fő hadnagyomat is megfogatván és az 
kapitányokkal együtt vasban veretvén, tisztekbül azo
kat is ki vettettem, ezen dolgok után megvendégel-
tetvén, éczakára vissza küldöttem. Szép idő volt. 

10. Péntek. Visnyiczére rendelt komornyikomat 
ki küldöttem bizonyos instructióval, Kassai a gyalog 
kapitány, és a megfogatott hadnagyok ellen is inqui-
sitiót parancsolván peragáltatni, és az tegnap kiadott 
edictnmokat is publicaltatni parancsoltatván a sere
gek strásamesterivel. Ma izente meg a szerdár is sok 
divánkozása után való deliberatióját az poserolczai 
dologban, hogy az szerdár Alaj Békét, ki most Ha-
szán P. palánkjában vagyon, rendelte az hozzá tar
tozó lovassággal, azokat rendelvén, és másokkal is 
megszaporítván a Poserolczán lévő törökök auctíójára 
az emiitett Alaj Békét praeficiálván az törököknek, 
kívánja, hogy Petróczi István uram is vele egyet ér
tsen, és e két ember Poserolczának manntentiójában, 
és ázott való dolgoknak jó rendben való vételiben kö
vessenek el mindent, a kit jóra valónak látnak, kíván
ván, hogy errül én is parancsoljak a magam alatta va
lóinak. Kérdeztette azonban, hogy ott hány taraczkom 
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volna, kire is izenvén, hogy hat darab volna, izente: 
hogy ha több munitióra, vagy egyébre szüksígek lé
szen, minthogy én a por felöl izentem, hogy a taracz-
kokhoz por nincsen, a szendrei Alaj Bék tudósítson, 
úgymond, bennünket, nem líszen fogyatkozás. Szép 
idö volt 

11. Szombat. A Visnyiczén lakó jancsár aga 
csanzza jött vala látogatásomra, insinuálván, hogy 
ottan mi részünkrül való hajdúság szorulásban va
gyon, még három nagy házra lehetne szükségek, és 
ha sok bort, vagy egyéb részegítő italt hoznának em
bereim közül a Dunán, levelem nélkül ne járjanak, 
mert ki vágják, holott az én szüksígemre valórúl 
nincsen szó, ha korcsmát tartanék is a kuruczok szá
mára, csak töröknek ne adjanak. Vígezvín vele, izen
tem általa a jancsár agának is kemínykén, hogy min
den rósz embernek ne higyjen, nékem is császárjátúl 
vett becsületemet adja meg, egyébiránt én véteni nem 
kívánok senkinek is, de az egy fejem s becsületem 
maradván már meg csak, senkinek rabja nem vagyok 
etc. jött azután a várbeli hocsá magyarul tudó gyulai 
Murtuzán, effendinek hivatja magát, több barátságos 
beszéde és nimely dolgokrúl való relatióji között té
vén instantiát, hogy az ö neve alatt íratnék egy leve
let a kassai generálisnak Nigrellinek deákul valami 
rab dolga végett, minthogy postája migyen Kassára, 
kívánsága szerint azért megíratván, elmene szállá
somról. Jött azután a várbúi Kornari uram, tött rela-
tiót némely dolgokrúl confidentiájának megbizonyítá
sára, s többi között arrúl, hogy a szerdár jelentette 
előtte, hogy a minapién szüksígemre hozott égett bor
nak kivagdalása hirivel nem volt, és hogy megkíván 
velem békílleni, mert három felé küldött ki a falukra 
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fermanokat, egyik az én szüksígemre való égett bor, 
másik sértessek, harmadik széna dolga felöl szóllana. 
Pogány Zsigmondot s Kandó Jánost küldtem ki Vis-
nyiczére valamely palotásim zászlótartója ellen való 
törvényes dolgoknak véghezvitelire. Zakkariás is 
megjött Visnyiczén véghez ment dolgoknak relatió-
jával. Szép tavaszi forma meleg idö volt. 

12. Vasárnap. A szerdár nyulászni livin oda ki, 
estve felé jött be, valamely búzát, árpát praetendál-
ván a ferman szerint nékem tartozó búzabul, negatí
vat adott. Kire én is keminykébben tettem választ Az 
erdélyi Szófiában lakó nemességben egynihányan az 
eleiben, úgymint Nemes János, Nemes György, Daczó 
Pál, Daczó László uraimék egynihányad magokkal jö-
vének elő álom felé, az többi Poserolczán maradván, 
mind azok valakik Szofijában voltak, az velem lőtt 
végezés szerint az vezér mind elbocsátván őket, kik 
nikem is feles leveleket hoztak mind Sándor Gáspár 
uramtúl, mind a francziáktúl. A vezér is már Szofiá-
búl egy napi járó földet ment volt túl Szófián, mikor 
ezek elindultak. Hozták újobban Petróczi uram leve
lit is, hogy újobban Poserolcza alá csapott egynihány 
lovas labancz, s marhákat is kaptának el, deutánnok 
menvin a knrncz lovasok, vissza nyertik. A vezérnél 
livö utolsó andientiám után sietetvén canteriumot a 
lábaimon mindazolta is nem érzettem fordulását, ha
nem az két nap tisztulván az sebe is annyira már a 
borsó belé tételekor, s ki vételekor fajdalmát sem 
érezvin, hanem az éjjel az bal kezem könyökibenkez-
tem érzeni alteratiót. Rendkívül való szél támadván 
az éjjel. 

13. Uétfó. Napestig az erdélyiek dolgában volt 
bajoskodásom, az szerdáinak izenvín felőlek; izente 
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válaszúi, az erdélyieket által a Dunán nem bocsátja, 
Foserolczán sem szenvedi, vigeztem azt vélek, hogy 
a szerdár fenyegetödzésivel ne gondoljanak, gondju
kat viselem, és a portára is irok felölek. Item Pet-
róczitúl jött Pekri és feleségének is irt levele, az két 
nap tavaszi forma idő volt 

14. Kedd. Az erdélyiekben Nemes János, Kái
noki Péter uraimékot magam mellé marasztván, hogy 
mellettem teleltessem, és Gyárfás Tahmást, hogy újabb 
dispositióval expediáljam, a többit Poserolczára ex-
pediáltam, disposiót tévén mind magok, mind lovok 
élődísekrül. A szerdár még is inhaereált tegnapi re-
solntiójának, egyéb dolgoknak magát accommodálta, 
1000 kila búzát és ngyan annyi kila árpát is adván 
lovaim szfikségire. 

15. Szereda. Az elmúlt éjjel Andrási János szol
gámat a szerdár kapuján hálattam, hogy éczaka csen -
desb elmével lévén, az erdélyiek dolgában intentióm 
szerint inkább disponálhasson, de haszontalan lön 
minden vele való munkám, csak megizenvén világosan, 
úgy látja, nem vagyok jóakarója, mert oly dolgot kí
vánok tfile, a kivel elakarom veszteni, egy átaljában 
az erdélyieket által nem bocsátja, míg a vezér pa
rancsolatját nem látja, miért úgymond, nem hoztak 
levelet reá? Kire nézve újobban reá küldöttem, lévén 
olyan hírem is, hogy a kiket tegnap Poserolczára visz-
sza küldöttem, azokat is Heszárcsikon megtartóztat
ták; Gyárfás Tahmásnak volt examenye az elmúlt 
esztendőben factiosuskodó erdélyiek dolgában, rela-
tióját írásban is tétettem. A szerdártúl le jött a vá
lasz, parancsolván az heszárcsiki porkolábra az ottan 
megarestáltattoknak elbocsátásokról, izenvén olyat 
i*> hogy ha valakit valahová bujutultimmal akarok 

44* 
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küldeni, adjak neki is hírt, hogy ö is reá Írhasson, abban 
ö akadályt nem tészen, de az véghely lévén, az én buju-
tultimmal ez után is azzal kereskedő kuruczok, a kik úti 
le féllel szökhettek,vagy elszökhetnének, kárt tehetné
nek az én praetextusom alatt. Az itt való császár élises 
hambári felett való tisztekre adott egy bujutultit a szer-
dár requisitiomra, hogy a vezértül fermánynyal nékem 
rendelt búzabul adjon ezer kila búzát, és 200 kila ár
pát .szüksígemre, de amaz a fö vezértül, s tefftedár-
túl kiadott ferman megmutatása nélkül az szerdár Írá
sára adni nem akart, kire nizve ment a dolog az szer
dár eleiben, az hambárok felett való tiszt is oda ment, 
ott is csak megmondá, hogy követi a szerdárt, de ad
dig nem adhat, hogy ö is pariálhassa magának, a 
szerdár penig kerestette a dévány teszkereket, ide is 
le izenvén, hogy nem tanáltathatja, talám vissza adta, 
én is vissza kentem, hogy oda adtam, még mikor a 
vezér elmenetele után elsőben véle szemben voltam, 
minthogy reá szóllottak, és így az élis dolga két köz
ben maradt. Ujobban mind a magam bujntultija mel
lett való jártatás és abban a császároktól s vezérek-
tül való megbecsültetísem praejudiciuma forgatásával 
írattam néki egy levelet, panaszt tívin a poserolczai 
törökökre is, Petróczi uramtól ma érkezett panaszához 
képest tovább is instálván az erdélyiek dolgában és 
hogy ha által tétetni a Dunán vagy Foserolczán is 
őket szenvedni nem akarja, legalább havasalföldiben 
való bocsájtásokat Madács uram után engedje meg, 
hogy több ö kegyelmivel telelökkel találhassanak, 
egy menzil fermant is adván, hogy a vezérnek dolgok 
végett emberemet küldhessem, és egyéb dolgokról is 
írhassak, kik iránt a szerdár fermán nélkül nem cse
lekedhetik. Gyárfás Tahmást expediáltam Poserol-
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czára, el küldvin a lajstromot, kiket akarok az erdé
lyiekben elküldeni, s kiket meg hadni. Szép idő volt. 

16. Csötörtük. Az fel küldött irásimmal 8 leve
leimmel rész szerint commovealódott, rész szerint pe-
nig convincáltatott a szerdár, adatott ki olyan gene
rális fermánt. adván Szendröre és Heszárcsikra, hogy 
az én bujutultimmal senkit ne impediáljanak se jövet 
Poserolczárúl se menet, de azon kivtil megfogják. Az 
élés iránt is újobban parancsolt az hambár tisztjére, 
feltanáltatván az divány teszkereket is, a kik nékem 
itten adandó búza s árpa iránt adattak; de az erdé
lyiek dolgában csak inhaereált, más felé nem bocsátja, 
ha passnst ad is, más felé nem, hanem Nikápoly s 
Oroscsik felé, innen az Dunán, valamíg a vezérnek 
újabb fermánya nem jő felöle. Menzil fermant is nem 
akar adni, mondván, menzil az utakon nincsen, most 
is a törökök onnan felől jöttek, magok lovain jöttek. 
Voltak nálam audientián itt lakos valamely sidók, 
kikkel is tractálván Ígérték arra magokat cambium 
és vexel formájában, hogy a vezér részirül Drinápoly-
ban a mely pénzt az én embereim felakarnak venni, 
ha tíz ezer tallérig, vagy annyi forintig érö liszen is, 
csak ottan az én embereim áz oly pénzt az ö részek. 
re való sidóknak kéziben assignálják, és arrúl ezeket 
ide tudósitsák, kíszek lesznek itten annyi summa pénzt 
interes nélkül kezemhez adni, a minthogy meg is akar
ván velem esmerkedni, és jövendőre is gondolván, négy 
ezer forintot adnak költsön embereim kéziben zálog
ra, mindazáltal a míg már Drinápolybúl válaszok ér-
kezhetik, valamely safiros egy darabbúi álló cleno-
diumot is adván felesfgem nekiek; kire ők megint 
posztót abát fognak adni, szolgáimat is itten s Vis-
nyiczén lakó hadaimat megkívánván ruházni. 
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17. Péntek. Az mai napon felküldött irásim com-
plementizálásbúl álló livin, tetszett igen a szerdárnak, 
felküldött szolgám mellé ereszkedvén, egíssígem fe
löl, és hogy magamat mivel mulatom, igen curiosus 
volt, megadván a túrás menzil fermánt is császár czi-
mere alatt. Valamely hadnagyomat veretvén e napok
ban vasban, kezessígen kibocsájtottam, egyiket Pose-
rolczára való lakásra, másikat penig más szüksígre 
destinálván, csak ma expediáltam. Hideg ködös 
idö volt 

18. Szombat. Volt audientiája Péter-Váradjábúl 
szabadult lovas zászló tartómnak Katona Istvánnak, 
kinek is erős hiti letétele után volt tülem bizonyos 
helyre s emberekhez expeditiója az ellenség földire. 
Az császár hambárjábúl a szerdártúl rendelt 1000 
kila búza és egynehány száz kila árpa perceptiójá-
ban fáradoztak embereim, kinek valamely részit a 
hadak közé parancsoltam ki osztani. Némely dolgok
nak rendben vitelire azomban küldöttem ki Visnyi-
czére Kandó János és Sándor Mihály bejáróimat 
Érkezek Petróczi István uram postája Horvát Ferencz-
nek s Szamárosinak ezerig való lovassal, s gyalog
gal a Duna mellé való szállásoknak a hírivei, és a 
szendrei Alaj beknek oda való érkezésének a hírivei, 
mely dolgokról és a mellett egy memóriáiéval küldtem 
fel Orlai uramot a szerdár kapujára, fogattam hozzá 
a portai expeditiokhoz. 

19. Vasárnap. Az éjjel nyughatatlan voltam, vé
get értem mindazáltal az portai expeditiókban, kik
kel Boér Gábor nevű bejárómat expediáltam Passo-
roviczára, hogy ottan lovat adván alája, és kisíröket 
rendelvin melléje, a menzil ferman mellett expediálják 
Drinápoly felé, s addig kisírj ék az én lovasim, míg 
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posta lovat kaphat. írattam ezen úttal Hacsi, Csu-
rajdo nevű drinápolyi zsidóknak, ha ott valamely 
pénzt vesznek fel az én embereim, és az emiitett zsi
dóknak adják ki, az itten livő sidók le tennék ha csak 
10 ezer forint líszen, így obligálván az itt livö sidók 
magokat; erről én is Írtam Sándor uramnak, irtam a 
fő vezérnek egy levelet, és egy memóriáiét is 15 er-
színy pénzrül az új Eeiz Effendinek, ha Isten Erdély
ben viszen, megadom, ha a portán patronnsom lészen 
és az ö szava által lészen Erdélyben hamar való me
netelem, irtam Skerletnek is, megküldtem Sándor uram
nak a qniaetantiakot is, kikrtil irt és a kik mellett 
valamely pinzt kellenék fel venni a francziáktúL 

NB. Szerdárral szemben nem lehetvén tegnap 
Orlai uram, andientiája mára haladott, mivel tegnap 
égisz estig oda ki a mezőn vadászni volt, szemben lí-
vin vele, küldte szállásomra, a szendrei mostan Po-
serolczán livö Alaj Bék és ngyan a palánki passa 
levelit, kikben az hírekríil és az poserolczai palánk 
a knruczok és törökök előtt való elintézésérül ír, izen-
vín az az Olaj Bék: soha hazugságban nem tanálta
tott, azt írja, felét a palánkbeli házaknak a knruczok 
intéztik, azért az ellen ö is választ nem adhat, az na
gyabb kaput a szerdár vigyázván, a kisebbiket az 
Azab aga, ha az kuruczoknak kapujok volna, ki s 
be járván, ellenség jöhetne bé; ezzel én contentus 
nem lévén, és új óbban levelem által aggrediálván, 
újobban izent ilyen választ, ha az knruczok a törö
kökkel együtt lesznek, sem ő, sem én nem nyugha-
tunk, hanem inkább reá mígyen arra, hogy ö az 
törököket mind a városnál, s mind a palánkbúi ki 
hozza, szállítsak én kurucz zászlókat belé és őriztes
sem, vagy penig én, a kik ott knruczok vadnak is, 
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hozassam ki, s ö annyi törököt rendel, a kik eligsi-
gessek lesznek, ezen resolutiójárúl mellettem tanálta
tott híveimet öszvegyüjtvén, pro et contra melyik vol
na jobb az mostani circumstantiákban, conferentiát 
tartottam. Ma fergeteges híves idö volt, közel is lát
szik, hogy az erdők, hegyek felé hó esett, az elmúlt 
éjjel is hideg volt. 

20. Hétfő. A szerdár a poserolczai dologban lett 
determinátiójához képest az Drinápolyban rendelt em
bert subsistáltattam, míg már ezen dolog kőztünk eli
gazodik egy felé, sok gondolkodásim után azért deli-
beráltam, hogy ha az törököket égiszen kiszállítja, 
és az én dispositióm alá bizza, én manuteneálom magam 
praesidramával azon helyt, csak adjon fermánt, hogy 
az parasztsággal építethessem meg, és adjon port, go
lyóbist, ezen deliberatiómrúl conceptust tettem le írás
ban, törökre fordítatván, felküldtem nekie, magam is 
kész lévén egynihány napra oda mennem. A szerdár 
válasza lejött, tegnapi resolntióját nem állá meg, azt 
izenvín ö nálánál elébb való ember fermánya, úgy
mint a fö vezér fermánya ellen ö más fermánt, hogy 
adhat? azért egy kevés ideig az kurnczok az törökök
kel együtt alkudjanak meg, én is irjam meg Petróczi 
uramnak, lássuk mit hoz az idő, Boér Gábort expediál-
ván a Drinápolyban íratott levelekkel, Petróczi István 
uramnak is committálván, hogy az ott való hírekhez 
képest, s a mennyiben a törökökkel dolgok s bajok 
vagyon, Sándor Gáspár uramnak ö kegyelme is bőven 
írjon, és onnan egy jó erős lovon, Resztyova felé Boér 
Gábort expediálja, egynihány lovast is rendelvín kí-
síröjül addig a helyig, a hol az menzil ferman mellett 
lovat kaphat. Az itt való sidókkal is végit érvén, hogy 
pinteken öt ezer forintot adjanak fel, az elmúlt napok-
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ban adott ezer forinttal együtt hat ezer forintot érő 
zálogomra 31 napig, hogy akkor pénzeket le tívín, 
ha itt teszem le, 400 forintot tegyek le az capitalis 
summán kivül, ha penig Drinápolyban teszi le Sán
dor uram, tehát az kapitálison kivül csak 300 forin
tot tegyen le, ha penig ott két hét alatt lenne letétele, 
in tali casu az 300 forintnak csak a felét tenném le. 
Érkezek Petróczi István uram tudósítása és azzal 
együtt Mikó István és Kapi János, kik által tudósít 
ö kegyelme, hogy oda az elmúlt szombaton egynihány 
száz lovas gyalog ellenség ütvén s egy elszökött ka
tona köztilök bejüvén s hírt tévén semmi nevezetes 
kárt nem tehettek, a lovasoknak Horvát Ferencz, a 
gyalogoknak Kis Albert lévén a tisztjek,kik is mind 
vélek livökkel együtt az elmúlt ősszel az én htisí-
gemtül elszakadott s elszökött vitézlő rendbül áll, 
egynihány boglya s kalangya szénát gyújtottak meg 
a városon, és három marhát kaphattak el, ezzel tér
tének vissza. 

21. Kedd. Az erdélyiek dolgában, és tovább való 
subsistentiájok felől újabb dispositiót tévén, commisió-
val őket expediáltam, reggel parancsoltam különös 
audientiát adván Mikó Istvánnak, Kapi Jánosnak, 
Farkas Pálnak, úgy Kis Farkas nevű vákans hadna
gyomnak is, estve felé pedig az magyar politia sze
rint mind nékik, mind másoknak contentumot akar
ván tenni, megvendéglettem és kedvekért estve ma
gam is sokáig fen voltam. Hideg idő volt. Kassai Ist
ván gyalog kapitányt megfogattam az felöle való gya
núságoknak újúlására nézve. 

22. Szerda. Poserolczára visszaküldöttem az ide 
jött személyeket az magok dolgában és az kik miért 
jöttének volt s instáltanak, resolválván. A szerdár a 
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tételi Musztafa békét és ugyan a szerémi Fezulla bé
két rendelte el, s ma expediálta valamely zászlókkal 
Jeni-palánk s Moduvára, az hol a labanczságnak 
járása szokott lenni, hogy az hajóit kikeressék. Szép 
csendes idö volt. 

23. Csötörték. Érkezett Kis Ferencz nevű kara-
bilyosom, ki is hozta volt be hírit Petróczi uramnak 
az ellensig reá való meneteleknek, itt is relatiót tivfn 
Kassai áruitatásárúi, és szemiben is hittel mondván, 
az midőn minden dolgokban való examenye véghez 
ment, megajándékozván, megint az úr Petróczi uram 
mellé vissza küldöttem. Rút essös fergeteges idő vala 
napestig. 

24. Péntek. Volt az Haszasz Basi nevű jancsár-
tiszt az Visnyiczére rendelt csauzzal és amaz ötszáz 
tallér adósságot praetendáló törökkel valamely pénzt 
hozván le, és instálván, hogy a mai napon az mely 
két köves botot küldtem vala fel az jancsár agához, 
azt ott hatták, Andrási is lej övén vélek, kitttl fel küld
tem vala, az öt száz tallért az jancsár ódák között 
öszve szerzetté, az eddig practicált mód szerint egy 
holnapra adták, 25 tallért kívánván az 500 tallér 
után, addig az két bot zálogul nála maradván, de azt 
kívánják, a pénzt adjam az adósnak. Kire én, az adós
ságot én reám a molla annyiban vetette, az mennyi
ben hitet nem akartam mondani, azért ha az adós úgy 
veszi fel, hogy most a 200 ötven tallérát felveszi, 
hogy az felét az én szükségemre hadja, az többit 
megvárja, még nekem pénzem jő, jó szívvel, de nem 
különben; sokáig való controversia után nem érhetvén 
véget vélek, vissza mentek a pénzzel, és az adósságot 
kereső törökkel együtt, s az mai nap abba marada. 
Érkezek meg Zakkariás az poserolozai s palánki re-
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latiókkal és hogy ott palánkon létíben az ellenség 
fóldirtil hajtván el valamely lovas törökök Antoninak 
300 egynihány öreg sertéssét, azokban harmad fél 
százig valót az én számomra megvett, és Poserol-
czára is hajtotta, valamely legnminákot is vásárolván, 
és Poserolczárúl is valamely élist indítván. Borúit 
idő volt. 

25. Szombat, karácson elsé napja. Az éjjel alkal
mas hó esett volt, két únyira beborította mindenütt a 
földet. Két rendbeli praedikátiók után az megvásár
lóit sertíseknek árában, az mi hátravolt, ezer ötszáz 
forintra vásárolván Zakkariás komornyikom kéziben 
adatván, arrúl való lajstrommal együtt, az mennyit ma
gam szüksígíre meghadni és nagyabb részét hadaim 
s híveim közé kiosztani parancsoltam. Újobban ugyan 
azon komornyikomot estve elő álomkor expediáltam 
Poserolczára, egyéb dolgokról is tévén új rendelést, 
dispositiokat az occnrentiákhoz, és Petróczi uram tu
dósításához kípest. Ma is mind párnolt a hó, bebo
rult idö lévén, estve felé penig fagyni kezdett. 

26. Vasárnap, karácson másod napja. Jöttének Tö-
mösvárrúl hírmondók Gyulára Tömösvárrúl bevitt 
élis hírivei, és hogy vissza jövet felvertík a törökö
ket. Ma kemíny idő volt. 

27. Hetfó. Felesen lévén Jánosok híveimben, azok
nak is lejendő contentumokért, és az idö töltésével 
való mulatságomért is az mai napot mutatással kíván
tam tölteni, hivatván ebédre Kornari uramot íelesí-
gesttil, hintót küldvén érettek és egyéb híveim is fe
lesen lévén, vélek együtt mulattam, feles leveleket 
hozott Oblanczki János Bukarestrül. Hideg fagyos 
idö volt. 

28. Kedd. Az tegnap érkezett levelek revolválá-
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sában munkálódván ma is , és az Bukarestről jött 
szolgámot examinálván, abban tölt el az idö nagyubb 
részrül. Délután érkezek Petróczi uram levele, hogy 
az innen küldött törökjei a szerdárnak Moduva tájjá-
rúl megtérvén, az ellenségre nem akadtanak, már által 
ment volt, hanem egynihány hajóját nyertlk el, kit is 
magokkal felhoztanak. Ma szeles idö volt, nappal ol
vadóit, estve felé fagyott. Érkeztek Visnyiczére estve 
az hajóim Poserolczán lévő és Palánkon vásárlott va
lamely élisemmel és telelísemre kívántató alkalmatos
ságokkal, major és szerföző gazdákkal, és alioz való 
requisitumokkal. 

29. Szerda. A vadászathoz tartozó embereim, s 
ebeim és puskásim is feljöttek Heszarcsikhoz paran
csolatombúi, kiknek élödésekrül, ruház atjokrúl és 
egyéb sziiksigekríil tettem rendelést, azután magam 
mulatságára akarván azokat fordítani. Poserolczárúl 
jött hajóimat is evacuáltatván, itt és Visnyiczén azok
nak is itten búzával való megrakásokrúl és azon bú
záknak a poserolczaiak szfikségíre való fordításárúi 
töttem rendelést. 

30. Csötörtök. A puskások hadnagyát Földvárit a 
puskások ruházatjára szüksíges vásárlásokkal s költ-
siggel Heszárcsikra küldöttem, hogy egy hétig ott 
vadásszanak és az ott lívö erdők vadas, vagy vadat-
lan voltárúi experiáljanak. Egy kazal fát is vitettem 
az Száva mellett, az hol a vár alatt a Dunában sza
kadt pro praetextu, és ott egy kulyibát is kezdettek 
csinálni parancsolatombúi, hogy azon fának őrízesi-
nek praetextusa alatt az Visnyiczén livö hajdújimbúl 
egynihány legínybűl strását tarthassak, hogy az Szá
vára és Dunára vigyáztathassak, minthogy nem a 
vár erősségben, hanem az városon kerítetlen helyen 
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vagyon lakásom s telelísem, tartván attúl, az hírek
hez képest az én személyemre nézve az várost az el-
lensíg megütheti, felgyújthatja, s megpróbálhatja 
éczakának idején vízen is, de annyival inkább, ha a 
Duna, Száva az télen is úgy megfagy, mint tavaly, ha 
valami lárma volna, lehessen hírem magam embe
rei által. Az itt való sidóktúl ma vöttem fel az öt ezer 
forintnak, kit kölcsön vettem tülök 31 napra zálo
gomra és interesemre, restantiáját, az egyik ezer fo-
rintrúl úgy végeztem vélek, hogy élísül és partéká-
júl complanálják, kirül is magokrúl levelet is adtak, 
ezen dolog és arrúl való levél az sidók részírül és 
magam részirül egynihány emberek előtt menvín vég
hez bizonyságnak okáért, az zálogok penig arany, 
ezüst mivbül, egy gyöngybül valók voltak. Az éjjel 
nagy hó esett. 

31. Péntek. Az éjjel oly rendkívül való alszél és 
fergeteg volt, az mely ma is alkalmas ideig tartott, ki
hez hasonló ösztül fogvást nem volt, mely níkem is az 
hajóimban az éjjel kárt tett, egy hambáros hajót elví
vén s elkapván a hab és szél; holmi belső dolgaim
ban foglalatoskodtam. 
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ELŐSZÓ. 

Folyó év tavaszán volt, hogy t. barátom 
K o r n i s Á d á m gróf, ki már addig is Erdély 
XVII. századi történetére vonatkozó számos 
nagyfontosságú oklevelet juttatott atyja, a szen
vedélyes történetbűvár K o m i s M i h á l y gróf, 
gyűjteményéből másolás végett kezeim közé: 
egy 46 4-r. ívből álló kéziratot — minden 
esetre, mint állítá, töredékét valamely XVII. szá
zadi naplónak — adott nekem át, óhajtván 
tudni írójának nevét, s azt, hogy eredeti-e e 
kézirat ? 

Pár ív átolvasása meggyőzött a felől, hogy e 
kézirat Tököly Imre naplója az 1676—78. 
évekről; a kéziratra vetett első pillantás pedig 
arról, hogy az nem eredeti, hanem T ö k ö l y 
naplójának a múlt század derekán, legkésőbben 
pedig vége felé, vett másolata. 

Sietve kezdtem a kéziratot másohii, perczig 
sem akarván közzétételével késni; s már-már 
végzendő valék a másolatot, midőn a Magyar 
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Tudományos Akadémia Történelmi Emlékeinek 
II. oszt. 15. kötetét vevém, mely T ö k ö l y n e k 
1693—1694. évekről szóló naplóját, társunk 
N a g y I v á n közléséből, hozá. Azonnal vilá
gos lőn előttem, hogy a kezeim között levő 
naplótöredék elejét alkotja a T ö k ö l y t ő l évek 
hosszú során át vezetett, s nagy gonddal, széles 
alapon folytatott naplónak; meggyőződtem to
vábbá a felől is, hogy a Monumentákban adott 
napló a híres agitátor életét, korának esemé
nyeit felderítő nagy terjedelmű műnek épen vé
gét sem alkotta; hanem hogy az kétségkivül a 
bukott főnök által 1694-en túl is — tán épen 
haláláig — folytatva volt; mert ha a 19—20 
éves ifjú életének, pályakezdetének három évé
ről ily bőven, derekáról pedig naponkénti fogla
latosságai között is oly terjedelmesen vezette 
napi jegyzeteit, mily széles alapon folytathatá 
ezeket a tettek mezejéről leszorított, a bizony
nyal több idővel, és nagy emlékezetekkel ren
delkezhető száműzött? 

T ö k ö l y ifjúkori naplójának előttünk levő 
töredéke, mint látjuk, 1676-ki novemb. 28-ától 
1678-ki május 16-áig terjed; s miutáne mint
egy másfél évről szóló napló 11*/,, a Monu
mentákban közlött teljes két év pedig 43*/, 
nyomatott ívet tesz, kétségen kivűl van, hogy 
ha az 1676. előtti évekről — mert bizton hi
szem, hogy a fiatal T ö k ö l y már 1676. no-
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vembere előtt, tán 1671-ben Erdélybe bujdo-
sása alkalmával kezdé napi jegyzeteit leiro-
gatni, g ha a két naplótöredék évei között 
mintegy 15Va éven át vezetett naplót bírhat-
nók: a XVII. század történeti kútföinek a mily 
terjedelmes, ép oly becses, forrásával gazdagúl-
hatna irodalmunk. 

Tán nem tartozik a lehetetlenségek közé, 
hogy a szerencse, mely hazánk két részében 
majdnem egyszerre hozta napfényre T ö k ö l y 
még eddig lappangott naplójának részeit, ezután 
is kedvezni fog, s az e g é s z napló történetiro
dalmunk nagy hasznára előbb-utóbb, elékerül'). 

Tököly 1676—78-ki naplója eddig merő
ben ismeretlen volta). Létezéséről az erdélyi 
K é z i r a t o k T á r s a s á g a ' ) , B e n k Ő J ó -

<) E tekintetben az Iktári Bethlen és Rhédei grófok ok
levéltára lenne átvizsgálandó; mert ha lappang valahol e kéz
irat, Agy bizonyosan a fentnevezett két, mint a Tökölyekkel 
rokonságban volt család oklevéltárában lappanghat az. 

•) Említve van ugyan e czím alatt: „Az Úr diá-
rinma A. 1676. 77. 78., a magyari dolgokrúl és 
magáérúl" ama leltárban, melyet Tököly parancsára Ba
jomi János 1681-ben vett fel a vajdahunyadi várról. L. 
Tudományos Gyűjtemény 1830. V.k. 37.1.; Árpá-
d i a I. k. 63.1.; S c h m i d t Vilmos, Die Stammburg der 
Hunyade in Siebenbttrgen. Hermannstadt, 1865. 48.1. Saját
ságos és figyelemre méltó az, hogy Tökölynek ez 1681-ki lel
tárban említett naplója épen csak azokról az évekről szól, 
melyekről a közlésünk alatti. Felhagyott volna-e 1678-on tál 
naplója vezetésével ? Nem gondolom. 

»)L. A Ny elv müve lő Társaság Munkái I. k., 
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zsef 1 ) , K e m é n y J ó z s e f gróf2), s az erdélyi 
történetirodalmi kútforrások ismeretében oly 
járatos M i k é S á n d o r semmit nem tudtak. 
S z i l á g y i S á n d o r társunk azonban f. é. jú 
lius 5-én hozzám intézett levelében határozottan 
állítja, hogy T ö k ö l y s a j á t k e z ű l e g írt nap
lója a nagyenyedi könyvtárban megvolt, s hogy 
e kéziratot ő maga deák-korában látta is *). Az 
eredeti tehát hihetőleg az enyedi dúlás alkalmá
val hamvadott el. 

Az eredeti, mondom, mert a közleményem 
alapjául szolgáló másolat gyaníthatólag az egy
kor Enyeden létezett eredetiről volt véve; a mit 
bebizonyítani látszik az, hogy a másolatot er
délyi ember, tehát valószínűleg Erdélyben vette, 
a kézirat nagyobbára az erdélyi tájszólás kiej
tése szerint lévén másolva. Hogy történt azon
ban, hogy e naplónak — tudtom szerint — 

178—204. 1.; v. ö. Új Magyar Múzeum, 1854., V. f., 
403—404.1. 

») L. Új Magyar Múzeum, 1853., V. f., 217—238. 
1., V. ö. u. o., 1855., II. f., 152. 8. IU. f., 185—188.1. 

«) L. U. o., 1855., VL f., 313—316. s 321—322.1. stb. 
3)Benkő Ferenoz az enyedi könyvtár kéziratai 

között T ö k ö 1 y naplójáról nem emlékezik (1. Parnassusi 
Időtöltés, VTI., 36—40. 1); Kemény József gróf 
pedig, ki az enyedi könyvtárt igen jól ismerte, e naplóról — 
mint fentebb említők — mit sem tudott. Megeshetett, hogy a 
kézirat 1848 előtt kerttlt a collegium könyvtárába, vagy hois-
szas ideig ismeretlenül lappangott annak tetemes kézirat' 
tárában, 
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csupán ez az egyetlen másolata létezik, s hogy 
az, mint más kronistánk s naplóirónk mun
kája, nem forgott másolatban (legalább Er
délyben) köz kézen, lejebb látandjuk. 

T ö k ö l y naplójának előttünk fekvő máso
lata áll 46 4-r. jól megtartott, s irónnal körűi
szegélyezett, kemény írópapiros ívből, tehát 184 
levélből, melyekből azonban csak 181V, levél, 
tehát 363 oldal van beírva. A kézirat első íve 
hiányzik, s így a szöveg a 9-dik oldalon az 
1676-ban november 28-dikán tett napi jegyzet 
derekán kezdődik, s a 371-dik oldalon 1678-ki 
május 15-dikén végződik; a másoló a 372-dik 
oldalon május 16-kára tett napi jegyzet máso
latát, sőt általában a másolást magát is a nap 
megjelölésén kivűl abban hagyván. A másolat 
első íve egyébiránt 1676-ki november 1-ső 
napján kezdődhetett, mert a meglevő ívek tér
fogatából következtetve a hiányzó 1—8 oldalra, 
mintegy 28 napra tett jegyzet férhetett le. 

A másolat 1-ső — vagyis az egykori egész 
9-dik — oldalának színe jóval barnább mint a 
többi oldalé, s gyaníthatólag ez volt oka, hogy 
a kézirat írójának neve sem K o m i s M i h á l y 
gróf, a szorgalmas oklevélgyűjtő, sem azok előtt, 
a kik e naplót még őelőtte láthaták, fel nem 
tűnt. Úgy látszik, hogy a múlt századi másoló 
maga is czímirat nélküli csonka kéziratot, s így 
olyant másolt, melyről — hiányozván az első 

MOH, HÜK8. fcmiPT. ZTin. 
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ív — nem tudható hogy ki kézirata. E körül
mény érthetővé teszi, hogy miért nem tűnt fel 
régebben a kézirat írójának neve, s hogy miért 
nem lett e szerint maga a kézirat is ösmeretessé; 
azért t. i., mert az eredeti kézirat maga is csonka 
volt, s így a véletlen név- és czímtelenné tévén 
e kéziratot, a másoltatást mint csonka munkáét 
kívánatossá s keresetté nem tévé. 

A másoló munkájában elég figyelmes volt1), 
,s noha a szókat általában erdélyi, néhol azon
ban ingadozó hangoztatás vagy tájejtés szerint 
másolá, de híven másolá. Helyenként azonban 
az eredetinek magyarországias tájszólási saját
ságait, különösen— mint T ö k ö l y 1693-94-ki 
naplójában is láthatjuk — a mai é-nek í-vel, a 
b ó 1, t ó i névragnak bú i , t ú 1-lal stb. való fel
cseréléseit meg-meghagyogatá. A helység- s 
néhol a személyneveket elferdítve írta le a), de 

>) így másolatának egy-egy oldalára, a mint látásik 
csupán annyit másolt le, a mennyi az eredeti egy-egy oldalára 
volt Írva; a másolat sorai is úgy látszik épen ott vannak 
megszakítva; a hol az eredetiéi is végződtek. Etilönben alig 
volna érthető, hogy némely oldal egészen le az irónnal tett 
körülszegélyezésig be van Írva, máson pedig széles, üresen 
hagyott tér van az oldalok egyik felén s alján hagyva, s a 
szöveg más oldalra van átvlve; söt több lap, nem terjedvén 
ki az eredetileg tett szél- és alvonásokig, a szöveg sorai azokon 
bellii még más hasonlókép irónnal tett szél- és al-, tehát ket
tős körvonalozással van ellátva. 

•) így a franczia segédhad egyik tábornokának neve 
többféleképen, mint: Glim Leo, Clajn Len, Elislen, 
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kétségkívül híven az eredeti után. Ezeket na-
gyobbára kijavítani'), s a napló szövegét lehe
tőleg a mai helyesírás szerint adni — azonban 
feltűnőbb helyesírási vagy nyelvészeti s táj-
szólási sajátságoknak megtartásával — szük
ségesnek tartottam. 

A mi a napló történeti belbecsét illeti, an
nak minden esetre XVII. századi történeti kút-
főink között jelentékeny hely jutand az írónak 
úgy subjectiv előadásánál, valamint őszintesé
génél, nem különben azon állásnál fogva, me
lyet a fiatal T ö k ö l y a magyarországi bujdo
sók között elfoglalt. Különösen érdekes fényt 
vetnek e napló adatai a bujdosóknak Erdélyben 
I. Apaf i Mihá ly udvaránál való tartózkodá
sánál; az udvar s főként T e l e k i Mihá ly po
litikájára a magyar kérdésben; általában pedig 
a bujdosók ügyének folyamára nézve addig az 
időpontig, míg az elégedetlenek fővezérlete vég
leg a 21 éves Tököly kezébe jutott, vagyis míg 
T e l e k i politikája határozottan nem közeledett 
a bécsi udvaréhoz. 

Történetirodalmunk érdekében nagyon ki-

Klajlen; Wttrben helyett Virn; Forral helyett 
Forrald Tan írva. 

*) A helységneveket általában mai nevök szerint jelöl 
tem meg; csupán Krakó és Hátszeg régies nevét — 
Karkó, Haozok — hagytam meg. 
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vánatos volna, ha e napló nagyobb felének 
megtalálása is mihamarabb sikerülne. 

Végezetül el nem mulaszthatom K o m i s 
Ádám grófnak, kinek e napló közrejuthatásá-
ban legtöbb érdeme van, előzékeny beleegye
zéseért történetirodalmunk érdekében is meleg 
köszönetemet nyilvánítani. 

Csicsó-Keresztúron, December végén, 1864. 

TORMA KÁROLY. 
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November. 
„ . . . . esi uram is Moldovábúl Jászvásárról, 

kit még ezelőtt őt héttel küldtem volt be Fejérvárrúl 
lovakat vásárlani; hozott is három moldvai paripát s 
Jordaki uramtól is levelet. 

29. Vasárnap. Ma jó reggel felkelvén s devóti-
zálván Isten jóvoltából másokkal együtt communicál-
tam, reggeli és dél esti praedikátiókat is hallgatván; 
azonban vacsora felett érkezek Teleki aram levele, ki
ben írja az fővezér halálát, Boros az portárúi való 
megérkezését, és hí is holnapra Kővárba. Ma tiszta 
közép iránt való idő lőn. 

30. Hetfó. Az közönséges dolgokra nézve éjfél 
után három órakor megindultam Udvarhelyről szapo
rán is esvén az hó, és Kővárban is ebéd felett tanál-
tam Teleki uramat; azonban érkezének ö kegyelmé
hez követségben az Kővár-vidékin quártélyozó ha
daktól Rákóczy Ferencz s Kende Márton uramék, kik 
is re infecta estve felé elbocsáttatának. Ma nappal is 
esett az hó; érkezének azonban Kende Gábor s Ke-
tzer Menyhárt uramék is. Az hadak pedig az Teleki 
uram displicentiájával sem gondolván az vidékre be-
szavarkoztak. 

December. 
1. Kedd. Ma napestig is itt lők, eleget beszélvén 

Borossal is az fővezér halálárúi, az mi dolgainknak is 
MOITO1I. HCTCO. HIST. SCKIPT. XTIU. 1 
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halasztásárúi. Ma napestig s az múlt éjjel is esett az 
hó úgy, hogy eleget szánkázhassák már ember. 

2. Szerda. Ma napestig is itt voltam várakozván 
az O r l a i uram megtérésére. Ma is esett kevéssé 
az hó; magam csak az atyafiakkal való beszélgetés
ben töltettem időt. 

3. Csötörtök. Ma is itt lök napestig postát küld
vén be az udvarhoz; én is írtam; semmi újabb hirt 
nem hallhattunk. Ma homályos idö lön napestig is. 

4. Pintek. Ma is itt kellé lennem napestig; azon
ban ebéd felé érkezek Orlai uram is Fejérvárrúl, ki 
az urnák, nékem is feles leveleket hozott, de az mi 
dolgainkban csak halasztást tovább is, az ö nagysága 
az új vezérhez ajándékokkal postájuknak beküldé
sére s megtérésére való halasztást, mely is nekünk 
nagy szomorúságunkkal esett. 

5. Szombat. Ma is itt töltvén az időt egészen töb
bire az közönséges dolgokrúl való beszélgetésekben 
Kende s Ketzer uramékkal, Ispán Ferencz és Szűkei 
uram is itt lévén, végre egyébre nem determinálha
tok, hanem hogy már várjuk meg Fajgel uramat 
Váradrúl, és ha megengedtetik solemnis követséget 
küldjünk be az Portára. Ma is valamint tegnap sza
porán esett az hó. 

6. Vasárnap. Ma az ur ö kegyelme böjtölvén és 
csak vacsorát évén reggeli és délesti praedikátiókat 
meghallgatánk; azonban Fajgel uram is Váradrúl 
megérkezék, ki is elég contentummal bocsáttatott, 
szemei előtt veretvén, fogatván, tömleczeztetvén az 
passa az törökeket, kik az mi magyarinknak alkal
matlanságokra lehettek; az quártély felöl sem hozott 
idegen választ; nékem is Huszarin agátúl egy jan-
czár puskát ajándékon. Ma is apródonkéni esett az hó. 
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7. Hclfö. Ma jó reggel elbúcsúzván Teleki lírám
tól s ö kegyelme szánat is adatván alám Kende Gá
bor s Ketzer uramékkal jókor érkeztem Udvarhelyre, 
Váralja nevű faluban egy kevéssé falatozván; de Ud
varhelyre érkezvén beszélik Csiiti uramék egy em
berséges embernek Szathmárrúl való izenetit, és az 
bükkaljai Szivágyi falusiaknak relatiójokat: Kis Ba
lázs negyed század magával lévén az Bükken túl 
mint akarna mind engem s mind egyetmásomat felver
ni; kire nézve mindjárt akkor lovaim és egyetmásom 
mai szekereim Csehbe felmentek s magam is vacsora 
után utat vesztvén ki mentem hálni minden szolgáim
mal Nagy-Gor oszlóra. 

8. Kedd. Ma ebédet evén Udvarhelyen éjszakára 
Őrmezőre szánkáztam tartván az udvarhelyi lakás-
túl. Ma tiszta de kemény idő lön. 

9. Szerda. Ma jó reggel felkelvén föröstökömez-
tem, és ezen hetet temporizálással akarván eltölteni, 
föröstököm után Görcsönbe szánkáztam; de ott Se-
redi uramat nem tanáltam. Ma nappal is esett az hó 
kevéssé; ezen éjjel itt is háltam. 

10. CsötörtOk. Ma is jó reggel kelvén fel, könyör
gés után mentem szánon ebédre Zilahra, éjszakára 
Kende Gábor uramhoz Perecsenbe. Azonban mint
egy délesti három óra tájban hozák hírét Smüh ge
nerálnak magyar gyalog, és lovas németekkel Ha
dad alá való szállásai; de nem hihetvén az hírnek, 
két szolgámat éjszaka elküldvén, viradtíg meg is jár
ták s beszélek 11 órátúl fogvást mintegy ezer ember
nek alatta való létét; de Fajgel Péter uram az várat 
megtartván, a németeket is lővén, alóla gyalázato
san elmentek. Nappal hó paraholt, éjjel igen nagy 
dér lön. 

1* 
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11. Pintek. Igen közel lévén Somlyó, látás ked

véért Franáscókoz az somlyai kapitányhoz szánkáz
tam , s ezen nap helyben is voltam. Ma mind nap
pal s mind éjjel kemény idő lön. 

12. Szombat Ma jó reggel fóröstökömet évén 
egy húzómban mentem Osehbe s ott is háltam, itt ta-
náltam Teleki uramnak két rendbeli leveleit is. Ma 
is hideg idö lön. 

13. Vasárnap. Ezen napot egészen itt töltém, 
reggeli praedikátió hallgatás után sok aprólékos 
dolgaimhoz s irásimhoz láttam s vacsorán pedig 
Ketzer uramnál lök. 

14. Hétfő. Jó reggel felkelvén egy rész szeke-
rimnek, lovaimnak s nagyobb rész cselédimnek Er
délybe való beindításokban foglalatoskodtam, az mint 
hogy mintegy kilencz óra tájban be is indítani őket; 
az hátramaradott időt pedig Erdélybe irt levelekkel 
töltém. Ma napestig is tiszta de kemény idő lön. 

15. Kedd. Ma napestig itt valék Csehben; írtam 
újabban is oda be egy karkai szabados által; ebéd 
után érkezek quartélyábúl Rákóczi Ferencz uram is, 
ki is vacsorán is nálam lön. Ma mind nappal, mind 
éjjel kemény téli idő lön. 

16. Szerda. Ez napot is itt töltém Csehben. Rá
kóczi uram ma reggel elméne, „(egy szó hiányzik)0 

Fajgel s Nemessányi uramék is quártélyokba. Ebéd 
után kimentem lovakon sétálni. Szinte keményen vi
seli az idö magát. 

17. Csfltörtök. Ma is napestig itt voltam. Délig 
levelek írásában foglalatoskodtam, melyeket Írtam az 
uraknak Erdélybe, expediáltam is egy r(egy szó 
hiányzik)" vélek ebéd után, magam pedig sétálni men
tem lovon. Ma is kemény tiszta idö lön. 
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18. Pintek. Ez napot is itt Csehben ttfltém készül-
getvén az Maramarosba való menetelhez. Ez napon 
is szinte keményen viseli az tél magát. 

19. Szombat Yiradta előtt felkelvén az szánat 
rakattam és lovaimat nyergeitettem, egy rész szol
gáimat s lovaimat Udvarhelyen akarván hagyni; az 
alatt föröstökömet is evén Isten jóvoltábúl megindul
tam Sziget felé, és hálni mentem Berkeszre, az hová 
is szinte besetétedve érkeztem nem akarván Czikó 
felé menni az nagy hegyeken, sokat is kerültem. Ma 
is kemény és igen hideg, mindazáltal tiszta idő lön. 

20. Vasárnap. Jó reggel felkelvén Berkeszrül is 
világos reggel megindultam s ebédre mentem Monos
torra , az hol is bizonyosan értem Kapuik felé men
vén nyavalyás Gyula/fi uram az szorosban az ha
vason az császár részérül való tolvaj talasoktúl való 
megöletését az másik éjszaka viradta felé. Éjszakára 
magam pedig hálni mentem Oláh-Láposra. Ma is ke
mény hideg idö lön. 

21. Hetfó. Láposrúl is hajnalban megindulván 
Istennek hála az havason minden alkalmatlanság nél
kül menénk által, jó törött és kemény útja lévén, noha 
kevés hó rajta; s éjszakára Szerfalvára érkezénk 
mintegy délesti két óra tájban, s ott is hálánk. Az 
múlt éjjel meleg idő lön, igen is olvadott délig, nap
pal pedig néha néha paraholt az esö; dél tájban ha
vas fergeteg lön, estve felé újabban esö esett. 

2t Kedd. Éjszaka kelvén fel virradta előtt há
rom órával indultam meg Szerfatvárúl, egészen elol
vadván az elmúlt éjjel az hó, és eső is esvén féltem 
az előttünk levő vizeknek megáradásátúl, az jég
nek felbomlásaiul, és az elrekedéstül; mindazonáltal 
Isten kegyelmébül még is áltaj meheténk az vizeken, 
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noha az jegén felül mélyen folyt már az víz. 5 - 8 
óra tájban Szigetre érkeztem s ott is háltam. Ez na
pon is igen olvadott, kevéssé esvén is az eső. 

'23. Szerda. Ma is itt Szigeten voltam, benüléssel 
töltvén el csak az napot. Ebéden az itt való papok 
lőnek nálam. Ma napestig lágy és ködös idő lön; ez 
éjjel pedig éjfél után esö esett. 

24. Csötörtök. Ma is itt voltam. Az múlt éjjel 
még is valamennyire felderült s alkalmas derecske is 
lön; s nappal pedig tisztán szolgált az nap, s olva
dott az sár. 

25. Pintek. Isten jóvoltából az áldott ünnep ka
rácsonyi napokat elérhetvén, kiért is áldassék az ö 
szent neve, viradta előtt két vagy három órával is fel
kelvén ezen szent napot devotióval, és praedikátiók 
hallgatásában töltém el. Délig kemény hideg idő, az 
múlt éjszaka igen nagy dér lön; délután pedig az 
nap meleget sütvén olvadott. 

26. Szombat Ezen napot is templomban való 
léteilel töltém el inkább; ebéden nálam itt való be
csületes emberek, vacsorán pedig magam is Szegedi 
urammal lök. Az múlt éjjel nagy, de olvasztó szél 
lön; nappal is lágy idö. 

27. Vasárnap. Ezen napot is praedikátiók hall
gatásában tölténk el. Valamint nappal, úgy éjszaka 
is igen lágy idö lön. 

28. Helfó. Tegnap vacsorán felesen lévén nálam 
az szigeti nemes emberekben mulatván vélek ma csak 
kornyadoztam, ebédet sem evem; vacsorán pedig az 
aknai számtartónál Szentmiklósinál voltam. Az múlt 
éjjel lágy idö s nappal pedig délután igen esett az 
esö. Vettem Ketzer és Fájgel uramék leveleit is. 
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21. Kedd. Az múlt éjjel talám 4 órakorig lévén 
fel, ma is napestig csak kornyadoztam. Reggel érke
zek Serobak István Erdélyből nagy csomó levelekkel, 
leveleimre hozván választ; azonban más szolgára is 
Bergh más rendbeli levelekkel és Kis Gábor] s estve 
felé érkezének látogatásomra Bás Mihály és Bige 
György uramék Husztrúl, s én is küldtem Baskai aram 
után az úti passnssal egy embert sietséggel. Ma is 
csak lágy idő lön valamint az múlt éjszaka is. 

30. Szerda. Ma is asztal felett tölténk egy dara
big az időt, az magyarországi atyafiakon kivtil lévén 
más vendégeim is. Az múlt éjjel is lágy idő ló'n s hó 
esett ngyan alkalmasint; nappal megint mind elolva-
dott, mely is nagy sárt szerzett. Csehbe is expediál-
tam embert szükséges levelekkel. 

31. Csötörtök. Az elmúlt éjjel dér is alkalmas 
lön, de hó is szépen esett, nappal is szállandógált. 
Ma napestig is Erdélybül hozott levelekre való vá
lasztételben foglalatoskodtam; Csehbttl tegnap jött 
embereket is elbocsátottam; azonban szegény Gyu-
lafi Mihály uram temetésére való menésre is készttl-
gettem. 

1677. 

Januarins. 

1. Pintek. Isten jóvoltábúl ez új esztendőt is elér-
heténk, melynek minden részeit tegye ő Szent Fel
sége szerencséssé, egészségessé és boldoggá, s in
gyen való kegyelmességibttl az következendöket is 
engedje édes hazánkban eltölteni, és minden akadá
lyokat elhárítani méltóztassék Szent Fiáért. Ma az 
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reggeli praedikátióra felmenvén és ebédet is e vén az 
magyarországi atyafiakkal, úgymint Rákóczi Ferenci, 
Szálai Pál, Dohai Gábor, Bás Mihály és Bige György 
nramékkal, ebéd után Huszt felé indulánk, és estve 
felé hálni érkezénk Tecsöre. Ez éjjel is volt ugyan 
kis dér s nappal pedig hó is esett aprónként Erdély
be tegnap irt leveleimmel pedig viradta előtt expe-
diáltam Szabatkait. 

2. Szombat Jó reggel felkelvén és föröstökömet 
helyben Tecsön evén, föröstököm után megindultam, 
és délesti két óra tájban Husztra érkezvén ott is hál
tam. Az múlt éjjel kevés hó esett s nappal is aprón
ként; nem is volt igen kemény idő. Vacsorán pedig 
felesen voltak nálam az magyar atyafiakban. 

3. Vasárnap. Ezen napot is itt Huszton töltém. 
Reggel, mig azon czeremónia véghez nem ment, sze
gény Gyvlaffi uram temetésén voltam; kit is eltemet
vén ebéden felesen az Huszton lakó magyarországi 
atyafiakban voltak nálam, úgy az kapitány is. Dél
után csak ben léteilel töltém az időt. Az múlt éjjel 
alkalmas dér volt, nappal is kemény idő. 

4. Hetfó. Jó reggel akartam ugyan vissza indul
ni, de Fráter István uramnak sokszori kérésére ebéd
re felmenék az várba; az hol is jól lakván, azonban 
délután Barkóca Sándor uram is Magyarországbúi 
elérkezvén mentem az ö kegyelme szállására, és ma
gammal elhozván jutottam éjszakára Mihálkafalvára. 
Az elmúlt éjjel nagy dér lön, de bezzeg nappal is igen 
igen kemény idö. 

5. Kedd. Az tegnapi mulatást kiheverni akar
ván nem szinte idein indulánk meg s érkezénk Ta-
raczközre Ilosvai Péter uramhoz, s ott is háltunk. 
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Az múlt éjjel is alkalmas dér lön, s nappal pedig kö
zép idő lön. 

6. Szerda. Jó reggel megindultam Barkóca, uram
mal Taraczközrtil, 8 egy húzómban jöttem Szigetre; 
az hol is ebéd vacsorával együtt lön. Érkezének 
Csehbül is levelek; azonban magam is postán expe-
diálám GeUérdet Erdélybe szükséges levelekkel. Ma 
nappal közép iránt való idö lön, éjjel derecske. 

7 Csölörtflk. Ez mái napot is itt Szigeten töltém 
várakozván Barkóczinéasszonyom után. Ebéden mold
vai négy ember boérok Barkóczi urammal együtt vol
tak nállam. Nappal aprónként esdegelt az hó, éjszaka 
sem volt kemény idö. 

8. Pintek. Hajnalban felkelvén voltam holmi 
aprólékos dolgaim között foglalatos, melyeket elvé
gezvén és Barkóczi urammal föröstökömezvén én pus
kásokkal s hajtókkal vadászni mentem; de semmi 
olyas szerencsém nem lévén , az puskásokat elhagy
ván megtértem; Barkóczi s Rákóczi uramék pedig 
szánon feleségek eleibe Husztra. Ma s múlt éjjel is 
lágy idö lön. 

t. Szombat. Tegnap ember jővén Udvarhelyrül 
levelekkel, választ tevén elbocsátottam; ebédig — 
roszul érezvén magamat — förödtem; estve felé vet
tem Teleki s Absolon uramék levelét. Az múlt éjjel 
nagy hó esett, ma nappal is majd délesti három óra
korig. 

10. Vasárnap. Ma is ebédig csak kornyadoztam 
s hevertem; az templomba sem mehetek. Ebéd után 
jőve híre Barkócziné asszonyom jövételinek, kinek 
is nem messze ugyan eleiben mentem, a vacsorára 
beérkezének Rákóczi Ferenczné asszonyom is urak-
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kai együtt. Ma tiszta idö volt; valóban jó szánút 
kezd lenni töröt(vén) az tegnapi hó után az embe
rek az lítat. 

11. Hetfó. Ma ebédig Barkóczi arammal és az 
asszonnyal való beszélgetésben töltettük időnket; 
ebéden és vacsorán is pedig ö kegyelmeknél vol
tam , ezen napot az itallal töltvén el inkább és tán-
czolással. Vacsora előtt érkezek Szabatkai is udvartól 
hozott levelekkel. Ma is közép iránt való idő volt, 
úgy az múlt éjjel is sem igen hideg, sem igen 
lágy idö. 

12. Kedd. Ma is beszéddel töltettük inkább az 
időt; Barkóczi nramékon kivül ebéden ma Majos nram 
katonáival, vacsorán pedig Csernél Pál, Sulyok, Bir és 
Bige uramék; érkezek Farkas Fábián nram is. 

13. Szerda. Csernél uramék jó reggel elbúcsúz
ván tőlünk, délig holmi levelek s contractnsok csi-
nálásában voltunk foglalatosok; estig borozással töl
töttük az időt; írtam mind urunknak, mind Kapi és 
Teleki uraméknak. Ebéden ma is Barkóczi uramékon 
kivül Majos uramék voltak nálam. Ma is aprónként 
esett az hó; az múlt éjszaka pedig lágy idö látta
tott lenni. 

14. Csütörtök. El akarván holnap menni Barkó
czi uram feleségestül, mi is holmi dolgaink végezé-
sében foglalatoskodtunk. Vettem Teleki és Absolon 
uramék levelét. Ma napestig is szaporán esett az hó, 
mindazáltal mintegy olvadni is láttatott; de estve felé 
kemény idö kezdett lenni; az múlt éjszaka is esett 
kevéssé az hó. 

15. Pintek. Ma jó reggel felkelvén, és idein förös-
tökömezvén is , föröstökem után Barkóm uram az 
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asszonnyal együtt megindulának; Bákócziné asszo
nyom pedig urastól itt maradott. Én Szarvasig (Szar
vaszó) kísértem őket; onnét megtérvén csak beszél
getéssel tölteni ez napon az időt. Vettem Fráter István 
s Ketzer uramék levelét is; azonban délután hamar 
érkezek Bas nram is Udvarhelyrül. Az múlt éjszaka 
egy kis eső s nappal pedig nagy hó esett 

16. Szombat. Jó hajnalban felkelvén, és szokott 
dolgaimat végezvén, kimentem nyomon nyulászni, de 
térdig való és igen nagy hó levén, semmi járását nem 
tanálhatván az nyulaknak visszatértem, 8 ebédet évén 
ebéd után szánkázni mentem; azonban vacsora után 
már lefekvésemkor érkezek Csuti uram is Hányad
ról az pénzzel, de már Barkóczi uram el menvén, 
késő az dolog. Az múlt éjszaka egy kis derecske 
volt, ki miatt valamennyire meg is cserepesedett az 
hó; nappal pedig szép fényes tiszta idö lön; az nap 
lealkonyodván pedig fagyni kezdett. 

17. Vasárnap. Ma mind reggeli és estveli prae-
dikátiót az szállásomon hallgatók. Minden napi ven
dégeimen kivtil maramarosi ispán uram szolgabirás-
túl voltak nálam ebéden. Estve felé az holnapi indu
láshoz készfllgettem benlétellel töltvén az időt. Az 
múlt éjszaka az télnek elein kezdett idökhez hasonló 
igen kemény idö és nagy dér lön; nappal pedig szép 
tiszta verőfényes idö. 

18. Hetfó. Isten jóvoltából idein ebédelvén Szi-
getrtil megindultam; éjszakára mentem Barczanfal-
vára, az hová az ispán is elkísérvén becsülettel lát
tak. Nappal szép tiszta idö lön, éjjel az tegnapihoz 
hasonló idő. 

19. Kedd. Jó hajnalban felkelvén holmi irogatá-
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Bimat végeztem; azonban megindulván ebédre érkez
tem Konyha nevű falnba, útamban betérvén Szithai 
uramhoz is Rosalyára, és az ebédlő helyig elhozván. 
Szokatlan kemény rettenetes idő lön ma, alig várhat
tam Rosalyát is érhessem; Konyhán pedig ebédet 
evén, éjszakára Szacsalra érkeztem. Ezen kemény 
idő csak délig tartott, és az múlt éjszaka is; délután 
estve feléig verőfény szolgált. 

20. Szerda. Mivel ezen háló helyen az szánat is 
el kellé hagynom, és az egyetmást az havasi út miatt 
lovakra költeztetnera, nem indultam szinte idein; 
mindazáltal az háló helyre Telesre mintegy dél
esti harmadfél óra tájban érkeztem Isten jóvoltábúl 
az havason is kár nélkül jöhetvén által. Valamint 
az múlt éjszaka, úgy ma is nem volt oly kemény 
idő mint tegnap, mindazáltal így is valóban viseli 
magát az tél. 

21. Csütörtök. Míg újabban szánra verekedhet
tem idomulás telvén Telesen föröstökömeztem. Förös-
tököm után pedig megindulván éjszakára Demeter 
nevű szász faluba érkeztem mintegy délesti két óra 
tájban igen jó szán utunk lévén; és mind ma nappal 
s mind múlt éjjel alkalmas hideg is lévén. 

22. Pintek. Mivel közel van Besztercze ma sem 
indulék idején az háló helyrül, egy s más felé való 
írásaim is lévén ma jó hajnalban; mindazáltal nem 
is késtem jó festett szánat is küldvén élőmbe az besz-
terczei bíró, s kilencz óra tájban érkeztem Beszter-
czére, s az mai napot itt is töltém. Érkezének azon
ban estve felé Udvarhelyen maradt lovaim, szekerem 
és cselédim is. Ma virradtakor kezdett az hó esni s 
délig esett is, de délután igen kezdett olvadni, félő 
egészen el ne hagyjon bennünket az tél, és az hó. 
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23. Szombat. Csak imigy-amúgy érezvén maga
mat ebéd előtt az fördö kádban förödni mentem, és itt 
is ebédelvén, s ebéd ntán megindulván hálni mentem 
Szász-Budak nevű faluba. Mind ma napestig és az 
múlt éjjel is lágy idő lévén igen olvadott s esett is 
az hó. 

24. Vasárnap. Jó reggel megindulván Szász-
Bndakrúl ebédre Nagy-Sajóra mentem. Udvarhelyrül 
hozott két lovam, szán is lévén már velem, szaporán 
mentem. Éjszakára pedig érkeztem Bátosra. Ez na
pon is, az el múlt éjjel is igen veszett az hó, ki miatt 
már is kapcsos szánútnnk is lévén eső is esvén. 

25. Hetfó. Bátosrúl is jó reggel indultam meg, 
ebédre mentem Régenbe, az hol is az régeniek 
becsülettel látván, azonban ebédtűi való felkelé
semkor Bánffi Boldizsár uram is érkezvén házátúl ad
dig békét nem hagyott, míg Beresztelkére nem igir-
keztem; és így magam néhányad magammal éjsza
kára mentem Beresztelkére; nagyobb rész szolgái* 
mat, szekeremet pedig küldtem Sárpatakra éjszakára, 
úgy, hogy holnap Vásárhelyen várjanak. Ma is egy
aránt is, az éjjel is veszett az hó. Régenbül pedig 
szállás szerzés kedvéért leveleket írván, expediálám 
Gel lérdet udvarhoz. Ma vacsorát vigan, és utánna 
is tánczczal töltök el az időt 

26. Kedd. Alig várván az viradtat az két lo
von szánkán Szent-Iványra Gü&nyi Jakab uramhoz 
szánkáztam dolgaim lévén ö kegyelmével; az hol 
föröstökömezvén is éjszakára mentem Maros-Vásár
helyre. Az múlt éjjel volt még is egy kis derecske, 
s jobban is csúszhat az szán; de ma egyaránt olva
dott s igen el is veszett az hó. Estvére érkezek Abw 
Ion uram. 
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27. Szerda. Az elmúlt éjjel is alkalmas dér lévén 
noha inkábbára kopár az út, de még sem hagyá el 
az szánakat, s ebédre mentem Akosfalvára; éjsza
kára pedig Zágorra érkeztem, s itt is háltam. Az 
múlt éjjelre keveset alhatván vacsora nélkül csak 
lefeküdtem. 

28. Csfltörtök. Nem messze igyekezvén hálni, 
reggel nem indultam, és ebédre csak Holdvilágra 
érkeztem, s ebéd ntán pedig megindulván hálni men
tem Szent-Lászlóra. Az múlt éjjel is dér lön, nappal 
sütő meleg; egyébaránt ha az éjszakai derek nem 
járnának, szinte elhagyna bennünket az szánút. 

29. Pintek. Ma Szent-Lászlón föröstökömezvén 
mintegy 11 óra tája felé indultam csak, és igen las
san mendegélvén, éjszakáló helyre érkeztem Segesd 
nevű faluba. Az múlt éjjel is nagy dér lön, s igen meg 
is fagyott; de délután egyaránt olvadott. 

30. Szombat. Ma is Segesden hasonlóképpen förös
tökömezvén utánna megindultam, és délután csak ha
mar az háló helyre Hegen nevű faluba érkeztem. Ma 
nappal is igen sütett az nap, éjjel pedig kemény idö volt. 
Éjszaka expediálám újabban levelekkel Szabatkait. 

31. Vasárnap. Hégenben az reggeli praedikátiót 
meghallgatván, és azután ebédet evén, ebéd után meg
indultam s éjszakára mentem Szelistadtra, az hová 
mintegy délesti 4 óra tájban érkeztem. Az múlt éjjel 
is derekas fagy volt, nappal egyaránt olvadott, és 
igen is sütett az verőfény. 

Febrnarins. 
1. Hetfó. 1. Januarii kezdődvén az prímás böjti 

ezen hazának, ez napnak nagyobb részét itt Szeli-



15 

atadton töltém el reggeli praedikátiót, és délután 
könyörgést is hallgatván; estve felé pedig megindul
ván éjszakára mentem Sáros nevfl szász falnba. Ma 
is nappal lágy idő és locsos út lön; az múlt éjszaka 
pedig csak közép iránt. 

2. Kedd. Ma mihent világosodni kezdett megin
dulván Sárosrúl ebéd előtt jókor érkeztem udvarhoz 
Fogarasba; és mindjárt szemben lévén az fejedelem
mel ebéden s vacsorán is oda fel lök. Ez napot csak 
beszélgetésben töltettük. Jól megfagyván az múlt 
éjjel, s nappal pedig mint tegnap egyaránt olvadván. 

3. Szerda. Az fejedelem parancsolatjából ez né
hány napot itt kelletvén töltenem, ma is csak az ö 
nagyságával való beszéddel mulattam el az napot. 
Két rendbéli leveleimet is küldvén Teleki uramnak. 
Ma is hasonló idö lön mint tegnap. 

4. Csötflrtflk. Mindjárt kedden elküldvén ö nagy
sága az musikosokért víg lakással s nagy itallal töl
tök ez napot. Vacsorán az „(egy szó hiányzik)0 vol
tak egynehányan nálam. Ma is hasonló idö lön mint 
tegnap. 

5. Pintek. Igazán április forma változó tél s idők 
ezek; mert midőn az napon kin való olvadások miatt 
szinte elfogyott volna az számít, újabban az múlt éjjel 
majd bokáig való hó esek, s ma napestig sem szünék 
meg; mely is ha fagyni tanál, derék szánútat csinál. 

6. Szombat. Az tegnapi s éjszakai hónak örül
vén urunkkal vadászni mentünk, és szinte lealkonyo-
dólag érkezénk vissza, ebédet Felmeren evén. Az 
múlt éjszaka is többire mind esett az hó, nappal pe
dig hol zúzmara, hol aprónként hó paraholt; de mind 
avval is igen kemény téli hideg idő lön elannyira, 
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hogy alig állhattuk a várhattuk az megtérést. Vacso
rán is udvarnál voltam. 

7. Vasárnap. Ez elmúlt éjjel is hasonló kemény 
idő és igen nagy dér lön mint tegnapon, hogy alig 
lehetett ez télen is nagyobb; nappal is igen fogas 
verőfény. Ez napot is udvarnál töltém. 

8. Hetfó. Ma is napestig itt helyben, ebéden ud
varnál, 8 vacsorán pedig Horváth Andrásnál voltam az 
városban. Ez napon is s az múlt éjjel is ugyan csak 
fogason viseli magát az hosszas és unalmas tél. 

9. Kedd. Ez napot is udvarnál töltém; délig 
udvarnál levő dolgaimat végezvén, ebédre pedig le
mének az bejárók vendégségére többekkel együtt, az 
hol is pausálván egy darab ideig, estve felé újabban 
felmentem urunkhoz, s vacsorán is ott valék; egyéb-
aránt is készülgetvén az holnapi meginduláshoz. Ma 
nappal olvadni kezdett, az múlt éjjel pedig fagy volt 

10. Szerda. Megelégelvén az itt való lakással 
ebéd után el akarván mennem, aprólékos hátra való 
dolgaimat végezgettem; ebéden pedig udvarnál fen-
maradván, és az fejedelem az italhoz hozzá fogván, 
csaknem estvéli hat óra tájban indulhatéks érkezhet
tem nagy későre éjszakával Nagy-Sinkre, az hol is 
vacsorán nálam voltak urunkhoz expediáltatott ma
gyarországi Bessenyei s Klobttsiczki uramék másokkal 
együtt. Ez napon is igen kopott az számit, s az múlt 
éjszaka sem volt kemény idő. 

11. Csütörtök. Jó reggel felkelvén mindazáltal 
csak nyolcz óra tájban indulván Nagy-Sinkrül, és az 
magyarországi atyafiak is tőlem elválván, ebédelni 
mentem Lesesre, s éjszakáié helyre pedig Szent-
Ágotára érkeztem. Még eddig jó szánútunk volt ugyaa, 
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de az mint ma is olvadott, és éjszaka is kevés eső 
esett, szinte is végképpen elhagy bennünket az szánút. 

12- Pintek- Ma idejébben indultam mintsem teg
nap, és noha nehnt és sok helyeken kopáros és sáros 
szánúttal ebédre Martonfalvára verdődénk, s éjszaka 
pedig Bolyába érkezénk Toldi uramhoz. Ebéd után 
valóban alkalmatlan sáros és nem havas utunk lön, 
csaknem estig esvén az hóval egyvelesleg esö, mely 
is annyira koptatá az szánó tat, hogy csak az oldalo
kon, begyen az hónak egy kis láttatja. Az múlt éjjel 
is lágy idő lön. 

13. Szombat. Szánakon lévén az útnak alkalmat
lanságára nézve idein megindul ék Bolyából, és noha 
az elmúlt éjjel mind esett az hó, s alkalmasint be is 
fedte az földet, de alatta csupa sár lévén, s nappal 
egyaránt olvadván, ebédre az szánakkal nagy bajjal 
érkezhetém Nagy-Selykre; az honnét is én csak né
hányad magammal lovon mentem éjszakára Soros-
télyra Teleki uramhoz; az szának pedig több szol
gáimmal együtt háló helyre érkezének Hassag nevű 
szász faluba, de annál tovább az nagyobbik szánat 
egy nyomnyira sem vihették az nagy sártúl s alkal
matlan úttúl; az utakon egyéb nem lévén, söt még az 
oldalokon is szinte elfogyott az hó, ma és az múlt 
éjjel is egyaránt olvadván. 

14. Vasárnap. Váltig igyekeztem ma haza Kar-
kóba mehessek; de az úr ö kegyelme semmiképen el 
nem bocsátott, el akarván vinni az szerdai Csórán 
lejendö Barcsai Mihály uram fia keresztelőjére, és az 
magyarországi atyafiakban is felesen lévén itt, s az 
végbei iek közzül is érkezvén követségben Uri ura-
mék; és /gy ez napot az praedikáMók hallgatásában 
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s beszélgetésben toltém el. Ma is alkalmasint olva-
dott; az éjjel egy kis dér volt 

15. Hétfő. Ma isten jóvoltából mintegy nyolcz 
óra tájban indultam meg; ebédre érkeztünk „(egy szó 
hiányzik, hihetőleg Pokafalva)" faluba; éjszakára pe
dig mentünk Drassóra Keresztem Sámuel uramhoz, az 
hol is becsülettel láttak Az múlt éjjel nagy dér lön, 
nappal sütő meleg. 

16. Kedd. Ma napestig hasonló idő volt mint teg
nap ; az múlt éjszaka is pedig alkalmas dér Ebédet 
ettünk Szászsebesben; éjszakára pedig nagy időn 
Vinczre érkeztünk, estig az új-keresztyéneket jár
ván meg. 

17. Szerda. Vinczrül is könyörgés után jó reggel 
megindulván Csórára is nagy időn érkeztünk, az 
hová is hunyadvármegyei becsületes emberek felesen 
gyülekezvén, és az keresztelő is véghez menvén késő 
éjszakáig tánczczal és itallal töltettük az időt. Ma is 
nappal szép tiszta idő volt; az múlt éjszaka is pe
dig lágy idő lön. 

18. Csotortftk. Alig várván, hogy világosodjék, 
Teleki uram is hajnalban Gsórárúl megindula, s én is 
pedig közelebb lévén Hunyadhoz Gsórán föröstökö-
mezvén jöttem egy húzómban éjszakára Hunyadra; 
az hol is roszúl érezvén magamat vacsora nélkül lefe
küdtem. Ma is elég tiszta és szép idő lön; az múlt 
éjszaka pedig kevés dér is. Vettem az Bethlen Farkas 
uram s Haüer Petemé asszonyom lakadalmára hívo
gató leveleit. 

19. Pintek. Jó reggel felkelvén isten kegyelmé-
bül jobban érezvén magamat aprólékos dolgaimat 
végezvén, tekinteni ebédre Brettyére, s éjszakára 
pedig Haczokra mentem, s itt is háltam. Ma napestig 
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iszonyú nagy de olvasztó szél volt; hogy bealkonyo
dott pedig kevés eső is esett; az múlt éjjel pedig sem
mit sem fagyott. 

20. Szombat Messze lévén Illye s oda szándé
kozván pedig, jó hajnalban megindultam, s foröstö-
köm tájban be szállottam Hosdáton az Hosdáti uram 
házához; az hol is falatozván elmentem, és isten jo-
voltábúl mind ily rósz úton is napvilágnál érkeztem 
Dlyére, az hol is vacsorálván csak lefeküdtem s itt 
háltam. 

21. Tasárnap. Az ünnep szentelés kedvéért ez 
napot itt töltém, holmi oeconomiához tartozó dolgaim
hoz láttam, s vacsorán pedig Kis Gábor uramnál vol
tam. Tegnap valamely szép tiszta idő, így ma reg
geliül fogva estig homályos és esős idö lön. 

22. Helfó. Sietvén vissza Karkóba, Teleki uram
mal való végezésem szerént jó reggel megindultam, 
és idein érkeztem Hnnyadra. Ma szép tiszta idö lön, 
s az elmúlt éjszakán is hasonlóképen. 

23. Kedd. Tegnap Hnnyadon is végezvén aprólé
kos dolgaimat, ma reggel megindultam s ebédleni 
mentem Piskibe, hon nem létében Barcsay Mihály 
uram házához szállván, éjszakára pedig Vajde nevti 
faluba érkeztem. Ma is szép tiszta idö lön, s az múlt 
éjjel egy kis dér; utunk pedig valóban alkalmatlan. 

24. Szerda. Vajderúl is jó reggel megindulván 
ebédre Vinczre, s éjszakára Karkóba érkeztem, itt 
tanálván Teleki ur szolgáját levelekkel; magam pedig 
fáradt állapottal lévén, vacsora étel nélkül lefeküd
tem. Ma is tegnapihoz hasonló idö* lön. 

25. Csütörtök. Az fáradság után szokásomon kí
vül továbbka hevervén Teleki uram szolgáját ebéd 
előtt az választétellel elbocsátani; azonban gondol-

2* 
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ván hosszas és fáradságos utazásimat egy kis nyugo
dalmamat „(hihetőleg kimaradt egy két szó)" ; újabbau 
délután érkezek Teleki uram szolgája levelekkel, ki
ben irja, siessek udvarhoz; Kubinyi László uram az 
portárúi s lengyel posta pedig Vassavárúi érkezvén; 
és így az hátramaradt napot készülésben töltém el. 
Érkezek azalatt Budai Péter uram is, kinek sok 
reménykedésire vacsorán is nálam lévén, holnap 
ebédre Mindszentre Ígérkezem. 

26. Pintek. Az Fogaras felé való indulást is, de 
Budai uramnak tött igéretemet előttem viselvén. 
ebédre Mindszentre mentem által; az hol is becsület
tel lakván Karkóba sem térvén be, késő éjszaka há
lásra érkeztem Szászsebesbe. Ma, úgy tegnap'is jó 
tavaszi idők lőnek; mindazáltal éjszaka e napok
ban egy kis derek is jártak. 

27. Szombat Szászsebesbül jó idein indulván 
meg, ebédre Nagy-Apóidra, éjszakára pedig Szelistyé-
re érkeztem, Barcsai Pál uramat is Szászsebesbül 
magammal hozván el. Az egy útnak alkalmatlan és 
sáros voltán kívül istennek hála ma is jó idő lön, s az 
múlt éjjel is pedig egyaránt tartott. 

28. Vasárnap. Igen sáros és alkalmatlan utunk 
lévén az mai napon is jó reggel megindultam, és ebédre 
mentem Keresztényszigetire; az hol is jó ideig kés
vén éjszakára bementem Szebenbe Barcsai Mihály 
uramat is az ebédlő helyen tanálván. Ma napestig 
szép tavaszi sütős meleg lön; az múlt éjjel egy kis 
derecske volt. 

Marczius. 
1. Hetíó. Ez mai napot böjtöiéssel és praediká-

tiók hallgatásával akarván eltölteni, kétszeri praedi-
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kátió után ebédlettem. Azonban feles emberséges em
berek léyén asztalomnál s jó vénánk érkezvén, egé
szen is ez napot itt tölténk. Ma is igen szép idö lön 
s éjjel sem volt semmi hideg. 

1. Kedd. Az tegnapi mnlatás után roszúl lévén 
igen jó reggel falatozván és Barcsai uramék is Foga-
rasig együtt járván velem, kiindultunk, s ebédre men
tem Újfaluba, s éjszakára pedig, noha estve felé, 
Kürpödre érkeztem. Ma délután noha tiszta, de szeles 
idő lön; az múlt éjjel pedig egy kis dér is. 

3. Szerda. Kürpödrül is jó idein indulván meg 
ugyan sáros úton, noha szép tiszta időben ebédre 
Nagy-Sinkre, s éjszakára pedig beérkeztem Foga-
rasba; az hol is mindjárt bementem udvarhoz. Ma is 
szép tavaszi idö lön; az múlt éjjel pedig egy kis 
dér volt. 

4. CsAtSrtftk. Teleki uramat s az magyarországia
kat felesen udvarnál tanálván, és jó reggel szállá
somra begyülekezvén beszélgetéssel töltettük az időt, 
és közönséges dolgainkhoz láttunk; ebédután is ha
sonlóképen. Mind ebéden is vacsorán is fen voltam 
S az idő is szép tavaszi formába indult; s éjjel pedig 
derecske is volt. 

5. Pintek. Ez napot is boldogtalan dolgainkrúl 
való beszélgetéssel töltvén, ebéden is vacsorán is fen 
lévén udvarnál. Ebéd előtt két szolgámat is Brassó
ba , ebéd után pedig Absolon uramat közönséges aka
ratbúi expediálván Sorybe (Stry-be) bizonyos fran-
cziai emberekhez. Ma is napestig szép tavaszi sütős 
meleg idö lön, s éjjel sem volt semmi hideg. 

6. Szombat Ma is napestig itt lök udvarnál ebé
den oda fen, s vacsorán pedig szállásomon voltam. 
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Istennek hála szép tavaszi idők járnak, úgy ma is; 
az múlt éjszaka ugyan volt egy kis dér. 

7. Vasárnap. Ez napon is itt udvarnál voltam, 
reggel praedikátióra és ebédre is felmenvén; ebéd 
után holmi irogatásimhoz láttam, kik miatt az délesti 
praedikátiót sem hallgathatám. Ma is, úgy múlt éjjel 
is hasonló idö lön mint tegnap. 

8. Hetfó. Ma urunk ő nagysága vadászni ki-
menve ebédet kin mezőben ettünk; estve felé pedig 
elbúcsúzván éjszakára én Nagy-Sínkre mentem. Dél
utánra nagy szél, s estve felé szapora eső volt; s az 
múlt éjjel pedig ugyan alkalmas dér is volt. 

9. Kedd. Nagy-Sinkrűl tegnap elkísért udvari 
atyafiak elválván tőlem, mintegy 7 óra tájban reggel 
indulhaték csak, s az alkalmatlan úthoz képest ebédre 
Vessződ nevű szász falunál tovább nem mehetek; 
éjszakára pedig Ujegyházra érkeztem. Házoraig ve
lem járván Ketzer Menyhárt, Klobusiczki Pál és Fajgd 
Péter uramék is. Az tegnapi szeles és esős idő után 
ma szép tiszta tavaszi idő lőn, s éjjel is fagyott. 

10. Szerda. Ujegyházrúl is megindulván "isten 
kegyelmibfll ebédre Yurpöd nevű szász faluba, s 
éjjelre pedig Szelíndekre érénk jókor, utunk is sok
kal jobb lévén mint tegnap, és az idő tisztán és mele
gen szolgálván, s az múlt éjszaka is pedig semmi dér 
nem lévén. 

11. Csfllörtök. Szelindekrül mintegy nyolcz óra 
tájban indulhatván csak holmi irogatásimra nézve, 
mindazáltal ebédre Pókafalvára, s éjszakára pedig 
Tóhát nevű oláh faluba érkezénk, utunk is jó és szá
raz lévén. Istennek hála szép tavaszi idő lön ma is. 
s az múlt éjjel volt ugyan egy kis dér is. 

12. Pínlek. Sietvén puszta házamhoz jó reggel 
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megindultam, s felettébb való nagy szél érkezvén ba
josan költözhetek által az Maroson; mindazáltal 
magam jókor érkeztem Karkóba ebédre, de cselédem 
nehezen jöhetvén által majd késöcskén érkezhetek. 
Azalatt haza érkezvén újabb nagy szél támadván, s 
abbúl hó is származván, napestig szaporán esett; s 
ugyan alkalmas hó is vagyon. Az elmúlt éjjel volt 
egy kis derecske. 

13- Szombat. Az múlt egész éjjel is mind esett 
szaporán az hó elannyira, hogy bokáig már s feljebb 
elérjen, de állandó úgy hiszem nem leszen. Ma nap
estig sem volt szfineti az hó esésnek, kibfll is egy 
nagy árvizet reményihetünk csak. Ez napot nyug
vással töltém. 

14. Vasárnap. Isten tudja, mit akarjon az hó, 
mert az múlt éjjel is éjféltül fogvást reggelig, s reg-
geltül fogvást délután harmadfél órakorig mindesett; 
estve felé ugyan valamennyire tisztult Ma ebéd után 
csak az írásban munkálódtam, foglalatoskodván az 
reggeli és estveli praedikátiók hallgatásában is, itt 
töltvén ezen napot is. 

15. Hetfó. Ma jó hajnalban felkelvén újobban 
tegnap hátramaradt leveleknek írásában foglalatos
kodtam, expediálván jó reggel Kőszegi Istvánt is Huszt 
felé. Az múlt éjjel szép tiszta idö s hideg sem volt; 
megviradván pedig szapora esö kezdett esni, s délig 
tartott, mely esö is alkalmasint elapasztotta az havat. 
Ez napot is itt töltém. 

16. Kedd. Tegnap emberséges emberekkel ke
véssé mulatván, napestig kornyadoztam, és hevertem 
utánna; ebéd után pedig fórödtem, s Teleki uramnak 
rescribáltam; azonban holmi aprólékos dolgaimhoz 
is láttam. Az elmúlt éjszaka lágy idö volt, s nappal 
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sem volt hideg; mely miatt is napestig igen olvadott 
s esett az hó. 

17. Szerda. Ma az újabb unalmas s alkalmatlan 
utazásomhoz való készületemben töltém az időt, 
ebédre Güányi Jakab is érkezvén. Ma is jó tavaszi 
idő volt; az hó is többire az éjjel mind elolvadott 
hogy láttatja se sok legyen, mely is nagy sárt és árvi
zeket szerze. 

18. Csütörtök- Jó hajnalban fel tel vén csaknem 
nyolcz óráig végezhetem dolgocskáimat, és aztán 
Isten jóvoltábúl megindulván, Ketzer uramék is velem 
lévén, ebédet ettem Mihályfalván; éjszakára pedig 
Borostyán (?) nevű oláh faluba érkeztem. Istennek 
hála reménységen kivtil való jó utam kezde lenni, 
mert az tegnapi jó idö az múlt éjszakai szelecske, s 
az mai meleg idő alkalmasint szikkasztja az utakat. 

19. Pintek. Ma napestig is sütős meleg lön, éjsza
ka is tavasz formán. Ebédre Sorostélyra, s éjsza
kára Röszre mentem. 

20. Szombat. Röszrül is könyörgés után megin
dulván az nagy sarok és alkalmatlan út mia ebédre 
majd késöcskén érkezhettem Argyesre; az hol is az 
szekerek után sokáig várakozván, s ebédet sem évén 
megindultam, és éjszakára Bendorf nevű faluba men
tem. Ma napestig igen szép és meleg idö lön; éjjel 
pedig az elmúlt napokban, úgy most is derecskék is 
járnak. 

£1. Vasárnap. Bendorfon, lévén velem praediká-
tor, az templomban hallgatván praedikátiót, és után 
na mindjárt megindulván. Ma is hasonló szép tiszta 
idö lön mint tegnap, és az múlt éjjel is. 

22. Hetfó. Jó reggel felkelvén, s könyörgés után 
megindulván, ebédre Nádpatakra B estvére be Foga-
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rasba érkeztem Isten kegyelmébül, mindjárt fel is 
menvén udvarhoz; vacsorán ott is voltam. Ma is igen 
sütett az meleg, hogy májusban elég volna; éjjel is 
pedig nem volt semmi dér. 

23. Kedd. Ma napestig is itt Fogarasban voltam. 
Igen kedvetlen idö volt. Bethlen Farkas és Ketzer Já
nos uramék érkezének ide. Ma napestig itt voltam; 
egy kis esö is volt; az múlt éjjel pedig kisded de
recske is. 

24. Szerda. Ma estve felé mind beérkezének az 
tanácsurak s egyéb országbeli rendek is, az magyar 
atyafiakban és az minapi gyűlésen itt lévő magyar 
követekben is felesen, most kelletvén agitáltatni mind 
az magyar dolgoknak, s mind az Békli Pál és Bethlen 
Miklós rab urak dolgainak. Ma is szép tiszta idö volt; 
éjjel pedig egy kis dér. Ebéden is, vacsorán is fen 
voltam. 

25. Csölörtök. Ma az erdélyiek az rab urak sza
badulásokban, mi pedig magunk dolgain král való be
szélgetésben foglalatoskodtunk; és igy ez napot is 
itt töltém. Szép tavaszi idö lévén ma is; éjjel sem 
volt semmi dér. 

26. Pintek. Ma is hasonló formában telek el az 
nap mint tegnap; egyik részrül sem mehetvén az do
log conclusumra. Ma egy kis esö is volt. Azonban 
érkezek Strybfil Absolon uram levele, kiben irja az 
Lengyelországban lakó francziai király residensétűl 
marcliio de BethuntoU expediált követek útban vannak, 
és vasárnap estvére ide Fogarasba érkeznek. Az 
múlt éjjel pedig ugyan alkalmas hideg lön. 

27. Szombat. Ez napot is hol egygyel, hol más
sal való beszédben töltém; magam is az közönséges 
dolgokhoz látván. De úgy iátom még sem az urak 
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nem szabadulnak, sem az mi dolgainkban még válasz 
nincsen; és igy telek el ez nap is. igen szép tavaszi 
idö volt, s éjjel se dér. 

28. Vasárnap. Ez napot isteniszolgálatban tölténk 
közönségesen is; én pedig estve felé holmi irogatá-
simhoz is láttam. Érkezének napleszálláskor hat óra 
után az francziai követek is Absolonnal együtt; azon
ban nagy részin az emberekben is eloszlanak, és az 
tanácsurakban is az két Haüer és Bettiién Farkas ur. 
Egészen az nap szép tavaszi módon szolgált mind 
nappal, s mind éjjel. 

29. Hetfó. Noha tegnap sokunknak kérésére is 
az rab uraknak az fejedelem megengedni semmikép
pen nem akara; mindazáltal már ma engedelmeskedni 
láttatik ő nagysága, s nagy reménység megszabadu
lások iránt. Mi is pedig az portára menő követeink
nek expediáltatásokban s expeditiójok concipiálásá-
ban fáradoztunk. Igen szép tavaszi nap lön ma is. 
noha az múlt éjjel volt egy kis hidegecske is. 

30. Kedd. Az mai napot is dologgal és irogatás
sal tölténk el. Reggel az egész magyar itt benlévö 
atyafiakkal együtt az franczia köszöntésére mentem, 
kik is praesentálván marchio de Bethune levelit ud
varhoz felmentenek. Estve felé magánosan is elmen
tem hozzájok, és eleget beszélgetvén véllek, vacso
rára az palotára mentem. Ma napestig szép meleg 
idö, és éjjel sem lön hideg. 

31. Szerda. Ma'is munkával és egyéb követek 
expeditióját néző foglalatossággal töltök az időt; de 
részemrül, és kivált az erdélyi urak részérül az urak 
szabadulásokban való mesterkedéssel; az mint hogy 
Isten kegyelmibül mindaddig szólánk ö nagyságának, 
hogy nemcsak megigirte, de vacsora tájban az rab-
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házból mind Béldi Pál, s mind Bethlen Miklós uramé-
kat városon levő szállásokra ki is bocsátotta bizonyos 
ezerekbül álló kezesség alatt Igen szép tavaszi idő 
lön ma is; éjjel egy kis dér is volt. 

Á p r i l i s . 
1. Csütörtök. Ez hazának már régen bevött szo

kása szerint az mai nap böjtöléssel, és háromszori 
templomba való járással telek. De Isten megbocsásson 
mind az erdélyi magyar dolgokban interessatas urak, 
s mind velem együtt az magyarországi atyafiak az 
elmúlt napokban lőtt discnrsnsinkat arra vettük deli-
beratióba s effectumba, az mint hogy mind az m. fejede
lem részirül, s mind az mi részünkről Lengyelországba 
az francziai residenshez menő követek nemcsak de
nomináltattak, de plenipotentiájok, instrnctiójok és 
egyéb missilis levelek meg is írattattak; az portára 
menő követeinknek kezekbe is adatódván az reájok 
szóló instrnctio s azon portára szükséges missilis 
levelek. És így Lengyelországba nraraék részérül 
mégyen Macskást Boldizsár aram, az mienkrül pedig 
Farkas Fábián, Fajgel Péter és Msolon Dániel vr&mék, 
az egyik követ franczia is együtt járván vélek, az 
másik pedig megtérésekig udvarnál resideálván. Az 
portára pedig részünkrül mennek Kende Gábor, és 
Ketzer Menyhárt uramék, kapitihájul pedig Kubinyi 
László uram. Igen szép meleg idő lön ma is; az múlt 
éjjel sem volt semmi hideg. Az francziáknál ma is 
voltam. 

2. Pintek. Az fejedelemtül még tegnap búcsúzván 
el az közönséges dolgokra nézve ebédig ma sem me
hetek el hofmester aramnál lévén ebéden. Ebéd után 
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azért én is megindulok. és éjszakára Nagy-Sinkre 
mernek, az hol is vacsorán az királybírónál voltam. 
Istennek bála ma is szép meleg tavaszi idő lön; 
éjszaka is meleg volt. 

3. Szombat. Baranovszki uramat szükséges dol
gaim végett kelletvén expediálnom Szigetre, és onnan 
most is Ungvárra Barkóca Sándomé asszonyomhoz, 
szekereimet jó reggel elöküldtem ugyan, de magam 
az sokféle expeditióra nézve Lengyelországba is írván 
követeink által, későn indulhaték; mindazáltal ebédre 
Mártonhegyére, 8 éjszakára Holczmány nevű szász 
falába érkeztem; s ez mái nap is éjszakával együtt 
szép tavaszi módon szolgált. 

4. Vasárnap. Igen sietvén haza Hlyére, jó hajnal
ban megindultam, és ebédre igen közel Szebenhez He-
mersta lt (Hammersdorf) nevű szász faluba, s éjsza
kára pedig majd késöcskén Omlásra érkeztem, nagy 
lévén az mai jövés. Ma is szép melegen szolgált az 
nap, estve felé azért beborult, s valamenyire paraholt 
is PZ esö; az múlt éjszaka is meleg lön. 

5. Hetfó. Omlásrúl jó reggel indulánk meg, és 
kilencz óra előtt érkeztem Drassóba Keresztesi Sámuel 
uramhoz; az hol is egynehány óráig lévén éjszakára 
még is Szász-Piánba verdödtem, s ott is háltam. Ma 
reggel is mintegy esőre állott az idö, de ebéd tájéka
iul fogvást aztán csaknem estig szaporán esek az 
esö; az múlt éjjel pedig szeles, de tiszta idö lön. 

6. Kedd. Piánbúi is jó reggel megindulánk és 
egyhuzomba mentünk Piskibe Barcsai Mihály uram
hoz ; az Lol is sokat mulatván s déltájban is érkez
vén, cstve felé még is elmének, és késő sötét éjszaka 
érkezhetém Sólymosra Barcsai István uramhoz; de az 
ebéditűl roszúl lévén csak lefeküdtem, többire semmit 
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sem évén. Ma szép tiszta tavaszi idő lön ebéd után 
estig; de délig igen hideg és nagy szél volt; az sze
rént az múlt éjjel is. 

7. Szerda. Jó hajnalban mindjárt felköltem, és 
hamar is megindulván kilencz óra tájban érkeztem 
Isten segitségébül Hlyére Szálai Pál arammal együtt; 
s ez napot nytigovással is töltém; szép tisztán szol
gálván az nap, s az éjszaka is tavaszi módon. 

8. Csfttörtök. Ma az utazásban való fáradságo
mat reggel sokáig való heveréssel pótiám ki. Azon
ban ebédre érkezének hozzám Józsika Gábor és Bar
csai István nramék; kik is jól lakván estve felé elme
nének. Ma napestig szép verőfény szolgált, noha 
fogas, éjszaka pedig csendes idő lön. 

9. PÍDtek. Jó idö lévén ma reggel kimentem vala 
nyulászni; de csakhamar megtérek, esö is esett ke
véssé. Ebéd után csaknem estig homályosan is tar
tott, éjszaka pedig egy darabig hideg szél volt. 

10. Szombat. Ma napestig nagy esö volt hideg
gel telyes, ki miatt csak bennültem; v. 'óban meg is 
ázott az föld. Holmi levelek Írásával s olvasással 
töltettem időmet. Az elmúlt éjjel is esett az esö, és 
szél is volt. 

11. Vasárnap. Ez nap praedikátiók hallgatásá
val múlék el. Napestig nagy szél tartott Ma is hol
mit Írogattam, s időmet bennűléssel töltettem. Az 
múlt éjjel is kedvetlen és homályos idö lön. 

12. Hetfó. Jó reggel ki akartam vala vadászni 
menni de szapora apró esö kezdett esni, mely is 
csaknem ebédig tartott; délután pedig feltisztulván 
és szép tiszta meleg idö lévén ugyancsak kimentem, 
s nyúl fogatásbúl elég szerencsénk is volt. Az éjjel 
csendes idö lön; hajnal felé kezde borulni. 
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13. Kedd. Noha reggel szeles idő volt, de dél
után estig igen melegen sütvén az nap s tiszta idő is 
lévén, vadászni ma is kimentem, s hat óra felé meg 
is tértem. Az múlt éjjel pedig volt egy kis hideg is. 

14- Szerda. Ma is tegnaphoz hasonló szép idő 
volt, szikkad is az föld. Az múlt éjszaka meleg lőn. 
Ma is kimentem vala; s vettem Teleki uram levelét is. 

15. Csötörtök. Ma vallásunknak régi bevett szo
kása szerint Isten kegyelmibül communicáltam má
sokkal együtt reggel; s estve felé homályos idő volt, 
eső is kezdett kevéssé esni. Az múlt éjszaka pedig 
meleg idő volt, noha szél is volt. 

16. Nagypíntek. Ez mai szent napot is Isten pa
naszul ne vegye megszentelők, reggel praedikátiót 
hallgatván, s délután passiót énekeltetvén, s napjában 
csak egyszer is évén. Az múlt éjjel csendes és rek
kenő idő volt; nappal pedig többire homályos, és eső 
is kezdett esni. Délután érkezek levéllel s valami 
gyermek lovakkal Serobak István is Udvarhelyrűl. 
Azonban hozák szegény Hosdáti Ferencz uramnak is 
tegnap délesti négy s öt óra között ez világbúi való 
kimúlását karácsontúl fogva való betegsége után. 

17. Szombat. Ez napot csak bennüléssel töltettem 
igazán aprilizálván az idő, és egynehányszor hozzá 
fogván az eső az eséshez; néha megtisztula, mindaz
által igy is valóban megázott az föld. Ma metszetlen 
és fékes lovaimat fűre, és czövekesre eresztem. Az 
múlt éjjel is csendes és lágy idő lőn. 

18. Vasárnap. Legyen áldott Istennek szent neve 
érette az áldott húsvéti napokra tűrhető egésségben 
és az hazának csendességében érhetők; ez mai napot 
kétszeri praedikátió hallgatássül és becsülettel töltém 
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el. Nappal és az elmúlt éjjel is egy darabig csendes. 
és tiszta idö lön; de estve felé esö is esett. 

19. Hetfó. Nyavalyás Hosdáti uramnak szerdán 
lejendö temetésére igirkezvén, azonban az postames
ter nram lakadalmára való útboz is készülvén, reg
gel praedikátiót hallgatván, ebéd után Sej Gábor há
zánál is mulattam egyideig; estve felé pedig holnapi 
utamhoz készfiivén. Reggeltül fogvást délesti egy 
óráig szép tiszta idö lön, azután szaporán és sokáig 
esett; estve felé ugyan új óbban is feltisztúlt. 

20. Kedd. Isten kegyelméből Illyérül jó reggel 
megindultam Szálai uramat húzómnál hagyván, és 
ebédet Kiégésen „(tán Kérgesen)a evén, nagy időn 
érkeztem Hunyadra; az hol is estig dolgaimat végez
tem. Ma napestig igen szép tiszta meleg idö lön; 
éjszaka is meleg volt. 

21. Szerda. Ma is kilencz óra feléig szükséges 
dolgaimban foglalatoskodtam; azonban föröstökö-
mezvén Hosdátra az temetés helyire több becsületes 
emberekkel általmentem; az hol is hosszas czeremo-
niák után szegény Hosdáti Ferencz uramat el temetők. 
Eltemettetése után pedig semmit se késvén éjsza
kára Porkiszra (Perkász) verdödtem. Ma szép mele
gen és sütősen szolgált az nap; éjszaka is pedig ta
vaszi módon viselte magát. 

22. Csütörtök. Ma is könyörgést hallgatván ugyan 
jókor indultam, és ebédre Csórára, éjszakára pedig 
érkeztem Péterfalvára; az hova is leveleim is érkez
vén, feles dolgokon mentem által, némely tiszteimnek 
is dispositiókat adván. Ma is hasonló idö volt mint 
tegnap; noha az Maros mellett túl nagy esők láttat
tak, mindazáltal minket meg nem áztattak. 

23. Pintek. Karkai és illyei tiszteimet reggel 
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elbocsátván ma sem későn indultam. s ebédre Nagy-
Apoldra, éjszakára pedig Keresztényszigetre men
tem. Azonban még reggel érkezének bolmi tábori 
katonák is az Majos uram levelével. Ma is napestig, 
és az múlt éjjel is szép tavaszi módon szolgált az 
nap; Istennek hála utunk még is száraz és törett 
vagyon. 

24. Szombat. Sietnem kelletvén az Székely László 
uram lakadalmára ugyan idein indulék meg, és hogy 
annál többet mehessek, sidejébben szállhassak, csak 
egy végben mentem; sokat is kerülvén alkonyodólag 
érkezhettem csak Szent-Ágotára. Ma nagyobb, részint 
hegyes és sáros de nagy utat is jővén, lovaim igen 
elbágyadtak. Az idő mindazáltal mind nappal, s mind 
éjjel szép melegen, s tavaszi módon szolgált. 

25. Vasárnap. Nem várakozhatván előttem álló 
utam miatt, az praedikátió után innen is megindultam, 
s ebédre Nethusra, éjszakára pedig „(egy szó hiány
zik)" verdödénk. Istennek hála ma is, és éjszaka is 
szép napunk lön. 

26. Hetfö. Sirató estire én is másokkal együtt 
Székely László uramtúl Erkedre mára hivattatván, 
igen reggel nem indultam, és szántszándékkal való 
kerüléssel ebédre Szász-Keresztúrra érkeztem; az 
hol is postamester uramat az udvari ifiakkal együtt 
tanálók; de ö kegyelme semmit sem késvén, azonban 
én is ebédemet végeztem, hálni nagy idein beérkez
tem Erkedre; az hol is annak rendi szerént az va
csora víg lakással telek el. Ez nappal s éjszakai 
idő is szépen szolgált. 

27. Kedd. Isten kegyelmibül valóban alkalma
tos idők szolgálnak az mostani lakadalmaskodásra is. 
Tegnap az hivatalosokban feles főrend és urak is 
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gyülekezvén be, ma mintegy tíz óra felé indnlánk 
meg csak szép rendesen Erkedrfil; és noha csak egy 
mérföldnyire van az lakadalmoskodó hely, de felet
tébb lassan menvén, és az dispositiók közben igen 
gyakran meg is állván, csak délesti két óra felé 
érkezheténk Dersre; az hol is az fejedelem képét 
Bánffi Zsigmond uramat közönségesen szállására ki
sérvén eloszlánk; s mig az vőlegény eskűdtetése s 
ajándékok praesentálása véghez ment, elkésődvén 
az idö, hat óra tájban ülheténk le csak asztalhoz, és 
az sok ital s táncz után éjfél után oszolhatánk el. 

28. Szerda. Az tegnapi múlatás után nem szinte 
jól érzem magamat Jó reggel felkelvén holmi dol
gaimban foglalatoskodtam. Azonban az lakadalmi 
háznál másokkal együtt föröstökömezvén kilencz óra 
tájban, mintegy délesti másfél óra tájban raegindu-
lánk Dersbűl, és az násznépivei együtt és sötétedve 
érkezénk Szász-Rézdre; az hol is az italt, valamint 
tegnap, nem tágítottuk. Ma is egész nap, éjszakájá
val együtt szép tavaszi módon vis „(néhány szó ki
maradt)". 

29. Csölörlök. Szász-Kézdrül is mintegy reggeli 
hét óra tájban indnlánk; egy végtében megállapodás 
nélkül menvén érkezénk háló helyre Sáros nevű szász 
faluba; az hová is idein szállva meg asztalhoz is 
gyertya nélkül filénk le; s vig lakással töltvén az 
időt, itt is éjfél után fekheténk le. Az múlt éjszaka 
(eső) lön, nappal pedig igen sütő meleg; noha délután 
mintegy fertályóráig záporeső is esett. 

30. Pintek. Sárosról Isten jóvoltábúl szerencsé
sen megindulánk és Szász-Medgyesre kerülvén, az 
városon által is menvén, délelőtt érkezénk az Székely 
László vőlegény úr házához Pócstelkére; az hol is 
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délesti három óra tájban ülvén le az asztalhoz, sokáig 
való ital után eloszlánk, és ez napot is szerencsésen 
eltölténk, kiért is áldassék Istennek szent neve. Az 
múlt éjszaka, és ez mai nap is rekkenő lön. 

M á j a s . 
1. Szombat. Az ország rendelése szerént ez mai 

nap is böjti, de az böjtre nézve utolsó is lévén, meg 
kell vala fillenünk, de közönségesen is elunván az 
hosszas vendégeskedést, farsangolást kicsinytől fog-
vast nagyig mind eloszlánk; és elbúcsúzván gazdánk-
túl én éjszakára jöttem Hosszú-Aszó nevű szász falu
ba. Ma is napestig igen sűtett az nap; éjszakán is 
tiszta idő lön. 

2. Vasárnap. Könyörgést hallgatván Hosszú-
Aszórúl jó reggel megindultam, és ebédlő helyre 
mentem Karácsonfalva nevű oláh faluba, az hol is 
feles irásimat végezvén Berkest Maramarosba expe-
diálám, s majd majd későcskébben indulhatván, mind
azáltal jókor érkeztem Karkóba. Ma igazán nyári és 
felettébb is meleg idö lön; az múlt éjszaka is rek
kenő volt. 

3. Hetfá. Aprólékos dolgaimat végezvén, itt Kar-
kóban évén ebédet, s ebéd után megindultam sietvén 
az gyógyi fórödöbe, egy húzómban mentem Alke-
nyérre; az hová is vacsorára érkezek Orlai ur Bor-
berekbül. Ma délig nyári idö lön; de délután valami
vel rettenetes szél kezdett lenni, és estig is tartott, 
alig maradhattunk magunk is az nagy por miatt. 
Az múlt éjjel pedig tiszta meleg és csendes éjsza
kánk lön. 

4. Kedd. Jó reggel felkölteni, hogy hamarébb 
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érhessem az fórdöt; de az Gyalmár mellett való Ma
ros tartóztata sokáig bennünket, képtelen nagy szél 
lévén valamint tegnap, úgy ma is délig, és az múlt 
éjszaka is, de az mint hallom országszerte is még 
ezen két nap. Bajosan, mindazáltal még is minde
nestül fogva által költözőnk, és mintegy reggeli ki-
lencz óra tájban érkezénk; kétszer, és alkalmas ideig 
fórod vén ezen nap, és csak egyszer is évén. 

5. Szerda. Ezen napot egészen itt az fórödésben 
töltém, ma is kétszer förödvén. Azomban feles iroga-
tásim is voltak Khédei Ferencz uramhoz s másokhoz 
ide jővén az ö kegyelme szolgája levelekkel. Ma igen 
szép tiszta meleg idő lön; az múlt éjjel is pedig me
leg és csendes idő lőn. 

6. Csütörtök. Ez nap is szép melegen és sütősen 
szolgála. Ezt is kétszeri förödéssel töltém, és itt hely
ben. Ma is tegnaphoz hasonló szép napnnk lön; az 
múlt éjszaka is csendesen viselé magát. 

7. Pintek. Ez napon is egészen itt valék, sokfelé 
való írással. Azonban ma is kétszeri förödéssel tölt
vén el ez napot is. Ma is szép meleg nap lőn, úgy 
éjszaka is. 

8. Szombat Ma is itt az fördöben valék, csak 
egyszer förödvén, és nem is lévén igen jól. Marama
ros felé is expediáláro Pikkát. Azonban Ncűáczi uram
nak is vettem Bábolnárúl levelét, kiben hi házához 
holnap estvére; oda is Ígérkeztem. Teleki uramhoz is 
expediálám szabadosomat. Ez napon igen meleg idő 
lön; az múlt éjjel is szép harmatos idő. 

9. Vasárnap. Reggel és ebéd után is praedikátíót 
hallgatván Isten kegyelmibttl megindulánk, és Bá
bolnára érkezvén, Naláczi urammal ott is hál'am. Ma 
igen rekkenő meleg volt; magam isroazúlés bágyad-

3* 
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tan voltam majd délesti négy órakorig, igen menvén 
az hasam. Az múlt éjjel is tiszta csendes idö lőn. 

10. Hétfő. Jó reggel felkelvén Bábolnárúl búcsú 
vétlen jöttem el, és roszúl lévén az tegnapi mutatás 
után az kéméndi savanyúvíznél ebédlettem, az hol is 
sok savanyúvizet íván, többire napestig ma is hasrá
gás- és menés volt egyaránt rajtam; de mindazáltal 
szerencsésen vacsorára Hlyére érkeztem. Ma is nap
estig rekkenő meleg lőn; hanem délután vagy egy 
óráig esett ngyan szapora eső. Az múlt éjszaka is 
pedig szép harmatos tiszta idő lőn. 

11. Kedd. Ez napot nyagovassal, heveréssel, és 
étlenséggel töltettem; fördés gyomorfájás lévén ma 
is rajtam, csak kornyadoztam. Igen szép idö és me
leg lőn napestig; az múlt éjjel is pedig tiszta és csen
des idö lön. 

12. Szerda. Tegnap estve felé nagy köhögés 
esvén reám, igen roszúl voltam miája, mert az fejem 
{8 két felöl igen nyilallt; ki miatt ma is csak kopla
lással vettem eleit tovább lehető betegségemnek. 
Azonban Teleki aramnak is vettem egy kötés levén 
(tán levelét). Ez nap is szép tiszta, és az múlt éjszaka 
is csendesen szolgált 

13. Csütörtök. Az harmadnapi kornyadozástúl, 
s étlensígtűl elbágyadván áert akarván kapni, jó reg
gel felköltem, és vadászni mentem; az hol is az ször
nyű hévséget s rekkenő meleget megunván vissza
jöttem, és sötét estig víg lakással s mulatással töltet
tük az időt. Az múlt éjjel is csendes idő lön. 

14. Pintek. Istennek hála ma jobban érzem ma
gamat. Délután az Maroson mentem által sétálni s 
csaknem estig oda voltam. Ma is igen meleg rekkenő 
idö volt; az múlt éjszakán is szép tisztán szolgált. 
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15- Szombat. Ez napot csak bennüléssel s olva
sással töltettem el; kimentem ugyan kevéssé vadász
ni is, de mit sem késvén mindjárt megtértem. Ebéden 
Józsika Gábor aram lön nálam. Ma k nyári meleg 
lön; éjszaka is szép csendes idő. 

16. Vasárnap. Ez napon annak rendi szerint 
Isteniszolgálatban foglalatoskodánk. Homályos idö 
lön estve felé, nappal pedig meleg világos idő lön. Az 
múlt éjszaka is csendesen viselé magát. S érkezek 
Teleki aram szolgája is estve felé levelekkel. 

17. Hetfó. Az múlt éjjel is csendes idö lön; ha
nem virradta felé hajnalkor esett szép záporeső, de 
csak egy óráig ha tarthatott. Nappal pedig napestig 
változó idö lön, mert három ízben is kezdett az eső 
esni, de mindjárt tiszta és fényes napra fordalt. 
Egyébiránt valóban kívántatnék az eső mindenféle 
vetésre. 

18. Kedd. Jó reggel elkészültem vala, hogy men
jek vadászni, de mindenfelöl beborulván Istennek 
hála szép és szapora esőnk lőn, és majd délesti há
rom órakorig tartott, ki miatt is vadászatank elmú
lok. Hanem estve felé Józsika Gábor aram instantíá 
jára vacsorára mentem Branyicskára, s ott is háltam. 
Az múlt éjjel is nagy eső volt 

19. Szerda. Jó reggel felkölteni, és vadászni men
tem vissza Dlye felé, de roszúl lévén az tegnapi mú
latás után, és esőre is állván az idő, az vadászokat 
oda hagyván íziben eljöttem, és haza érkezvén me
gint ujobban esett az esö, mely is estig tartott. Az 
múlt éjjel is esett egy darab ideig, alkalmasint meg 
is ázott már az föld. Mát csak heveréssel s aluváasal 
töltettem el inkább. 



38 

20- Csfltörtöh. Ma holmi aprólékos dolgaimhoz 
s olvasgatásimhoz láttam. Mind az múlt éjjel s mind 
(nappal) képtelen nagy és estig tartó szél lévén. 

21. Pintek. Jó reggel kimentem vadászni Jófón (?) 
túl; sok szép helyeket járván semmi szerencsénk 
nem volt; estve felé térhetek meg csak, és hátrama
radt részét ez napnak múlatásban s borozásban töl
ténk el. Ma igen szép csendes nyári idő lön; az múlt 
éjszaka is hasonlóképpen. 

Z2. Szombat. Ez napot is itt Hlyén benn, és me
zőn való kijárással is töltém el. Érkezvén Teleki 
uramtúl is levelem, kiben irja ma egy hete virradóra 
szegény Sstihai Mátyás uramat Maramarosban Ro-
salyán az szathmári talpasok 180 maga házánál meg
ölték és lövöldözték volna. Szánja és irgalmazzon 
Isten neki, ily véletlenül kellé ily hazánk tagjának 
bujdosásában elveszni. Ma is szép csendes időnk lőn; 
hasonlóképpen az múlt éjjel is. 

23. Vasárnap. Az mai nap devotióval múlék el; 
gyalog sokat is sétálván, azonban Teleld uramnak is 
rescribálván. Ma is meleg nyári nap lön. 

24. Hetfó. Ez nap is szép melegen szolgálván, és 
az múlt éj is csendes lévén, mezőre való kinsétálá-
sommal telek, semmi újságot nem hallhatván. 

25. Kedd. Igen szép nyári meleg nap volt ma 
is; már is igen kiszáradt az föld, az kiben kívántat
nék az eső. Többire csak mezőben ide s tova való 
járással s lovaim föresztetésével múlék el töllem az 
nap. Az múlt éj is csendesen viselé magát. 

26. Szerda. Ma igen meleg nyári nap lön; az 
múlt éjszaka is csendes idő volt; de estve felé bebo
rult, és szomorú és esőre álló idő láttatott lenni, de 
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nem eshetek semmi is. Mát csak benlétellel, és olva
sással töltém el. 

27. Csütörtök. Ez napot is az illyei házomnál 
töltém; érkezvén leveleim is az országgyűlésének 
pro 30 praesentis terminálása felől; melyre nékem is 
fel kelletvén fáradnom Fejérvárra készülgetvén. 
Azonban délesti három óra után estve felé rettenetes 
nagy s iszonyú szél lön, majd egy óráig s annál is 
tovább tartó, mely is az hegyeken s némely falak 
határán jégesőt, ide alá pedig kevés ideig tartó szép 
esőt szerze. Az múlt éjjel szép csendes idő lőn, nap
pal is három órakorig sütős meleg lön. 

28. Pintek. Semaei oramék tegnap búcsúzván el 
tőlem, ma reggel visszaindulának az táborra. Ma
gam pedig hajnalban kimentem az Bozra (?) va
dászni; az hol is szarvasokkal igen szép mulatságom 
lön. Retteit sok fizetés után elszalasztok; az harma
dikat pedig elfogatok; melylyel is ebédre Hlyére meg
tértem. Reggel kedvetlen esőre álló idő lőn, azután 
estig szép meleg nyári idő, eső is kezdett két ízben 
is esni, de kevés ideig tartott. Ma sem levelem, sem 
hírem sehonnan sem érkezett. 

29. Szombat. Ma is de nem igen reggel kimen
tem vadászni; de nagy szél kezdődvén szőlőmet tekint
vén meg megtértem. Ma napestig is hives és szellős 
idő lőn, bízvást kelhetett az mente. Isten oltalmazzon 
dértől. Az múlt éjjel is nagy hideg idő lön. Érkezek 
Török Mátyás is levelekkel. 

30. Vasárnap. Ma is délig hideg és nagy szél is 
volt; délután pedig csendesedvén estve felé meleg 
kezdett lenni. Ez napot is itt és praedikátiók hallga
tásában töltvén, s délután az szállás, és idein korán 
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élés beszállítás kedvéért Baratwvski uramat Fejér-
várra küldvén. Az múlt éjjel is bives lön. 

31. HetfŐ. Elakarván Isten kegyelmébül bolnap 
indulnom, holmi dolgocskáimhoz s készülgetéseimhez 
láttam. Ma Istennek bála szép meleg nyári nap lön; 
és ez éjszaka is csendes idö lön. 

J ú n i u s 
1. Kedd. Jó hajnalban felkelvén meg is indulék 

Fejérvár felé. Utómban az Boz nevű helyt meg is 
vadászván ebédre az kéméndi savanyúvízhez, éjsza
kára pedig Foltra mentem, betérvén ebéd után Na-
láczi uramhoz is Bábolnára. Ma délig csendes és 
tiszta nyári idö lön; úgy az múlt éjszaka is. Délután 
pedig sötét estig derekasint vert bennünket az eső. 

Z. Szerda. Ma isjóregg indulék meg egyhuzom-
ban menvén Vinczre, az bol is az újkeresztényeknél 
evén ebédet, délután három óra tájban érkeztem be 
Fej érvárra még együtt tanálván az országot. Ez 
elmúlt éjjel is az estétül fogvást viradtig, és ma is 
délig mind egyaránt és szaporán esett az esö, való 
ban nagy sárt is csinálván, és az földet is megáztat
ván. Ide érkezvén Teleki uramhoz és udvarhoz is 
mindjárt felmentem. Délután estig homályos de nem 
volt esős idö. 

3. Csötftrtök. Ez napot egészen itt Fejérváron 
töltém. Ebéden udvarnál, vacsorán pedig szállásomon 
lévén. Ma délután az ország is eloszla, megtiltván 
egészen semmifelé fejedelem az múlt esztendőkben 
vert új pénzt senki az országban el ne vegye. Jöttek 
hírünk s leveleink mind portára s mind Lengyelor
szágba küldett atyánkfíaitúl az múlt két három nap
nak forgása alatt; kik is Istennek hála jóval bíztat-
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nak. Az Lengyelországba mentek pedig bizonyosan 
cum effectu, és pro 29 praesentís Radnótra való meg
téréseket s elérkezéseket írják. Már is az urakban 
sokan eloszolván elmentek, úgy Teleki uram is estve 
felé. Ma csaknem estvéli hat óráig esö ugyan nem, 
de homályos idő volt; hat óra felé pedig kevés ideig 
tartó ragya volt; és az múlt éjjel is nemsokáig 
tartó esö. 

4. Pintek. Ez napot is itt Fejérváratt többire 
heveréssel töltém. Tegnap reggel én is az itt resi-
deáló francziai követ látogatására menvén, már«o' is 
eljött hozzám. Udvarhoz is ebédelött felmentem; dél
után pedig csak az szállásomon contineáltam maga
mat , holmi irogatást is tevén, és ebédután Szálai s 
Gyurkács uramék is Hlyére visszamenvén az inne-
pekre. Ma két ízben is, de nem soká tartó eső volt; 
az éjjel is pedig volt egy kis eső. 

5. Szombat Ma is délig Fejérváratt voltam; dél
után pedig az áldott innepekre nézve kimentem Kar-
kóba. Délig tiszta és meleg idő, délután pedig egy 
kis ideig szapora esö kezdett esni; jókor is érkeztem 
Karkóba. 

6. VisárBap. Legyen áldott Istennek szent neve 
érette az áldott pünkösdi napokat is megengedte ö 
Szent Felsége érnünk mind ennyi alkalmatlanságok
ban is. Isten könyörüljön Szent Fiáért rajtunk, s 
adja az következendöket édes hazánkban kegyesen, 
és szerencsésen eltöltenünk. Ez napot praedikátiók 
hallgatásában mulatánk el, kfilömben is igen meleg 
tiszta nyári idö levén; hasonlóképpen az múlt éjjel is 
szép csendes idö lön. 

7. Hetfó. Ma is délig ittmulatékKarkóban,prae-
dikátiót is hallgatván. Délután pedig bementem újob-
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ban udvarhoz Fejérvárra; az hol is vacsorát magam 
szállásán övem. Ma is szinte estveli hat órakorig 
szép nyári idő lön, estve pedig felettébb való sza
pora esö lön. 

8. Kedd. Napestig itt lök Fejérváratt, két ízben is 
feljárván udvarhoz. Az múlt éjjel is egy kis esö lön. 
Voltam az francziánál is, holmi dolgaimat is végez
tem. Ma pedig napestig szép idö tartott. 

9. Szerda. Istennek hála ma napestig szép meleg 
nyári idö lön. Ebédig itt lönk Fejérváratt; ebédután 
pedig az fejedelem, s az francziai követtel az gyógyi 
fördöbe megindultunk, és éjszakára vadászva érke-
zénk Vinczre. 

10. Csütörtök- Jó reggel felkelvén urunk megin
dula, és ebédig vadászván Alkenyéren ebédlett ö nagy
sága, s hálni pedig az fördöbe beérkezett. Igen sütős 
meleg lön, és éjjel is tiszta nyári idö. 

11. Pintek. Napestig is az gyógyi fórdöben la-
kánk, förödvén kétszer én is; s avval múlék el az 
nap. Egyébiránt az múlt éjszaka is, ma is meleg 
idö lön. 

12. Szombat. Ez napot is fórödéssel tölténk el; 
hasonló szép meleg nyári napunk lévén ma is mint 
tegnap, úgy az múlt éjszaka is. 

13. Vasárnap. Itt valék ma is napestig, ma ö 
nagyságával csak egyszer förödvén. Szárazságra haj
landó rekkenő idö, és igen meleg lévén ma is. Eléggé 
is hivám ö nagyságokat Hunyadra, de nem jöhetvén 
el, az* francziai követet, és az udvariakban is felesen 
bocsátott el holnap velem ö nagysága. Semmi olyas 
hirek eddig nem érkeztek. 

14. Hetfó. Esten kegyelmibfll jó reggel megindu-
lánk az förödöbül, és egyhuzomban Hunyadra verdö-
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dénk, az hol is sokat mulatván, ez nap szép melegen, 
és az múlt éjszaka is nyári módon esősen telek el. 

15. Kedd. Az tegnapi múlatás után majd roszúl 
lévén, és kivált az francziai követ, majd késöcskén 
kelbeténk fel, és a mia későn is indulbatánk Haczok 
felé; az hova is vadászva menvén ebédre ugyan több 
becsületes emberekkel együtt ugyancsak elérkezénk; 
és ugyan Haczokon évén vacsorát is ott is hálánk. 
Ma napestig sütős és igen meleg nyári nap lön; s az 
éjjel is csendes tiszta idő volt. 

16. Szerda. Ma jó reggel felkelvén az franczia 
barátságáért Ulpia Trajanát mentünk látni; az hon
nét is visszatérvén, egyhuzomban mentünk és sötétre 
Hunyadra. De délesti négy óra felé érkezheténk 
csak; az hová feleségestül több becsületes emberek 
is concurrálván Hieronymus András deák nevű becsü
letes ember szolgámnak szolgáltattam ki lakadalmát; 
s ezen napot vígan és sok tánczczal töltvén el. Ez 
nap is egészen szép tisztán szolgált; hanem délesti 
három órátúl fogván mintegy két óráig kimondhatat
lan és hirtelen múló záporeső volt, mely is hamarjá
ban nagy árvizet, és sok károkat szerze. Az múlt 
éjszaka pedig csendes és tiszta volt. 

17. Csfttörtftk. Az tegnapi múlatás után majd in
kább mindnyájan kornyadozván lévén sokáig hever
tünk ; mindazáltal ebéd felé ugyan csak felkelénk, és 
asztalhoz leülvén ebéd felett ma is alkalmas ideig 
mulatván, annak rendi szerint az menyasszonyt az 
véle levőkkel magam (egy szó hiányzik) s Hosdátra 
elküldettem; és magam is az francziával s több ve
lem levő udvari becsületes rendekkel elindulok, és 
éjszakára mentünk Aranyra. Ma igen szép és nyári 
meleg nap lőn; és az múlt éjjel is tiszta idő volt. 
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18. Pintek. Világos viradtig tánczólván Aranyon 
igy az szállásunkon csak félfertályig sem voltunk, 
hanem mindjárt beülvén az szekérbe elindulánk, és 
ebédet Balomiron évén, és az francziát is Fejérvárra 
az szállására kisérvén, s udvarhoz is felmenvén éjsza
kával ugyancsak Karkóba verdödém, ebédre hol
napra várván Teleki uramat az asszonnyal együtt. Ma 
is igen szép tiszta és melegen telek el az nap; és az 
múlt éjszaka is szép csendesen. 

19. Szombat. Sokáig heveréssel s aluvással 
töltvén reggel az napot az sok fáradsághoz és alkal 
matlansághoz képest, azonban ebédre érkezek Teleki 
uram is magyarországi companiájával együtt; ebéd 
után pedig ugyan csak be kellé ő kegyelmével udvar
hoz mennem; és Fejérváratt is hálék. Ma, és éjjel is 
úgy szolgált az idő mint tegnap, semmi eső nem lévén. 

20. Vasárnap. Ez napot egészen itt mulatám el; 
helyben tanárván Macskási Boldizsár és Fajgel Péter 
uramékat az fejedelem ő nagysága és részünkről 
Lengyelországba marchio de Bethunehoz expediált 
követeket, kik is Istennek bála kívánságunk szerént 
való válaszszal jővén Farkas Fábián uramat egy fran 
cziával hagyták el magoktúl az pénzzel, és egyéb 
ezen. dolgokhoz tartozó (egy szó hiányzik); melyre 
nézve egy részét ezen napnak Isteniszolgálatban, és 
más részét az beszélgetésben s egyéb dolgaimban 
töltém. Szépen s melegen szolgálván ez nap is, úgy 
az éj is. 

2'. Hetfö. Az méltóságos fejedelem alkalmas 
idötül fogva vendégségbe hozzám igirkezvén, ma 
ebédre hozzám kijött, és én is Karkóba; az hol is 
sokáig vígan mulatozván s végre elmenvén, estve 
felé én újobban Vízaknára Nalácá András föhof-
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mester úr fia lakadalmára indulék, és alkonyodván 
Csesztvéhez tartozó réteken megszállék, á ott is há-
lék, elkésérvén azért 6 nagyságát is egykevéssé. Ma 
is hasonló nyári szép napunk lön; és éjjel is csen
des idő. 

22. Kedd. Jó hajnalban az mai napon lejendö 
lakadalomra nézve megindultam, és úgy mentem 
azért, hogy mind az násznépet az városon kivfil, Te
leki uram lévén násznagy, s mind az koszorúzókat 
még az (egy szó — hihetőleg „város" — kimaradt) 
előtt tanáltam; mely is végeződvén, ceremóniával 
menénk be Vízaknára; és négy óra tájban ülvén le 
asztalhoz, éjfél után bomlánk el. Istennek hála min
den alkalmatlanság nélkül múlván el ez nap is 
tőlünk, és tisztán s melegen; az éjszaka is szép csen
desen. 

23. Szerda. Messze lévén Péterfalva az háló hely, 
jó idein az sok ceremóniához képest megindulánk, és 
falatozni Teleki urammal Szerdahelyen mégis meg-
szállánk; az hol is keveset késvén jókor érkezénk 
Péterfalvára, és ott is hálánk. Ma szapora és jó dara
big tartó eső lön; de az múlt éjjel tiszta idő volt. 

24. Csütörtök. Ma reggel sem sokat kesénk, ha
nem megindulván Isten jóvoltábúl, és egyhuzomban 
menénk Bábolnára az örömatya házához; és ez napot 
vígan töltők el. Ma délig mind rekkenő meleg vala; 
délután pedig esős idő volt, úgy az éjjel is. 

25. Pintek. El akarván az urak és főrendek bo
molni, ebédre Nátácú István uram bennünket meg-
maraszta, s ebéden itt is lőnk. Ebédután pedig Beth
len Farkas és Teleki uramék feleségestül több főren
dekkel velem együtt megindulának Hunyad felé, és 
ott is hálának; nagy jó kedvvel ésvígan mulatozván 
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el'ez nap hátramaradt részét; és tisztán is múlván el 
ez nap, s az éjszaka is csendesen. 

26. Szombat. Az tegnapi múlatás mian majd töb
bire mind roszúl vagyunk; mindazonáltal ma is ebé
den az urak itt lőnek nálam, Bethlen Farkas és Elek 
uramék menvén el csak reggel. Teleki nramék is pe
dig közönségesen ebédntán elsietének Aranyra, és 
nálam csak Pécsi Lörincz,Kemény Boldizsár, Szepesié* 
Csernél Pál uramék maradván. Ma napestig tartó rek
kenő meleg lőn; és az múlt éj is csendesen múlék el. 

27. Vasárnap. Hátramaradt dolgaimat végezvén 
reggel Aranyra mi is megindulánk, és Toroczkai Ist
ván uram leánykája keresztelésében én is egyik ko
ma lévén, ez napot egészen itt töltők. Meleg időiévén, 
ma is és az múlt éjjel is tiszta idő lőn. 

28. Hetfó. Aranyrúl is Isten jóvoltábúl megindu
lánk , és ebédre újobban Bábolnára betérénk; az hol 
is alkalmas ideig mulatván ebédután mind is elme-
nénk. Sok időt foglalván be az Maroson való által-
költezés, mindazáltal Isten kegyelmibül jókor érke-
zénk Vinczre, noha az Maros partján az késés mellett 
nagy és alkalmas ideig tartó eső lévén valóban is 
megvere bennünket; estvefelé mindazáltal tisztulásra 
fordult. Áldassék Istennek szent neve ma aratott 
búza kalangyát is láttam. 

29. Kedd. Ma lévén Borberekben az Mikó István 
uram lakadalma Balpataki uramnál, és ott is Teleki 
uram viselvén az násznagyságot, sokáig várakoztunk 
az vőlegény és násznépe után; nagysoká ők is köze
litvén Teleki urammal eleikbe kimentünk, és vélek 
megegyezvén Borberekbe bekísértük; az hol is Teleki 
uram szállásán falatozván anuak rendi szerint az laka-
dahui ceremóniák is azután kis idővel véghezmentek, 
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elég tisztességes és feles vendigbtil álló lakadalom 
lévén. Éjszakára pedig az várba Vinczre mentünk. 
Délesti három óratúl fogva sötét éjszakáig nagy 
esö esvén. 

30. Szerda. Teleki uram némelyekkel elmene; én 
pedig feles becsületes emberekkel az gazdának és az 
örömatyának sok reménykedésekre nézve ez napon 
is megmaradék, annak rendi szerént föröstökömet 
és ebédet is evén, és vígan sok tánczczal töltvén el 
ez napot. Ma nem esek esö, hanem valamint az éjjel, 
ma is tiszta idő lön. 

J ú l i u s . 
1. Csütörtök. Mihent valamennyire megvilágoso-

dék Borberekbűi az Orlai uram bázátúl megindnlék, 
és ebédre Karkóba érék, s ott is hálék. Paraholni 
kezde ma is az eső; és felleges idő, az múlt éjjel pe
dig eső nélkül való csendes lön. 

2. Pintek. Holnapra szólván az radnóti gyűlésre 
való commissiók, az közönséges jóra nézve megindu
lok ebéd után, és hálni mentem Szentkirályra Bánffi 
Zsigmond uramhoz. Ma napestig sütős meleg és tiszta 
nyári napunk lőn, noha az múlt éjjel esett kevéssé az 
eső, és néhut eső is volt. 

3. Szombat Sietvén Radnótra jó reggel megindn
lék, és sarok is nagyok lévén noha csak paripán 
vagyok, de szaporán nem mehetek; és az ebédlő 
helyre Landorra déltájban, az háló helyre pedig Rad
nótra 4 óra tájban délután érkezhetém, mind melegen 
és sütősen s tisztán viselvén az idő magát; hanem 
Radnóthoz közel hogy volnék szapora zápor-és kőeső 
vére meg bennünket; de ez sem sokáig tartott, és 
estvefelé tisztán fordult; éjjel is úgy. 
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4. Vasárnap. Mát egészen itt töltém. Már is egy
nehányan az urakban megjöttek; de az mi dolgaink
kal Teleki uram után várakozánk. Az végbeliektűl 
is követek jöttek. Mintegy délig szép idö tartott, de 
délután esős és. homályos idő kezde lenni, ki mia az 
délesti praedikátióra sem mehetek fel, egyébiránt is 
mulatván sokáig ö nagysága az estve. Az éjjel pedig 
csendes idő volt. 

5. Hetfó. Teleki uram, leánya Apafi Miklósné 
asszonyom betegsége miatt, bejövetele holnapra ha
ladván , udvarnál levő magyarországi atyafiakkal 
együtt az én szállásomon tartánk együtt conferentiát 
az dolgokrúl. Isten kegyelmibül beérkezvén tegnap 
estve az franczia követtel és az pénzzel Farkas Fá
bián uram is; ki is egész relatiót tévén Fajgel uram
mal, Istennek áldassék érette szent neve kívánt vá-
laszszal tértek meg. Melyre nézve is magunk közzűl 
választánk követeket az m. fejedelemhez, adjungál-
ván melléjek az végbeli követeket is. Ma szép tiszta 
idő volt. Magam minekelőtte udvarhoz mentem volna 
az francziához mentem, s onnét úgy tértem udvarhoz, 
ott ebédelvén és vacsorálván is. 

6. Kedd. Teleki uram is béérkezék jó reggel, és 
az mi követeinknek is lőn audientiájok. Én az teg
napi hosszas italátúl ö nagyságának igen roszúl vol
tam , ki miatt az palotán sem voltam; hanem ebéd-
után menék az Teleki uram szállására. Ma igen szép 
nyári nap lőn. És az mi választételünk is halad ben 
forogván az temetés előtt az dolgok. Az múlt éjjel 
tiszta és csendes idő volt. 

7. Szerda. Ez napot is az sok discursussal egé
szen itt töltök várván jó reménységgel az kívánt vá-
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laszt. ígen szép nyári napunk lévén ma is, és az múlt 
éjjel is szép tiszta világos éjszaka lön. 

8. Csütörtök. Tegnap s tegnapelőtt mind csak 
kornyadoztam, melyre nézve is csak az szállásomon 
continunskodtam, noha beszélgetés kedvéért az fran-
cziához s Teleki uramhoz feljártam. Ma pedig ebédre 
felmenvén újobban az mulatóshoz foga az fejedelem. 
Ma esős időnk lön, de kevéssé tartó; és az múlt 
éjszaka is volt egy kis esö. 

9. Pintek. Isten kegyelmébül úgy látom jóra for
dulnak az dolgok az tanácsban conclusumba menvén 
mi is megsegíttessünk, és Kapi uram is bizonyos 
respectusokra nézve az adóval maga menjen be az 
portára. Mi is egész napot magyarok az beszélgetés
ben tölténk. Ma szép nyári napunk lön; úgy az múlt 
éjjel is. 

10. Szombat Szinte elunván itt az lakást ma az 
fejedelem ö nagysága az tanács eleibe negyed ma
gammal behivatváu bennünket az megsegítésnek mo-
dalitási az franc ziai követ jelenlétiben megmondattat-
tak; kiért is áldass ék Istennek szent neve. Maga Te
leki ur jó reggel elméne Szent-Péterre; én is pedig az 
publikumokban levő beszédemet az francziával végez
vén, az végbeli követ atyafiakkal Serédi, Orlai, Macs-
kási uramékkal azonkívül ebédre menék Kutyfal-
vára Pekri uramhoz. Az végbeliek is sietvén princi-
palissokhoz az dolgok determinatiójával, és az len
gyel hadakhoz posta menvén, én is estvefelé megsza
badulhatván éjfélutánig mind mentem; és szállván 
meg Magyar-Lapádon, s viradtig ott is hálván. Dél
után kezdett egy kis esö esni; ki is megállván, estve
felé újobban szaporábban ; egyébaránt szép csendes, 
és tiszta éjszaka lön. 

MOMUU. UL'NO. BIST. SCRIPT. XVIII. 4 
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11. Vasárnap. Ebédelött jóval haza érkezem Kar-
kóba; de az indulásnak rövid terminusára, és sok 
készületemre nézve itt is kevés dolgaimat végezvén, 
mintegy délesti két óra után ugyancsak elindulék 
Hlye felé; és az^vinczi réteken ettem vacsorát, és ott 
s háltam. Ma tiszta idö, és szép nyári takarodó na
punk lön; és az múlt éjjel is csendes és tiszta idő lön. 

12. Hetfó. Jó regg megindulok az vinczi rétek
ről, és Csóra felé menvén magam, de Barcsai uramék 
közzül egyet sem tanaiván, ebédre Szászvárosra érke
zem ; az hol is ebédet evén és délest aluván is keve
set, követem utamat Hunyadra. De Piskinél Barcsai 
Mihály ur élőmbe jővén be kellé mennem. Az honnat 
is csak késő estve jöhetek el, és az pestesi réteken 
voltam viradtig. Hasonló szép napunk lön ma is mint 
tegnap; az egy, hogy délután kezdetin kevés eső 
(kezdett) lenni. 

13. Kedd. Felébredvén, és fel is öltözvén hat óra 
előtt mentem be reggel Hunyadra; az hol is az mint 
lehetett dolgocskáimat jó rendbe vévén délután ugyan
csak eljövék, és hálni Németibe szállék meg. Isten
nek hála ma is szép takarodó napunk lön; és az múlt 
éj is szép világosan szolgált. 

14. Szerda. Jó regg költem fel, és ebédelött jó
val hajték Hlyére. Itt lévén napestig dolgaimhoz'és 
az készülethez láttam. Ma is hasonló idő lön mint 
tegnap. 

15. Csötörtök. Mát is dolgaim körül való fogla
latosságban töltém el; táborba menő hátas lovaimat 
is abrakra fogatván, mezőre is aratókhoz és az lovak
hoz kijárván, s reggel is pedig az alkalmatos idöhez 
képest vadászni kevéssé kimenvén, és hamar meg
térvén. 
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16. Pintek. Jó reggel felkelvén az dolgokhoz és 
készülethez láttam, és ebédre az Bos nevii kaszáló 
rétek helyéhez mentem szénát takartatván s kaszál-
tatván; az hol is ebéden megcsömörölvén, ebédután 
förödni is tanálván, csak elíg mehetek haza rettene
tes rekkenő meleg is lévén; estvefelé pedig az hideg 
is derekasint ellelvén vacsorát sem ettem. Az meleg 
délesti 4 órakorig tartott, azután nagy szél támadott, 
és az hegyeken nagy eső is esett, de végre hat óra 
felé az is elmúla. 

17. Szombat. Az tegnapi csömör miatt ma is csak 
kornyadoztam, mit sem évén napestig; mindazáltal 
magamat felvervén ugyancsak kimentem az aratók
hoz, s az mint lehetett készülgettem. Igen szép taka
rodó idő lön ma is nappal; éjjel pedig tiszta hold
világos. 

18. Vasárnap. Ez napot Isteniszolgálatban töl
ténk, és holnap akarván eltávoznunk készülgetvén 
is. Tegnap Józsika Gábor itt lön nálam. Ma is pe
dig hasonló napunk lön. 

19. Hétfő. Isten jóvoltábúl jó reggel táborozásba 
való menetelemet ezen házomtúl elkezdem, magam 
csak egynéhányad magammal menvén Hunyad felé; 
és ebédre Németibe, éjszakára mentem Hunyadra; 
nagyobbrészint pedig szolgáimat, cselédimet helyén 
hagyván rendeltem', holnap reggel induljanak s men
jenek igyenesen Karkóba. Vettem estvefelé Kapi 
uram levélét is az Haczokon lejendő gyűlés felől. Ma 
napestig szép takarodó nyári napunk szolgála; az 
éjszaka is pedig csendes és tiszta lön. 

20. Kedd. Sokféle foglalatosságimra nézve ez 
napot akaratom ellen is itt kellé töltenem elég dol
gom lévén. Érkezek Barcsai Ábrahám uram is ebédre 



52 

és KendeffiLászló uramék is vacsorára. Éz nap is szép 
nyári nap lön; az múlt éjjel is pedig eső nem volt. 

21. Szerda. Itt való házaimnál is dolgaimat rend-
bevéve, és ebéden itt is falatozván Isten kegyelmébfll 
mindenestül fogvást elindnltam; és lassan akarván 
járni hálni csak Padra mentem; az hol is vettem Te
leki uram levelét. Istennek hála ma is hasonló szép 
napunk lön; ágy az éj is mint tegnap. 

22. Csütörtök. Lévén holmi iratásim Padfúl nem 
szinte idein indulhaték, és lovaimban, szekereimben 
hogy lassabban járjanak az alsó útra küldvén magam 
ebédre mentem Csórára Barcsai Péter uramhoz; az 
hol is sokáig mulatván éjszakával ugyancsak Karkó-
ba verdödtem, és ott is háltam. Ma is igen szép 
nyári takarodó nap lön; tisztán szolgálván az múlt 
éjszaka is. 

23. Pintek. Radnótra igyekezvén Teleki uram hol
napra , az mint lehetett itt is dolgaimat rendbevévén, 
és holnap Baranovski uramnak is vezeték lovaimmal 
és némely szekereimmel megindulni parancsolván 
Szilágy felé, magam is délután megindulok és éjsza
kára Magyar-Lapádba verekedem, együtt lévén Or-
lai és Szálai uram is velem; és mind magam 8 mind 
egynehány szolgám csak postalovakon indulván. Ma 
is tiszta időnk, és az éjjel is az lön. 

24. Szombat. Virradta előtt indulván Magyar-
Lapádrúl, azonban az lovak etetésével Forró mellett 
magam is falatozván kevéssé déltájban érkeztem 
Radnótra, mindjárt fel is menvén udvarhoz. Vacsora 
tájban érkezek Teleki uram is. Hasonló szép taka
rodó időnk lön ma is, úgy éjjel is mint tegnap. 

25. Vasárnap. Ez egész napot inkábbára az fran-
cziai követekkel, kik is most udvarnál hárman van-
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nak, és az Teleki urammal való beszédben töltém, Az 
minapi elvégezett deliberatnmok recenseálódván sem 
az udvart, sem Teleki uramat azoktúl idegennek nem 
látom. Van csak hátra innét elbúcsúznunk, és némely 
reqnisitumok szereztessenek még meg. Egy kis kő
eső volt, de inkábbára szép csendes tiszta idő lőn; 
szép holdvilágos lévén az múlt éjszaka is. 

26. Hetfó. Ez napot is sok pro et contra való dis-
cursusokban tölténk el; mulatván az fejedelem ö 
nagysága is; és az idő is mind nappal éjjel szép csen
desen viselvén magát; nagy meleg is lévén. 

27. Kedd. Az tegnapi múlatás után nem érzem 
szinte jól magamat; mindazáltal Boros nevű postának 
portárúi való megtérését hallván, felverem magamat; 
és kevéssé az francziák látogatására menvén, azután 
felmentem udvarhoz, s Teleki ur szállásán tanáltam 
már kíszen portárúi nékem írt leveleket, írván az mi 
követ atyánkfiai mind urunknak s mind Teleki uram
nak , kikben is megtérésekig való megindulásunkat 
felettébb disvadeálván bizonyos ratióra nézve. Tudó
sítások valóban alkalmatlanul esett, sok scrupulust 
az emberekben és majd az dolognak elbomlását sze
rezvén. Mindazáltal addig addig disponálván ö nagy
ságokat és ő kegyelmeket, láttatnak előbbi resolu-
Hójokban constansoknak lenni. És ez nap többire 
ebben tölt, ebédután mulatván újobban is az fejede
lem ö (nagysága). Időnk is ma igen szép és meleg 
szolgált. írtam én is az portán lévő atyafiaknak hol
napután menvén újabb posta. Azonban én is elbúcsúz
ván az fejedelemtül, és fejedelemasszonytúl ő nagy
ságoktól solemniter, és Teleld uram is hazamenvén, 
én még az francziai követek szállására mentem, és 
onnét is sok beszéd után déleeti 4 óra után szabadul-
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hatván meg tölek is elbúcsúztam. Délesti két óráig 
szép meleg takarodó idö lön; azután rettenetes szél, 
és szörnyű sűrűséggel kőeső kezde lenni s esni, elan
nyira, hogy az ablakokat is berontotta, s jó darab 
ideig is tartott, s meg is esett az radnóti szőlőnek. 
Azután estig homályos idő, s az múlt éjjel pedig tiszta 
idö volt. 

28. Szerda. Tegnap estvefelé indulván meg Rad-
nótrúl az múlt egész éjjel jöttem sohol nem állapod
ván meg, s reggeli nyolcz óra tájban érkeztem Kar-
kóba, útamban kevéssé Mindszentre Budai Péter 
uramhoz is betérvén. Ez napot egyéb és gyónáshoz 
való készületben töltém. Ma megint tiszta és szép me
leg nyári idő lön. 

29. Csölörtök. Isten ne vegye panaszul mások
kal együtt communicáltam jó reggel, s azután mind
járt Baranovski uramtúl el nem küldett nagyobb rész 
szolgáimat újabban expediálám Beszterczeszékbe 
quartélyba Csuti urammal; magam is pedig ebédután 
Kövend felé megindulék, és hálni mentem Orbóra. 
Igen szép nyári napunk lön ma is; az múlt éjjel is 
csendes idö lévén. 

30. Pintéit. Orbórúl is megindulván reggel, ebédre 
Inakfalvára, s ott déli álmot aluva, éjszakára Ko-
csárdra érkeztem. Kevés ideig szép meleg nap tart
ván , de mind előtte az ebédnek s mind utánna esőre 
kezde az idö fordulni, de nem sokáig tartó; az múlt 
éjjel pedig csendes és tiszta éjszakánk lön. 

31. Szombat. Kocsárdrúl Gyéresre akarván men
ni , de Rhédei ur ott nem lévén, igyenesen mentem 
ebédre tordai puszta házamhoz, és ez nap ott is hál
tam. Az út igen megnehezedett, mert az múlt éjjel 
képtelen szeles záporeső lön, ki miatt Kocsárdon 
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éjszaka az csűrben sem maradhattam meg, valóban 
nagy sárt is szerze, noha ma reggel szép takarodó 
meleg nap lön. 

Augustus 
1. Vasárnap. Igen reggel meg nem indultam, 

mert közel lévén az hálóhely Kolozs, még elsőbben 
Tordán falatoztam, Bethlen Miklós és Vér Gy'&rgy ura-
mék is szállásomra jővén; evén mindazáltal megindul
tam, és nagy időn érkeztem Kolozsra az kamaraház-
hoz szállván, és még mezőben is az lovakat alkal
mas ideig etetvén, s ott is hálván. Igen szép s rek
kenő meleg lön ma is; és éjjel is csendes idő. 

2. Hetfó. Az éjszaka vévén Jthédei Ferencz uram 
levelét Kolozsvárról 8 vagy 9 lóval az ő kegyelme 
kérésire B egy hintóval magam mentem ebédre Ko
lozsvárra, s ott is háltam. S az mi kevés lovas és sze
kerek maradtak el pedig tőlem, azok hálni mentek 
Székre. Ma napestig szép meleg tiszta idő lön, és az 
múlt éjjel is; hanem estvefelé paraholt egy kis eső. 

3. Kedd. Jó reggel felkelvén elsőbben holmi dol
gaimhoz láttam; azután líhédei uram is megindulván 
és sietvén Radnótra portárúi való posta újabb érke
zésére, én is pedig Kolozsvárrúl távul való utamat 
continuálván ebédre mentem Válaszútra, éjszakára 
pedig noha majd besötétedve érkeztem Ormányra. 
Ma napestig igen szép és rekkend meleg lön; estve
felé kezdett egy kis eső lenni, de az is hamar elmúlt. 

4. Szerda. Ormányrúl igen reggel meg nem indul
tam ; mindazáltal szinte ebédtájban érkeztem Dézsre, 
és ott az kamaraházhoz szállottam, és ott sokáig kés
vén éjszakára csak közel és oda is Kaplyonba nagy 
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időn érkeztem. Azonban ugyan Dézsrül is küldtem 
Pokuszi uramat Alvinczi István uramhoz valami sze
keres lovakért. Ma is igen szép és meleg nyári idő 
lön és egész napestig is tárta; az múlt éjjel is csen
des és tiszta éjszakánk lön. 

5. Csötörtök. Igen jó reggel érkezvén meg Al
vinczi uramtúl, de az szekeres lovakat csak megnézve 
és el nem hozván, újabban visszaküldettem Szent-
Margitára; és már magam délig itt Kaplyonban 
várakoztam, ebédet is évén. Azonban Bokuszi is elhoz
ván az lovakat más egy paripával együtt, és minde
nestül meg is vévén, éjszakára mentem Sósmezöre. 
Ez nap is igen szép meleg de rekkenő idö lön; s ha
sonlóképpen az múlt éjjel is nyugodalmas éjsza
kánk lön. • 

6. Pintek. Ezen falubúi is jó regg megindulván 
ebéd tájban Nagy-Búnra, éjjelre pedig nagy időn Kő
várba érkeztem; az hol is semmi idegen embert nem 
tanálván, udvartúl s az portárúl hozott levelekbül 
értem, semmiképpen nem bátorságos ben levő köve
teink újabb mássok előtt az indulás, sőt urunk is Szé
kely László uramat küldvén be az portára Vajda László 
postamesterrel együtt ö nagysága sem bátorkodhatik 
megtérésekig vagy tudósításokig az dologhoz hozzá
nyúlni ; és igy hetekre haladván az dolog, tovább mi-
tevő leszek magam sem tudom. Ma is Istennek hála 
és az éjszaka is meleg tiszta nyári időnk lön. 

7. Szombat. Jó reggel felkelvén dolgaimhoz lát
tam ; sok gondolkodással töltvén az dolgok halasz
tása miatt időmet, megi/.envén ö nagysága, az főve
zérnek mig válasza nem jö semmiképpen az indulás 
nem leszen. Érkezek azonban GytUafji László úrfi is 
Erdélybtil, és Pap hmd uram is elöl jött végbeli ha-
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dak közzül Csehbűl, kinek utánna érkezének az egész 
hadak. Ma hajnalban nagy köd volt, s mintegy két 
óráig tartott; azután egész estig napmeleg, és az 
múlt éjjel is csendes s tiszta idő volt. 

8. Vasárnap. Ma is napestig csak sok discursus-
sal és gondolkodással, azonban Isteniszolgálattal is 
telek el az nap. Érkezvén Vesselényi Pál aram levele 
is Tasnádrúl az hadak közzül, ki is irja elérkezése-
ket, és az fejedelem ordinantiája szerint való készsé
geket, és mivel Tasnád táján sokan nem subsistál-
hatnak, az hadak bejönnek az Szilágyságra. Ma is 
reggel hasonló ködös idö lön reggel, mely is eloszol
ván napestig szép meleg idö vala; az éjszaka is szép 
tisztán múlék el. 

9. Hetfó. Ma reggel is az völgyeken nagy köd 
lön, de elmúlék, és napestig szép tiszta időnk lön. Ér
kezek az francziáktúl is levél, kiben írják szerdán 
ide való jöveteleket. Azért benn is lévén ma is 
csak ezen dolgokon való zsibongásban fárasztónk ma
gunkat. Nékem pedig úgy látom míg már egyfelé vá
lik az dolog itt kell continunskodnom. Az múlt éjjel 
pedig nagy szél volt. 

10. Kedd. Jó reggel érkezek Barcsai Mihály uram 
is Erdélybül, szolgáit és vele levő hadát kin levő falu
kon hagyván. En pedig ide s tova való sokféle írás
ban töltém el ez napot. Csidai Gáspár uram is Barcsai 
urammal lévén. Úgy látom szaporodnak az hadak, 
csak volna valami. 

11. Szerda. Istennek hála szép nyári napok szol
gálnak , s ma ugyan felettébb való rekkenő meleg is 
lön. Azonban délután hozván hírét az francziák jöve
telének , maga Teleki ur s én is másokkal együtt ki
mentünk eleikben, s úgy kisértük be. Lötete is az úr. 
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Révérend betegségére nézve udvarnál maradván, 
és Forvcdd s Clim Ijeo jővén ide tovább való confe-
rentia kedvéért. Az múlt éjjel is csendes idö volt 

12. Csőtörtök. Már az francziai követek is ben 
lévén, az véllek való beszédben s magunk között 
való conferentiában tölténk sok időt. Érkezének azon
ban az végbeliektül is az úrhoz követek; kik is már 
mindnyájan az Szilágyban lévén az kiknek itt jószá
gunk vagyon is valóban pusztul miajok. Az francziák-
kal mind ennyi sok discursusunk után is még semmi 
determinatióra nem meheténk, noha mind ebéd előtt 
mind utánna eleget tractálánk véllek. És ez nap így 
telek el rekkenő meleg lévén; és az múlt éjjel is, no
ha déltájban volt egy kis eső. 

13. Pintek. Ma is eleget beszélénk. Érkezének 
az nemességtül is követek. Együtt lévén Teleki uram 
is velünk, az francziai követek szállásán sok beszé
dek után determináltuk az végbeli követek és az ne
mességtül valók is Monolei, Toldi, Fekete János urai-
mék principálissokhoz visszatérjenek nagyobb részint 
az portárúi hozott leveleknek páriájával, és gyűlést 
tartván az tovább való dolgokrúl concludáljanak; mi
vel az francziai követ sem akar különben fizetni az 
magyar hadaknak, hanem hogy egy corpusban és tá
borban legyenek, s úgy mustráitassa meg őket; és 
igy az követek is elmenvén magunk dolgain tovább 
is eleget törödénk. Az nap pedig ma is rekkenő mele
gen szolgála; estvefelé volt ugyan egy kis eső. 

14. Szombat. Eleget nyughatatlankodtatok ma is 
az dolgokon elménket, de mind jobbnak tanálók azt 
az portára nézve az francziai pénzfizetés fejedelem 
nevezefi alatt volna; kiben én, az úr s mások tetszé
séből váltig is fáradozám; de egyébre magát semmi-
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képpen reá nem veheti, hanem hogy az quartélyban, 
ha nem tábori helyen, és bár akár mint fizessenek 
az hadaknak csak bár egyik közzülök ignoto no-
mine et vestibus láthassa szemével az hadak mus
tráját s fizetéseknek módját. Mely declaratióval mene 
el ebédntán Nemessányi nr is, és azért is, hozhasson 
bizonyos hírt az gyűlésnek kimeneteikül. Az múlt 
éjjel is hives idő lön; ma pedig napestig is tiszta 
nyári idö lön. 

15. Vasárnap. Jó reggel felkölteni s holmi iroga-
tásimhoz láttam. Azonban Isteniszolgálatra is adánk 
magunkat, nagy időt foglalván az calvinista atyafiak 
reggel celebrált communiójok is. Azután csakhamar 
lefilénk asztalhoz. Ebédután pedig érkezének udvar
tál s másonnan is leveleim, s abban foglalatoskod
tam. Ez nap is szép csendesen s rekkenő melegen 
telvén el; és az múlt éjjel is csendes idö volt, noha 
hajnalfelé az nagy köd az völgyeket igen elfogta volt. 

16. Hetfó. Az mai napot bennfiléssel és beszélge
téssel töltém el inkábban, tévén holmi aprólékos dis-
positiócskákat is Udvarhelyre szolgáim közzé, úgy 
parancsolván arrúl is, szerda estvére hozzák be az 
lovakat, ki akarván mennem Udvarhelyre. Hajnaliul 
fogva vagy két óráig nagy köd lön; azután elmúlván 
szép tiszta nyári nap lön; úgy az múlt éjjel is csendes 
éjszakánk lön. Ma reggel Bánffi Farkas uram is be

jött vala quartélyábúl; de éjjelre meg visszament 
Szurdokra. 

17. Kedd. Érkezének ebédelött Pekri és Vai Mi
hály uraimék is, Pekri uram az maga hadát az kun
ié vö falukon hagyván. Azonban levelek is jöttek Len
gyelországbúi is marchio de BethnnehU s AbsolonttU 
nekem és Teleki uramnak szólók is. Az felső várat is 
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megjárok. Valóban szép meleg nyári nap lön ma is, 
és így múlék el. 

18. Szerda. Kapunyitáskor mindjárt érkezek az 
hadak gyülésébül Nemeasányi uram, utánna érkezvén 
ebédután az magok speciális követjek az hadaknak 
s nemességnek Fái István uram; az kik is beszélek 
francziai nevezet alatt az magyarság fizetést venni 
egyátaljában nem akarván, és hogy közönséges gyfi-
lésekbül követeket expediáltak volna udvarhoz oly 
resolutióval, az ö nagysága kegyelmes válaszát mind
nyájan az Szilágyban megvárják, de kérik ö nagy
ságát azon, az indulást és megsegéltetést tovább már 
ne halaszsza. Egyébaránt ha még is ö kegyelmek 
kintelenek magok is szabadulásoknak csendes útai-
hoz nyúlni, ö nagysága nélkül is, és ha szinte az por
tai választ és ö nagysága birodalmában meg kelle
nék várniok is: de egyátalában Isten őket úgy se
gélje azután még is haladván az dolog senki után 
nem várakoznak, hanem magok látnak az magok dol
gához; postakövetet Veres Bálintot is expediáltak vol
na az portán levő követinkhez, ha ö nagysága meg
engedi. Azonban hogy vacsorához ki akaránk menni 
érkezének újabb levelek Lengyelországbúi, melyek 
is replikák az radnóti determinatiórúl irt levelekre. 
Ez nap is szép melegen, az éjszaka pedig csendesen 
viselé magát. 

19. Csölörtök. Nekem igen jó reggel behozák 
az lovaimat igen közel lévén az éjszaka háló helyek; 
de az tegnap hozott levelekre nézve délután indul
hattam csak; és igy ebédig eleget discurálánk az dol
gokról, kitetszvén marchio de Bethune és Absolon leve-
lekbül holnapra öt regimentnek az mi segétségfinkre 
Scotya tájékára való érkezések, és hogy még is az 
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hadak kiindításáért Strybe érkeznék Absolon uram. 
De mindennyi pro et contra való discursusokhoz ké
pest is az portai írásokra nézve egyébre nem végez
hetőnk, hanem hogy egyik az francziák közzül, úgy
mint Clajn Len bemenjen Stryba, és ott az mint leg
jobban lehet az portárúi való tudósításig tartsajó dis-
positióval az hadakat. Teleki uram az Erdélybűi jött 
hadaknak megfizessen s tartsa kinn az vidékén quar-
télyban, az magyar hadak conclusumok szerént már 
az Szilágyságban subsistálván. így menvén véghez 
az dolgok én is mintegy délesti két óra tájban indul
hattam csak Kővárbúi az fejedelemnek és az mar-
chionak való Írásom mia; és mivel hintón is voltam, 
noha azon nem sokáig mentem, éjfél előtt egy vagy 
másfél órával ha érkezhettem csak Udvarhelyre, igen 
sötét lévén az nagy erdőken, és az nagy záporeső 
is valóban megáztatván bennünket, noha napestig 
igen szép, és rekkenő meleg is lön. Az hintóm pedig 
az éjjel az erdőken hált, az kereke is eltörvén. 

20. Pintek. Ez éjjeli nynghatatlanságbúl kihe
vervén magamat igen reggel nem költem, és mivel 
az szekereimmel is Marczi uram csak ebédtájban 
érkezhetek, így ugyan hintón csak ebédután indulék 
meg Cseh felé; igen megesősedvén délután az idő, 
noha az múlt éjjel nem felettébb sokáig esett, hat 
óra előtt valamivel érkezhettem Csehbe Ketzemé asz-
szonyom vendége lévén. Azonban vacsora felett 
roszul kezdtem érzeni magamat elannyira, hogy aztán 
el is lele az hideg, ki miatt le is kellé fekünnem be-
takaródzván derekasint. 

21. Szombat Istennek hála jobban érzem maga
mat , ebédet s vacsorát is jól évén. Ma szép tiszta 
nyári nap lön. írtam Teleki uramnak Kővárba, és hol
mi aprólékos dolgaimhoz láttam. 
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22. Vasárnap. Jó reggel felköltem holmi írásim 
is lévén s ebédet is evén; ebédntán pedig estvefelé 
midőn már nem is gondolom vala újabban rám jőve 
az hideg, ki igen elbágyasztván le is fektete. Nemes-
sányi uram ez órában térvén Zilahrúl ez éjjel újab
ban visszament; éaFajgel uram is érkezek Kővárból. 
Az idő ma is szépen és melegen szolgált; az éjjel is 
tiszta idő volt. De az én nyavalyámbúi látom har
madnapi hideg következik. 

23. Hetfó. Ma reggel felkelvén még jobban érzem 
magamat. Erdélybe akarván szolgáimban expediálni 
sokat írogattam. Azonban ebédre érkezek mezei gya
log kapitány Apagyi Sámuel ur: vacsorára pedig Pet-
TÓCÚ urfíakkal Puzi Gáspár uram, s megakarván előzni 
az holnapi hideget váltig való itallal tölténk (az) éjsza
kának jobb részét. Ma is napestig meleg nap lön; ez 
éjjel is tiszta idő volt, de reggel hivesedék is már 
az idő. 

24. Kedd. Az tegnapi múlatás mia igen roszúl 
voltam mintegy délig, azután meg jobban kezdek 
lenni. Érkezek reggel Teleki úr levele is sietséggel, 
kiben írja Szathmárról jött volna bizonyos híre egy-
átalában az Majthénynál levő német tábor Hadadnak 
elrontására, és én miánnam Csehnek felverésére igye
keznék, másonnan is lévén híre az németek felől. 
Tréfára nem vélvén délest három óra tájban Csehbül 
kijöttem, s éjszakára lovon lévén nagy bágyadva s 
nehezen is érkezem Udvarhelyre. Az hideglelés lovon 
tiltemben jővén reám igen elbágyasztott, sokat is és 
sok ízben hányván mig ide érkezhetém; az minthogy 
mindjárt le is feküttem. Azonban vacsorára érkezek 
Szöcs János mezei kapitány is. Idő ma is meleg, noha 
homályos volt; reggel pedig hiveseoske. 
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25. Szerda. Ma az hideglelésnek rendi szerint 
megint jobban voltam. Ma is nálam lön Szöcs János 
némely katonákkal ebéden. Vacsorát pedig, hogy an
nál is inkább üres gyomorral tanáljon az hideg, nem 
ettem. Napestig igen szép meleg nyári nap lön; az 
múlt éjjel is tiszta idő volt, nóba reggel kicsiny ideig 
tartó nagy köd volt. Vacsora tájban érkezek Lengyel
országbúi nékem Absolontúl, marchiótál, úgy Fajgd 
aramnak az közönséges dolgokban leveleink Teleki 
nr küldvén Kővárbúi; de Petróczi urfiakkal együtt 
Fajgd uram még ma reggel menvén el Kővárba, így 
sietséggel, egyébiránt is clavissal levén írva, vissza
küldettem. írtam Teleki és Vesselényi nraméknak. 

26. Csölörtök. Ebédet ma sem évén; úgy tetszik 
könnyen múlám el az hideg mellől; érzettem ugyan 
valamennyire, de ebédntán az mezőre is kimentem 
lovon; az hol Vesselényi Pál uramat tanulván harmad 
magával, az közönséges dolgoknál fáradtig beszélet-
tem. Estvefelé pedig valami orvossággal is éltem; 
vacsorán egy kis levecskét is evén. Reggeltül fogva 
estvefeléig tiszta idő volt, de estvére esüsedni kezde. 

27. Pintek. Ez éjjel egész viradtig, és ma nap
estig is aprón de sürün esett az eső is, az idő ki 
miatt meg is hivesedett Én az múlt éjjel az falun kí
vül 4 vagy ötöd magammal hálván—az minthogy az 
más éjjel is nagy vigyázassál és alkalmatlansággal 
ide be félvén non putaremtúl, az német sem lévén 
messze, és Kis Balázs nevű szathmári magyar had
nagy is ezen falura szándékozván, — beteges állapo
tomhoz képest nagy alkalmatlanságom nélkül. Estve
felé érkezek Klobusiczki Pál uram levele is Zilahrúl, 
kiben írja az német mindenfelé hadaival magát con-
jungálván Domahidárúl táborostul indult volna meg, 
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melyfelé ? nem tudják. Vacsora tájéka felé valamen
nyire megállott az eső, de úgy is egészen befellege-
sedett az ég. 

28. Szombat. Az múlt éjjel homályos idö volt 
ngyan, de az eső is virradtig esett; nem hálván az 
éjszaka is az faluban; ma pedig napestig meleg és 
tiszta idő láttatott lenni. Ebédet nem ettem, és kád
ban sokáig főrdöttem félvén az hidegleléstül: az mint
hogy Istennek hála el is múlattam, nagy főfájással 
ugyan. Yacsoraelőtt érkezének Baranovski uramék is 
hátramaradt minden lovaimmal, szolgáimmal az besz-
terczei quartélybúl. Elérkeztek vacsora felett Petróczi 
úrfiak is Kövárbúl, hozván leveleket is. Ma napestig 
szép meleg és tiszta idö volt; reggel ugyan nagy 
kod volt. 

29. Vasárnap. Ez éjszaka újobban egy berekben 
hálván szerencsémre eső még sem volt Hajnalban 
egy darab ideig nagy köd lön, azután eloszolván szép 
és meleg idö lön napestig. Petróczi úrfiak elmenének 
quartélyokba, én pedig néhányad magammal Őrme
zőre bátorságnak okáért, az lovakat Udvarhelyen 
hagyván az cseléddel 'együtt, hanem derekasabb 
lovaimat s portékámat küldvén el csak Csehbe. Isten 
kegyelmébül egésségben érkeztem őrmezőre, s ott is 
háltam, az hideglelés is már jobban elmúlván. 

30. Hetfó. Szálai uramat még tegnap bocsátván 
el Zilahra az magyarság gyűlésére, mely is holnap 
leszen, magam ez napot itt töltém várván az gyű
lés kimenetelit. Azonban estvefelé érkeztek bőven 
levelim Kövárbúl is. Úgy látom az német tábor in
dulásában még eddig semmi sincsen. Időnk ma is szép 
melegen szolgála; de az múlt éjjel nagy zápor
eső lőn. 
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31. Kedd. Ez napot is itt őrmezőn töltém, ma 
lévén az magyar atyafiaknak gyűlések itt akarván 
várni kimenetelit. Ma is sok irogatásim voltak az 
közönséges dolgokban. Ma napestig szép meleg nap 
szolgála; az múlt éjjel pedig újobban is nagy 
eső lön. 

September. 
1. Szerda. Mind vártam mit végeztek légyen az 

gyűlésben; azonban ebéd tájban érkezek közzűlök 
Szálai Pál uram referálván az dolgokat. Ugy látom 
az hadak továbbra is quartelyokban az Szilágyban, 
várakoznak míg az portárúi vagy valami nem jő, 
és ezen gyűlésbe újobban Erdélybe ezpediált követ 
atyjokfiai meg nem térnek. Radics Andrást is portá
rúi jövő útjában hagyták az debreczeni emberek. 
Kolozsvárrúl is vévén tegnap Rhédei uram leveleit 
azokra és Kővárba való választételeket és udvarhoz 
is expediálván Gellértet, levelekkel töltém el az na
pot; s czélom szerént innen ma el nem mehetvén itt 
hálék. Ma reggel elkelhetett az mente; hogy feljőve 
az nap szép tiszta meleg idő volt; és az múlt éjjel 
sem volt eső. 

2. Csfttftrtftk. Az közönséges dolgokra jobbnak 
ítélvén Kővárba való felmenetelemet, jó reggel meg
indulván ebédet ettem Lemény nevű oláh faluban, és 
Kővárba mintegy három óra tájban délután érkezvén 
Teleki uramat kin tanálván, és az francziai követ is 
kijővén, Radics András még sem érkezek, kit is már 
itt várok meg. Idő ma is igen szép volt, az múlt 
éjjel is csendes, de híves idő volt. 

3. Pintek. Ma napestig is váram ha mi újobbat 
érthetnék; de se Radics uram, sem más nem érkéz-
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vén, csak az francziával való beszélgetéssel telek el az 
nap; váltig obtestálván mind ötét a mind minket az 
lengyelországi hadak, legyen meg hamarébb az vélek 
való comjunctio. írtam mind én 8 mind ö Lengyelor
szágba. Ma igen szép tiszta meleg időnk lön; az éjsza
kák már hivesék lévén, az éjjel is tiszta de hives idolon. 

4. Szombat. Ez napot csak veszteglésben töltém. 
Délesti 4 óráig homályos és kedvetlen idő lön; ezu
tán sötét estig nagy záporeső lön; az múlt éjjel hi
ves de csendes éj volt. 

5. Vasárnap. Az tegnapi elkezdett esöttíl fogva 
ez múlt egész éjjel mind szaporán esett az eső vir
radtig, de ma sem álla meg estig, mely már is nagy 
sárt szörze. Érkezek estvefelé hírűnk, hogy Radics 
uram is már közelvaló falnban hálna az következen
dő éjjel. Egyébaránt hogy im esős volt az idő, beszél
getésben, irogatásban tölténk el ez mai napot, és 
Isteniszolgálatban is. 

$. Hetfó. Az elmúlt éjjel is mind esett az eső, 
csak már is nagyok az vizek, és csak délelőtt 8 óra
kor ha megállott úgy is nagy ködnek meglételével; 
estig aztán szomorú idő lön, nem is esett. Azonban 
ebédelött jóval érkezek igen betegen Radics András 
is az portárúi,' ki is az követektül mind közönséges 
s mind magános levelet hozván nekem szólót írják 
s referálja is, az magyarok magok affelöl por
ta hire nélkül is cselekedhettek, és az francziai 
pénzt felvehették volna. Bár azt irják vala eddig is 
Kende nraimék, s jobban lettek volna az dolgok. 
Azonban beszéli azt is, az követek magok is csak
hamar már elérkeznek, és ö is az fővezér tihajátúl 
tgy bocsáttatott, biztasson bennünket s mondja meg 
nevével nekünk, követ atyánkfiai minden bizonnyal 
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jó válasszal bocsáttatnak, és már mit sem késnek; 
Székely László uramat is az Dunánál tanálván, re
ményű 23 augustasban mehetett Constantinapolyba. 

7. Kedd. Ma udvarhoz és máshova való írással 
mulatván el az napot, Íratván Iiadics urammal is 
az magyaroknak az dolgokról; de hogy jobban 
referálhasson, és magát Vesselényi uramat is az dol
gokról való finalis determinatíóért ide való jövetelre 
inducálhassa, Badics uram beteg levén Szálai uramat 
küldettük el ebédután Zilahra; el is ment Azonban 
estvefelé érkezek Vesselényi Pál uram szolgája is, 
Teleki uramnak, az francziai követnek s nékem szóló 
levelekkel. Az idő pedig ma szépen és melegen szol
gála; és az éjjel is csendes de hives időnk lön, köze
litvén már egyébiránt is az őszhez. 

8. Szerda. Kiváltképpen való dolgok interveni
álván és az közönséges jót illetők, ma sok beszélge
tésem volt Tel'M urammal is, azfrancziávalis, melynek 
is végét ma nem szakaszthatók, haladott holnapra. 
Idő ma reggel hives és homályos, azután kevéssel 
tiszta és meleg idő volt; éjszakánk is csendes és eső 
nélkül való lévén. 

9. Csfttörtok. Ma is napestig ugyan azonokban 
tölténk el az napot. De már Szálai ur is oda lévén, 
estvére ő kegyelmének is meg kell jönni. Azonban 
hozák levelét is (ő) kegyelmének, kiben írja ma estvefelé 
bomlik az zilahi bujdosó magyarok gyűlése, és már 
holnapnál elébb ide nem érkezhetik. Reggeleken őszi 
ködös idö jár, napestig pedig ma is meleg idö volt; 
éjszaka is csendes. 

10. Pintek. Tegnap végezvén Teleki urammal és 
az francziával való beszédemet, determinatióba ment, 
az fejedelem is három Ízben hivatván levele által 

6* 
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magához, ma csak beinduljak őnagyságához. Reggel 
azonban érkezvén Szálai uram az gyűlésben lett 
dolgokkal; kibül is Nemezsányi uramat expediálták 
az lengyelországi hadak után, és urunknak s Teleki 
uramnak is assecuratiót küldtek, ha magokban indul
nak is meg de az ö nagysága emberét valamikor 
küldi acceptálják, és in futurum is az nemzet költse-
geirtil refusiót teszen. így én reggeli kilencz óra táj
ban indulhaték CBak meg, és csak késő alkonyodván 
érkezhetém Csehbe Ketzerité asszonyomnál lévén 
vacsorán, és ahhoz is csak lovon menék látására, és 
hogy azokban s némelynél is portékámban udvarhoz 
is vigyek magammal kellett kerülném. Kövártúl fogva 
engem valóban megvere Jederig az nagy záporeső; 
ott falatozván, és ebédután is csaknem Csehig mind 
esett az eső, és valóban megáztata bennünket. Sö
tétedve azért megállván tisztára fordult, az mint az 
éjjel is csendes idő lön. 

11. S/.owbaf. Aprólékos dolgaimat Csehben is 
végezhetvén, és jó reggel föröstökömet évén Isten 
jóvoltából Radnót felé megindultam, megszállván Ud
varhelyen is míg szolgáim nyergelhettek, készülhet
tek, konyhakocsimat megrakhatták, és írásimat is 
Kővárba küldendőket végezhettem, kihez képest ma 
tovább Szurdoknál nem mehettem. Ma reggel újobban 
eső kezdett esni, nappal ugyan csaknem délesti 4 
órakorig apródonként mind esett, de éjszaka csendes 
idő volt. Már egy darab idötül fogva estve reggel hí
ves idők járnak, és elkel az mente. 

12. Vasárnap. Az elmúlt éjszaka csendes de hí
ves időnk lön. Alig várván Radnótot érhessem nem is 
igen alhattam. Azonban virradta előtt mintegy két 
órával érkezek Vesselényi Pál uram is hozzám Zilah -
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ról; kivel is az közönséges dolgokrúl sokat beszél
getvén, és maga is ö kegyelme az m. fejedelemnek 
bőven írván, izenvén, az sok beszélgetés miatt elébb, 
míg derekasint meg nem világosodott Szurdokról meg 
nem indulhattam. Mindazáltal az mint lovam léphe
tett ebédre mégis Pánczélcsehen, onnan Derse nevű 
oláh faluba, éjszakára pedig majd 11 óra felé Köte-
lendbe érkeztem; az hol is virradtig aluván ma nap
estig meleg tiszta időnk lön. 

13. Hetfó. Jó messze lévén Radnót mihent meg
világosodott megindultam, és ebédre „(egy szó hi
ányzik)1' megszállván Isten jóvoltábúl Radnótra hat 
óra tájban érkeztem midőn szinte az étket fogták 
volna j és felmenvén urunkhoz vacsorán fenvoltam, ö 
nagyságával eleget is beszélgetvén, de az derekasabb 
dolgokat holnapra halasztván. Vacsora után iddogál
tunk is. Napfeljövetelitül fogvást leszállásáig meleg 
és tiszta idő lőn; az elmúlt éjjel is szép holdvilág 
szolgált; reggeleken s estvéken mindazáltal hives 
idő jár. 

14. Kedd. Ez napot egészen itt töltém. Isten ke-
gyelmibtil sok ratiocinálásom persvasióm után őnagy
sága reávévén magát az lengyel hadakkal való con-
junctio megtételére. Ma is ö nagysága mulatott. Ud
varnál senki idegen az franczia Révérendnél nem lé
vén, kivel is az szállásán mind tegnap s mind ma 
eleget beszélettem. Idő ma is szép meleg szolgála, és 
az éjjel is tiszta és holdvilágos volt. 

15. Szerda. Mára convocáltatván ö nagysága az 
tanácsurakat, és hogy ö nagysága személyében én cx-
pediáltassam az conjunctióra parancsolván ő nagysága, 
az expeditiók igen titkon való concipiálásokban, meg-
iratásokban fáradoztunk; az minthogy ma nagyobb ré-
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sze el is végezödett. Ma is ebédután mulatott őnagy
sága és én is itt töltém ez napot.. Az tanácsurakban 
pedig több Bethlen Farkas uramnál ma nem is jött be. 
Időnk ina is tiszta és meleg volt; az múlt éjjel is pe
dig csendes éjszakánk lön. 

16. Csötörtflk. Jó reggel felmenvén udvarhoz, ebéd-
elött ö nagysága engem csak expediált; és noha az 
tanácsurakban is már Bethlen János, Kapi György 
Haller János és Rhédei Ferencz uramék is beérkez
tek, kiknek is ezen mi dolgainkban való discursuso-
kat magam hallván úgy kell vala reportálnom Kő
várba is, de várakozásomat semmiképpen ö nagysága 
meg nem engedé; és noha mindjárt indulnom kell va
la, de némely expeditióknak el nem késztilhetése mi
att, némelyeknek pedig subscriptiójok, pecsétlések 
restálván, azután való várakozásom, ezen dolgokról 
Révérenddel való finalis beszédem, és Kapi s Rhédei 
uraiméknak is szállásomra való jövetelek s beszélge
tések indulásomat szinte 4 óra tájban délutánra húz
ták-vonták, de úgy is szolgámat kelletvén némely le
velekért hagynom magam pedig nagy záporesőben 
megindulok, s csaknem estig vére is, és mintegy 8 
óra tájban érkeztem Méhesre. Délesti 4 órakorig me
leg nap lön, és az éjszaka is csendes lön. 

17. Pintek. Az múlt éjjel Méhesen csak annyi 
ideig késvén mig az hold feljött egész éjjel jöttem, 
és virradtig Szent-Gothárd nevű magyar faluba érkez
tem ; sietvén az mint lehet éjszaka ugyan Mócs nevű 
mezőségi városban is szállván le egy házhoz mig ka
lauzt kaphattunk. Szent-Gothárdon is csak mig az 
lovak az abrakot megették és nem tovább subsistál-
ván egymásután mentem. Reggel újobban lenni kezd
vén az eső egyhuzomban mentem Kaplyonba, és ott 
sem késvén hat óra előtt jutottam Kápolna nevű oláh 
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faluba, az hol is nagy rágás lévén gyomromban egy
nehány óráig subsistáltam, és vacsorát evén jó álmot 
is rántottam. Ma reggel hogy kezdett egy kis esö 
lenni, de egyébiránt napestig az reggeli s estveliöszi 
hidegeken kivtil meleg és tiszta időnk lön. 

18. Szombat. Az holdvilág feljővén mintegy éj-
iélután két órakor megindultam, és Nagy-Bun aránt 
virradva meg, Kis-Bunon pedig kevés ideig abrakol-
ván az lovakat reggeli hét óra s nyolcz óra között 
érkezvén be Kővárba, az hol Teleki urammal mind
járt szemben lévén az m. fejedelem levelét több az én 
expeditiómhoz tartozó levelekkel ö kegyelmének 
praesentáltam, nagy bőven emlékeztetvén az közön
séges jóknak előmozdításában való sok htttités foga
dását ő kegyelmének. Megértvén azért ö kegyelme 
az ö nagysága parancsolatját sok pro et contra való 
discursusok után majd estvefelé postát kfildett gene
rális Vesselényi Pál uramhoz, és egyéb vezér s vég-
beli hadakhoz, ki által is hivattat ő kegyelmekben 
ide. És ez nap ebben tölt. Istennek hála napestig szép 
nap szolgálván, úgy az múlt éjjel is; hanem reggel 
kezde esö esni. 

19. Vasárnap. Ma csak az sok beszédben tölténk 
az időt. Én pedig reggel s délben nyugovással is ki 
akarván heverni az múlt napokbeli postálkodást. Az 
hadak és nemesség követei még sem jönek; de hogy 
Alajos Ferencz uram 17 hatszáz (igy) válogatott lo
vassal elment, hogy magát egy lengyel haddal con-
jungálja, nincsen kétség benne, kivel Farkas Fábián 
Szálai Pál urammal, és Szukái Gáspár abaúj vár
megyei zászlója alatt levő nemességnek mintegy-
hetven lovasával, egyébiránt is kapitányok lévén, el
mentenek, ezelőtt ötöd nappal pedig Nemessányi Bú-
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Unt is, hogy az lengyel hadakat az dolhai völgybe 
kihozza. És ha ezen urunk ö nagysága dispositiója 
meg ne tartóztassa, maga Vesselényi Pál uram is hol
nap az hátramaradott mezei haddal, és nemességgel 
megindul. Ma kedvetlen homályos, és hives idő volt; 
az múlt éjjel pedig nagy köd lön. 

20. Hetfé. Jó reggel az dolognak Teleki uram-
tűi való kitanulására az nemességbttl Klobusiczki Pál 
és Ubrizi Pál uraimék bejövének, és az mezei hadak 
közztil is egy hadnagy; kikkel is mind Teleki uram 
a mind én beszélgettem; de az végbeliektül még se 
érkezvén senki, halasztatának azokra az dolgok. 
Csanádi István hadnagyot pedig Teleki ur expediálá 
vissza Vesselényi Pál uramhoz. Érkezének Lengyel
országbúi is levelek, és nekem is az marchiotúl s 
Absolontúl. Időnk egyébiránt tiszta és napfényes volt; 
de már fogas kezd lenni. Az múlt éjjel is hasonló kö
dös lön. 

21- Kedd. Jó reggel felkölteni, és holmi írásom
hoz s dolgaimhoz láttam. Az végbeliektül sem érkez
vén délig senki is, elég impatiensek lévén Forvald 
francziával együtt; mindazáltal délután vagy két órá
val ugyancsak beérkeztek az ónodi kapitány Tályai 
György, és az szendrei kapitány UH István uramék 
két végbeli hadnagygyal, és egynehány főbb le
génynyel együtt; kikkel is Teleki ur sokat beszélget
vén az nemesség és mezei hadak követjei jelenlétek
ben , proponálta kegyelmes urunk ö nagysága paran
csolatját s dispositióját. De az végbeli 'követek 
principálissoknak s közönségesen mindnyájoknak 
quartélyokba Túr s Vinné felé való megtéréseket fe
leségek s gyermekek lakása s azokrúl való disposi-
tiótétel kedvéért ajánlván, egyébiránt acceptálák az ő 
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nagysága dispositióját. Az nemesség és mezei hadak 
követjei pedig az választ principálissokra halasztván 
az dolog ebben múlt, és halasztásba ment. Nappal 
szép meleg idö lön; estve, reggel is, az éjjel is hives 
idők szolgálván. 

22. Szerda. Jóval ebédelött elbocsátván Teleki ur 
az követ atyafiakat, és hogy resolntiójokat én is ha
marébb értvén magamat ahoz tudhassam alkalmaz
tatni, Klobunczki s Uhrizi Pál nraimökkal is úgy be
szélvén, magam is mintegy két órakor délután Kő
várból kiindultam elbúcsúzván Teleki uramtúl is, és 
késő éjszaka érkeztem Csehbe Fajgel urammal együtt. 
Istennek hála időnk ma is tiszta, és elég meleg is 
volt; az múlt éjjel sem volt eső. 

23. Csütörtök. Váram az választ Hadadbúi, de 
nem jőve, ott levén maga VesseUnyi Tál uram is, és 
az mezei lovas- és gyalog tisztek is. Azonban dél
esti 4 óra tájban érkezek hozzám Forvald uram is 
Kövárbúl Hadad felé menvén; ki is csak míg vala
mi keveset falatozott tovább nem késvén, vele lévén 
kisérésére Szöcs János uraimék is, innen elment Hi
hető Hadadban is az resolutióval ötét várják. Ma 
napestig meleg lőn; reggel nagy köd, s estvefelé pe
dig hives is volt. 

24. Pintek. Mind csak azon dolgokon való gon
dolkodással töltém az időt Teleki uram levelét is vé
ve kiben írja, urunknak ő nagyságának az volna pa
rancsolatja, magunkat közönségesen is az lengyel 
hadakkal ne conjungáljuk, hanem várakozzunk az 
portai resolutíó után. Vettem Kende és Ketzer urai
mék portárúi irt leveleket is, kiben is az szokott 
mód szerint most is elég biztatás, reménység vagyon, 
de semmi bizonyos determinálás ide vagy kijövetelek-
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nek, vagy pedig töröktűi való megsegítetésünknek. 
Estvefelé érkezek újabban Forrald az francziai resi-
dens, Klobusiczki is Mikolai Boldizsár urammal követ
ségben pedig Vesselényi Pál uramtól; de az beszélge
tést holnapra halasztván mulatással, itallal tölténk. 
Ez nap is melegen szolgála naplementig; és az múlt 
éjszaka csendes és tiszta lön. 

25. Szombat. Jó reggel felkelvén, én az Kloltt-
siczki uramékkal való beszédhez, az franczia pedig 
maga írásához fogott. Kik által is resolválja Vesse
lényi Pál uram magát engem urunk ö nagysága képé
ben örömest „(egy szó hiányzik)1' vélle együtt úgy 
hiszi az mezei hadak is, csak generalisi tisztiben s 
ahoz tartozó dolgokban tőlem ne háborgattassák. 
Kiknek is én hogy ahoz nem szólok, és tisztibe 
magamat ö* kegyelmének különben nem avatom csak 
az mennyire az méltóságos fejedelem személyének, mél
tóságának s interessentiáj ának el öttem való viselése fog-
ja kívánni, resolválván magamat, s azután itt együtt 
foröstökömezvén is ebédtájban innen mind vissza 
Hadadba mentek; én pedig vacsora idejéig az 
franczia kisérésébtil megtérvén, sok udvarhoz való 
Írással töltém el ez napot. Vacsora tájban vévén újob-
ban is már Hadadbúi Vesselényi Pál, az franczia, és 
Klobtisiczky uram leveleit, kiben is Klobnsiczky Pálra 
írja resolutiómmal az generális conten tál; maga Ha
dadba kéri hogy holnap menjek az dolgokrúl való 
finalis beszédért; az franczia pedig írja, determinál
ták már magokban Isten véllek lévén az jövő hétfőn 
az gyalogság induljon, utánnavaló kedden pedig én 
is kimenjek közékbe, 8 magok is meginduljanak az 
conjunctióra. Vacsorától hamar felkelvén rosznl ér
zem magamat, ki miatt mindjárt le is fekfittem. Isten 
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kegyelméből az szőlőre valóban meleg napok járnak; 
éjszaka azért hives, de tiszta lön az múlt éjjel is. 

26. (Vasárnap.) Tegnap az franczia tőlem való 
elválása után vevém Teleki uramnak újabb levelét, ki
ben irja 24—25 praesentis Aíajos Ferenczéknek az 
lengyel hadakkal való conjunctiójokat; és már az 
keddi mi indulásunkat is tndván. Ez éjjel mind urunk
nak Ő nagyságának, az tanácsuraknak és egyebek
nek is ezen fenforgó dolgok, és az magam az jövő 
kedden kimenő igyekezetem felől is bőven írtam, és 
ugyan az múlt éjszaka az levelekkel egyik szolgá
mat postán el is küldettem; magam pedig közönséges 
dolgokra nézve jó reggel általmentem Hadadba hi
vatván is Vesselényi uram. Az hol ebédet évén, és 
délután is sokáig mulatván mentek az beszédek 
ilyen determinatióba az sok pro et contra való dis-
cursusután: 1) Noha kedden az conjunctióra mind
nyájunknak is el kell vala indulnunk, de az végbeli 
hadak elméi igen megvesztegetödvén Kővárban, nem 
csak magok mentek vissza quartélyokba, de az mezei 
lovas- és gyalog hadak is, és egyebeket is az con
junctióra az kik intendálhattak hitető szókkal bejövő 
úrjokban visszatérítvén, s in universmn az elmenendő 
had 400 lovasra, és 800 gyalogra alig telhetvén: 
alkalmatosabbnak ítíltük, Forvald vagy hatszáz gya
loggal s azokkal Apagyi Samud mezei gyalog kapi
tány uram, és vagy kétszáz lovas, s azokkal ü/edt, 
Gulyát és Szűk György mezei hadnagyok menjenek 
el, s renoválják az conjunctiót. 2) Vesselényi Pál 
uram menjen ki az Ér mellé, és gyűjtse mindenfitt az 
mint tőle lehet az hadat s várja (verjen helyett) tá
bort. 3) Én menjek udvarhoz ezen dolgoknak relatió-
jával, ott az ő nagyságára bízott dolgokban újabb s 
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megerősítő-, és az végbeliek felkelésére szóló pa
rancsolatokat extrahalván, egyéb közönséges jót illető 
dolgokban is munkálódjam, és megtérvén udvartűi 
sietséggel magamat egy bizonyos helyen VesseléayiPál 
urammal conjungálván: fogjunk Isten kegyelméből 
egy értelemmel az munkához. És így menvén véghez az 
beszédek én éjszakára visszamentem Gsehbe. Maisszép 
meleg nap szolgálván, és az éjjel is tiszta idő lévén. 

27. Hctfó. Teleki uramtúl érkezvén újabban le
velem s avval együtt egy barátom által Íratott ö 
nagysága intimátiója, kiben is az m. fejedelem pa
rancsolja, élőmbe adott instructióban csak járjak el; 
legyen Istennek hála pedig, hogy nem változtak az 
dolgok. Azonban ebédre érkezek újobban Forvald 
franczia, és vélle együtt Petróczi István, Klo',usiczki 
Pál uraimék, és vagy két magyarországi alábbvaló 
nemesember, kiket is az tegnapi beszéd szerint már 
is Medi és Gulyás hadnagysága kisér, ebéden nálam 
levén, ebédután pedig mind nékem s mind az fran-
cziának sok irogatásunk lévén, estvefelé Isten ke 
gyelmébül innen is elindulának kikísérve én is, és már 
Apagyi uram az maga gyalogival Czikórúl várván 
őket; az franczia pedig némely dolgait, lovait, sze
kereit nálam Csehben hagyván s könnyűszerrel és 
lóháton menvén el. Ma is napestig meleg idő lőn; reg
gel s estve azért híves időcske lön. 

28. Kedd. Elkészülvén az végezés szerint, Isten 
jóvoltából én is reggel megindulok, és hintón járván ebé
den Udvarhelyen falatoztam keveset; azonban hogy on
nan is el akarok vala menni érkezének Teleki uramnak 
két rendbéli levelei, kikben elég mocskosan ír (egy szó 
hiányzik) az mi végezéseinket, és vele való comoediás 
játszásunkat; írván arrúl is, hogy urunk ő nagysága pa-



77 

roncsolja, kfildjem ö kegyelme kezébe az nékem adó-
dotTpatenseket. De én csak abban hagyván, és vá
laszt se tévén siettem, és hálni mentem Csernek nevű 
oláh falnba; az hová is érkezének Bánffi Gábor uram 
szolgái valami erdélyi ezen mait (?) illető levelekkel. 
Ma szép idő lön napestig; reggel volt ngyan egy órá
ig tartó kis esöcske. 

29. Szerda. Csernekrfil jó reggel megindulván, 
az hírekre nézve valamint lehetett siettem, és ebédet 
Zsukon evén, éjszakára még is Aranykát nevű oláh 
faluba érkeztem, Orlai ur az ebédlő helyre jővén 
hozzám; ott is alkalmas ideig késvén sötétben érkez-
heténk az háló helyre. Időnk ma is tiszta és meleg 
lőn; az múlt éjjel sem lévén eső. 

30. Csftlörlök. Arany kúton három óráig ha mulat
ván csak, egy szabóálmat is aluván, megindultam 
igen sötét lévén nem szolgálván az holdvilág, virradta 
előtt Czikud nevű faluhoz érkezvén; eső is kezdvén 
esni mig az lovak is egy keveset ehetének hajnalig 
jó álmot ránditánk; és onnan is megindulván reggeli 
kilencz órakor érkezénk Orlai urammal együtt udvar
hoz ; ebédet fenn évén, látom igen conturbatus álla
pottal vagyon őnagysága; én azonban jóakaróimtól 
kitanulván Teleki uram mint vádaskodott ellenem az 
fejedelem ö nagysága előtt, hogy én tudniillik nem az 
ö kegyelme tetszésével, akaratjával jöttem ezelőtt ide 
Kővárba, és hogy Csehben kitudja mit tractaltam 
Forvalddal etc. Ebédig sem ő nagysága se én nem 
hozván semmit elő, ebédután felmenvén udvarhoz, és 
magátúl hozván az dolgot elő ö nagysága az mint 
Isten nekem is tudnom adta bőven declaráltam vilá
gosítván az dolgot. Melyeket is megértvén ö nagy
sága egészen megengesztelödett; várakoztam én már 
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csak Udvarhelyi ur megtérésére, kit is Kővárba Te
leki uramhoz küldett tegnap. Ma is szép idő lön, az 
esö sem esvén nappal, és az múlt éjjel is csak kevés 
ideig tartott. 

October. 
1. Pintek. Ma napestig az fenforgó dolgok s 

akadályok elhárításával lön az fejedelemmel ö 
nagyságával sokáig és két ízben tartó beszédem; és 
noha én bennem nyugodván meg ö nagysága s nem 
egészen hívén az Teleki uram relatiójának engem 
csak újabban is az dolgoknak s élőmbe adott instru-
ctiójának végbenvitelére elküldeti volna, de részsze-
rint mind ő nagyságának tetszvén s mind nékem job
ban hogy Udvarhelyi ur megtérését itt várjam meg, ez 
nap ott voltam, és míg már megérkezik addig itt is 
mulatok. Idö Istennek hála ma is szép volt; az éjjel 
pedig ködös idö lön s hajnalban is. 

2. Szombat. Zsukrúl írván Teleki uram velem va
ló actáitúl viseltetvén Bhédei uramnak, ha igaz jóa
karóm jöjön Radnótra, az estve későn érkezvén be 
ma jó reggel szállására menvén sokat beszélgettem 
az fenforgó dolgokrúl ö kegyelmével; de urunk 6 
nagysága semmit elő az dologban ö kegyelmének nem 
hozván, magának is inkább tetszett; délután pedig 
fenlévén ebéden az franczia Révérenddel mulattunk 
ö nagyságával, várván velem együtt óhajtván ő 
nagysága is Udvarhelyi megtérését, kit is írásban 
feltött punctumokkal bocsátott el, írásban is várván 
azokra választ. És ez nap így és szép melegen mnlék 
el. Csendes és tiszta éjszakánk is lévén. 

3. Vasárnap Udvarhelyi még sem jőve. Ma is 
eleget beszélek az praefectussal s másokkal, nem lé
vén most egyik hofmester is itt. Bhédei uram is estvé-
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vei elindula innen Bánffi Zsigmond aramhoz. Idö ma 
is tiszta meleg lön; reggel ugyan köd lön; és estve-
felé is az őszhez képest hives idők járnak, és már éj
szaka is világosodik. 

4. Hetfó. Az közönséges dolgokat illető bizonyos 
és feles irásim lévén hajnalban felkölteni. Azonban 
udvartül isizenvén Udvarhelyi megjött volna az éjsza
ka, késedelem nélkül felmentem. Az hol is bemenvén 
az fejedelem ő nagysága házába, hallom mivel járt 
Kővárban. Urunktúl való expediáltatása öt punctum-
búl állván, az ketteje az én velem való dolog mint 
volt Kővárban, és oka ki volt az conjnnctiónak, az 
hárma pedig Teleki ur személyét illetvén, tudniillik, 
ha rósz válasz jőne az portárúi kimegyen-é az ma
gyarok közzé, és ha nem, kit javall s micsoda moda
litással ? Melyekben Teleki uram Írásban tevén vá
laszt csak imigyamugy attingálja az többit az időre s 
az alkalmatosságra halasztván, és az elsőt is nem 
láttatik szinte oly stricte tagadni hogy nem tetszésé
vel jártam, mindazáltal azt továbbra is más formában 
tagadja egyéb delatiókkal is élvén. Melyhez képest 
is én ez napot tovább már mitévő legyek csak gon
dolkodással töltém el. Egyébiránt melegen s tisztán 
szolgálván. 

5. Kedd. Az sok gondolkodásban éjszaka is ke
veset alhatván, virradta előtt jóval felkölteni, ezen dol-
gokrúl itt létemig mint folytak bőven írván Fajgél 
uramnak; de nem lévén még vége az dolognak leve
lemet sem commendálhatám. Kihez képest felmenvén 
udvarhoz beizentem Orlai uramtúl ö nagyságának, 
hogy már az conjunctio renovatiója is meg lévén ha 
már az ő nagysága képiben nem mehetek is, kérem 
bocsásson el úgy mint privata personát, és úgy is az 
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ügynek s ö nagyságának jó szolgája lehetek, ha az 
maga méltóságának én bennem való megsértó'désöt nem 
illeti is ö nagysága, legalább igaz magyarságomat s 
nemzetemhez való szeretetemet hadd bizonyíthassam 
meg. Kire is ő nagysága azt izené, látom magam is az 
Udvarhelyi relátiójábúl az hadak acceptálni nem akar
nak, Teleki uram előtt fülehallatára Udvarhelyinek 
némely közkatonák hfittel esküvén „(egy szó hiány
zik)" vallásomra nézve semmiképpen nem acceptál-
nak, sőt ha kimegyek is közikbe meglövöldöznek; és 
így nem acceptálván, mintsem újabb becstelenség ér
hesse ő nagyságát s engem pedig veszedelem követ
hessen, halassza ez iránt való igyekezetemet az ta
nácsurak bejövetelire; kiket is az jövő szombaton 
convocáltatott Mely ez ily confusiók között magam 
sem tudván mit csinálni, s nem is lévén tudatlan ben
ne ezek is az Kővárban resolvált egynehány rósz 
embereknek declaratiójais Teleki uram mesterségébül 
származott, alkalmatosabbnak itíltem az urakat már 
megvárjam, szolgámat is Cseh felé expediálván leve
lekkel. Ma is tiszta idő volt; de éjszaka s kivált haj
nal felé nagy köd is volt 

6. Szerda. Ez napot az urak után való várako
zással töltém el, írván Teleki uramnak is egy pana* 
szolkodó s keserves levelet; máshová való írásim is 
voltak. Ma igen megesősedett az idő, többire mind 
esett; az éjjel ugyancsak ködös idő lőn. 

7. Csölörlök. Ma újabban megtisztulván az ido, 
s az múlt éjjel s ma alkalmasint is száradván, ebéden 
fen lévén, ebédután sétálásképen mentem Bogát felé 
hintón Tophaeus uram látogatására; kit is otthon 
nem tanálvún fordultunk vissza szőleje felé ott szü
retvén. Ezen fenforgó mostani dolgokrúl ő kegyeimé-
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•el sokat is beszélgettem. Vacsorán azért megtérvén, 
itt szálláson ettem. 

8. Pintek. Ma is szokásom szerint hajnalban kelvén 
fel, voltak ide s tova való irogatásim. Urunkkal sokat 
beszélvén, mind ö nagyságának s mind mindnyájunk
nak elég keservesen eshetik az portárúi ennyi időre 
nem érthetni semmit is újabbat. Ebéden fen lök. Ebéd-
ntán ö nagyságok szőlőbe menvén sétálni, s én hoz
zám pedig Révérend az franczia jővén az szállásra, 
kivel is sokat beszélgettem az publicumokrnl. Elmen
vén tőlem mentem Gilányiné asszonyomhoz, izenvén ő 
kegyelme által az fejedelemasszonynak is. Estvefelé 
pedig Pekri Lörincz uram kérésére kimentem Ózdra, 
sötéttel juthatván oda; ott is hálék. Ma is délesti 
4 órakorig tiszta s meleg idő lön; azután szapora eső 
kezde esni, mely is meg nem álla. 

9. Szombat Jó reggel vissza akarván Radnótra 
menni Pekri uramtúl soha meg nem menekedhetém; 
ebéden azért ma is Ózdon levén, ebédután mintegy 
délután egy órakor már is itt voltam. Tegnap Bethlen 
Farkas uram jővén csak be az tanácsurak közzül, s 
ma pedig Bánffi Zsigmond, Haüer János és RhédeiFe-
rencz uramék csak. Felmenvén estvefelé én is, ö nagy
ságát az szőlőben tanáltani; azonban onnan is meg
térvén értem az kisasszonyka ma hajnalban megbe
tegedvén roszúl volna, mely csak már is nagy bút 
szerze ő nagyságoknak. Isten oltalmazza; nagyobb 
búsulás nem kicsiny akadályt szerzene csak az mi 
dolgainkban is. Vacsorára lej övék, érkezvén leve
leim két felöl is, s Baranovszki uramat is tegnap 
délután expediálván az Szilágyba. Azonban Nemes 
János uram is tegnap érkezvén, de mások is bizonyo
san referálják Cseherin alatt az musqua és kozák az 
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törököt igen megverte az tatárnak is jutván, mert az 
had Crimbe szaladott féltvén az országát reá nemen
jen az musqua. Melynek meglétével annyival inkább 
nem várhatnánk az török segítségét, s talán az posta 
is az miatt késik. Az múlt éjjel mind esett az eső, a 
ma is mind esett délután vagy egy óráig; azntán 
megállott. 

10. Vasárnap. Jó hajnalban felkölteni. Reggel 
meglátogatván Bhédei uramat is az tovább való be
széd kedviért, s udvarhoz is felmenvén értem az kis
asszonyka az éjjel igen megnehezedett volna, az 
mint hogy az fejedelemmel is szemben lévén igen bús 
állapottal vagyon ö nagysága; de még is kijött asz
talhoz. Ebédután voltam mind Bánffi Zsigmond s 
mind Bethlen Farkas uraiméknál, kikkel is sokat be
széltem. Azonban ebédelött urunkat is megtanáltam, 
mivel mostani búsulására nézve ö nagyságának ne
héz az ö nagysága méltóságos személye előtt való 
discursusok hallása, méltóztassék parancsolni az 
uraknak legyenek velem egy külön helyen szemben. 
s proponálja ö kegyelmeknek az dolgokat és az maga 
személyét illetőket is. Kirül is izenvén ö nagysága 
az uraknak,- azt adák válaszúi, még Kapi s Naláczi 
uraimék hátravannak, kiket is mára várnak, elérkez
vén ö kegyelmek örömest lesznek velem szemben. 
Talán azért már az én dolgom is egyfelé eligazodik. 
Az kisasszonyka is csak egy formában és igen kínos 
nyavalyában, az vérben, lévén félő el ne költöződjék. 
Ma eső nem lőn. Reggel praedikátiót is hallgatván, 
ebédután csak szállásomon tartózkodtam meg. Az 
éjjel ködös idő lön. 

11. Helfó. Kapi s Naláezi uraimék még sem érke
zének, melyre nézve is haladnak az dolgok. Az kis-
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asszonyka is ez éjjel inkább megnehezedvén az ö 
nagyságok búsulása is accedál; ki miatt ebéden sem 
lőnk fel. Én ebédután is az urakat járván, abban töl
tettem inkább az időt. Azonban nagy véletlen esett 
értésünkre az faluban levő szállásinkon, délután 3 s 
4 óra tájban hala meg az fejedelem leánykája; mely 
is ez ily dolgok között mindnyájunknak nagy búsu
lást, és az dolgokban is nem kicsiny confusiót szerze. 
Felmenvén az urakkal meglátok az holttestet Ujob-
ban lejővén szállásunkra az idő is igen megesősedék, 
inkább ma mind esvén. 

12. Kedd. Nagy szomorúságban lévén ő nagy
ságok, szemben az fejedelemmel nem lehettem. Jó 
reggel érkezvén azért el Kapi és Naláczi uraimék is, 
ebéden ugyan az urakkal én is de csak magánosan 

-fen voltam; ebédután pedig Naláczi urammal fenma-
radván az magam, és közönséges dolgokrúl is ő ke
gyelmével bőven beszélvén, szállásomra lementem; 
és az fejedelem ö nagysága parancsolatja szerint 
Bethlen Farkas ur szállásán confluálván Bánffi Zsig
mond, Kapi György, Hatter János, Rhédei Ferencz és 
Naláczi István uraimék, én is oda menvén ö kegyel
meknek az dolgokat böv szóval declaráltam. Elsőb
ben is felvévén az más úttal ide jövetelemkor mind 
udvarnál Vessdényi Pál ur felöl, és az hadakrúl mi
csoda hirek folytak az urunk hivségétül való elsza
kadások iránt, mind pedig oda ki micsoda dolgok 
voltak. Melyekrul is sokat conferálván, ha mi oly 
lenne is azoknak obiálására, Teleki uram javallásá-
búl is három rendbeli parancsolatja is jővén ö nagy
ságának , tetszett, hogy sietséggel bemenjek udvar
hoz , és ott detegálván az dolgokat, míg portárúi ö 
nagyságának resolutiója jöhet, és Teleki uramat ki-

6* 
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küldheti is, bogy az ö nagysága interesaentiája el ne 
vesszen, és az francziai királyijai ineált traotatusá-
nak is eleget tehessen az maga képiben ö nagysága 
engem kikfildjen. Az minthogy bőven declarálván ö 
nagyságának az dolgokat, engem ahoz tartozó levél
beli instrumentumokkal kikfildett Teleki uramnak 
instellálásom felöl parancsolván; ö kegyelme is ab
ban eljárt. Az hadak megértvén in sua forma az dol
got, acceptáltak. Azonban az hadaknak elszéledése 
miatt utunkat hamar nem continuálhatván, Veasd&nyi 
uram az hadak gyűjtésére az Ér mellé menvén ki, 
az kik hadak lehetnek,hogy az conjunctió az őnagy
sága hűsége s interessentiája alatt mig kimehetnek 
is renováltassák, azok is az lengyel táborra elmentek; 
én pedig hogy az dolgokrúl ö nagyságát újabban is 
értessem, udvarhoz megint bejővén tovább valódispo-
sitiójához akartam magamat ö nagyságának alkal
maztatnom. Az hová is beérkezvén gondolkodásomon 
kivtil Tdeki uramnak az fejedelemnél ellenem való 
vágyait experiálván, és kiváltképpen bogy nem az ő 
kegyelme hírivei s tetszésével jöttem, azonban bizo
nyos hírül hozván ő nagyságának azt is, az musqva 
Gseherin alatt az törökét s tatárt igen megverte vol
na, ez ily hírre s az követeknek ennyi ideig való 
kérésekre nézve semmi jót őnagysága nem is várhat
ván: töttem oly instantiát, ennyiben levén már az 
magyar nemzet dolgai, ö nagysága engem úgy mint 
privata personát is bocsásson ki, az hol is híven szol
gáljak Istenemnek, nemzetemnek s ö nagyságának is, 
és az hazának. Melyben is engem ö nagysága ö ke
gyelmekre az tanácsurakra relegálván, kérem Isten
ért is ö kegyelmeket, megtekintvén az mi hadaink 
között lőtt szakadásokat s nagy confusiót is, keresx-
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tényi köteleségeknek eleget tévén, ha az mi kegyel
mes urunknak ö nagyságának még most módja benne 
nincsen: látván, hogy soha tovább nem subsistálha-
tnnk orvosólja köztök az oly alkalmatlan dolgokat ő 
kegyelmekkel együtt, és az végbelieknek az conjunc-
tiót megengedvén, engem is bocsássanak. Mely beszé
demet is több circnmstantiával vivén véghez, halasz
tották ö kegyelmek az magok közt való conferen-
tíára; és így én ez napot csak szállásomon töltém; 
ma is esvén az eső. Alkalmatlan utamat reménylem, 
az múlt éjjel is paraholván. 

13. Szerda. Jó reggel felkölteni, s felmenvén 
udvarhoz értem Szálai Pál uram tudósításából Isten 
az franczia hadaknak, és az mi véllek conjangált 
magyarinknak szép győzedelmet s olyat adott volna, 
az minemű az mióta az némettel bajoskodnak még nem 
volt. Mert Munkácshoz tartozó Szőlősnél Schmidt és 
az szathmári commendans Herbentein az Barkóca Ist
ván katonáival, feles német s horváttal reájok men
vén Isten az szerencsét az mieinknek adta volna, úgy 
hogy nem csak feles németet, magyart, és horvátot 
vágtak le s fogtak, de zászlókat és dobokat is nyer
tek ; több kár az mieüikben nem is esett, hanem hogy 
szegény MajosFerencz kapitány két lövésben esett el 
harmad magával közkatonákkal. Mely ez íly szeren
cséjek is az dolgoknak promoveálására nagy ösztönt 
szerze. Nékem délig mégsemlehete válaszom. Ebéd-
után azért Balé uramtúl az fejedelem ö nagysága és 
az urak kiizenék az választ; tudniillik, hogy lévén (?) 
magam is az portai resolutióig, mely is ö nagysága s 
ö kegyelmek magok sem tudják mi okokon halad en
nyire, magam semmit sem cselekedhetek, így magam
nak is az lévén akaratom, elbocsátnak; és mind az 
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végbelieknek s mind másutt levő minden magyarok
nak nem csak az conjtmctiót, de az actióhoz való fo
gást is megengedek; s pátenst is adott ö nagysága 
innen, hogy elöbbeni dispositióját változtatni kellete, 
csak én is megemlékezvén ö nagyságához s ez hazá
hoz való kötelességemről ö nagyságát levelem által 
assecurálni ne nehezteljek. Mely(et) is úgy kívánván az 
ratió status, magamat nem vonogatván subscribáltam; 
és ö nagyságátúl elbúcsúzván 8 az uraktúl, szállá
somra lementem; az honnét is Bévérendhez menvén, 
onnét Kapi uram kívánságára vacsorára ö kegyelmé
hez és Barcsai Mihály uramhoz is elmentem; keveset 
aluván, virradta előtt is sokkal kelvén fel. Az idő ma 
igen megesősedék, szaporán esvén napestig az eső; 
és az múlt éjszaka is virradtig. 

14. Csötörtök. Két vagy három órával kelvén fel 
virradta előtt sok írogatásimat végeztem; és ugyan 
virradta előtt valamivel indulék is meg, egy étekfo
gómat az pátensért hagyván, más emberemet pedig 
sietséggel Hunyadra expediálváu Cstiti s Radics 
uraimékhoz, úgy hogy mához egy hétre ö kegyelmek 
Udvarhelyen lehessenek. Kilencz óra tájban falatoz
ván, és az lovak kedvéért Tóháton szállván meg, 
éjszakára Kalyánba verekedtem. Inkább mind esvén 
ma is az eső, és csak igen kicsiny ideig állapodván 
meg. Az múlt éjjel ugyan kevés ideig esett. 

15. Pintek. Kalyánbúl virradta előtt indulván 
meg nagy időn ebédre Borsára érkeztem Bánffi Gá
bor ur ottlétét gondolván; de se magát sem az asz-
szonyt hon nem tanálók, és csak Orlainé asszonyo
mat Mindazonáltal itt ebédlettünk; és még tegnap 
küldvén el Széped uramért hogy kijőne beszélgetés 
kedvéért Kolozsvárral, ö kegyelme nem sokáig vára-
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koztatván, ki is Gilányi Jakabbal kiérkezvén, és véle 
beszélgethetvén délesti három óra után indulhaték 
csak meg Borsárúi; és hogy szinte sötétedni kezdett 
Pánczélcsehbe beszállván míg az lovak abrakoltak, 
háló helyre mindazáltal Kecskehátra érkeztem majd 
éjfél tájban. Ebédig tiszta időnk volt; de délután 
Kecskehátig mind vére az eső bennünket, nagy páro
kat is szerezvén. 

1$. Szombat Virradtig miud esvén az eső alkal
matlan utakat szerze; világosodván mindazáltal siet
vén haza megindulván Gorbón kevéssé megszállot
tam , s megetetvén az lovakat onnét is mindjárt men
tem, és délesti egy óra tájban Udvarhelyre érkeztem. 
Reggeltíil fogva mintegy déltájig igen esett ma is; 
de aztán szép tisztára fordult. Fajgel ur Hadadban 
lévén ő kegyelméért elküldtem holnap jöne Udvar
helyre. 

17. Vasárnap. Elég nehéz tovább való dolgokrúl 
nem determinálhatok; nem tudom mi karban legye
nek, és az magyar tábor is hol legyen? Délután 
érkezvén azért el Fajgel uram is beszéli az elmúlt 
kedden hivatta ki Várczához Vesselényi Pál uram töb
bel lévén ezer embernél, és engem nem győzvén várni 
az conjunctióra indulván, de útjában eleiben jővén 
mintegy kilenczszáz német s horvát, véllek az Vesse-
lényi Pál urammal valók megütköztek, s Isten az 
mieinknek adván újabban is az győzedelmet, kétszá
zig bennek elejtettek, és az lengyel hadakkal is 
alkalmatlanság nélkül magokat conjungálhatták. De 
hol legyen most az tábor V soha ki nem tanulhatni. 
Egy végbei i követ Szuhai nevű is érkezek ma Fajgel 
uramhoz, ki is beszéli Vesselényi Pál uramhoz expe-
diáltatott az végbeliektül oly véggel, hogy ők is 
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Isten segitségébül mindenféle dolgokat hátrahagy
ván az conjunctióra megindultak többel ezer lovas
nál és ezer gyalognál, és eddig már Diószeghez is 
érkezhettek; és küldették azért is, tanulja hol legyen 
az tábor és mennyi számú lengyellel conjuugálták az 
atyafiak magokat; mert ök Kővárból olyan formán 
informatusok, hogy csak másfél száz volna az segítő 
idegen hada. Szuhai ur nem tudván hol legyen az 
tábor csak papirosra tette az követséget, principálisá
nak is megírván miben légyen az dolog; s mivel 
jövet gyülevész katonákbúi mintegy másfélszáz lo
vasra reátölt, és egynehány gyalogra is, azokkal to
vább való parancsolatig az Szilágyba quartélyba szál
lottak. így értvén meg az dolgokat, az végbeli kö
vettel sokat beszélvén megmondván neki udvarnál 
már az dolgok miben legyenek, és kérvén reá, lát
ván már az urunk nékem adott pátensét is, Írja meg 
principálisinak jöjenek élőmbe, mert Isten jóvoltábúl 
én is már az jövő pinteken meg akarnék indulni, és 
így vélek megegyezvén continuálhatnók az tábor 
után való utunkat. Az mely elszéledett katonák pedig 
összegyűltek, azok már addig lennének az falukon, 
azok is járhatnának velünk. És így menvén véghez 
az discursus, estve szolgámat is expediálván Kolozs
várra úgy hogy virradtig ott lehessen, Teleki uram 
is az kisasszonyka temetésére, mely is ma lőtt meg, 
oda menvén. Ma még is tiszta idő láttatott lenni, s 
eső sem esett napestig is; de az múlt éjjel alkalmas 
hideg vala, és egy kis dér is láttatott lenni. 

18- Helfó. Az múlt éjjel sokat gondolkozván. 
alkalmatosabbnak itélém, hogy az dolgok relatiójá-
val maga az követjek menjen az végbclieknek kö-
zikbe, inkább is indulhatván az velem való megegye-
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zésre. így felkelvén, disponáltattam azon embersé
ges ember követjeket végbeli uraiméknak, és creden-
tiát irván általam Isten segitségébtil expediálám is, 
bőven izenvén általa az mostani dolgokrúl; és mivel 
hogy csütörtökre iglrte megtérését, és ha az vérbe
lieknek is tetszések az leszen, hogy az tábor után 
menjünk, nékem is az az szándékom pinteken Isten 
segitségébül csak meginduljak. így az készület ked-
viért éjszakára Csehbe mentem; az hol is Ketzemé 
asszonyomat még kornyadozva tanáltam. Délig 
tiszta idő látszott lenni; délután estig szaporán esett 
az eső. Úgy is látom ez az negyed úgy mégyen ki. 
Az múlt éjjel pedig hives idő lön. 

19. Kedd. Ez napot többire készületben és sze
kereim rakatásában tölték el. Jöttek katonák is hoz
zám , kiknek is megmondottam, most is az többinek 
általok izentem, már legyenek addig vesztegségben, 
míg Szukái uram az végbeliekttil megtérhet. Az eső 
is igen esett; az múlt éjszaka hives idő lön mintegy 
éjfélután virradtig, de éjfélig esős idő lön. 

20. Szerda. Mai napot is csak az rakogatásban, 
és ugyan a szekerek készítésében, terhelésében mu-
latánk el. Ma is inkább mind esőre állván az idő, és 
ugyan keveset esvén is. Kolozsvárra expediált étek
fogóm is megtérvén az választételekkel beszéli azt is, 
Teleki uram Szamosujvárra ment volna, úgy Rhédei 
és Naláczi uraimék is. Ma is voltak katonák és gya
logok is nállam, kiket is az tegnapiak válaszával 
bocsáték. 

21. Csütörtök. Ma is eléggé készültem, lovaimat, 
azoknak nyergeltetéseket, és magammal elhozandó 
egyetmásomat rendelvén, várván Szukáit w már az 
végbeliektül. Azonban midőn legjobban várom vala, 
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és szinte el is készültek vala érkezek az fejedelem 
postája Szamosujvárrúl, levele által parancsolván ő 
nagysága, félbenhagyván minden dolgaimat siessek 
udvarhoz, mivel az portai követek Székely László uram, 
Kende és Ketzer vraimékkal útban vannak; az mint 
hogy ö nagysága inclndálván az Székely László nram 
levelét is in specie elküldette, Arnót körül datálván 
mely is az Dunához egy napi járóföld, és írja, hogy 
jó válaszszal jönek. Melyhez képest, noha bizony 
igen nehezen esett mind készületemre, eltökélett 
szándékomra, az végbelieknek tött izenetemre, és 
egyéb okokra nézve is az bemenetel, de nem akarván 
elmulatnom az ö nagysága parancsolatját, arrafelé 
kezdtem készületemet fordítani, ligy hogy holnap jó 
reggel befelé megindulhassak. Ma szép tiszta idő lön, 
az múlt éjjel sem lön esö; szél mindazáltal mind nap
pal éjjel, de meleg képtelen és sokáig tartó vala. 

22. Pintek. Fajgel uramért küldvén Hadadba, ö 
kegyelme után várakoztam alkalmas ideig; és így 
igen reggel meg sem indulhattam. Az postát mindaz
által udvarhoz visszabocsátottam; Fajgel uramat pe
dig elvivén magammal Udvarhelyig, ebédig ott ettin 
feles írásomat végeztem; írván az végbelieknek is, 
ne véljék bclra dispositiómnak változását, és az én 
utánnam várakozó katonaságrúl is disponálván to
vább már mitévők legyenek. Ebédemet végezvén dél
után is mintegy 4 órakorig vártam az végbeliek em
berit. Éjszakára azért őrmezőre mentem s ott háltam. 
Nappal nem esek, és csak estvefelé kezde esni; az 
éjjel pedig nagy szél lön. 

ZZ. Szombat Az éjszakát roszúl alhatván ki, vir
radta előtt akarok vala megindulni, de igen sötét 
lévén, az múlt éjjel esvén is, csak világosodván indu-
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lék, és ebédre „(egy szó hiányzik)0 nevű faluba száll
ván meg, éjszakára mentem Felső-Gyékényes nevti 
oláh faluba; az honnét is estve szolgámat expediálám, 
lássa meg Kende uraimék már megérkeztek-e? Idö 
Istennek hála ma szépen és melegen szolgála s tiszta is. 

24. Vasárnap. Az éjjel érkezvén meg szolgám 
referálja még az követek meg nem érkeztek volna, 
mély is nékem elég nehéz. Mihent megvirradott meg
indulván, szinte praedikátió végezésekor „(néhány 
szó kimaradt)u; az hol bemenvén urunkhoz is az 
arakban Ekédet, Telelci és Naláczi uraimékat tanálám 
itt, kik között is Teleki arammal fogván haragosan 
kezet mindkét részrül; ez nap csak úgy múlék el, az 
követek még sem érkezvén. Eső reggel szaporán 
kezde esni, de abban hagyá; az éjjel pedig nagy és 
meleg szél lön. 

25. Iletfó. Váltig várók közönségesen ma is az 
követeket; de sem magok, se levelek nem érkezek. 
Esö ma szakasztban két ízben is szapora esett. Az 
tegnapi kézfogás után Teleki uramat nem láttam. Jár
ják eleget Rhédei és Nd&czi uraimék köztünk az bé
kességet ; én is eléggé világosítván panaszszal mind 
az két urnák ellenem való dolgait Teleki uramnak. 
Úgy látom ö kegyelme is panaszolkodik elöttök reám. 
Az múlt éjjel szép tiszta idö volt. Én is reggel felköl-
tezödém az falubúi, s ide szállék szállásul az Naláczi 
aram szállására; küldvén szolgámat vissza Csehbe 
levelekkel. 

26. Kedd. Az fejedelem ö nagysága is eléggé 
boszonkodik az követeknek későn való érkezéseken; 
holott még az elmúlt szombaton várta őket, de még 
se jövének. Hanem estvefelé érkezek ö nagyságának 
szóló Székely László ur levele, kiben is írja az Havas-
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alföldében levő rettenetes árvizek miatt nemcsak ne
hezen jöhettek, de két napi járóföldet kerültek is, 
egyébiránt is az rettenetes nagy sarok miatt érkez
hetnek ily későre. Mindazonáltal már holnapután 
okvetetlen ide várja ö nagysága ő kegyelmeket. így 
meg is csendesedénk valamit Nekem is érkezett Szit
kai uramtúl, kit Udvarhelyrül expediáltam vala az 
végbeliekhez, Diószegrül való tudósításom, s Fajgel 
uramnak is levelei Gsehbül. írja Szuhai uram az vég-
beliek Böszörmény felé menvén le, és magát is az 
tolvajok felvervén ez ily okokért jöhetett késő tudó
sításom; de szemben igyekezik nemcsak az végbe-
Hekkel lenni, de az választ is meghozni, javallván 
inkább Diószeg táján az térfolden az végbeliekkel 
való megegyezésemet. Fajgel uramtnl értem azt is, egy 
váradi aga ment volna be Hadadba budai vezér Ves 
setényi Pál uramnak szóló levelével, de visszatért nem 
tanálván ott az urat. Mondotta ugyan az török, az 
végbeli töröktttl expeditusabb inkább, kik is az hol 
generális uram akarja ott egyeznek meg vele. Az 
múlt éjjel is szép tiszta idö lön; ma nappal szaporán 
esek az esö, de estvefelé megálla. 

27. Szerda. Mióta ide jöttem is nem lévén Teleki 
urammal, sem az kézfogáson kivfll nem is látván, teg
nap is igen járván az urak köztünk az compositiót, 
letévén én is ö kegyelme is az nehézséget — hogy 
már bennünket megbékéltetettek; voltam reggel szál
lásán is ö kegyelmének. Azonban újabb hírem is 
érkezvén s az végbeliektül válaszom, és Szuhai uram 
is tölök megtért, Csehben vár, az leveleket az urak
kal is közlöttem. Újfalubúi 22 irt levelekben írják 
végbeli uraimék már csak napot és helyt termináljak 
nékik megegyezni velem készek, egyébiránt is Szu-
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hai uram által izenvén többet, hogy siessek kimenni 
közikbe reménykednek, mivel köz (?) is gyülekezik, 
az derék táborunkkal se egyesedhettek meg. Böször-
ménybfll az praesidiomat kivitték, az lakósok gratiát 
kérnek, kiknek is az én s velem kimenendö becsüle
tes magyarországi rendek consensnsok nélkül gra
tiát nem adnak. De az mi nagyobb a Tiszán innen 
való hajdúvárosok felvételére, azoknak elrontására 
az végbeli törökök is vélek megegyezni akarnak, és 
ha hol ők nem cselekszik az törökök magokban is 
elkövetik. Ezeket nem csak az uraknak, de az feje
delemnek is megjelentvén, tetszék ö nagyságának és 
ö kegyelmeknek, hogy itt levő magyar nemzet követ
jeivel Farkas László nraimékkal, s több most udvaros-
kodó magyarországi főrendekkel Írasson ö nagysága 
az végbelieknek, mivel az követeket az portártil ö 
nagysága már holnapra okvetetlen várja, igy míg 
már azokkal nem beszél, egyebekrül ő nagysága az 
én kimenetelem iránt is nem disponálhat, hanem hogy 
végbeli uraimék az hajdúknak gratiát adni magok 
mellé felvegyék minekelőtte az török magában is elkö
vetné s elrablaná őket szükségesnek látja; az mint 
hogy írnak is (és én is) ő kegyelmeknek magyaror
szági uraimék; sietve el is ment az posta. Mi addig 
már csak az (?) vrfrnók holnapot s abban való megér
kezéseket az portai atyafiaknak. Én ma is küldém ö 
kegyelmek eleibe levelekkel szolgámat postán, hogy 
siettenének reménykedvén. Az elmúlt éjjel nagy eső 
lön, úgy ma is nagy zápor; egyébiránt is csaknem 
napestig esvén az eső szakasztokban. 

28. CsotArtAk. Ma is napestig itt voltam; ebéden 
pedig Toldalagi János uramnál itt való kapitánynál, 
az hol vigan is lakánk; vacsorát nem ettem. Ma is 
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szörnyű eső esett; az múlt éjjel is esett, de nem an
nyira. Az követek ma sem érkezhetének, hanem 
küldték ugyan embereket elö, hogy az rettenetes idö 
miatt közel hálnak, be nem jöhettek. Jöttek ugyan 
leveleim Udvarhelyrűl is, de azokban sem írnak egye
bet, hanem hogy az végbeliek nehezen várnak, és 
hogy minden zászló alól egy követet küldvén azok 
utánnam holnapnál tovább nem várakoznak, siettet
nék kimenetelemet; az kire én is replikálék, hogy 
várakozzanak az követek rám bár csak vasárnapig, 
postán küldvén vissza szolgámat. Teleki urammal is 
úgy látom már jobban kezdjük az húrt összeigazitani. 

29. Pintek. Az múlt éjszaka is inkább mind esett 
az esö; Isten tudja csak Szilágyba is és annál inkább 
tovább az rettenetes sarokban mint mehessek. Nap
pal is esett kevéssé, valamennyire ugyan tisztulni 
kezdett. Istennek hála ebédelőtt az portai követek is 
Székely László, Kende Gábor és Ketzer Menyhárt ura-
mék is már beérkezének. Kik is elsőbben az dolgo
kat az fejedelemnek, és az tanácsuraknak reportál-
ván, és ebédután egy magános helyen nekünk is ma
gyaroknak visszahivattatván az elbocsátott magyar 
nemzet követjei Farkas László uraimék is s többen is 
lévén egynehányan referálják ö kegyelmek ennyi 
idötül aprilistül fogvást való mulatások, pausalások 
mi okokon lőtt. 1) Várakozni kellett az fővezér által 
az török véghelyekbe expediáltatott agának megtéré
sére, és azáltal való informatiójára az portának. 
2) Haladott megjövetelek az lengyel respublica és az 
király solennis követsége beérkezésére Constantiná-
polyba, s avval az békességnek teljes confirmálására 
nézve; mely fököveti tavasszal indulván Lengyelor
szágbúi, augustusban érkezett Constantinápolyba. 
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3) Nem adatódoft válaszok, éa elmenetelek meg nem 
engedtetett az fejedelem meghitt emberének behiva-
tására, és titkosabban az porta aránt az Cseherin alá 
expediált törökök dolgának elválására, s annak kita-
nulására nézve; az minthogy az minapi udvarhoz ho
zott hír igaz is, mert az kozákok bizonyosan Csehe
rin alatt az törököt és az tatárt megverték. Volt 
ugyan egyéb aprólékosabb impedimentumok is, de 
ezek lévén nevezetesebbek. Hogy az cseherini actus 
híre elérkezett noha az közönséges tolmácscsal szám 
nélkül, az vezér tihajával pedig sokszor voltak szem. 
ben, de aztán nem várakoztatván az fővezérnél is 
volt audientiájok; ki is ö kegyelmekkel sokat pro et 
contra beszélvén, válaszok summatim ez lön: „Az ti 
dolgotok már el volt készítve, és bizony bizony ez 
múlt nyáron segittettetek volna még meg, de az ko
zák az mi vitézinkkel való dolga bontá el. Hogy 
Istennek így tetszett arrúl nem tehetünk. Hanem ím 
kívánságok szerint az erdélyi fejedelemnek páran-
csolánk legyen oly készen tavasszal benneteket meg
segíthessen, és mi is megsegítünk; addig hogy maga
tokra, feleségtekre, gyermektekre gondja legyen, az 
tömösvári, váradi, egri passáknak is parancsoltunk, 
legyen quartélyotok, megszaporítván az gyulai és 
tömösvárig való sanczosságokkal." Mely leveleket 
is követ uraimék magokkal kihoztak; és azt is obti-
neálták, hogy az francziával való tractánk is szaba
dos légyen, noha azelőtt tilalmaztatott. De az mi 
szükségesebb lett volna, az conjnnetiónak oda be tu
dása az lengyel hadakkal, és arrúl az fővezérrel való 
végezés: abban mint nem todom dologban nem szol
gálhattak . és így azon dologban, az ki legszüksége
sebb lesz vala, 4 praesentis re infecta indultak vissza, 
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az nagy árvizek miatt sokat kelletvén kerülni, és az 
utak is felettébb sárosak, nehezek lévén, így is nagy 
bajjal, sok alkalmatlansággal érkezhettek. Ezeket az 
követek bö szóval deciaráiván, és mi is az ide haza 
lőtt dolgokat ö kegyelmeknek, tetszett közönségesen 
az mint hogy nrnnkkoz ö nagyságához követeinket 
fel is küldettük ily véggel: rmind az portai dolgok 
már miben leg>enek,s mind az ide ki való sok alkal
matlan confnsiók mi karban forogjanak ö nagysága 
tudja mindnyájunknál is jobban. Istenért tehát azok
nak eligazításában ö nagysága munkálódjék, és az 
mennyire lehet ö nagyságátúl várván az dolgokat 
siettetni, azokban minket is tetszésével éltetni méltóz
tassék." Melyre való válasza is ö nagyságának, szinte 
már az vacsorát is adván, holnapra halada. Isten 
kegyelmiből már én is igyekezvén ha lehetne holnap 
elmenni. És igy ebben marada az dolog. 

30. Szombat. Ma sem mehetek el innen, sok pro 
et contra való discursusokkal múlván el ez nap is. Az 
eső meg sem szünék, szörnyen esvén ma is egy kis 
ideig; délután estig nem lön; de az múlt éjjel hasonló 
esős idő lön. Haladtak az dolgokban való decisiók 
holnapra; én ugyan eleget munkálodám ma is ha mi
ben az közönséges dolgokban szolgálhatnék. 

31. Vasárnap. Soha nem lön ma is annyi módom, 
hogy innen elmehessek. Ebédelött s utánna sokat be
szélvén az urakkal, vacsora előtt az tanácsban és 
urunk házában jelen lévén, végezték ö nagysága s ö 
kegyelmek: Kubinyi ur megvakulván az portán he
lyette kapikihának menjen Bessenyei Mihály uram; és 
mivel az portán az idegen haddal való conjunctiót 
nem tudták, annak elcsinálására követségbe menjen 
Fajgel Péter ur; az végbeliek menjenek az conjunc-
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tiora; az magyaroknak is pedig hagyják kinek kinek 
jóakaratjára, szabadságára az ki elakar az többi ntán 
menni menjen el, az ki pedig tavaszig el akar ma
radni maradhasson el; így nekem is akaratomra 
hagyatván, én alig várnám az holnapi napot, élhetnék 
szabadságommal, várakozván ma is az végbeliek 
utánnam. Az nemzet követjei is elbocsáttattak. Ez 
múlt éjjel nagy esö volt virradtig, és nappal is mind
inkább esett; de délutáns előtt is valamivel havazott 
igen elannyira, hogy jól ellepte volna az földet. Mi
vel az urak is inkább mind elmennek holnap, így én 
is készülgettem, Kendeffi Pál uramtúl urunk asztal-
nokjátúl lovat is vévén. (Széljegyzet: „Ez múlt éjjel 
virradta felé derecske is volt.a) 

November. 
1. Helfó. Minekelőtte Bessenyei vagy Fajgeinr be 

ment is az étekfogó Turzai küldetvén be; együtt akar
ván Ketzer urammal járni míg az portára való expe-
ditiókat ö kegyelme véghezvitte, és az franczia szál
lására lementem s vele feljővén udvarhoz beszélhet
tem , dél vetett ki belőle, és igy csak délután indul
hatván s úgy is majd késöcskén, egy kevéssé az feje
delmet kisérvén ki vadászni, noha alkonyodván, de 
Istennek hála kár nélkül érkezhettem Szinye nevű 
magyar faluba éjszakára. Esö ugyan nem vére ben
nünket , mivel ma nappal nem is volt; de felettébb 
való sáros utunk levén, ez múlt éjjel is esvén nem 
csuda hogy sár van. Teleki uramtúl is noha elbúcsúz
tam, de ö kegyelme Dézsen hálván újabban beküld-
vén hozzá szolgámat izeni Stryhez újabban kilencz-
százig való ember érkezett volna az szegény magya
rok segítségére, s eddig az táborra ki is jött volna. 

KORÚM. HITKO. BIST. SCRIPT. XVIII. 7 
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2. Kedd. Jó reggel Ketzer urammal sőt még vir
radta előtt megindultam, és ebédre Salamon nevű 
oláhfaluba érkezvén, délig száraz idö lön, de délután 
megesösedvén, Istennek hála mégis nappal érkezhet
tem Udvarhelyre; az hol mégis az végbeli katonákat, 
tiz lovas zászló alól egyet egyet, és Szuhai aramat 
helyben találtam. Kik is, ennyi várakozások után-
nam nehezen esvén, obtestálának menjek igéretim 
szerint, mivel ö'k is várnak, az végbeliek közzé. Ha
lasztottam az választ gondolkodásra s holnapra. Ez 
éjjel Udvarhelyen hálván vacsora után is feles dol
gaimhoz láttam, rövid időm lévén az dispositiókra. 
(Széljegyzet: „Ez éjjel igen nagy dér volt.*) 

3. Szerda. Ketzer uram alig várván, hogy felesé
gét, gyermekit láthassa Csehben, alig tudám csak ke
vés ideig való beszédre is megtartóztatni. Mindazon
által magam is az múlt éjjel sokat gondolkozván, és 
felesed disputálván is pro et contra, jobbnak tanál-
tam Isten kegyelméből sokszori igiretemet, és mások 
de kivált nemzetem előtt való aestimatiómat perpen-
dálván csakugyan kimenjek az végbeliek közzé. Ki
hez képest Szukáit követtársaival expediálván, és 
csak kettőt hagyván meg bennek, Baranovski uramat 
is véllek pro majori certitudine ipsorum elküldettem, 
levelet is írván az végbelieknek. Azonban szinte va
csora tájban érkezének újabb mezei katonák 150-nen 
magokkal VesseUnyi Pál uramtúl az francziai hadak 
táborárúi, levelet küldvén általok generális ur, kiben 
nem csak láttat, de gondolván, hogy már végbeli urai-
mékkal útban is vagyok, adja tetszését merre conti-
nuáljam az tábor felé való utamat. Az egész múlt 
éjszaka mind esett az eső; az vizek valóban áradnak; 
nappal sokáig hó is esett, de az is esőre változván, 
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egész estig szapora eső követte. Isten csak adná már 
végét. Az táborrúl hozott leveleket pedig mivel köz-
ztilök az vérbelieknek szóló is volt. Szitkai uramék 
ntán virradtig küldettem. (Széljegyzet: „Dér az 
éjszaka nagy volt.") 

4. Csötörtök. Isten jóvoltábúl két bárom nap múl
va én is már kifelé indulván, Sztthai és Baranovski 
uramék által is azt izenvén az végbelieknek szomba
ton megindulok, és Kémerre jöjenek elómbe ö ke
gyelmek közzfll, — minden tábori készfiietem s 
lovaim Csehben lévén ebédután oda mentem, és az 
mint lehetett ma is kétfelé kapván rakosgattam, ké-
szűlgettem. Isten tudja csak egyedül micsoda alkal
matlan utunk leszen, az éjjel is ma is szakasztonként 
esvén az eső. Úgy látom ökres szekereimet csak el 
kell hagynom, és csak az 4 lovas szekérrel indulha
tok, hintót sem vihetvén az nagy sarokra nézve. 

5. Pintek. Jó reggel felkölteni sok irogatásom 
lévén, és mind az fejedelemnek s mind Teleki uram
nak holnapi indulásomat megírván, hogy indulásom 
napja az ellenség előtt inkább meg ne tudódjék mind
eddig titokban tartatott. Délig ben készülgettem 
ugyan, és ma szenti napom is lévén ebéden mulattam, 
estvefelé is derekasabban; kapuzárás után pedig az 
szekereimet rakattattam. Aprón ma is esett az eső, 
az múlt éjjel pedig derekasan. Isten szánna meg ben
nünket s fordítaná jobbra az idők járását. 

6. Szombat. Az múlt éjjel keveset aluttam alig 
várván elindulhassak. Virradta előtt jóval kelvén fel 
magam is az szekerek rakattatását elvégeztetvén, 
csak elhülék belé látom Baranovski uramat visszatért; 
kitfil is kérdezőskedvén referálja, midőn már Kéme-
ren túl Margita felé mentek volna az somlyai kapi-

7* 
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tany Olasz Ferencz harmincz katonával visszahozatta 
őket mind az végbeliekkel együtt hogy már oly okon, 
az végház mellől híre nélkül miért mentenek el; in-
structiója tartja az olyakat visszahozassa. És így 
remora esvén az dologban s az praefigált terminusra 
az végbeliek sem jöhetvén Kémerre elömbe, azért 
jött vissza Baranovskiur tudhassam az dolgot; Szuhai 
is intimálván általa jobb volna már igy esvén az do
log egy kevéssé még subsistálnom. Melyhez képest 
újabban beszélgetvén ez intervenientiára nézve becsü
letes emberekkel, tetszett mindnyájunknak az lovas 
szekereimet is mind elhagyjam, és csak szekeres 
lovakkal s az élésre nézve az konyhakocsimmal in
duljak, és abba 10 lovat fogassak; ez ily ratiókra 
nézve tudniillik, hogy már az végbeliek sem jöhetnek 
elömbe későn menvén oda az végbeliek közzé expe-
diáltatott ember, s azok nélkül járni azon az földön 
félelmes; az utak is pedig rettenetes sárosak, alkal
matlanok lévén, lovakon ember könnyebben s többet 
mehet. És igy Isten kegyelméből becsfiietemre, meg
tartására nézve úgy is kiindulásomat csak deliberál-
ván magamban falatoztam kevéssé- Azalatt érkezek 
Farkas Fábián uram is Kövárbúl, ki is az magyar 
nemzetttü expediáltatott az váradi passához Solyon" 
(tán Szolyva) „mellett való táborokrúl. Sokat beszél
vén ö kegyelmével, és Farkas Fábián urammal együtt 
járván ugyan az végbeliekhez expediáltatott magya
rok követjei Bige György, Haraszti János és Szöcs Ta
más hadnagyok. Isten jóvoltából én csak elindulék, 
Farkas Fábián uramék pedig Hadad felé; és éjsza
kára érkeztem Diósodra noha már ugyan sötéttel, 
felettébb való sáros, ée gonosz utak lévén. Ma homá-
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lyos idö volt ugyan, de eső nem esett; az éjjel pedig 
többire mind esett. 

7. Vasárnap. Lartnius aramat is ntánnam hivat
ván Karkóbúl, Isten panaszol ne vegye jó reggel 
communicáltam. Mely ceremóniát is elvégeztetvén 
Diósodról is megindultam, és Isten jóvoltábúl egyhu-
zomban mentem Kémer nevű magyar faluba napszál
lat előtt érkezvén oda. Ma mégis valamivel jobb 
A tünk lön. — Diósodra jöttek hozzám az Somlyón 
megtelepedett magyar bujdosó atyafiakban is, ér
tekezvén menetelem és hálóhelyem felöl; de Ké
meire senki közzülök nem érkezett; hanem Balián 
szállván meg egynéhányad magammal, és ott falatoz
ván. az többi s lovak pedig egyhuzomban Kemerre. 
Csanádi János uram akadván reám együtt jár velem. 
Az éjjel nem volt esö, hanem nappal is szép tiszta 
idö volt. Csak már Isten tovább is szánna meg ben
nünket, és szolgáltatna tiszta időket ö Szent Felsége. 

8. Hetfó. Jó reggel megindulok, és útamban szé
nák között az lovak kedvéért megszállván keveset 
ettem és jó tüzeket rakatván ott érének Bige uramék 
is; de Farkas Fábián ur Somlyó felé menvén ö kegyel
mektől elmarada. Igen nehéz és sáros utunk lön ma 
is , éjszakára azért Margitára verdödénk elég jókor 
is szállhatván meg, és Zákány, Pap Israel, Szuhai 
István uramékat is ott tanálván helyben, mivel teg
nap írtam ö kegyelmeknek várjanak meg. Itt sem 
hallhatónk semmi újabbat az végbeliek felöl, közzü
lök való sem lévén itt e tájon senki. Istennek hála 
ma az nap szépen és tisztán szolgála; hanem estve-
felé esővel elegyes hó (kezdett) esni. 

9. Kedd. Sok tanácskozásunk, és beszélgetésünk 
után jobbnak, és alkalmatosabbnak tanálók nem hall-
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hatván semmi bizonyos híreket az végbelieknek is, 
én az Berettyón innen járjak Várad felé mindaddig, 
míg vagy bizonyosabbat érthetek, vagy pedig az vég-
béliekkel magamat conjungálhatom. Az három rend
beli végbeli uraimékhoz expediált követek pedig, ugy 
mint az fejedelem részirfll Zákány István és Pap Israd 
uramék. az lengyel táborral levő magyarok részek-
rfll pedig Bige uraimék, az én részemrfll Szukái Ist
ván uram az mellette valókkal siessenek mentfii job
ban utánnok. És így ö kegyelmek jó reggel, s én pe
dig az velem levőkkel föröstökem után indulván meg 
délután hamar érkeztem háló helyre Micskére, s ott 
is háltam; havas idö is lévén, nagy sarok is vannak; 
mindazáltal estvefelé ma is megálla az hó. Az múlt 
éjjel azért sokat esett, és reggelig bokáig való volt. 

10. Szerda. Isten kegyelmébfil Micskérfil is 
föröstököm után indulván meg egyhuzomban jöttem 
Szalárdra. Szép tiszta napunk lön estig; az út igen 
nehéz, az tegnapi hó is nagy részint elolvadván. és 
szakadékos, ingoványos helyeken is kellé jtfnfink. Jó 
reggel Váradra az passának irt levelemet is itt mics 
kei embertül kflldém el, még is hogy legyen hírével 
birodalmába való bejövetelem. Szalárdon is jó idein 
szállhatván meg írtam innen hírek tudásáért mind Kis-
Marjába s mind Debreczenbe. Az múlt éjjel kicsiny 
derecske is volt. 

11. Csütörtök. Kis-Marjában járt emberem ez 
múlt éjjel megtérvén, referálja az ember még ott vol
nának Zákány uramék. Azonban Szukái István ur 
ugyan unnan írt levelét is vettem, kiben írja az vég-
beliek Ősegénél bizonyosan általmentek volna az 
Tiszán, és az lengyel táborral expediált portára kül-
dett hatodfélszáz muskatérossal, magyarral meg-
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egyezvén Enyiczke táján az németekkel megharczol-
tak volna 8 nevezetes gyözedelemmel járván az 
mieink, többen az mi magyarinkban harmincznál el 
nem estek volna; és igy lévén ő kegyelmek már Pap 
lsraelékkel sietnek ntánnok bizonyos híreket hallván; 
nekem pedig javallják, hogy míg már az végbeliek-
kel magamat conjungálhatom s onnét is bizonyos 
informatióm jöhet qnartélyozzam az Körös mellett. 
Ez napot egészen itt Szalárdon töltém mind az lovaim 
megnyugtatására, mind Váradrii] az passának és mu-
tavellinek irt leveleimre való választételekre nézve, 
mivel Biharnak s több Várad körűi való derekasabb 
városoknak mutavelli parancsol. Az múlt éjjel esőcske 
de kicsiny ideig tartó esett újabban, és nappal is va
lami kevés; az hó egészen elolvadván nagyobb saro-
kat csinála. 

12. Pintek. Elsőbben föröstökömezvén mintegy 
ebéd tájban indulék meg Szalárdrúl is, és egy végben 
mentem Csatárra, nem igen messze lévén nagy időn 
szállhattaro meg. Sem az passátúl sem mntavellittil 
nem jőve semmi válaszom. Ma napestig igen szép 
tiszta meleg nyári nap lön; az múlt éjjel sem 
lévén esö. 

13. Szombat. Ebédet itt Csatáron ettem gondolván 
Váradrúl jöhet tudósításom; de válasz nélkül jővén 
meg embereim, és elménkben tartván azt is, ha vala
hogy az bihariak be nem bocsátanának bennünket 
Váradra Radics uramat az passához ajándékkal expe-
diálám. Magam pedig Csatárrúl délután sokkal indul
ván meg Biharra szállék éjszakára az velem levők
kel . egyébiránt is jó szívvel fogadván bennünket az 
lakósok. Ma is gyönyörűséges szép meleg nap lön ; 
és az múlt éjjel is tiszta idő, de igen nagy szél volt. 
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14. Vasárnap. Az Istcniszolgálatért is, és hogy 
Radics uram is Váradrúl megjöhessen, ez napot egé
szen Biharon töltém. Azonban estvefelé érkezek jó 
válasszal Radics uram is, szabados járásomat kelé
semet, késésemet engedvén birtokában való földön 
mindenütt valahol akarnám az váradi passa. Reggeli 
praedikátióra felmenék az bihari templomba is. Igen 
szép meleg idő lévén ma is; és az múlt éjjel is csen
des, és tiszta lön. 

15. Hetfft. Lovaim hogy jobban megdughassa
nak ez napot itt töltém; kihivatván Püspökibül Far
kas Fábián uramat is beszélgetés kedvéért. Ki is refe
rálja megadván az váradi passának az fővezér levelét 
nagy engedelmességgel vette, és hogy azonkívül is 
jött volna parancsolatja az magyarok oltalmazása 
iránt maga is mondotta. Inkább jav állván azért, mi
vel Isten egymásután két ízben is az bujdosó magya
roknak ellenségeken szép győzedelmet adott, hogy 
mind az egri, tömösvári és váradi pássá k szakaszta
nának inkább az törökökben az magyarok segítsé
gére, s mivel pedig az mostani jenéi passa deputálta-
tott az portától az magyarok mellett szerdáról, és az 
most mlg az kameniczi passa Budára érkeznék locuro-
tenenshek rendeltetett, tehát urunk ö nagysága is 
elküldvén hozzája, míg ezen dolgokrúl választ Er-
délybül vehet Farkas Fábián ur, addig már Püspöki
ben várakozik. Istennek hála ma is hasonló szép idő 
volt mint tegnap; szívódnak is már az utak. Csak 
már Isten tovább is adna jó időket. 

16. Kedd Jó reggel Isten kegyeimébűi Biharrúl 
is elindulok. Elsőbben azért föröstökömezvén egy-
végben mentem háló helyre Keresztesre; Váradhoz 
közel járván szépen minden épületit kiláthattam; és 
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Kereszteshez közel nyulászván mutavelli is vagy 
16 törökkel, szemben voltam vele az mezőben. Ke
resztesre is nagy időn érkeztem; az hová vacsora előtt 
érkezének Kővárbúi Horoáth Márton, Szenczi István s 
Gombos Ferencz nraimék mintegy 19 lóval. Reggel 
katonákért is elküldettem vagy 11 lovast, és tegnap 
Debreczenbe is ha kikkel szaporodhatnánk. Szenczi 
nramék hozta levelekre való választételekkel töltém 
aztán egész estig az időt. Jőve levelem Ványárúl is 
Uri István szendrei kapitány uramtú],ki is az Tiszán
túl lőtt harcz helyérül jött vissza az elesett magyar 
testekkel. Szegény Afra Péter is Szolai Andrással 
elveszvén nem kicsiny kárunk benne. De az két em
beren kivül az egynihányka közlegény katonánál 
több nem esvén el; az németekben pedig, csak az 
mint az harcz után hirtelen kitanulhatták is, 400 
százig való veszett el. Az végbeliek az Tiszán túl 
quartélyoznak oda vivén ÍSzvkai nraimék is az én leve
lemet. Istennek hála ma is szép tiszta napunk lőn. 
Az egynihánynapi tiszta, és meleg idők után csak 
már is alkalmasint kiszáradtak az utak; éjjeleken 
is csendes idők járván. 

17. Szerda. Keresztesről is íöröstökem után in
dulván Isten kegyelmébül délután hamar érkeztem 
Bereg-Böszörménybe. Expediálván újabban is az vég-
beliekhez Rádics András uramat is minekelőtte elin
dultam volna, reménykedvén nekik tovább is siettes
sék az velem való megegyezést, és aztán az munká
hoz való fogást, és nem győzhetvén várni &ít̂ at nrai
mék tölek való megtérését. Istennek hála valóban 
jól szolgálnak az idők, mert ma is igen szép meleg 
és tiszta nap lön; és az múlt éjjel is csendes 
időnk. lön. 
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18. Csötörtök. Az temporizálás kedvéért ma nap
estig itt lök; az tegnapihoz hasonló szép nap lévén 
ma is, és az éjszaka is. Azonban ebéd felett hozák 
Farkas Fábián uram levelét Püspökibfil; kibttl kitet
szik az váradi passa ö kegyelme által intimáltatja, 
sőt ugyan izenve izeni nekem, az hajdúvárosok elron
tására ha kívántatik örömest ad török segétséget. 
azért az végbeliekkel együtt nyaljak hozzá. Egyéb
iránt csak azt várja, hogy az hold újsága feltessék, 
de nálunk nélkül is elköveti, úgy hogy 29 megindul
hatván 30 praesentis általessék az dolgon. Kihez 
képest én újabban postát bocsáték Eadics ur után 
jelentse meg ezt is az végbelieknek; és más embert 
is küldettem Debreczenbe Budaeus uramhoz, ő kegyel
mére bízván tentálja meg szómmal az böszörményie
ket, egyébiránt ha szép szerint az magyarokhoz nem 
állanak, magok legyenek az magok veszedelmének 
okai. Már ezekben Isten az dolgokat s emberek 
elméjit mely felé vezérli, áll az ö szent titkában. Ma 
olyan hírünk is kezde hallatni, hogy az végbeliek 
nem csak vissza általjöttek volna az Tiszán, de már 
Kardszagújszállás táján is volna már némely része, 
és ott az több falukon. 

19. Pintek. Jó reggel felkelvén dolgaimhoz. és 
aprólékos írásimhoz láttam, és reggel föröstökömez-
vén megindulék, és délután igen hamar érkeztem Har
sányba , jövet Keresztszeg puszta Csáki família várát 
is megtekintvén, az velem járó mezei katonákat 
ugyan Keresztszegen az faluban hagyván quartély-
ban. Azonban midőn csak holnapra vagy holnap-
utánra várom vala Radics uramat az végbeliek köz-
zül, estvefelé elérkezék Szuhai urammal együtt; elöl 
tanálván Szuhai uramat csak visszatérítette, nem ki-
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vántatván az végbeliek közzé való menetele, csak 
leveleimet küldette meg ö kegyelmeknek; és noha 
ha ma nem is, de holnap Bpecialis követek érkezik 
hozzám végbeli nraiméknak, de most is azt izenik 
Szuhai nramtúl, hogy Isten kegyelmébíll nem csak 
visszajöttek az Tiszán, de az tegnapi hírhez képest 
már is nagy része Kardszagújszállás tájékára érke
zett, és az Sárrétje felé igyekezvén nyomulni én ve
lem is ott valahol kivannak megegyezni; és tovább 
is elsőbben az dolgokrúl velem beszélvén , determi
nálván , az közjóban tovább is azt igyekeznek ö ke
gyelmek elkövetni, az mi legjobb leszen- Melyre is 
segéljen Isten Szent Fiáért mindnyájunkat. Az mi
napi hírhez képest nem 16-ton vesztek el az Tiszán 
túl való harczon, de az két ember Afra Péter és Szó
lói Andráson kivtil több három katonánál az harczon 
el nem esett, hanem van ugyan egynehány sebes, de 
az is gyógyulható. Az németekben pedig négyszázon 
felül jóval vesztek el az Tisza partján, Lúcz és Kös-
mete„ (tán Kesznyéten) "között lévén az harcz, sok 
veszett az vízben is elannyira, hogy csak egy is köz-
zülök el nem szaladhatott, csak nagyságos urat is 
17, és 3 grófot vesztvén el, elevenen 32 németet ka-
róztattak fel végbeli uraim. Mindezekért áldassék 
Istennek az ö szent neve, ki az erőtlenek által is vég
hez viszi az maga dicsőségét. Mai napon igen szép 
időnk lőn; valóban ki is szikkadtak már az utak; 
éjszakákon meleg idők és csendesek szolgálván. 

20. Szombat. Az váradi passa izenetirül, és az 
végbeliek utóbbi resolutiójokrúl s hollétekrül tudósít
ván az fejedelmet és Teleki uramat is, több egyéb 
irogatásim is voltak, és ez napot lovaim kedvéért is 
itt töltém. Istennek hála gondolkodásunkon kivül jár-
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nak az idők, és noha reggel esőre áll vala az idö, de 
tiszta és sütős meleg idö lön; hasonlóképpen az éjjel 
is nem volt hideg sem eső. Estvefelé érkezének az 
végbeliek közztil újabban Mikolai Boldizsár, Bige 
Giftrgy, Daróczi és Haraszti nraimék, kik is már ve
lem járnak; de követjek az végbelieknek hozzám még 
hátra vagyon. 

21. Vasárnap. Az Isteniszolgálat kedvéért ez na
pot is Harsányban tölteni. Isten kegyeimébűi ez éjjel 
sem lőn semmi alkalmatlan idö, nappal pedig azép 
tiszta meleg lőn; reggel az városi templomban, s 
estve az szállásomon hallgatván praedikátiót. 

22. Hetfft. Jó reggel ettem fóröstökömet, és aztán 
Harsánybúi is elindulok, és egy végben mentem éjsza
kára Sasra , az hová is nagy időn érkeztem délután. 
Semmi bizonyost nem hallhatván melyik faluban való 
létek felől az végbelieknek, sem még emberek az con-
junctiónak hol meglétérül hozzám nem érkezhetvén 
nem kevéssé törődöm rajta. Elküldtem innen tuda
kozódni felölek mind Zsákára s mind szolgáimat Új
faluba. Vacsora felett jőve oly hirem is, tegnapelőtt 
bizonyosan hajtotta el az váradi török az böszörmé
nyi hajdúvárosi marhát, rabul is vivén egy embert 
Azonban jött olyan tudósításom is Debreczenbfil 
Kassa táján az mieinknek újabban nagy harczok, és 
következett szép gyözedelmek lett volna, ki is két 
három nap múlva jobban elhíresedik. Adná Isten 
Szent Fiáért lenne igaz. Ez éjjel kezdett vala para-
holni, de feltisztulván mind éjjel nappal igen szép 
időnk volt 

23. Kedd. Jó reggel föröstökömezvén éjszakára 
csak Váncsodra mentem. Jó tiszta időnk lön ma is. 
Estvefelé elérkezének az végbeli követek is, kik is 



109 

köszöntvén az végbeliek nevével javallják csütörtö
kön az derecskéi malom mellett való megegyezése
met, egyébiránt ha távolabb lettem volna csak pénte
ken tartották volna alkalmatosabbnak. És így én 
mindjárt írtam ö kegyelmeknek az csötörtöki con-
jnnctio felől; az követeket is vacsorantán elbocsát
ván. Úgy látom az Kassa táján való barczban semmi 
sincsen. Az elmúlt éjjel is csendes idő lön. 

24. Szerda. Ebédet Váncsodon evén, ebédntán 
elindolék, és Bocs„ (tán Bojt) "nevű falunál száz me
zei lovassal is megegyezvén, éjjelre mentem Beret
tyó-Újfaluba ; az hol is Kardos Pál nevű végbeli gya
log hadnagy háromszáz hajdúja lévén kijöttek élőmbe, 
és lötetéssel tisztességemet megadván éjszakára ma
ga is bejöve az gyalog kapitány Pap Jsrael uram 
ötszázad magával. És így mai napon nyolczszázig 
való hajdúval conjungálván magamat holnap ha Isten 
engedi az lovas hadakkal. Ez nap is szépen szolgála. 
Az szendrei kapitány is Úri István ur néhányad ma
gával ben lévén, és ö kegyelme is élőmbe kijővén 
vacsorán felesen voltak nálam az lovas és gyalog 
tisztekben és egyéb főbb legényekben. 

25. Csölőrtök. Midőn már Isten jóvoltábúl Újfa
lubúi is kiakarok vala menni érkezek Tályai uram 
ónodi hadak kapitánya levele, kiben írja még ma 
módjok semmiképpen nem volna az derecskéi ma
lomhoz való érkezéshez, hanem halásszam holnapra. 
Kihez képest írtam ö kegyelmének, míg már az ha
dak holnapig összegyülekezhetnek jöjen be maga az 
tisztekkel hozzám, addig is beszélgethetünk. Az mint
hogy estvére be is jöttek Újfaluba ö kegyelmek, de 
az szembeniételt, beszélgetést halasztottuk holnapra. 
Ma is szép s jó időnk lön Istennek hála, és az múlt 
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éjjel is. És ebéden s vacsorán is feles emberséges 
emberek s vitézek voltak nálam. 

26. Pintek. Jó reggel egybegyűlvén az ónodi és 
szendrei lovas és gyalog tisztek utánnok való főbb 
legénnyel egynéhánnyal együtt, és az melletten levő' 
becsületes emberek is, sok egymás között való beszél
getésünk után végeztük közönséges akaratbúi még 
ma az hajdúság takarodjék Derecskére, Tályai uram 
is pedig kimenvén az tisztekkel igyekezzenek úgy 
előhozni az hadakat, holnap jó reggel lehessen meg 
velem való conjnnctiójok, és éjszakára Decreczenbe 
mehessünk; innen is pedig mindjárt expediáljuk Ho
rog „ (pár név kimaradt) avégbeli hadnagyokat, és 
részemrül Radics András uramat is Debreczenbe, ott 
lakos emberek által tentálják meg az böszörményi 
hajdúkat, és ha hol semmit nem cselekesznek, az vá-
radi passa intimatiója szerint törökért elküldjünk. és 
tűzzel vassal rajtok legyünk az böszörményieken. 
Magam pedig csak helyben legyek ma, és holnap vir
radta előtt induljak az derecskéi malomhoz. Melyek 
is mind így menvén véghez Istennek hála szép idő 
lön ma is s az éjszaka is. Ebéden és vacsorán ma is 
felesen voltak nálam. 

27. Szombat Éjfélután mindjárt felkelvén vir
radta előtt mindjárt kiindulék, s noha tegnap az ónodi 
kapitány túl jött oly hírem is az német általk öltöződ
nek az Tiszán, azért még keveset subsistálnék, de 
avval nem gondolván, és tegnapi végezésemhez tart
ván magamat mind Tályai uramnak írtam felőle s 
mind magam ugyancsak kimentem. és elsőbben is az 
szendrei hadakkal, azután az onodiakkal is conjun 
gálván az derecskéi malomnál magamat. Oda újabban 
érkezek debreczeni biró embere, és Horog urainoék 
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Debreczenbfil való tudósítások, Kopp bizonyosan Bar-
kóczival által jöttek volna az Tiszán, és Kallóba szál
lottak volna, bizonyítván azon hírt Pap Israel nram is, 
ki is ezen hírhez képest már az maga gyalogját Dió
szeg felé is indította. És Így abban múlék az Debre 
czenbe való menetel felöl lőtt dispositio. Hanem sok 
tanácskozások ntán az tisztek és többek is sokan vé
gezték azt, kétfelé is menjen posta nyelvet kapni; 
magnnk pedig az lovas hadakkal éjszakára menjünk 
az pocsaji hid mellett való mezőbe, s ott szálljunk 
táborba, Pap Israel nr pedig az hajdúkkal mig újabb 
tudósításunkat vészi légyen Diószegen. És Így men
vén véghez az dolgok effectusba is. Az mezőben az 
malom mellett az tiszteket mind, és az előbbkelő után-
nok való legényeket felesen megvendégelvén, onnan 
is elindulánk; és késő lévén az idő hogy idejébben 
telepedhessenek le az hadak csak az konyári mező
ben szállánk meg az szénák között. Ma napestig szép 
időnk lön, hanem estvefelé kezde szaporán esni az 
eső; az múlt éjjel pedig tiszta idő lőn. 

28. Vasárnap. Az múlt éjjel szaporán, és sokat 
is esett. Jőve hírem az mi táborunkról is Károly hoz 
közel érkeztek volna; jővén jöttek némelyek követ
ségbe is hozzánk. Virradva megindulánk, és nagy 
időn az pocsaji hid mellé szállván táborba ez nap itt 
is hálánk meg. Azonban élőnkbe érkezvén táborunk-
rúl jött követek Monai és Györkéi uraimék, és letele
pedvén referálták is követségeket siettetvén velünk 
való conjunctiójokat, és már Nagy-Bányán is hagy
ván az tábort. Kinek is meglételével az vitézlő rend
ben sok zsibongás, kiáltozás volt elannyira, hogy két
felé szakadtak, az onodiak quartélyokba való vissza-
menetelre, az szendreiek pedig az conjunctióra, velem 



112 

való eljövetelre resolválván magokat. Mindazáltal 
addig csinálván elméjeket s fáradván meg is közöt-
tök ma mind eljőnek. És ez nap így telek el. Egyéb
iránt is nappal szép tiszta idő lévén. 

29. Hétfő. Ez múlt éjjel sok írást végezek el, Er
délybe írván sokat, és Váradra is. Mikolai uramat, 
két ónodi és szendrei emberséges embert törők segít
ségért, és az táborra is Csanádi s Bige uraimékat 
azzal, hogy mi is megyünk expediálván. Ez éjjel sok 
eső esett. Reggel táborostul mi is megindulánk, és 
egyvégben mentünk Bagamérra az szendrei hadak
kal , az ónodi hadak pedig Nagy-Létán szállván, és 
kétszázad magokkal meg is szaporodván. Ma nap
estig többire esős, és híves időnk lön. 4.z tábornak 
bizonyosan Daróczhoz való érkezését hallottuk. 

30. Kedd. Ez napot az szendrei hadakkal itt Ba-
gaméron töltettem, az onodiak is pedig Nagy-Létán. 
Ma nem volt eső; de az éjjel sokat esett. Estvefelé 
Mikolai nraimék is megtérének biztatván bennünket 
bizonyos török segítséggel, és hogy az váradi passa 
igéreti szerint ma indulnának meg. Jőve olyan hírünk 
is az másik tábor ez éjjelre Mihályfalvára szándékoz
nék háló helyre holnapra, kivel való megegyezésün
ket Isten ö Szent Felsége hova hamarébb megen
gedje. Érkezének hozzánk az somlyai atyafiak is Fái 
s BaJkó nraimék vagy 40 lóval. 

December. 
1. Szerda. Jó reggel érkezvén Vesselényi Pál 

nr levele, kiben írja az múlt éjjel Körtvélyeaen 
háltak volna, és az tegnapi hírhez képest ma tábor
ba ugyan Mihályfalva mellé igyekeznének szállani, 
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és nékünk is ott kívánják megegyezésünket. így Isten 
jóvoltábúl Nagy-Létárúi az ónodi seregek is elérkez
vén megindnlánk, és az francziai s magyar táborral 
is nagy időn szép rendben s rendelt seregekkel con-
jnngálánk magunkat, mindkét részrül nagy örömmel 
menvén véghez az dolog, és Vesselényi László nram is 
köztök lévén; táborba ugyancsak Mihályfalva mellett 
szállánk meg közönségesen. Délig tiszta idö lön; dél
után pedig igen szaporán esett egész estig. 

& Csütörtök. Jó idein indulván meg táborostul 
déltájban vagy utánna hamar szállánk meg Vámos-
Pércs puszta hajdúváros mellett. Az múlt egész éjjel 
inkább mind esvén az eső, reggeltíil fogvást pedig 
annál szaporábban az bó nagy fergeteggel. Ez napot 
nem kicsiny alkalmatlansággal igen nagy, és hideg 
szél is lévén tölthetem el; de azt könnyen kell szen
vednünk. 

3. Pintek. Az múlt éjjel képtelen hideg, és igen 
nagy dér lön úgyannyira, hogy élig várhatta ember 
az yirradtát. Jó reggel megindult az tábor, és mivel 
közönségesen is Böszörményen akarnánk általesni 
Téglás s Hadház között igyekezék szállani. De én 
bizonyos dolgaimra nézve Vesselényi László urammal 
bementem Debreczenbe, az hová is idein érkeztem. 
Ma is igen szeles hideg idö volt, és egyeránt fagyott 
is; estve apránként az hó is (esett). 

4. Szombat. Az tisztekben felesen gyülekezvén 
be az városba, s nevezetszerint pedig Szöcs János s 
Harsányi György mezei kapitányok, ebéden sokan 
voltak nálam; és mivel Vesselényi Pál uram azt Írja 
az mai napot az tegnapi megszálló helyén Téglásnál 
tölti el még az tábor, így én is még ma ben tartóz-
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kodtam. Ma Istennek hála szép idd volt, de híves; az 
múlt éjjel pedig dér is volt. 

5. Vasárnap. Az kapitányok alkalmatosságával 
ezer embernél több takarodván be Debreczenbe, jó 
reggel megindultam Téglás felé az kit lehetett kivi
vén magammal az katonákban. Azonban Böszörmény 
alá való indulását hallván az tábornak, én is arrafelé 
tértem, de még az tábort ott nem tanáltam Böször
mény alá érkezve. Hanem voltak ugyan szemben az 
velem lévőkben Nagyszegi Gáborral, hivott is hütre, de 
vélle szembelenni nem akarván míg az többivel meg 
nem egyezem. Kevés idö múlva érkezek az tábor is, 
kivel való megegyezésünkkel kihivatván három rend
ben is az böszörményiekben tractába indulánk vélek, 
és virradtig engedvén respiriumot végtére nékiek, az 
tábor az gyümölcses kertekben szállott meg. Egyéb
iránt is igen hideg lévén napestig is, s az éjjel pedig 
annyira fagyván, hogy elbírhassa az lovat az sár. 

6. Hetfű. Az múlt éjjel kiküldték kívánságokat 
az böszörményiek, kikre rendesen replikáltunk is, de 
újabb assecuratiót kívánván közönségesen az nemzet
től is abban telek reggel alkalmas idö; kit is meg
adatván nekiek egész csaknem délig vonódék az idö, 
s még is órát kértek magoknak. Értvén pedig bizo
nyosan azt is, hogy Kopp táborostul általjött az Ti
szán , és tegnap Eszlár nevű faluba szállott, félvén 
non putaremttil is, és az hajdúknak is hamisságokat 
experiálván, Isten kegyelmébtil rendelt seregekkel, 
gyalogokkal, és három taraczkkal is Böszörmény
nek ostromnak nekimentünk; de rendetlenül, és az 
árkok be nem töltésével menvén véghez az ostrom, 
re infecta, és soknak elesésével, egy franczia tisztnek 
elfogásával térénk meg táborhelyünkre. Ma is nap-
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estig igen hideg lön, az múlt éjjel is; de kevés hó 
is esett 

7. Kedd. Jó reggel felkölteni beszélgetvén gene
rális urammal s több tisztekkel az dolgoknál. Azon
ban az mely porta Fszlár felé ment vala ez éjjel az 
egy trombitását fogván el Koppnak, ki is levelekkel 
jött volna az francziai generálishoz, visszabocsátta
tott ; beszéli azt is, mégis Eszlárnál volna az német 
tábor. Ma napestig havas esö esvén nem kicsiny 
alkalmatlansággal voltunk; az múlt éjjel is pedig 
nagy dér volt. Az éjszakának nagy részét ezen dol
gok felett való beszélgetésben töltvén el. 

8. Szerda. Közönségesen megegyezvén rajta az 
múlt éjjel, éjfél után hamar táborostul megindulánk, 
még tegnap küldvén el Mike-Pércs felé az gyalog
ságot , szekereinket, és Vessdényi László gróf uramat 
is, és virradta előtt vagy kétórával érkezvén az tábor 
az debreczeni kertekhez, míg az szállásokat eloszt
hatták, az gyaloghadak is elérkeztek, s az lovas ha
dakkal rendesen beszállhattak, majd estvefelé volt; 
mindazáltal Isten kegyelmébül kár nélkül szállha-
tánk be; Koppnak még is Eszlárnál való létét hoz
ván. Egy kis esö esett nappal, de éjjel híves éjsza
kánk lön. 

9. Csötörtök. Tegnap estvefelé szállhatván be, 
ma igazítottuk el az szállások dolgát, és egyebeket 
is; feles írásaim voltak Erdélybe s máshova is. Ez 
éjjel hives idö volt, de nappal nyájasra fordult. 

10. Pintek. Jó reggel törökök érkeztek Várad
ról követségbe többel száz lónál. Kihez, és egyéb 
conferentiákhoz képest is Vessdényi Pál uram szállá
sára gyülekezvén az nemesség, és vitézlő rend tiszt
jei , és én is Vessdényi László urammal, és az fran-

8* 
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cziai főbb tisztek is, mindnyájunk jelenlétében lévén 
az törököknek audientiájok; az váradi passa nekem, 
Vesselényi László uramnak, és az két generálisnak 
ajándékokat is küldvén. Követségek csak köszöntés-
btil állott, kérvén Isten beszállítván bennünket Deb-
reczenbe bánjunk szépen az szegénységgel. Azon
ban azfrancziai főbb tisztek, király képe, az generáli
son kivül némely magyar kapitányok, 8 az törökök 
közztil is elébb valók, követek ebéden nálam lévén 
vígan mulattunk. Napestig tartó nagy esö lévén faka-
dozni kezd az városon az sár; az éjjel is lágy 
idö lévén. 

11. Szombat. Ma is felgyülekeztünk az Vesselényi 
Pál ur szállására. Azonban az törökök is feljövének 
mondván az éjjel érkezett az váradi passátúl levelek, 
kiben írja Debreczenbül kimenjünk; de reményked
vén, és hogy az abrakot, bor „(egy szó hiányzik)* 
megtiltják azzal biztatván, csak elmenének. Én ebé
den Vesselényi Pál uramnál voltam; vacsorán Vesse
lényi László uramhoz mentem. Ma még sem esö se dér 
annyira neki (?) az idö; de igen felfakadozott az sár 
lágy lévén az idö. 

12. Vasárnap. Praedikátiót az magam szállásán 
hallgattam. Azonban ebédelött mind Forvaldhoz s mind 
Vesselényi László uramhoz elmentem derék dolgokrul 
is lévén conferentiánk. Hátramaradt részét ezen nap
nak írásban s beszélgetésben töltvén el, készítvén az 
elmaradt leveleket. Azonban hozák közhírül Koppnak 
Eszlárrúl az német táborral való indulását, és Böször
mény felé való nyomulását. Ma tiszta idő volt; az 
múlt éjjel derecske is volt. 

13. Hetfó. Jó reggel felkelvén, az magyarok kö
zönségesen, és én is Vesselényi László urammal együvé 
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gyülekezvén az Vesselényi Pál uram szállására, az 
francziák közztil pedig csak az király képe Forvald 
ur, sokféle disceptatiók voltak hol az deputatió, liol 
az követségek, és egyéb privata dolgok aránt is; az 
mint hogy sokféle discursusok után engem választ
ván az nemzet követnek az erdélyi fejedelemhez, én 
letudván magamrúl választattak Farkas Fábián, Szá
lai Pál, Sulyok János uraimék, és az végbeliek köz-
zül is ketten. Azonban két debreczeni ember, az ki 
az váradi passa* levelével ment v&ltL Kopphoz bizonyo
san beszélé, ma Eszlárrúl már megindulván Dorogon 
túl való mezőn hátra volna az német tábor. Kihez ké
pest tanácsot tartván közönséges akaratbúi végezők, 
Debreczenből ki ne bontakozzunk Isten segiteégibül 
feles haddal lévén, hanem jól muniálván az árkot, ma
gunk is vigyázásban és készen lévén, ha az szükség 
úgy hozza, és nekünk való lészen harczoljunk meg 
vélle, s ha hol nem nekünk való leszen, várjuk az 
városba. És ezen deliberatióval oszlánk el, mely az 
francziáknak is tetszett. Ez napon nem lön esö, lágy 
idö volt; az éjjel ugyan szapora esőnk lön. 

14. Kedd. Az német tábor jövetelire hogy bizo
nyosabbat tudhassanak mondani Erdélyben már mint 
válik az két részrtil az dolog, ma itt tartózkodának 
meg. Ebéden Forvald ur és némely francziák, s több 
becsületes emberek is voltak nálam mulatván is boro-
zással keveset. Jőve hírünk az múlt éjjel Dorog mel
lett hált volna az tábor, és ma Böszörményre érke
zett Kihez képest egynihányan az francziai generá
lishoz menvén végeztetett, éjfélután rendelt seregek
ben mind lovas s mind gyalog kimenjen, és holnap 
délig mezőben várjuk úgy hogy az szekereket s 
egyéb impedimentumokat is kivigyünk. Azonban va-
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csorát evén már éjszaka későn újabban hivatván ge
nerális ur, s már is az tisztekben, és nemességben 
némelyeket ott tanálván beszélik, hogy elkellene 
mennünk Kopp és az német tábor előtt s tartanánk 
az ló száját Bihar vármegye felé; mert ha egyszer 
ezt az hadat szerencséltetjük s veszteni tanáljuk, az 
haddal együtt magunkat, és ügyünket is elvesztjük, 
ebez több ratiót s példát is hozván némelyek. Azon
ban mind az tisztek, mind az nemesség és az francziai 
elébbkelÖ tisztek is apránként gyülekezvén, én Ves-
sdényi László urammal s némely hadi tisztekkel csak 
azt javalljuk vala rendelt seregekben eleibe kimen
jünk, némelyek az tegnapi végezés szerint hogy 
csak Debreczenben várjuk jó vigyázassál. De Vesse
lényi Pál uram, és az tiszteknek s nemességnek is 
nagyobb része abban nyugodván meg csak kimen
jünk előle, el nem bonthattuk egynihányan; hanem 
elv égezett dolog, az jövő éjjel mindenestül fogvást ki
szálljunk előle, az gyalogság és szekerek pedig mind
járt induljanak; az minthogy mindjárt takarodtak is 
Vesselényi László urammal. Ma tiszta idő volt, és az 
múlt éjjel sem lön semmi eső, noha másként lágy 
idő lön. 

15. Szerda. Éjfélután csakhamar rendelt seregek
kel kiindulánk, és egymásután ballagván az magyar 
mezei, és végbeli lovas seregek Konyárra szállot
tak , és én is Vesselényi Pál urammal; az gyalog ha
dak Újfalura, az francziai hadak pedig más két falu
ba. Reggel eső is kezde esni, azután hóval egyveles-
leg, végre estvefelé fel is tisztult. Sokat is beszélget
tünk az mostani felfordult állapotokrúl. 

16. (Csütörtök.) Éjfélután mindjárt megindulánk 
Konyárrúl, az végbeliek pedig mentek igyenesen az 
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magok quartélya Ványa s Túr felé, nem akarván az 
generális ur akaratjábúl is szorítani az biharvárroe-
gyei qnartélyt, még tegnap expediáltatván Farkas 
Fábián ur az váradi passához az qnartély végett. Vir
radta előtt vagy két órával érkezénk az pocsaji híd
hoz. Én elunván az francziai hadak után való várako
zást bementem Kis-Marjába föröstökömezni, az hol 
jól is aluván újabban kimentem, és az francziai tisz
teket megvárván, és addig míg beszállottak az hadak 
Kis-Marjába én az nemesség zászlóival s generális 
urammal Kerekibe szállottunk. Az tatárság Kis-
Marja körül, az mezei hadak Kereki körül való fa
lukba szállván meg, Szöcs János ur túl maradván az 
hídon az maga ezerivei vigyázás kedvéért. Későn sö
tétben érkezek Farkas Fábián ur i s , kinek relatióját, 
noha jóval jött, halasztottuk holnapra. Ma inkább 
mind esős idő volt, és az éjjel is. 

17. Pintek. Hogy az hadak is valamit nyugod
janak , és az dolgokról s Farkas Fábián ur válaszá
rúi is beszélgessünk, ez napot Kerekiben töltettük, 
és mások is az magok quartélyában; reggel felgyü
lekeztünk VesseUnyi Pál uramhoz, az hol is referálja 
Farkas Fábián ur az passa nemcsak szívesen exci-
piálta, de minden jóval igírvén magát, az francziai 
hadaknak is szabad quartélyt engedett az váradi 
szancsásságban „(egy szó hiányzik)" az budai vezér
hez (ki is ezután szerdárunk lészen) küldendő követ
séget, assecurálván bennünket elég törökét ad segít
ségünkre Böszörmény elrontására. Azonban kétfelé 
is szükséges lévén az derék követség, Farkas Fábián 
ur az erdélyi uttúl elmarasztatott, és az budai útra 
deputáltatott Bige György urammal együtt; és így Er
délybe az fejedelemhez ö nagyságához Szálai or me-
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gyen be fökövetül adjungált társaival együtt. Ma nem 
lön esö, de egyébiránt valamint éjjel úgy nappal is 
lágy idö vagyon. 

18. Szombat. Jól megvilágosodván, föröstökömet 
is evén egynihányad magammal mentem Biharra, és 
Vessdényi Pál uram is hasonlóképpen, zászlóinkat 
igyenesen küldvén Püspökibe az lévén elrendelt 
quartélyunk. Azonban Biharon mulatozván míg az 
francziai generális az hadakkal elérkezhetett, újab
ban kimenvén eleikbe mig magok mindenestül fog-
vást beszállhattak', az tatárokat Bihar körül való fa
lukba elrendelhették, és mind kin s mind ben az gene
rális szállásán beszélhettünk, — nagy idö tölt benne. 
Azután éjszakára Vessdényi Pál urammal együtt én 
ugyancsak kimentem hálni Püspökibe Szálai uramé-
kat elhagyván az Erdélyi útra. Az sok alkalmatlan 
idők miatt nagy sarok vannak, az utak nehezen javul
hatnak. Ma is alkalmasint esett az havazó esö, és az 
múlt éjjel is, 

19- Vasárnap. Az sok tekergés után Püspöki 
állandó quartélyunk lévén alkalmasint megnyugod
tam. Ez napot Isteniszolgálatban is töltvén inkább 
heveréssel töltöttem; és noha esö ma is esett, de az 
múlt éjjel jó és tiszta idö lön. 

20. Hetfö. Mát is csak bennüléssel s irogatással 
töltettem inkább. Semmi hírünk nem is lévén egyéb 
Koppnak Debreczen alá való érkezésénél, de be nem 
menvén az városba az város alól Böszörménybe tért 
vissza. Ma nem volt esö, de éjjel nappal lágy idö lön. 
Ebéden Vessdényi Pál urnái voltam. 

21. Kedd. Ez napot is hasonló formában tölténk 
el mint az tegnapit, nem lévén semmi újabb hírünk is. 
Az külső falukon levő quartélyok rendelésében mú-
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lék el az nap. Egyébiránt időnk ma is az éjjel is eső 
nélkül való lön. 

ZZ. Szerda. Jó reggel felkölteni, dolgaimhoz lát
tam. Azonban jőve bírunk is Kopp elszélesztette vol
na újabban összegyüjtett badait Kálióba s Ecsedbe 
s más helyekre is, s maga visszament volna Kassára. 
Ebédre az francziai urakban hivattam által Biharrúl 
négyet|, ^8 Vesselényi László uramat is, kik is vígan 
mulatának nálam. Szálai urammal elküldvén valami 
lovaimért s holmi szükséges egyetmásomért szolgái
mat, várnám már azokat is. Ma inkább mind esett az 
esö, és az múlt éjjel is kevéssé; de reggel igen nagy 
köd lön és tegnap is. 

23. Csütörtök. Farkas Fábián ur el lévén ugyan 
intézve az budai követségre, de még el nem menvén 
holmi difficultások miatt, abban fáradoztam; s által 
esvén rajtok magam ebédután néhányad magammal 
régen hallván az váradi förödönek hírét arrafelé in
dultam, és éjszakára mentem Kér nevű magyar falu
ba többire mind inkább vervén bennünket az havas 
esö. Pécsi és Fajgel uramék is, kik is mióta Csehbül 
kifelé indultam mellettem, és zászlóm alatt voltak, 
magok quartélyába Telegdre mentenek. Kér felé me
net szinte váradi egyik kapu, és kerítése mellett men
tem el az Körösön által. Kopp eloszlása ugyan verifi-
cáltatik. 

24. Pintek. Sietvén vissza Püspökibe az holnap 
kezdendő áldott karácsoni ünnepnapoknak megüllé-
sfcre, az múlt éjjel keveset aluttam, és virradta előtt 
jóval nem csak felkelvén, de az förödöhely felé meg 
is indulván szinte akkor világosodok jobban, hogy 
oda érkeztem; az hol is délig förödvén, és Vesselévyi 
László uram is ott érvén sokat beszélgettünk, 8 én 
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ugyan vacsora előtt jóval tértem vissza Püspökibe, 
már helyben tanálván Erdélybül hozott feles levele
ket somlyai kapitány küldvén kezemhez. Ma noha 
kedvetlen és havazásra álló idő lön, de sem nappal 
sem éjjel hó sem esö nem volt. 

25. Szombat Legyen áldott Istennek szent neve 
érette ez jelenvaló áldott karácson ünnepnapokat is 
engedte ö Szent Felsége tűrhető egészségben érnünk. 
Ma lágy idő lön, és az múlt éjjel is. Az fórödés után 
nem szinte érezvén jól magamat ma fel sem öltöztem, 
praedikátiók hallgatásában töltvén inkább az időt. 
Hírünk sem volt semmi derekas. 

26. Vasárnap. Ez napot is csak bennüléssel, és 
olvasgatással töltém Istenünket szolgálván. Ma jóidö 
volt nem mint tegnap, és az múlt éjjel is kevéssé 
esett. Jőve hirünk Koppnak is Kassa felé való nyo
mulása felöl, az gyalogját Kallóban és Böszörmény
ben hagyván. Farkas Fábián uram is Bige urammal 
tegnap elindulának délután Buda felé. Ebéden Biha
ron voltam Genegárral, éjjelre megtértem. 

27. Hétfő. Az elmúlt éjjel volt egy kis dér is. 
Magam itt püspökii quartélyomban voltam, tegnap is 
vévén Erdélybül hozott leveleket. Ebédig azokban 
való replicálásban töltettem az időt. Ebéd felett érke
zek látogatásomra az francziai generális, és Forvald 
8 KUslen uramék is, kik is visszamenvén Biharra, az 
közönséges dolgokrúl sok pro et contra való contro-
versiáink lőnek Vesselényi Pál ur szállásán; Forvald 
is elmaradván az francziáktúl. Ma nappal jó és csen
des lágy időnk lön. 

28. Kedd. Az múlt éjjel nagy dér volt, úgy hogy 
mindenütt elbírhassa az sár az embert, s néhutt az 
marhát is; nappal pedig szép tiszta és tavaszi forma 
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napunk lön. Mát is az Erdélybe expediálandó levelek 
írásában töltettem. Koppnak Kassa felé való vissza-
menését ugyan bizonyítják most is. 

29. Szerda. Jó reggel felköltem, idein elvégez
vén mindenféle leveleim írását, noha ma reggel is jött 
újabb levelem Erdélybül; kiben is Paskó Kristóf az 
portára való beszökését, az székelység újabb motió-
ját, Szent-Ágotán 24. Januarii leendő gyűlést bizo
nyítják. Az múlt éjjel igen nagy dér volt. Leveleimet 
somlyai katonák által elküldettem. Nappal igen szép 
fénylő tavaszi nap lön. Az közönséges dolgokért, és 
hogy az váradi passa gyakor intimatióját megunván 
kivigyenek még Biharnál az francziai hadakban, által
mentem vala Biharra; későn éjszakával térhettem 
meg. Resolválák is az főbb tisztek arra magokat há
romszáz lovassal, és másfélszáz gyaloggal kimennek 
holnap vagy holnapután Biharbúi Harsányba, az töb
bit ott hagyván. Vesselévyi László uram is ide érkezek 
az förödőbttl. 

30. Csötörtök. Ma napestig is voltak holmi apró
lékos dolgaim; azonban ebéden voltak nálam az 
francziai urakban is, és Vcsseléuyi László uram is; 
kikkel az közönséges dolgokrúl bőven beszélget
vén, és azután generális urammal is munkálódtunk 
azon, az biharvármegyei quartély megkiméléséért 
valami operatióra, és az Nyírre való elmenetelre 
vegyük az francziákat; végre éjszakára az francziák, 
holnap akarván Harsányba megindulni, visszamen
tek. Időnk ma lágy szabású volt, és az éjjel is vala
mi kevés hó is esvén. Éjszakám igen nyughatatlan 
volt megártván az tegnapi kevés múlatás is. 

31. Pintek. Ez napot is itt töltém várván mind 
Kdlemesiéket Csehbül az szekérrel s lovaimmal, s 
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mind Vas Mártonékat az NyírrÜl, és azután követvén 
Túr felé való menetelemet. Talán az utak is megja
vulnak , mivel még az marhát sem bfrja az sár. Az 
múlt éjszaka nagy hó esett, és ma is inkább mind 
esett; csak már fagyna meg alól, jó utat és szánútat 
reménylhetnénk. 

1678. 
Januarius. 

1. Szombat. Istennek ingyen való kegyelmessé
gébül az újesztendőbe szenvedhető egésségben belép-
heténk; imádjuk azért érette az ö dicsőséges nagy 
nevét, s esedezzünk buzgó imádságinkkal ö Szent 
Felségének, szánjon meg bennünket, szánja meg ben
nünk az ő dicsőségét, s könyörületességibül engedje 
ez új esztendőt édes hazánkban Szent Fiáért eltölte
nünk , Ámen. Ma is inkább mind esett az hó, és az 
éjjel is; szánútnak való havunk elég lenne, csak már 
fagyhatna valamit. 

2. Vasárnap. Ez napot is itt püspöki quartélyom-
ban töltém. Ebéden Vesselémji Pál uram is nálam lé
vén alkalmas ideig mulattunk. Estvefelé Csehbe ex-
pediált szolgáim is Kettemesi, Babóczi szekeremmel, 
lovaimmal elérkezének. Ma napestig nagy és igen hi
deg szél lőn, s kivált ebédután inkább mind fagyott; 
az múlt éjjel is alkalmas dér volt; nagyobb részint 
meg is bírja az lovat már. 

3. Hetfé. Mai napot sok irogatással mulatám el 
Erdélybe expediálván. Lágy idő lön napestig, de az 
múlt éjjel alkalmas hideg lön. 

4. Kedd. Vévén tegnap Teleki ur levelét is,kibeu 
kér küldjem hozzá ad 12 praesentis Fajgel uramat 
izenhessen általa, jó reggel Fajgel uramért Telegdre 
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elküldtem. Azonban vettem Vesselényi László uram le
velét is, kiben az francziák nevével hí vendégségbe 
Harsányba, arra is replikálván, az hová is csak hol
nap estvére kívántam volna menni, de Vesselényi Pál 
uram is az qnartélyok igazítása s egyéb közönséges 
dolgok végett Harsányba akarván menni ö kegyei
méiül meg nem maradhattam, hanem együtt mentünk 
éjszakára Harsányba; nagy időn érkezvén eleget be
szélgethettünk , és végre vacsorán az francziai gene
rálisnál lévén nála sokat mulattunk is. Az beszélge
tésnek vége csak az lön, hogy halasztottuk mind
nyájan szombatra, úgy hogy szombaton jó reggel az 
váradi föredöbányánál mind az francziai urak s mind 
mi, mind pedig az nemesség, és tisztek közzül egyni-
hányon compareálván concludálhassunk hazánk javát, 
és az quartély igazítást illető dolgokrúl. Az elmúlt 
éjjel igen nagy dér volt, melylyel is megjavult az út, 
és mindenütt bírja már az szekeret s lovat az sár; 
nappal is fogas verőfény lön, máskint szép tiszta idő. 

5. Szerda. Az elmúlt éjjel is hasonló, avagy még 
talán nagyobb dér lőn; nappal is hives idő volt. Az 
tegnapi múlatás után nem szinte voltam jól, de az 
francziai generális kiváltképpen igen roszúl volt; 
majd késöcskén szabadulhatánk el sokáig híván őket 
és én is az francziákat s Vesselényi László uramat ge
nerális ur Szalontára, de ugyancsak el nem jövének; 
én is nehezen menekedhettem meg töllek; és így 
végre délután hamar érkezénk Szalontára; igen jó 
szánútunk lévén szaporán mehettünk. Geszten is egy 
kevéssé megszállván; én pedig szállásán Kratts ura
mat is dragonyok obersterét meglátogatván úgy men
tem aztán Szalontára. 

6. Csfltírtftk. Ssalontán is levén quartélyok igazi-
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tása, rajta lévén az egész tatárság quartélyban, nap
estig itt mulatánk, becsületesen is tartván bennünket 
Varga János. Végre eloszlánk. Én ugyan még vacso
rát is ettem szállásomon. Ma is szép tiszta de hideg 
idő Iöu. Úgy látom alkalmasint beállottak az vizek, 
mivel az múlt éjjel is igen fagyott. Talán nékem is 
nyugodalmas utam lehet az Tiszán által, Isten segit-
ségébül az jövő héten indulván meg. 

7. Pintek. Az harsányi végezés szerint hogy an
nál idejébben lehessünk holnap az fördönél, noha fö-
röstököm után indultunk, de nagy időn érkeztünk 
Nagy-Ürögdre; az hová is érkezének Fajgd uramtúl 
leveleim, kikbül is értem Iüóbusiczki Pál uram, ki is 
az Bucsked (?) alól expediáltatott volt az magyar 
nemzetiül Lengyelországba követségben, Püspökibe 
érkezett, és az francziai urak is Klobusiczki uramra 
nézve oda érkeztek volna. így már az forödésbül sem
mi sem telvén ma csak hiában kerültünk, és sietvén 
Püspöki felé, oda is ebédelött érkeztünk. Eleget be
szélvén az francziákkal az derekasabb conferentia, 
és Klobusiczki uram relatiója holnapra halasztatott, 
ebédután érkezvén Telegdrül az vármegyék követi. 
Ebéden közönségesen Vessdényi Pál urammal lőnk; 
vacsorán pedig az francziai generális az urakkal az 
én szállásomon voltának. Ma is kemény idő volt, és 
az éjjel is; de az keménységben még is valamennyire 
lehagyott már az idő. 

8. Szombat Virradta előtt vagy két órával kel
vén fel, ez előttünk álló nagy dolgokra nézve Vesse-
Unyi László uramhoz mentem az tovább való dolgok
ról , és az magam indulásárúi is beszélgetvén ö ke
gyelmével. Azonban megvirradván felgyülekeztünk 
az Vessdényi Pál ur szállására is közönségesen, úgy 
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az francziai tisztek is. Az hol is elsőbben az quar-
télyok dolga igazodván el, jó formába rendeltetvén 
faluk mind Harsányba 8 mind Biharba is gazdálkodó 
városok is az francziáknak. Azután Klobusiczki Pál 
uram reportálá az követséget, Lengyelországban való 
válaszát s utazását. Ki is Isten kegyelmébtil szeren
csésen , és kivánt dolgokkal térhetett meg; és noha 
nagy lévén oda be az híre az magyarok között való 
szakadásoknak, nagy egyenetlenségeknek haragos 
leveleket hozott mind az nemzetnek in genere s mind 
in specie némelyikünknek marchio de Bethunetvi, elan
nyira declaralván magát írásba letett válaszában az 
marchio, hogy ha mégis békét nem hagyunk az 
egyenetlenségeknek, és az szakadás közöttünk meg-
leszen, — egyáltalában ö is abbahagyja az királya 
részérül való dolgokat, és Így mindenektül elhagyat
ván ez szomorú számkivetésben halunk meg, ha mienk 
lévén az ügy, és az felséges francziai király csak 
ingyen való kegyelmességébül cselekedvén ez jót ve
lünk avval még sem gondolunk, az hadakat — az hol 
is az végbeliek értetnek — együvé nem vesszük, és 
az egyességet nem foveáljuk. Egyébiránt pedig csak 
ne legyünk szakadozott állapottal letett punctumisub-
scriptiója alatt assecurál arra bennünket, ezután már 
nemcsak az esztendőnként tractatus által ígirt száz
húszezer tallér leszen meg az magyar nemzet szük
ségére, hanem valamennyi hadat tarthatunk, determi-
natio nélkül azoknak hórúl bóra lovasoknak gyalog-
jóknak az magyar szokás szerint fizetni fog, in su-
perabundanti pedig Stry körül lévén segítségünkre 
deputáltatott ezer emberbül álló hadak, csak commis-
sariusokat küldjünk érette, tovább való késedelem 
nélkül közinkbe kiküldi, és in fine Februarii újabban 
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munitióval kétezer emberbeli segítséget az mely pas-
suson alkalmatosabbnak itilhetnök. Mely nagy dol-
gokrúl is hosszas tanácskozásunk lévén, s nem kisebb 
dolognak tartván azt is, ha már szinte jóformában 
elrendeltettek is az francziai hadak számára azquar-
télyok, de Bihar vármegyében az magyar hadakkal 
együtt sokáig élödniek lehetetlen, — egynihány 
óráig pro et contra való dispntatio után, és az fran 
cziai generális &Forvald királyképe jelenlétekben vé-
gezök közönséges akaratból, s mivel Teleki nr kíván
ságára az én részemrtil Fajgd Péter uramnak s az 
Vesselényi Fái uram részérül Bornemisza uramnak kel
letik bemenniek Kővárba, így ugyan ö kegyelmek 
által tanáljuk meg Teleki uramat közönséges név 
alatt is, ha már eddig hasznosan szolgált, és szol
gálni igyekezett az magyar nemzetnek, mutassa meg 
azt most is, hogy jóakarónk, és az mely segitö had 
Stry körül quartélyozik, azt bocsássa által Maramo-
roson s Kövárvidékén, egyébiránt is mindenütt pén
zeken fognak élni, és az hadak eleibe küldött com-
missariusokat is, kik együtt járnak Fajgd uramékkal, 
úgymint Monai Gáspár, Nemessányi Bálint, Veres Bá
lint uraimékat is bocsássa békével, és így annualván 
Teleki uram kívánságunknak, s közelítvén felénk ha
dak Isten segitségébül eleikbe menjünk, vélek meg
egyezzünk , és az több haddal is (az ki ezt követi) 
való megegyezésre passust, és módot keresvén, az
után foghassunk hathatósabban az munkához; ha hol 
pedig Teleld uram semmiképpen meg nem engedné 
az fejedelem birodalmán által való jöveteleket az se
gitö hadaknak, úgy is csak determinálok magunk
ban : vévén arrúl való tudósításokat Fajgd uramék-
nak úgy is közönségesen felkeljünk, és vagy egy 
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vagy más úton vélek megegyezni igyekezzünk. De 
mivel mind az marchio csak oly ratiókon urgeálja 
(sine qna non az opitnlatio) az szakadások letételét, 
az végbeliekkel való megegyezéseinket, ahozképest 
vegezénk azt is Ubrizi Pál és Csernél Zsigmond urai-
mék menjenek az nemzet nevével, és az generális 
uraméval az végbeüekhez magokkal vivén mind az 
Kbbiisiczki uram követségét s válaszát írásban, s 
mind az generális ur eljövetelek felöl való parancso
latját , avagy csak oly formában is tudósítván ö ke
gyelmeket , legyenek oly készen mindjárt és az hová 
kívántatik indulhassanak az velünk, és az jövő idegen 
haddal való megegyezésre. S mivel pedig gyöngyösi 
s rimaszombati jószágim felhódoltatásokra nézve né
kem is utam van az végbeliek felé, igy engem is ké-
rének disponáljam én is minden úton módon az eljö
vetelre , egyébiránt is jóval erőtlenebbek lévén nál-
lok nélkül. Ezek az dolgok pedig igy menvén vég
hez ebéden az nemességben voltak egynihányan ná
lam. Ebédután pedig az Erdélybe s Lengyelországba 
részemről szóló expeditiókban munkálódtam. Az éjjel 
is igen nagy dér lévén s ma nappal is kemény idő 
volt, bízhatunk még az szánúthoz, s az én utamra 
nézve is igen jól esik. 

9. Vasárnap. Mai napot Isteniszolgálatban is, de 
az hátramaradt expeditiókban is, és az útra való ké
szülésben , elmaradandó lovaim, cselédim felöl való 
dispositio tételben mulatám el, Fajgel uraméknak is 
az végezés szerint meg kelletvén már indulniok. Ebé
den Szöcs János uram volt nálam némely katonáival ; 
vacsorán pedig az atyafiakban némelyek, sok dol
gaim mia magam többire nem is ehetvén. Idő az múlt 
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éjjel, és nappal ia hasonló lön az tegnapihoz, noha, 
valamennyire sütösebb. 

10. Hetfó. Fajgel uraméknak tegnap is el kellet 
volna menniek; de ma sem menetének el az fran-
cziák hosszas expeditióira nézve, kik is szólanak in
kább Lengyelországba. Én ma is hátrelevö dolgocs-
káimhoz láttam. Istennek hála jó téli idők szolgálnak, 
mert az múlt éjjel is igen fagyott s nappal is elég 
kemény idö lön. 

11. Kedd. Igen jó reggel felkelvén, és még ma 
elindulni akarván Vessd&nyi Pál nrammal végeztem 
holmi dolgokrúl. Azonban ebédig minden dolgaimat, 
Fajgel uramnak részirül Teleki nramhoz való expe-
diáltatását is elvégezvén, és keveset falatozván is 
Isten jóvoltábúl ebédntán elindulék részszerínt lévén 
az francziai generalistúl s Forvaldtúl is credentiám az 
végbeliekhez, és Vessdényi Pál uram is két zászló
alja katonával, az francziai generális dragonyokkal 
kívánván kérésemre elkísértetni. Némely lovaimat, 
szolgáimat Püspökiben hagytam, az dragonyokért 
Biharon lévén commissariusokat küldettem, magam 
pedig éjszakára Bereg-Böszörménybe érkeztem, jó 
számítunk lévén; ma is keményen, és az éjszaka is 
fagyosan viselvén az idö magát. 

12. Szerda. Jó reggel felkelvén, és föröstökömez-
vén is szállottam meg ebéd tájban Vekerden, éjsza
kára pedig nagy időn Gyarmatra, az Szöcs János nr 
quartélyába érkeztem, az hol is jó szívvel látott Idő 
ma is kemény volt, és az éjjel is. Vekerden Petrócá 
István úrfi is elérvén ezentúl együtt jár velem. 

13. Csötöltök. Szöcs János uramtúl föröstökömé-
tel nélkül ma sem szabadulhatok meg; az hol is újab
ban mulatván keveset Gyarmatrúl is elindulunk, és 
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délután hamar érkeztem Ványára, Szűk György uramat 
pedig hadastul, ki is Gyarmaton ért el, Kőrös-La-
dányba szállítottam. Az hónak elveszésén, és az jég
nek elbomlásán valóban megijedkeztfink, mert az 
éjszaka is meleg szél slágyidö többire mind elveszte 
az havat; hajnalban pedig, és nappal is jó ideig való
ban szapora eső is esett. 

14. Pintek. Áz lovak nyugtatása, és az hátrama
radt dragonyok kedvéért ez napot itt Ványán töltém 
el. Az múlt éjjel még is felderült volt, de nappal 
egyaránt olvadott elannyira, hogy kevés láttassék 
már az hóban. Estvefelé az dragonyok is elérkeztek, 
kik is, már mindenütt szálló lévén, nem kicsiny alkal
matlansággal szállíttathattak be az jövő éjjelre ezen 
faluba. írtam újabban is Farkas Fábián uramnak ne 
menjen el mellőlem Budáról jövet hír nélkül. 

15. Szombat. Ez múlt éjjel nagy dér volt; és no
ha már az hó elkopott, de az háló helyig az szánon 
mégis elvontattam magamat. Föröstököm után indul
ván meg déltájban érkeztem Kévibe, s ott is háltam. 
Nappal ma tiszta idő volt, és olvadott is igen. 

IS. Vasárnap. Kevibül is csak föröstököm után 
indultam meg, és nagy időn érkeztem Fegyvernekre 
az Tisza partjára. Az múlt éjjel is keveset fagyván 
Fegyvernekre is szánon jöttem, de már szinte el kell 
hagynom az nappali meleggel teljességgel elolvad
ván az mi kevés hó volt is. Az végbeliek hollétek 
felöl pedig még sem érthetek semmi bizonyost; né
melyek Gyöngyös táján mondják. 

17. Hetfó. Szinte megijedkeztfink vala az Tisza 
jegén által nem mehetvén az szolnoki hidra kellessék 
kerülnünk, de az múlt éjjel nagy hideg lévén, az mit 
tegnap olvadott is megfagyván Isten kegyelmébül sze-

9* 
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kereinkkel, lovainkkal mindenestül fogyást szeren
csésen költözheténk által az Tiszán, és egyvégben 
menvén, szállottunk meg egy Süly nevű pápista fa
luba ; az hol is jól megabrakolván lovainkat éjjelre 
Heves-lványba érkeztünk s ott is háltunk. Ma igen 
sütett az verőfény; merő tavaszi idö volt. Sülyrűl 
írtam az végbelieknek jójenek ö kegyelmek Gyön
gyösre az tisztekben hozzám az magammal hozandó 
dolgoknak kitanulására s meghallására. 

18. Kedd. Éjszaka felkelvén érkezek Csanádi ur 
az végbeliek közzül egyik vitéz ember levele, kiben 
mind arrúl követ be nem kisérhet az vele levőkkel 
Gyöngyösre, s mind arrúl tudósít szegény Harsányi 
György ur lövésben fekünnék, mely ugyan még nem 
bizonyos, de nagy kár volna. Virradta előtt sokkal in
dultam meg, magammal együtt akarván az hírt Gyön
gyösre bevinni; el is jöttünk két mérföldet virradtig; 
azonban abraklás kedvéért jó reggel megszállánk 
(Nagy-) Fügéden, az hol is vagy két óráig mulatoz
ván, estvénél jóval elébb érkeztünk be Gyöngyösre; 
de az végbelieknek sohol semmi hírek, noha Árok-
Szálláson mondottak vagy másfél száz hajdút; oda is 
írtam utánnok jőnének be, Füleknek közel létére nézve 
nem lévén bátorságos az itt való múlatás feles gya
log nélkül, mivel csak az múlt szombaton is Halá
szon az szomszéd faluban Deák Ferenczet hadastul 
felverek. Ma is tiszta tavaszi forma idő lön; és az 
éjjel is lágy idö volt. írtam újabban is az végbeliek 
után, és ma is az mint lehetett. dolgaimat végez-
gettem. 

19. Szerda. Noha az múlt éjjel is derekas vigyá-
zásban voltunk, de az árokszállási hajdúkban sem 
lévén semmi, sem az végbelieknek bejövetelit Gyön-



138 

gyösbe nem remélhetvén mivel Kecskemét felé taka
rodtak mind le, így csak három négyszázad magam
mal nem szerencséltethettem magamat, hanem csak 
megegyeztünk azon, kimenjünk hálni. Azért az mint 
lehetett itt Gyöngyösen lehető dolgaimat végezget-
tem, de nem vihettem véghez, hanem parancsoltam 
az gyöngyösieknek jöjen bennek az háló helyre után-
nam. Ebédet evén délután hamar megindultam, és 
már estveledve érkeztünk Árok-Szállásra az sok ré
szeg ember s katona mia nem kevés bajom lévén, az 
jövésben is késedelmeskednünk kellett. Az hó már 
teljességgel elolvadott, de még az föld fagya is ki 
kezd már menni; nagy sarok vannak. Az éjjel is nap
pal is igen lágy idő volt; nappal ugyan esö is esett 
valami kevés ideig. 

20. Csölörtök. Föröstököm után Árok-Szállásról 
is megindultam, és egy végben mentem Jász-Berény 
nevű magyar városba, idein szállván be. Vettem az 
Pap Israd uram Czeglédrtíl írt levelét is, kiben 
ajánlja magát feles hajdúival oda jö hozzám az hová 
parancsolom, és hogy az lovas hadak Körös táján 
vannak. De már kijővén Gyöngyösbül az iránt való 
ajánlása ö kegyelmének nem kívántatik. Mindazáltal 
írtam választ, és hogy holnap estvére jöjen által hoz
zám. Ma szép tiszta idő volt, de az éjjel is csak egy
aránt lágy idő lön. írtam az lovas hadak tiszteinek 
is vasárnapra confluálnánk mind Czeglédre. 

21. Pintek. Lovainkat megakarván nyugotni, ez 
nap estig itt voltam. Istennek hála ma is jó időnk 
volt, és az éjjel is csendes lágy idő volt. Ebéd tájban 
Kardos Pál nevtt gyalog hadnagy jőve be hozzám 
quartélyábúl, kinek is hogy éjszakára közellevö más
fél száz hajdúját behozza az securítas kedvéért meg-
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mondván, éjszakára be is jöttek; és Fap Israel uram 
is tegnapi Írásomhoz képest Lakatos, és Fekete János 
nevű hadnagyokkal mintegy ötvened magával beér
kezett; kivel is bőven beszélgetvén, és Lakatos ur 
lévén Budára Farkas Fábián urammal az budai választ 
is megértvén, és az is, hogy Farkas Fábián ur elsie
tett igyenesen Püspöki felé, ahoz képest, magoknak 
is az lévén akaratjok, már az végbeli hadakkal s 
tisztekkel csak Kecskeméten kivánok megegyezni, 
kirtíl írtam is ö kegyelmeknek. 

ZZ. Szombat. Jó reggel felkölteni, és megindul
tam. Abraklás s falatozás kedvéért szállottam meg 
Szelében, éjszakára pedig Szent-Mártonba érkeztem. 
Az múlt éjjel egy kis dér is volt, de nappal tiszta 
szeles idö. Menet többire nyúlászattal mulattam 
magamat. 

23. Vasárnap. Midőn szinte fel akarok vala kelni, 
és virradván Körös felé meg is indulni, érkezek újab
ban Fap Israel uram levele, kiben írja Abonyra való 
menetelit mind magának s mind az lovas hadának, 
includálván küldvén az Túlyai uram levelét, és Fái 
István uram nékem, és az végbelieknek szóló levele
ket , melyekben is írja Erdélybül jő mind hozzám s 
mind az végbeliekhez követségben, s nekem is feles 
leveleket hozván. Azért Istenért kér mind engem s 
mind az hadakat s tiszteket Istenért siessünk által az 
Tiszán, mert az dolog, melylyel jött, egy óráig való 
késedelmet sem kivan. így azért én is megindítván 
az ló száját egy húzómban mentem Abonyra, az hová 
utánnam érkezvén Pap Israel ur, és aztán az ónodi 
és szeudrei lovas tisztek s hadak is szállásomra gyü
lekezvén mind én az francziák credentiájok mellett s 
mind Ubrizi uraimék az bujdosó magyar nemzet részi-
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rül az mint Isten tudnunk adta az dolgot eleikbe ad
tuk , kiben több sok beszédek, az budai Farkas Fá
bián uram követsége, katonájoknak az zászlók alól 
való elszakasztása is fordulván elő, végre közönsé
gesen magokat ö kegyelmek rcsolválák, hogy vala
mikor valahol kívánjuk elöállani, együtt az haza sza
badításában munkálódni is el nem múlatják; mivel 
pedig igen siető az Fái uram követsége meghallása 
is, sok kérésekre ö kegyelmeknek én is reá vettem 
magamat együtt járjak Túr felé véllek, noha Kecs
keméten is lett volna dolgom. Ma napestig szép tiszta 
idő lön, és éjjel is hasonlóképpen. 

24. Hetfft. Az múlt éjjel egy kis dér is volt. Ke
veset alhattam nem kevéssé is gondolkozván az dol-
gokrúl; végre nem kicsiny alkalmatlanságomat s ká
romat irányzván Kecskemétre való nem mehetésem 
miatt, mivel egyébiránt is oda termináltam mind az 
rimaszombatiaknak s mind az gyöngyösieknek, jó 
reggel hozzám hivatván az tiszteket proponáltam ö 
kegyelmeknek; melyhez képest is sokat discurálván 
pro et contra, közönségesen megegyezőnk azon, és az 
hadakat is reávették az tisztek, velem együtt járja
nak az hadak Kecskemétig, és ott várják meg Fái 
uramat velem együtt. Az minthogy 8 óra tájban in
dulhatván csak meg Abonyrúl, mindazáltal nagy időn 
érkezhettünk be Kecskemétre, és Fái uramnak is 
megírtuk siessen hozzánk. Ma reggel tiszta idő volt, 
de estvefelé esőre is fordult. 

25. Kedd. Ez napot itt, és vígan töltettük felesen 
levén nálam az ónodi és szendrei tisztekben ebéden. 
Egyébiránt is szép tiszta idő szolgála. írtam az budai 
vezérnek beszállásom felöl. Az éjjel is lágy idő volt. 

26. Szerda. Ez napot is itt Kecskeméten töltet-
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tük. Ebéden ma is felesen levén nálam az katona
rendben, mulattunk ma is. Estvefelé elérkezék Fái 
uram is Túrrúl; ki is nékem nagy csomó leveleket 
hozván azoknak olvasásában munkálódtam. Idő Isten
nek hála, és az éjjel is csendes, és lágy lön. 

27. Csötörtök. Nóba én az levelekből is eleget 
tanultam, mindazáltal az jobb rendért, és az végbeliek 
kérésére én is vélek együtt felgyülekeztünk az város
házához ; az hol is reportálá Fái uram az követséget, 
melynek merituma nem is egyéb, hanem hogy Sze
pesi uramat az erdélyi fejedelem levelével, és az ma
ga követségével Teleki uram Püspökibe küldötte, 
egyikhez énhozzám Fái uramat pedig a végre, hogy 
hitesse el az végbeliekkel az ő kegyelme levele mel
lett , hogy ha acceptálják Isten ö kegyelmét ugy se
gélje már továbbra nem halasztja kijövetelét; kére 
azon továbbra, ha acceptáltatik küldjenek Kővárhoz 
jó hatszáz lovast magok közzül, kikkel is ö kegyel
me együtt járhasson. Melyre is közönségesen az vi
tézlő rend nagy becsülettel resolválván, assecurálják 
ö kegyelmét Fái uram által mind acceptáltatása s 
mind kisérése s eleibe való menetelek aránt, mert 
mindenestül fogvást is mennek ö kegyelme eleibe', és 
az kik hátra volnának is közzülök azoknak utánnok 
való jövetelek felöl parancsolnak; végre közönséges 
akaratbúi determinálok azt is, holnap Túr s Kővár 
felé csak meginduljunk. Nekem pedig Erdélyből 
írják az országnak és az fejedelemnek egymásközött 
való meghasonlását, Paskó Kristófnak az székelyek 
részérül való bemenetelit az portára, s egyéb confu-
siókat is. Idö ma igen szép szolgála, és az múlt 
éjjel is. 

28. Pintek. Én az éjjel emberséges emberekkel 
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sokat mulatván roszúl voltam; mindazáltal jó reggel 
rendelt seregekkel mindenestül fogvást megindulánk, 
és én az velem levőkkel szállottam éjszakára az Ti
sza partjára Jenő nevű falnba, az végbeli hadak pe
dig tovább mentek, Szolnokhoz közelebb való faluk
ba szállván. Egy kis eső is esett reggel, de utak jók 
vannak. Az múlt éjjel tiszta idő volt. 

29. Szombat. Tegnap úgy végezvén az végbeliek-
kel, hogy virradta előtt induljanak meg, igen jó regg 
egyezvén meg újabban az végbeli hadakkal nagy 
időn mentünk által rendelt seregekkel az szolnoki 
hídon is az Tiszán, békével bocsátván bennünket 
által az bég, be is küldtem hozzája láttatni. Azonban 
az olajbég is kijővén az mezőre utánnunk, együtt járt 
aztán az hálóhelyig Kengyel nevű rácz faluig velem; 
az hol is én idején és délután hamar szállván meg, az 
végbeliek mentek Túr felé oda is igyekezvén éjsza
kára. Ma napestig igen szép tavaszi meleg idő lön. 

30. Vasárnap. Kengyelrül csak föröstököm után 
indulván meg, és nagy bajjal költözödvén által az 
falu mellett levő tón, mentem egyhuzomban Túrra, 
félútig az szolnoki olaj bég is együtt járván velem. 
Onnan aztán visszament Ma is pedig déltájban érkez
tem Túrra becsülettel kijővén élőmbe az ónodi tisztek 
s főbb legények, vacsorán nálam is voltak. Azonban 
Fái uram is elment innen reggel az válasszal. Leve
leim is érkeztek Püspökibül 8 Kővárbúi; kikbül is 
értem Szepesi uramnak Kővárba való visszabocsátá-
sát, gyűlések lévén az magyaroknak s francziáknak 
Püspökiben; és onnan is az Teleki ur acceptáltatása 
iránt jó válasszal bocsáttatván Szepesi ur. Továbbra 
Erdélybül írják azt is, ne hogy csendesednék az oda 
be való factió, sőt inkább naponként szaporodik már 
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kapucsipasBa is érkezvén az országba, és Paskó is 
vele együtt ugyan az ö követsége hozván ki az ka-
pucsit, be is ment Bodolára, 7 zászló lovassal s öt 
zászló gyaloggal menvén eleibe Béldi ur. Isten tu
dója mi vége leszen, nem sokára meghalljuk. Idő ma 
is igen szép, és tavaszi meleg forma volt; és az éjjel 
is csendesen s lágyan viselte az idö magát. Igen 
olvadnak az jegek, és az földnek fagya is igen oszol; 
félhetni az előttünk levő szakadékoktúl. 

31. Hetfó. Az tegnapi levelekben siettetvén mind 
az francziák s mind mások visszamenetelemet, noha 
itt még egy nap akarok vala lenni, mindazáltal jó reg
gel megindultam. Elsőbben azért Harsányit az kapi
tányt meglátogatván ki is lövésben fekszik, érkez
tem hálóhelyre nagy időn Ványára; az francziákat, 
és az magam fizetett hópénzes katonáimat Károlyba, 
s az mezei zászlókat pedig más faluba szállítván, az 
szendreiek kedvéért kevesed magammal maradtam 
Ványán. Vacsorán az szendrei tisztek s utánnok va
lókban is voltak nállam, vigan is lakánk. Idő ma 
esős lön, és nagy sarok is vannak, szinte elolvadnak 
az jegek. 

Februarius. 
1. Szerda (Kedd).*) Megvilágosodván Ványárúl 

is elindultam, és Isten kegyelmébül alkalmatlanság 
nélkül költezheténk által az Balkányon, noha igen 

*) Kedd kimaradt. Azonban a megjelölt szerda helyébe kedd, 
s azért teendő, mivel — mint lejebb látandjuk — februarius végső 
napja 28-a, és márczius 1-je is keddre van téve. A napcserét, a má
solat (tán egykor az eredeti is) egész februarius hónapján keresztül 
megtartó. T. K. 
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meggyengült az jég, és az széliu le is szakadoztak 
az lovak; de az szekerek Isten tudja mint jöhetnek 
csak által. Egyhuzomban menvén Csökmöre, az lovak 
kedvéért, és hogy magunk is falatozzunk ott szállot
tam vala meg, de keveset mulatván. Azonban az 
múlt éjjel, és napestig is az esö mind esöze, siettem 
Kornádi felé; de még is Istennek hála mind az három 
szakadékokon, kiken által kellett mennünk, békével 
költezheténk által, lovainkat csak magunk után von
ván az jegén; esteledve érkezhetvén csak Komádi-
ba; az szekerek mind elmaradtak, és az francziákat 
is Csökmön hagyván az alkalmatosabb quartély ked
véért; az mezei zászlók is ma maradtak el tőlem más 
úton menvén. Vettem az generális ur levelét is, kiben 
irja Abonyrúl írt leveleimet az váradi törökök elfog
ták volna. 

2. Csötörtök (Szerda). Alig várván érhessem Har
sányt az dolgok kitanulása kedvéért, keveset föröstö-
kömezvén elindultam, és az mint az ló elléphetett s me
het nyargalva is ebéd tájban érkeztem Harsányba, 
és csak néhányad magammal; az zászlót Bereg-Bö
szörménybe küldvén éjszakára. Ebéden Boham uram
nál, vacsorán pedig Vesselényi László uramnál voltam; 
eleget is beszélgettünk az dolgokrúl, de Vesselényi 
Pál uram is Farkas Fábián, és Klobusiczki Pál uraimé-
kat a végre küldvén ide, úgy az végbeli követeket is 
Hajdú János és Szöllösi hadnagy uraimékat, hogy az 
mit itt végezünk az álljon meg, így az reggeli con-
ferentiára holnapra halasztottuk az dolgokat; ma pe
dig víg lakással mulatánk ez napot. Eső inkább nap
estig mind esett, és az éjjel is. 

3. Pintek (Csötörtök). Jó reggel felkelvén gyü
lekeztünk az Forvald uram szállására, az hol is sokat 
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tractálván az dolgokrúl determinálok végre, Hajdú 
János uramék expediáltassanak az végbeliekhez, hogy 
tndniillik hétfőig már mindnyájan iitban lévén subsi-
stáljanak Kis-Marjában, Újfaluban s egyéb helyek
ben , és hétfőn legyen generális gyűlésünk Püspöki
ben , az honnan is mind portára követet küldjünk, s 
mind Erdély felé tovább való utazásunknak modali
tásárúi determináljunk. Küldett Vesselényi Pál ur is 
holmi Erdélybül hozott leveleket is, kikbfíl kiláthatni 
mind Kapi uramnak az portárúi udvarhoz postán va
ló megérkezését, s mind az fejedelemnek az mi dol-
gainktúl való tilalmaztatását az portátúl, s továbbra 
azt is, hogy az mely kapucsipassa bejött az országba 
Vaskó principalissi requisitióján az országgyűlését 
hirdetett, de más részrttl az fővezér az m. fejedelemre 
halasztotta az dolgoknak eligazítását. Ezen dolgo
kon általesvén, és Harsányban ebédet sem évén nagy 
időn érkeztem Püspökibe. Ma szép idő volt napestig, 
és az éjjel sem volt eső. 

4. Szombat (Pintek). Ez napot inkább mind he
veréssel töltém. Vesselényi Pál uram is szállásomra 
jővén ö kegyelmével is sokat beszélettem; fel sem 
öltöztem. Estvefelé Erdélybe készítvén egy szolgá
mat levelekkel, de az leveleim írása holnapra hala
dott nagyobb részint. Úgy látom Fái uram nékem 8 
az végbelieknek Keskeméten nem az maga formájá
ban s rendiben mondta el az követséget; mert az Te
leki ur acceptáltatásán kivül még két punctum volt 
az ö kegyelme Szepesi ur által való kívánsága, tudni
illik hogy az mostani felzendült állapotban az m. feje
delmet , és ö kegyelmét az magyarok s francziák ha 
szükség lészen első írására megsegítsék s bemenje
nek : harmadik (?) hogy nyolezszáz emberbeli praeai-
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diumot adjanak az várba az francziák; de ezeket 
utolsó puuctnmban csak biztatással, és semmi valóság
gal nem bocsáttatott Szepesi ur, hanem az egy accep-
táltatás felöl vitt az magyaroktúl s idegen hadaktúl 
assecuratiót, de másfelöl Teleki uramtúl is kivannak 
bizonyos conditiók alatt. Felettébb való nagy sár 
vagyon; ma is tiszta idö volt, és az éjjel is. 

5. Vasárnap (Szombat). Jó reggel felköltem, az 
nagy sárhoz képest lovon mentem az templomba 
Isteniszolgálatra; azonban míg kijöttünk az templom
búi nagy és szapora esö kezde esni, s újabb fel akar
ván az fakó magam ménessebeli lovamra ülni, az rút 
időben, és számtalan nép előtt kétfelől tartván az lo
vat, hogy szinte fel akarok vala ülni, elragadá az két 
legényt, és én sem tehetvén által az lovon egyik lá-
bomat leesem az lórúl, melyhez képest is gyalog gáz-
Iám aztán az sárt szállásomig. Kővárban nekem még 
nem tudván az Tiszán túl való megtérésemet Vessdényi 
Pál aramnak írt Teleld ur egy levelet, kit is hozzám 
küldvén ö kegyelme írja .BéWi Pál, Csáki László, Paskó 
Kristóf, Dániel István, Domokos Tamás, Apor Lázár és 
Káinoki Sámuel, Bálint János uraimék beszöktek vol
na Bodolárúl Havasalföldébe. Nagy casus így vesz
ték magokat. Melybül kilátszik már az m. fejedelem
nek nincsen roszúl az portán dolga, mert ö nagysága 
igazítására relegálván dolgokat az porta, hihető ab
ban mentek el török birát kívánván magoknak. Szé
kely László uram is nagy ajándékokkal beküldetett ö 
nagyságáiul és az három natiótúl is; Erdélyben, pe
csétes levelek extraháltattak ö nagyságát akarják 
tovább is uralni, és panaszok sincs ö nagyságára, és 
így ellentmondanak az Paskó által lőtt követségnek. 
Napestig mindinkább esek az eső, rút felleges idö lön; 



142 

az éjjel ugyan nem volt esö, de homályos éjsza
ka volt. 

6. Hetfó (Vasárnap). Jó reggel felkelvén mentem 
az beszélgetés kedvéért Vesselényi Pál uramhoz, az 
hol is előhozódván az magyarok leendő gyűlése, de az 
márúl bizonyos ratiókra nézve elhaladott; írtam azért 
Forvald urnák is, hogy szántszándékkal ne múljék do
log nélkül az idö el tőlünk alkalmaztassák ö kegyel
mek magok részértil úgy az dolgot, holnap estvére 
Bokám, és Vesselényi László uraimékkal jöhessenek 
által, és lehessen gyűlésünk szerdán*) jó reggel. 
Melyre válaszom is jővén hogy compareálnak, úgy 
hivatott aztán az nemességben, és az vitézlő rendben 
Vesselényi Pál uram. Erdélybe küldendő szolgáimat 
is expediálván érkezek délután Apagyi uram is mezei 
gyalog kapitány Kővárbúi; ki is nekem feles leve
leket hozván, úgy látom Teleki uram most is resolu-
tissimns kijöveteli iránt, és már csak vár bennünket 
Az eső egyaránt esek, rettenetes sarok vannak, az 
vizek is áradnak; Isten tudja mint mehetünk; az 
múlt éjjel is esett az esö. 

7. Kedd (Hétfő). Holmi aprólékos dolgaimhoz és 
irogatásimhoz láttam. Ma is kedvetlen, ködös, és 
esős időnk lön; délután ugyan szép tisztára fordult 
Forvald uram is délután két vagy három órával elér-
kezek Harsánybúi, Boham uram elmaradván, és gróf 
uram is az Sebes-Körös vizétül visszatérvén nem jö
hetvén által az kocsiján, még Forvald uram is Petró-
czi István urfival úsztatással jöhettek által, gróf uram 
is egyébiránt is roszúl érezvén magát. Nem evén pe
dig még ebédet Forvald uraimék leültünk asztalhoz, 

*) Jobban: Kedden. T. K. 
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és az vacsora is elérkezvén majd csaknem éjfélre 
vontatók. Estvefelé elérkezének az nemesség követi 
és az végbeli tisztek is, de az mezeiek elmaradtak. 

8. Szerda (Kedd). Jő reggel felkelvén, és az ma
gyarság is az városházához gyülekezvén, mentem az 
Porcaid uram szállására, az hol is pro praesenti re-
rum statn bőven beszélgetvén szállásomra visszatér
tem. De újabban oda menvén Vesselényi Pál uram is, 
midőn már tovább való quartélyozásunkrúl, csak har
mad napig sem élhetvén már az francziai hadak az 
elélt quartélyokban, s mind az Teleki uram kijövete-
lirül, acceptáltatásárúl legjobban discuráltunk volna, 
és majd többire deliberáltatott is volna sokára halad
ván még az Teleki uram kijöveteli az végbeli hadak 
is térjenek vissza quartélyokba — úgy érkezének 
sietve leveleim Kövárbúl, kiket is megfordítván írják 
benne Szálai Pál uramék elbocsáttattak oly válaszszal 
ndvartúl, hogy mi magyarok faciamus si quid possu-
mus per nos, mert ö nagyságának maga birodalmá
ban lőtt confusióknak lecsendesítésére, az portának 
tilalmára nézve nincs módja benne bennünket semmi
képpen megsegíthessen, nóba egyébiránt minden dol
gainkban oltalommal, segítséggel kivan hozzánk 
lenni ö nagysága. Titkon úgy íratja továbbra Teleki 
uram azt is, hogy már az méltóságos erdélyi fejede
lem ő nagysága interessentiájával ő kegyelme ki 
nem jöhetvén, kétséges benne úgy mint privata per-
sonát acceptálják-e az magyarok ? ha azért acceptál-
ják, csak lehessen securus benne, és menjen Kővár
hoz az egész tábor Isten ö kegyelmét úgy boldogítsa 
se órát se napot, annyival inkább az Lengyelország
búi kijövő hadakat nem várja kijö közinkbe, és az 
idegen haddal csak Munkács táján igyekezik meg-
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egyezni. Melyríil is elsőbben magánkban Forvcdd és 
VesseUnyi Pál uramékkal sokat dispntálódván, azután 
mindnyájunknak úgy tetszvén, az főrendeknek 8 tisz
teknek egynihányának az „(egy szó hiányzik)" meg
jelentettük ; Forvcdd uramnak, és az francziáknak is 
hasonló formában írván Ttleki uram felől Révérmd 
uram ö kegyelme is hasonlóképpen el nem titkolta. 
Mely is meg levén, és azon felülirt becsületes embe
rek közönségesen az összegyűlt magyarságnak az 
dolgot reportálván, sok instantiájpkra nézve ö ke
gyelmeknek mi is felmenénk hárman az városházá
hoz; az hol is én újabban világosítván az emberek 
elméjét ezen materiában, közönségesen megegyez
tünk azon, Isten jóvoltábúl késedelem nélkül indul
junk táborostul Kővár felé, elsőbben is az francziai 
hadakat indítván meg. Mely is így menvén véghez, és 
szállásomra menvén bőven írtam ezen dolgok felöl 
Kővárba. Végre az nemességben egynihányan nálam 
is voltak ebéden, egyébiránt is követség lévén az 
vármegyéktől hozzám, azokat is elbocsátottam, és 
újabban VesseUnyi Pál uram szállására mentem Far
kas Fábián uram Váradrúl való megtérésére nézve, 
ki is az mint magok mondják tegnap estvefelé hivat
tatott az passátúl sietséggel derék dolgokról akar
ván vele beszélni, melynek az leve az ö kegyelme 
relatiója szerint merituma: 1) Holnap postát küld az 
portára, ha mit írunk elküldi. 2) Tudakozódik az vég-
beli hadaknak miért kellet errefelé jöniek. 3) Akarta 
az passa értésünkre adni, hogy ö hozzá az tömösvári 
kincstartó érkezett, ki is azt beszéli most az portá
rúi solennis, és igen pompás követség, mely még nem 
volt, jő erre az jenéi passához, az mint ö érthette az 
magyarországi dolgokban. Kihez képest hogy értsék 
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ezen dolgokat is az magyarok minekelőtte eloszol
nak holnapra újabban generális uram megmarasz
totta. És így én szállásomra menvén Forvald nram 
újabban odajött, és tőlem már késő éjszaka indult is 
el Kővár felé, magam is adjnngálván embereimet 
melléje. Ma is esős idő Ion; az múlt éjjel pedig de
rekasabban esett. 

9. CsötOrtök (Szerda). Jó reggel felkelvén újabban 
felgyülekezénk az Vessdényi Pál nram szállására; az 
hol is sokat beszélgetvén pro et contra az váradi pás
sá intimatiójárúl, noha sokaknak az tetszett volna, 
hogy megvárjuk Jenőbe menendő követeinket, de 
reám bízván kiváltképpen Teleki uram ezen dolgok
nak tractálását, újabban csak azon egyezénk meg, 
csakugyan elinduljunk, nem keveset munkálódván én 
is benne, hoc tamen addito, hogy Farkas Fábián és 
Eokszini uraimék expediáltattak Jenőbe, az lévén Bu
dán létében Farkas Fábián uram által kívánsága, hogy 
oda érkezvén mindjárt menjen emberünk, ki által is 
Böszörmény aránt való segítség dolgábúl végképpen 
resolválja magát. Forvald uram tegnap azon kérvén 
ezen dispositiókkal, és hogy jobb formában indulhas
sanak helyekbül menjek Harsányba az francziákhoz, 
szinte el is készültem vala, de Vessdényi Pál uram is 
oda menvén holnap, az ö kegyelme kedvéért holnap
ra halasztottam Petróczi István urfíat elbocsátván Har
sányba.. Azonban szinte estvefelé hozák levelét Pet
róczi Miklós uram levelét (így) Harsánybal, ki is re
ménykedik küldjek valami borbélyt vagy orvost, 
mert gróf Vessdényi Lás:lő uram annyira vagyon, ha 
nem hagymáz, nehezen reménylhetni életét. Kihez ké
pest én mindjárt lovamra ülvén, és éjszaka elveszt
vén az utat, sokat is bolyongván, az Körösön is ha-

MOIUM, mma. HIBT, — ICBIFT. ívni. 10 
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jón kelletvén által költözödnem késő éjszaka érkez
tem Harsányba. Istennek hála, már jobban tanálván 
gróf uramat, kivethetvén az mérget gyomrábúl, mert 
ugyan szegényt megétették vala. Rettenetes utak van
nak , csak élig mehet az ló; ma ugyan eső nem, de 
egyébiránt homályos idö lön. 

10. Pintek (Csötörtök). Felkelvén újabban men
tem gróf uram szállására, az hová gyülekezvén az 
franczia tisztek is, és elérkezvén Vesselényi Pál uram 
is determinálok egyező akaratbúi holnap az fran-
cziai generális az hozzá tartozó hadakkal megindul
jon, és az igen rút s alkalmatlan utakhoz képest csak 
igen lassan menjen, subsistálván az hol látja az 
alkalmatosságot egykét napig is, és úgy contínuálják 
Kővár felé való útjokat Isten segitségébtil. Ebéden 
az francziai generálisnál voltunk; éjszakára ugyan 
Püspökibe mentünk, nyargalván menvén inkábbára 
nagy időn érkeztem. Én is már magam indulása kö
rül foglalatoskodván. Ma igen szép tiszta idő volt; 
az múlt éjjel pedig eső is esett. 

11. Szombat (Pintek). Isten jóvoltábúl ma igen 
szép időnk volt. Az francziai hadak is quartélyok-
búl megindultak, éjszakára Vásárhelyre menvén az 
urak, az hadak az több körül való falukba; az hon
nan irt levelét is vettem Vessel'nyi László uramnak, 
kiben is az tisztek nevével kér holnap ebédre menjek 
hozzájok, és oda is várnak; de én csak hétfőn indul
hatván meg választ tettem ö kegyelmeknek én is, 
egyébaránt Telegd és az Réz felé menvén be. Az 
múlt éjjel eső esett, de nem sokáig. 

12. Vasárnap (Szombat). Az rút szeles, és esős 
időhez s nagy sarokhoz képest csak magam szállá
sán hallgattam praedikátiót; délután tisztára fordul-
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ván az idö, szekereimet rakattattam s készültem. Az 
múlt éjjel is esett az esö; Isten tudja mint mehetünk 
az nagy sarokon, de Isten azon is elvezérel. Ebéden 
az udvarhelyi török nr volt nálam. 

13. Hetfó (Vásárnap). Virradta előtt két vagy 
három órával kelvén fel készülgettem, szekereimet 
indítottam, és Vesselényi Pál uramhoz is mentem elbú
csúzván tőle s beszélgetvén is vele. Úgy látom hol
nap ö kegyelme is Hadadban igyekezik lenni, az 
minthogy előttem meg is indult. És én is jó reggel 
megindulván magam egynihányad magammal az för-
dőbe mentem Várad mellett jővén el; zászlómat pe
dig küldettem igyenesen Vásárhelyre, magam is oda 
menvén éjszakára, majd három óráig késvén az vá-
radi bányában. Ma igen szép tavaszi meleg idö lön; 
de igen nagy sarok vannak; az múlt éjjel is tiszta, 
és csendes idö szolgála. 

14. Kedd (Hetfö). Vásárhelyen elsőbben fóröstö-
kömezvén mentem igyenesen Telegdre, igen idein 
nem indulhatván szekereim miatt késedelmeskedvén; 
de ebédtájban érkeztem Telegdre. Ott lévén quarté-
lyok az nemes vármegyéknek elömbe kijöttek, és Ves
selényi László uramat isTelegden tanálván, és az fran-
cziai tisztek is mindjárt mellette való faluban Újla
kon hálván. Ebédre Dajka uram hívott maga szállá
sára bennünket. Holnapra halasztván az Boham 
uramhoz való menetelt, napestig víg lakással töltők 
az időt. Ma is hasonló szép meleg napunk lőn, és 
tiszta éjszakánk is mint tegnap. 

15. Szerda (Kedd). Noha nekem az volt igyeke
zetem , hogy az Teleki uram Fajgel uram által való 
sollicitatiójára, és Teleki uram becsületi megadására 
Vesselényi László urammal siessek és az nemességgel 

10* 
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Kővár felé s ma meginduljak, de úgy tetszvén közön
ségesen az atyafiaknak is, Újlakon Boham urammal 
is még conferentiám levén, gróf nrammal elsőben oda 
mentem s ott bőven beszélgetvén Boham nraimékkal 
újabban visszatértem Telegdre, szállásomra is gyüle
kezvén az nemes vármegyék. Elsőbben is commis-
sar(iusok)rúl sokat disputáltunk, kiket ugyan ma el 
is küldettünk az francziák, és tatárok mellé négyig 
valót az nemességben. Azután pedig az sok pro et 
contra való discursusok után közönségesen meg
egyeztünk azon, holnap mi ketten gróf urammal, és 
az nemesség is három zászlója esmét induljunk, Kis-
Báród felé menjünk más úton hogy elrendeljük az 
franczia hadak előtt az quartélyt, az hadakat prae-
occupáljuk, Teleki uram előtt zászlóstul compareál-
junk, és úgy de testáljuk Teleki uramat acceptálni kí
vánjuk mindenekfelett; egyébiránt is mi belölünk áll
ván az magyarságnak nevezetesebb része. Mely is 
elvégezödvén érkeztek somlyai katonák is Kővárból 
hozzám levelekkel, kikbül is kitetszik Isten kegyel
ni ebül az m. fejedelemnek már jó karba állíttattak 
dolgai; 15 praesentis állott be az gyűlés; fogarasi 
Teleki uram resolutiójában állhatatos. Ebéden az ne
mességnek az elei, és Petróczi úrfiak is nálam voltak. 
Valóban szép tavaszi idők járnak mind nappal, éjjel. 

16. Csötörtök (Szerda). Az szekereknek nagyobb 
részit még tegnap indítván elő ma jó reggel megin
dultam az nemesség zászlóival együtt, az egyik ugyan 
az részegeskedés miatt elmaradott, de elér bennün
ket. Gróf urammal is egy közel való faluban utunk
ban megegyezvén együtt követtük aztán utunkat; és 
noha nehéz s igen alkalmatlan utunk lőn, de az idÖ 
többire nyári módon szolgálván, és éjjel is szép idő 
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lévén nagy időn érkeztünk Kis-Báródra Az én zász
lóm ott szállván meg és gróf uram is egynihányad 
magával, az nemesség, és gróf uram zászlói az közel 
való falukon szállottak meg. De az tegnapi végezés 
ellen, és quartélyczédulák kiosztása után is mind az 
mi szállóhelyünket s mind az nemességét az tatárság 
ellepvén alkalmatlanul voltunk igen miattok, ki nem 
tudhatván az falubúi; ez miatt magam is csak gyö-
pen lovaim mellett sátorban háltam. Gróf uram is az 
urfiakkal vacsorán nálam voltak. 

17. Pintek (Csötörtök). Kis-Báródrúl is mihent 
megvilágosodott megindulván, és egyhuzomban men
vén lassan az Rezén által déltájban érkeztem gróf 
urammal Bagos nevű magyar faluba, az nemesség is, 
gróf uram zászlói is hasonló formában szállván az 
közel való falukon. Ma is mint tegnap, utunk az erdőn 
valóban rósz volt, de időnk Istennek hála napestig 
igen szép, és meleg szolgála. írtam Bagosrúl Kővár
ba, és Somlyóra is. Vettem Vesselényi Pál uram leve
lét i8. 

18. Szombat (Pintek). Tegnap hozzám jővén az 
vármegye tisztei, visszabocsátottuk; azonban az zász
lók míg elérkeztek várakoznunk kellett, igen idein 
meg nem indulhattunk, és ebédre szállottunk meg 
Horvátiba; az hol is jó darab ideig késvén sötétedve 
értünk Fel-Egregyre. Istennek hála valóban szép 
idők járnak, merő tavasz, Isten tartaná meg. 

19. Vasárnap (Szombat). Elsőbben fóröstökömez-
vén tíz óra tájban indultunk el Fel-Egregyrül, és 
nagy időn délután értünk Balásházára; az honnét is 
k ettünk neve alatt gróf uramnak is úgy tetszvén írtunk 
Teleki uramnak, tudniillik itt Balásházún várjuk meg 
az ö kegyelme tudósítását zászlóstul menjünk-e, vagy 
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csak egynihányan, és mikor ? Egyébiránt úgy indul
tunk vala meg, de az Kende Gábor uram levele érkez
vén Fel-Egregyre, abbúl értjük hozzánk is expediál-
tatott, de csak Krasznán maradott, hihető restéit 
utánnunk jöni, ö kegyelmének is úgy tetszik csak 
kevesen menjünk Kővárba. Ma is igen szép tavaszi 
nap szolgála, és éjjel is. 

20. Hetfó (Vasárnap). Napestig itt voltunk. Igen 
szép idö szolgált ma is. Ebéden gróf uramnál, vacso
rán viszont nálam voltak ő kegyelmek. 

21. Kedd (Hetfö). Ez napon is itt mulatánk vár
ván Kövárbúl való emberem megtérését, ki is dél
után érkezvén, és Teleki uram is hiván bennünket de-
liberálók holnap jó reggel meginduljunk és Czikó 
felé, mivel most másutt az dézsi hidon kivtil nem me
hetni által,az én szolgám is az miatt késettel.Irtunk 
gróf urammal az nemességnek is ö kegyelmek küld
jék velünk követ atyjokfiait az Teleki uram acceptá-
lására. Ma is igen szép tavaszi idö szolgála, de éjjel 
egy kis dér is volt. 

22. Szerda (Kedd). Csak igen kevesed magunk
kal Isten kegyelmébül gróf urammal elindulánk, ebéd
re Udvarhelyre érkezvén, és az nemesség követi is 
velünk megegyezvén Abauj részérül Pécsi Gáspár és 
Szunyi Gábor, Zemplén részérül Dajka István és Gyti-
rikovics György uraimék. Éjszakára Ketzer uramhoz 
mentünk Csehbe, ki is becsülettel látott bennünket. 
Rettenetes sarok vannak; az idö is megfordula, mert 
szapora, és fergeteg forma hó volt, ki is csaknem 
estig tárta; az múlt éjjel pedig hives vala. 

23. Csötörtök (Szerda). Csehbül is nem szinte 
idein indulhatánk meg, és noha az volt igyekezetünk 
Kővárba menjünk éjszakára, az minthogy szolgámat 
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is küldtem elő, de későre költöződhetvén által az 
Szamoson, és az VesseUnyi László uram kótyasági 
miatt igen bajosan, és késedelmezve mehetvén, az út 
is igen nehéz és sáros lévén Jederen szállottunk meg 
az lovak abrakolása, és az falatozás kedvéért; éjsza
kára pedig mentünk Somkútpatakára az Gilányiné 
asszonyom falujába. Az tegnapi hó után ma meg est-
vefelé eső esett, s annál nagyobb sárt is szerez. 

24. Pintek (Csütörtök). Ma meg igen szép tiszta 
időre fordulván kilencz óra tájban érkeztünk Kővár
ba. Kijővén élénkbe az úrfi is, becsülettel lát Teleki 
uram bennünket, tegnap is sokáig sötétben várván 
az kapu előtt bennünket izenetemhez képest. Az 
múlt éjjel derecske volt. Ez napnak hátramaradt 
részét beszédben tölténk el. Úgy látom Teleki uram 
persistál resolutiójában, nem is változik meg az fran-
czia múlt tractához képest. 

25. Szombat (Pintek). Az magyarországi atyafiak
ban Szepesi, Szálai és Fajgel uramékat tanálván itt jó 
reggel együvé gyülekeztünk az VesseUnyi László uram 
szállására, és Forvald s Teleki uram is jelen lévén 
sok pro et contra való discursus után végezök közön
séges megegyezésbül, mivel az idő haladván halad, 
és szükséges mindenek felett a végre jővén be az ma
gyarok között Teleki uram stabiliái ja magát, mely
nek meglételével könnyebben eshetünk által mind az 
deputatio csinálásán, mind az ratihabitio beküldésén 
8 egyéb dolgainkat segíthető materiákban is : így 
azért 1) hogy Hosszúfalván az Teleki ur falujában 
legyen generális gyűlésünk, kin mind az francziák, 
nemesség, és az mezei s végbeli vitézlő rend is com-
pareáljon, 2) hogy VesseUnyi Pál uram, és az magyar 
hadak valami difficultást ne szerezzenek, ebéd után 
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Vesselényi Pál aramhoz indul ezen dolgokkal Petróczi 
Miklós uram, ki által mind mi magyarok s mind Teleki 
uram írt ö kegyelmének accommodálja magát, és Írjon 
az mezei hadaknak az tisztekben egynihányan jője-
nek elö az gyűlésre, az had is pedig közönségesen 
nyomuljon lassan ntánnok, noha e végre közikbe ex-
pediáltatott Dajka uram, és az nemesség követi is 
vissza Gyurikovics uram oly véggel, hogy az végbe-
liekhez menjen elsőbben s reportálja ott is ezen dol
gokat s Teleki uram parancsolatjával disponálja siet
tessék az hátralevő lovas és gyalog hadaknak jöve
telit; engem pedig semmiképpen nem akar azúr elbo
csátani okozván azt még velem nem is beszélhetett 
És igy s egyébaránt szép melegen s tavaszi módon 
telek el ez nap is. 

26. Vasárnap (Szombat). Az református atyafiak
nak ma communiojok lévén s azzal következett böjt-
jek is, mi mindazáltal ettünk ebédet is, és sokat be
szélgettünk is, nagyobb része telvén el azért ez nap
nak az Isteniszolgálatban, két praedikátió a egy kö
nyörgés lévén. Estve azért Teleki uraimék is ettek. 
Ma tiszta napfényes idő volt ugyan, de igazán fogas, 
mert alkalmasint megfázhatott ember. Kefáer uram is 
elérkezék Csehbül. 

27. Hétfő (Vasárnap). Eléggé kéredzém ma is 
elmehessek, de szerdára várván ide Boham uraimé-
kat Teleki uram kére azon addig maradjak még; meg 
is maradtam. Ez napot magam privatumirúl való be
szédben töltvén Teleki urammal, és izengetések ál
tal, úgy látom szives jó akaróm igyekezik lenni s 
mindkét részrül recompensáljuk az múlt holnapok-
beli fogyatkozást. Ma lovat is jártata előttünk 8 en-
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gem és gróf uramat egy-egy lóval meg is ajándékoza. 
Estve felé esős időre vált. 

28. Kedd (Hetfö). Nem jőve még válasza az ur
nák Boham uramtúl az holnapi ide való jövetele iránt, 
de mindazáltal várja. Érkezek Keczeli uram is udvár
tul ; ki is referálja ma vagy holnap az gyűlésnek vé
ge szakadna, és az portára ország statusitúl expediál-
tatott urak is ma vagy holnap megindulnak Bethlen 
Farkas ur az fejedelem ö nagysága rcszérül, Mikes 
Kelemen, Szilvást uraimék, és az szászmedgyesi nó
tárius az három natio részérül; beszéli azt is Kapi 
uramnak roszúl volna dolga, mert tisztességes vigyá-
zás alatt vagyon, négy vagy öt nap múlva törvénye 
leszen; az Béldi uram factiójába egyvelitvén neveze
tesen magát gratiát kér, és kéri azon is az országot 
interponálja magát mellette az fejedelem előtt, de nem 
használ az iránt való instantiája az országnak ö nagy
sága előtt. Mivel holnap visszabocsáttatik Keczeli 
uram, mi is magyarok sokat beszéltünk vele izenvén 
általa, és credentiákat is küldvén Rhédei és NaJáczi 
uraiméknak inducálják urunkat legyen annuentiája 
az Teleki uram kijövetelibe sok respectusra nézve, 
szolgálván az az ö nagysága méltóságának is. Ma 
tavaszi forma jó idő volt, ez éjjel pedig dér is. 

Martius. 
1. Kedd. Elbocsáttatok Keczeli uram is. Nem jőve 

semmi újabb újságom. Tegnap érkezvén Kis lAszló 
Medgyesrül Udvarhelyre küldettem, mert az tatárok 
is Czikórúl általjöttek az Szamoson; nagy alkalmat
lanság el nem osztották az quartélyokat, keresztül 
kasul járják Kövárvidékit. Petróczi Miklós uram is 
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megtére Hadadbúi, mindenben effective igíri magit 
Vesselényi Pál uram. Idö ma is tiszta fényes volt, de 
híves, és ez éjjel is. 

2. Szerda. Válasza jővén Teleki nramnak Boham 
nramtúl, írja elébb szombatnál nem compareálhat, mi
vel Hadadban létében szót adott Vesselényi Pál nram
nak quartélyában megvárja, és együtt jönek szomba
ton Kővárba. Kihez képest feles dolgaim lévén Ud
varhelyen én ebédntán eljöttem, de nem különben, 
hanem hogy szombaton reggelre meg jöjek vissza. 
Éjszakára tovább Váraljánál nem mehettem; ebédig 
pedig az qnartélyok osztásában s consumptiójában 
fáradoztunk már Kővár alatt levő falukra érkezvén 
az tatárság, és Teleki nram is nem akarván az quar-
télyozáshoz szólani. Idő ma is igen szép tavaszi for
ma volt; de az múlt éjjel bezzeg nagy dér is volt, al
kalmasint elbírhatja az lovat. 

3. CsBlÖrlök. Ebéd tájban érkeztem Udvarhelyre 
magam csolnakon, s az lovakat csolnak mellett kel
letvén úsztatni idő tölt benne. Víg lakással töltök ez 
napot, P. R. (?) holmi aprólékos dolgocskáimat is vé
gezvén , és az végbelieket is hivatván holnap ebédre 
Tihón levén quartélyban. Idő ma is igazán tavaszi 
módon szolgála; és dér is igen nagy volt az múlt 
éjszaka. 

4. Pintek. Hivatván az végbeli tiszteket tegnap, 
és már Tihón levelem nem tanálván utánnok vitték, 
és délig várakozván reájok, Tályai s Pap Israel urai-
mék és az szendreiekben is jöttek hozzám; kikkel 
sokat beszélgetvén az fenforogható s gyűlésünk al
kalmatosságával lehető dolgokról, jól is tartván, ma
gam Teleki uram kívánsága szerint már szinte hogy 
setétedni kezdett elindultam jelen kívánván lenni az 
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francziai generális holnapi excipiálásán; az mint 
hogy egyhuzomban menvén éjfél tájban szállhattam 
meg egy Gaura nevű oláh faluba, és ott magam is 
leheveredtem. Igen gyönyörűséges szép tavaszi idö 
lön ma is; az éjjel sem volt alkalmatlan idö. 

5. Szombat. Gaurárúl hajnalban indulván el nyolcz 
óra tájban érkeztem Kővárba; az hol is egy kis ideig 
késvén az úrral magunk is aztán kimentünk Bóham 
uram eleibe lovon; kit is ágyúk lövésénél kisérvén 
Teleki nram, vele voltak KlajUn generális és az ka-
vallér is, pompáson és igen vígan, sok itallal s tán-
czolással tárta Teleki uram. Azonban szinte ebéd 
felett érkezének levelek udvartúl, kiket is velünk kö
zölvén Teleki nram írják bennek Béldi uram vele 
levőkkel Bukarestrül is már bementek az portára; 
Kapi uram, magának is kivánságára az portára expe-
diált ország követei megtérésekig keményebb are-
stom alá tétetett Fogarasban; az hadaknak benyo
mulásokat nehezén szenvedi az ország, kire nézve is 
pátenst bocsátott ő nagysága mindjárt kinyomulja
nak , egyébiránt másképpen is ö nagysága meg nem 
engedi. És így múl ék el ez nap. Idö ma is igen szép 
tavaszi forma volt, de éjjel hidegecske is volt. 

6. Vasárnap. Az tegnapi vendégeskedés miatt 
kornyadozván az emberek, az reggeli praedikátió 
után az tegnap hozott levelekrül s azoknak continen-
tiájokníl discuráltunk sokat, de csak helybe hagyok 
azt. Az fejedelemmel azon pátenst némely austriacu-
sok íratták, és hogy az gyűlésben is azt tudták szinte 
benyomulnak az hadak; de azok is már rendes quar-
télyokba, és csak az szélen szállván Kővár- és Lá-
posvidéken azt nem fogják annyira neheztelni. Azon
ban beszélgettünk az elrendelt holnapi gyűlés helyé-
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röl, mely mivel mind közel, és annyira vagyon Szath-
márhoz, hogy ha estve megindulna hajnalban felko-
lompozhatna bennünket az ellenség, és hogy Kövár
tul is messze vagyon Hosszúfalva, így újabban egye
ző tetszésbül determioálánk Hosszúfalva helyett Som-
kút légyen az magyarok gyűlése helye az csak egy 
kis mélfóldnyire levén ide. Azért mindenfelé íratott 
Teleld nram hogy oda concuráljanak, és Vesselényi Pál 
nramnak is ki is igireti szerint Kővárba nem compa-
reála okozván azt az fogát vonatván ki az miatt való 
nyavalyája nem engedte ide való jövetelit. Az fran-
cziai tisztek ma is napestig itt maradának. Érkezé
nek azonban estve felé Kende Gábor, Fái István urai-
mék is, és több Somlyón lakó bujdosó magyarokban 
is. Ma sem lőn eső napestig is, és az éjjel sem; Isten
nek hála valóban szép tavasz forma idők járnak. 

7. Hclfó. Jó reggel felkelvén az gyűlésnek közel 
való voltához képest, elsőbben föröstökömeztunk, és 
az francziákban az többi quartélyokba menvén az ge
nerális s ForvcUd együtt járt Teleki urammal s velünk. 
Majd dél felé érkezhettünk Somkútra; az hova is 
mindenfelöl már elérkezvén mind nemességbül s mind 
vitézlő rendbül álló magyarság, és ha kik az kapitá
nyok közztil személyek szerint elő nem jöhettek is 
követek által compareálván, elsőbben Boham aramat 
kisérte szállására Teleki uram vélünk együtt, azután 
pedig közönségesen megadván az ö kegyelme becsü-
letit szállására gyűltünk, és nem lévén alkalmatosabb 
hely az ö kegyelme szállásán levő csűrnél, mindnyá
jan is oda gyülekeztünk. Az hol is idevaló gyüleke
zésünknek czélját s okait hozván én elö az mint Isten 
tudnom adta, és azt is, hogy már az mit régen kíván
tunk már azt elértük és Teleki uramat is kihoztuk, 
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azért beszélgessünk közönséges akaratbúi tovább 
már mitévők legyünk. Sok pro et contra való discur-
sus után megegyeztünk azon, hogy solennis követsé
get küldjünk magunk közzül Teleki uramhoz, fökö ve
tül én menjek és az vármegyék s vitézlő rend kapi
tányi, s mivel pedig Abaúj vármegye zászlója alatt 
tizenkét vármegyébül álló nemesség vagyon mindad
dig míg Isten az hazát s az vármegyéket kezünkhez 
adja, pro majori azért solennitate azok közzül is min
denik vármegyébül egy-egy rendeltetett mellém, hogy 
azval is contestáljuk mindnyájan 8 egyenlő akarat
búi vesszük, és fejünknek agnoscáljuk ö kegyelmét, 
kérvén arra is általunk az magyar nemzet ö kegyel
mét Isten már kihozván jöjen közinkbe. Mely követ
séget is reportálván böv declaratióval ö kegyelmé
nek , válasza ez lön és summatim való contínentiája 
választételinek: „jól tudhatjuk mindnyájan ezen fen-
forgó dolgoknak kezdetitül fogva ö kegyelme az ma
gyar nemzetnek mind in communi 8 mind privátim 
micsoda tökéletességgel igyekezett mindenkor szol
gálni s kedveskedni, de hogy azt sokan nem hogy 
háládatossággal vették volna, de még becstelen seggel 
fizettek nem tagadhatni foroghatván némelyek előtt 
ezelőtti kétszeri kijövetelivel is az dolognak változá
sa, és legközelebb hogy az magyar hadakat most is 
más ususra akarta volna fordítani;" de ezeket így 
világosítja az magyarok előtt őkegyelme: „az mikor 
elsőbben expediálta volt az fejedelem Ő kegyelmét, 
annak hogy meg kellett az akkori fővezérnek halá
lára nézve kin is az egész dolgok függtek változni, 
nem ítélheti meg érette akármely keresztény lélek 
sem ö nagyságát, sem ö kegyelmét nem uralkodhat. 
ván Istenen s az lehetetlenségeken; másodszori ki-
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jöveteli pedig hogy megváltozott akkor szolgai köte
lességének akart és kénytelen volt eleget tenni úgy 
parancsolván az fejedelem ö nagysága ő kegyelmé
nek , melynek is elégséges okát ö kegyelme ugyan 
nem adhatja, adjanak azok számot az kik okai vol
tak. Melyet is ö kegyelme consideratióba vévén, éa 
tudván azt is, hogy ha most is ámbár urunk paran
csolatjából, s nevezetivei jött volna is ki sok lévén 
az erdélyi hazában az austriacus ember ö nagyságá
val megint visszahivattatták volna annyira praeva-
lealván az austriacusok Erdélyben, hogy az megyén 
inkább véghez, az mit azok akarnak, és nem az mit 
ő nagysága: úgy jött azért most ki mint privata per
sona, hogy már többszer megtérésével ö kegyelme is 
böcstelenséget, és az magyar nemzet gyakor érte 
való fáradozásával magának kárt s alkalmatlanságot 
ne szerezzen. Akarja azért ezt is közönségesen az 
magyaroknak értésére adni, hogy ily formán sem jött 
úgy ki, hogy valamint közinkbe való jövetelével urá
tól, és az erdélyi hazátúl elszakadjon, hanem inkább 
inti az magyar nemzetet arra, hogy mint velünk sok 
jót tevő kegyelmes urunk hüvségében megmaradjunk, 
és ő kegyelme is megmarasztani igyekezik bennün
ket. Szepesi Pál uramat az generálisokhoz, Fái István 
uramat az végbeliekhez hogy nem oly véggel expediál-
ta, hogy bejövén az hadak elsőbben az akkori motusok-
hoz képest vele jól tett kegyelmes urát kívánta volna 
segíteni s azzal jót tevén úgy az magyar dolgokhoz fog
ni, azt sem tagadhatja, de ebben is talán még nem föl-
hetik méltán az magyarok meg, magunktúl is az lévén 
kötelességünk ennyi sok jót tevén velünk háládatos
sággal fizettünk volna. Egyébiránt is pedig gondoljuk 
meg Istenhez, hazánkhoz való szeretetiért mint kíván-
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ja Erdélyben levő szép alkalmatosságit, nagy uraságot, 
feleségét, gyermekit elhagyni, Magyarországban Isten 
ö kegyelmét úgy segélje nem kívánván egyebet, hanem 
hogy úgy mint egy jó nemes ember elélhessen. Kéri in
kább arra az magyar nemzetet, hagyjanak ö kegyelmé
nek békét, gondolkozzanak tovább is jól felőle, bocsás
sák vissza ha valami scrupulusok lehet benne; kész 
viszszamenni, teljes tehetségével igyünket segíteni 
még költségével is, érettünk imádkozni. Egyébiránt pe
dig valamire ö kegyelme magát ígérte lám már kijövete-
livel meg is bizonyította, és csak legyen assecnratiója 
az magyar nemzetiül az mint 1672-dik esztendőben, 
és azután is sokszor assecnráltatott, kész élete ve
szedelmével is Istenéhez s nemzetünkhöz való köte-
telességét megbizonyítani; iterato feltévén azt, ura 
kötelessége ellen semmit sem cselekszik, és megkí
vánja azt is, az mi kegyelmes urunk is jó formában 
assecuráltassék.u Mely ez ily ö kegyelme válaszát 
is az magyar nemzetnek reportálván, válasza újab
ban az lön ö kegyelme(k)nek Farkas Fábián, Pa
taki, és Elobusiczki uramék által senkit magok között 
nem tudnak s nem is tanálnak, noha egymástúl kö
zönségesen is megkérdezték, az ki ö kegyelmét venni, 
és fejének agnoscálni nem akarná. Az mi pedig az 
assecuratio dolgát illeti, készek mind ő nagyságát s 
mind ö kegyelmét nemzetestül is assecurálni, kérik 
mindazonáltal azon ö kegyelmét, méltóztassék az 
1672 esztendőben assecuratiójokat világosítás ked
véért az akkori deputatus magyaroknak kiküldeni. 
Kit is ő kegyelme kiküldvén, és annak rendi szerint 
mind az magok részirül s mind az Teleki uramérúl az 
assecuratiók megirattatván, s egymás közt az mi ho
mály hol lehetett volna is eligazítván úgy az fejede-
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lem ő nagysága részére is, azután újabban engem az 
elsőbb követekkel elküldettek, és ö kegyelme is az 
francziai generálissal s Forvcdd urammal kijött kő-
cinkbe (elérkezvén az dolgoknak vége felé Vesselényi 
Pál uram is); az hol is az magyar nemzet neve alatt 
az urat ö kegyelmét Szepesi uram szép declaratióval 
excipiálván, köztünk már ezután generalissimusnak 
instellálván, az dolgot az francziákkal is megértetvén, 
reponált mind Teleki uram tisztességesen s mind For
vcdd uram is, hogy tudniillik az francziák is az tracta-
tus szerint generalissimusnak agnoscálják. És Isten 
jóvoltábul ez nap így menvén az dolog véghez nagy-
részint Teleki uramnál voltunk vacsorán. Vettem az 
fejedelem levelét is, kiben is parancsol az hadak visz-
szanyomulások felöl. 

8. Kedd. Jó hajnalban felkelvén nem keveset 
gondolkoztam én is az tovább való dolgokrúl. Azon
ban felmenvén Teleki uramhoz, és könyörgés után 
újabban összegyülekezvén, és az uris velünk, felhoz
ván tisztán Klobusiczki uram is az assecuratiókat sub-
scribáltuk, pecsételtük, és ö kegyelme is az maga részé
rül valót kézhez adván így lön juramentatiója. Azon
ban már Teleki uramé lévén az dispositio proponálta 
az tractatus szerint ö kegyelme is, úgy választatha
tott belli duxnak, hogy consiliariusok is választassa
nak ö kegyelme mellé, kihez képest válasszanak te
hát az magyarok 12-öt. Kin is sokat disputálódván 
pro et contra megegyeztenek azon, ö kegyelme can-
didáljon tizenötöt azért, hogy haladja fölül az nume
rust. így azért ö kegyelme is candidálván 15-öt, úgy
mint: Vesselényi László, Vesselényi Pál, Kende Gábor, 
Ketzer Menyhárt, Szepesi Pál, Szálai Pál, Farkas László, 
Szuhai Gáspár, Ispán Ferencz, Ifosvai Péter, Seredi 
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Benedek, [Orlai Mklós, Stdyok János, Hamvai Péter 
uramékat, és engemet is, azonban Farkas László és 
Szukái Gáspár uraimék erőtlenségekre nézve és hogy 
vármegyék kapitányi is respuálván az consiliariussá-
got azok helyett újabban übriczi Pál, és Fái István 
uramékat snbstitnálván, közönséges, és az nagyobb 
rész magyarságnak akaratjábúl s megegyezésé-
bűi választattak ezek, úgymint: az két Wesselényi, 
én, Kende Gábor, Ispán Ferencz, Ketzer Menyhárt, Sze
pesi Pál, Szálai Pál, Ilosvai Péter, Sulyok János, übri
czi Pál, és Fái István uramék; nemzet secretariussá-
nak Klobusiczk Pál; pecsétje tartójának Fajgel Péter 
uramék; strázsamestemek Farkas Fábián uram ad-
jungálván másokat is melléje; tábormesternek Gálji 
János adjnnctusival, profíant, szekérmesterek, és egyéb 
tábori szükséges tisztek is. Mely is véghez menvén, 
és Teleki uram az consiliariusokkal külön maradván, 
az magyarság is pedig közönségesen külön gyülekez
vén azután sok izengetés után az consiliariusok hüt-
lések ment véghez, és az secretáriusé s conservatoré, 
annak rendi szerint köteleztetvén nemzetek ügyét 
minden privatumon kivül fogják s igyekeznek pro-
moveálni. Ezeknek meglételével hozattak elö az por
tára, Lengyelországba, Erdélybe, és az török véghe
lyekbe szükséges követségek, az mint hogy közönsé
ges akaratbúi az portára választatott Radics András 
uram, az ratihabitio megvitelére Lengyelországba 
Posra s onnan az francziai királyhoz Absokm Dániel 
uram, Erdélybe Hamvai Péter uram, Budára Pécsi 
Gáspár uram, Egerbe Mikolai Boldizsár ur, Váradra 
Jankovics György uram. Kik is közönséges megegye
zésből választatván azután bizattatott secretarius 
uramra ezeknek instructiójok, és egyéb missilis leve-
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lek Íratása; és már estve felé lévén az idő halasztat-
tak az dolgok holnapra, és az magános conferentiára, 
ezután valók titkosabbak lévén és már az magyar 
nemzet végezése szerint abban való dispositiók csak 
generális uramat, és az consiliariusokat illetvén. Az 
múlt éjjel szapora esö lön, ki is alkalmas sártcsinála, 
pedig szép tiszta idő volt. Vacsorán nálam is becsü
letes emberekben felesen voltak, de magamnak Teleki 
aram asztalánál kellett lennem. 

9. Szerda. Isten jóvoltábúl igen jó idein kelvén 
fel újabban dolgainkhoz láttánk már csak magunk lé
vén, és az nemzet is külön helyen. Elsőbben is sub-
scribáltuk az ratihabitiókat az francziai és lengyel ki
rályok számára, már az Teleki uram neve alatt is tan-
quam sub nomine supremi belli ducis; azután az vá-
radi instructiót is in maculata perlustralván, és igazí
tásba vévén. Voltak az magyar nemzet részérttl is 
hozzánk bizonyos követségek, melyre is választ te
vén nem kevés elmebéli törődéssel discuráltunk végre 
már Isten kegyelmébül ily rendesen menvén eddig 
az dolgok véghez tovább már mitévők legyünk, és 
mint s mikor fogjunk az munkához, operatióhoz? 
előttünk levén az utaknak, az saroknak s időnek 
mostani rettenetes mivolta; továbbra az végbeliek-
nek igen kevés számok, mert az kik bejöttek is any-
nyira széledtek vissza, hogy kétszázan ha megma
radhattak; de legkiváltképpen, hogy az pénzt sem 
hozták ki Lengyelországbúi, az kivel fizethetnének ; 
és az segítő hadakat is mindenestül fogvást még két
vagy három hétre ha várhatni, anélkül pedig hozzá
kezdeni az dologhoz nem bátorságos. Ez ily s több 
ratiókra nézve azért sok pro et contra való beszél
getés után végezénk: 1) ultima martii vagy érkeznek 
mindenestül fogvást az lengyelországi hadak, vagy 



163 

nem, de az ur Teleki uram csak meginduljon az fran-
cziai hadakkal, és az nemességgel; én pedig az mely 
kevés végbeli katona még ide be vagyon azokkal 
menjek Túrra, gyűjtsek ott mindenünnen össze őket, 
függjenek tőlem, és mikor megakarnék indulni Túr
ral azelőtt harmad nappal tudósítsam ö kegyelmeket, 
de ha lehet 26 praesentis vélek induljak meg; azon
ban járjanak velem az Budára, Egerbe, Váradra, 
Szolnokra küldendő követek, azokat az alkalmatos
sághoz s dologhoz képest, és mivel csak az Váradra 
menő követnek írattak instructiót az többinek adjak s 
írassak én, — egyszóval mindenféle dolgokat reám 
bíztak. Melyre is Erdélyben való sok dolgaimra nézve 
nekem kedvem nem volt, mindazonáltal engednem kel
lett nekem erősedvén az francziák is, és hazám s 
nemzetem java is úgy kívánván. Kihez képest is én 
az végbelieket másfelé bocsátván végeztem úgy vélek 
vasárnap vagy hétfőn Nagyfalu táján vélek mege
gyezzem, és kövessem tovább való utamat is. Azon
ban ebédet evén, ebédután elindultam volna Udvar
helyre magam is, de még ma az ur se menvén be az 
várba arra nézve én is megtartózkodtam. írtam Oláh-
Láposra is kik, és micsoda lovak jöjenek el velem ez 
lévén az én quartélyom, és az francziai hadak s ne
messég zászlói is mind Láposvidékin lévén quartély-
ban, úgy hogy az elvégzett ideig ott, és Kövárvidékin 
quartélyozhassanak. És így nekem is másfelé lévén 
már utam Erdélybe levő expeditiók s dispositiók kö
rűi foglalatoskodtam, én is beszélgetvén az jelenvaló 
dolgokrúl újabban is az úrral. Ma tiszta idő volt, de 
az tegnapelőtti eső mia nagy sár vagyon. 

10. Csötflrtök. Némely expeditiókat kezemhez vé
vén s némelyeknek pedig expeditiójok Kővárra ma

il* 
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radván, én Isten kegyelmébül elbúcsúzván megindul
tam Udvarhely felé, ebédet Czikón évén, és Somkút-
rúl mindenek eloszolván az francziai generális s Ves-
selényi László uram is az magok quartélya felé. Dél
után hamar érkeztem Udvarhelyre együtt jővén ve
lem Ketzer nram is. Ma szép tavaszi meleg napunk 
lön; nagy sár vagyon az éjjel feles hó esvén. 

11. Pintek. Ketzer uram elment Csehbe; holnapra 
én is oda Ígérkeztem ö kegyelméhez. Ez napot egé
szen itt töltettem. Az lovakkal is Láposrúl elérkez
tek. Idö is szép tiszta volt Reggel Csiiti, és Marczi 
uraimékat is expediáltam Erdélybe, Csuti uramat el
sőbben udvarhoz credentiámmal, Marczi uramat pe
dig inkább valami lovak vásárlásáért. Udvartúl Csiúi 
uramnak az jószágomba is valami dispositiók elköve
téséért el kell fordulni. Érkezett szabadosom Erdély-
btil levelekkel is. Az hátramaradt napot pedig mula 
tásban töltéia el. Az múlt éjjel is csendes időnk lön. 

12. Szombat. Idején ettem ebédet, és azután el
indulván igiretem szerint Csehbe mentem Ketzer uram
hoz ; az hova is délután érkezvén mindjárt lovak jár-
tatásával s beszélgetéssel tölténk el az napot, igen 
vígan tartván Ketzer uram bennünket Ma aprólékos 
hó is esett, de estve felé tiszta időre fordult, és éjjel 
is tiszta idö volt. 

13. Vasárnap. Föröstökömön megmarasztván Ke
tzer uram bennünket míg elkészült itt vártam meg, 
újabb leveleket s választételeket írván Erdélybe, el
bocsátván az szabadost, és Jelenik uram is Sipos Is
tókkal elkéredzvén tőlem. Azután Csehbiil is Isten jé-
voltábúl csak igen kevesed magammal az nehéz, és 
csomor (?) s hosszú úthoz képest elindulék Pécsi, Ba
ranyai s Jaiikovics uraimék lévén el velem, Petróczi 
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István úrfi pedig még elmaradván mivel el nem érkez
tek az lovaival. Igen nehéz, és sáros utam lön ma, 
ez múlt éjjel hó is esvén. Éjszakára azért jókor s 
nagy idö tájban érkeztem Perecsenbe, Kende Gábor 
uramhoz szállván; az hol ért el Mikola Boldizsár uram 
is. Idö nappal Istennek hála meleg, és sütős volt. 

14. Uetfó. Nagyfaluba terminálván az végbeliek-
nek mára, így ahoz képest közel levén föröstökömen 
még Kende uramnál voltam; azután Isten kegyelmes
ségébül megindulván délután hamar érkeztem Nagy-
faluba az szendreieket nagyobbrészint helyben tanál-
ván, és az onodiak is s az kik még szendreiek itt vol
nának közel szomszéd falukban hálván. Isten jóvol-
tábúl már ezentúl szaporábban mehetek ide. Ma szép 
tavaszi melegen szolgáló nap lön; az múlt éjjel nagy 
hó esett, de csak elolvadott s annál nagyobb sarat s 
gonoszabb utat csinála. Vas Mártont is fogadott ka
tonáimmal elhagyván csak egy kevés számú emberrel 
vagyok. Az úrfi is elért estvére bennünket. 

15. Kedd. Mihent megvilágosodott Nagyfalubúi 
elindulván, és az zászlókkal megegyezvén egyhuzom-
ban mentünk Alsó Derna nevű oláh faluba, de én csak 
egyik szendrei zászlóval szállván meg, az többi(ek) 
az közelebb való szomszéd falukba szállottak. Sokacs-
kát is jöttem ma, de ugyan nagy időn és olykor ér
kezhettem, hogy még Jankovics uramat az ö kegyel
me követségéhez tartozó levél-, és pénzbeli requisi-
tumokkal expediálhattam. Valóban nehéz utunk is 
lön ma ez rettenetes sarok mia, meg nem bántam sze
keret nem hoztam magammal. Idö valóban szép, és 
tavaszi módon szolgáló volt; és az múlt éjjel is me
leg idö volt. 
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16. Szerda. Alsó-Dernán elsőbben föröstökömez-
vén úgy indultam nem igen messze levén háló helyünk. 
Szalárdra igen idején érkeztünk 8 mindnyájan is ott 
szálltunk; az ónodi, és szendrei kapitányokat, Tályai 
György, és Uri István uramékat azért hivatván Vá-
nyára elöküldettem ahoz szükséges Teleki uram, és 
az én nevem alatt szóló pátens- és missilis levelekkel, 
hogy míg én oda érkezném is, addig is az hadak 
után expediáljanak hadnagyokat, igyekezzenek és 
fáradozzanak az hadaknak gyűjtésében. Időnk Isten
nek hála ma is igen szép tiszta, és tavaszi forma volt, 
és az éjjel is. 

17. Csütörtök. Szinte Zsákára szándékozván mi-
hent világosodni kezdett Szalárdrúl is elindultam, 
apródonként esvén az eső is, de délután megint me
legre fordulván; egyhuzomban estvefelé érkeztem 
Zsákára sok vizet gázoltatván s nehott csaknem úsz
tatván is; valóban nagy jövés lön az mai. Az múlt 
éjjel is szép idö lön. Az hadnak egy része pedig Fur-
tára szállott. 

18. Pintek. Az tegnapi hajtás után igen megbá
gyadván az lovak késöcskén indultam Zsákárúi elsőb
ben föröstökömezvén is; de az hadnagyokat, és ka
tonákat elbocsátottam kiki sietvén házanépéhez. Az 
onodiakban maradtak csak velem. Éjjelre Gyarmatra 
mentem, oda is nagy időn déltájban érkezvén. Az 
hova Szöcs János is Diószegrül érkezvén, mások 
asztalomnál mulattak, magam roszúl lévén vacsorát 
sem ettem. Ez éjjel esőcske volt, de nappal igen szép 
tiszta meleg tavaszi idö lön. 

19. Szombat. Szükségesképpen kelletvén tudó
sítanom az urat Teleki uramat, és másokat is bizonyos 
dolgokról, és Írásban s íratásban nagy időt töltvén 
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későcskén indnlhaték el Gyarmatrúl. Azonban Vá
radról elérkezett Jankovics uram is, ki is békével tér
hetett meg s jó válasszal is. Ványára érkeztünk az 
hálás kedvéért délután hamar. Istennek hála valóban 
meleg idő volt ma is, és igen szikkadnak az utak is. 

20. Vasárnap. Az hosszú sáros útban sok lónak 
kiveszvén lába, holnalja alja az nyugtatás, és az Is
teniszolgálat kedvéért is ma napestig itt voltam; azon
ban még itt tanálván az Tiszán általmenendő tiszte
ket kiknek elküldésekért is küldöttem vala elö Sza-
lárdrúl az kapitányokat, ma reggel azok is kemény 
instrnctióval az hadakért elindultak. Idö ma is nap
estig igen szép s meleg szolgála, és az éjjel is. 

21. Hetfó Jó reggel felkelvén, mindazáltal elsőb
ben keveset falatozván elindultam, és ebédtájban 
Túrra érkeztem, kijővén élőmbe az Túron levő tisz
tek s katonák vacsorán nálam is voltak. Időnk Is
tennek hála ma is tegnapihoz hasonló volt; javulnak 
az utak is. 

22. Kedd. Mind az Egerbe menő követeket, mind 
újabban az katonák után is már ide érkezvén el akar
ván holnap küldeni, szükséges levelek íratásában 
foglalatoskodtam. Érkeztek leveleim Kövárbúl is; 
kikben az többi között írják azt is Felső- s Nagy-
Bánya az két város magárul holdolt meg, és gazdál
kodnék is már az francziáknak. Kopp kin, Teleki ura
mat (?) interponálja magát az magyarok között min
den javul bíztatván az magyarokat. Idők úgy látom 
valóban szépek járnak; az múlt éjjel is csendes me
leg idö lön. 

23. Szerda. Jó reggel Egerbe Mikolai Boldizsár, 
és az végbeliek részérül Szuhai István uramékat ex-
pediálám az magyar nemzet nevével, és újabb pa-
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tenssel s parancsolattal az katonák közzé Török Já
nost az vicehadnagyot is. Azonban Kövárbúl jött le
velekre tettem inkább választ, clavis nélkül írni nem 
bátorkodván, az egész napot inkább mind abban töl
tető, de még sem végezhetem. Ma is szép tavaszi me
leg nap lön; az éjjel hives volt, de tiszta csendes idö. 

24. Csötörtök. Alig várom érthetnék valamit mint 
gyüjthetik túl az Tiszán az hadat; de még ekkoráig 
semmi hirem nem jőve. Ez napot is itt töltvén semmi 
egyéb újságot sem hallottam. Deák Fei'enczet is el
küldettem pátensemmel az Sárrété mellé, hogy ott 
a tájon levő katonákat is gyűjtse össze. Ma is szép 
tavaszi idö lön, és az éjjel is. 

25. Pintek. Ez napot csak heveréssel töltém, 
mind ebéden, vacsorán voltak az tisztekben nálam. 
írtam az gyulai bégnek is az mely katonák Erdély
bűi jöttek velem, és szerdán által is mentek az Kö
rösön ne bánja ha ott abrakolnak az Körös mellett 
való falakon, azon faluk Gyulához tartozván. Szol-
noknris beküldettem követet tegnap az magyar nem
zet nevével és ajándékot is az bégnek, ki is ma tért 
meg; az is minden jóval igíri magát. Idö is hasonló
képpen igen szépen szolgált mint tegnap, és éjjel is. 

26. Szombat. Mát is csak gondolkodással, és eze
ken az dolgokon való töprenkedéssel töltém el alig 
várván indulhatnék az hadakkal, és nemzetemnek ha
marébb szolgálhatnék. Érkezek egy gyalog vicehad
nagy is hozzám, ki is az Tiszán túl hagyta 130 le
gényét ; visszabocsátottam érettek, és Borbély Györ
gyöt is az gyalog vicekapitányt, úgy hogy holnap el
induljanak, és jöjenek hamarébb egyik egy részen 
másik más részen Bakosék után menvén. Isten ke-
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gyelmébül egészen ki kezd az idö nyílni; ma is igen 
szép idö volt, az éjjel is. 

27. Vasárnap. Szinte hogy az praedikátiórúl kijö-
vénk hát érkeznek az szendrei tisztek, kik katonák 
után mentek vala, az onodiak kevéssé elmaradván. 
Petneházi Dávid is, kit némelyekkel félrevonónak gon
doltunk eljött. Szemben levén vélek referálják sok 
fáradságok, nyughatatlanságok után is se az levelek 
continentiájával, se az én ijesztő leveleimmel s izene-
tímmel nem gondolván semmire nem mehettek, mert 
az kiket tanáltak is nappal igírkeztek, éjszaka mel
lölek elszöktek; az volt oka, mivel nem is volt, tu
dósíthattak volna, okozván nevezetesen azon szófo
gadatlanok fejeit Harsánifi Györgyöt, Nemes Jánost, 
és utánnok való főbb legényeket kik az parancsola
tokat semmire bocsátván másfelé mentek inkább az 
katonákkal prédálni s nyerekedni. Kihez képest más 
formában való orvoslásához kelletvén az dolognak 
fognom, elküldtem sietve az szendrei tisztek ntán is 
jöjenek ide, hogy az mit közönséges akaratbúi jobb
nak tanálunk cselekedjük azt. Egyedül Petneházi Dá
vid felelt meg az készségnek, ki is seregét is Porosz
lón oly véggel hagyta, hogy ha kívántatnék mindjárt 
előállhassanak. Ebéden felesen voltak nálam. Ma is 
Isten kegyelmébül igen szép idő volt, és éjjel is. 

28. Hetfó. Elérkezvén Ványárúl is az szendrei 
tisztek, és összegyűlvén szállásomon az onodiak is 
mellettem levő becsületes emberekkel, és az katonák 
szófogadatlanságáról s abbúl következhető közönsé
ges jó kárárúi proetcontranem keveset beszélgetvén, 
jelen lévén Petneházi, végre végezők ezt: mivel az 
tiszteknek is dolgokat kell holnap még végezni, az 
szendreiek mind kapitány s mind főhadnagyok, és 
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egyéb tisztek is az gyalog főkapitánnyal együtt szer
dán okvetetlen Poroszló felé meginduljanak, és az ono-
diak is innen csütörtökön, és ngyan az nap az szalóki 
szalmáknál „(tán malmoknál)" megegyezzenek oly 
instructióval, mivel se az ur Teleki uram, sem az én 
parancaolatimnak az katonák, és hajdúk előtt nincsen 
foganatja, tehát az kik már most általmenetelek al
kalmatosságával elő nem állanak magok emberségé
ből, az olyanokat fogják, kapják, kergessék, és az 
kik okai, azokat törvény szerint meg is büntessék. ír
ván mind az egri pasának törököt adjon melléjek, s 
mind földnépire s mind Aba- és Zemplén vármegyékre 
pátenseket bocsátván az olyan országpusztító, pré
dáló tolvajokat mindenütt kergessék, fogják, ellenek 
feltámadjanak, és hajtsák zászlójok alá ha az szük
ség kívánni fogja; és hogy én is jobban megnyng-
hassam az tisztek serényen, híven eljárnak az do
logban , azért mellettem levő becsületes emberekben 
is menjenek ö kegyelmekkel. Addig is pedig menjen 
által Petneházi nram nekem újabb pátensemmel, és 
seregenként a csoportonként járja meg az hadakat 
értésekre adván megunván az sokat már mivégre in
dulnak az tisztek által az Tiszán, inducálja meg is 
szépszerűit az katonaságot, és pinteken Poroszlóra 
az tiszteket tudósítsa. Mely dolgok így menvén vég
hez ebéden mind itt voltak nálam. Ebédután jól lak
ván az szendrei tisztek Ványára mentek. Idő ma szép 
volt, és az éjszaka is, de hivesecske is volt 

29. Kedd. Jó reggel expediálámjPef/ie&íizíí szóval 
is bőv instructiót adván eleibe, és Harsányinak izén-
vén ha még se jő már, az tisztek általmenvén hoza
tom, lássa mit cselekszik. Az Egerbe ment követek 
is elérkeztek minden jó igírettel az pasa, és diványos 
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urak részérűl, de másfelől rettenetes panaszokkal is 
az Tiszán túl való földön, és az mely egri birodalom
ban vagyon mely rettenetes Isten ellen való dolgo
kat, tolvajlásokat, pusztítást tesznek az végbeli lo
vas-, és hajdú vitézek, s nevezetesen Bakos Mihályra, 
és Petnéházi Dávidra panaszolván; levelet is írt az 
pasa mindnyájoknak, és generálisunknak szólót. Estve 
felé eljöttek Csanádi István, és Farkas Péteréle is; 
ezek is afféle oldalhadnagyok, de úgy látom nem vár
ják az tovább való parancsolatot. Idö is Istennek hála 
igen szép volt; ez éjjel egy kis derecske is volt. 

30. Szerda. Tegnap is bőven írván az urnák Te
leki uramnak, és másoknak is az kiknek illett ezen 
jelenvaló dolgokról, és már az innen való indulásnak 
az katonák elő nem állások miatt haladásárúi, s leve
leimet ma végezhetvén el debreczeni biró kezébe kül
dettem; azonban az tiszteknek tartozó leveleket is 
elkészítvén s estve felé el is hivatván az mint Isten 
tudnom adta teljes plenipotentiát is adván nekik az 
hadak összegyűjtésében az szófogadatlanoknak, ma
gokat prédálás és marha hajtás után adóknak bünte
tésekben mindent elkövethessenek, sőt megmondván 
azt is ö kegyelmeknek úgy cselekedjenek, hogy senki 
se kedvezésben, se ezen dolognak véghezvitelihez lá
gyan s puhán való fogásban ne tapasztaltassák, és 
egyébben is ne impingáljon, és kiki úgy is serényked
jék, hogy benne érvén bizony hasonló büntetését vészi, 
valamint az az ki megérdemlené. Jankovics György, 
és Baranyai György uraraék is együtt járnak az ónodi, 
és szendrei fő- és vicetisztekkel avégre, hogy tiszt 
uraimék is serkentgettessenek, és jövendőben is mint 
hazafiai lehessenek az magyar nemzet előtt bizony
ságok. Végre vacsorán nálam voltak, és vígan is 
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laktak. Az múlt éjjel igen nagy szél volt, és nappal 
is, de másképpen igen szép tiszta nap volt. 

31. Csütörtök. Jó reggel elindultak ónodi tiszt 
nraimék, és én is elunván az benheverést kimentem 
nyulászni, és csak estveli könyörgéskor tértem vissza. 
Vacsorán az onodiakban felesen voltak nálam. Az 
nyulakkal szép mulatságom is volt. Az idö igen me
legen szolgált, és az éjjel is csendes, de hives idő lón 

Á p r i l i s . 
1. Pintek. Tegnap estve többecskét mulatván kel-

letinél nem voltam szinte jól, s reggel se kelvén fel. 
Azonban felkelvén érkezek Borbély György gyalog 
vicekapitány, és Bakos Mihály is, ki is nem hogy en
gedett volna az parancsolatnak s jött volna erre ha
dával együtt; de hadát is prédálni felkfildvén, ésSze-
pesbe is maga is utánnok indult, és túl Poroszlón 
majd három mélfölddel érte Borbély György, egyéba-
ránt is sok panasz levén reája megfogattam, vas nem 
lévén békóba verettem, strázsa alá adattam. Azonban 
estve felé vévén az tisztek levelét is Szalókrúl írják, 
hogy elötanálván már is némely marha hajtó katoná
kat az közjónak, és az én parancsolatomnak is enge
delmeskedni akarván némelyekre törvényt láttatván, 
kettőt bennek felakasztattak mások példájára, mely 
is igen jól esett. Az múlt éjjel is szél volt, nappal 
pedig szép meleg tavaszi idö volt. 

2. Szombat. Az elmúlt éjjel nagy esö volt, nap. 
pal pedig hasonló szép meleg idö volt mint tegnap 
Ebéden voltak emberséges emberek nálam. Vettem 
Szöcs János uram levelét is, kinek is választ adtam 
katonájától. 
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3. Vasárnap. Ma napestig helyben voltam; idő is 
valóban szép volt, feltisztúlt; az elmúlt éjjel is csen
des idő volt, csakhogy bives is volt. 

4. Hetfó. Tegnap elvégeztem volt magamban ki
menjek nyulászni, de az egész múlt éjjel felettébb való 
nagy szélvész s esö lévén, és ma is napestig tartván) 
elmulattam. Sok emberséges katonaember levén ná
lam ebéden azokkal töltettem mnlatással az napot. 

5. Kedd. Úgy látom valamennyire feltisztúlt az 
idő, kihez képest is kimentem az mezőre egynihányad 
magammal nyúlászattal is mulattatván magamat; 
azonban Csanádi István aramnak sok kérésére vacso
rán ö kegyelménél voltam ebéd is együtt lévén az 
vacsorával, becsülettel tartott bennünket. Ma is egy-
niliányszor kezdett az esü esni, és még jégeső is, de 
meg abba hagyta. Igazán áprilisi idők. Ez éjjel bi
ves volt. 

6. Szerda. Az múlt éjszaka érkezvén az Tiszán 
túl való földrül Jankovics, és Baranyai György urai-
mék reggel azon dolgokrúl mire mehettek ö kegyel
mekkel beszélgettem; azután elérkeztek [ az ónodi 
tisztek is, és az szendreiekben is; kiket is mind ösz-
szegyüjtvén referálják mennyi bajoskodások volt az 
katonák gyűjtésében, mindazáltal Isten segitségébül 
az szalóki és csegei rén infallibiliter gondolják taka
rodott által ötszáz katonáig való, az innepig remény
lik az többi is előkerül már Harsányi György együtt 
eljővén vélek. Kihez képest is noha újabb tudósítását 
Teleki uraiméknak nem vettem, mindazonáltal instru-
ctiómhoz akarván magamat tartani közönséges meg-
egyezésbül végezénk Isten jóvoltábúl húsvét kedden 
mindnyájan meginduljunk Újfalu felé, ott az elaki 
„(újlaki)" mezőben szállván táborba, és helyben vár-



174 

jnk táborostul az Teleki uram tovább való dispositió-
ját, az minthogy azon végezésünkkel, és egyéb szük
séges dolgokkal is bizonyos emberem expediáltatik 
Kővárba. Ma napestig jó idő volt, de az éjjel egy kis 
dér is volt. 

7. Csötörtök Az múlt éjjel is, ma is délutánig jó
val az Erdélybe szóló levelek expeditiójában foglala
toskodván már az jelenvaló dolgokkal expediálám 
Szuhai István uramat, kitül is szóval izentem többet. 
Azonban Harsányt uram sokáig kérvén több ónodi 
tisztekkel ebéden ö kegyelménél voltam, az hol is jó 
ideig mulatván újabban nagy, és szapora esö lön nap
pal ; éjszaka pedig nagy szél volt. 

8. Pintek. Az régi szokás szerint ez nap ebédet 
nem evén és csak egyszer napjában s úgy is böjtö-
lösséggel, az áldott Christusurunk kínszenvedése in-
nepe napját Isteniszolgálattal töltettük el. Reggeli 
praedikátióról való eljövetelem után érkezének újab
ban leveleim Kövárbúl, kikben ennyi ideig való ké-
sedelmezésünket kárhoztatván, másfelől indulásunkat 
siettetvén az urak és az gallusok is, Írják többi kö
zött azt is két Ízben is elvégezték volt már, hogy tá
borba kiszálljanak, de az mi remoránk gátolta meg. 
És így levén az dolog, az francziák is pedig már Is
ten segitségébül szépen megerösedvén előhivattam az 
tiszteket, és mégis egy nappal az indulás napját 
praeoccupálván már hétfőn kelletik mindnyájunknak 
megindulnunk, megírván Teleki uramnak is. Vacsorán 
voltak emberséges emberek nálam. Ez napot pedig 
egyéb szükséges dolgokkal is mulatám oly sokfelől 
való busitásom lévén. Idő Istennek hála szép volt, 
csakhogy híves volt; az múlt éjjel pedig valóban 
nagy dér volt. 
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9. Szombat. Az jenéi pasa ki Budán volt locum-
tenens menvén Jenőbe és közel Túrtúl az szolnoki 
bégnek tegnapelőtti intimatiójához képest, mintegy 
kétszáz lóval, az tisztekkel, és az főbb legényekkel 
kimentem eleibe; szemben lévén vele, pompásan is 
jővén, az mezőröl megint megtértem; felesen lévén 
ebéden nálam az tisztekben. Az elmúlt éjjel igen nagy 
dér volt; ma nappal is igen kemény idő volt. 

10. Vasárnap. Legyen áldott Istennek szent neve 
érette hogy az jelenvaló áldott hasvéti innepnapokat 
szenvedhető egésségben érhettük; Isten ez ö irgal
masságából jót tevén velünk engedje édes hazánkban 
innepelhessünk ő Szent Felségének. Az reggeli, és 
délesti praedikátiókra felmenvén voltak ma sok igaz
gatások is az onodiak között; egyébiránt is jó secu-
rításban akarván cselédjeket hagynom Újvári András 
az gyalog hadnagy hetven hajdúval itt marad, és 
Hajdú János lovas ónodi főhadnagy is minden sereg-
bül két két katonát deputalván melléje a végre, hogy 
minden dolgokra vigyázzanak, igazításba vegyék, és 
plenipotentiát is adván nekiek már ezután vagy tő
lünk visszaszökő katonát, hajdút, vagy az Tiszán ál
tal jövőt foghassanak, ntánnunk űzhessék, és meg is 
büntethessék; Túr városára is adván pátens formá
ban parancsolatot, ők is hasonlót követvén legyenek 
segítséggel az hadnagyoknak. Tegnap Szöcs János
hoz is elküldtem Baranyai aramat legyen ő kegyelme 
is készen, és az hadát is készítse. Istennek hála ma 
tiszta idő volt, de ugyan hives; az éjszaka pedig 
dér is volt 

11. Hetfó. Jó reggel felkelvén én is késztilget-
tem; elsőbben is egyetmásomat, és az szekereket ál
talköltöztetvén az Berettyón, magam azután mezőben 
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az itt maradandó hetven hajdút mustrálván meg, hogy 
nagyobb disciplinában, ós jobb renddel hagyattassa-
nak itt, az magaméval nekik megfizettem; azután 
Harsányi Györgygyei volt nem kevés bajoskodásom 
nehezen hozhatván által egyébiránt is az Tiszán, ma 
az mustrakor sereggel jöttek az katonák élőmbe, hi
tegeti őket, kéredzik tőlem által az Tiszán. Kihez 
képest izén vén neki és maga is hozzám jővén, mind
addig beszéltem mind magával mind anyjával, már 
kocsin az is eljö velem. Bakost is kezességen kibo
csátottam. Azonban az tiszteket s ben levő katonákat 
is az városbúi kitudván, várakozván addig, azután 
Újvári uramnak is meghagytam házról házra járja el 
őket, és űzze ki s kergesse az katonákat zászlójok 
alá. Mely dolgokon is általesvén azután Cseke Lukács 
uram kérésére ki is túri ember, és régtül fogva kért 
menjek hozzá vendégségbe, hozzá mentem, ott sok 
ideig voltam. Reggel délután való három órakorig jó 
idő volt, azután rettenetes szél, eső is következvén, 
és abbúl rettenetes habok is az Berettyón elrekesz
tettek az elindulástúl, feles leveleim is érkezvén Kö-
várbúl, és Erdélybül; ez mai napot víg múlatásban 
töltettem el s itt is háltam. Az múlt éjjel alkalmas 
hideg volt. 

12. Kedd. Az múlt éjjel csendes, de hivesidőlön. 
Az múlt éjszakát az levelek fordításában töltettem 
nagy részint; melyekben is sietteti az ur 7Hefri'uram 
hamar való megegyezésünket; és írja azt is Isten ke-
gyelmébül mind Erdélyben, mind Lengyelországban 
jó, és kívánatos karban vannak dolgaink; pátenseket 
is íratván maga neve alatt az m. fejedelem az Magyar
ország lakosira, és az hajdúkra, parancsolván őnagy
sága mindeneknek ismerjék Teleki uramat az ö nagy-
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sága emberének, és értsenek is egyet velünk. Jó reg
gel én is általköltezödvén az Berettyón, érkeztem 
ebédre Ványára, az hol is feles igazítás levén szend-
rei uraimék között, hogy ott is jó rendben hagyhas
sam őket az napot itt töltettem. Az mint hogy mind 
bizonyos katonákat hagytam cselédjek mellett, mind 
pátenseket is az falakra s másokra az szükséghez 
képest, Harsányi uramat is betegen is csakugyan el
hozván magammal, ki is tegnap jött még szekerén 
Ványára. Reggel eső kezdett lenni, de aztán megáll
ván estig szép tavaszi időnk volt; de ez éjjel hi
deg volt. 

13. Szerda. Igen jó reggel Isten segitségébül az 
Balkányra nézve Ványárúl elindultam, az mely vizén 
is sok időre költezhetvén által ebédre szállottam meg 
Gyarmaton. Már ott várván az Végh Mihály uram 
zászlója élőnkbe kijött, és tizöcs János uram is. Ebéd 
után elindulván jókor érkeztem Zsákára elhozván ma
gammal az szendreieket, és útban is két hadnagyság 
alól való katona egyezvén meg velem. Nagyobb ré
szének füves lévén az lova mezőbe szállott, az kik
nek pedig lovak szénás volt, azok velem szállván. 
Szöcs János uram elmaradt, Agy azért holnap Kis-
Marjában érvén el. Idő Istennek hála szép meleg 
volt; de éjszaka újabban is hideg, és dér volt. 

14. Csötörtök. Isten jóvoltábúl Zsákárúi is meg
indulván, és az lápokat messze kerülvén ebédtájban 
szállhattam csak meg Váncsodon, az hol is jó ideig 
késvén, éjszakára jókor érkeztem Eis-Marjába is, az 
hová mindenestül fogva beszállottunk, az füves kato
nák is az fel s alá- sőt zászlóstul is járó tolvaj törö
kök miatt nem bátorkodhatván szélyel az mezőben 
füvelni lovokat- Nagy András is az kallói élőmbe 
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jővén ő is seregestül beszállott Marjába. Azonban estve 
felé érkezének ónodi katonák is az seregektűi, kik is 
referálják már az ónodi seregek, és az bátra levő 
szendreiek is az pocsaji hidhoz érkeztek várván to
vább már mit parancsolok. Melyben én sem izenhet-
vén egyebet az időnek késő voltára nézve is, hanem 
hogy az egy éjjel csak szálljanak meg ott az réteken. 
Istennek hála ma is szép tavaszi időnk lőn, meleg 
is szolgált. 

15. Pintek. Nem akarván addig kiindulnom mig 
az tisztekkel nem beszélhetek, kiküldettem érettek 
az pocsaji hidhoz. Azonban beérkezvén az tisztek is 
elvégeztük mindenestül beszálljunk Diószegre. Kik 
is kimenvén, és én is utánnok nyomulván vélek meg
egyeztünk. Istennek hála reménységemen kivül való 
számmal vagyunk az végbeliek jó sereggel levén, 
azonkívül Petneházi, kallói Nagy András seregei, az 
Hatházi katonáiban is felesen levén. Közelitvén az
ért az városhoz beküldtük az szállásosztókat is. Azon
ban én megállítván az hadakat, eleikbe adtam bő de-
claratióval mihez tartsák magokat. Azután beszállot-
tunk; Teleki uramnak is, és az kiknek illett bőven 
írván az jelenvaló dolgokrúl, ez napot itt töltettük. 
Az idő is meleg, és tavaszi módon szolgálván. 

16. Szombat. Ez napot is egészen itt töltettük. 
Csak már is az sok panasz meg lévén az katonákra, 
az korcsmát betétettem, meghagyván senkinek pénzé
ért se adjanak. Azonban Pap István uram is bejővén 
az eperjesi hadával azokat is elszállíttatván nagyobb 
részit kapuk őrzésére rendeltettem, úgy hogy senki 
czédula vagy pecsét nélkül ne mehessen, hanem hí
rül járjon. Ma Istennek hála szép idő volt, és éj
szaka is. 
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17. Vasárnap. Reggeli praedikátiót hallgatván 
beszélgettem aztán az tisztekkel, és Halasit Hatházi 
vicéjét portára Kalló felé egynihányad magával el
küldettük, és Kovács Pétert is az merre az német tá
bornak hírét hallhatná semmit sem érthetvén felöle; 
magam pedig ez napot egyéb szükséges igazítások
ban is töltettem várván az Teleki nram hacsak az 
Szukái uram által irt leveleimre való válaszát is ennyi 
időre. De még semmi se jöhete. Ma is szép idő lön. 

18. Hetfó. Jó reggel vettem az Teleki aram le
velét, kiben írja szombaton reggel úgymint 16 prae-
sentis bizonyos dolgokkal expediál embert őkegyelme 
hozzám, azért addig legyünk várakozásban; akkor 
Láposra ment francziai generálishoz. Halasi Kalló 
alól megtért 21 lovat nyervén, 16-ig való magyar, 
és egy trappban vagy hatvan német jővén ntánna, 
kárt bennek nem tehettek űzték másfél mélyföldig. 
Úgy látom nem szállottak még vissza az végekbe se 
az németek se az magyarok. Idő ma szép volt, és 
éjjel is, de szeles inkábbára. 

19. Kedd. Megtére Kovács Péter is, de soha ki 
nem tanulhattam az németnek hollétét, Szathmár felé 
vagyon még? Ide be igen megszűkülvén az lovak 
eleség dolgábúl közönséges akaratból végezök hol
nap szálljunk mezőbe, az hajdúság pedig maradjon 
itt. Hírünk is jővén Körtvélyes táján volna az né
met az kapukat- szorosabb őrizet alá vétettem, de 
estve meghozák semmi sincsen benne. Teleki aram 
tudósítása sem érkezek, kiért zsibonganak is az ka
tonák. Idő Istennek hála mára is és szépen szolgáló 
nap volt. 

20. Szerda. Újabban postát bocsátottam Kalló 
felé, agyán Hatházi vicéje maga katonáival menvén 
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el mintegy ötven személy. Azonban ebédután az ha
dakkal magam is kiindulván 11 végbeli, és két mezei 
zászlóval az Aranyszeg mellé szállottunk mindnyájan 
az rétekre; gyenge fii van még. Ez éjét itt töltettük. 
Idő is igen meleg, és jó lévén. 

21. Csötörlök. Az éjjel érkezek Szukái ur czédu-
lája, kiben írja fáradt állapottal Diószegre érkezhe
tett. Azonban jó reggel újabban elindulánk, és szál
lottunk az kis-marjai rétekre ott érvén el bennünket 
Szukái uram is nagy csomó levelekkel. Nagy eső is 
esett, jó darabig is tartott. Azonban megfordítván az 
leveleket értem, hogy mégis tovább halad az dolog s 
nem is egyébért, hanem az lengyel király és marchio 
de Bethune is már Lublinba érkeztek, és onnat derék 
új segítséget küldenek az hátramaradt derék pénzzel, 
mivel már az magok hadok fizetésére való pénzt meg
küldették. Kihez képest, írja az ur, az ajtajok előtt 
lévén többire már hogy hagyhassák ? nemsokára el
érkeznek , ki nélkül csak mindnyájan sem lehetünk; 
ha azért mi érettünk húsvétig várakoztak ő kegyel
mek, mi is ne nehezteljük az kevés időt megvárni, és 
interveniált dolog lévén ő kegyelmek előtt. Kire nézve 
is összehivatván az tiszteket, közönségesen is propo-
nálam, és Szukáival is proponáltattam ezen dolgokat 
neki(ek) és a mentül jobban lehetett mind szép szó
val, mind fenyegetéssel. Melyben is nagy sok időre 
determinálánk, mindenik tiszt az maga alattvalóinak 
ez szerint világosítsa az dolgot, és az csendes vára
kozásra intse őket. Azonban hogy az katonaság is 
jobban várakozhass ék az Berettyón innen való falu
kat, és városokat is zászló szám szerint közikbe ki
osztottam, az hová minden zászló alól el is küldettek, 
hasonlóképpen az Nagy András és Hatkán uram se-
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regeire is. Idő ma Istennek hála igen szép volt, igen 
meleg is volt napestig. De én tegnap megcsömöröl-
vén napestig roszúl voltam, és nem is ettem. 

22. Pintek. Gondolván már szép időre fordul, de 
igen neki esősedért. Nem jőve ma semmi egyéb hí
rem, hanem Halasi megtért, két rabot hozott; megte
lepedett Kálióban is már az katona az mint mondja. 
Én ma is csak kornyadoztam, sem étel sem ital nem 
esik jóizőn. 

23. Szombat. Ez napot is itt az mezőben töltém, 
választ is irván az árnak és az kiknek illett. Ez éj
jel is igen nagy eső volt; nappal is csak szeles, fer
geteges idő volt. Én csakugyan roszúl vagyok. 

24. Vasárnap. Jó reggel praedikátiót hallgatván 
és azntán az tisztekkel nem keveset beszélgetvén, 
hogy az had is ne heverjen, tetszett Böszörmény felé 
küldenünk vagy hatszáz lovast. De ezen beszéd még 
tegnap volt; az mint hogy ugyan tegnap estve felé 
az Arany szegtől általköltözödvén elindnlának Hatházi 
is vélek lévén, és Petróczi úrfi is elmenvén. Azonban 
hozák hirül azt is bizonyosan az német az ki össze
gyülekezett volt eloszlott, és Kallóba s Böszörménybe 
is az odavalók visszaszállottak. Délesti praedikátiót 
is hallgatánk. Én pedig mégis csak nem ehetem. Az 
éjjel is igen nagy eső volt. 

25. Hetfó. Jó reggel megtérének az Böszörmény 
alá ment vitézek, de megvívén híreket, valami rósz 
pajzán lovakon kivül egyebet nem nyerhettek. Az 
múlt éjjel is nagy eső lön. Én az étlenség miatt igen 
elerötlenedtem, mord kedvű szeles idő is lévén csak 
hevertem inkább az sátorban. 

26. Kedd. Én, úgy tetszik, naponként roszabbúl 
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vagyok, csak kornyadózom. Nagy zápor, és napestig 
tartó esős s kedvetlen idő lőh ma. 

27. Szerda. Félvén nagyobb betegségtől, és az 
hideg is tegnap estve borzogatván bementem az me
leg ház kedvéért, és az csendesebb nyugodalomért 
Félegyházára, szekereimet, az sátort, és az lovakat 
is kin hagyván, és csak néhányad magammal, és az 
mi szükségesebb volt avval menvén be. Ma is híves 
idö levén csak ben contineáltam inkább az meleg 
házban magamat. Tegnap Zákány, és Horog uraimé-
kat is elküldettük az nr, és az francziai tábor eleibe, 
várhassa meg annál is jobb szívvel megegyezésünk
nek idejét az katonaság. Én még sem ehetem többire 
semmit se. Idő az múlt éjjel is esős volt. 

28. Csütörtök. Ez napot is csak itt Félegyházán 
töltettem. Úgy tetszik mintha jobban volnék. Sohon-
nan semmi hírt nem hallottam. Az idö is pedig ma fé
nyesen, és csendesen szolgált mind nappal, éjjel. 

29. Pintek. Ma is itt voltam. Jobban kezdek már 
Istennek hála naponként lenni. Az idö is szép tava
szi módon szolgála. Az mai nap vettem Zákány uram 
levelét is Perecsenbül, kiben írja úgy értette csak 
máris az ur kiszállott volna, de az utak igen roszak; 
az én seregem is már Somlyón innen vagyon. 

SO. Szombat. Ez napot is itt Félegyházán töltet
tem. Feles elfogott levelek jővén kezemhez Bécsbül, 
és Magyarországbúi, oda szólók is, az éjjel Teleki 
uramnak mind elküldettem, magam is bőven írván ö 
kegyelmének. Estve meg roszabbúl kezdtem lenni. 
Ma napestig szép idö tárta. Párra (?) is bőven írat
tam az szükséghez képest. 
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M á j u s -
1. V(asáraap). Jó reggel praedikátiót hallgat 

ván, azután mindjárt elérkezett az seregem is lovaim
mal, szekereimmel együtt. Istennek hála kár nélkül 
érkezhettek, de az nehéz útra nézve megcsappantak 
az lovak. Már én is Istennek hála annyira épülhet
vén, megfelesedvén egyébiránt is holnap újabban ki
szállhatok táborba mezőre. Az tábor bizonyos jöve-
telinek még sincsen semmi hire, az katonaság váltig 
zsibong nem hihetvén az dolgot. Ez mai napot Isteni
szolgálatban is töltettük, az én szállásom udvarán té
vén praedikátiókat az itt való praedikátor. Az idő is 
szép tisztán szolgálván. 

2. Iletfó. Jó reggel felkelvén kiindultam az falu
búi, és szállottam az elébbeni helyemre az kismarjai 
rétekre közel az városhoz sátoromat is kivonatván, 
az hadakat ia előbbeni helyeken tanálván. Még sem 
jőve semmi hírem az tábor jöveteikül. Az nap ma is 
igen szép melegen, az éjszaka is pedig csendesen 
szolgála. 

3. Kedd. Ez napot is itt mezőben töltém várván 
Teleki ur tudósítását, de mégsem jőve; én nem tudom 
mivel kell biztatni az katonákat is , mert legutóbbi 
két levelekben is azt írták az elmúlt héten okvetet-
len megegyezzenek velünk, mégis Debreczenbül haj
tatván vala vágóbarmot, és azt osztatván közikbe az 
tartóztatja őket. Ez éjjel nagy eső volt, de nappal 
szép tavaszi meleg napunk lön. 

4. Szerda. Szinte hogy reggel az tiszteket bizo
nyos beszélgetésekért, és hogy portára is küldjek 
összegyűjtettem volt könyörgést is akarván tétetni, 
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érkezek Kormos ur Teleki uramtúl ö kegyeimétül, ki 
is leveleit megadván, könyörgés után magával is bő
ven beszélvén referálja, és az ur írásából is látom 
szerdán, csütörtökön — és talán pinteken is eltartott — 
kellett ö kegyelmeknek az Szamoson költözödni; ed
dig való késéseknek nem egyéb okát írják, hanem 
hogy az utolszor kijött derék hadat, és pénzt kellett 
az két Bánya között várniok; elég kéréssel, és fenye
getéssel is van az végbeli hadak iránt ha kik nem 
várják patienter oszolni mernének. Kormos uram az 
végbelieket is az kit ma lehetett ezen ur izenetihez 
disponálta volna eléggé, de csak nem hisznek. Én pe
dig holmi dolgaim igazításáért bementem lovon Dió
szegre is, onnét Kallóba (?); visszatérvén az lovaimat 
is megnézegettem Félegyházán, és éjszakára ugyan
csak szállásomra érkeztem. Ma nagy eső esett míg 
Diószegen késtem, és még kőeső is; egyébiránt me
leg idő is szolgált, és az múlt éjjel is. 

5. Csötörtök. Jó reggel felkelvén, és nemcsak az 
tiszteket, de az főlegényeket is összehivatván nagy 
számmal az mint Isten tudnom adta bőv szóval kér
tem, reménykedtem nekik, és fenyegettem is már ha 
eddig várakoztak az néhány napot ne sajnálják, és mi
vel számunknak mindenfitt nagy az híre ahozképest 
igyekezzenek mentül többen állhassanak elöl, az 
mint hogy mind az onodiak s mind az szendreiek az én 
pátensemmel, magam, és magok leveleivel katonákat 
az Sárrété és Hortobágy mellé elküldettek. Azonban 
az katonaság is minden jóra igiri magát És igy ez 
napot én csak heveréssel töltettem Teleki uramnak 
hogy tettem leveleire választ. Estve felé érkezek 
Szöcs János uramtúl is egy hadnagy kapitánya leve
lével , ki is írja az ur Teleki uram parancsolatjából 
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Tasnád felé kellett ma hadait indítani. Idö is Isten
nek hála ma napestig szép meleg és fénylő, és éjjel 
is csendes és lágy idö volt. 

6. Pintek. Jó reggel felkelvén dolgaimhoz láttam 
várván óránként az tábor közelítéséiül újabb tudósí
tását is az urnák. Azonban délután már estvefelé 
megérkezének Zákány nraimék is kiket is eleikbe 
küldvén még Nagy-Bánya táján hagyták az tábort, 
de okvetetlen kedden onnét helyekből megindulván 
szerdán, csütörtökön általköltözhetnek az Szamoson. 
Nekünk pedig azt parancsolják az mely nap Zákány 
nraimék hozzánk érkeznek más nap induljanak, és 
menjenek ö kegyelmek eleibe az hol feltanáljuk az 
tábort. Melyrül is emberséges emberekkel sokat be
szélgetvén , közönségesen is jobbnak tanálók holna
pot a holnaputánt is itt töltsük Tasnád sem lévén 
messze az hol az conjunctiót reménylhê jük, és az 
katonákban élés után felesen széledvén el kiket is e 
héten bevárunk, az katonaságot sem indíthatván pe
dig ember — az mi legnagyobb — minden élés nélkül. 
És így csak hétfőre halasztatott indulásunk. Ma igen 
szép tavaszi idö volt. 

7. Szombat. Ez napot is már csak várakozássá] 
töltettük. Szép napunk is lévén. Postát sem bocsátók 
már sohová is. Hírem sem levelem nem is jőve ma. 
És az éjszaka is csendes éjszakánk lön. 

8. Vasárnftp. Ez napot Isteniszolgálatban ésprae-
dikátiók hallgatásában, de az holnapi induláshoz való 
készülgetésben is töltém el. Nem jőve semmi olyas 
hírem valami katonákon kivül kik most jöttek által 
az Tiszán, kik is beszélik még vagyon idö (?) négy
vagy ötszáz katona az végbeliekben. Istennek hála 
ez nap is szépen és tavaszí módon szolgála. 
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9. Hetfl). Isten jóvoltábül jóreggel felkelvén 
hogy lovaim Félegyházán voltak oda mentem elsőb
ben, az honnét is elkészítvén lovaimat rendelt sere
gekkel elindulék, és szállottam az ottományi rétekre 
az végbeli hadakon kivül velem lévén még is az kál
lai , és hadházi seregek. Érkezett azonban az Teleki 
aram levele, kiben írja, hogy már az táborral Soos-
hoz érkezett, mely is Tasnádhoz csak három mélföld 
levén estünk egymáshoz. Én is választ tevén az ur
nák. Kormos uramat expediálám egynihány lovassal, 
intimálván feléjek való menetelünket nekünk is. Ma 
is csak kornyadozva voltam, alig ülhettem az lovon 
is, hánytam is. Az idö igen melegen szolgált nap 
estig, és az éjjel is csendes idö volt. 

10. Kedd. Az székelyhídi hídnál hagyván strá-
zsáúl az Forrai uram seregét azután várakozván, és 
Szűk György serege is velünk megegyezvén igen reg
gel nem indulhattam meg. Érkezek jó reggel Csernél 
Zsigmond uram is az urtúl levelekkel, ki is ugyan 
Soosnál hagyta, tegnap valami Lengyelországbúi jövő 
had után várakoztak kik ugyan el is érkeztek; re
ményű holnap Daróczhoz való érkezéseket Én azon
ban az hadakkal hogy immár bágyadt is voltam szál
lottam meg az hadakkal az puszta körösi erdő mel
lett , jó fii is levén ott. Az hol vettem Kende Gábor 
uram levelét, egy mélföldnyire lévén tőlünk az Szöcs 
János uram és Pataki ur hadaival, kér azon holnap 
melyfelé megyek izenjem meg, egyezhessenek meg 
velem. Azután jó idővel érkezett újabb levelek ő ke
gyelmeknek Ketzer, és Fajgel uramék is együtt lévén, 
kiben írják az ur Teleki uram az táborral Daróczhoz 
érkezett, parancsolja ö kegyelmeknek mindjárt men
jenek oda, az mint hogy oda is indultak. Kihez ké-
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pest is ügy látom holnap én is megegyezhetem. Mais 
csak roszúl bágyadt állapottal voltam. Igen meleg 
volt; az múlt éjjel pedig igen nagy szél volt. 

11. Szerda. Jó reggel megindultam az hajdúsá
got megindítván elö mihent az holdvilág feljött. Azon
ban Daróczfelé közelitvén látom nyomul az tábor elei, 
és megállítván az út mellett az seregeket Isten jóvol-
tábúl kevés idő múlva az nrral Teleki urammal, és az 
francziai tisztekkel is megegyezvén; szemben lévén, 
már az hadak sem kételkedhetnek. És így Darócz s 
Tasnád között volt az conjunctio, kit is Isten Szent 
Fiáért boldogítson. Úgy látom reménységen kivül 
szaporodtak az francziai hadak. Végre szállott meg 
az tábor nagy időn Vasand „(Vasad?)" nevű falu 
mellett, és ez napot nyugovással heveréssel itt töl
tettük felettébb való meleg lévén. Én szerencsét
lenül is jártam, mert sietvén az reggeli megindulással 
egy túrba pénzemet, circiter f. 1000, az háló helyemen 
felejtették, kiért is még az conjunctio előtt visszakül
dettem ha szerencsére feltanálnák. Ez múlt éjjel pe
dig híves idő volt. 

12. Csütörtök. Ez napot helyben töltettük sok ta
nácskozással, és beszélgetéssel is forgatván dolgain
kat ; az ur Teleki uram már az jó rend csináláshoz is 
fogván velünk együtt az mely zászlóknak hadnagyok 
nincsen azoknak hadnagyokat akarván rendelni, és 
az edictumokat is kiadni arrúl való beszélgetésben 
munkálódtunk ma, alkalmaztatni akarván az mennyire 
lehetne az Bocskai István idejebeli edictumokhoz. Idő 
pedig Istennek hála ma valóban szép és meleg volt; 
és az múlt éjjel is csendes idő lön. De én ma is nap
estig csak kornyadoztam. 

13. Pintek. Bizonyos és majd hatszáz lovasbúi 
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álló portát küldvén az ur ő kegyelme Szöcs Jánostól 
Kalló alá tegnap, és ma Böszörmény alá is vagy há
romszáz lovast az végbeliekben, hogy mi hírt hall
hassunk felölek ez napot még helyben töltettük, jó 
reggel újabban consiliumot tartván az közönséges 
dolgokrúl, és azután csakhamar az végbeli hajdúkat 
mustrálván meg ö kegyelme az francziai tisztekkel, 
és az mezei hajdúkat is. Ebédután újabban estvefelé 
az magunk dolgairúl tractálánk, közönséges meg-
egyezésbül adván gratiát az ur neve és az nemzet 
pecsétje alatt egy Szathmári Péter nevű lovas had
nagynak , ki is ha gratiát adnak neki arra igirí ma
gát másfélszázad magával compareál nemzetünk szol
galatjára, és egy régtül fogvást prédáló, falukat em
bereket saczoltató, közinkbe való, és felesed magá
val járó Oláh Jakab nevű gyalog hadnagynak is az 
közönséges jóért gratialevelet küldvén neki ha fogna 
rajta. Azonban én is elküldém Szathmár felé Vas 
Mártont az magam hadnagyát katonáival ha mi 
élést nekem s magoknak szerezhetnének. Idö csak
nem délesti három órakorig ma valóban meleg volt, 
de azután estve felé rettenetes szélvész és zápor s 
dörgés kezdett lenni s alkalmas ideig is tárta; az múlt 
éjjel csendes idő volt, és egyébiránt sem volt hideg. 
Magam pedig ma is roszúl voltam. 

14. Szombat. Jó reggel felkelvén kászolódánk 
tovább akarván szállani. Elsőbben Teleki uram meg-
indltá az franczia-, és magyar gyalogságot, munitiós-
és egyéb szekereket, azután mi is szép rendelt sere
gekkel megindulánk három -három sereg járván egy-
széltében. Csakhamar ebéd tája előtt megszállánk 
szinte Szántó az falu mellett, nem is sokkal jővén ma 
többet egy jó ágyulövésénél. Barkóca György uram 
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is, ki is az úrhoz azért jött, hogy elfogván az mi haj
dúink ezer forintban saczoltatták annak elengedésé-
rtil parancsoljon Teleki uram, tegnap visszabocsátta
tott cmn bonis módis et formis assecurálván bennün
ket hozzánk tartja az hűséget, és mennél hamarébb 
közinkbe jőni igyekezik. Ma semmi olyas dolog nem 
volt, hanem délután mustrálták az Pataki uram eze
rét , és az kállai sereget is; oda levén az Szöcs Já
nos katonái és az végbeliekben is, azokat mármár az 
mustrára elvárják. Az idő pedig Istennek hála ma 
napestig szépen szolgált; és az múlt éjjel sem volt 
alkalmatlan idö. 

15. Vasárnap. Ez mai napot Isteniszolgálatban 
töltettük. Est ve felé újabban mustrálták az hadakat 
az ki még az Pataki uram hadában elmaradt vala. 
Jőve hírünk is az mostani német generális Virn 
„(Würben)0 az rakomazi sánczba szállott volna az 
hozzátartozókkal, azonban Barkóca, is vele, de az ö 
hada ki Szathmártt ki Kallóban és Böszörményben 
van, és talán csak három zászlójával szállott oda. Az 
francziák is hozzá fogtak az fizetéshez. Azonban én 
Erdélybe, és egyebüvé szóló levelek expeditiójában 
is munkálódtam el (néhány szó hiányzik). 

16. Hetfö". 



Névm utató. 
Ábauj mi. 160. 167. 170. 
Abauji lovas nemesség 71. 
Abony 134—13B. 189. 
Absolon Diniéi 9—10. 13. 21. 

26—27. 69—61. 63. 72. 161. 
Afra Péter 106. 107. 
Alvinczi István 66. 
Apafi Mihály (erdélyi fejedelem) 2. 

16—16. 22.26—27. 33. 40.42. 
44—46. 48—49. 63. 56—58. 
60—61. 67—72. 78—86. 88. 
90—91. 9 3 - 9 7 . 99. 102. 104. 
107. 117. 119. 136. 140—141. 
143. 148. 163. 165. 157—160. 
176. 

Apafi Mihályné (Bornemisza Anna) 
63. 81 .83. 

Apafi kisasszony (A. Zsuzsanna ?) 
81—83. 88. 

Apafi Miklósné (Teleki Anna) 48. 
Apagyi Sámuel 62. 75—76. 142. 
Ápold (Nagy-) 20. 32. 
Apor Lázár 141. 
Arany 43—44. 46. 
Aranykút 77. 
Aranyszeg 180—181. 
Argyes 24. 
Arnót 90. 
Ákosfalva 14. 
Árokszállás 132—133. 

Bábolna 8 6 - 86. 40. 46—46. 
Bagamér 112. 
Bagos 149. 
Bakos Mihály 168. 171—172. 176. 
Balásháza 149. 

Bálint János 141. 
Balkány 188. 177. 
Balkó 112. 
Ballá 101. 
Baló 86. 
Balomir 44. 
Balpataki 46. 
B4nfB Boldizsár 13. 

, Farkas 59. 
„ Gábor 77. 86. 
„ Gáborné (Dolhai Mária) 86. 
„ Zsigmond 33. 47. 79. 81—83. 

Bánya (Felső-) 167. 184. 
„ (Nagy-) 111. 167. 184-185 . 

Baranovski 28. 40. 62. 64. 64. 81. 
98—100. 

Baranyai György 164.171. 173. 175. 
Barcsai Ábrahám 51. 

„ István 28—29. 
„ Mihály 17. 19—21. 28. 50. 

57. 86. 
„ Pál 20—21. 50. (?) 
„ Péter 50. (?) 5 i . 

Barczanfalva II. 
Barkóczi György 188. 

„ István 86. 111. 189. 
„ Sándor 8—11. 
„ Sándomé (Perényi Mária) 

9—10. 28. 
Báród (Kis-) 148—WJ. 
Bás Mihály 7 - 8 . 11. 
Baskai 7. 
Bátos 13. 
Bécs 182. 
Béldi Pál 26—27. 138. 111. 16S. 

166. 



191 

Bendorf 84. 
Beresitelke 18. 
Berettyó 108. 176—177. 180. 
Bergh 7. 
Berkes 84. 
Berkese 6. 
Bessenyei Mihály 16. 96—97. 
Besztereze (Erdély) 18. 64. 
Beszterczeszék 54. 
Bethlen Elek 46. 

„ Farkas 18. 25—86. 45—46. 
70. 81—83. 

„ Farkasné (Osztrosics Bor-
bára) 45. 

„ János 70. 
„ Miklós 85—27. 65. 153. 

Bethune (marquis de — lengyelor
szági franczia residens) 25—26. 
44. G9—61. 68. 72. 127. 129. 
180. 

Bige György 7—8. 10. 100 - 102. 
108.112. 119. 122. 

Bihar 103—104. 1 2 0 - 1 2 3 . 127. 
130. 

Bihar vm. 118. 128. 
Bir 10. 
Bocskai István 187. 
Bodola 138. 141. 
Bogit 80. 
Boham (franczia tábornok) 139. 142. 

147—148. 152—166. 168. 160. 
Bojt 109. 
Bolya 17. 
Borbély György 168—172. 
Borberek 34. 46—47. 
Bornemisza 123. 
Boros 1. 63. 
Borostyán (?) 24. 
Borsa 86—87. 
Böszörmény 92—93.106—106. 108. 

110. 113—114. 116—117. 
119—120.122.130.139. 145. 
181. 188-189 . 

Boz 89—40. 61. 
Branyicska 87. 
Brassó 21. 

Brettye 18. 
Bucsked (?) 126. 
Buda 104. 119. 122. ISI. 184—136 

146. 161. 168. 175. 
Budaeus 106. 
Budai Péter 20. 64. 
Budai vezér 93. 104. 119. 136. 176. 
Budák (Szász-) 13. 
Bukarest 165. 
Bükkalja 3. 
Bán (Kis-) 71. 

, (Nagy) 66. 71. 

Csáki László 141. 
„ família 106. 

Csanádi István 72. 112. 132. 171. 
173. 

, János 101. 
Csatár 103. 
Csege 102. 173. 
Cseh (Szilágy-) 3 - 6 . 7. 9. 57. 

61 — 02. 64. 68. 73. 7 6 - 7 7 . 
80. 89. 91—92. 98—99. 121. 
123—124. 160. 162. 164. 

Cseherin 81. 84. 95. 
Cseke Lukács 176. 
Csernek 77. 
Csernél Pál 10. 46. 

„ Zsigmond 129. 186. 
Csesitve 46. 
Csökmö 139. 
Csóra 17—18. 31. 60. 62. 
Csulai Oáspár 67. 
Csuti 3.11. 64. 86. 164. 
Czegléd 133. 
Czikó 5. 76. 160. 153. 164. 
Ciikud 77. 

Dajka István 147. 160. 152. 
Dániel István 141. 
Darócz (Király-) 112. 186—187. 
Daróczi 108. 
Deák Ferencz 132. 168. 
Debreccen Í02. 106—106. 108. 

110—111. 113—118.120. 171. 
183. 
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Demeter (Szász-) 18. 
Derecske 109—110. 
D e r ű (Alsó-) 166—166. 
D e r s 8 3 . 
Derse 69. 
Dézs 66—56. 97. 160. 
Diósod 100—101. 
Diószeg 88. 92. 111. 166. 178. 180. 

• 184. 
Dobai GAbor 8. 
Dolfcai völgy 72. 
Domabida 63. 
Domokos Tamás 141. 
Dorog 117. 
Drassó 18. 28. 
Duna 67. 90. 

Ecsed 121. 
Eger 161. 163. 167. 170—171. 
Egregy (Fel-) 149—160. 
Egri pasa 96. 104. 1 7 0 - 1 7 1 . 
Enyiczke 103. 
Eperjesi had 178. 
Ér 76. 84. 
Erdély 4. 7—9.66—57. 62. 66. 104. 

112. 116. 117. 119—120. 
122- -123. 128—129. 134. 
136—137. 140—142. 168— 
169. 161. 163—164. 168. 
174. 176. 189. 

Erdélyi austriacosok 166. 158. 
„ had 61, 
„ rendek 26. 
„ udvar 10. 20—22. 25—27. 

40—42. 44. 4 8 . 6 2 - 6 3 . 
66. 58—60. 66. 69—70. 
74—77. 82—86. 88. 90. 
97. 140. 163. 166. 164. 

Erked 32—33. 
Esalar 114-117 . 

Fái István 60. 112. 134—137. 140. 
156. 168. 161. 

Fajgel Péter 2—4.6.22. 24. 27.44. 
48. 82—63. 73. 79. 87. 00. 92. 
96—97. 121. 124. 126. 128— 
130. 147. 161. 161. 186. 

Farkas Fábián 10. 27. 44. 4 8 . 71 
100—101. 104. 106. 117.' 
119.121—128.181.134— 
135. 189. 144—145. 159. 
161. 

„ László 93—94. 160—161. 
„ Péter 171. 

Fegyvernek 131. 
Fejérvár (Gyula-) 1—2. 39—48. 44. 
Fekete János 68. 134. 
Félegyháza 182. 184. 186. 
Felmer 15. 
Fogaras 16—16. 20—21. 2 4 - 8 5 . 

166. 
Folt 40. 
Forral 186. 
Forró 62. 
Forval (franczia ügynök Erdélyben) 

58. 72—77. 116—117. láO. 
122. 128. 130. 139. 1 4 2 - 1 4 6 . 
161. 156. 160. 

Fővezér 66. 91—95. 104. 140. 157. 
„ tinaja 66. 95. 

Francciák 21. 134. 138. 144. 151. 
174. 

Franczia generális (Boham) 116— 
116. 122. 126—126. 128. 130. 
146. 156—166. 164. 179. 

Franczia bad 86. 98. 113.137—141. 
243. 145—148. 156. 
168. 167. 183. 187— 
189. 

„ kavallér (Ouenegard ?) 165. 
„ király 84. 127. 161—162. 
„ követ 26. 48—49. 66—67. 

96. 97. 
„ követek 26—27. 62—63. 

67—68. 
„ residens Erdélyben 11—44. 

Francisco (Olasz Ferencz) 4. 
Fráter István 8. 11. 
Fügéd (Nagy-) 132. 
Fülek 132. 
Fúrta 166. 

Gálfi János 161. 
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Ganra 166. 
Gellérd 9. 13. 86. 
Genegár (Gnenegard?) 122. 
Geszt 126. 
Gilányi Jakab 13. 24. 87. 
Gittnyiné (G. Gergelyné, Apafi 

Anna?) 81. 161. 
Gombos Ferencz 106. 
Gorbó (Csáki-) 87. 
Görcsön 3. 
Goroszló (Nagy-) 3. 
Gulyás 76—76. 
Gyalmár 35. 
Gyarmat 180—131. 166—167. 177. 
Gyékényes (Felső-) 91. 
Gyéres 64. 
Gyógyi fürdő 3 4 - 3 6 . 42. 
Gyöngyös 129. 131—133. 136. 
Györkéi 111. 
Gyula 168. 
Gyulai bég 168. 

„ szandzsákság 96. 
Gyulaffi László 66. 

„ Mihály 6. 7—8. 
Gynrikovics György 160. 162. 
Gyurkács 41. 

Haczok (Hátszeg) 18. 43. 61. 
Hadad 3. 62. 73—76. 87. 90. 92. 

100. 147. 164. 
Hadbáz 113. 
Hajdú János 189—140. 176. 
Hajdúk 93. 109—111. 114. 132— 

133. 170—171.176. 187—189. 
Hajdú városok 93. 106. 
Halasi 179. 181. 
Halász 132. 
Hallerek 26. 
Haller János 70. 81. 83. 

„ Péterné (Bethlen Jndit) 18. 
Hammersdorf 28. 
Hamvai Péter 161. 
Haraszti 100. 108. 
Harsány 106. 108. 123. 126—127. 

139—140. 142. 146—146. 
Harsány! György 123. 132. 138. 

HONUM. nUNO. HIST. RCRIPT. ; 

169—170. 173—174. 178— 
177. 

Hassag 17. 
Hatházi 178—181. 
Hatházi had 186. 
Havasalföldé 91—92. 141. 
Hegen 14. 
Herberstein (szathmárí német pa

rancsnok) 85. 
Heves-Ivány 132. 
Hieronymns András 43. 
Holcxmány 28. 
Holdvilág 14. 
Horog 110. 182. 
Hortobágy 184. 
Horváth András 16. 

„ Márton 105. 
Horváti 149. 
Horvátok 36. 87. 
Hosdát 19. 31. 48. 
Hosdátí Ferencz 19. 30. 31. 
Hosszúaszó 34. 
Hosszúfalva 161. 166. 
Hányad (Vajda-) 11. 18—19. 31. 

42—43. 46. 60—51. 86. 
Hoszarin aga 2. 
Hoszt 7—9. 23. 

Hlye 19. 28—31. 36—39. 41. 60. 
| Uosvai Péter 8. 160—161. 
I Inakfalva 64. 
j Ispán Ferencz 2. 160—161. 

Jankovics György 161. 164—166. 
167. 171. 173. 

Jász-Berény 133. 
Jászvásár 1. 
Jeder 68. 161. 

, Jelenik 164. 
JenÖ 137. 146. 175. 

I Jenéi pasa 104. 144. 176. 
! Jóf8(?)38. 
1 Jordaki 1. 
I Józsika Gábor 29. 37. 61. 

Kalló 111. 121—122. 179. 181. 
184 (?) 186. 188—189. 

;vni 13 
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Kallói sereg 189. 
Káinoki Sámuel 141. 
Kalyán 86. 
Kameniczi pasa 104. 
Kapj György 10. 49. ól. 70.82—83. 

86. 140. 163. 165. 
Kaplyon 65—66. 70. 
Kapnik 6. 
Kápolna 70. 
Kapucsi pasa 138. 140. 
Karácsonfalva 34. 
Kardos Pál 109. 133. 
Kardszagújszálláa 106—107, 
Karleó (Krakó) 17. 1 9 - 2 0 . 22—23. 

34. 41.44. 47. 50—62. 64.101. 
Károly (Nagy-) 111.138. 
Kassa 108—109. 121—123. 
Kecskeház 87. 
Kecskemét 133—136. 140. 
Keczeli 153. 
Kellemesi 123—124. 
Kéméndi savanyúvíz 36. 
Kemény Boldizsár 46. 
Kémer 99—101. 
Kende Gábor 1—3. 27. 66. 73. 90— 

91.94. 160. 166. 160—161. 
166. 186. 

„ Márton 1. 
Kendeffi László 62. 

„ Pál 97. 
Kengyel 137. 
Kenyér (A1-) 34. 42. 
Kér 121. 
Kereki 119. 
Keresztes 104—106. 
Kereszténysziget 20. 32. 
Keresztesi Sámuel 18. 28. 
Keresztszeg 106. 
Keresztúr (Szász-) 32. 
Kérges 31. 
Kesznyéten 107. 
Ketzer János 25. 

„ Menyhárt 1—4. 6. 11. 22. 
24. 27. 73. 90—91. 94. 
97—98. 150. 162. 1 6 0 -
161. 164. 186. 

Ketzerné (K. Menyhártné Máriáasi 
Erzso) 61. CS. 89. 

Kevi (Túr-) 131. 
Kezd (Szász-) 33. 
Kis Balázs 3. 63. 

„ Gábor 7. 19. 
„ László 153. 

Klajlen (Clajn Len, Klislen, Clim 
Leo franczia tábornok) 68. 61. 
122. 156. 168. 

Klobnsiczki Pál 16.22. 24. 63. 72— 
74. 76. 126—127. 129. 139. 
169—161. 

Kocsárd 64. 
Kolozs 55. 
Kolozsvár 65. 65. 86. 38—89. 
Kdmádi 139. 
Konyár 118. 
Konyha 12. 
Konstancztnápoly 67. 94. 
Kopp (német tábornok) 111. 114— 

118. 120—123. 167. 
Kormos 184. 186. 
Körös folyó 103. 121. 142. 145. 168. 
Körös (Nagy-) 133—134. 

„ (Puszta-) 186. 
Körtrélyes 112. 179. 
Kőszegi Istváu 23. 
Kötelend 69. 
Korács Péter 179. 
Kővár 1. 66. 59. 61—65. 68.70—71. 

73. 76. 77—80. 88.100. 105. 
128. 130—137. 141—146. 
148—161. 154—156. 163. 
167—168. 174. 176. 

Kövár-vidéke 1. 61. 128. 163. 165. 
163. 

Kövend 64. 
Kozákok 81. 95. 
Kraszna 160. 
Krans (dragonyos ezredes) 135. 
Krím 82. 
Kubíoyi László 20. 27. 96. 
Kilrpöd 21. 
Kutyfalva 49. 
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Ladány (Körös-) 131. 
Lakatos 134. 
Landor 47. 
Lapád (Magyar-) 49. 52. 
Lápos (Magyar- (?) 179. 

„ (Oláh) 5. 163—164. 
Lápos-vidéke 165. 163. 
Lartnius 101. 
Lemény 65. 
Lengyel király 94. 162. 180. 

„ ország 25. 27—28. 44. 59— 
60. 63. 66. 72.126—127. 
129—130.161—162.176. 
186. 

„ posta 20. 
„ respnblica 94. 
„ segédbad 49. 60. 68—69. 

71—73. 75. 84.87—88. 
95. 102. 143. 162. 180. 
186. 

Leses 16. 
Léta(Nagy-) 112—113. 
Lovas had 109 
Lublin 180. 
Lúcz 107. 

Macskási Boldizsár 27. 14. 49. 
Magyar bad 67—61. 61—65. 67. 

71—75. 83—89.111. 113. 137. 
140. 143. 151—162. 166—158. 
183. 185. 187—188. 

Magyarországi menekültek 16—17. 
•21.25—28. 39.44. 48. 97.100— 
101. 126. 134. 148. 

Majos Ferencz 10. 32. 71. 76. 86. 
Majthény 62. 
Máramaros 6. 34—35. 38. 123. 
Marczi 61. 164. 
Margita 99. 101. 
Marja (Kis-) 102. 119. 140. 177— 

178. 180. 183. 
Maros 23. 31. 36—36. 46. 
Martonfalva 17. 
Mártonhegye 28. 
Medgyes (Szász) 33. 153. 
Medgyesi (Szász-) notariu? 153. 

Medi 75—76. 
Méhes 70. 
Micske 102. 
Mihálkafalva 8. 
Mihályfalva (Erdély) 24. 

,, (Kraszna-) 112—113. 
Mikes Kelemen 153. 
Mikó litván 146. 
Mikolai Boldizsár 71. 108 112. 161. 

165. 167. 
Mindszent 20. 51. 
Mócs 70. 
Moldva 1. 
Moldvai boérok 9. 
Monai Gáspár 111. 128. 
Monoki 58. 
Monostor (Kápoln,ok-) ő. 
Munkács 85. 148. 
Maszkák 81—82. 84. 

Nádpatak 24 
Nagy András 1 7 7 - 1 7 8 . 180. 
Nagyfalu (Szilágy-) 163. 165. 
Nag7szegi Gábor 114. 
Naláczi litván 36. 40. 45. 82—33. 

89. 91. 153. 
„ András 44. 

Nemes János 81. 169. 
Nemessányi Bálint 4. 59—00. 62. 

6.9. 71—72. 128. 
Nemesség 58.60.71—73.143. 117— 

152. 158—157. 163. 
Németek 62—61. 85. 87. 103. 105. 

110. 115—117. 179. 181. 189. 
Németi (Maros-) 50—61. 
Nethns 32. 
Nyir 123—124. 

Oláh Jakab 188. 
Olasz Ferencz 100. 122. 
Omlás 28. 
Ónodi had 110—113.134—186. 137. 

165-166 . 109—174.178. 
Orbó 54. 
Orlai Miklós 2. 34. 47. 49. 52. 77. 

79. 161. 
13* 
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Orlainé (?) 86. 
Ormány 65. 
Örmezö 8. 64—65. UO." 
Országgyülés (Erdélyben) 39—40. 

47. 123. 140. 148. 153. 
Ottomány 186. 
Ozd 81. 

Pad 68. 
Pánczélcseh 69. 87. 
Pap Israel 56. 101—103. 109. 111. 

133—134. 154. 
„ István 178. 

Par (?) 182. 
Paskó Kristóf 123. 136. 138. 140— 

141. 
Pataki 169. 186. 189. 
Pécsi Lörincz 126. 

„ Gáspár 121. 150. 161. 161. 
Pekri Lörincz 49. 59. 81. 
Párcs(Mike-) 116. 

„ (Vámos-) 113. 
Perecsen 3. 166. 182. 
Perkász 31. 
Pestes (A1-) 60. 
Péterfalva 31. 46. 
Petneházi Dávid 169—171. 178. 
Petróczi István 6 2 - 6 4 . 76. 130. 

142. U 6 . 148—149. 
164—166. 181. (?) 

„ Miklós 62—64.146. 148— 
149.162—153.181.(7) 

Pián (Szász-) 28. 
Pikka35. 
Piski 19. 23. 60. 
Pocsaj 111. 119. 178. 
Pócstelke 33. 
Pókafalva 18. 22. 
Poroszló 169—170. 172. 
Porta 27. 49. 63. 66. 68. 60—61. 

66—66. 73. 79. 81. 83. 86. 
94—97. 104. 186. 140—141. 
143—144. 1 3. 166. 161. 

Portai köretek 40. 53. 66—66. 60. 
66. 84. 91. 93—96. 165. 

Pos (?) 161. 

Pazi Gáspár 62. 
Püspöki 104. 106. 120—122. 126. 

130. 134. 136—137. 140. 146. 

Sajó (Nagy-) 13. 
Salamon 98. 
Sárpatak 13. 
Sárrét 107. 168. 184. 
Sáros 15. 38. 
Sas 108. 
Schmidt (német tábornok) 3. 86. 
Scotya 60. 
Segesd 14. 
Sej Gábor 31. 
Selyk (Nagy-) 17. 
Semsei 39. 
Serédi Benedek 3. 49. 160—161. 
Serobak 7. 80. 
Sink (Nagy-) 16. 21—22. 28. 
Sipos Istók 164. 
Sólymos 28. 
Somkút 166. 164. 
Somkútpataka 151. 
Somlyó 4. 101. 149. 156. 182. 
Somlyai had 148. 

Rabóczi 124. 
| BadicsAndrás 65 - 67.86.103—106. 

110, 161. 
Badnót 41. 52. 64—66. 68—69. 78. 

81. 
Rákóczi Ferencz 1. 4. 8—9. 

„ Ferenczné (Zrínyi Ilona) 
9—11. 

Bakomaz 189. 
Bégen (Szász-) 13. 
Bévérend (franczia ügynök Erdély

ben) 58.69—70. 78.81.86.144. 
Béz 146.149. 
Bhédei Ferencz 36. 64—56. 65. 70. 

78. 81—83. 89. 91. 153. 
Rimaszombat 129. 135. 
Bokszini 145. 
Boknszi 66. 
Bosalyal2. 38. 
Bősz 24. 
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Somijai kapitány 4. 99. 
Soos 186. 
Sorostély 17. 24. 
Sósmezö' 66. 
Stry 81. 26. 61. 97. 127—128. 
Sulyok János 10. 117. 161. 
Szabatkai 8. 10. 14. 
Szacsal 12. 
8zalai P41 8. 29. 31. 41. 62. 61—65. 

67—68. 71. 86. 117. 119—121. 
143. 161. 160—161. 

Szalird 102—103. 166—167. 
Ssalók 170. 172—173 
Szalonta 126. 
Szamos 161. 163. 184—186. 
Szamosújvár 89—90. 
Szántó 188. 
Szarvasai 11. 
Szászsebes 18. 20. 
Szászváros 60. 
Szathmár 3.62.166.179.188—189. 
Szathmari Péter 188. 
Szathmari talpasok 38. 
Szeben (Nagy-) 20. 28. 
Szegedi 6. 
Szék 66. 
Székely László 31—33. 66. 67. 90— 

91. 94. 141. 
Székelyek 123. 136. 
Szele 134. 
Szelindek 22. 
Szelistadt 14—15. 
Szelistye 20. 
Szenezi István 106. 
Szendreihad 110—112. 134—136. 

138. 164. 165—166. 169. 171. 
173. 177—178. 

8zent-Ágota 16. 32. 123. 
Szent-Qotbárd (Erdély) 70. 
Szent-Ivány 13. 
Szentkirály 47. 
Szent-László 14. 
Szcnt-Margita 66. 
8zent-Márton 184. 
Szentmiklósi 6. 
Szent-Péter 49. 

Szepes 172. 
Szepesi Pál 46.86.136—137. 140— 

141.161.168.160—161. 
Szerdahely 45. 
Sserdár 104. 119. 
Szerfalva 6. 
Sziget6—6. 9. 11. 28. 
Szilágy 62. 67—68.60—61.66. 81. 

88.94. 
Szilvás! 163. 
Szinye 97. 
Ssivágy 3. 
Szöcs János 62-63. 73. 113. 119. 

129—130. 166. 172. 
176. 177. 184. 186. 
188—189. 

„ Tamás 100. 
Ssolai András 106.107. 
Szolnok 131. 137. 163. 168. 
Szolnoki bég 137. 168. 175. 

„ olajbég 137. 
Siölös 86. 
SzöIIbsi 139. 
Szolyva 100. 
Sznhai Gáspár 12. 71. 98. 100. 

160—161. 
„ István 87—89. 92—93. 

101—102. 105— 
107.167.174.179— 
180. 

„ Mátyás 38. 
Szűk György 75. 131. 186. 
Szűkei 2. 
8znnyi Gábor 150. 
Szurdok 69. 68—69. 
Süly 132. 

Tábori edictnm 187. 
Tályai György 72. 109—110. 184. 

154. 166. 
Taraezkőz 8—9. 
Taraád 57. 186—187. 
Tatárok 82.84.95.119— ISO. 148— 

149. 158—161. 
Tecsö8. 
Téglás 113—114. 
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Teles 12. 
Telegd 121. 121. 126. 146—148. 
Teleki Mihály 1—1.9—10. 15. 17— 

21. 23. 30. 36—38. 40— 
41.14—49.62—53.57— 
59. 61—63. 66. fi7—68. 
71—73. 75—80. 83— 
84. 88—89. 91—92. 94. 
97. 99. 107. 124. 128. 
130. 136—137. 140— 
146. 147—163. 166— 
167.170—171.173—174. 
176. 178—179. 181— 
184. 186—189. 

Teleki Mihály (ifi.) 151. 
Telekiné (T. Mihályné Vér Judit) 

44—46. 
Tihó 154. 
Tisza 102.106—107.110—111. 114. 

126. 131—132. 134. 137. 141. 
167—168. 170—171. 173. 
175—176. 185. 

Tóhát (A-Febér vm.) 22. 
, (Torda vm.) 86. 

Toldalagi János 93. 
Toldi 17. 68. (?) 
Tophaeus 80. 
Tömösvári török kincstartó 144. 

„ pasa 96. 104. 
, szandzsákság 95. 

Torda 64—56. 
Toroczkai István 46. 
Török János 168. 

, Mátyás 39. 
Törökök 82—84. 96. 177. 
Török tolmács 96. 

„ véghelyek 94. 161. 
Túr 72. 119. 124. 136—147. 163. 

167. 176. 
Torzai 97. 

DbriziPál 72—78. 129. 134. 161. 
Udvarhely 1.8. 6. 9. 11—18. 30. 69. 

61—62. 64. 68. 76. 86— 
87. 90. 92. 94. 98. 150. 
153—164.163—164. 

Udvarhelyi 78—80. 
Újegyház 22. 
Újfalu (Berettyó-) 92.108— 109. 1 1 8 . 

140. 173. 
Újfalu (Krdély) 21. 
Újkeresz tények 18. 40. 
Újlak 147—143. 
Újvári András 175-176. 
Ulpia Trajana 43. 
Ungvár 28. 
Uri István 17. 72. 105. 109. 166. 
Ürögd (Nagy-) 126. 

Tai Mihály 69. 
Vajda László 56. 
Vajde 19. 
Válaszút 65. 
Ványa 105. 119. 131. 138. 166— 

167. 169—170. 177. 
Váncsod 108—109: 177. 
Várad 2. 102—104. 112. 116. 144. 

147. 161—163. 167. 
Váradi aga 92. 

, fürdő 121. 125—126. 147 
„ mutavelli 103. 105. 
„ pasa 95. 100. 102—10*. 

106—107. 110. 112. 
116—117. 119. 123. 
144—145. 

„ törökök 108. 139. 
Váralja 3. 154. 
Várcza 87. 
Varga János 126. 
Vármegyék 144. 147—149. 157. 
Vas Márton 124. 165. 188. 
Vasad (?) 187. 
Vásárhely (Maros-) 13. 

„ (Biharban) 146—147. 
Vassava (Varsó) 20. 
Végh Mihály 177. 
Végbeliek, s végbeli had 17.48—49. 

56—68. 71—72. 7 5 - 7 6 . 85— 
90. 92—94. 96 103. 105— 
109.117—118.127.129. 131 — 
132. 134. 136—137.139—140. 
143—144.161—152. 154. 168. 
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162—103. 165. 167. 171. 184— 
186. 18S—189. 

V ágbeli törökök 92—93. 
Vekerd 130. 
Vér György 55. 
Veres Bálint 60. 128. 
Vesselényl László (gróf) 113.1 I S 

II 6. 118. 121. 123. 
125—126. 139. 142. 
145—161.153.160*-
161. 164. 

, Pál (tábornok) 67. 63. 
67—68. 71—76.83— 
84.87. 92. 93. 112— 
113. 115—120.122— 
126. 128-130.139— 
t47. 149. 151 — 162. 

164. 156. 158. 1 6 0 -
161. 

Vessződ 22. 
Vincz (A1-) 18—19. 40. 42. 46— 

47. 50. 
Vinna 72. 
Vizakna 44—45. 
Virn (WUrben német tábornok) 189. 
Vurpöd 22. 

Zákány 101-102 . 182. 186. 
Zágor 14. 
Zemplén vin. 150. 170. 
Zilah-C. 62—61. 6 7 - 6 9 . 
Zsáka 108. 166. 177. 
Zsuk 77. 










