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Hazánk torténetének kétségkiviil egvik legérdekesebb, s e

mcllett legtanulságosabb korszaka II. Rákdczi Ferencz ideje.

Mar maga a fôszereplô : a Vezérlô-Fejedelem kimagasld alakja,

megnyerô egyénisége, határozott, nemes jelleme, lángold haza-

szeretetc, s mégis oly tragicai sorsa annyira leköti az elfogulat-

lan vizsgáld figyelmét , hogy ha egyszer mélyebben rea

tekintett: alig bír tobbé megválni e vonzd alaktdl. Akár

dicsdsége fénypontján szemléljük ôt: környozve majd az

egész ncmzet virágátdl, dalias seregben, tüzes csaták közöttj

kezében villogd karddal intézvén a hadak rohanásit , —

akiír rodostdi esendes magányában, irdasztalánál ülve, menten

minden fóldi szenvedélytol, mély lelki-nyúgalommal tekintve

vissza hányatott életén , s az örök lgazság trdnusa

elôtt ószintén tárván fel emlékiratait .... mindenké-

pen magasztos, mindenképen nagyszerü ez alak I — De ha va-

rázskorébol magunkat mintegy kiragadva, nierôben eltekin-

tünk is tôle, s csak kora többi szerepldit, csak az esemê-

nyek lánczolatát veszszük : úgy is rendkivül érdekes, rendkivül

tanulságos korszak az ové. Milyen magasra fokozddott lclke
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sed ése a hazaszeretetnek, mily állhatatosság, mennyi elkescrc-

dettség — egész a végletekig vive, mily óriási eromegfeszítés,

mennyi áldozat és onfeláldozás ! A szenvedések örömme vál-

nak a kitüzött czélért, a melyért annyian hullanak el, — a

nélktil, hogy azt a megmaradottak végtére is teljesen es

végkép elérhetnék. Mennyi kitiinô jelle m, mennyi erénye, mi-

lyen vitézsége egyeseknek : es ezekkel szemben viszont az a

nagy sotét amy, a mely alatt a honárulás, az átkos önzesböl,

nagyravágyásból származott biinök, keseru csalódás, a kétség-

becsés ijesztó reme, szétszórt seregek toredékei, êgô városok,

elpusztúlt vidékek. . . . Mindezekból azonban vigasztalölag

emelkedik ki a háttérben a Haza megmentett, kivívott alkot-

mányának nagyszerü alakja : és e z a z, a miért megnyúgo-

vással tekinthetünk e képre.

A kuruczvilág eseményeinek nagy változatossága , s a

benne fólmerülo jellemek éles küloubüzcísége képezi e kor ki-

váló érde.kességének magvát, míg a tanulságot fokénta végered-

ményból nieríthetjük. — Kolinovics tolvetése szerint *) több

mint nyolczvanezer, számításim szerint több mint s z á z-

ezer élettel kellett allazánakszegényebbé leniii, hogy a szath-

mári békepontok kivivathassanak. . . . Avvagy az a kor mely

az Ugyért e n n y i vert áldozott : nem méltó-é az utódok

teljcs figyelmére?! s nem méltók-é ez elhulltak arra, hogy a

késô század torténetirója rájok szentelje némi idejét?!

S mégis alig van Ilazánk torténetének korszaka, mely tti-

zetesebben ne lett volna ismertetve, feldolgozva , mint épen a

bennünket oly közelröl érdeklô Rákóczi-korszak. a melyhez pe-

dig annyi az adat. Valójában, szomorító volna cz elhanyagolás,

ha okai nyilvánságosak nem volnának. Ismerjlik ezen okokat, s

*) „Gabrielis Kolinovioa Seukvicziensis Commontariorum do Rebus Uu-

garicis Libri XIII."
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nyugodt lelkiismerettel mondhatjak el, miszerint а Rákóczi-

kor torténetirásának korábbi elhagyatottsága nem az utódok

hálútlanságában, nem a torténelirók bünös restségében : hanem

merôben tolünk nem fdggö,küls6 okokban gyökerezett. A mint-

hogy a legújabb ¡dókben. a midön e tiltó korülmények — las-

sankéntbár — múldogálnakvala: örvendetes munkásság támada

e téren. Az érdcm legfóbb koszorùja — mások egyes babérle-

velei mellett — itt is boldogult Szalay Lászlónkat,

nemzetünk ihlotett torténetiróját illcti, — a ki oly kiváló elô-

szerctettel csiiggött Rákóczinak korán. Leginkább az б örökbe-

csü muvei ébreszték fei olvasó-küzonségünkben azon nagy ér-

dckcltséget s a szokottnál élénkebb részvétet, melylyel ez a Rá-

ki'fzi korára vonatkozó munkákat fogadta s fogadja. Es e rész-

vct legbiztosabb tanújele annak, miszerint a nemzet müvelt ré-

sze teljesen belátta és méltányolja Rákdczi korának nagy je-

Icntosegét.

Örömteljes jelenség," s a nemzeti kozérzület helyes irá-

nyii fordulata ez, mert nem oly rég volt még az az ido, miko-

ron a borongó* Kölcsey honfi-bánatában majdnem szíve-szakad-

va zengette:

„ . . bujdosóknak sirja te

Pontusz határain :

Nem leng egy sóhajtás feléd

Hüv ének szárnyain Ia

— Fájdalom, hogy a ki a Rákéczi - korszak torténetirása

érdemében eddig is legtöbbet ton, s íényes talentománál fogva

leginkább volt hivatva ezentdl még többet tenni: fájdalom,

hogy a pótolhatlan Szalay életét épene mükodése közepette

oltotta ki az igazán könyörtelen halál.

De Szalay László elhúnytával nem szabad a kuruczvilág torté-

íic t irá sánale cine* niulnia. Kidölt ugyan az erds oszlop, s a nagy

feladat kicsinyekre szállott : hagyján, — hiszen a gyenge егбк

nmnkálkodásais jobb a teljes tétlenségnél 1 . . . ,
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En is e kicsinyeknek vagyok egyike.

Ám a feladat nagysága azért nem csüggeszt ei, sôt — mert

érzem a kitüzött czél szükségességet — számyakat kölcsönöz

roskad<5 erömhek.

Ötödik éve mar, a mióta minden meggazdálkodható ¡do

rnet kizárólag a kuruczvilág tanulmányozására, ismertetésére

fordítom, s azon szives részvét, melylyel honi tudósaink köre

sat. közönseg mind az onálló, oknyomozó torténetírás, mind

pedig a torténetbúvárlat mezején ezideig felmutatott niu-

veimet erdemükön felül fogadta : ösztönöz arra, hogy sze-

гбпу munkálkodásomat ernyedetlenül folytassam, s a jelcn vál-

lalattal is kilépjek a nyilvánosság ele.

Czélja e vállalatomnak : II. Rákóczi Ferencz korszakának

torténetét eddigelé vagy épen kiadatlan, vagy idokfolytán hoz-

záférhetlenné vált egykorú emlékiratok, naplók, okmányok, le-

vclezések stb. napfényrehozatala által világosítani, ismertetni.

Igyekeztera mindgyárt az elsö kötetet úgy szerkeszteni

egybe, hogy újat, s egyiránt becseset és érdekeset adhassak.

Szóljunk immár a folvett müvekrol egyenként.

1) Legeloször is az isteni-kegyelemhez fordulván, jónak

láttam e kötetet — egyszersmind magát a vállalatot — Rákó-

czinak azon tábori imájával nyitni meg, a melyet a val-

lásos lelkü Fejedelem —■ a kozhasználatuvá lett „Officium

Rákóczianum" kenetteljes irója — mindgyárt hadakozása

elején, 1703-ban szerzett volt, saját maga, valamint vitézei

használatára. Mily gyönyörü ezen fejedelmi imádság, melylyel a

harczoló Rákóczi „azó Urának Istenének orczáját

mindennaponengesztelni szokta," mily valódi bensó

ihlettséggel, Istenhez emelkedett buzgó lélekkelvan irva, s rö-

vidsége mellett mily alkalomszerñ : fölösleges volna fejtegetnem,

miután az egész a t. olvasó" elótt fekszik. — Torténelmi érde-

küvé vált ez ima nemcsak szerzójénél fogva, hanem fôkép az
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alta), hogy a Fejedelem azt mindgyárt háborújának elsô eszten-

dejében sok példányban kinyomattatván : napi imádságává Ion

úgy a táboraiba gyült vitézló rendeknek, mint abirodalmaalatt

levo egész magyar né'pnek.

Alólirott egy Debreczenben 1703-ban Vincze György ál-

tal nyomott példány után közli ; az ily példányok pedig mar

oly fölötte ritkákká váltanak, hogy csak igen kevés hazai gyüj-

teményben találhatók. Latin nyelvre fordítva azonban több

helyütt megvan ez imádság, egykorú másolatokban. (PL a He-

venessy-gyüjteményben.) Magyarúl annal ritkább.

2) Beniczky Gaspar naplója — mely kötetünkben

legtöbb teret foglal el — fo-fófontosságu kútfo. Szerzóje II. Rá-

kóczi Ferencznek bizodalmas belsö embere, magán-titkára volt ;

mint ilyent, napról napra a Fejedelem oldalánál találjuk 6t; el-

kiséri a tanácskozásokbaúgy, mint a táborokba, kiadott rendele-

teit cllenjegyzi, sot maga is diplomatiai kiildetésekben jar el,

(pl. 1711-ben Lengyelországban) ; a tervekbe nagyobb részint

beavatott, az escményeknek szemmel-Iátó tanúja, a íoszereplñ

egyéniségeknek személyes ismeroje ; folyvást a fejedelmi udvarban

él, a futárok szemei elôtt jönek és mennek az ország minden ré-

szeibôl s részeibe : és így mindenról mindgyárt értesül, s a han-

gulatot az elsô benyomás melegében adhatja és adja vissza.

Foljegyzései az 1707-ik év május 24-kétol — az ónodi gyü-

léstol — kezdve 1710. martius 1-jéigfolynak, s egyik napról a

másikra : úgy hogy belolök mint elsörendu forrásból megtudjuk,

hogy Rákóczi Fejedelem három egész éven át melyik

napon hol volt, mit mívelt, kikkel tanácskozott, kikkel ebédelt,

kiket fogadott el kihallgatásokon, raiként rendezte csatáit,

mino beszédeket tartott hadaihoz, ünnepélyes alkalmakkor mi-

ként volt öltözve, mikor és mily vadra vadászott? stb. stb. a

legkisebb aprólékosságokig. Vannak benne ezeken kivülnémely

részletesebb csataleirások : pl. a trenesényi és a romhányi üt-

kozetekéi ; az országgyülések és országtanács-ülések tárgyalá
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sait is mindíg bóven, az ügymenet rendi szerint leirja : melyik

napon mily ügyek forognak vala fenn, s miként döntettek el ? Szó-

val ezen napló a torténelmi adatok gazdagságára nézve megbe-

csülhetlennek mondható. Ezért bivatkozik rea többször Szalay

László is, mint kétségtelen hitelü kútíore, ,,Magyarország Tör-

téneté-"ben, s ezért látták által sajtó ala bocsáttatásának szük-

ségességét mar oly korán. Ugyanis a fáradhatlan búvár К o -

vacsics Mar ton mar a jelen század elején felku-

tatá, lemásoltatá, és nyomtatás ala rendezé e naplót : mint az

a nemzeü múzeumban levo gyüjteményében látható. A kinyo-

matás azonban akkor nem jöhetett létre, (valamint azl815-ben

Dr. R u m y által tervezett sein*), de az elkészített kézirat a múze-

umba tétetvén le : iróink legalább e másolati példányt használ-

hatták, a mint használta pl. Szalay. — Egyszerre 1862-ben—

most mar Istenben elnyügodott — H i d a s-K ürthi Nagy Ist-

ván kir. hétszemélynok úr azon kellemes tudósítással lepé meg

alólirottat, hogy Beniczky Gaspar naplójának eredeti kéz

irat á t sikerült mcgszereznie, — sót szíves készséggel ajánlá fel

azt számomra, midôn tôle kiadás végett leendô átengedését kér-

ném. A fólfedezési oromhírt s kiadási szándékomat azonnal

kozlém b. e. Szalay László tírral — mint a kirôl tudám, hogy

az ilyfélék mennyire érdeklik ; — ekkor említé elóttem, hogy

Beniczky Gaspar naplóját б is készül sajtó ala adni, azonban

természetesen a múzeumi Kovacsics-féle példányból, miután az

eredeti kéziratról nem volt tudoraása. Erre én kiadási szándé-

komtól rögtön visszaléptem, az elsôséget örömmel engedvén át

a nagy torténetírónak ; 5 azután, általam figyelmeztetve, Nagy

Isván úrhoz fordult, s az eredeti kéziratot tôle át is vette. De

egyéb bokros elfoglaltságai miatt lassan láthatván terve

kiviteléhez, mielótt ez ténynyé válhatott volna : hálala köz-

belépett. És így Beniczky ismétkiadatlan maradt.—En azonban

ösztönöztetve e nagybeesü napló torténeti-irodalmunkra nézve
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mindenesetre hasznos kiadásának tudatától, miután mar Szalay

kiadásának örökre el kellett maradnia : újra hozzáfogtam régi

szándékom valósításához, és az eredeti kéziratért az idöközbon

szintén elhÚHyí Hidas-KürthiNagy István úr ozvegyéhez,s fiá-

hoz Nagy István úrhoz fordulék. A kik — az elôzményekct is-

mervén — a legnyájasabb készséggcl engedék átkiadás végett

a kéziratot ; — a miért is kedves kotelességemnek ismerem

ezcnnel nyilvános köszönetet mondain : miután cgyedül az ö

s/.ivességoknek köszönhetcm, hogy Beniczky Gaspar jelen kia-

dását az eredeti kéziratból intezhetém. Hogy pedig a

Hidas-Kürthi Nagy István ur gyüjteményében levó ezen pél-

dány az eredeti, és Beniczkynek tul aj don kézirása:

azt az irás, betuk, és papiros azon korbeli jellegén kivül —

melyet avatott szeraek azonnal felismernek — határozottan bi-

zonyítja azon korülmény, miszerint én Rákóczinak több oly

eredeti rendeletét (a nemzeti múzeumi- és a gr. Károlyi-levél-

tárban), melyeket mint titkár Beniczky Gaspar contrasignált ,

egybevetettem e napló kéziratával: és az irás teljes ugyanazo-

nosságából tokéletesen megbizonyosodott, hogy a Nagy István

úr gyüjteményebeli napló Beniczky Gaspar tulajdon kezeiráía,

mi nd végig. — A napló irásának különbözo szimï tintáiból pe

dig az is látszik : hogy az ncm egyszerre, hanem részletenként,

— tan napról napra vagy legalább hétrôl hétre — iratott be a

szerzó által. Ismét újabb érv a benne följegyzett események és

datumok hitelessége mellett. — Az irás nyilván elárulja,

hogy gyakorlott kéztôl eredt, s a napló felosztása, kezelése ез

vezetése oly tiszta és pontos : a mint csak azt oly rend-

szeretô Fejedelemnek a mino Rákóczi volt, udvari ein-

berétól, titkáráiól — kit ига szigorá rendszeretethez szok-

tatott — várni lehet.

Anaplóerós papirosra, egész ív alakban van irva, s bór-

hártya — pergamen — táblákkal ellátva. E táblák egyikén levo
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fdljegyzésbôl tudjuk meg, hogy a kéziratl814-ben Gyurikovios

G) örgy pozsony-vármegyei eskiidt tulajdona volt ; — tan tôle

másoltatta le Kovacsics, a kinek példányán kivül Beniczky-

nék egyéb másolati példányát nem tudok.

Még csak egy megjegyzést. A raily fontos Beniczky Gas

par müve torténelmi tekíntetben: stylisticai szempontból épen

nem dicsérhetjük annyira. Rákóczi korában az egykori Szenczi

Molmír Albertek, Pázmányok, Magyariak, Telegdíek cröteljes

szép magyar irálya mar nem virágzott tobbé ; azon korban a

prózai styl nálunkegyátaljábanhanyatlásnak induit vala. A tör-

ténetirók közül tan csak az egy Cserei képez kivételt : a töb-

biek mind gyenge, vagy legalább nem erós stylisták. Igy a mi

Beniczkynk irálya is épen nem muvészi, nem correct, s —

egykét helyet kivéve — mégcsak nem is folyékony. Sôt na

mely constructióiból az következtethetö: mintha szerzö a

magyar nyelvet nem tokéletesen birta volna ; a határozott és

határozatlan ige-alakok gyakori hibás használatánál és fólcse-

rélésénél tünik ez ki leginkább. — Orthographiájáról mit

szóljunk? E tekintetben kora legjelesb iróinál is hiába keres-

nénk nyelvészeti szabályokon alapuld megállapodást : hogy ke-

reshetnénk tehát ô nála, a gyenge stylistánál ? ! Sokszor egy-

ugyanazon nevet is háromfélekép ir le : pl. R á d a i, R á d a y, R á-

daj stb. Amde munkájának torténelmi nagy beese, ada-

tainak gazdagsága, részletessége s hívsége mindezckért boven

k;'irpó4ol bennünket. Különben is, illôbb a torténetirót torténet-

irói, mint aestheticai vagy lingvisticai szemüvegen nézni.

3) Lássuk Szathmári Király Ádámmovét. Ezen

napló mintegy folytatója Beniczkyének; mindgyárt a kovetkezô

(I711)évelejénkezdiel, sfolytatja egészl717-ig, amely évben

ismét Mikes Kelemen veszi át a fonalat,s vezeti végig : a Rákóczi-

emigratió kihaltáig. Igy egészítik ki egymásteszomorú rege irói.

Király Adám hasonlóképen belsó' embere volt a Fejede
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lemneb, miként Beniczky: csakhogy nem oly fontos szerepben.

0 még fiatal legény vala, midön Rákóczival Lengyelországba

bujdosott, a holott is mint elókeló neines-csalâdbcli ifjú, bees-

küvék a Fejedelem udvarnokai — „inasai" — köze, kik mind

basonló családok ivadéki voltak. Mint ilyen, hün követte urát

Lengyel-, Német-, Angol- és Francziaországba, s csak 1717-

ben — midón Rákóczi Törökorszagba költözek — tért vissza

hazájába, agg szülóinek sürgetésire. Rákóczi, mint a köztük levö

viszonyból sejthetó, kedvelé a tanulékony, hiv és szeretetre-

méltó ifjut, — a kit mindenhová elvisz valamagával: — mi-

koron csak kevés kisérettel ment is — úgy a versailles-i udvar

fényes báljaiba , vadászataira , mint a grosbois - i klastrom

magányába. Ott látjuk ez ifjat nyargalni délczeg paripáján Rá

kóczi hat-lovas- hintaja ebStt a píírisi Vendome-téren ; ott lát

juk a Fejedelem kiséretében XIV-ik Lajos udvarának legragyo-

g<5bb ünnepélyein ; ott látjuk ura mellett a franczia király, vagy

ennek fiai Du Maine herezeg,Toulouse gróf stb. fejedelmek fogatain

uzetni a szarvast ;— ott látjuk 6t mindenütt Rákóczival. S napló-

foljegyzései épen azért, mert ily szcmtanutól erednek, igen be-

csesek: de még becsesebbcbké válnak azáltal, hogy Rákóczi buj-

dosásának e 1 s ö id ös zakát (1711—1717.) melyrôl eddig-

elé igen kevesct tudtunk, deritik fol elóttünk. Kár, hogy míg

magáról a Fejedelemról naponként és oly sokat ir: a vele buj-

dosó magyarokról csak ritkán és rövideden emléke/.ik. Ehelyett

azonban, mint udvari ember, bôven és érdekes részletekben Ie-

irja XIV-ik Lajos udvari eseményeit, ünnepélyeit, vadászatait,

idôtoltéscit, — minthogy mindezekben az б ura Rákóczi is

részt vôn. Munkája tehát nemcsak minket, hanem a franczia

udvar torténetét is érdekli; fôként figyelemreméltók e tebintetben

azon helyek, a melyek XIV-ik Lajos halálának s temetésének

részleteirôl szólanak.

Király Ádám stylusa valamivel könnyebb, folyékonyabb



- xiv -

mint Beniczkjé: ámbar szabályosnak az ové sem nevezhetÄ. Ые-

lyesirására nézve megjegyzend6,hogy o, mikor Francziaországba

mentek, a franczia nyelvhez még csak nem issejtett, s ezért a

franczia neveket hallas után, magyar orthographiáral irja le :

pi. „Mark i Torszi" = Marquis Torcy, „Verszálya =

Versailles, „T u I u z G r 6 f iu = Toulouse Gróf, „P o 1 i n y á k"

= Polignnc, stb. Azonban mind e neveket a kiejtés után oly

tisztán adj;i vissza, bogy magyaros orthographiája által zavart

£pen nem okoz, s a/, olvasó mindenütt könnyen megértheti. Jel-

lemzö, hogy késóbben, midön mar tanult s értett francziául : ja-

vítja helyesirását,s ugyanazon neveket most mar jobban irja ki,

pl. eleintén „Rui hon herczeg, bolonyi erdö, Santillyi" : utóbb

mar „Bourbon herczeg, boulognei erdô, Chantillyi" stb. ; sôt

naplójának vége felé ogész franczia mondatokat is vegyít fól-

jegyzósei kozé, mar majdnem tokéletes franczia orthographiá-

val. (1. a 381-ik lapon.) Mindezt, minthogy a szerzó iróiegyé-

niségét is érdekli : változatlanúl meghagyandónak véltem.

Szathmári Király Adám naplójának eredeti kézirata je-

lenleg — mint értesülok — Borsodvármegyében virágzó csa-

ládjának birtokában van ; én azon hiteles másolat után köz-

löm, a meljet Jankovics Miklós — a hires régiség-

gyüjtó — saját gyüjteménye számára „szóról szóra, söt

be tur 61 beturehíven* lemásoltatott. E gyüjtemény tud-

valevóleg a nemzeti múzeum birtokába keriilt. — ßzalay László"

1864-ben „II. Rákóczi Ferencz bujdosása" czímii, fölötte ér-

dekes munkát kezd vala meg ; ebben — melynek azonban fájda-

lom csak elsô két füzetít végezhette be — Szathmári Király

Adám naplóját használni akará: de nem mint müegészet, ha-

nem darabokn. szétszedve, egyes adatait — sokszor egykét

sornyit — terjedelmes diplomatiai okmányok kozé idórend sze-

rint illesztvén, sôt azokból oly részleteket, melyek az Ô kitüzütt

czéljára nem tartoztak, — el is hagyogatván. (V. 3. pl. az
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1711. oet. 8-iki foljegyzés * alatti részétnálam sSzalaynál; az

1711. nov. 13-iki foljegyzést, melynek Szalay kétharmad-ré-

szét kihagyta, stb.) Szóval, Szalay e naplót csak mint adattárt

akará müvének érdekeihez képest hasznáhii : míg én с helyütt

más czélbél, mint onálló mûegészet, a maga teljes épségében

közlüin. Ily kozlés még akkor i» szükségessé vált volna, ha

Szalay említett munkája végkép megjelenhetik : úgyde ebböl

csak egy darab, Sz. K. A. naplójának pedig épen csak eleje

látbatott világot, s az is, mint emlitök, egyes adataira szét-

bontva;és nem teljes szövege szerint. Vannak továbbá e napló-

nak oly részci (pi. az egész 1717-ik év),a melyek a bold. Sza

lay által ama müvében kituzött ezélra épen nem tartoznak :

ezeket tehát ô még munkája bevégezhetése esetében is közölet-

lenül hagyta volna. — Ekkép mindenesetre indokoltnak, sôt

szükségesnek itélém e naplót ezennel teljesen, a maga egész

épségében, minden kihagyás, vagy részekre szakgatások nél-

kül kiadni.

4)RádayPálnaplója. E mfinek szerzóje az er-

délyi kanczellária igazgatója, az Europa leghiresebb uralkodói-

nál kovetségeket viselt éleseszü diplomata, a nagymiveltségü

és sokat szerepelt államférñ, az ép oly jeles költö mint szónok,

a kitünö magyar és latin stylista, az öröknevezetessegü ÄRe-

crudescunt. . . .a manifestum irója: Rádai Rada y Pal.

(szül. 1677. július 2. t 1733. május 20.) Naplóját — ennek

eredetijc a péczeli gr.Ráday-levéltárt diszíti — a nemzeti múzeum

példányából közöljük. Elsô része, melyben saját életét irja le,

ezúttal lát e 1 ô s z ö г világot; második része : Benderbe val ó

kovetségi utazásának naplója, közölve volt ugyan mar egyszer,

t. i. a „Tudománytár" 1841-ik évi folyamában : de újrakoz-

lése ezen résznek is szükségessé vált, nemcsak azért, hogy az

clsô részszel együtt, mintegy egész et képezvejelenjék meg: ha-

nem fôleg azért, mert az igen terjedelmes „Tudománytár"
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széleskorfl tárgyai között egészen elvész, azon nagy gyûj-

temény példányainak elfogyása folytán mar meg nem szerez-

hetô, s csak egyes könyvtarakban elvétve található, továbbá mert a

„Tudománytár-aban a napló eredeti régi -magyarsága egószen

modernizálva van. Rádaynknak tartozunk azzal a tisztelettel,

hogymuvétúgy a mint б megirta volt, olvashassa a magyar

közönseg.

A mi Ráday Benderbe utazását illeti : aziikség e felôl

megjegyezni, miszerintXII-ik Károly svéd királyl. vagy Nagy-

Péter czar által 1709. június 27-kén Pultavánál megveretvén:

a török birodalmíiba, Bessarabia Bender nevü véghelyébe me-

nekültserege romjaival. Itta két hadakozó fél között a békeal-

kudozások megkezdödtek. XlV-ik Lajos franczia királyt kérék

fel kozbenjáróúl, ez pedig szovetségesére II. Rákóczi Ferenczre

bizza vala a békeszerzést. Igy külde* ki aztán Benderbe Rákó

czi meghatalmazottjakép kedvelt hívét Rádayt, — a kinek ím

e kovetségi útját irja le a közlendö napló. Ráday huzamosab-

ban idozött Benderben, de küldetése eredményre nem vezetvén:

1710 folytán visszatért honába, a honnét a kovetkezó évben 5

is követte Fejedelmét mint bujdosó, a lengyelek fóldére. A

többit elmondja б maga, naplója elsô r6szé"ben, s clmondja

Szathmári Király Ádám, a ki valamint Rádayról, úgy Benicz-

kyr61 is megemlékezik.—Rádaynak benderi naplója nem befeje-

zett cgész ; úgy látszik, dolgainak túlhalmozódása nem engedett

' idôt neki folytatására és bevégezésére. Azonban így is becses

toredék az.

5) A szécsényi országgyülés diariuma s

torvényczikkei. E nevezetes gyülésrol, a melyen a Rákó-

czit követ6 magyarság szervezkedett, Confoederatióvá alakult :

nyomtatásban eddigelé csak e g y napló-t ö r e d 6 к jelent meg,

Lngossy József által a felso-bányai városi levéltárból közölve,

az „Üj Magyar Múzeum-"ban. Kéziratban létezik még egy na
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gyobb. bevégzett diarium : Csécsy János, 8árospataki akkori ta-

nártól — ki ama gyülésen követi minôségben maga is jclen

volt — latin nyelven hva. A harmadik, szintén teljesen be-

fejezett és magyar nyelven irott egykorú napló a nein-

zeti múzeum konyvtárában 664. fol. bung, jegy alatt öriztetik:

eddigelé nem közölve, nem ismertetve. E naplót juttatom ez-

uttal napvilágra, megemlítvén, hogy hoja a Felsö-Magyaror-

szág egyik legrégibb családjábóí származott Llpóczi Ke-

czer And ras volt, az 1687-ben Caraffa parancsára az eper-

jesi mészárszéken kivégzett hasonnevú apának fia. E napló ter-

jedelmesebb, pontosabb, és a küzdolgokba sokkal mélyebben

beható" a felso-bányainál, — s az országgyülés megnyitásától

bevégeztéig napról-napra folytatott foljcgyzései szakavatott

j.'irtassággal, tárgyilagossággal, s a fennforgott ügyek alapos is-

meretével vannak irva. Ha hozzávcszszük a szécsényi gyülésnek

vele egybekapcsolt okmányait és tórvényczikkeit, melyek teljes

szövegeik szerint közöltetnek Keczer által : elöttünk ál-

ama nevezetes országgyülés képe, a maga valódiságában. —

Erdekesnek véltem e munkához illeszteni a szécsényi ország-

gyülési tábor azon egykorú hü térrajzát, raclyet Csécsy János

a hely szinén. 1705. sept. 29-kén — tehát még a gyülés tar-

tama alatt — a legpontosabban(„a ccuratissima Delineation)

rajzolt. E rajz Csécsy diariumának a nemzeti múzeumban levo

egyik példányában van meg, s a jelen kötet elején látható кб-

nyomat annak mind nagyságára, mind a rajz és betuk vonásai-

nak teljes azonossngára nézve leghívebb masa, fac simile-je.—

Helyén leszen itt megemlíteni, hogy azon — mint rajzunkon lát-

hatô" — valamennyi sátornál nagyobb „Tentorium Regni" (Or-

s zág sátora) az, melyben a fölkelt magyarok „Szovetséggé" alakál-

tak ; az a sátor, *a mely két évvel késôbb Ónodnál is felvonat-

ván — a sajo-körömi mezôn — benne a fölzüdult rendek Ra-

kovszkyt és Okolicsányit összevagdalak ; az a sátor, a melyben

II
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szintén Onodnál az abrcnunciatió a rendek által kimondatoti,

s I. József : „Eb ura fa kó! Józsefcsászár tübbénem

királyunk !Й a hangulat izgatottságát jellemzö felkiáltással

trónvesztettn^k nyilváníttatott „Furcsa,hogy e s¡ítor b é с s i

szabó által készíttetett !" jegyzi meg rea«— Zweig selyme-

czi bányatiszt adata után — elmésen Szalay. („Magyarország

Torténete« VI. k. 270 1.)

Ennyit véltem szükségesnek bevezetésül elmondani a jelen

kötctbez; a többiröl szóljon maga a tartalom.

Végül még csak azt jegyzem mcg, miszerint a közlött inú-

vek helyesirását — hogy az eredeti szöveghez annál bívebb

legyek — meghagytam ugy a mint ók magok irták, kivévén

némely lielyütt eloforduló olyas aprólékos változtatásokat, a

melyeket a régi hibás orthographiából eredó' értclmi homá-

lyosság elkerülése végett lehetetlen volt nein tennem; tettem

pedig a közönseg azon nagyobb része kedvéért, mely ama

régi, elavult orthographiával nem cléggé ismerös.

Ha vállalatom az olvasók részvétével fog találkozni: foly-

tatandom azt. — A második kötet tartalmát fölötte érdekes

mflvek képezendik: Rákóczi helytartdja és fótábornagya a

lángeszu, szikrázó elméjü, és mindcn ízében tôsgyokres magyar

Bercsényi M i к 1 6 s gróf levelei, melyeket a kurucz-

világ folytán báró Károly i S á n d о г tábornagyhoz

irt vala. Az írói világ még nem is sejti, mily torténeti s egy-

szersmind irodalmi kincs rejlik e levelekben. Hala gróf Ká

roly i György koronaör б excja nagylelkü9égének, a

ki dús nemzetségi levéltárát elôttem megnyitván, ezáltal lehetóvé

tette, hogy ezen eddigclé csak egy-két biivár által ismert kin
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csek nein sokára napfényre jöjjenek. — Ugyancsak a második

kötetben szándlkozoui közleni az ó n о d i országgyü-

1 é s egy még kiadatlan diariumát is, az ezcn pyiilés elé ter-

jesztett fejedelmi proposítiók egykoru magyar szovcgével

egyiitt , melyet az eredeti fogalmazvány

atan leend alkalmam kozzé tenni.

Addig is Isten velUnk I

Pest, november i-jén, 1865.

Thaly Kâlman.

*) Dr. R u m y Károly Gyoïgy „Mouumeiita Hungarica Sermone Na

tivo Scripta, azaz Magyaroknak Magyar Nyelven irt Emlékezetes Irásaik"

ozi'mü munkája (Pest, 1815.) elobeazédében (I. к- XIX. 1.) az általa ezen

gyüjteményében kiadandó míívek kozé sorolja Beniczky G i s p a r nap-

lójit is, — de a szándék csak szándék maradt.

II*



г



RAKÓCZI IMADSÁGA.

1703.





„Felso-Vadászi Rákóczi Ferencz

Fejedelem és Saáros-Vármegyei Orokos-Fó'ispán Magátúl

a Kegyelem -szerént formáltatott

ala zatos Imádság,

mellyel az '6 Urának Istenének orczáját mindennapou

engesztelni szokta.—Nyomtatás által kozonségessé tétetett

mostan a végre, hogy a Birodalma alatt levo V i t é z 1 15

Magyar N é p is az 'ó Kegyelmes jó Urát s Fejedelmét a

buzgó imádkozásban követni megtanúlja.

Debreczenben nyomtattatott Vincze György által, 1703.

Esztendöben."

Uram Isten, igazságnak kútfeje, és kegyelmességnek

kimeríthetetlen forrása, ki a Te parancsolatidnak osvé-

nyétól eltévelyedett Népedet szolgálatnak igájával meg

szoktad büntetni, hogy megtorvén az ö nyakának ke-

ménységét, minekutánna hozzád folyamodik: amintbün-

tetésben igazságolat, úgy a Te engedelmességedben es-

mértessed meg vélle való kegyelmességedet.

Megvalljuk Uram ! Atyáinknak hamisságát, esmér-

¡ük mindennapi vétkeinket, kikkel tégedet édes Atyánkat

megbántván, méltán ostorodat tapasztaljuk. Megérdeni-

lettük Uram! hogy a mi Nemzetünknek dicsossége ide-

genekre szálljon, és a mi fiaink idegen Nemzeteknek igája

ala vettessenek ; méltók vagyunk hogy eltöröltetett mag
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vunkkal együtt veszszenek el a mi Nemzetiiuknek Neve,

mert tetölled : Istenünktöl Királyunktól és Urunktól el-

távoztunk ! — Mindazáltal О ! Kegyelines Urunk, tekint-

sed meg e nyomorúságoknak tengerében siránkozó Né-

pedet, hallgasd meg a sok szegényeknek, 0¿vegyeknek,

Árváknak, és neked könyörgöknek kiáltásokat, lássad

az ártatlanoknak és töled bosszúállást kéroknek kiönte-

tett véreket, és el ne felejtsed irgalmasságidat, mellyeket

regenten választott, de fogságban tartatott Népednek

méltóztattál megmutatni; és mivelhogy elménket szaba-

dulásunknak igyekezetére méltóztattad megmozdítani :

cseJekedetinket igazgassad, karjainkat eró'sítsed, fegyve-

rinket élesítse l, — hogy kegyes akaratodat teljes eró'vel

követhessük! Adj Uram azoknak, kiket Vezéiinkké

akartál tenni, rendelésekben bolcsességet, az ellenkezö

dolgokban erosséget, a szerencsés állapotokban tartóz-

kodást, a hadakozásokban bátorságot, az álomban vigyá-

zást : hogy a Te akaratodnak útán járjanak. Kornyékezd

meg Uram Isten Tábbrinkat, és azokat a Te irgalmassá-

godnak palástjával koriiyülvévén : a mi ellenséginknek

leselkedésektül oltalmazzad; kergesd el strázsálóinknak

álmokat, hogy készületlen ne találtassunk; légyen a Te

Angyalod orizímk és kalaúzunk a harczolásban, ki az

álgyúknakéspuskáknakgólyóbisit elszéleszsze,és mikép-

pen az Izráel Nemzetségét a tengeren száraz lábbal : úgy

bennünket a mi ellenségünknek rendelt seregei között

boldogúl vezessen ! Egy szóval, engedd meg édes Urunk

és Kegyelines Atyánk, hogy visszafogadván kebeledben

Népedet : a Te parancsolatidnak útaitól el ne tévelyed-

jünk, hanom a Te igazságodat megorizvén, csendesség-

ben és békességben a mi útaink igazgattassanak. Ki ben

nünket megmérhetetlen kegyelmességed szerént terem-

tcttél.és megváltottál a mi Urunk Jézus Krisztua által, ki

Teveled és a Szent-Lélekkel él és uralkodik mindörökkön

örökke, Amen. —

»at» —
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BENICZKY GASPAR NAPLOJA.

1707-17IO.





DIARIUM

Negotiorum apud Excelsam Suae Serenitatis Princi

palis ас Ducalis Domini Domini FRANCISCO II. EÁ-

KÓCZY de Felsö-Vadasz (Titulus) etc. Aulam, quotidie,

publice continctorum, succincte appositum. ас a tempore

coepti Generalis Conventus , ad Campum Onod Statibus

et Ordinibus Regni Hungariae Confoederatis per Suam

Serenitatem indicti, vili sane, ast fideli cálamo per me

Casparem BENICZKY, Suae Serenitatis Principalis ас

Ducalis Privatum Secretarium elaboran inchoatum, Anno

Domini Millesimo Septingentésimo Séptimo, die vigésima

quarta Mensis Maji, in Castris ad Sajo-Körüm positis.

Ubi notandum occurrit, non mearum fuisse partium

abdita , et occulta secretorum arcana tanti Principie

rimari, aut quae in solitudine gesta sunt , scriptis man

dare, adeoque si qua die parum de occurrentijs apposi

tum foret, in publico nil continctum fuisse, intelligatur,

cum eundem Serenissimum , ac Benignissimum nostrum

Principem, non vilibus et inanibus quotidie, sed utilibus,

arduis, ac Herculeis plane laboribus occupatum fuisse,

et esse , tot praeclara, in vindicanda perditae Avitae Li-

bertatis Patriae , edita facinora , perennatura Nominis

immortalis cum gloria, testarentur.

1*
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1707.

Anno Domini Millesimo Septingentésimo Séptimo, a

die 24. Mensis Maji, s következendö парок alatt mi tör-

tént , és melly kölsö királyok, vagy Fejedelmek, s Or-

szágh követtyei, Méltóságos, Uri s Förendek valának a

Fölseges Fejedelem II. RÁKÓCZY FERENCZ etc. Ke-

gyelmes Urunk eö Fölseghe Fejedelmi Udvaránál.

24. Mensis Maji Szerentsrül Körömi mezöre , közöl

Onodhoz, az hova is az Ország Gyülése eö FolségétíÜ

hivogató Levelek âltal az egész Magyar Haza Statussi-

nakhirdettetett: az Fölseges Vezerleö Fejedelem Kegyel-

mes Urunk, sok Uri 's Förendekkel , Méltóságos Gene-

rálisokkal, jeles Vitézekkel és szép Seregekkel, egyszer-

smind mar egynéhány öszvegyült Nemes Vármegyék

Statussival együtt, a kik eleiben еб Folségénck az Tá-

bor-helyrül mentenek, és szerencsés Erdély-Országábúl

való visszatérését, nem kölömben azon Nemes Országnak

Fejedelmi székében való helyheztetését eiS Folségének

hosszú Ceremoniâval üdvozlették, — délután mintegy öt

ora tájban, nagy, és ebben a' Magyar Vilâgban nem sok-

szor látott Pompával eö Folsége beérkezett. — Legelö-

ször is eö Folsége elött mentenek Erdély-Országlii Szé-

kely Vörös-Lobogos két Seregek , azok után karabílyos

Regiment, utânnok eö Folsége vezetékjei aranyos szerszá-

mossan, és Fö-Lovasz-Mestere Nemzetes Vitézleo Giczej

Sigmond , azután Hop - Mestere eö Folségének Otlik

György magánossan, eokglme után Udvari-Kapitány és

Marsalk Tekéntetes Vay Adám, ki után is rendessen ket-

ten-ketten Tekéntetes Senator Urak, és éppen eö Fölse

ghe elött két Méltóságos egyike Fo-Generális Bercsényi

Miklós ur, másika penigh Károlyi Sándor Mezei-Marsalk

Generalis urak, azok után magha a' Fölseges Fejedelem
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egy szép pompas Török pej paripán, Király-szino Bár-

sony köntösben, és fekete kolcsak-tollassan jött ; eö Föl

sege mellett két föllyül a' Nemes Seregbül való iffiak,

és Gavallérok, azok után sok Uri-, és Förendek, Vár-

megyebeliek, és Fejedelmi Udvara népe Kornétástúl, Pár-

ducz-böressen, és forgóssan, s más mezei Seregek men-

tenek. Rendet állván azért egy felöl Szíkelek Karabilyо -

sokkal , másfeló'l penig Deliák (Deliac) Franczia Gyalog

Granatíros Regimenttel, vár-forma való sátor elött eö

Fölsege leszállott, és abban bément, bekésérvén eö Föl-

ségét Generálisok, Senator Urak, sok Uri 's Förendek-

kel együtt, az hol is kevés ideig késvén , kiki maga sá-

torához ment, és az nap otthon contineálta magát,

25. Nagy freqventiával oszvegytílvén Méltóságos

Fo-Generális Ur Bercsényi Miklós , Károlyi Sándor Ur

Mezei-Marsalk , jelenvaló Nemes Vármegyék Státussi-

val együtt az Folséges Fejedelemhez, jóllehet mindgyárt

az nap kész lött volna eö Fölsege az elsö Sessiot incho-

álni , mindazonáltal a' nagy árvizek miatt az praefigált

terminusra rea nem érkezhetvén a' Nemes Vármegyék,

a' kik ugyan részerint mar utban is voltanak, míglen

azok egészen nem confluálnak: tetczett mindaddigh a'

Folséges Fejedelemnek a' publica Sessióknak elkezdését

differálni. Hogy azért azalatt is, majd elkezdendö Ország

gyülésén, az közönseges ügynek az propositiók által

való rendes folytatása jó karban vétetodgyék: annak

modalitásárúl oszvegyüjtvén a' Tekéntetes Senátust a'

Folséges Fejedelem, az nap azaránt consultatio tartatott.

26. Megparancsolván az Folséges Fejedelem né-

mely Senator Uraknak és Secretariusoknak , hogy az

Ország eleiben terjesztendö proposítiókat papirosra te-

gyék, distractionak és mulatságnak kedvéért (hétfón

mindenkor azonkivül is kemény és irtóztató Németh

Rabságábúl Isten erös keze által kiszabadulásának em-

lékezetire nézve eö Fölsege böjtölven egész nap) Méltó

ságos Fö- Generalis Urral 's Károlyi Sándor Generálissal,

és Gróff Csáky Istvánnyal 's több Fejedelmi Udvara né-

pével vadászni kiment, az honnant is szerencséssen vissza
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térvén eö Folsége , sokáig és majd egész estig meghirt

Méltóságos Urakkal Országunkat illetö dolgokrúl con

férait eö Folsége.

27. Együtt lévén az egész Senatus az Folséges Fe-

jedelemnél, és tegnapi munkájokat repraesentálván né-

mely Senator Urak, aztat a hol kivántatott immutálták,

a hol penigh köllött modificálták , más publicumoknak

folytatásához ezután hozzá fogván.

28. Némelly Nemes Vármegyék elérkezvén , és az

Folséges Fejedelemnél magokat insinuálván , az nap az

Ország Sátorát kivonyatta eö Folsége, és semmi publi

cum nem lévén, Méltóságos Fft-Generális Urral, Károlyi

Sándorral Mezei-Marsalkkal, és Gróff Csáky Istvánnyal

vadászni kiment eö Folsége.

29. Az nap is némelly Nemes Vármegyék compa-

reáltak, a', Folséges Fejedelem penigh az Ország Sátorá-

ban az egész Senatussal, és sok Uri 's Förendekkel Mis-

sére menvén, annak meghallgatásaután maga Sátorában

ment, és az nap magánossan sokat Méltóságos Fö-Ge-

nerális , és Károlyi Sándor Mezei-Marsalk Urakkal , 's

más Uri-rendekkel conférait eö Folsége.

30. Nehezen tíírvén a' Folséges Fejedelem némely

Vármegyéknek késon való jöveteleket , hogy az elkez-

dendö Ország gyülésének Sessiói továb mar ne différa-

lódgyanak, non obstante unius aut alterius Comitatus

absentia, holnapi napra az elsö sessiót méltóztatott ren-

delni eö Folsége, megparancsolván, hogy az ollyaténok-

rúl, ha legalis ratiot késon való jöveteleknek nem ad-

hattyák : Articularis poenát desumállyon az Ország. Az

nap is azomban alkalmassint confluáltak a' Nemes Vár

megyék , úgy hogy az egy Trencsén, Nyitra, és Turócz

Vármegyéken kivül az egész Vármegyék jelen voltanak.

A' Folséges Fejedelem penigh Senatoriális Deputatiót az

nap is hirdetvén, circa publica foglalatoskodott.

81. Mintegy nyólcz ora tájban nagy frequentiával

oszvegyülvén az egész -Statusok az Ország Sátorához,

és maga a' Folséges Fejedelem is az egész Senatussal,

hogy az Ur-Isten tegye szerencséssé azon elkezdendö
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Ország gyülését, és maga Sz.-Lelkivel igazgassa , nagy

devotioval Misset halgatott, a' kinek is végben való mé

lletele után vissza maga Sátorában ment eö Folsége. Az

hátra maradott Nemes Vármegyék is azalatt compareál-

ván, minekelötte maga eö Folsége publica Sessióra bé-

menne : Krucsaj Istvány Senatorialis Secretariust ala a'

Statusokhoz küldette, az kinél is a' Nemes Vármegyék.

és per consequens per Regales invitáltatott Urak Lai-

stroma lévén, rendre szóllitotta a1 Nemes Vármegyéket.

és az Urakot is, feljegyezvén a' kik vagy elmaradtak,

vagy Plenipotentiariusok által compareáltak. Felvévén

azoknak Laistromát: a' F.olséges Fejedelem is tizenegy

ora tájban az egész Senatussal, és más egyéb sok Uri, 's

Förendekkel ala jött a' Statusok kozzé. Nagy alázatos-

sággal , reverentiával , és [örömmel az egész Statusok

excipiálván eó' Folségét : mindnyájoknak nevével a' Mél-

tóságos Egri Püspök eö Folségét üdvözlette, aggratulál-

ván szerencsés Erdély-Országábúl közikben való vissza-

térését, és azon Országnak Fejedelemségében való hely-

heztetését, kiben hogy az Ur-Isten szerencséssen sokáig

eö Folségét éltesse és tartsa, szegény Magyar Hazánk

szerencséjére is : alázatossan kivánta, 's az egész Ország

eránt való atyai gondviselését köszönte. A' Folséges

Fejedelem viszont édes hazájához való tokéletes szere-

tetit, mellyet szüntelen való gondviselésével , és csupán

csak réghi, óhajtott Szabadságinak helyre való hozatá-

sának Istenes igyekezetivel, életinek nagy veszedelmivel

ekkoráig is contestálta, és az egész Keresztény Világ

eleiben atta, hosszu sok szép ratiókkal declarálván: Feje-

delmi szivének szomoruságát megjelentette , hogy tudni-

illik egynémely Vármegyék nem gondolván ezen nem-

zetséges ügyünknek promotiójával, szántszándékkal ab-

strabálják magokat, és késobben, nem mint köllött volna,

compareálnak ; hogy azértaz ollyaténak Articularis bün-

tetést subeállyanak, és non obstante unius aut alterius

absentia a1 publica Sessiók ezután continuáltassanak,

declaráltatott.
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MENSIS JUNIUS.

1. Junij. Irás szerint való propositiók az egész Sta-

tusok elött , jelenlétében az Folséges Fejedelemnek , el-

olvastattak, nem külömben azon propositiókat facilítalo

modalitásis, kiknek leirása delatan az Ország Sátorá-

ban rendeltetett.

2. Aldozó - Innepnek interveniálása miatt publica

Cessio nem volt, hanem délután ugyan tegnapi irás

szerint való propositióknak ledictálása continuáltatik,

és hogy kiki maga sentimentumát, azoknak effectuatiója

eránt, az baza szorgos szüksége azt hozván magával, ad-

gyon, eöFölsege által megparantsoltatik. Némely nyug-

hatatlan és Istentelen 's Nemzetünk Szabadságát alat-

tomban rontani kivánó elmék azomban meghasomlani ki-

vánván a' Nemes Vármegyéket a' Senatustúl , és azon

propositiókat bal-itélettel magyarázván , mindenképpen

azon voltak , hogy per Circuios dispartiálván a' Nemes

Vármegyéket, nomine collectivo , et non singillatim et

seorsive contradicállyanak. Ezen Istentelen szándékjok

még akkor titokban látczott lenni, de következendö na-

pokban világosságra jött.

3. A' Folséges Fejedelem, hogy annyival is accele-

ráltassanak az dolgok, hallván Német ellenségnek Dunán

által való készííletit , ki eilen ugyan elég Magyarság

küldettetett eö Folsége által , és az Ország gyú'lésének

az eö Securitásárul is elégképpen prospiciáltatott: elmé-

jeket kivánván az ledictált propositiók eránt venni a'

Statusoknak, mindnyájan halgatásban voltak , kivánván

azután azoknak ruminatiójára holnapig való respíriu-

mot , az kit is az Folséges Fejedelem megengedvén , és

pro sinistre praesumpta diffidentia praecipitálni nem

kivánván : azon Sessio solváltatott , ugy mindazonáltal,

hogy minden Nemes Vármegye seorsive maga Sentimen

tumát adja be.

4. Ruminálván a' propositiókat a Statusok, közön-

séges akarattal a' Subsidiumot, két milliombúl állót, fel
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ajánlották ugyan az mostanihadakozásra: mindazonáltal

sok felé járván némelyeknek elméjek, tanácslották, hogy

Fiscálitásokbúl, és az Ország proventussábúl 's Bányák-

Ml kitelhetik azon két Millió, és ha az elég nem volna,

az bene mérita personáknak conférait Jószágokat is

visszavenné eö Folsége; mellyre felkiáltván az hadi

tisztek, éppenséggel annak consentiálni sok helyes rá-

tiókra nézve nem akartak, némelyek penigh, az kik ha-

zájoknak szükségétszivekhezkozolyebb eresztették, olly

Sentimentummal voltak , hogy tized-részét mindennek

akárki is adgya elö. A' Folséges Fejedelera penigh,

annak leghigazságossabb modalitásrúl gondolkodván,

non per modum fiendae realis decisionis , sed per for

mant dandae eatenus Suae Benignae Opinionis , kivánta

azt, hogy mindUr, mind szegény, attúl a' mié kinek

vagyon, adózzék, nem lehetvén ragaszkodni se Fiscálitá-

sokhoz, se Bányák és Harminczadok Proventussához, a'

kiknek ugyan nagy hire vagyon, importálnak is eszten-

dcmkint egynéhány százezer forintokat, de respectu

tantae Patriae necessitatis nem derékdolog, niivel azok-

búl Ártelleriához szükséges requisitumokat, és killed Or-

szágokbúl a' hadak számára kölön-kölönfele materiálé-

kat eddig is szerzett az Ország. Ezekben capacitáltatván

magokat a' Statusok, a' rézpénz follyásának consentiálni

némelyek nem akartak, hanem legislegeloször Nemes Bars

Vármegye részérül egy Fejér-Baráth, Nyitra Vármegye

részértílodavaló Vice-Ispány, Turócz részérííl penigh Ra-

kovszky Menyhért contradicáltak , in eo puncto , hogy

Jószágot váltani, és adósságokat fizetni ne légyen sza-

bad. Comperiáltatván mingyárt azon Sessióban , hogy

nem a Vármegyék, kiknek nevezetit praeficiálták, hanem

niagok akarattyok légyen az: Contradictiójok nem accep-

táltatott, azon okbúl , hogy kérdeztetvén : ha az egész

Statusok consentiálnak-é , vagy sem ? senki nem récla

mait, 's azért is hogy a szegény Nemesség és Katonaság

felkiáltván, magok voxával superálták öket. Hogy penigh

itt is a' Folséges Fejedelem minden disinteressentiáját

pro Suo Benigno Ducali Muñere megmutassa, és minden
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scrupulusokat tollálhassa : maturioris revisionis gratia,

e jövö hetföre azon rézpénzaek dolgát kegyelmessen el-

hallasztotta eö Folsége.

5. Vasárnap interveniálván , délelott miad a' Föl-

séges Fejedelem, mind penigh más Uri- 'sFörendek, kiki

maga módgya szerint devotizáltak , délután penigh a'

Folséges Fejedelem egy kevés idó're M. Fó'-Gen. Urral,

Károlyi Sándor Mezei-Marsalkkal, és Fejedelmi udvara

népével nyulászni kiment, az honnau is visszajovén,

és azon Urakkal conferálván, azután magánossan való

irások körül foglalatoskodott eö Folsége.

6. Minekutánna a' Statusok az Ország Sátorában

oszvegytíltek volna, sokan, nem mikínt facilitálták vol-

na a' Folséges Fejedelem kegyelmes propositióit , de

mikínt idÓ4 vontattak és a' Conventust extrahálták

volna, mesterkettek benne , nem gondolván a' Folséges

Fejedelem sok szép declaratióival , szives expectoratiói-

val, és Isten Torvényszéke eleiben való maga számadá-

sának appellatiojával ; az mint is midön rézpénznek az

ö dolga elobozódott volna: a' Váczi Vicarius Berkes

tizenbárom Vármegye nevével felkelvén , az eilen con-

tradicált. Melly dolgot nyilvánvaló scissiónak, és alat-

tomban való factiónak látván lenni mind a' Folséges Fe

jedelem, mind penigh M. Fo-Generális Ur és Locumte-

nens, 's más Méltóságok : ha plenipotentiája vagy mi

activitása az egész tizenhárom Vármegyétül vagyon-é ?

kérdezték, holott ide a N. Vármegyék non qua LTniver-

sitatis nomine sumpti egy vagy. két ember által magok

voxának eloadására, hanem minden Nemes ember tulaj-

don maga személyében, jelen való létére, convocáltatott,

hogya' szerintvoxot is adgyon; az ki eilen midön recla-

máltak volna , hogy csak némelyek incselkedésébül , és

nem kozakaratbúl a' N. Vármegyéknek lött : (a' mint

azután maga is recognoscálta Váczi Vicarius) vége Ion

Condradictiójának. Felháborodván ezen, igaz szivbéli

effervescentiájával , mind a' Folséges Fejedelem, mind

penigh a M. Fo-Generális Ur : declarálya az egész Or

szág elött, hova igyekeztek azok, a kik magok Istentelen
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és nyughatatlan, hamis irási által, nem gondolván hitek-

kel, se szoros Confoederátiónak mivoltárúl: sok Nemes,

ellenséggel határos Vármegyéknek elméjeket defectióra

sollicitálták, kinek a gyümölcse itt is kitetczett, hogy a'

Nemes Vármegyéket a' Folséges Fejedelemtül , és Sena-

tustúl elszakasztani igyekeztek; kik közu'l Nemes Turócz

Vármegye volna , a' ki ez elmult Januarius havában az

egész Nemes Vármegye nevével, egy bizonyos Confoe-

deratiótul elpártoló Levelet, más hat — ellenséggel hatá

ros — Nemes Vármegyéknek irt volna, és mássokhamis-

sági között a' mostani Impositákot, kiket magunk Con-

servatiójára adgyuk, Németh ideiben való sullyos és elvi-

selhetetlen terheknek praeferálta, 's azáltal a' Folséges

Fejedelmet méltatlanúl böcselenitette. Ad dandam azért

scripti hujus ralionem eloszólitván Turócz Vármegyét:

Rakovszky Menyhért és Okolicsáni Kristóf azon Vár-

megyének Vice-Ispánya elöjöttek , 's elolvastatván a

Levelet, midön helyessen meg nem menthették mago-

kat, és nemcsak tétováztak a' dologban , hanem inkább

akkor is aperte azon hamisságokat manuteneálták : a'

Folséges Fejedelem az Országtúl könyves szemmel, és

Fejedelmi szivének nagy keserüségével bucsuzott; kit

látván, az egész Ország felzendú'lt ellenek , és Folséges

Urunk lábaihoz borúlván el nem akarták ereszteni , ba-

nem felkiáltottak, hogy megollyék öket; a' mint is min-

deneknek szeme hit tara Rakovszky Menyhértet ott az

Ország Sátorában oszvevagdalván, lábain fogva ki von-

ták , és Sátoron kivül megolték ; Okolicsáni Kristóf

penigh az Ország Sátorábúl kiugorván , a' Sátor mellett

üszvevagdaltatott ugyan , de akkor meg nem öletett.

Nagy tumultúe lévén az Ország Sátorában, hogy némely

ártatlanokis neszenvedgytnek : a' Turócziakot egészlen.

az kik nagy veszedelemben voltak , árestumban tették.

Rakovszky testit penigh egész nap ott heverni engedték,

és Okolicsáni Kristófot examinálván , maga Sátorában

vitték a' Francziák , és Borbélyt melléje adván, kötöz-

gették.

7. Minekelötte öszvegyültek volna a Statusok, a"
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Hóhár két ökrön Rakovszky Menyhárt testit a Táborúl

mezöre kivonta, és ott égi madaraknak eledelííl hatta.

Azután penigh a' Státusok concurrálván , a tegnapi Ca-

sust nemcsak approbâltâk, hanem hogy hasonló halált.

szenvedjen, valaki az árultatásban tapasztaltatik : decre-

tálták; kinek ereivel Okolicsáni Kristófot is megsen-

tentiázták. Turócz Vármegye zászlója penigh az Ország

Sátora eló'tt letépettetett, és az Árestansok Méltós. Can-

cellárius Zennyei Istvány Ur által examináltattak ; de

meg nem bizonyosodván semmi is reájok , árestumbéli

büntetésekkel megelégedett az Ország. Okolicsáni Kristóf

ujonnan examináltatott Senator Ur Kajali Pal, Brigade

ros Szent-Péteri Imre , Obester Szalai Pal , Szent-Iváni

Raphael , és Generál-Adjutant Daniel György által , 's

egyszersmind is intimáltatott neki , hogy készülljon a'

halálhoz. A' Confoederatiónak nagyobb erejére nézve

megparancsoltatott a' Nemes Vármegyék Vice-Ispányi-

nak, hogy az kik a' hiteket le nem tették volna , dete-

gyék, és mindazoknak, 's mind azelottvalóknak Laistro-

mát a' Folséges Fejedelem kezéhez külgyék.

8. Egyenlö akarattal végzette az ország rézpénznek

az eö follyását, devalválván a' Libertást négypolturára,

ollyformán, hogy mind adósságokat fizetni, mind penigh

Jószágot váltani, observatis conditionibus Literarum,

légyen szabad. Es hogy nagy sokasága és elbtfvolése

miatt újabb confusióba ne essék az Ország: determinálta-

tott, hogy az restantiákban ugyan tiz polturában fog

acceptáltatni , és pénzvero helyeken két milliomig bi-

zonyos jellel meg fog jegyeztetni, ugy hogy azután nem

másféle, hanem az a signait acceptáltassék ; kinek szíík

volta miatt nagyob böcsületben fog lenni, és fejér-pénz

is fog currálni. A' Poltura penigh maga valoraban meg-

maradott.

9. Okolicsány Kristóf exequáltatván a' Táboron

kivííl publice, a' Folséges Fejedelem kegyelmességébül

eltemettetett. A' Státusok penigh ujonnan confluálván

az Ország Sátorában, az hol de modalitate intra Comi-

tatus fienda repartitionis qvadrantis millionis a' Várme
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gyékhogy projectállyanak : melly modalitással könnyeb-

ben lehetne, a' Fölseges Fejedelem megparancsolta.

10. Minthogy az hadak fizetetlenek , és a' szükség-

hosszú várakozást nem szenvedhet : méglen az egész Or-

szág által bizonyos Idea Contributionis futurae szabat-

tatik: ötszazezer forint, secundum Portas, az Várme-

gyékre felvettetett, specialis reflexio lévén az elpusztult

Vármegyékre, i'gy mindazonáltal , mivel Dicák szerint

való conscriptióra az egész Statusok consentiáltak : a*

melly Nemes Vármegye többet adna, és más kevesebbet,

nem mint Dicábul proveniálna rea, tartozni fogrefusióval.

Etttíl genigh a' Subsidiumnak praestálásátúl , se a' Föl

seges Fejedelem, se Méltóságos Fö-, és egyéb Generáli-

sok, Papi Urak, és mások nem eximáltatnak , hanem

mindenikének az eö Jószága dicáltatni fog.

11. Denomináltatnak minden Nemes Vármegyék

által a' Dicalis Conscriptióra Deputatusok , az kiknek is

bizonyos Instructió adattatván, hogy a' szerint a' Nemes

Vármegyék Szolgabirái jelenlétében procedállyanak, és

böcsülettyek elvesztése alatt két hólnapig végben vi-

gyék — decernáltatott, letévén M» Cancellarius Zennyei

Istvány úr elött a' hiteket.

12. Devotizálván Pünkösd elsö napján a' Fölseges

Fejedelem délelott, Sok Uri-, és Förendeket Fejedelmi

asztalához hivatott, az kikkel egész estig az nap confe-

rálván, azután maga háló-sátorában bément eö Folsége.

13. Pünkösd másik napján az Isteni-szolgálat után

confluáltak a' Statusok az Ország Sátorához , és együtt

a' Fölseges Fejedelemmel 's Tekéntetes Senatussal decer-

nálták, hogy 24 Torvénytudó emberbííl álló Tabla eri-

gáltassék, az hol mindennémtí Causák (extra Majoris

Octavae, et quatuor Terminorum) az mellyek Itélo-Mes-

terek által folytattattak , revideáltassanak , salvo et im-

pertubate manente legali cursu juris, in Comitatibus et

Civitatibus fieri sólito , ugy hogy azoknak revisiója a'

Senatus eleiben transmittáltassék.

14. A' Devotio után a' Nemes Vármegyék grava-

meni, mar azelött Deputatio által compilláltatván , el
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olvastattak. Méltóságos Károlyi Sándor Mezei-Marsalk

penigh a' Folséges Fejedelemtül elbucsuzván, estve felé

postan magha Corpussához tul a' Tiszán ment.

15. A' Commissariatusság részérííl való gravame-

nek elolvastattak, az kik is ujabb Regulamentumnak

kiadássa alkolmatosságával ezután mar megorvosol-

tatnak.

16. és 17. A' Hadi-Regulamentumnak és Articulu-

sok concinnatiójában privatim fáradozván a' Deputatus

Urak, maga a Folséges Fejedelem ezen a' napokban , a'

hadi operátióknak rendben való vételére nézve, publi-

cumra ki nem jött, lévén azonkivúl is Audientián eö

Folségénél Havasalföldi Vajda követtye, a kinek is az-

után két aranyos Numismát ajándékon adott eö Folsége.

18. Az Articulussok elolvastattak, és rendben vé-

tetodvén, némely terminusokban és punctumokban meg-

corrigáltattak, tisztán való leirására, és azoknak el olva-

sására hetfó rendeltetvén.

19. Mind a Folséges Fejedelem, mind penigh a'

Statusok délig devotizáltak, délután penigh némellyek-

kel kozíílek conferentiát tartott Ö Folsége.

20. A' Folséges Fejedelem két Lobogós Szíkel Sere-

get, kik oda is elôre mentek, négyet Karabílyost, jelen-

lévo Nemes Vármegyék Förendeivel 's négy Hintóval

együtt, innét a' Táborhelyrííl, Onodig, Erdély-Országnak

követtyei eleiben : ugymint Gróf Mikes Mihály és Báró

Kemény Simon, Lázár Ferencz, és Megyeszászi Biró

Urak eleiben, mintegy nyólcz ora tájban déleltftt kül-

dette ; az kiket is Onodrúl egész a' Sajó hidgyáig azon

Seregek késérvén , nagy pompával a' Táborra behozá-

nak, elore-menvén két Lobogós Szíkel Sereg négy

rendiben, utánnok Karabílyosok két Sereggel négy rendi-

ben, Nemes Vármegyék Fôrendei azután. Ezek után

az egyik Hintóban Nemes Vármegyék részérííl való

Deputatusok: Sz.-Iváni Raphael ésGosztoni Miklós; má-

sikban Erdélyi Förendek ; harmadikban Lázár Ferencz,

és Megyeszászi Biró, Zibrik Miklós eö Folsége asztali

Föembere; negyedikben a' két Fö-Követ: Gróf Mikes
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Mihály, és Báró Kemény Simon, Tekéntetes Nemzetes és

Vitézleo Otlik György, Hop-Mestere ííltenek. A' Hintók

után utollyára két Karabílyos Sereg ment, négy rendi-

ben. Közöl Folséges Urunk Sátorához, a' mint az Cancel-

lária vagyon, a' követek egy Sátorban bészàllottak, a'

Seregek penigh jó ideig rendben állván, azután eloszlot-

tak, méglen tudniillik eö Folsége , M. Fo-Generális Ber-

csényi Miklós' Ur , és' az egész Tekéntetes Senatus , 's

más sok Uri-, Förendek az Ország Sátorában bémentek

volna. Együtt lévén az egész Ország, és maga a' Folsé

ges Fejedelem föhelyen ülvén , jobb kéz felöl eö Folsé-

gének Egri Püspök Telekessy, Piber László úr, Petes

Püspük, Cancellarius Zennyei Istvány , Gróf Csáky Ist-

vány, Kalmánczai János, Sos Istvány és Kajali Pal Se

nator Urak, másfeló'l penigh Méltóságos Fo-Generális

és Locumtenens Gróf Bercsényi Miklós Ur, Zay Lörincz,

Vai Adáni, Jánoky Sigmond, Generalis Bertóti Ferencz,

Gerhard György, Török Istvány és Lapsánszky Jáno s

Senator Urak, Krucsaj István Senatorialis Secretarius-

sal és Avticulusoknak purizatiójárúl conferálván : jöttek

bé azon megnevezett Erdély-Országának követtyei , a:

kik elött is az egész Ország felkelvén, méglen proposí-

tiojok tartott , és az Ország részérííl is rea feleltetett,

mindnyájan fennállottak, a' Folséges Fejedelmen kivííl.

Vége lévén a' proposítióknak , az Ország Sátorábúl a'

magok Sátorában mentenek, és azzal a' Sessió is solvál-

tatott. A' Sessió után a' M. Fo-Generális az föllyül-em-

létett követ Urakot megvendégelvén, pompássan excipi-

álta öket; a' Folséges Fejedelem penigh egész nap sok

országos dolgoknak folytatássa után maga Sátorában

visszament.

21. N. Zibrik Miklóst eö Folsége Szerencsre, Visno-

veczkiné Fejdelem-Asszony eleiben küldette, igyekezvén

maga is eö Folsége arra felé valamely nap, hogy föllyül-irt

Fejedelem-Aszonyt annak módja és rendi szerint excipiál-

hassa. Délig a' Folséges Urunknál az egész Senatus volt

öszvegyülve , kik közöl Cancellarius Urat , Gróff Csáky

Istványt, Tekéntetes M-arsalk Vay Ádám Urat, és Kajali
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Pal urat az Ország Sátorában eó' Folsége küldette: Plathi

Sándor, Huszár Jósef , és Beuiczky Gábor Urak árestu-

mának felszabadulására , az kik is vétkekrííl megküvet-

vén az egész Országot. árestumokbúl felszabadittattak.

22. Hat ora tájban regvel, a: többi között , az kik

hazájokban való elmenetelére nézve eu Folségétííl bu-

csuztak, Plathi Sándor, Huszár József , és Beniczky Gá

bor. Audientiát szerezvén magoknak a' Folséges Feje-

delemnél, ésÁrestumoknakrelaxatiójaeránt való kegyel-

mességét eó' Folségének alázatossan megköszönven. ter-

mészet szerint való Kegyelmességébú'l eíi Folségének

elöbbeni Charakterekre restituáltattak. Anuakutánna

végsíí Sessiója lévén az Ország-Gyülésénck : kilencz ora

tájban az Folséges Fejcdelem maga Sátorábúl az Ország

Sátorában. az bol nagy frequentiával voltak az Nemes

Vármegyék, az egész Senatussal együtt ala ment, Joseph

Császár Torvénytelen Dominiumjának abrenuntiatióján'l

való közakarattal condált solemnis Instrumentumnak,

és egyszersmind Ártikulusok subscriptiójának 's pocsét-

lésének kedvéért; a' kinek is kivánatos végben való me-

netele után az Folséges Fejedelem az egész Ország elei-

ben könyves Fejedelmi szemeivel terjesztette, és ad ocu-

lum megmutatta : melly szives akarattal, nagy veszedelmi

között, jó igyekezettel, és minden privatumnak keresése

nélkül eddig is kormányozni igyekezte az Magyar haza

dolgát, tovább is azért, Conf'oederatiónak az ec5 valóságos

mivoltárúl, és magok hazafiuságokrúl emlékeztetvén a"

Statusokat, sok szép Istenes , hajdani ohajtott szabadsá-

ginak megnyerése eránt való kivánsági után végét vet-

vén a' publica Sessióknak. és tovább is édes hazájához

való tokéletes szeretetit ajánlván , vissza maga Sátorá

ban az egész Senatussal és Fejedelmi Udvarával nient

eö Folsége. — Ezeknek végben vitele után ismét az

Ország Sátorában Missére ment eö Folsége az egész

Senatussal és Fejedelmi Udvara népével együtt. az hol

is nagy devotióval , és sok szép Cerimoniával , három-

szori álgyúlovések és két Regimentnek puska-patta-

nássa között a" Te DKUM Laudamust celebráltatván.
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vissza maga Sátorában ment, es ebédhez leült, sok Uri-,

's Förendekkel együtt eö Folsége.

Hogy azomban ezen napnak hátra maradott részét

is publicumoknak elomozditása nélkül el ne töltse eö Fol

sége : az három Religióbéli Statusoknak, pro complanan-

dis emersis inti'a se differentijs , négy órát délután ren-

delni méltóztatott eö Folsége, tovább való folytatását

azoknak e' jövö Péntekre kegyelmessen delegálván, a'

mint is oszvegyüjtvén némely Senator Urakot ex omni

Statu, eö Folsége maga Sátorában egész sötet estig abban

munkálkodott.

23. A' Folséges Fejedelem Csepelovszky Lengyel

Kapitány által (a' kit is udvarlására Visnoveczky Feje-

delem-Asszony a' Folséges Fejedelemhez küldött) meg-

értvén azon Fejedelem -Asszonynak és más Lengyel Urak-

nak 's Dámáknak Szerencsre való elérkezéseket : Isteui

szolgálat után M. Fo-Generális Bercsényi Urral , három

Karabílyos Companiával, és némely Uri-, 's Förendekkel

's maga Fejedelmi Udvara népével , mintegy tizenegy

ora tájban déleló'tt Szerencs felé megindult ; az hova is

két ora tájban délután eö Folsége elérkezvén , rendelt

Seregekkel, és fölyülirt Fejedelem-Asszonyt , menyivel :

az iffiu Fejedeleni-Asszonnyal, más Dámákkal, Lithvánia-

béli Marsalk Urral, 's némely Lengyel Urakkal együtt

ott találván, sok Cerimonia után, kevés ideig beszélget-

vén, asztalhoz leültenek. Asztal után ismét mintegy egy

óráig ott inulatván a' Folséges Fejedelem, visszament

Körömi Táborára, a' Méltóságos Fejedelem-Asszonyt a'

többivel együtt ott hagyván.

24. Magánossan való irásokban foglalatoskodván a1

Folséges Fejedelem : egész délig publicumra ki nem jött,

azonkivú'l hogy Missének halgatására nézve Audientiás

Sátorban jelen volt ; annak elvégezése után ismét vissza

ment maga haló Sátorában , és fölyülirt munkáját con-

tinuálta eö Folsége. Leülvén azután ebédhez , az holott

M. Fo-Generális, Gróf Eszterház Daniel , Petes Püspök,

és egyéb Uri-, 's Förendek valának. Ebéd után a' mu

lato Sátorban kevés déli álmot alutt eö Folsége, az melly
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bù'l is folébredvén. M. Fö-Generalis Urral, es Franczia

Brigadérossal Forvillivel (Feirville) sokáig beszélgetett

eö Folsége, sok szegény instánsoknak, az kik eö Folsége

eleiben mentenek, es a' kiket proprio motu is magához

hivogatott eö Folsége, kegyelmes resolutiót Instántiá-

jokra adván. A' Religiók között emergált difficultások-

nak decisióját penigh hólnapra kegyelmessen rendelte

eö Folsége.

25. A' tegnapi végezés szerint, a' Folséges Fejede-

lem korán regvel felkelvén, 's azután felöltözködven szép

selyem-recze forma kék Pánczér-Ingben, az egyik mulato

Sátorában kiment, az hoi is némely propositiókat meg-

halgatván és azokat resolválván is eö Folsége , onnét

Missére az Audientiás Sátorban ment. Elvégezodvén a'

Misse : concurráltak eö Folségéhez Méltóságos Fö-Gene-

rális Bercsényi Miklós Ur, Petes Püspök, Generalis

Gyürky Pal, Jánoki Sigmond, Gerhard György, a Reli

giók között emergált difficultáeoknak Complánátiójára,

a' mint is némely helyeket jó magok közt való megal-

kuvásra hoztak, 's a' többiken is hogy fáradoztak volna

a' Deputátusok, délután Gyürky Pal Generalis Sátorá-

nál ; eö Folsége meghatta. Eloszolván a' Deputatió : a'

Folséges Fejedelem leült maga Fejedelmi asztalához,

Generalis Eszterház Dániellel , Petes Püspökkel, Török

Istvánnyal, Brigaderos Kisfaludi Györggyel, és Bezerédi

Jánossal — Dunántúl valókkal — 's más több Uri rendek-

kel; a'kinek is végben vitelc után maga mulato Sátorában

kiment eö Folsége. odajoven Méltóságos Fo-Generális Ur,

és sokáig együtt conferálván ; onnét eö Folsége Méltó

ságos Fo-Generális Ur Sátorához ment , az hoi is sok

állapotokrúl Méltóságos Fo-Generálissal, Tekéntetes Vay

Adámmal , 's Klobusiczky Ferencczel conferálván egész

sötet estig. szovétnekek mellett maga Sátorában ment

eö Folsége, elkésérvén eö Folségét Méltóságos Fo-Ge

nerális Ur is. — Báró Fisher Generál-Adjutant eö Fol

sége által expediáltatott Szerencsre Visnoveczkiné Feje

delem - Asszonyt köszönteni , egyszersmind }s holnapi

napra ide a' Táborra invitálni; megparancsolván a' Föl

2*
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aéges Fejedelem : minden dolgok ugy alkalmatossan lé-

gyenek, bogy föllyülirt Fejedeleni-Asszonyt böcsületes-

sen excipiálhassa.

26. Az Folséges Fejedelem várakozván az megirt

Fejedelem-Asszonyra, maga Sátorában contineálta magát,

adván Audientiát némely Uri- 's Forendekuek. A' mi-

dön penig közölgetett volna a' Táborhoz föllyülirt Feje-

delem-Asszony : Méltóságos Fó'-Generális Ur, az Urfival

Gróff Bercsényi Lászlóval , és némely Ezeredes-Kapitá-

nyokkal 's maga Udvari seregével eleiben paripássan.

fekete Kólcsak-Tollassan és czifrán a' Táboron kivtíl

ment, 's aggratulálván az Folséges Fejedelem nevével :

meghallván a' Dob , és Trombita szót , a' Missére nagy

Ceremoniával bébozta az Ország Sátorában a' Fejede

lem-Asszonyt, Menyivel együtt. Az Hintók elött mentek

Lengyel Urak, maga penig a' Méltóságos Fó'-Generális

az Urfival együtt Fejedelem-Asszony Hintaja mellett.

A' Folséges Fejedelem penig maga is az egész Fejedelmi

Udvara népével és sok Uri- 's Förendekkel, Franczia

Generálissal, az. Ország Sátorában bément, és comple-

mentumot tévénmind a' két Fejedelem-Asszonynak, Mis

set hallgatott. Vége lévén annak, és kevés ideig ott dis-

citrálván, maga Sátora felé eö Folsége az örög Fejede

lem-Asszonyt, Méltóságos Fo-Generális Ur penig az

iffiu Visnoveczky Fejedelem-Asszonyt vezette, elötte meii-

vén eo Folségéuek a' Franczia Generalis, Litvániai Mar

salk, Gróf Mikes Mihály, Zay Lörincz , némely Senator

Urak, és Fejedelmi Udvara népe. Folkésérvén az Mél

tóságos Fejedelem-Asszonyakat , a' M. Fó'-Generálisné

Asszony is oda jött, s egy ideig ott lévén, minnyájan a'

Folséges Fejedelemmel együtt M. Fö-Generalis Ur Sá-

toráboz Ebédre (az bol is eo Folsége potnpássan készé-

tetett) ala menvén , keves ido vártatva le is ültenek, a'

sok Trombita, Dob, ésmásféleMusikának zöngeseközött.

Ebéd után Tánczban eredvén, maga ugyan a' Folséges

Fejedelem nem sokat, de Méltóságos Fó'-Generális, Fran

czia Generalis , Litvániabéli Marsalk , és más Lengyel

Urak, 's Magyar Tisztek is a Lengyel Dámákkal és



— 21 —

Magyar Asszonyokkal tánczoltak eleget. Estyefelé lévén

az idö: az örög Fejedelem-Asszony és a' Menyeiffiu Vis-

noveczky Fejedelem-Asszony, sok szép szóval és Cere-

moniával köszönven a' Folséges Fejedelem grátiáját, és

elbucsúzván , ugyan az nap Szerencsre visszament , a

Lengyelek penig jól lakván , némelyek elraaradtak, né-

melyek penig Lovaikon alig ülhettek. Л' Folséges Fe

jedelem ezeknek elmenetelek után sokáig késett Méltó-

ságos Fo-Generális Ur Sátoránál, 's azután onnét elmen-

vén M. Fo-Generális Urral, lenyugodott eó' Folsége.

27. Mái nap a' Folséges Fejedelem a' sok publicu-

moktúl egy kis pihenést vévén magának, a' Secretariu-

sok propositióit resolválta, megparancsolván azomban:

hogy Gyürki Pal Generálishoz concurráljanak a' három

Religióbéliek; a mint oda is concurra!van, némely Tem-

plomoknak difficultásin általestek, a' kirfíl holnap relátiót

tésznek eö Folségének. Minekutánna magánossan a' mu

lato Sátorban eö Folsége lött volna: jöve M. Fö-Genera-

lis Ur estvefelé, és sokáig dicuráltUrunkkal, még éppen

bé nem sotétedék.

28. Némelly publicumoknak rendben való vételére

nézve a' Folséges Fejedelem öszvehivatta a' Tekéntetes

Senator Urakot, az kikkel is sokáig conferálván. a' Ses-

sió késó'n solváltatott. Tartatott Deputatió Gyttrki Pal

Generálisnál is, in negotio Religionis , és délután Rádai

Pal Directorhoz is azaránt concurráltak volt. Estvefelé

a' Folséges Fejedelem sézán kimenvén sétálni M. Fö-

Generális Urral és némely Fejedelmi Udvara népével.

onnan éppen késon estve visszatért, Mai nap Nemzetes

OtlikPál: eö Folsége Fó'-Csuhadárja bizonyos dolgokban

Lengyel-Országban küldettetett, Tekéntetes VayMihály

penig egynéhány napoktúl fogvást kornyadozván, sok

lstenéhez való szép fohászkodási után, étczakán egy s

két ora között boldogiil kimúlt ez világbúl.

29. A' Folséges Fejedelem magánossan való irások-

ban regveltül fogvást egész nyólcz óráig foglalatoskod-

ván, azután az örög Misséi*e az Ország Sátorában, a Se

nator Urakkal, és ott levo Nemes Vármegyék Deputa
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tussival, 's Fejedelmi Udvara népével ment, kinek elvé-

gezésse után Méltóságos Fo-Generális Urral , Zennyei

Istvány Cancelláriussal Intima Conferentiát tartott eö

Folsége, convocálván ezután a' Tekéntetes Senator Ura-

kat is, az kik majd egész két óráig délután a' Senatoriá-

lis Deputatióban valának. Az eö Folsége Fejedelmi

asztalánál Báró Zay Lörincz, Gerhard György , Sréter

János, az örög Görgei János, és némelly Vice-Ispányok

's több eö Folsége Föember szolgái voltanak , az kik is

békésérvén eö Folségét, némelyek haza való elmenete-

lekre engedelmet szereztenek eö Folségétííl magoknak,

némelyek penig a' magok Sátorához elmentenek. Estve

felé Méltóságos Fo-Generális Ur az Folséges Fejedelem-

hez joven, a' mulato Sátorban sokáig beszélgetett eöFöl-

ségével.

30. Koran regvel halgatván a' Folséges Fejedelem

Misset, azután magánossan való irásokban foglalatosko-

dott ; délelott penig négy béjáró , négy Inas , és négy

Étekfogó, hat vezetékkel együtt kimentenek ; kik hová

ordereztetettek eö Folségétííl, és ki eleiben ? nem constált

még most. Délfelé lévén az ido, és Vay Mihálné Asszony-

nak tegnapelötti étczakán tortént Ura hálala hirévé esvén :

nagy sietve, és szomorúsággal Testéért idejött a' Táborra ;

az kit is böcsületessen Udvari Fö-Kapitanya eö Folségé-

nek: Tekéntetes VayAdám Ur, egynéhány Hintókkal, és

szép Lovas Sereggel kikésérvén a' mezöre , és vissza is

joven, a' Testet által a Tiszán Vajára vitték eltemettetni.

Döry László néminéiníí állapottyáért itt sokáig tartóztat-

ván, máinapBécs felé eleresztetett. A1 Folséges Fejedelem

penig délután a mulato Sátorban egy ideig Gróf Csáky

Istvánnyal és másokkkal is foglalatoskodott, Commissa-

riatusságot illetö dolgokban.



— 23 —

JULIUS.

1. Az Fölseges Fejedelem viratta elött a Táborrúl

Méltóságos Fö-Generalis Urral s némely Fejedelemi

Udvara népével megindulván , változtatván a Lovait,

délután öt órakor Kassára bément, Generalis Gyürki

Pal Uramra eljoveteléig bizván a' Commandót ; az hoi is

a' Varos erossége korííl való munkát megtekéntvén, és

más szükséges állapotok körül foglalatoskodván, az nap

ott maradott etf Folsége.

2. Isteni szolgálat után mintegy uyólcz ora lájban

Kassárúl visszafelé induit eö Folsége, Méltóságos Fö-

Generális Urral , és Perén nevo faluban egy kevéssé

megszállván, késsón estve (Méltóságos Fo-Generális Ur

alterátiójára nézve) a' Táborra eö" Folsége béérkezett.

Az nap Báró Révaj Ferenczet Turócz Vármegye Fü-

Ispányát, Lehoczky Györgyet, Kostyál Györgyet. é-

Czemanka Adámot Turócz Vármegyébííl bizonyos com-

mendírozott Karabélyosok béhozták, sub honesto aresto.

3. Magánossan való foglalatosságokban bizonyos

delineatiók körül occupálódván eö Folsége, azután az

Ország Sátorában Némelly Senator Urakkal és egyéb

Uri- 's Förendekkel Missére ment, kinek végben vitele

után Senatoriális-üeputatiót majd két óráig délután con-

tinuáltatván, Fejedelmi asztalához sokUri- 's Förendek-

kel együtt leült eft Folsége. Ebéd után Méltóságos Fö-

Generálie Urral privatim conversálódván, és némely

conceptusokat olvasván, érkezett Erdélybííl Báró Ke-

mény László Senator Ur. az kinek is Audientiája lévén,

sokáig estve. magánossan való irásokban, foglalatosko-

dott eó' Folsége.

4. Regveltííl íogvást csaknem délután sokára a'

Bagázia a' Tábor- helyrül Szerencs felé takarodván,

utolsó Senatoriális-Deputatiót az nap még hirdetett eö

Folsége, az melly is elvégeztetvén, és a Senator Urakat

elbocsátván, maga is estvefelé Méltóságos Fo-Generális

Urral, Franczia Generálissal. és az egész Fejedelmi Ud
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vara népével, s Karabílyos seregekkel Szerencsre ment

a' Körömi Táborrúl ec> Folsége. Az egyik része az eó'

Folsége Bagáziájának, némely ío szolgáival , és Fran-

czia Granatíros Regimeiittel 's Karabílyosokkal ott ma-

radtak, de ezek is holnapután Tekéntetes Vay Adám

Fo-Udvari-Kapitánnyalmegindulnak másí'elé, ugy hogy

valamelly helyütt a' Folséges Fejedelemmel megegyez-

bessenek.

5. A' Folséges Fejedelem a M. Fó'-Generális Urral

az expediálandó Hadi-Regulamentum felöl sokáig con

terait, és egyéb consultatiókat is tartott; eljovén az-

alatt a' M. Fo-Generálisné Asszony is Szerencsre, azután

Fejedelmi asztalához leült. Délután a' M. Fo-Generális

M. Gen.-né Asszonnyal eó' Folségétül elbucsúzván, Tokaj-

ban étczakára mentenek eó'Nagyságok; a' Folséges Feje

delem penig lóháton kimenvén mènes megtekéntésére, 's

onnét vissaajovén, az nap némely privatuminak végben

vitele kedvéért ott maradott.

6. Koran regvel í'elkclvén eó' Folsége : Szerencsrül

Sáros-Patak felé megindult, eló're menvén egy Karabí

lyos Zászló- allya, a' Nemes Compañía, azután Urunk

tizennégy vezetékje, utánnok Kornéta alatt az egész

Fejedelmi Udvara népe, ezek után sézán a' Franczia

Generálissal maga eö Folsége, s utoljára retrogvardiá-

ban egy Karabílyos Zászló-allya ; az hová- is tizenegy

ora tájban eó* Folsége elérkezvén, az nap ugyan szün-

telen magánossan való irásira nézve az egész Fejedelmi

Udvara népével ott maradott, de az egyik része a' Ba-

gáziának délután Lelesz felé megindult.

7. Minekutánna azon bajdoni Sáros-Pataki erosség-

nek és Fejedelmi residentiájának Németh által való

végso romlását t's omlott í'alait keserves Fejedelmi sze-

meivel megszemlélte volna: Missére az ott való Trinitá-

riusokhoz menvén, azután a' tegnapi rend szerint Lelesz

felé megindult eo Folsége ; az bova midó'n mentünk volna:

Bodrokon tul, a' réteken, egy kcí-oszlopra akadtunk, azon

az hellyen, az hol Báró Petróczy János lóval megesvén,

szörnyö halállal mult ki e'világbúl, in anno 1678. die 6.
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X- bris. Volt valami irás is ezen a' Státuán, de elkopván

a' sok esso és másféle alkalmatlanság miatt a' betök :

megnem olvashatánk. Leleszre 12 ora tájban elérkezvén,

csakhamar eö Folsége Fejedelmi asztalához leült, azu-

táu egy kis déli álmat aluván , és abbül f'elébredvén,

bogy Zennyei Istvány "Cancellárius Uram eö Folségéhez

bément, egész estig eÖ Nagyságával discursusban fogla-

latoskodott.

8. Regvel jó idein Isteni szolgálat után eö Folsége

Leleszrííl follyül-írt mód szerint megindulván , ebédre

Putka-Helmeczre érkezett, az hoi is az nap némelly sztik-

séges Országos dolgaira nézve contineálta magát eö

Folsége , sokáig conferálván M. Fo-Generális Urral

Gr. Bercsényi Miklóssal eö Excellentiájával, és örögbik, 's

ií'fiabik Generalis és Gróf Barkóczy Ferencz Urakkal, a'

kik eö Folsége udvarlására jöttenek vala, és el is men-

tenek azon estve.

9. Virattakor Putka-Helmeczrül megindulván eö

Folsége , a' még Munkács városára bément, mulatság-

nak kedvéért utjában vadászott, 's onnét béérkezvén

Fejedelmi asztalához leült. Ebéd után a' minémíí Lova-

kot Pogány Adám, eö Folsége Lovász-Mestere, Török-

országbúl hozott, azokat nézte, és más egyéb dolgok-

ban foglalatoskodott eö Folsége,

10. Az Oeconomiának jó rendben való vítele korííl

Nemzetes Krucsaj Márton Praefectus Urral foglalatos-

kodván eö Folsége, azután Missére ment, kinek végben

való menetele után Fejedelmi asztalához leült. Ebéd

után a' minémíí munkát tétet eö Folsége Munkácsi vara

korííl, aunak megtekéntésére kiment, a' kit is minden-

képpen megvizsgálván, nem elébb, hanem sotét estve on

nét visszajött eö Folsége.

11. Mintegy nyólcz ora tájban a' Folséges Fejede-

lem Munkács varaban felmenvén, ott mindeneket raeg-

vizsgálta, és szükséges álapotokrúl az oda-való Inzenír

által inforniáltatta magát, mindenekrííl dispositiót tett ;

a' mint is onnét visszajovén , hogy tovább is az elkezdett

munkát a' vár korííl continuállyák : eö Folsége megpa
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rancsolta.— Mai nap Nemzetes Aszalai Ferencz Senato-

riális Secretárius Méltóságos Fo-Generális Bercsényi

Miklós Urhoz Ungvárra küldettetett.

12. Eó' Folsége korán regvel kiment vadászni, 's

tova délfelé visszajovén onnét, Fejedelmi asztalához

leült ; délután penig holmi maganos dolgai körül fogla-

latoskodván, azután kertben ala ment eö Folsége.

13. Munkács vara körül valómunkának megtekén-

tésére ismét eö Folsége kiment, és onnét mulatságnak

kedvéért vadászni is, az honnét visszajovén, és Feje

delmi asztalához leülvén, délután magánossan való irá-

sokban foglalatoskodott, és estvefelé ujonnan vadászni

kiment.

14. Minekutánna az Oskolás Lovainak exercítiumát

(az kiket a Mvesen Munkácson minden regvel és estve

exerceáltak) eö Folsége megtekéntette vólna: vadászni

kiment, és onnét visszajovén, délután egy kisdéli álmot

alutt. Azután penig a' kerben lemenvén : Betlehem Farkas

Magyar dolgokrúl irott Deák Históriát olvastatott sokáig

magának eö Folsége, a' kinek is végben való menetele

után némely Secretáriusok proposítióit resolválta.

15. Szokássa szerint eö Folsége idein regvel felkel-

vén , és a Lovak exercítiumit az ablakbúl szemlélvén :

azután egész délig Secretáriusok által tett sok rendbéli

dolgok eránt való propositióknak resolválásával fogla

latoskodott eö Folsége. Mái nap Danszkárúl sok szép

Karabílyt és Pisztolyokat is hoztak a' Hadak számára, és

Méltóságos Mezei-Marsalk Károlyi Sándor Ur Kurírje

is Arad alól eö Folségéhez érkezett. — Akarván penig

eö Folsége M. Fo-Generális Urhoz Ungvárra menni :

estvefelé mintegy hat ora tájban Putka-Helmeczre csak

könnyü szerrel megindulván, egy ora tájban éjfél után oda

érkezett.

16. Korán regvel a' felülöt megfujatván eö Folsége :

vadászva ment Ungvárra ; Méltóságos Fo-Generális Ur

penigMunkács felé eö Folsége után (ele V) elindulván, és az

utban oszvetalálkozván : együtt sézában Ungvárra men-

tenek, illendoképpen excipiálván eö Folségét egész Fe
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jedelmi Udvarával együtt eö Excellentiája. Délután pe

nig sokáig együtt sokféle országos dolgokrúl conferál-

ván eö Folsége M. Fo-Generális Urral, a' conferentia

egész estig tartott.

17. Méglen Missére ment eö Folsége, M. Fö-Gene-

rális Urral magánossan való irásokban foglalatosko-

dott, azután penig Missérííl joven és sokáig M. Fö-Ge-

nerâlis Urral együtt lévén, ebédhez leültenek. Ebéd után

Parrag Istvány : CsajágiJános Uram Regimentbéli Vice-

Kapitány és Károlyi Uram kurírje visszabocsáttatott.

A Folséges Fejedelem penig a Méltóságos Fo-Generális

Urral Lakárd nevííFalura, a' hol eö Excellentiája ménesse

volt, maga Udvara népével együtt kimentek, és onnét

csak éppen sotét estve visszatértek.

18. Délelott Brigaderos Ocskay László Ur kurírje

a' Vág melló'l megérkezvén , délután expediáltatott ; ki-

nek elmenetele után maga is a' Folséges Fejedelem

Ungvárrúl Munkács felé megindult, de az idÖnek essös

és ahoz késo volta miatt, az nap Munkácsra nem mehet-

vén : Méltóságos Fo-Generális Urral együtt Szerednyei

Kastélyban meghált eö Folsége.

19. Virattakor onnét megindulván M. Fo-Generális

Urral együtt, nyólcz ora tájban Munkácsi Kastélyában

érkezett eö Folsége, az hoi is addig még Fejedelmi asz-

talához leült, sokáig együtt sokféle állapotokrúl confe-

ráltak. Délután penig egy kis déli álmot aluván eö Fol

sége, azután estvefelé a' hüvessen a' Lovakat jártatta, 's

azoknak nézésében egész sotét estvélig gyönyörköd-

tette magát.

20. Posta nap lévén : magánossan való irásokban

í'oglalatoskodott eö Folsége, és Seci'etáriusok proposí-

tióit is resolválta. Regvel Director Rádaj Pal Ur, Kál-

nássy János Urral Ungvár felé eö Folsége által expe

diáltatott, Mosqua czar ésLengyelországiRespublica kö-

vettyei eleiben. Délután penig M. Fo-Generális Urral eö

Folsége Munkács Vara alatt levo munkának megtekén-

tésére menvén, onnat késon estve visszajött.

21. Idein korán szokás szerint eö Folsége felkel
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vén, és a' Lovak exercitiumát az ablakbúl nézvén, né-

mely Secretárius Urak proposítióit exaudiálta, 's annak-

utánna penig M. Fó'-Generális Urral egész délig együtt

volt eö Folsége. Délután penig M. Zennyei István Can-

cellárius Ur eö Folségéhez eljöven: M. Fö-Generalis

Urral, Tekéntetes Kajali Pal Senator Urral sokáig con

férait eo Fölaege, és azután a' lóoskolát nézvén, egész

estig ott késett. Bácsmegyei Adám Ártileriabéli Tiszt

Kassárúl Munkácsra érkezett, és Rádaj Pal Ur is Ung-

várrúl visszajött, Volniszki Mihál nevo Lengyelországi

Respublica emberivel, az kinek is Audientiája lévén eó'

Folségénél, Hopmester Otlik György Ur által vacsorá-

val excipiáltatott. Az nap Gács Várábúl Viza Püspöket,

és Páter Celes Jesuitát is árestomban Munkács Vara

ban hozták.

22. A Felséges Fejedelem regveltííl fogvást sok Or-

szágos dolgok körül M. Fó'-Generális Urral foglalatos-

kodván, otthon contineálta magát estvélig. Estvefelé penig

Kajali Pal, és Rádaj Director Urak a' Felséges Fejedelem

parancsolattyábúl Munkács Varaban Viza, és Páter Celes

examenire jártak. Viza Püspök ugyan ott tovább is meg-

hagyattatott, Páter Cete (igy) penig Magyarországbul ki-

küldettetett.

23. Koran regvel eó' Folsége felkelvéu , bizonyos

delineatiók körül foglalatoskodott , minekelötte Méltó-

ságos Fó'-Generális Urral sokáig conteraivan, Ungvár felé

elöre-ment volna eö Excellentiája. Azután maga priva-

tuminak dispositiójához hozzáfogván, kilencz egész óráig

abban töltette ideit. Superveniált azután Arad tájárúl

Méltóságos Generalis Károli Sándor Ur Curíije , a' kivel

beszélvén magánossan eo Folsége : csakhamar azután Fe-

jedelmi asztalához leült. Mintegy három ora tájban dél

után, maga is a' Folséges Fejedelem Ungvár felé — azon

Mosqua és Lengyel követek propositiójoknak exaudiá-

lássa kedvéért — megindult, a1 Karabílyosok két Seregivel,

Nemes Compániával, és többi Fejedelmi Udvara népével,

étczakára Putka-Helmeczre késon estve érkezvén eó' Fol

sége. Az пар Тек. Nedeczky Sándor uram is Lengyelor
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szágbúl visszajött, relatiót tévén eö Folségének, rea bizott

dolgairúl.

24. Koran regvel eö Folsége felkelvén, Méltóságos

Generalis Károlyi Sándor Ur Curírjét expediálta, azután

penig tegnapi mód szerint mégindulván Ungvár felé, Mél

tóságos Fo-Generális szép Sereggel eö Folsége eleibe jött, 's

együtt ülvén sézában, midan Ungvár városához közölge-

tett vólna , háromszori álgyulovésekkel excipiálták eó'

Folségét. Felmenvén a várban : Tek. Nedeczky Sándor

Urat az követek látogatására küldötte eö Folsége, az kik

is revisitát tévén eó' Folségének, elsó'ben is a' Respublica

kovettyéért Hintót ala-küldötte eö Folsége, 's böcsületes-

sen excipiálván ó'tet, a' sok Uri- 's Förend a' Folséges

Fejedelem házában békésérték. Bémenvén eö Folségéhez :

sok Ceremonia után kovetségét magánossan proponálta,

a' mellyet is elvégezvén, más Palotában bévezeték, és an-

nak rendí szerint accomodálták. Azalatt más hat lovú

Aranyos Hintón Mosqua Czar követtye, és belsö Tanácsa

David lvánovics Csorbe nevö Ur feljött, kit hasonlókép-

pen pompássan excipiálván, sok Uri- 's Förendek a' Fol

séges Fejedelemhez békésérték. Majd egy egész óráig ma

gánossan való propositiója és a' Folséges Fejedelem re-

plicája ntán ezen követ Ur is kijött, és azon Hintóban

béülvén, ala a" Városra maga szállására sok Udvariak által

elkésértetett. A' Folséges Fejedelem penig Missére, Mél

tóságos Fo-Generális Urral, Respublica követtyivel Vol-

niszkival, és maga egész Fejedelmi Udvara népével men-

vén, annak végben-vitele után a' Mosqua Czar követtye

ujonnan feljött, és sokáig mind a két követ Ur a' Folsé

ges Fejedelemmel és M. Fo-Generális Urral beszélgetvén.

majd három ora tájban délután asztalhoz letiltenek. Teli

Palota lévén a' sok Udvariakkal, Táblaforma való asztal-

nál maga a' Folséges Fejedelem kozépben ült, jobbkéz

felöl eö Folségének Mosqua Czar követtye, azután a' Res-

publica követtye, utánna M. Generalis az örög Barkóczy

Ferencz , Generalis Orosz Pal , Director Rádaj Pal , M.

Cancellárius Zennyei István, Gróf Kéri Adám ; által-ellen-

ben eö Folségének M, Fo-Generális. a1 M. Asszonnyal,
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Iffiabbik Barkóczj Ferencz, niasfelöl az örög Barkóczy

Ferenczné, Csáki Tamásné, iffiabbik Barkócziné, Kajali

Pal Ur, Hopmestere eö Folségének, Orosz Ádám N. Ung-

várVármegye Vice-Ispánya, Nedeczky Sándor, több Uri-

rendekkel, — Nagy pompássan, és Fejedelmi módon,

draga étkekkel és confectumokkal lévén megkészétve

az ebéd: a' sok szép discursus, Trombita,Dob és másféle

Música meg nem sztínt, annyira, hogy hat — hét ora felé

felköltenek az asztaltúl. Asztal után a' Felséges Fejede-

lem maga szállására ment, föllyulirt követekkel együtt, az

kikkel sokáig discurálváu, a' Respublica követtye eö

Folségéttíl elbucsúzott , és maga szállására ment , a"

Mosqua Czar követtye penig ott maradott. Tánczban ered-

vén ezután, a' Fülséges Fejedelemnek extra-ordinarie való

jó kedve vala ; sokáig egymásután tánczolván , hasonló-

képpen a' Méltóságos Fo-Generális Ur is, maga szállá

sára ment , az bonnet is ujonnan maga szállásárúl a'

Palotára joven, csaknem két óráig- éí'élután a' tánczot

nézte, és néha maga is tánczolt eö Folsége.

25. A' tegnapi víg lakás után tovább nyugodván

minnyájan , a' Felséges Fejedelem is késobben egy ke-

véssé felkölt, és magánossan M. Fo-Generális Urral a'

követek által proponált dolgokrúl сonferalvan, bizonyos

punctumoknak concinnálásában fáradozott eö Folsége

egész délig, ugy hogy a1 Missét is nem a' Teniplomban,

hanem csak a' Palotán halgatott. Az követek is azomban

feljovének, és ideje lévén az ebédnek, asztalhozleültenek,

a' kiket most is pompássan excipiálta M. Fo-Generális.

A' Felséges Fejedelem penig böjtölven, és azalatt maga

szállásán contineálván magát . magánossan való irások

korfíl foglalatoskodott , nem is szóllott egyébképpen a"

Mosqua követtel, hanem privatim. Délután M. Fó'-Gen.

Urat, M. G. Barkóczy Ferenczet, Cancellárius Zennyei

Istványt , Kajali Pált ^enátort oszvehíván. conferentiát

tartott egész 11 óráig estve. Ugyanaz nap Kokényesdi

László : Felséges Urunk Baváriai Herczegnél levó' Resi

dente, a' ki három esztendönek elötte oda ktildettetett

volt, elérktzett, sok derék Ltvelektt, és titkos Corres
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pondentiát hozván magával. Nem külömben M. Gróf és

Marsalk Eszterház Antal Ur Curírje is.

26. Tekéntetes Fö-Udvari-Marsalk és Kapitány Vai

Ádám Ur korán regvel elérkezvén a' Tiszamellöl, a' hol

Felséges Urunk Tabora, és Bagáziája vagyon, Folsé-

ges Urunkkal sokáig együtt conférait, azutáu penig Ko-

kényesdi Lászlónak Baváriai Residensnek Audientiája

lött, a' kivel is egy kis ideig beszélgetvén eó' Folsége, a'

Lengyelországi követ bément ö Felségéhez. Ëzeknek

végbenvitele után Isteni szolgálatra ment eö Folsége,

annakutánna maganos Conceptusokban foglalatoskod-

ván, Mosqua Czar követtyét is béhivatta. Ideje lévén azom-

ban az ebédnek, asztalhoz leült eö Folsége, sok Uri 's Fö-

rendekkel együtt. Ebéd után penig egy kis conferentiát

tartván eö Folsége jelenvaló Urakkal, azután egész es

tig magánossan való irásokban íoglalatoskodott , és a'

követek is mindenike maga szállására ment.

27. Mosqua Czar, és Lengyelországi Respublica kö-

vettyeinek kiadandó resolutiónak, és punctumoknak con-

cinnálásában csaknem egész délig occupálódott eö Fel-

sége ; azalatt magok is a' követek feljöttek, és privatim

eö Felségével beszéllettek. Ideje lévén, az ebédnek, a'

Lengyel követ maga szállására ment, de a' Mosqua ebéd-

nél ott maradott, a' kinek is vége lévén, eö is aláment a'

Városra. Azomban penig a' Felséges Fejedelem Munkács

felé készulvén, hogy bucsuzatlanúl el nem ment volna : a'

Mosqua Czar követtye' utolsó audientiája volt, a' kivel is

magánossan jó ideig beszélgetvén eö Folsége, kijött, és

ala л Városra maga szállására ment. A' Folséges Feje

delem penig M. Fó'-Gen.-né Asszonyhozmenvén, éstüleel-

bucsúzván, együtt M. Fó'-Generális Urral elindultak, és

az utnak 's egyszersmind az essönek alkalmatlan volta

niiatt étzakára Szerednyére, az egész Fejedelmi Udvai*a

népével, és a' Karabílyos seregekkel is, késon estve ér-

keztek.

28. Jó módgyával felvirradván, eö Folsége Méltóságos

Fo-Generális Urral együtt Szerednyérül megindulván, del

feléMunkácsra jöttek, és némely privatumok kortíl occu
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pálódván eö Folsége, Fejedelmi asztalához leült. Délután

peuig Rádaj Pal Director azon Lengyelországi Respub-

lica kovettyével Ungvárrúl Munkácsra béérkezett.

29. A' Felséges FejedelemM. Fó'-Generálissalegyütt

sokáig conféraivan, azután magánossan való irásokban

foglatatoskodott, és bizonyos Rádaj Pal Director Ur

Conceptussát olvasta. Ebéd után penig Méltóságos Fö-

Gen. Ur elbúcsuzván eó' Felségétííl , Nedeczky Salidor

Urat két béjáróval: Gosztoni Miklóssal és Madocsányi

Jánossal Ungvárra Mosqua Czar kovetyéhez , és onnét

Lengyelországban expediálta eô' Felsége.

30. A' Lengyelországi Respublica követtye ö Felsé-

génél sokáig lévén : regvel el is búcsuzott, a1 kinek is

passust eö Felsége resolválván , visszament Sz.-Miklós

telé Legyelországban. Mivel penig az nap Posta nap inci-

dált : eö Folsége is magánossan való irásokban, és Leve-

lek subscriptiójában egész délig fáradozott. Délután pe

nig alkalmatlan idöre nézve otthon contineálta magát eö

Felsége, sok szükséges dolgokban occupálódván.

31. Koran regvel felkelvén, és némely Förendeknek

Audientiát adván , a" kerben alá-sétált ö Folsége, a' bol

sokáig maga privatum! korííl disponálván , és azokat

Praefectus Ur és mások jelenlétében elrendelvén, onnét

Missére, s azután penig Fejedelmi asztalához ment eö

Felsége. Délután penig a kerben sétálván Tekéntetes Vay

Adáin Udvari Fo-Kapitáuy és Marsalk Urral, 's Praefec

tus, és Hopmester Urral discurálván, az nap kastélyban

contineálta magát eö Felsége.

AUGUSTUS.

1. Eö Felsége szokása szerint felkelvén, sokOrszágos

dolgok korííl foglalatoskodott, egész délig. Délután penig

mulatságnak kedvéért sétálni kijárván, és onnét vissza-

jovén , maga privatuminak reudben való vítele korííl

Nenizetes Vitézlo Praefectussal Krucsaj Márton Urral

disponált;azalatt penig Méltóságos Fó'-Generális Ur Ung
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várrúl elérkezvén, és a' Folséges Fejedelemhez bémenvén,

ec5 Excellentiájával sokáig discurált.

2. Magánossan való beszélgetésben a' Felséges Fe-

jedelem Méltóságos Fcí-Generális Urral foglalatoskodván,

sok Förendeknek azután Audientiát adott, és a' Missét

megballgatván, Fejedelmi Asztaláboz leíilt. Délután mint-

egy három ora tájban sétálni kiment Méltóságos Fo-Ge

nerális Urral, az honnan is visszajóVén estvefelé, magá

nossan sokat szóllott Tekéntetes Vay Ádám Udvari Ka-

pitánnyal, és Marsalkkal a' kerben.

3. Sok derék Országos dolgokban regveltül fogvást

Méltóságos Fo-Generális Urral a' Felséges Fejedelem íá-

radozván, azután Fejedelmi Asztalához leíilt, és délután

M. Fo-Generális Urral, és Fejedelmi Udvara népéveb

mulatságnak kedvéért, vadászni kiment, és majd egész

estig ott késett.

4. A1 hüvessen regvel egy kis ideig maga a' Felsé

ges Fejedelem a' Lóoskolában lovagolván, azután Missére

ment, ennekutánna penig a' kerben ala sétálván, Mára-

marossi és Munkácsi Jószágoknak jó rendben való vi-.

tele körül foglalatoskodott, 's szükséges dispositiókat tett.

Éppen délután Méltóságos Generalis és Mezei-Marsalk

Károli Sándor Ur Postan eö Felségébez érkezett a' Be-

rettyó mellett Ujf'alu nevo hely Táborárúl, a' ki is az nap

ott maradván, sokat a' Felséges Fejedelemmel és Méltó

ságos Fo-Generális Urral magánossan conférait.

5. A' Felséges Fejedelem idein korán felkelvén, és

Munkácsrúl való elmenetelirííl dispositiókat tévén: M.

Fo-Generális Urral és Mezei-Marsalk Károli Sándor

Urral sokáig conférait, melly conferentia után, még dél-

»•lutt mind a' két follyíílirt Generalis eö Folségétül elbú-

csúzván, Bercsényi Ur Ungvárra, Károlyi Ur penig maga

Corpussához ment. A' Bagáziának azomban az egyik ré-

sze Szerednye felé elindult, a' többi penig ott helyben

maradott.

6. Mingyárt regvel takarodván a' Bagázia, egyné-

hány óráig vonyódott méglen elment;utánna a' Felséges

Fejedelem Udvara népe is Kornétástúl elöre-ment Da^

3
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róczra hálásra. Ebéden a' Felséges Fejedelemnél valának

Russiai Palatinusnak a' két fia, az kik Mosqua Czar

elött Lengyelországbúl elszaladván,Sz.-Miklósi Dominiu-

mában eö Felségének egész cselédestfíl accommodáltat-

tanak. Az nap Tekéntetes Vay Ádáni.Udvari Fö-Kapi-

tány Ur és Báró Kemény László, Erdélyi Tanács-Urak

ев Folségétííl Erdélyben béküldettek. A' Felséges Feje

delem penig délután könnyö-szerrel megindulván, ßzered-

nyére éczakára ment.

7. Bizonyos dolgoknak végben való menetele után

Szerednyérfíl Ungvár felé eö Folsége megindult, a' Bagá-

ziát regen ezelött meginditván Tekéntetes Hopmester

Otlik György Ur, az Utnak alkalmatlansága miatt. —

Miutegy tiz ora tájban , közölögven а' Yárhoz, a Méltó-

ságos Fö-Generalis Ur eö Felsége eleiben jött, és sézában

béülvén, egész a' Várig eö Felségével egytítt ment. — Mis

set hallgatván ö Folsége, csakhamar Asztalhoz leültenek,

azután penig sokáig egytttt lévén Méltóságos Fö-Gen.

Urral, Dunántúl egy bizonyos Staphetát Tekéntetes Be-

zerédi Imre Brigaderos Urhoz expediáltatni parancsolt ö

Folsége. Azon estve rettenetes villámás, menydorgés, és

szélvész volt, elannyira, hogy az házakban a' Városon

sok károk is estek , és jégessü miatt körülbelöl való

szölöhegyek elvesztek.

8. A Felséges Fejedelem tegnapi dispositió szerint

akarván a' Méltóságos Fó'-Generális Urral Nagy-Mihály

felé kilencz ora tájban megindulni, a' hová is a' Bagázia

elöre ment: Ung vizinek nagy árja miatt nem lehetvén,

aznapUngvárott maradott, sokféle magánossan való dol-

gokban, és kiváltképpen hadi operátióknak dispositiójá-

ban foglalatoskodván.

9. Még a' hátramaradott része a' Bagáziának, nagy

árja miatt az Ung Vizinek, és az Udvariak is által-kol-

tözkedtek: a' Felséges Fejedelem a" Várban mulatott, és

azután maga is a' Méltóságos Fo-Generális Urral a

Hajón általmenvén , ebédre Szobránczra ment. Csak

annyi ideig, még ebédelhetett Ö Felsége, ott késvén, Nagy-

Mihályra éczakára ment, az hoi is az egész Bagásiája, és
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Fejedelmi Udvara népe ö Felségére várakozváu,nem kü-

Jömbeo Tekéntetes Klobusiczky Ferencz Praeses Ur, ев

Kassai Yice-Generális Bertóti Ferencz Senator Ur, Ke-

czer Sándor Districtuális Commissárius Urak ott lévén,

azokkal sokáig conterait eö Felsége.

10. Misse után mintegy hét ora tájban eö Felsége

Xagy-Mihályrúl szép Sereggel Homonna felé niegindult,

eló're men vén két Karabílyos Sereg, utánnok a' Nemes

Compañía , azután eó' Folsége Kornétája alatt Fejedelmi

sok szép Udvara népe; az hova is egy ora után délest

tljovén, és azonnal Fejedelmi Asztalához leülvén, egész

estvéfig sokféle Országos dolgokban foglalatoskodott eö

Felsége. Az пар M. Cancellárius Zennyei 1stvan Ur,

Tekéutetes Klobusiczky Ferencz, Vice-Generális Bertóti

Ferencz Urak, és uémely Senátorok i« eö Felsége után

elérkeztek. —

11. Audientián lévén a Felséges Fejedelemnél teg-

nap elérkezett Senator Urak: azokkal, és Méltóságos Fö-

Gen. Urral is eö Felsége délelott sokat conférait, délután

penig Conferentiát hirdetvén eö Felsége, sokáig Consili-

umban valának. Azalatt Visnoveczkiné Fejedelem-Asz-

szony embere Lengyelországbúl eö Fülségéhez érkezett,

az kit is Hopmester Otlik György Ur vacsorával excipi-

álván, Audientiája másnapra halladott.

12. Regvel mingyárt némely Förendeknek Audien-

tiájok eö Felségénél meglévén, azután maga privátumi

köröl foglalatoskodott, míglen Visnoveczkiné Fejedelem-

Asszony embere a' Palotára bé nem jött, az ki is szembeii

lévén eö Felségével , alkalmas ideig beszélgetett vele

Folséges Urunk. Délután mulatságuak kedvéért vadászni

kiment eö Felsége, az bonuan is estvefelé visszajovén.

némely szükséges dolgoknak dispositiója körul foglala

toskodott ö Felsége.

13. Koran regvel vadászni kimenvén eö Felsége M.

Fo-Generális Urral és tobbi Fejedelmi Udvara népével,

tova délfelé onnét visszajötf, a' mint is Fejedelmi asz

talához azután csakhamar leülvén, délután egy kis déli-

Mmot alutt; abbiíl felébredvén, magáuossan való dolgok

3*
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ball egy ideig occupálódott, azután peiiig M. Fó'-Geuerá-

lis Urral, Zennyei István Cancelláriussal, és Districtuá-

lis-Commissárius Keczer Sándor Urral sokáig conférait

eö Felsége.

14. Méltóságos Generalis az örög Barkóczy Ferencz

Ur, eö Felsége udvarlására joven: Audientiája lött, azután

Missére menvén, annak végbenvitele után Fejedelmi asz

talához leült ö Felsége. — Ebédután egy kevessé magá-

nossan való dolgokban foglalatoskodván, ismét mulat-

ságnak kedvéért foglyászni kiment eö Felsége.

1 5. Regvel mingyárt Tekéntetes Ordódy György Bri

gaderos, és Nemes Pestvármegyei Joseph , Méltóságos

Marsalk Gróf Eszterház Antal Urtúl Postan joven Ho-

monnára eö Folségéhez: négy Németh kék Standárt, és

egy par nagy örög réz-dobot praesentáltak, az kiket

Tekéntetes Ocskai László Brigaderos és Colonellus, Fe-

jérhegyen tul, Sassin-Vára mellett, Stainwill Regiment-

nek szerencsés felverése alkalmatosságával elnyerte. Meg-

irt Ordódj Brigadérossal magánossan sokat szólván eö

Felsége, azután Missére a' Barátokhoz ment, és onnét

visszajovén, mivel eö Felsége böjtölt, magánossan való

irásokban foglalatoskodott. Délután N. Pestvármegyeit

expediálni visszakivánvá^a' Leveleknek megirását Nem-

zetes Aszalay Ferencz Bellicus Secretáriusra bizván,

más dolgokban foglalatoskodott eö Felsége.

16. Idein korán vadászni kimenvén eö Felsége, tova

déltájban visszajött, és Fejedelmi asztalához leült Méltó-

ságos Fö-Gen. Urral, a' Franczia Generálissal, és más

Asztali Forendekkel. Délután penig egy kis déli álmot

alutt, az mellybül felébredvén, sokféle maganos irások

ban occupálódott.

17. Posta nap lévén, a' Secretáriusok proposítióit

eö Felsége meghallgatván, azokat resolválta is, ée sokáig

discurálván az M. Fö-Gen. Urral, 's más sok Förendek-

nek is Audientiát adván: maga is magánossan való irá

sokban foglalatoskodott, míglen Fejedelmi Asztalához le

nem alt eö Felsége. Ebédután sokféle állapotok körül

occupálódván eö Felsége, estvefelé Mosqua Czar Cu
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rírje Varsava tájárúl jött, a' kinek az nap válasza nem

lehetvén, más napra rendeltetett.

18. Eö Felsége korán regvel felkelvén , és Misset

hallgatván, szokássa szerint maganos dolgai korííl occu-

pálódott, és M. Fo-Generális Urral is sokáig conversáló-

dott; Mosqua Czar Curírjének vissza való expeditiója kü-

rííl is foglalatoskodván, azután Fejedelmi asztalához le-

ült. Délután hasonlóképpen occupálódván, azalatt Te

kéntetes Klobusiczky Ferencz Praeses Ur jött Eperies-

rííl eo Felségébez.

19. Az occurentiáknak mivoltához képpest a' Felsé-

ges Fejedelem külom-külümféle occupátiókban foglalatos

kodván, és legiukáb inagánossau való irásokban : ugyan

még délelott a' Lengyelországi Lublyón celébralo ürszág

Gyülésére (az hova eö Folsége Mosqua Czar és az egész

Lengyel Respublicaáltalhivattatott) expediálandó Követ

Urak, s azoknak kiadandó Instructiójok eránt conferen-

tía tizenkét óráig tartatott. Hasonlóképpen délután is

concurrálván, egész estig együtt valának.

20. Az tegnapi Conferentia szerint deputáltattak

Lublyóra azon Lengyel-Ország Gyíílésére a' Felséges

Fejedelem és a Tekéntetes Confoederált Magyar Haza

részérííl : Fö-Követnek Méltóságos Fo-Generális és Lo-

cumtenens Gróff Székessi Bercsényi Miklós Ur, Ordina

rius Koveteknek penig Tekéntetes Klobusiczki Ferencz

Praeses, és Kassai Vice-Generális egyszersmind Senator

Ur is: Bertóti Ferencz Urak; az Erdélyi Statusok ré

szérííl: Director Rádai Pal, beteges voltára nézve M. Ge-

nerálisnak Krasznahorkai Andrássi IstvánUrnak, a' ki

arra rendeltetett volt, együtt megirt Director Urral.

Föllyül-irt Urak Bagáziája korán regvel megindult, és

magok is délután elbucsuzváneoFolségétül: szép sereg-

gel Lengyel-Ország felé elmentenek. Nagyobb pompának

kedvéért az follyííl megirt Urak mellé , tulajdon Udva-

riaikon és szolgáikon kivííl a' Felséges Fejedelem embe-

rei is adjungáltattak: ugymint N. Krucsay István Sen ato-

riális Secretárius,?sT. Otlik Pal Fo-CsuLadár, hároin Béjáró:

Тек. Príni László, Tekéntetes Vécsej László és Kende
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László Urak;hatÉtekfogó: Beniczky Péter, Gellyesty Pe

ter, Zemlyei István, Györre Janos, Fejévvari Pal, Illyefalvi

György. Ezeken kivül Nemzetes Vitézlo Máriássy Ist

ván Nemes-Compániának Strásamestere, nyolcz Gaval-

lérral: Nemzetes Semsej Sándorral, Kiszel Sándorral,

Gomboslstvánnyal, Sztankay Miklóssal, Both Ietvánnyal,

Büdeskúthi Lajossal. Föllyfll-irt Urak illyformán való

elmenetelek után, délután a' Felséges Fejedelem mulat-

ságnak kedvéért vadászni kiment. Az nap Doctor Lang

a1 FoiségesAsszonyunktúlDanszkárul, Urunkhoz eöFel-

ségéhez érkezett.

21. Mintegy hat ora tájban felkelvén a' Felséges

Fejedelem, tegnapi megunatkozott voltára nézve: azután

Doctor Lang Urral sokáig bizonyos Leveleket olvasta-

tott, és némely Secretárius Urak propositióit resolvál-

ván, délfelé Missére ment eö Folsége. Délután jíenig,

mivel kiadott order szerint az egész Fejedelmi Udvara

népe Terebes ielé késztilt, a' Felséges Fejedelem is né-

melly szükséges disposítiókat ott maradando Bagázia

f'elöl tétetett.

22. Sok derék dolgaira, és kiváltképpen magánossan

való irásira nézve a Felséges Fejedelem, noha a' Bagázia

eló're-ment, maga mindazonáltal eö Felsége késobben

Homonnárúl — elbücsuzvánMéltóságos Grófné Homonnai

Sigmondné Asszonytúl —-Terebes felé elindult, otthagy-

ván egyik részét a/ Bagáziának, Fö-Komornyik Körössy

György Urral és némelly Udvariakkal ; az hova is dél

után nórom ora tájban érkezvén , azonnal magánossan

való irásokhoz hozzáfogott, és a' Franczia Generálissal

sokáig conférait.

23. A Felséges Fejedelem korán regvel kiment va

dászni, az honnan is csak éppen déltájban visszajovén,

Fejedelmi asztalához leitlt. Erdélybül Barcsaj Nemes

ember bizonyos Levelekkel, és Károli Uramtúl is eö

Nagysága Adjutántja Krajnai János, nemkülömben M.

G. Eszterház Antal urtúl is egyik Étekfogója eö Felsé-

gének elérkeztek. az mellyLevelek olvasása korííl fogla-

latoskodván, estvefelé foglyáezni kiment eö Felsége.
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24. Posta nap lévén, majd egész tizenegy óráig Sèc-

retárius Urak propositióit resol válta eö Felsége, és ma

ga is bizonyos irások körül fogblatoskodott, azután pe

nig a Fejér-Barátokhoz Missére menvén , devotió után

Fejedelmi asztalához leült. Délután penig egy kis déli

álmot aluván, umlatságnak kedvéért foglyászui kiment

eö Felsége.

25. Mingyárt regvel a' Szalánczi hegyekben va-

dászni kimenvén eö Folsége, Ordinantián levo Fejedelmi

Udvara népével, és Karabílyosokkal együtt : az ebédet

is ott küun evett eö Felsége , és éppen csak estvefelé

onnét visszajött. Az nap Méltóságos Generalis Galántai

Eszterház Antal Urtúl Curír: Nemzetes Losonozy János

a Vágh mellett való Táborrúl bizonyos Levelekkel éa

relatiókkal együtt érkezett ; az ki is a' Vadászatban eö

Felségével szemben lévén, vissza-küldetett Terebesre.

A Vadászatrúl visszajovén eö Felsége, a Levelek olva-

sása körül jobbára occupálódott.

26. Egész kilencz óráig Nemzetes Vitézlo Aszalai

Ferencz Bellicus Secretáriusnak maga eö Felsége dic-

tálván némely Ordereket, azután magánossan való irá-

sokban egész délig foglalatoskodott; elérkezvén azalatt

Lengyelországbúl Szinyovszkiné Fejedelem-Asszony

embere eö Felségéhez, az kinek is ebéd után Audientiája

lévén, egy kis ideig beszélgetett eö Folségével. Hozzá-

fogván ismét eö Felsége déleló'tt elhagyott irásbélimun-

kájához, sokáig a' körül occupálódott, és azután estvefelé

Nagy-Azar nevo Falura vadászatnak kedvéért M. Ge

neralis az örög Barkóczy Ferencz_ Urral és Fejedelmi

Udvara népével, hálásra kiment. És hogy ott is publi-

cumoknak eló'mozdítássa nélkül eö Folsége, csak addig

is méglen vadászni másnap kiment , ideit ne töl-

tette volna: a miuéniíí propositiókat Erdélyország részé-

rül Nemzetes Vitézlo Pongrácz György Erdélyi Secretá

riusnak— sok dolgai miatt— Terebestt nem resolválhatta,

azoknak resolutiója kedvéért, hogy Nagy-Azarra eö

Folsége után mennyeu, kegyelmessen megparancsolta.

27. Eö Felsége délig vadászott , délután penig az
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idönek alkalmatlan voltára nézve visszajövenTerebesre,

maganos dolgai körül occupálódott. Az nap Marosszéki

követek Erdélybííl eö Felségéhez jöttenek, kiknek Au-

dientiájok másnapra halladott.

28. Koran regvel eö Felsége felkelvén, majd egész

nyólcz óráig magánossan való irásokban foglalatosko-

dott, azután Franczia Artelleriabéli Colonellus Lamuth

eö Felségéhez joven, sokáig vele beszélgetett. Erkeztek

azalatt Тек. Sréter János és Bácsmegyei Ádám Urak,

hasonlóképpen Artelleriabéli Tisztek, nemkülömben két

Franczia Tiszt is Lengyel-Országbúl, az kik a' Svéciai

Király Táborában voltanak. Délután magánossan való

irásokban, és Secretáriusok propositiójoknak resolválá-

sában egész estig foglalatoskodott eö Felsége.

29. Mihelen viradni kezdett: Felséges Urunk fel-

költ, és magánossan való irásokban, úgy némely Leve-

lek diktálásában is foglalatoskodván, mintegy hét ora

tájban azután vadászni kiment ; az hova midön el akart

volna indulni, látván Méltóságos Generalis Eszterház

Antal Ur Curírjét : Nemzetes Beniczky Sándort Postan

jó'ni, megtartózkodott, és azonnal expediálván ötet, va

dászni kiment. Az nap Tekéntetes Keczer Sándor Dist-

rictualis Commissárius Eperiesrtíl Terebesre érkezett.

A Felséges Fejedelem penig egész nap ott künn lévén,

éppen estve visszajött, occupálódván ezután sokféle

dolgok körül eö Felsége.

30. Eö Felsége parancsolattya szerint korán regvel

compareálván Obrester Lamuth, Keczer Sándor, és Sré

ter János: azokkal sokáig conférait, s néminemíí köztök

való difficultásoknak tolláltatására nézve bizonyos In-

structiót Sréter János Urnak kiadattatni N. Aszalai Bel-

licus Secretárius által parancsolt. Azután vadászni ki-

menvén, tova délfelé visszajött. Délután ismét vadász

ni kiment, és éppen csak estvefelé onnét eljött, sokáig azu

tán conferálván a' Franczia Generálissal. Az nap egy

Trinitarius Baráth, Bartvárúl (Bártíáról) az örög Fejede-

lem-Asszony Visznoveczkinétül érkezett, kinek Audien-

tiája másnapra halladott.
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31. Egész kilencz óráig sokféle maganos foglala-

tosságokban occiipálódván a Felséges Fejedelem :némely

Förendeknek Audientiát adott, azok között a tegnapi

Trinitariusnak is. Dovolszky névo szolgáját Lengyel-

Országban Jaroszlavai Jószágában expediâlta eö Fel

sége, es azután vadászni kiment. Délután egy kis déli

álmot aluván, annakutánna magánossan való irásokban,

és sokféle hasznos dolgok köriil foglalatoskodott eö

Felsége. Az nap a' NémethTáborrúl Franciscanus And-

rássi Miklós Inassa elszokvén, Terebesre jött, az kit Te-

kéntetes Keczer Sándor Ur examinálván , Árestum ala

vettetett.

SEPTEMBER.

1. Koran regvel szokássa szerint eö Felsége felkelvén,

sok derékForendek,ésFranczia hadiTisztek is confluáltak,

az kikkel dolgoknak kölöm-kölöm voltára nézve occu-

pálódván eö Felsége, magánossan való irásokban azután

majd egész délig foglalatoskodott. Azalatt érkezett Gom-

bos Imre fia is, a ki ez elmult napokban a Németh Ar-

mádátúl elszokvén, Urunk eö Felsége hííségét amplec-

tálni kivánta; kit Tekéntetes Otlik Gryörgy Hopmester

Ur examinálván, és eö Felségének eránta való való re-

latiót tévén, az nap Terebestt maradott. Délután a Fel-

séges Fejedelem mulatságnak kedvéért foglyászni ki

ment, de ott kevés ideig késvén yisszajött, és sok derék

dispositiók körül occupálódott. Éppen estvefelé Hatvan

tájárúl M. Generalis Károlyi Sándor Ur Táborárúl eö

Felsége General-Adjutántya Stesl Kristóf bizonyos Le-

velekkel érkezett, az ki is az odavaló dolgokrúl relatiót1

magánossan tett eö Felségének.

2. Minekutánna a' Felséges Fejedelem magánossan

való irásokban, és némelly szükséges dispositióknak ef-

fectuátiója korííl regvel hét óráig foglalatoskodott

volna: azután vadászni kiment, és majd délután egy óra-

kor onnét visszajovén , Fejedelmi Asztalához leült, a'
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Franczia Generálissal, Okolicsáni Mihály Urral, és más

asztali Förendekkel. Délután a' dolgoknak occurrentiái-

hozképest sokaknak Audientiát adott, és estvefelé ujon-,

nan foglyászni kiment ö Felsége; onnét visszajovén,

sokféle Ordereket expediáltatott. Az nap estvefelé Bri

gaderos Nemzetes Vitézlo Ordódi György Ur érkezett, de

szemben eö Felségével nem lehetvén, más napva halla-

dott Audientiája. — Jött azonkivül eö Felségéhez Krakó

tájárúl Szinyovszkiné Fejedelem-Asszony embere ie,

hozván némely Leveleket eö Felségének. —

3. O Felsége korán regvel felkelvén, és szokássa

szerint magánossan való irások körül foglalatoskodván,

Missére ment; a kinek vége lévén, Brigaderos Ordódi

György Urnak Audientiát adván, vadászni kiment. Dél-

elött 5l. Generalis Eszterház Antal Ur Kurírje. N. Be-

niczky Sándor eö Felségéhez érkezett, az ki délután

visszabocsáttatott. Az nap Xemzetes Daniel György Gene

ral-Adjutant eö Felsége parancsolattyábúl Munkácsra

ment bizonyos Török követ eleiben,kit Homonnán exci-

piálni í'ogja eö Felsége. A' Felséges Fejedelem penig

maga irásbéli munkáját continuálván, egész estig nbban

foglalatoskodott.

4. Mihelen virradni kezdett : o Felsége felkelvén, M.

Fo-Generális Urhoz Clavises Leveleket expediálta, 's

azok korú'l occupálódott egész délig, azután penig Mis

sére menvén , annak végben-menetele után Fejedelmi

asztalához leült, Franczia Gererálissal, Gróff Turnóval,

és más Asztali Föember szolgáival. Délután ismét magá

nossan occupálódott, 's végben viven azt, és sok Fören-

deket ide 's tova expediáltatván, éczakára Terebesru'l

Szécs-Kereszturra ment. Az nap Erdélybtíl Méltósá-

gos Generalis Andrássi István Ur eö Folségéhez ér

kezett.

5. Idein korán ö Felsége felkelvén, vadászni kiment,

az hoi is szép mulatsága mellett ö Felségének szeren-

cséje is három nagy örög Szarvas és sok Ozek meglö-

vésében lévén, maga ugyan ö Felsége böjtölt, de az Ud-

variaknak ottkinn készétettek ebédet. Ebédután ismét
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tgész estig continuálván 'ó Felsége a' Vadászatot: écza-

kára vissza Szécs-Kereszturban ment. Az nap egy bizo-

nyos Staphéta eö Felségéhez Méltóságos Generalis

Károlyi Ur Táborántl érkezett.

6. Némely sietö Levelek expeditiója ntán eö Felsége

ismét a' Szalánczi ei'dökben vadászni kiment, az hova is

egynehány rendbéli Leveleket hozván eö Felsége utáu,

azoknak válasz-adását Terebesre relegálta. Ebédet ismét

ottkinn az Erdöben evett '6 Felsége, 's ebédután Terebes

felé vadászván, késífn estve oda-érkezett. Az nap Varsa-

várúl bizonyos Pap Szinyovszkiné Fejedelem-Asszony-

túl érkezett Terebesre.

7. Méltóságos Mezei-Generális Károlyi Sáudor Ur

Curírje a' Duna mellett való Philep-Szállássánál levo

Táborárúl koráu regvel eö Felségéhez érkezvéu, azzal

alkalmas ideig szóllott, 's azután Missére menvén, Feje-

delmi asztalához lettlt. Ebéd után sokféle expeditiókban

t'ó Felsége occupálódván , estvefelé vadászni kiment,

és onnét éppen sotét estve visszatérvén, maganos dolgai

kortíl foglalatoskodott. Az nap Tekéntetes Nemzetes és

Vitézleo Galambos Ferencz Ecsedi Praesidiumnak Com-

mendánsa és tul a'Tiszán levöFöldnek Vice-Generálissa

Ecsedbül ö Felségéhez érkezett.

8. A' Felséges Fejedelem sok derék magánosean

való Cíavises irásokban délig, és ebédután is foglalatos-

kodván, 's egyéb expeditiókat is expédiait atván, Szent-

Iváni Sándort Lengyel-Országban Varsavára kuldette,

a' ki is elbucsuzván eo Felségétül, estvefelé Terebesrfíl

elindult ; eö Felsége penig némely Fó'rendeknek Audi-

entiát adván , az nap Fejedelmi Szállásán contineálta

magát.

9. Némely sziikséges dolgoknak ¡ó rendbeu való

vítele után eö Felsége Missét hallgatván, vadászni ki

ment, és onnét délfelé visszajóvén, Fejedelmi asztalához

a' Franczia-Generálissal, Gróf Turnó val, némely hadi

Tiejtekkel, és Asztali Föember szolgáival leült. Délután

Méltóságos Generalis Károlyi Sándor Ur után egy Sta-

phétát expediálván, estvefelé egy kevés idó're fogíyászni
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kiment, az honnant is visszatérvén, magánossan való dol-

gokban foglalatoskodott.

10. Idein korán eö Felsége felkelvén, sok szükséges

dolgainak végbenvitele utáu némelly Secretáriusok által

tett propositiókat resolválta, azután penig Missét hall-

gatván vadászni kiment, és éppen csak délelott onnét

visszajött ö Felsige. Délután, mivel Posta nap incidált,

sokféle Levelek expeditiójában maga is eö Felsége fog-

lalatoskodván, egész estvélig abbéli munkáját,* a' Bellicus

Secretárius expeditióján kivíil, continuálta.

11. Méltóságos Mezei-Marsalk Károlyi Sándor Ur

Generál-Adjutántya Nemzetos Krajnai János Hevesrííl

eö Felségéhez korán regvel joven, és a' Leveleket prae-

sentálván, az midön maga is eö Felsége vele beszélt

volna: azután a' Levelek dictálásában, és magánossan

való irásokban minden megszünés nélkül egész délig

foglalatoskodott ; ennek vége lévén, és a' Fejér-Barátok-

hoz Missére menvén, 's onnét visszatérvén, Fejedelmi

Asztalához leült. Délután ismét hozzá fogván az irások-

hoz, sötet estig continuálta azokat e(S Felsége, és az nap

mindenfelé Postan elküldezte.

12. A tegnapi nyughatatlanság után, korán regvel

eö Felsége vadászni kimenvén, ott künn estvélig mula-

tott, és onnét visszajovén, maganos dolgai, és irási körül

foglalatoskodott. — Az nap Nándorfejérvárbúl egy de-

rék Török az odavaló Bassátúl, és a' Váradi Bloquáda

alól is Obrester Bonefus eö Felségéhez érkeztek.

13. Magánossan való irásinak végbenvitele után a'

Felséges Fejedelem vadászni kiment, Ordinantián levo

Gavallérokkal, Béjárókkal, Fö-ember szolgáival, és Ka-

rabílyosokkal, hat vezetékkel, a' mint szokott mindenkor

eö Felsége ; az honnant is délfelé visszajovén, Fejedelmi

Asztalához leült. Ebédután a' Franczia Generálissal so-

káig conferálván, azután megint foglyászni kiment, és

onnét éppen csak estve visszajött.

14. Kölön-kölöm sztíkséges dolgainak rendben

való vítele körül a' Felséges Fejedelem foglalatoskodván,

azután a' Fejér-Barátokhoz Missére ment, és onnét viez
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ezajovén, Fejedelmi Asztalához leült. Délután hassonló-

képpen szüntelen való dolgokban occupálódván, az Ar-

telleriabéli Tisztekkel : Franczia Lamuth-tal és Bácsme-

gyei Ádámmal, s más hadi Officírekkel, egész estig otthon

contineálta magát. Az пар Tek. és Vitézlo Brigadíros

Ocskaj László Urtúl Fo-Strázsamestere : Nemzetes Blas-

kovics János eö Felségéhez érkezett, az kinek is Audi-

entiája lévén, két aranyos Numismával eö Felségétül

megajándékoztatott.

15. Némelly szükségesdolgainak végben való vítele

után a' Felséges Fejedelem vadászni kiment, azhonnant is

déltájban visszajüvén, Fejedelmi asztalához leült, a' Fran

czia Generálissal, és más többAsztali Fö-ember szolgái-

val. Délután az idönek alkalmatlan voltára nézve maga

szállásán contineálván magát eö Felsége, egész estig ma-

gánossan való irásokban occupálódott.

16. Regvel kölöm-kölümfele occurentiáknak elvé-

gezése után eö Felsége vadászni kiment , és onnét csak

tova délután visszajovén, Fejedelmi Asztalához leült, az

ki fölött a' Franczia Generálissal és egyéb más Fören-

dekkel midön ttlt volna, jöve Lengyel-Országbúl Russiai

Palatinusné embere Zagorszkj nevo, más böcsületes Len-

gyel Urral, a' kinek is audientiája délután lévén eö Felségé-

nél, sokáig magánossan beszélt; Az nap. M. Generalis

Károli Sándor Mezei-Marsalk(-tól) Volentérek Hadnagya

Nemzetes Vitézlo Urai Gaspar jött, az ki is az nap expe-

diáltatván, Postan elment maga Principálissa után.

17. A Felséges Fejedelem magánossan való derék

dolgok körül foglalatoskodván, azután vadászni kiment,

és onnét visszajovén, Fejedelmi asztalához leült. Délután

ismét mulatságnakkedvéértkimenvén,a'még oda késett:

Méltóságos Fo-Generális Urtúl egy Mosqua Curír Var-

eavárúl jött, az ki is praesentálván maga Leveleit vissza-

jövetele alkalmatosságával Urunknak, azoknak olvasása

körül occupálódott.

18. Clavises Levelek irásiban, és Nemzetes Aszalai

Ferencz Senatoriális Secretárius által tett sokféle propo-

sitióknak exaudiálasaban foglalatoskodván egész tizen
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egy óráig ö Felsége, aztitáu Missére a' Fejér-Barátokhoz

ment, és onuét visszajovén Fejedelmi Asztalához leült,

az hoi is a' Franczia Generalis, Gróf Turno, Gróf Pater

Kéry, Neinzetes Bay Mihály: néhai boldog emlékezetó'

Fejedelem Töküly Im re bujdosó Távsa Törökorszagban,

és Föeinber Szolgája most Urunknak,—más tobb Fören-

dekkel valának. Délután az M. Fö-Gen. Curírje expedi-

tiója kör tí 1 a' FelségesFejedelem occupálódván,ésa'minapi

Lengyelországi Követet is elbocsátván, együtt Gróf Tur

nó val a' ki Danszka fêlé ment : maga eó' Felsége késó'n

estve Garam felé elindult, elú'remenvén egy Karabílyos

Zászlóallya, azután a1 Nemes Compañía, utánna sok

szép aranyos szerszámokkal felöltüztetett eö Felsége Ve-

zetékjei, Ordinántián levo Nemes Compániabéli iffiak,

Inassok, Étekfogók, Béjárók, Foember-szolgák, 's más

Fejedelmi Udvara népe, kiki maga rendiben, azután sé-

zán maga eö Felsége ment, utólyára maradván Retro-

gvárdiában két Karabílyos Zászló-allya. Éppen sütét

estve a' F. Fejedelem oda érkezvén, kivííl a' falún a' Sá-

torban bészállott, az hol a1 tííz mellett egy kevésék, még

rendelést ésOrdereket kiadott, eö Felsége mulatván, maga

haló Sátorában bernent, és lenyugodott.

19. Virattakor eö Felsége felkelvén és Missét hall-

gatván, az midön a' tííz mellett fütözött volna eö Fel

sége: jöve Lengyelországbúl Mélt. Szinyovszkiné Asszo-

nyom embere bizonyos Levelekkel, azkiket is eö Felsége

elolvasván, vadászni kiment, és egész estig (böjtölven eö

Felsége) ottkinn maradott. A' Bagázia azalatt Sáros- Patak

felé ment, és némely vezetékek is, de az Fejedelmi Ud

vara népe Jasztrabi nevo faluban eö Felségére várakozott.

Az nap Méltóságos Mezei-Marsalk Károlyi Sándor Ur

Curírje Károlybúl Nemzetes Urai Gaspar érkezett, az

kivel is eö Felsége szólván, és a' Leveleket megiratván,

folly íílirt Méltóságos Generalis Ur után expediálta, maga

Jasztrabin a' Sátorban meghálván eó' Felsége.

20. A' Felséges Fejedelem korán regvel Missét hall-

gatván, azalatt némely Fú'rendeknek szolgáiSáros-Patak

felé mentenek, a' Felséges Fejedelem penig, annak vég
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benvitele után, magu is tegnapelötti rend szerint nieg-

indult. - - Ljhel felé joven, az egész varos népe: még a'

kis gyermekek is, orülvén ей Felségének , es Istentfíl

hosszú életet ki van van, kijöttek ей Felsége eleiben, es a1

Reformátusok is szép Deák perorátióval excipiálták. ki-

jovén a' Mezó're; az kikhez, ugy másokhoz is kegyessen,

maga Fejedelmi természeti szerint mutatván magát ей

Felsége, a' Varos mellett ehnent, és Patak felé nyomult.

Közöl joven Patakhoz: az Városon kivül két rendben áll-

ván a' Reformátusok,Csécsi nevö Pataki Professor rövid,

de szép udvozléssel excipiálta eu Felségét; azntán penig

bémenvén a' Várbau, Fejedelmi Asztalához leült. Délután

penig maga privátumi korül Тек. Krucsai Márton Prae-

iectussával foglalatoskodván, azntán a' Franczia Gene

rálissal sokat conférait. Az nap Erdélybttl Kolosvári

követ érkezett, az kinek is Andientiája lévén, másnap

expediáltatott.

21. Magánossan való irásokban sokáig foglalatos-

kodván a' Felséges Fejedelem, azntán Missére ment, és

onnét viaszajüvén, a1 félbenhagyott munkáját continuálta.

Délután is occupálódván sokáig, estvefelé vadászni ki-

ment Bodrokon tul, az honnant megtérvén, a' Franczia

Generálissal sokáig conférait. Mai nap Méltóságos Me-

zei-Marsalk Károlyi Ur Curíije N. Krajnai János ей

Felségéhez érkezett.

22. Koran regvel Misset halgatván ей Felsége, va

dászni kiment, és ott tova délig mulatozván, 's onnét

vieszajovén, Fejedelmi asztalához leült, sok Uri-, s Fftren-

dekkel. Délután magánossan való dolgok korû'l occupá

lódván, azután ismét mulatságnak kedvéért vadászni ki

ment, és éppen csak estvefelé visszajött. Az nap Bonefus

Obrister ей Felségéhez jött, az kinek is Audientiája le

ven, alkalmas ideig beszélgetett vele ей Felsége.

23. Magánossan való irásokban occupálódván ей

Felsége korán regvel, azután vadászni kiment, és ott

egész két óráig délután mulatozván, azután Fejedelmi

asztalához leült. Délután á Franczia Generálissal sokáig

conferálván, azután az Oeeonómiabéli dolgoknak dispo
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sítiója korííl foglalatoskodott egész estig. Estvefelé Ge-

nerál-Adjutántya eö Felségének : Stöszl Kristóf, Méltósá

gos Generalis Eszterház Antal ur után Ersek-Ujvárra

küldettetett.

24. Jó regvel eô Felsége vadászni kiment, délre

visszajött, délután penig magánossan valódolgok korííl

foglalatoskodván, egész estig a várban contineálta ma-

gát eö Felsége.

25. Sokféle Levelek expeditiója korííl occupálód-

ván a Felséges Fejedelem, azután Missére ment, és on-

nét eljovén, Fejedelmi Asztalához sok Uri- s Förendek-

kel leült, Délelott a Krakai Postamester Lengyel-Or-

szágbúl jött, a kinek az nap leve Audientiája. Délután

holmi maganos dolgai korííl eö Felsége foglalatoskodván.

egész nap otthon contineálta magát.

26. Az Isteni-szolgálat után eö Felsége némely pro-

posítiókat resolváltatván, vadászni kiment, és egész nap

böjtölven, tova estvefelé onnét visszajött. Az nap az alsó

Táborrúl Szered tájárúl Méltóságos Eszterház Antal Ur

Curírje: N'emzetes Vitézlo Talaba Máthé Uram érkezett,

az kinek is Audientiája lévén eö Felségénél, másnapra el-

menetele resolváltatott. Szent-Miklósi Dominiumábúl eö

Felségének, Russiai Palatinus fiai, eö Folsége Udvarlására

Patakra jöttek.

27. Eö Felsége maganos dolgai korííl foglalatos

kodván, némely Förendeknek Audientiát adott, azután

penig vadászni kimenvén, tova délfelé visszajött. Délután

magánossan való irásokban foglalatoskodván, ismét ki

ment, és ott csaknem estvélig mulatott. Az nap Felséges

Fejedelem Udvari Fö-Hadnagya Török András Uram ér

kezett, és némely Curírek is Erdély felé, 's Károli Ur

után is mentenek.

28. A Felséges Fejedelem maganos dolgai korííl

occupálódván, azután vadászni kiment, és onnét vissza-

térvén, Fejedelmi Asztalához sok Uri- s Förendekkel

együtt leült. Délután a könyvek olvasásában eö Felsége

mulatozván, s az expedítiók subscriptiójában is: a' vár

ban contineálta magát. Az nap Méltóságos Generalis
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Károlyi Sándor Ur Generál-Adjutántja érkezett, az ki-

nek is Aiulientiája lévén, másnapra elmenetele halladott.

29. Magánossan való irások korííl foglalatoskodván

etf Felsége, azután Missére ment, és onnét visszajovén,

Fejedelmi asztalához leült. Délután mulatságnak ked-

véért vadászni kiment, az honnant tova estve felé vissza-

jött.

30. Az Isteni-szolgálat után a Felséges Fejedelem

korán regvel vadászni kiment, és ott sokáig késvén, tova

delatan visszajött, és Fejedelmi asztalához Tekéntetes

Nagyságos Petes András Püspökkel, Тек. Keczer Sán-

dorral, Andrássi Györggyel, Ezeres-Kapitány Szemere

Lászlóval, Ezeres-Kapitány Csajági Jánossal, Pater Ké-

rivel, Brigaderos Bagossi Pállal, Pater Zichi Pállal, Bri

gaderos Franczia Colonellus Fervillivel, és más több

Udvari Förendekkel leült. Mái nap Fö-Komornyik N.

Körössi György Homonán hagyott eö Felsége Bagáziá-

jával, és aKapcsosok Compániájával isPatakra érkezett.

OCTOBER.

1. Missét korán regvel hallgatván a Felséges Feje

delem, azután magánossan való irásokhoz hozzáfogott, 's

azokat majd két óráig continuálta, melynek végben vi-

tele után Brigaderos Bagossi Pálnak Audientiát adott,

az kivel is majd két óráig magánossan szólván , azután

conferentiát hirdetett eö Felsége, az mely tizenkét óráig

continuáltatott. Ebéd után eö Felsége vadászni kiment,

és onnét éppen csak sotét estve visszajött.

2. A Felséges Fejedelem felkelvén, és magánossan

való irásokban foglalatoskodván, jöve azalatt Lengyel-

Országbúl M. Praeses Klobusiczki Ferencz Ur, az kinek

is azonnal aiulientiája lévén, sokáig beszélgetett eö Fel-

ségével. Visszajött Generál-Adjutánt Stesl Kristóf is,

Méltóságos Eszterház Antal Urtúl bizonyos Leveleket

hozván, a' kiknek olvasása körül eö Felsége occupálód-

ván, azután Missére ment, és onnét visszajovén, Fejedel

4
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mi asztalához leült. Ebédután Director Rádai Pal Uram

is elérkezett, és a Felséges Fejedelemmel szemben lettlt,

az kivel is sokáig discurálván eö Felsége, az nap a vár-

ban contineálta rnagát. Estve felé jütt Postan Erdélybííl

Toroczkay János, és azonnal eö Felségénél audientiát

nyert.

3. Az Felséges Fejedelemtül M. Praeses Klobusiczki

Ferencz Ur a sok discursus után elbúcsuzván, Eperies

felé ment, azután penig eö Felsége maganos dolgai kö-

rííl foglalatoskodván, Fejedelmi asztalához leült. Ebéd

után eö Felsége Fejedelmi Udvara népével vadászni ki-

ment, és onnét éppen csak estvefelé visszajött.

4. Eö Felsége napja incidálván, mihelen felkolt, azon

nal Tekéntetes és Nemzetes Otlik György Hopmester, és

Török AndrásUdvari Fö-Hadnagy, az egész eö Felsége

Fejedelmi Udvara népe nevével eö Felségét üdvozlették,

nemkülömben a' Musicások is, és mások, 's mindenike maga

kütelességének megfelelt. A' Felséges Fejedelem penig

Gyónásra készülvén, sokáig devotizált, és a' Várban meg-

gyónván : a' Pataki nagy Templomban, az hol nagy de-

votióval communicált is, Missét és Praedicatiót hallga-

tott. Onnét megjovén, Fejedelmi Asztalához sok Uri 's

Förendekkel együtt leült. Sok szép discursusok után az

Asztaltúl eö Felsége felkölt, és kevés ideig az Urakkal

beszélgetvén , a' Secretáriusok által tett propositiókat

exaudiálta. Méltóságos Fo-Generális Urhoz készülvén

Ungvárra a'F. Fejedelem, mái nap Udvari népének az

egyik része Leleszre ment, eö Felsége penig egész estig

sokféle dolgokban occupálódván, azután lenyugodott.

5. A' tegnapi kiadott réndeles szerint a' Felséges

Fejedelem кoran regvel megindulván ürdinantián levo

Gavallérokkal, Karabílyosokkal, és más Fejedelmi Ud

vara népével, ebédre Leleszre érkezett, az hoi is egy ke-

veset falatozván, és fris Lovakra felülvén, tegnap elöre-

jött Gavallérokkal, Karabílyosokkal, és egyéb Udvari-

akkal Ungvár felé elindult, praevie mar elküldvén M. Fö-

Generálishoz, szerencsés Lengyelországbúl való elérke-

zésérül küszontéssel Nemzetes Vitézlo Zibrik Miklóst,
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Fífember Asztali-Szolgáját. Ungvár Várához közölögven,

M. Fo-Generális mintegy fél-mélt'oldnire eleiben jött e'ó

Felségének, és ott oszvetalálkozván 's egymásnak aggra-

tulálván, a' Felséges Fejedelem sézájában eíí Excellentiája

béült, és egész Ungvár Váráig eó' Felségével ment. —

6. A' Felséges Fejedelem Méltóságos Fo-Generális

Urral egész nap magánossan való conferentiában occu-

pálódván, senkinek Audientiája nem lehetett; mely al-

kalinatossággal mindenfelé expediáltattak az Orderek a'

hadaknak. Mái nap egynehány Lengyelek és Mosquák

is jüttek bizonyos Levelekkel eíí Felségéhez, kiknek vá-

laszadások más napra differálódott.

7. Koran regvel a' Felséges Fejedelemhez Erdélybtíl

Méltóságos Mezei-Marsalk Károlyi Sáudor Urtúl egy

bizonyos Curír érkezett, az kinek is mind a' Felséges Fe-

jedelemnél, mind penig Méltóságos Fo-Generális Umál

Audientiája lévén, ugyanaz nap visszabocsátatott. A' Fel

séges Fejedelem penig magánossan való irásokban, és

Méltóságos Fo-Generális Urral szüntelen való conferen-

tiákban foglalatoskodván , benn a várban contineálta

magát.

8. Magánossan való dolgok kortíl foglalatoskodván

a' Felséges Fejedelem Méltóságos Fo-Generális Urral

délig, Asztalhoz sem jöttenek ki a' Palotára. Délután is-

mét a' conferentiát continuálván, kölöm-kölömfele dol-

gokban foglalatoskodtak. Az nap Franczia Brigaderos

Forville Munkács fêlé ment, Urunktúl eíí Felségéttíl elbú-

csuzván. •■

9. A' Felséges Fejedelem regveMíl fogvást egész

nyolcz óráig magánossan való irásokban foglalatoskod

ván, azután Méltóságos Generalis Eszterház Antal Ur

Adjutántja Nemzetes Torma János, Postan jött, két

Németh Standárt hozván, mellyet Nemzetes és Vitézló'

Brigaderos Ocskay László Morvában, ellenségnek felve-

rése alkalmatosságával elnyert. Ideje lévén osztán az

ebédnek, Fejedelmi Asztalához leült. Délután a' Méltósá

gos Fo'-Generálissal a' publicumok korííl occupálódván,

egész estig a' kortíl conferentiát tartott.

4*
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10. Koran regvel felkelvén eö Felsége, egész délig a'

sok publicumok korííl occupálódott, es M. Fö-Generalis

Urral is conférait. Délután penig Nemzetes es Vitézlo

Rédei János Erdélyi Curír Kolosvár tájárúl érkezvén,

azonnal Audientiája lött, es vissza való küldése továbbra

halladott. A' Felséges Fejedelein penig Clavises Levelek-

nek irásában foglalatoskodván, egész estvélig expediálta

azokat.

11. Szüntelen való dolgok es irások körül occupá-

lódván a' Felséges Fejedelem, minekelötte Ungvárrúl el-

ment volna, Nemzetes Vitézlo Kokényesdi Lászlót Ordi

narius Residensnek Franczia-Országban a' Bavâriai Elec-

torhoz, sok derék Clavisekkel irott Correspoudentiákkal,

es egyikLengyel Postáját Mosqua Czar után Litvánia

fêlé bizonyos Levelekkel küldött, azután Méltóságos Fó'-

Generálisné-Asszonytúl elbucsúzván, együtt M. Fo Gen.

Urral Palóczr.i M. Generalis Mezei-Marsalk Gróff Szalai

Barkóczi Ferencz Urhoz ebédre ment. Még az ebédnek

vége Ion, késvén ott eü Excellentiájánál eó'Felsége, éppen

estvefelé Leleszre induit, és oda éczakával szerencséssen

érkezett.

12. Viradtakor Leleszrül a' Felséges Fejedelem Pa-

tak felé indulván, ott hagyott Fejedelmi Udvara népével,

a' még oda érkezett, a' Hintóban, hol maga eö Felsége

hol penig Páter Kéri, Betlehem Históriáját, az Erdélyi

dolgokrúl valót olvasta, és niidim Patakhoz közölgetett

volna, eö Felsége Udvari-Hadnagya Tekéntetes Nemze

tes Vitézlo Török András, sok böwületes Fö-ember szol-

gaival eö Felségének eleiben jöttenek, és egész az Várig

békésérték, 's ott voltak méglen Fejedelmi Asztalához

le nem ült eö Felsége. Ebéd után magánossan való dolgok-

ban foglalatoskodván, egész nap a' Várban contineálta

magát. Az nap Méltóságos Generalis Eszterház Antal Ur

Curírje eo Felségéhez érkezett, az kinek is Audientiája

lévén, expeditiója más napra halladott. —

13. A' Felséges Fejedelem korán felkelvén, minek-

utánna Tekéntetes Nemzetes Rádai Pal Director haza

való szabadságot eö Felségétíü impetrálta, azután el is
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bucsuzott volna, és az Erdélyi Curír is expediáltatott

volna : eö* Felsége vadászni kiment, az honnant is visz-

szatérvén, Fejedelmi asztalához sok derék Uri 's Fö-

rendekkel egytitt leült. Délután Erdélybííl Méltóságos

Gen. Károlyi Ur Curírje : Nemzetes Görgei Márton érke-

zett, sok, ellenségtííl intercipiált Leveleket hozván magá-

val, az kinek ugyan akkor Audientiája lött, de a' Leve-

lek expeditiója más napra halladott.

14. Isteni-szolgálat után e<5 Felsége vadászni ki-

menvén, ott künn ebédet is evett , az honnét estvefelé

visezatérvén, magánossan való dolgok körül foglalatos-

kodott, irással és olvasással toltvén az ideit. Az nap Mél

tóságos Mezei-Marsalk Károlyi Sándor Ur Curírje :

Nemzetes Kéri János Erdélybííl jött, az kinek audien

tiája meglévén, az expeditiója más napra halladott.

15. Sok dolog interveniálván, a' Felséges Fejedelem

szííntelen való irásokban egész tizenegy óráig foglala-

toskodván: minekutánna Missét hallgatott voína, Feje

delmi asztalához leült. Délután magánossan való irások

ban foglalatoskodván , azután vadászni Bodrokon tul

ment eö Felsége, 's onnét csak éppen sotét estve vissza-

jött. Mái nap Nemes Debreczen Várossa Notáriussa:

Nemzetes Vitézlo Toldy János, bizonyos Levelekkel ér-

kezett, 6s Méltóságos Generalis Eszterház Antal Urti'il is

egy Staphéta. —

16. Mintegy öt ora tájban felkelvén a' Felséges

Fejedelem, mihelen felöltözött, azonnal a' Franczia Gene-

rálisnak Audientiája lött, az ki is sokáig Urunknál beim

lévén, utárina Nemzetes és Vitézlô* Krucsai Istvány Se-

natoriális Secretárius bément sokféle dolgoknak propo-

sitiójával, és sokára kijovén, más Secretáriusok is eö

Felsége által admittáltattak. Vége lévén a' propositiók-

nak, azután Missére ment eó' Felsége, és onnét kijovén,

Fejedelmi Asztalához sok Uri 's Förendekkel leült. Dél

után szííntelen való Könyvek olvasásában occupálódván.

írt is sokáig eö Felsége, várván Méltóságos Fó'-Geneiális

Urat, hogy együtt Szerencs fclé mehessen.

17. A Felséges Fejedelem szokássa szerint korán
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regvel felkelvén, es némely magánossan való irásokban

foglalatoskodván, azutáa Misset halgatott, kinek végben-

vitele után, bojtolvén azonkivül is egész nap eö Felsége,

mulatságnak kedvéért Bodrokon tul vadászni kiment, és

ott egész nap mulatván, éppen csak sotét estve vissza-

jött. Postan jött némely Levelek és Könyvek olvasásá-

ban, 's egyéb szükséges dispositióknak rendben való

vítelében sokáig occupálódván eö Felsége, azután lenyu-

godott. Az nap Tekéntetes és Nagyságos iffiabbik Révai'

Mihály, M. Gen. Galánthai Eszterház Antal Ur Oberst-

Lajtinántja, M. Fo-Generális Ur után expediáltatván, Pos

tan jött Patakra, várván ott eo Excellcntjája jövetelit.

18. A' Méltóságos Fo-Generális Urra a' Felséges

Fejedelem várakozván, délig vadászni kiment, az hol is

eo Excellentiájával oszveakadván, ebédre Patak-Vara

ban béjott eö Felsége. Ebédután magánossan való confe-

rentiákban toltvén az egész ideit,nem elébb hanem éjfél

után váltak el egymástúl.

19. Mar ezelött harmadnappal némely része a' Fel

séges Fejedelem Bagáziájának, és fele a' Kapcsosoknak

is Szerencsre elóre-menvén, korán regvel Misset halga

tott eö Felsége, és a' M. Fo-Generális Urral, annak vég-

benvitele után együtt conferálván, azután maga is eö

Felsége sézában ülvén, M. Fö-Gen. Urral Szerencs felé

elindult, eló're-menvén egy Karabílyos Sereg, utánnok

Urunk Vezetékjei, a' Nemes-Compánia, Etekfogók, Inas-

sok, Béjárók, Fó'emberek és más Förendek, azután maga

a' Felséges Fejedelem, utoüyára egy Karabílyos Sereg.

A' rosz utnak alkalmatlan volta miatt délután mintegy

két ora tájban Szerencsre érkezvén eö Felsége, nem so-

kára Fejedelmi Asztalához letilt, és ebéd után magános

san való beszélgetésben M. Fö-Gen. Urral egész estig

occupálódott. Az nap Erdélybííl Kortvélyessi László egy

bizonyos FrancziaTiszttel eö Felségéhez érkezett, az ki

nek más napra halladott el Audientiája.

20. A' Felséges Fejedelem a' rút essös idönek alkal

matlan voltára nézve a' várban contineálta magát, és

maganos dolgai körül occupálódott, azután -л tegnapi
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Franczia által béküldett Levelek olvasásában foglala-

toskodván, magának is Audientiája lött. Ezek után a'

Méltóságos Fo-Generális Urral conferálván, Fejedelmi

Asztalához leült eö Felsége. Délután M. Fo-Generális

Ur egy kevéseé aluván, eö Felsége sok Országos dolgok

korííl occupálódott, annakutánna peuig az álmábúl fel-

ocsódván, eö Excellentiája sokáig a' Felséges Fejedelem-

mel conférait. —

21. Magánossan való dolgok korííl foglalatoskod-

ván a' Felséges Fejedelem együtt Méltóságos Fo-Gene

rális Urral, sokféle Franczia és egyéb Magyar Tisztek

confluáltaka'Palotái^azkikkozíílis némelyeknek Audi-

entiát adván a' Felséges Fejedelem, és Méltóságos Fo-

Generális Ur is, azután Fejedelmi Asztaláboz leült. Dél

után a' Méltóságos Fo-Generális Ur készült vala Érsek-

Ujvár felé a Hadakhoz, de interveniálván némely szük-

séges dolgai, tartóztatták eö Excellentiáját. A' Felséges

Fejedelem penig a' Mènes tekéntésére kimenvén, majd

estvélig ottkinn késett, azután visszajovén, sokáig confé

rait M. Fo-Generális Urral. Az nap a' Felséges Fejede

lem Méltóságos Fo-Generális Urnak két szép Török pa-

ripát, Méltóságos Gróff Eszterház Antal Urnak penig

egyet ajándékon adott.

22. A' sok conferentia után a' Felséges Fejedelem-

mel, a' Méltóságos Fo-Generális Ur elment, kit egy da-

rabig elkésérvéneoFelsége,elbucsúzván eö Excellentiájá-

túl, vadászni ment, és ott egész három óráig délután

mulatott, Onnét visszajovén , és Fejedelmi asztalához

leülvén, azután sok Förendeknek és hadi Tiszteknek

Audientiát adott, 's maganos dolgai korííl occupálódván,

az nap a' Várban contineálta magát.

23. A1 Felséges Fejedelem némely Franczia badi

Tisztekkel regvel occupálódván majd kilencz óráig, azu

tán M. Generalis Andrássi István bément eö Felségé-

hez, az kivel is beszélgetvén eö Felsége, annak végben

vítele után Misset hallgatott. Ebédnek azomban ideje le

ven, Fejedelmi Asztalához leült sok Uri 's Förendekkel,

hadi Tisztekkel eö Felsége. Ebéd után sok hadi Tisztek
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nek Audientiát adván, egy kevesék sétálni kiment, az

honnant is visszajovén, maganos dolgai kortíl occupáló-

dott. Az nap éppen estve Sajó -Szent-Péterrííl Méltóságos

Fó'-Generális Urtúl egy sietö Staphéta jött eö Felségéhez .

24. Missét hallgatván a'Felséges Fejedelem, és sok-

féle expedítiókat subscribálván, Fejedelmi Udvara népé-

vel a' Harangodi Mezöre vadászni kiment, és azonkivül

is egész nap böjtölven, éppen estig ottkinn mulatott eö

Felsége. — Mái nap General-Adjutant Daniel György

Egerben Viza Püspökkel küldettetett. Mintegy tizenegy

ora tájban Méltóságos Generalis Károlyi Sándor Ur Er-

délybú'l Postan érkezett, az ki is addig, mig a' Felséges

Fejedelem visszajött, fáradt állapottal lévén, lenyugodván,

látván jöni eö Felségét: eleiben ment, — és üdvözölven,

maga háló-szobájában békésérte, és ott sokáig beszélge-

tett eö Felségével.

25. Sokáig való conferentia után a' Felséges Feje

delem Méltóságos Generalis Károlyi Sándor Urral, Mis

sét ballgatott, és annakvégben való menetele utánNem-

zetes Vitézlo Ezeredes-Kapitány Géczi Sigmondnak Au

dientiát adott, azután penig együtt M. Generalis Károlyi

Sándor Urral vadászni kimenvén, és onnét tova délután

visszajovén Fejedelmi asztalához leült. Ebéd után együtt

a' megirt Genei-ális Urral egy darabig conféraivan, azu

tán sétálni kiment eö Felsége, és ott egész estig késett.

Mái nap Urunk Étekfogója Zemlye György Erdély felé

Postan Tekéntetes Udvari-Fö-Marsalk Vay Adám Ur

után küldetett.

26. Maganossan való irásokban foglalatoskodván a'

Felséges Fejedelem , bészólitá azután M. Generalis Ká

rolyi Sándor Urat, az kivel is beszélgetvén sokáig,

együtt az Urral vadászni kiment eö Felsége, az hol nem

sokáig késvén, ebédre visszajött. Ebéd utánismét kiment

eö Felsége, és éppen csak estve felé visszajött. Mivel

penig Méltóságos Gen. Károlyi Sándor Ur Károly felé

készttlt, majd 12 óráig estve a Felséges Fejedelemmel

conférait. Az nap Laimitb Franczia Artelleriabéli Ober

ster eö Felségéhez Kassárúl érkezett.
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27. Még tegnap estve a' Felséges Fejedelemtül

Méltóságos Generalis Károlyi Sándor Ur elbucsúzván,

viradtakor Postan Károly felé , 's onnét a1 Hadakhoz

ment. Méltóságos Praeses Klobusiczky Ferencz Ur az-

alatt eö Felségéhez joven, sokáig magánOssan beszélt, és

azután vadászni kiment eö Felsége. A' vadászatrúl tova

délután visszatérvén , és Fejedelmi asztalához leülvén,

otthon contineálta magát eö Felsége, sokféle dolgokban

occupálódván. Az nap Visnoveczkiné Fejedeleni-Asszony

embere az Udvarhoz jött, de Audientiája nem lévén az

nap, regvelre halladott.

28. Az egész Hegyallyai Szölöket, kiktííl Dézmát

praestáltak, kivánván eö Felsége pénzbeli Árendára

fogni, az eránt conferentiát Tekéntetes és Nagyságos

Praeses Klobusiczky Ferencz, Tekéntetes Keczer Sándor

Districtuális Commissárius, és Nemzetes Krucsai Márton

Praefectus Urakkal tartott, az kinek is az eö Ideát Pri-

vátusSecretáriussával N.Beniczky Gáspárral concinnáltat-

ván, Missét hallgatott eö Felsége, és azután Fejedelmi

asztalához M. Gróff örögbik Barkóczi Ferencz Gen.-

Marsalk , Tekéntetes Udvari-Kapitány és Marsalk Vay

Adám Urakkal , a' kik az nap jöttenek, Tekéntetes és

Nagyságos Klobusiczky Ferencz Praeses és Keczer

Sándor Districtuális Commissárius, más sok Uri 's Fö-

rendekkel egyiitt leült eö Felsége. Délután szüntelen

való foglalatosságokban azon Urakkal eö Felsége occu

pálódván, és leginkább Tekéntetes Vay Ádám Urral

conferálván, Szerencsi Kastélyban contineálta magát.

Mái nap Méltóságos Gen. Eszterház Antal Ur Secretá-

riussa Nemzetes és Yitézlo Szó'ke Mihály érkezett. —

29. Magánossan való irási után a' Felséges Fejede-

lem az Udvariakkal egyiitt vadászni kiment, és onnét

maJd egy órakor délután visszajovén, Fejedelmi Aszta

lához leült. Ebédután sok hadi Tisztekkel való beszélge-

tés után ismét vadászni kiment, az honnét nagy késore

visszajött, és némely uj Könyvek olvasásában foglala-

toskodott. Az nap Tekéntetes és Nemzetes Galambos

Ferencz Senator, tul a' Tiszán levo Földnek Vice-Geiie*
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rálissa és Ecsedi-Várának Fö-Commendansa , nemkü-

lömben Tekéntetes Vay László Urak is az Udvarhoz

jöttenek.

30. A' Felséges Fejedelem magánossan való fogla-

latosságokban occupálódván, sokaknak Audientiát adott,

és del felé lévén az idö, Missét hallgatott, 's azután Feje-

delmi asztalához leült. Ebédután M. Generalis Andrássi

István, György, és némely Franczia Tisztekkel conferál-

ván, estve felé sétálni kiment, és onnét éppen éczaka

visszajött, annakutánna penig holmi maganos dolgai

korííl foglalatoskodván sokáig eö Felsége, nyugodalomra

vette magát.

31. Koran regvel hallgatván Missét a' Felséges Fe

jedelem , és némely szükséges irásit végben viven , az

Ordinántián levo Gavallérokkal és más Udvari népével

együtt vadászni kiment eö Felsége, 's egész nap ottkinn

mulatván, éppen csak sotét estve visszajött. Azután sok

Országos dolgokban majd éjfélig foglalatoskodván, le-

nyugodott. —

NOVEMBER.

1. A'tegnapi fáradsága és sokáig valófennléte után

késobben, nem mint ordinario szokássa eö Felségének,

felkelvén és felöltöztetven : Nemzetes Vitézlo Plathi

Sándor Oeconomicus ConsiliáriusnakAudientiát adott eö

Felsége, az kivel is sokáig beszélgetvén, Tekéntetes Ud-

vari-Marsalk és Kapitány Vay Adám Ur bémene, és so

káig lévén ottbenn, azután a' Palotára kijöve. Mintegy

kilenez ora tájban érkezett Erdélybül Méltóságos Gene-

ralis Pekri Lörincz Ur Curírje, Pápai nevo, az ki is bi-

zonyos Leveleket hozván, azok olvasása körül eö Fel

sége foglalatoskodott. Ezekután Missét hallgatott, és

osztanak (aztán) Fejedelmi asztalához leült. Ebédután

magánossan való irásokban occupálódván, egész estig

continuálta azokat.

2. Mingyárt regvel eö Felsége aziráshoz hozzá fog-

ván, aztat sokáig continuálta, és azután Missét hallgat
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van, vadászni kiment. Ott jó ideig késvén, éppen délután

visszajött, és Fejedelmi asztalához leült. Azalatt Méltó-

ságos Fo-Generális Urtúl hat Német Szekeres-Lovakot

és némely Leveleket is hoztak, melly alkalmatossággal

Matyasovszky Kristóf is Bécsbííleó'Excellentiájapassus-

sa mellett kijött. A' Felséges Fejedelem penig sok derék

országos dolgokban foglalatoskodván, azokat continuálta.

3. Idein korán eó' Felsége felkelvén, ésmagánossan

való irásokban foglalatoskodván, elsóben is aSecretá-

riusok által proponált dolgokat resolválta, azután penig

IVIissét hallgatván, és Petes Andráspüspokkel,Tekéntctes

Vay Ádám. Keczcr Sándor, 's Krucsai Márton Praefectus

Urakkal az Árenda eránt conferálván, Fejedelmi aszta

lához leült. Délután némely dolgoknak végben vítele után

foglyászni kiment, és onnét éppen csak éczaka visszatért

eó' Felsége. Mái nap N. Vitézlcí Vrancsics György bizonyos

sietö Levelekkel Tekéntetes Bertóti Ferencz Vice-Generá-

lis és Senator Urtúl etí Felségéhez érkezvén, magának is

Audientiája lött, az expeditiója más napra halladván.

4. A tegnapi kiadott Ordinántia szerint a Felséges

Fejedelem Udvara Patak felé készíilvén, regvel mingyárt

a' Bagáziának egyik része elindult, a' Felséges Fejede

lem penig sok derék országos dolgok korííl occupálód-

ván Udvari-Fö-Marsalk Vay Ádám, Tekéntetes Keczer

Sándor, és Praefectus Krucsai Márton Urakkal: azután

Fejedelmi Asztalához leült. Ebéd után szép Sereggel és

Fejedelmi Udvara népével Patak felé elindulván, sotét

estve szerencséssen oda érkezett, és mindeneket a' hadi

dolgok kortíl elrendelvén, nyugodalomra vette magát.

5. Korán regvel felkelvén, és szüntelen való irások

ban occupálódván, a' Franczia Generálissal sokáig con

férait, és némely hadi Tiszteknek Audientiát adván,

azután Fejedelmi Asztalához leült, sok Uri'sForendekkel.

Ebéd után continuálván a' regveliMunkáját, és Senatori-

ális-Secretárius N. Krucsai Istvány által is sok felé a'

Vármegyékre expediáltatván, egész estvélig abban fog-

lalatoskodott.

6. A dolgoknak költfm-kölömfele incidcntiákhoz kép
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pest a' Felséges Fejedelemismagánossanvalóirásokban

egész tizenkét óráig foglalatoskodván, azután Missére

ment, és onnét kijovén, Fejedelmi Asztalához sok con

fluait hadi Tisztekkel, és U.dvari Fó'emberivel együtt

leült. Ebéd után valamennyi paripája vala eö Felségének,

Giczei Sigmond Lovászmester által azokat megjártatta,

azután penig némely Levelek expeditiójában foglalatos-

kodott. Az nap Erdélybul Postan Rédei Mihály Nemes

Compániabéli Tizedes érkezett, az ki is Leveleket M. Gróf

Pekri Lörincz Uramtúl bépraesentáltatván, inagának is

Audentiája lött, és a Lengyel Posta is Lengyelország

felé elment.

7. EÖ Feleége korán regvel felkelvén, 's a'Lovász-

mesterét N. Vitézló* Giczei Sigmondot, 's Vezeték-hordo-

zókat elhivatván: melyik aranyos Szerszám mely nye-

regre való légyen, és mely Paripára ? maga elrendelte,

és azután a' hadi dispositiók körül sokáig foglalatosko-

dott; ennekutánna Missére meut, 's onnét kijovén, még

az Udvariak ettek, sok derék hadi Tiszteknek Audientiát

adott. Azalatt Debreczeni Biró Nemzetes Vitézlo Dobozi

István is elérkezett, kinek oly hamar Audientiája nem le-

betvén, estve felé való idöre halladott. Azon ido tájban

Nemzetes Stesl Kristóf Generál-Adjutánt eó' Felsége pa-

rancsolattyábúl Tekéntetes Bertóti Ferencz Vice-Generá-

lishoz Postan küldetett. A Felséges Fejedelem penig

vadászni kimenvén, éppen csak estve felé visszajött, és

sok derék dolgok körül occupálódván, sokáig fenn volt.

8. Viratta eló'tt eó' Felsége felkelvén, és szüntelen

való dictálásban foglalatoskodván, jobbára a' hadi dispo

sitiók körül, Ordereknek mindenfelé való elküldésben

occupálódott, azután más egyéb privatumi után Nemze

tes Vitézlo Dobozi István Debreczeni Biró Urnak Au

dientiát adott, és Misse után is sokáig vele szólván, Fe

jedelmi asztalához leült. Ebdd után vadászni kiment, és

onnét visszajovén, fördöben beult, azután sokféle dolgok-

ban occupálódván, lenyugodott. Az nap Tekéntetes és

NemzetesRádai Pal Director, 's BrigaderosOrdódyGyörgy

Urak is jöttenek az Udvarhoz, és Lengyel Dobrovolszky is.
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9. Magánossan való irási lévén a' Felséges Fejede-

lemnek, viratta elcítt felkölt, és azokat continuálván, Rá-

dai Pal Director Urral sokáig beszélt; érkezvén azalatt

Károlyi Ur Curírje is: Kis Miska nevo" volentér, bizonyos

levelekkel, azok olvasása körül foglalatoskodott. azután

penig sokáig discurálván Brigaderos Ordódy Györggyel,

Fejedelmi asztalához leült. Ebéd után néraely hadi Tisz-

teknek Audientiát adván, vadászni kiment, és onnét tova

estve felé visszajött, azután magánossan való dolgok

körül foglalatoskodván sokáig, ecí Felsége nyugodalomra

vette magát.

10. Kölöm-kölömfele dolgokban foglalatoskodván

a' Felséges Fejedelem, minekutánna mindeneket jól el-

rendelte volna: ordinántián levo Fejedelmi Udvara né-

pével vadászni kiment ; ott kinn egész nap mulatozván,

nem elébb, hanem éppen sotét estve visszajött. Az nap

Tekéntetes és Nenizetes Brigaderos Ocskai László, és

Stesl Kristóf Generál-Adjutánt az Udvarhoz jöttenek. A

Felséges Fejedelem penig némely maganos dolgai körül

foglalatoskodván, azután lenyugodott.

11. A tegnapi fáradsága után tovább, nem mint or-

dinarie szokott, eö Felsége nyugodván,és azután felkelvén,

némely magánossan való irásokban foglalatoskodott, 's

Brigadíros Ocskay László Urnak 's más Förendeknek 's

Némely Nemes Vármegyék követtyeinek is Audientiát

adván, és azután Missét ballgatván, Fejedelmi Asztalához

leült. Ebéd után sokféle derék dolgok körül occupálód-

ván, a Várban contineálta magát. Az nap Méltóságos Fö-

Generális Urtúl és Károlyi Urtúl is Staphéta jött, nem

külömben M. Pekri Lörincz Generalis Ur is Erdélybííl

bizonyos Szászokat küldött.

12. A Franczia Inzenírrel eö Felsége sokáig discu

rálván, az alatt Brigaderos Ocskay László Ur is eö Fel-

segétül elbúcsuzott, azután penig némely szükséges dol-

goknak propositiója kedvéért Praefectus Uram is bemen-

vén, minekutánna proponálta volna, Tekéntetes Vay

Ádám isbément, az kivel is sokáig conferálván, Fejedelmi

Asztalához leült. Ebéd után vadászni kiment, és onnét
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éppen csak sötet estve visszajött. Az nap M. Fö-Gene-

rális Urtúl, es M. Pekri Ló'riucz Urtúl is Curírek érkeztek.

13. Maganossan való foglalatossági után a' Felséges

Fejedelem némely Nemessi ilhakat mar azelött kegyel-

messen resolválván a' Nemessi Társaság kozé acceptálni :

azoknak Solemnis Introductiójokat és publice való hi-

teknek letételét mai napra mintegy tizeriegy ora tájban

meglenni kegyelmessen rendelte ; az hova is az egész eü

Felsége Fejedelmi Udvara népe, nem kölömben a Nemes

Compánia is, nagy frequentiával coucurrálván, és három

rendben, Brigádánként az Felséges Fejedelem körül állvan:

az Installálandó iffiakot elíí-állittották. A' Felséges Feje

delem penig ZoldBársony ruhában, Fekete Kólcsak-Tol-

lassan, Veres Bársony Székben tilvén, és mindenekhez

magát kegyelmessen mutatván: egyik felöl NemzetesVitéz-

10 Daniel Péter Fo-Fegyverhordozó ecí Felsége aranyos

Bozogányát, más felöl penig Nemzetes Vitézlíí Illosvay

János Yice-Fegyverhordozó aranyos 's rubintos Kard-

gyát kezeiken tartották. Elsoben is azért Tekéntetes

és Nagyságos Zay András — azon Nemes-Compániának

Fo-Strázamestere — az uj iffiakat eoFelségénekpraesentai

ta, és kegyelmességében alázatossan ajánlotta. Annak-

utánna penig Tekéntetes Nemzetes és Vitézlo Ráday Pal

Director, és azon Compániának General-Auditora publice

eleikben adta : mi okra nézve a Felséges Fejedelem ezen

Nemessi Társaságbúl álló Compániát erigálni kivánta,

tudniillik nem egyébért, hanem az Austria kegyetlen

Birodalom által eltapodtatott régi dicsoséges Magyai-

Nemzetnek, és sok Uri 's Nemesi postergált Familiáknak

hajdani boldog állapottyokban való helyreállitására, 's

mostani igaz Nemes Vérbül származott iffiak szerencsé-

jeknek elcímozditására; az kik is a Jóságos cselekede-

tekben gyakorolván magokat, és minden feslett erkölcset

számkivetésben küldvén, a' Felséges Fejedelem Méltó-

ságos szemei elött szüntelen forogjanak, és mint valami

fiatal fák, Országunkban beplántáltassanak, 's jó és tö-

kéletes felnevekedések által hasznos gyümölcset édes ha-

zájoknak szolgálattyára teremtsenek; melly ritkapéldájú
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Felséges Fejedelemben mintegy Tükürben, Isten által

nagy mértékben megajándékoztatott Királyi Qvalitáso-

kat szemlélvén és esudálván : semmi igaz Nemes Vérhez

nem illö cselekedettel meg ne mocskolják magokat, es

azáltal eö Felségét meg ne szomorítsák, hanem jövendö

hasznára az Országnak, és leginkábba hadi dolgokban, ki-

nek gyakoroltatását az ellenség a Nemes Vértül azon

iffíuságnak draga kincsét elvett volt, perficiálván mago

kat: más hadi Tiszteknek helyében érdemessen succedál-

hassanak. Sok szép szókkal és ratiókkal declarálván és

erosítvén a Felséges FejedelemKegyelmes Urunk édes Ha-

zánk javára czélyozó kegyes intentumát ezen Nemes Com-

pániának felállitásában, és az Edictumokat is elohozván,

's nem kölömben a Juramentalis Formulât is elolvasván,

kérdezte tíílek : bajó akarattyokbúl-é belépni kivánnának?

kinek assentiálván, azután ahitet letétette velok; 's annak

letétele után, mindenike azok közöl eö Felsége lábaihoz

borulván, azt megcsókolta, és eö Felsége által mintegy

felemeltetett. Ezek után DirectorUram megjelentette,hogy

noha mégeddig magok re idetlen viselésekkel az Edictu-

mot által nem hágták : mindazonáltal az uj Társok ked-

véért, Misse után, az egész Nemessi Társaság jelenléti-

ben elolvastatnak. Es mivel minden Jóságos cselekedet-

nek kutfeje az Isteni félelem : minden nap Misse elött, maga

eö Felsége által fundált bizonyos imádságot a' Stráza-

mesterek mongyák elott a' Palotán, az kik Ordinántián

vannak, és hassonlóképpen estve is; a kik penig kinn van-

nak a mezön, vagy Qvártélyban: együvé concurrálván

StrázamesterSzállására: hassonlót kövessenekel.Mindezek-

nek utánna a' Felséges Fejedelem a' székbül felkelvén,

Missére ment, és a' Praedicatiót hallgatván, ezután sok

derék Förendekkel, legfoképpen a' Franczia Tisztekkel

Fejedelmi Asztalához leült. Ebéd után sok derék dolgok

ban való foglalatossági között az mai rendelt könyör-

gésre maga is eö Felsége elment, és azt elvégezvén, azu

tán egész nap a' Várban contineálta magát, sok országos

dolgokban occupálódván.

14. A Felséges Fejedelem viratta elött felkelvén, és

-
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sok derék dolgokban 's magánossan való irásokban ís

foglalatoskodván, minekutánna Tekéntetes Director

Kádai Pal Uram elbucsuzott volnaeoFelségétül,Missére,

és annak végben vitele után vadászni kiment eö Felsége.

Egész nap ottkinn mulatván, sok vadat ejtettek el a' Pus-

kások, azután penig estve felé visszajovén, Könyörgesre

a' Nemes Compániával és többi Udvariakkal is ment eö

Felsége. Annakutánna maganos dolgai körül occupá-

lódván, sokáig fenn volt eö Felsége.

15. Sok derék dolgoknak végben vitele után a Fel-

séges Fejedelem Missére ment, azután penig Sokaknak,

és Máriássi Adám Erdélyi Curírnek is Audientiát adván,

Fejedelmi Asztaláboz leiilt. Délután Nemzetes ésVitézlo

Beniczky Gábor, Méltóságos Fo-Generális Urtúl Postan

jött, a kinek is azonnal Audientiája lévén, Levelekexpe-

ditiója miatt elmenetele más napra halladott. Jött az nap N.

Pexalmre is,eoExcellentiája General-Adjutántja, lévén an

nak is Audientiája. Eö Felsége magánossan való-dolgokban

occupálódván,MáriássiÁdámUramat aznap visszaküldette.

16. Éjfélután mingyárt felkelvén a' Felséges Feje

delem, sokféle dolgokban, és magánossan való irásokban

is foglalatoskodott, annakutánna penig N. V. Beniczky Gá-

bort eö Excellentiája után, N. Pexa Imrét penig Ungvár felé

elbocsátván, maga eö Felsége vadászni kiment ; ottkinn

evén, és éppen csak estve felé visszajovén, elöbb konyor

gésre ment, azután penig sokáig némely Franczia Tisz-

tekkel discurált,és a' parol yát (parolát) kiadván, magános

san való dolgok körül foglalatoskodott. Az nap Franczia

Obrister Bonafus jött az Udvarhoz, és Nemzetes Vitézlo

Stesl Kristóf is bizonyos Saxokkal Löcse felé küldettetett.

17. A Felséges Fejedelem Munkács felé csak könnyü

szerrel késztilvén, az Ordinantiát kiadta : kik elmenjenek

az Udvariak köztil; eö Felsége penig Misset korán regvel

hallgatván, Levelek dictálása körül sokáig occupálódott,

annakutánna penig Fejedelmi Asztaláboz leült. Ebéd

után némely része a Bagáziának Helmecz felé elindult, és

eö Felsége hol Audientiát adott némelyeknek, hol penig

maganos dolgai körül szorgalmatoskodván, estve felé
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könyörgesre ment, Annak végben vítele után maga szo-

bájában bement, és Udvari Vice-Kapitány Urral discu-

rálván 's a' parolát kiadván, Szent-Péteri Imre Urat be-

hivatta.

18. A készülot viratta elött megfujván, kiki rend-

ben vette dolgait, és a Felséges Fejedelem is felkelvén,

maga dolgainak elintézése körül foglalatoskodott. Azután

mintegy hét ora tájban Missét hallgatván, Király-Hel-

mecz felé Fejedelmi Udvara népével és commendírozott

Karabílyos Seregekkel megindult, az hova is mintegy

három ora tájban délután érkezvén, csakhamar Feje

delmi Asztalához Franczia Oberster Bonefussal, és más

Föember asztali szolgákkal leült. Estve felé az ellenség

elött kinyomult Erdélyi Urak Követtye M. Teleki Mihály

Ur jött eö Felségéhez, azkinekis Audientiája lévén, még

azon estve visszament. A Felséges Fejedelem penig szo-

kott estvéli konyorgését elvégezvén, maganos dolgai

körül foglalatoskodott.

19. Viratta elött eö Felsége felkelvén, ésDevotióját

elvégezvén, mintegy bat ora tájban Dobrony felé teg-

napi rendszerint megindult, az hova is, utnak alkalmat-

lansága és a' Tisza szakadékán által való késo költözese

miatt, sotét estve érkezék, és azonnal Fejedelmi Asztalá

hoz leült. Asztal után konyorgését elvégezvén, nyugoda-

lomra vette magát.

20. Viratta elött a' Bagázia elöre Munkács felé men-

vén, az Isteni szolgálat után, minekutánna némely Er

délyi Uraknak Audientiát adott volna eö Felsége, maga

is Munkács felé megindult, az hova midön közölgetett

volna : Nemzetes és Vitézlo Bay László Munkácsi Com-

mendáns több Tisztekkel együtt eö Felsége eleibenjött,

és a Hajduk is praesentálván magokat, a Vár mellett el-

jött, és a' Munkácsi Városra bement. Ebédhez három ora

tájban délután leülvén, annakutánna magánossan való

dolgai körül foglalatoskodott eö Felsége.

21. Sokféíe irásoknak és Actáknak rendben való

vítelére nézve a Felséges Fejedelem Munkács Varaba fel-

ment, és ott napedlen-napestig azoknak jó rendben való

5
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hozatása körül két Secretaria seal foglalatoskodván, ké-

sön estve lenyugodott.

22. Viratta elött felkelvén eö Felsége, és a tegnapi

munkát maga is continuálván, azután Nemzetes és Vi-

tézlo ükolicsáni Pal Urnak, a' ki bátorságossabb meg-

maradásának okáért Máukács Varaban tartatott, Audien-

tiát adott ; az kivel is sokáig beszélgetvén eó' Felsége,

Missére, annakutánna penig más Vár körül való szüksé-

ges disposítióknak végbenvitele után vadászni kiment,

az honnét is visszajovén,1 s a városra inenvén, Fejedelmi

Asztalához leült. Ebéd után sokféle dolgokban occupá-

lódván, azalatt egy Lengyel Püspök jött, az kinek is

Audientiája lévén, némely Leveleket általa küldött eö

Felsége Lengyelországban.

23. Viratta elött a' Konyha- és Csuhadár-szekerek

megindulván Kászony telé, azok után maga is eö Fel

sége sok dolgoknak végbenvitele után Fejedelmi Udvara

népével együtt megindult ; az hova is utnak alkalmatlan

voltára nézve késó're érkezvén, M. Gen. Pekri LörinczUr

akkor eljött Curírjét expediálta, és azután Fejedelmi

Asztalához leült. Asztal után N. V. Bay Mihály Urral

discurálván, azután nyugodalomra vette magát.

24. Kászonbul idején korán megindulván, az utnak

alkalmatlansága miatt délután a' Tiszához, Aranyos nevö

Faluhoz eö Felsége érkezett, az hoi is általkültozvén,

jóllehetKis-Várdára onnét eöFelsége igyekezett: de értvén

Ocsván lenni Méltóságos Generalis Károlyi SándorUrat,

odament, és ott meg is halt eö Felsége, sokáig magános-

san discurálván Gen. Urral. Az nap M. Fö-Gen. Urtúl

Curír odaérkezett, kinek expeditióját Kis-Várdára re-

legálta eo Felsége.

25. A Németh által elrontott Ecsed Várának meg-

tekéntésére, és mar is elkezdett épülete körül teéndo

szükséges dispositióknak kedvéért, jókor Ocsváral eö

Felsége Méltóságos Gen. Károlyi Sándor Urral arrafelé

megindult, az hova is midön közölgetett volna, ott való

Franczia Inzenir eleiben eö Felségének jött, ésa'minémü

munkát a Sánczok körül végbenvitt: eö Felségének mu
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tatta ; kit megjárván, a' Városra bément, es Fejedelmi

Asztalához leült. Ebéd után azou elhánt Várban bémen-

vén, és teéndo épületi feló'l delineatiót tévén, 's niinden-

képpen eljárváu, más sztikséges dolgok korííl foglalatos-

kodott.

26. Idein korán Ecsedbül megindulván, és egyfelöl

a' Varos erosségét is eö Felsége megjárván, kinnlévo Sánoz-

czal együtt: Kis-Várda felé vette utját, M. Gen. Károlyi

Sándor Ur penig Ocsvára ment. Kis-Várdához közölög-

vén, Nemes Szabolcs Vármegye Vice-Ispánnya N. Zoltán

Josa szép Sereggel eö Felsége eleiben jött, az ki is a! Vá

rosra békésérvén eö Felségét, Kossovics Márton Ur há-

zához szállott eö Felsége. Eö Felsége szállása elött Mél-

tóságos Erdélyi Generalis Pekri Lörincz Ur több, Erdély-

bül az ellenség elött kinyomult Förendekkel állottak

nagy csuporttal, azkik is eö Felségét békésérvén és üd-

vozelvén, annakutánna kiki maga Szállására ment. Eö

Felsége penig Fejedelmi Ásztaláboz leülvén, maganos

dolgai korííl foglalatoskodott. Késon estve M. Gen. Ká

rolyi Sándor is oda érkezett.

27. A' Felséges Fejedelem felkelvén, az Erdélyi Ta-

nács-Urakkal Conferentiát tartott, az kiben is sokáig

lévén, Missét hallgatott, és azután Fejedelmi Asztalához

leült. Ebéd után ismét az ellenség elött kinyomult Erdélyi

Urak és más közrendek acconimodatiójok eránt a' Con-

ferentia continuáltatott, kinek végbenvitele után eö Fel

sége maga privatumi korííl foglalatoskodott.

28. Eö Felsége korán regvel felkelvén , és Missét

hallgatván, Senatoriális Deputátiót az Erdélyi 4Jrakkal

tartott, az kiben is sokáig lévén, a' Conferentia eloszlott,

eö Felsége penig maga privatumi körül occupálódván,

és azonkivííl is böjtölten, sokféle maganos dolgok korííl

foglalatoskodott. Ebéd után ismét convocáltatván a' Fel

séges Fejedelem az Erdélyi Urakot, ujonnan consideál-

tak, és sokáig consultálódván, éppen estve solváltatott

a' Sessio, kinek végbenvitele után M. Gen. Károlyi Sán

dor Ur bémenvén eö Felségéhez, sokáig mulatott.

r
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29. Viratta elött eö Felsége felkelvén ésMissét hallgat-

van, M. Gen. Károlyi Sándor Urral sokáig discurált,

azután az Erdélyi Urakot convocáltatván, conferentiát

tartott egész délig velek eó' Felsége. Délután magánossan

való dolgokban és irásokban eö Felsége foglalatoskod-

ván, estvefelé még utolsó conferentiát az Erdélyi Urak-

kal tartott, az kikkel is sokáig conferálván, azután est-

véli Könyörgesre ment. A' könyörges után sok derék

Országos dolgokban eö Felsége foglalatoskodván, és egy

's más Urat is magához hiván, sokáig fenn volt, és saokott

Devotióját elvégezvén, lenyugodott. Mái nap délután a'

konyha-szekerek Bacska felé elöre mentenek,és M. Vice-

Generális Bertóti Ferencz Uram Adjutántja eö Fel-

ségéhez érkezett.

30. Eö Felsége korán regvel felkelvén, és a' Méltó-

ságos Gen. Károlyi Sándor Urral sokáig discurálván,

azután Missére ment, és annak végbenvitele'után az Er

délyi Urak is confluálván, eö Felségétííl elbucsúztak. Eö

Felsége penig szép sereggel Kis-Várdárúl megindulván,

Tárkánynál a' Tiszán bidon általment, és Bacskára, Ud-

vari-Kapitány Uram Falujában, az bol maga is eö Ke-

gyelme volt, mintegy két ora tájban délután érkezett.

Asztalhoz leülvén Bonefus Colonellussal, és Fö-ember-szol-

gáival : azután maga Szállására Udvari-Kapitány és em-

litett Obersterrel ment eö Felsége, és sokáig discurál-

ván, magánossan való dolgok körül foglalatoskodott.

DECEMBER.

1. Bacskáiúl délután eö Felsége az Udvari-Vice-

Kapitányát Török András Urat, némely Udvari népét

Zemplin felé, az bol a' Kornéta is volt, expediálta, a' kik

is Bodrog-Vizének nagy zaja miatt egészen az nap által

nem költözhetven, közöl levo falukban megszállottak. A'

Felséges Fejedelem penig egy kis déli álmot aluván,

azután sokáig magánossan való dolgai körül foglalatos

kodott. *
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2. Ев Felsége korán regvel devotióját elvégezvén,

mellette levo Udvariakkal és Ordináns Karabílyosokkal

Zemplin felé megindult, és egész a' Bodrog partyáig el-

jött, de látván a' nagy zaj miatt alkalmatlan liajón által

való menetelét: magát nem szerencséltetvén, visszament

Bacskára, és ott egész nap késett. Az Udvariak penig, ki

Zemplinnél, ki Szoloskénél, és Szegnél is nagy iggyel-ba-

jal által-koltozvén, Zemplinbe együvé concurráltak.

3. Eö Felsége jóllehet Patak felé szándékozott,

mindazonáltal Udvari-Hadnagy Uram által informáltat-

ván magát, hogy Szoloskénél bátran és minden vesze-

delem nélktíl általmehet Bodrokon : arra felé vette uttyát,

és ott szerencséssen általment. Ebédre Borsiban (az

mely Kastélyban született eó' Felsége) menvén, onnét

Lasztóczra éczakára, az hol Fejedelmi Udvaraval meg-

egyezvén eö Felsége, szerencsés eljövetelin eö Felségé-

nek örültek.

4. A' Felséges Fejedelem magánossan való dolgai:

nak és devotiójának is végbenvitele kedvéért délig

Lasztóczon niaradott, délután penig sok szép megegye-

zett Fejedelmi Udvara népével együtt Kornétássan meg-

indulván , Szalánczra éczakára ment , az hoi is némely

commendírozott Karabílyosok és Nemes Compániabé-

liek is megmaradván, a többi közöl való falukra el-

oszlottak.

5. Szalánczrúl eö Felsége megindulván az egész

együtt levo Fejedelmi Udvarával, midön Kassához kö-

zölgetett volna, rendben vévén az egész Udvariakot

Тек. N. és V. Torok András Udvari Fö-Hadnagy : elöre

Karabílyosok , utánnok a' Nemes Compánia, azok után

Commendírozottak a' Nemes Compániábúl , Trombitá-

sok, Kornéta alatt Förendek Uraimék, Béjárók, ennek-

utánna Inasok, Étekfogók, eö Felsége Vezetékjei, ezek

után maga eö Felsége Sézában, körülötte a' Fó'-Béjáró,

Fegyverhordozók, Csuhadárok és Ordinántián lévok,

Séza után Csuhadár- és Pohárnok-Szekerek, azok után

szolga-rend , végtére két Karabílyos Compánia mente-

nek. Uly rendben menvén, közöl a' Városhoz maga is a' Fel
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séges Fejedelem paripára, egy szeg Török lora ült. A'

Mélt. Fö-Generalis Ur penig eleiben eö Felségének

szép Sereggel joven, vele levó' Tisztekkel együtt lórúl le-

ugrott, és eö Felségéhez menvén, alázatos complementu-

mot tett. Felülvén a' lora, egydarabig együtt mentenek,

annakutánna a' Malomnál Sézában béülvén, a' Városra

is jöttenek. A' Varos kapuja elött két rendiben eö Fel-

sége Kapcsossi állottak, a' kapuk közben Praesidiariu-

sok, Kaputúl fogvást penig két rendiben, egész az örög

Templomig Zászlóstúl a1 Városiak. Eö Felsége Méltósá-

gos Gen. Eszterház Antal Ur házához szállott, ki elött is

a' Praesidiáriusok Strázája lévén, Zászlókkal és szé*p

Musikával excipiálták eö Felségét. Az utczák és az ab-

lakok is rakva voltanak a' sok néppel, orulvén az eö

Felsége béjovetelinek. Eö Felségét felkésérvén, kiki

maga Szállására ment, a' Méltóságos Fö-Gen. Ur penig

egész estvélig késvén, késon ment el eö Felségétül. Az

nap Szinyovszkiné Asszonyom embere jött az Udvarboz,

kinek Audientiája más napra halladott el.

6. Mihelen felkölt eö Felsége, és felöltözött: némely

Trinitáriusoknak és más egyházi embereknek is Audi-

entiájok lött eö Felségénél, azután penig Missét hall-

gatván, annak végbenmenetele után M. Fo-Génerális

Ur eö Felségéhez bément, és majd tizenkét óráig confé

rait magánossan eö Felségével. A' sok conferentia után

a' Felséges Fejedelem Szent-Miklós Poharára eö Excel-

lentiájához az egész Fejedelmi Udvarával ment, kétfelol

a' Hintó mellett Kapcsosok ; az hova is a' Méltóságos

Fö-Gen. Urral midön bémentek volna : a' Méltóságos Fö-

Generálisné egész Garádicsokon ala eö Felsége eleiben,

az örög Csáki Istvánné, Gvadagniné és Barkóczy Fe-

rencznc Asszonyokkal lementenek, az kik is Complemen-

tumot tévén eö Felségének, a' Palotára békésérették. A

mig az étket feladták, együtt M. Fö-Gen. eö Felségével

discurált, azután pompáesan készétett Asztalhoz leül-

vén, egész estvélig mulattanak . Asztal után tánczban

eredvén, a' Felséges Fejedelem is egyet-kettöt fordult,

azután egész végig nézvén a' tánczot, elbucsúzván, maga



— 71 —

Szállására ment, és nyugodalomra vette magát. Mai nap

Méltóságos Gen. Károlyi Sándor Ur, Tek. Révay Gaspar

Oberster és Huszár Joseph is az Udvarhoz elérkeztek.

7. Eö Felsége korán regvel felkelvén, és devotióját

elvégezvén, annakutánna Tekéntetes Udvari-Fö-Marsalk

Vay Adám, Török András Udvari-Hadnagy és Otlik

György Hopmester Urakkal az Udvar constitutiójárúl

conferentiát eö Felsége tartott, kit is interrumpálván

M. Fö-Gen. Ur, és arra M. Gen. Károlyi Sándor és idös-

bik Gróff Barkóczy Ferencz is joven, egész délig consul-

tálódtak. Eö Felsége Méltóságos Asztalához sok Uri 's

Fö-rendekkel leülvén, és azt elvégezvén, egy darabig ma-

gánossan való dolgok körül occupálódott, annakutánna

penig Méltóságos Fö-Generalis Ur eö Felségéhez joven,

és a' több Generálisok is confluálván, Bellica Conferentiát

tartottak. Mái nap M. Generalis Csáki István, és némely

Senator Urak 's Vármegyék Kötvettyei is Kassára ér-

keztek.

8. Boldog-Asszony fógantatásának napja interveni-

álván, a' Felséges Fejedelemnek specialis devotiója vala,

a' ki korfíl foglalatoskodván , semmi egyéb dolgokhoz

hozzá nem nyiílt, nem is adott Audientiát senkinek is;

mely devotióját tiz óráig continuálván, és azalatt a' Pa-

lotára jelenlévo Mélt. Generalis és Senator Urak, Colonel-

lussok és Fejedelmi Udvara népe concurrálván, egy Hin-

tóban egyíltt Méltóságos Fö-Gen. Urral iilvén, az Jesui-

ták Templomában az egész Urakkal és Fejedelmi Ud

vara népével ment, és ott nagy devotióval Missét hall-

gatván, communicált is. A' Hint^ mellett egyfelöl Тек.

N. V. Otlik György Hopmester, masfelöl penig Udvari-

Hadnagy Török András mentenek, azonkivííl két rendi-

ben a' Kapcsossok. A' Misse és Predicátio után azon

Pompával és Ceremoniával vissza mag-a Szállására ment

eö Felsége , és kevés ideig beszélgetvén M. Fö-Gen.

Urral és M. Károlyi Sándor Generálissal, azután Palo-

tára kijött. és Fejedelmi-Asztalához némely Senator és

Lengyel Urakkal 's Fo-ember-szolgáival leült. Méltósá

gos Fö-Gen. Ur penig és Gen. Károlyi Sándor¡Urñife
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magok szállássára menvén, ebédhez hassonlóképpen leül-

tenek. Ebéd után M. Gen.-né-Asszony eö Felsége Udvarlá-

вага joven alkalmas ideig mulatott, azután penig elbu-

czúzván, vissza a' maga szállására ment. Eö Exc.-ja elme-

netele után M. Gróf Csáki István eö Felségéhez jött, de

kevés ideig késvén, az Udvartúl elment. Azalatt M. Fo

es Károlyi Sándor Generalis Urak, Keczer Sándor Dis-

trictuális Commissárius, eö Felségéhez bémentenek, az

kikkel is az estvéli Könyörges után Conferentiát eö Fel

sége tartván, késon estve onnét elmentenek, eö Felsége

penig magánossan való dolgainak foglalatossági után

lenyugodott. Mái nap M. Gen. Petróczy István, és né-

mely Senator Urak 's N. Vármegyék és Városok kö-

vettyei jötenek bé.

9. Viratta elött eö Felsége felkelvén, és a' könyör-

gést elvégezvén, annakutánna egy ideig Aszalay Sena-

toriális Secvetárius proposítióit resolválta, és béhivatván

Udvari Fö-Marsalk Vay Ádám, Otlik György Hopmes-

ter és Török András, 's Privátus Secretáriussát Beniczky

Gáspárt, Fejedelmi Udvara körül teéndo szükséges dis-

positiók kedvéért: azok körül foglalatoskodott, méglen

M. Fö-Gen.,M. Károlyi Sándor, M. CsákyIstván, M. Cancel-

lárius Zennyei István és más Senator Urak eö Felségé

hez bémentenek. Sokáig azokkal conferálván , azután

Fejedelmi-Asztalához lettlt, és délután ujonnan a' Confe

rentiát continuálván, 's magánossan való derék dolgok

körül egész estvélig occupálódván, késore lenyugodott.

Mai nap is a' N. Vármegyék még hátra maradott követ-

tyei béérkeztenek, az kik is eö Felsége kegyelmes paran-

csolattyábúl magokat minnyáján M. Cancelláriue Urnál

insinuálták.

10. A' Felséges Fejedelem jó idein felkelvén, és de-

votióját elvégezvén, magánossan való dolgai körül fogla

latoskodott, annakutánna penig a' N. Vármegyék kö-

vettyeinek Audientiájok lévén, és M. Fö- 's más Gen.

Urak, Senátorok egybengyülvén, Senatoriális-Deputátiót

tartatott eö Felsége, az hoi is sokáig consultálódván, tizen-

két ora után Fejedelmi Asztalához Méltóságos Fö-Gen,
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Urral, Méltóságos Gen. Károlyi Sándor, Gróff idösbik

Barkóczi Ferencz és más egyéb Senator Urakkal le-

ült. Ebéd után ismét Méltóságos F6-Gen. Urral és má-

sokkal conferentiát tartván egész estvig a' kortíl foglala-

toskodott. Mái nap a' Lengyelországi Primas Követtye

az Udvarhoz érkezett, az ki is Udvari Fö-Marsalk Urnál

insinuálván magát, böcsületes accommodatiójárúl és szál-

lásárúl tetetödött dispositió ; némely Senator Urak, és N.

Vármegyék Követtyei is érkeztenek.

11. Minekutánna a' Felséges Fejedelem felkölt vol-

na, mintegy kilencz ora fclé nagy frequentiával conflu-

álván mind a1 Méltóságos Generalisok , Senator Urak,

Vice-Ispányok és N. Vármegyék követtyei, 's eö Felsége

Udvara népe az Udvarhoz : mind azok eö Felségét az

Apáczák Templomában békésérik, az hoi is Missét és

Praedicátiot hallgatván, maga Szállására ment, és Feje-

delmi Asztalához Méltóságos Fó'-Gen. Urral, Generális-

néval, Mecniszkival, Sos Istvánnyal, Bercsényi Urfival,

Bonefus Obersterrel, Róth Jánossal, Petes Püspökkel és

egyéb Fó'rendekkel leült. Ebéd után némelyek elbucsúz-

ván, Mélt. Fo-Generális Urral és másokkal egész es

tig conférait. Az nap Méltóságos Egri Püspök Telekessi,

és némely Landor-Fejérvári Törökök is jöttek Kassára.

12. A' Felséges Fejedelem korán regvel felkelvén és

a' maga devotióját elvégezvén, sok Nemes Vármegyék

és más rendbéli Követeknek is Audientiát adott, an-

nakutánna penig az egész Senator Urak Méltóságos Fö-

Generális Urral oszvegyülvén, eö Feleégéhez bémente-

nek. A' Palotára azomban a' Nemes Vármegyék és sza-

bad Városok követtyei is confluálván, consideáltak, együtt

Méltóságos Cancellárius Zennyei István Urral. Eloszó-

litattván azért Lista szerint N. V. Aszalay Ferencz Se-

natoriális Secratárius által a N. Vármegyék és szabad

Királyi Városok Követyei is: az egy Liptó és Borsod

Vármegyéken kivül minnyájan compareáltak. Eö Felsége

is azalatt az egész Senator Urakkal a' Palotára kijovén,

a' Táblához leült fo-helyre ; jobb kéz feló'l M. Egri Püs

pök, M. Prépost Petes András, M. Cancellárius Zennyei
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István, M. Gróff idösbik Barkóczy Ferencz, M. Grófí

Csáky Istvány, Vice-Generális Galambos Ferencz , Kál-

mánczai János, M. Gen. Gyürki Pal, Beniczky László,

Sóós Istvány; bal kéz felöl MéltóságosFo-Gen.Bercsényi

Miklós, M. Gen. Károlyi Sándor, M. Gen. Petróczy Ist

ván, Тек. Udvari-Kapitány Vay Ádám, Тек. Jánoky

Sigmond, Тек. Kassai Vice-Gen. Bertóti Ferencz, Ger

hard György, Török Istvány, Labsánszky János. A'

Sessió alkalmatosságával legislegelsöben a1 Felséges

Fejedelem ezen indicált Concursusnak okát böven meg-

jelentvén, hogy az mely dolgok iránt az elmult Onodi

Gyülésnek alkalmatosságával Articulusok condáltattak,

azoknak effectusban is kölleniek menni , kik között a'

Dicatiót, ki miképpen végbenvitte? relátiót tégyen iránta.

Computálván azért a' Dicáknak béadássa után az egész

Nemes Vármegyék Dicáit, Urakét és Nemesekét, Vitézlo

rendét és szegénységét : miképpen azokután a' felvetés

meglehessen? más Sessióra halladott. Ebédhez némely

Generalis és Senator Urakkal leülvén, azután egész estvé-

lig Conferentiákban és magánossan való dolgainak vég-

ben viteliben eö Felsége foglalatoskodott.

13. Sok Förendeknek és egyházi Személyeknek is

a' Felséges Fejedelem Audientiát adván, minekutánna az

Isteni-szolgálatot elvégezte volna: a' M. Gen. és Senator

Urak is egybengyültenek, az kiket is e(S Felsége béhi-

vatván, és a' Palotára is a' Nemes Vármegyék követtyei

concurrálván , mintegy kilencz ora tájban maga is еб

Felsége a' Palotára, az egész jelenlévft Senator Urakkal

kijött; megvizsgálván azért, és pro et contra fontolván

némely N. Vármegyék Dicáit : sokaknak helybenhatták,

némely N. V. penig netalántán sub dole procedálni lát-

tatván a' Dicáknak kevés számokra nézve, holott apparen

ter többre exurgálni comperiáltattak : azoknak augmen-

tátióját más Sessióra elhallasztották. Hogy penig ebben

a' nagy szükségben édes hazájához való tokéletes szerete-

tit a' Felséges Fejedelem megmutatta volna: maga Jó-

szágibúl proveniált Dicáit látni kivánta, az kiket is com-

periálváu eö Felsége: hamissan béadták Yolna némely
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Tisztei, augnientatióját azoknak megparancsolta, 's má-

sok is hogy azt elkövessek, kegyelmessen megparan

csolta. Vége lévén a' Sessiónak, eö Felsége maga háló-

szobájában bément, és annakutánna M. Fó'-Gen. Urral, M.

Egri Püspökkel, M. Károlyi Urral és egyéb Senátorokkal

Fejedelmi Asztalához leült. Asztal után ismét sokáig con-

ferálván az Urakkal, egész estig a' Conferentia tartott. Mai

nap némely Dunántúl való Förendek az Udvarhoz jöttek.

14. Magánossan való dolgainak és irásinak végben-

vitele után, a M. Generálisok, Senator Urak és a' Nemes

Vármegyék követtyei is confluáltak, és eö Felsége is a'

Palotára kijovén, a' tegnapi munkának continuátiójához

hozzáfogtak ; vizsgálván azért némely Nemes Várme

gyék Dicáit, az kik feló'l gyanóság volt, ugymint Zem-

plin, Grömör, Sáros és többi, a' régi portákot is más

Nemes Vármegyékhez combinálván : jó lelki-isméret

szerint, a' mennyire gondolták, hogy más igazságtalansá-

gok miatt meg ne romollyék, augeálták, és azalatt hogy

ujabb conscriptió meglégyen, decidáltak. Egész három

óráig délután a' Sessiót continuáltatván, azután Fejedelmi

Asztalához leült eö Felsége, és annak végbenvitele után

maganos dolgai körü'l occupálódott.

15. A maga privata Oeconomiája körül teéndo dis-

positiókban a' Felséges Fejedelem foglalatoskodván, az

alatt a' Méltóságos Fo-Generális bément, és az több Se

nator Urak is confluálván a' Palotára, maga is a' Felsé

ges Fejedelem közikben kijött, és a' Városok közt Dicák-

nak rectificatiójában munkálkodván, némely városokat

egyikét a' másikához approportiálták, és a' többi iránt

való difficultásoknak complana tiója kedvéért Deputátiót

délután Méltóságos . Cancel lárius Urnál rendelvén, abban

fáradoztak. A' Felséges Fejedelem penig délután sokáig

Méltóságos Fo-Gren. és Károlyi Sándor Urakkal és némely

Senátorokkal conferálván, sokáig együtt consultálódtak.

16. A' tegnapi Deputátiót referálván az Felséges

Fejedelemnek és a' Senatusnak, a Királyi és egyéb

Mezo-Városok eránt: azoknak Dicáit, mivel semmi utili-

tásokat conscribálni nem engedtek, a mennyire gondolhat-

s
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ták, Istenessen, hogy ezen Hazának a' Vitézlo rendnek

exolutiója által succurráltassék, augeálták, ugy hogy az

egész ország Dicái egy-milliom-harminczhárom-ezerre 'в

egynéhány százra exurgáltak. Mivel penig Nemes Tren-

csén Vármegyében a' Dicális Conscriptió után némely

helyeket az ellenség occupálta: azoknak Dicáit kivévén,

a Conscriptióbúl kihatták. A1 Sessió után a' Felséges

Fejedelem M. Fö-Gen. Urral és más egyéb Senator

Urakkal Fejedelrni-Asztalához leülvén, 's onnat felkelvén,

azután Mélt. Fo-Generális Urral és Károlyi Sándor

Urral sokáig Conferentiát tartott.

17. A' Felséges Fejedelem felkelvén, és devotióját

elvégezvén, sok hadi Tiszteknek Audientiát adott, és né

mely Sccretáriusok propositióit is reso'lválta, azután

penig az egész Senátus confluálváu , mingyárt nyolcz

ora után consideáltak. Conferálván azután a' két résol

vait Milliomnak magunk megmaradására való felvetésé-

rül: minekutánna mar a' Dicákot elrendelték volna, fejér

pénzen való praestatióját elvégezték. Itt is penig a' Fel

séges Fejedelem és M. Fo-Generális a' szegénység meg-

maradásárúl gondolkodván , non per formam latae legis,

mindazonáltal insinuative értéséi-e adta, hogy három

poltura egy ezüst-garasban in Contributionibus accep-

táltassék. Rendeltetett azonkivül az is, hogy a' Nemes

Vármegyék Computust ineálván super praestitis Natu-

ralibus, cum Generali-Commissariatu: az kik praestál-

tak, a' tavalyi két Milliomban imputáltassék. Ennek-

utánna a Sessió solválódván, e(S Felsége Fejedelmi Asz-

taláhoa leült M. Gróf Barkóczy Ferencz, Gen. Károlyi

Sándor, Sos István, Török István és egyéb Asztali Fö-

rendekkel. Ebéd után raagánossan való dolgokban a'

Felséges Fejedelem foglalatoskodván, azután Méltóságos

Fo-Generális Ur bément, és sokáig együtt conférait.

18. A' Felséges Fejedelem korán regvel felkelvén,

és Udvari-Kapitányt , Török Andrást Hadnagyot, és

Hopmester Urakot felhivatván, az egész Fejedelmi Ud-

vara Constitutiója eránt irásbeli Conceptust Privatus

Secretáriussa által olvastatta, az kit is a' hol köllett modi
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fícálván, annakutáuna M. Fö-Gen., Károlyi Sándor, 'sGróf

Csáki István Urak eö Felségéhez jöttek, és a' Barátok

Templomában békésérték eö Felségét ; ott Devotióját el-

végezvén, sok Uri 's Förendekkel Fejedelmi Asztaláhozle-

ült. Ebéd után némelyFrancziaFo-Tiszteknek Audientiát

adott, azután penig magánossan való irásokban occupá-

lódott. Azoknak végbenvitele után a' M. Fo-Generális

magához hiván az Urakot, azokkal sötet estig conférait.

Az пар Тек. N. V. Ráday Pal Director, Тек. Bertóti Fe-

rencz Kassai Vice-Generális, Тек. N. V. Szalay Pal

Urak eö Felségétííl Lubomirszky Herczeghez Podolinczra

küldettek.

19. Az Isteni-szolgálat után Méltóságos Fö- és

egyéb Generalis Urak, Senátorok. Nemes Vármegyék

Követtyei oszvegyülvén a' Palotára, a' Naturálék Limi-

tatiója és azoknak administratiója végett discurálván,

csakhamar eloszlottak ; a* Felséges Fejedelem peuig bé-

hivatván a' Méltóságos Generalis Urakot és Senátoro-

kat, magánossan való Conferentiát tartott velek. Ebédhez

sok Uri és Förendekkel leülvén, azután ismét Conferen-

tia tartatott, és egész estig continuáltatott.

20. Sok Franczia és egyéb Magyar Tiszteknek eö

Felsége Audientiát adván, azalatt Méltóságos Fo-Gene

rális és a' többi Senator Urak is confluáltak az eö Fel

sége Audientiás-házában , és a' Palotára a' N. Várme

gyék Követtyei; melly Senator Urak eö Felségéhez bémen-

vén, egyideig velek discurált eö Felsége, és azután Pa

lotára kijött ; melly Sessiónak alkalmatosságával a' Qvan-

tumnak administratiója, 's ellenség elütt kinyomult Ne

mes és alábbvaló rendeknek más N. Vármegyéken

való accommodatiója, nemkülömben a' hadak Inquarti-

rizátiója eránt decernáltak, azután a' Sessió solválódván,

eö Felsége Fejedelmi Asztalához sok Uri 's Förendekkel

leült. Ebéd után egyideig magánossan való dolgokban

eö Felsége foglalatoskodván, annakutánna M. FÖ-Gen.

Ur feljött, és egész tizenkét óráig éczakán eö Felségével

conférait. Mái nap M. G. Teleki Mihály Ur az Udvarhoz

Nemes Szathmár-Vármegyébül érkezett
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21. A' Felséges Fejedelem korán regvel felkelvén,

a' Könyörges után M. Teleki Mihálynak Audientiát

adott, azutáu penig az Udvar Constitutiója körül Privá-

tus-Secretáriussának némely dolgokat dictálván, azalatt

jöve bé M. Fo-Generális, az kivel is egy kevés ideig be-

szélgetvén, Senator Urakkal és az egész Fejedelmi Ud-

vara népével együtt a' Barátokhoz Missére ment eö Fel-

sége ; onnét visszajovén, Fejedelmi-Asztalához Méltósá-

gos Fo-Generális Urral és Senátorokkal, s más Fören-

dekkel leült. Ebéd után a' Felséges Fejedelem és Méltó-

ságos Fo-Generális Udvarostúl együtt a' Varos körül

sétálni kiment, az honnét visszatérvén, Méltóságos Fo-

Generális Urhoz ment, és ott egész tiz óráig conversá-

lódott.

22. Az Isteni-szolgálat után a' M. Fo-Generális és

Károlyi Sándor Ur, több Generalis és Senator Urak a1

belsö Audientiás-Házban concurrálván, és a' Palotára is

a' N. Vármegyék Követtyei oszvegyülvén : a' Felséges

Fejedelem is kijött ; az holott minden Nemes Vármegyé-

nek obveniált Qvantum és Inquartirizálandó Vitézlo rend

felöl decernálván , az egész determinátiókat pro direc-

tione hogy minden Nemes Vármegye ex Gancellaria

kivegye, eö Felsége kegyelmessen megparancsolta. A'

sok pro & contra való ratiocinátiókban kilencz órátúl

fogva öt egész óráig délután a' publica Sessió tartván,

azután solváltatott, és a1 F. Fejedelem maga hálószobá-

jában a' Senator Urakkal bémenvén, Fejedelmi-Asztalá

hoz sok Uri 's Fórendekkel leült. Asztal után sokáig M.

Fö-Gen. Urral conférait, és egész nap elfáradván, annak-

utánna magánossan való dolgai korííl foglalatoskodott.

Mái nap Danczkáriil némely Franczia Tisztek jöttek, az

kiknek az nap Audientiájok nem lévén, továbbra hallasz-

tatott.

23. Sokféle hadi Tiszteknek a' Felséges Fejedelem

Audientiát adván, annakutánna a' Senator Urak és a'

Nemes Vármegyék Követtyei is confluáltak, az kikhez

is eö Felsége kimenvén, és consideálván, a' képtelen sze-

kerezésnek és condescensiók alkalmatlanságának való
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remedeálásárúl, 's a' Torvényes Táblának erectiójárúl

szükséges rendeléseket tettek, 's egyéb Országos dol-

gokhoz is hoza szóllottak; tizenkét ora után solváltat-

ván a' Sessió, a' Felséges Fejedelem sok Uri s Fören-

dekkel Fejedelmi Asztalához leült. Ebéd után a' M.

Cancellárius szállásán a' Contributiónak administratió-

járúl és egyéb végzett dolgokrúl való Determinátiókat

pariálták a' Követek, hogy ha sziatén maguk oly ha-

mar nem mehetnének is, a' Vármegyéknek pro direc-

tione ktildenének. A' Felséges Fejedelem penig egész

estig conaultálódván; annakutánna lenyugodott. Mái nap

M. Gen. Károlyi Salidor Ur Kassáriíl elnient, és Gróff

Pekri Lörincz ide érkezett.

24. Mái nap a' Felséges Fejedelem utolsó Sessiót

tartatván, hogy az Urak és Förendek ad ultimum Ja-

nuarij a' Dicák után való obtingenseket egyszersmind

három forintjával megfizessék, a' többi köz-Nemesek

penig usque finem February — determina Itatott; nemkü-

lömben a' Condescensiók és Magazinumok felöl is bi-

zonyos rendtartás szabattatott. Es mivel a' lovaa Regi-

mentekben sok ló héjával vagyon a' Katonaság, hogy

ezen szükségét is a' Hazának segitsék: minden száz Dica

után egy-egy lovat vetettek, vagyis húsz Tallért meg-

adni parancsoltak. Ezután a' Sessió solváltatott, és a'

Felséges Fejedelem a' Senator Urakkal maga hálószo-

bájában ment, és Fejedelmi Asztalához leült. Az nap sok

N. Vármegyék Követtyei eö Felségétül elbucsúzván, haza

mentenek. Sokféle dolgok korííl foglalatoakodván egész

tizenkét óráig, annakutánna az éjféli Praedicatióra sok

szovétnekekkel, és az egész Fejedelmi Udvara népével az

örög Cathedrale-Templomban eö Felaége ment, az hol ia

sok Algyu- és apró puskalovés között Missét éa Praedi-

catiót hallgatván, annak végbenmenetele után vissza-

ment a Szállására eö Felsége, és lenyugodott.

25. A' Felséges Fejedelem felkelvén, minekutánna

Udvari Fo-Kapitány, Hopmester, és Udvari Hadnagy

Urak eö Felségének szerencsés Christus Urunk szüle-

tése napját üdvozlették volna, és M. Fö-Gen. több Sena
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tor Urakkal a' belsö Audientiás-házban, és a' Palotára is

friesen, ruhássan az Udvari rendek concurráltak volna :

a' Felséges Fejedelein mintegy tiz órakor és Senator

Urak is Hintókban, Föemberek penig lóháton, a' több

Udvariak és Kapcsossok gyalog az örög Templomban

mentenek , az hol is nagy devotióval Méltóságos Egri

Ptispök által elmondott Missét, és Tallián Páter Udvari

Concionátor által Praedicátiót is eö Felsége hallgatván,

annak végbenvitele után Szállására eö Felsége ment, és

Fejedelmi Asztalához Méltóságos Fo-Gen. Urral, némely

Senator Urakkal és több Foember-Szolgáival leült.

Ebéd után M. Fö-Geti. Urral sokáig, és egész kilencz

óráig conférait. Mái nap is némely Nemes Vármegyék

Követtyei haza mentenek, bizonyos Franczia Tisztek pe

nig az Udvarhoz érkeztenek.

26. Némely maganos dolgai koríílfoglalatoskodváu

a' Felséges Fejedelem, annakutánna Templomban a'

Barátokhoz ment, az honnét is visszajovén, és a' Méltó

ságos Fo-Generális Ur Senator Urakkal oda-érkezvén,

Senatoriális Conferentiát egy óráig délután eö Felsége

tartatott. A' Sessió után eloszlottak a1 Senator Urak, és

eö Felsége egész nap böjtölven, sokféle dolgok koriíl

foglalatoskodott, — sokáig conferálván M. Fo-Generális

Urral, Artelleriabéli Obersterrel Lamuth-tal, Sréter János-

sal, és Kéczer Sándor Districtuális-Commissáriussal. —

27. A' regveli Könyörges után sokféle Hadi Tisz-

teknek és más Föembereknek is Audientiát adván eö

Felsége, a' dolgoknak kölöm-köiöm voltára nézve azok

köröl foglalatoskodott ; annakutánna penig Méltóságos

Fo-Generális Ur és Senator Urak is confluálván, a' Ba

rátokhoz, az egész Fejedelmi Udvara népével, Missére

ment eö Felsége. Az Isteni-szolgálat után együtt ülvén

Méltóságos Fo-Generális Urral, igyenyessen eö Excellen-

tiájához a' régi Camora-házhoz mentenek, az hova is fel-

menvén, minekelötte feladták volna az ebédet, maga lo

vait eö Felsége elött jártatta. Nagy pompas ebédhez le-

ülvén eö Felsége sok Uri, Senator és Förendekkel

együtt, tova négy ora felé délután felköltek, azután pe
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llig Tánczban eredvén, sok ideig vigadtak, és a' Felséges

Fejedelem azon mulatságot szenilélvén, egész éjfélig ott

mulatott.

•28. Sok derék dolgokban a Felséges Fejedelem

occupálódván, és Secretáriusok ¡iltal proponált Instan-

tiákot is resolválván, annakutánua az egész Fejedelmi

Udvarával a' Barátokhoz Missére ment, 's onnét vissza-

jovén, Fejedelmi Asztalálioz leült, Petes Püspökkel, Sos

Istvármyal, Galambos Ferenczczel, Báró Hellempach-hal,

Páter Taliámial, Tekéntetes és Nagyságos Prínyi Far-

kassal , Jósika Jánossal, és más Fo-ember-szolgáival.

Ebéd után kevés ideig maga hálószobájában contineál-

ván magát, confluálván oda némely Senator Urak és

Méltóságos Fü-Generális is, a' Jesnitákhoz Comediara

ment eo Felsége, az kik is régi Mátyás Király diesó' cse-

lekedetit producálván, tovább három óránál ott mulatott

eü Felsége, és onnét maga szállására visszament Méltó

ságos Fo-GenerálisUrral, conferálvánegyideig eöExcel-

lentiájáyal.

29. A' Felséges Fejedelem felkelvén, és szokássa

szerint az Isteni-szolgálatot elvégezvén, némely Urak-

nak Audientiát adott, azután penig a' Méltóságos Y(5-

Generális Ur és több Senator Urak is concurrálván,

utolsó Senatoriális Deputátiót tartott eo Felsége ; kinek

is tova egy ora felé délután vége lévén, azután Feje

delmi Asztalálioz sok Uri 's Fó'rendekkel leült. Ebéd

után némely maganos dolgai koríü foglalatoskodván,

estve felé Méltóságos Fó'-Generális Ur eí5 Felségéhez

bément, és ott egész estvélig mulatott.

30. Az Isteni-szolgálat után a' Felséges Fejedelem

némely Senator Uraknak 's másoknak, és Artellériabéli

Tiszteknek is Audientiát adván, és maganos irássi körül

foglalatoskodván, annakutánna az egész Fejedelmi Ud-

varában levo rendek Conventióit rendben vétette Ud-

vari-Kapitány és Hopmester jelenlétekben, Privatus

Secretárius által, a' kinek is vége lévén, Fejedelmi Asz

találioz leült. Ebéd után a Levelek dictálásában és

egyéb állapotokban occupálódván, estvélig abban fogla-

ü
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latoskodott. Mái nap bizonyos Franczia Tisztek az Ud-

varhoz érkeztenek.

31. Magánossan való dolgoknak végbenvitele után

a' Felséges Fejedelem del felé vadászni Ordinántiáu lé-

vó'kkel és Fejedelmi Udvara népével kiment, az honnét

is délután visszajovén, és Méltóságos Fcí-Generális Ur-

hoz menvén, sokáig ott mulatott. Onuét szállására men-

vén, és Devotióját elvégezvén, késtfre lenyugodott. Az

nap Nemzetes Vitczlo Fodor László Oberster jött az

Udvarhoz del tájban, és Tekéntetes Nagyságos Praeses

Klobusiczky Ferencz Ur estve felé.



Anno Domini 170H. Die 1-ma Januarij.

1. Viratta eb'ítt. a' Trombitások, Siposok éa egyéb-

féle Hadi Musikások, szokások szerint az líj Esztendöt eö

Felségének Musikájok által apprecálván, maga is eö Fel-

sége felkölt, és Devotiójánakelvégezése után sok Méltó

ságos Uriés Förendeket üdvozlésére admittálta; azalatt

я Franczia Generalis és Méltóságos Fo-Generális Urak

is eljöttek, és bémenvén, alkalmas ideig voltak eö Felsé-

génél. Mintegy tiz ora tájban a' Jesuiták Templomában

az egész jelenlévo Urakkal és .Méltóságos Udvari népé-

vel, kétfelol a' Hintó mellett késérvén a' Kapcsosok, ment

eö Felsége, az hoi is nagy devotióval Misset és Praedi-

catiót is hallgatván, onnét maga szállására ment, és Fe-

jedelmi Asztalához M. Fo-Generális Urral, Gróf Pekri

Lörinczczel, Báró llellempacb-hal, Galambos Ferenczczel,

Gerhard Györgygyel, Páter Kérivel, Zibrik Miklóssal és

Jósika Jánossal leült. Ebéd után maga hálószobájába

Méltóságos Fo-Generális Urral bémenvén, egész estvélig

egyíitt voltanak, azután penig eö Felsége magánossau

való dolgokban íbglalatoskodott. Az nap Daniel György

Generál-Adjutánt Postan küldütett Ló'csére.

2. Sokfelé valóOrdereknek elküldozésében és egyéb

magánossan való irásokban a1 Felséges Fejedelem egész

délig foglalatoskodván, annakutánna Méltóságos Fo-

Generális Urral és egész Fejedelmi Udvara népével a'

Városon kivíil nient, az holott az ujonnan öntött hat fei

Kartaun-Algyukot és nyolcz Mozsárokat az Artelleria-

béli Tisztek jclenlétiben a' Pattantyiísok által próbáltat-

ván, és a'Bombákat is háuyatván, egész estvélig azok kß-

ü*
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с

rííl mulatta magát eö Felsége ; onnét visszajovén, egy jó

ideig Méltóságos Fo-Generális Urral conferálván, maga

nos dolgai kortíl foglalatoskodott. Mái nap egy bizonyos

Lengyel: Rojovszky Ferencz, Szanoviczai Vice-Gerent,

jött eö Felségéhez a' Lengyelországi Respublicátúl, kinek

Audientiája másnapra halladott.

3. A' Felséges Fejedelem felkelvén és Missét hall-

gatván, annakutánna a' Franczia Tiszteknek Audientiát

adott, az kik is a' magok dolgait elvégezvén, a Secretá-

riusok a1 propositiókkal eö Felségéhez bémentenek,- és

majd egész tiz óráig azokat continuálták. Azalatt a' teg-

napi követnek Audientiája publice lévén, alázatossan tér-

dét-fejét a' foldig hajtván, eö Felségét köszöntette, és

rövideden magára bizott dolgait proponálta; az kikre is

eö Felsége kegyelmessen felelvén, a' fellyölirt követ eö

Felsége elöl kiment. Mivel penig a' Méltóságos Fo-Gene

rális Urnál Conferentia tartatott, eö Felsége maga is oda

ment, és egész egy óráig délután consultálódván, azután

a' Conferentia solváltatott. Éppen hogy Conferentiában

valának az Urak, jöve M. Andrássi Istvány, Urtúl egy

Curír, a' ki sok Leveleknek praesentálása után, Nagy-

Tapolcsánnál levo Németek elszélesztését , és egyné-

hány száznak való elvesztését referálta, particularitásirúl

a' dolognak maganos Curírt várván eö Felsége ; kinek

relátiója után a Felséges Fejedelem a' Métóságos Fo-Ge

nerális Urnál maradván ebéden, asztalhoz leült Tekén-

tetes Klobusiczky Ferencz, Generalis Orosz György, *)

Gerhard György, Rojovszky Lengyel , Fodor László,

Vay Ádám, Labsánczky János, Bulyovszky Daniel és

egyéb Förendekkel. Ebéd után ismét Conferentiában bé-

mentek, és azt aötet estig continuálták. Az nap egy bi

zonyos Lengyel és Tekéntetes Ráday Pal, Szalay Pal és

General-Adjutant Daniel György, Lubomirszky Herczeg-

tííl érkeztek, az kiknek is Audientiájok leve eö Felségénél.

4. A' Felséges Fejedelem magánossan való irások-

ban egész délig foglalatoskodott, és annakutánna né

*) Igy, de kétségkivül toll-hibából Orosz P á l helyett,
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mely Förendeknek Audientiát adott, és Fejedelmi Aszta-

lához leiilt. Ebéd után sokáig Gerhard György Senator

Urral beszélgetvén, szükséges dolgok korííl occupá-

lódott.

5. A' maga privata Oeconomiája körül való disposi-

tiókat Praefectus Urairaék által eö Felsége tétetvén, és

az egész Domimumiban is a' Tiszteket változtatván : délig

és délután is a' korííl foglalatoskodott. Estve felé penig

Director Ráday Pal urat hiváu, és azalatt Méltóságos Fó'-

Generális Ur is oda-jovén, sokáig egyiitt conferáltak.

Mái nap egy bizonyos Lengyel, és Méltóságos Eszterház

Antal Curírje is Dunántúl (-rol), az Udvarhoz érkeztek.

6. Mihelen eö Felsége felkölt, szüntelen való irások-

ban foglalatoskodván egész tizcnegy óráig, annak végben-

vitele után a' Barátokhoz ment és Missét hallgatott, on-

nét visszajovén, magánossan ett, a' Palotán penig Mél

tóságos Fö-Generalis sok Uli 's Förendekkel egyiitt.

Ebéd után Méltóságos Gróf Pekri Lörincz Urnak Audi-

entiája vala, Méltóságos Fó'-Generális Ur penig szünte

len lévén eö Felségénél, egész kilencz óráig ott mulatott.

Az nap Méltóságos Generalis Károlyi Sándor Urtúl egy

Erdélyi ember Postan jött.

7. A' Felséges Fejedelem felkelvén, és sokaknak

Audientiát adván, annakutánna a' Városon kivül sétálni

kiment, az bonnét is visszajovén, Méltóságos Fö-Genera

lis Urhoz divertált, és majd egész kilencz óráig ott ké-

sett; onnét maga szállására ment, és némely szükséges

foglalatossági után lenyugodott.

8. Magánossan való irásokban egész tizenegy óráig

eó Felsége foglalatoskodván, Méltóságos Fó'-Generális

Ur bémene eö Felségéhez, az kivel is sokáig discurálván,

és Missét hallgatván, Fejedelmi Asztalához leült. Szintén

akkor jöve Méltóságos Generalis Károlyi Sándor Görgci

Márton nevo Curírje, az kinek is ebéd után Audientiája

lévén, másnapra halladott el az chnenctcle. Ebéd után

sokáig conferálván M. Fo-Generális Urral, annakutánna

magánossan való dolgok korííl foglalatoskodott. Mái nap

ujonnan Tekéntetes Rádai Pal Director és Szalai Pal
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Oberster, Lubomirszky Herczeghez küldettetett. Az nap

Méltóságos Generalis Andrássi Pal Ur is az Udvarkoz

érkezett.

9. Magánossan való dolgainak végbenvitele után a'

Felséges Fejedelem Méltóságos Generalis Andrássy Pal

Urnak Audientiát adott, annakutánna penig Tekéntetes

Vay Adám Urral maga privátumi korííl foglalatoskod-

ván, mivel azonkivül is böjtölt, más sokféle dolgokban

fáradozott. Estve felé Méltóságos Fó'-Generális Ur oda

menvén, sokáig estvc együtt voltak.

10. A' Felséges Fejedelem felkelvén és könyörge-

sét elvégezvén, magánossan való beszélgetése sokáig volt

a' Franczia Generálissal, azután penig Méltóságos Fo-

Generális Ur eö Felségéhez joven, és kevés ideig ott le

ven, elbucsuzott, Eperies felé vévén utját. Ebédnek ideje

lévén, eö Felsége Asztali-Foember-szolgáival. leült, és an-

nikutánna holmi privátumi korííl foglalatoskodván,

azokban egész estig töltette ideit.

11. Az Isteni-szolgálat után a' Felséges Fejedelem

Tekéntetes Udvari-Kapitány Urral beszélvén sokáig,

annakutánna mulatságnak kedvéért, Ordinántián levó'

Foember-szolgáival, Gavallérokkal, és egyéb Udvara né-

pével vadászni kiment, az honnant is négy ora tájban

délután visszajovén, Fejedelmi Asztalához leült. Asztal

után a' maga hálószobájába bémenvén, sokáig magános

san való dolgok korííl foglalatoskodott, némely hadi Tisz-

teknek Audientiát adván. Mái nap Szinyovszky Uram

embere Lengyelországbúl jött, a' kinek is Audientiája

más napra halladott.

12. Magánossan való irásokban egész kilencz óráig

a' Felséges Fejedelem toltvén ideit, annakutánna a' teg-

napi Legyelnek Audientiát adott ; kinek végbenvitele

után Tekéhtetes Nemzetes Vitézló' Labsán<zky János

Senatoriális-Director haza való szabadságot megnyer-

vén magának, eö Felségétííl elbucsuzott. Azalatt a1 Fran

czia Generalis több Franczia Tisztekkel az Udvarhoz jo-

vén, eó' Felségéhez bément, és kevés ideig beszélgetvén,

a Missére, az elsö Audientiás-házban kijött. Misse után
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a' Felséges Franczia Király indultumábúl a' Franczia

Generalis solenmiter és publice, az egész eö Felsége Fe

jedelmi Udvara jelenlétében, egy Franczia Lanier (La

Maire) nevö Inzenírt Szentelt Vitézévé tette ; az ki is áll-

ván azon Baldachium alatt, az hol az Audientiát szokta

adni eö Felsége, és a1 süvegét a' fejébe nyomván, a' Tiszt

letérdeplett, és megesktídtetvén ó'tet arra: 1. hogy a' Ró-

mai Catholica hitet soha el nem haggya, hanem abban

él, és halni kiván. 2. Hogy a' Felséges Franczia Királyt

hiven c's igazán élete fottáig szolgálja. 3. Hogy semmi

kidsó' Királyokhoz, Fejedelmekhez a' Király hire nélkül

nem áll szolgálatban. 4. Hogy a' Felséges Franczia Ki

rály hirét, nevét terjeszteni, tueálni fog, és mellette kész

lcsz meg is halni. Ezek a' Cerimoniák és juramentumnak

letétele után a' koczpergyét a' Generalis kivonta, és két-

felé я nyakát érette vele, 's azután penig egy yörös

pántlikán függö aranyos keresztet adván neki, maga is

megölelte, és Szentelt Vitézévé declarálta. A' Franczia

Tiszt penig köntöset megcsókolván felkölt , s' fejet

's térdet hajtván. a' Felséges Fejedclem recommenda-

tiója eránt való tett Kegyelmességét alázatossan megkö-

szönte. A' Franczia Generalis elmenvén, Tekéntetes Vay

Adám Ur bémene eö Felségéhez, és a' még Fejedelmi

Asztalához letílt, benn volt. Asztalhoz leülvén, ujonnan

jött Franczia Generalis, azzal, és más Franczia hadi

Tisztekkel, 's más Asztali Fo-Szolgáival szokássa szerint

nem sokáig ült. Az Asztaltúl felkelvén, és velek discurál-

ván, azután egész estig a' Secretáriusok propositióit re-

solválta, annakutánna penig magánossan való dolgok-

ban foglalatoskodván, késore lenyugodott.

13. A' dolgoknak minémííségekhez képpest a' Fel

séges Fejedelem occupálódván, minekutnuna Hopmester

Urat Eperiesre expediálta volna, sok Franczia Tiszteknek

Audientiát adott, és azután Fejedelmi Asztalához leült.

Ebéd után penig magánossan való Clavises Levelekuek

irásában foglalatoskodván, Méltóságos Fo'-Generálisné eö

Felségéhez jött, és Ungvár felé készülvén, elbuesuzott.

A' Felséges Fejedelem penig a' maga dolgai korííl



— 88 —

occupálódván, sokáig az Udvari-Kapitány Urral con

férait.

14. Nemzetes Vitézlo Gyulai Ferencz Vice-Csuha-

dárját eó' Felsége bizonyos dolgokban Bartvára küldvén,

annakutánna Lamuth Francziával, és Bácsmegyeivel so-

kat szóllott, kinek végbenvitele után Fejedelmi Aszta-

lához leült. Ebéd után sokféle dolgokban foglalatoskod

ván, Udvari-Kapitány Urral is conférait, és a' parola-

kiadás után magánossan való irásokban sokáig töltette

ideit. Mái nap Okolicsáni Mihály jött az Udvarhoz, ki

nek Audientiája más napra elhalladott.

15. Magánossan való dolgainak végbenvitele után

a' Felséges Fejedelem Okolicsány Mihály Fiscális-Di-

rectornak Audientiát adott, kinek végbenvitele után a'

Barátokboz Missére ment, és Praedicatiót is ott hallga-

tott; az honnét a' Fejedelmi Udvarával visszajóVén, Mél-

tóságos Asztalához Generalis Pekri Lörinczczel és sokUri

Foember-Szolgáival leült. Ebéd után magánossan való

irásokban, és némely delineátiókban is foglalatoskodván,

bizonyos staphétán érkezett Levelek olvasása körül oc-

eupálódott.

16. Az Istenteni-szolgálat után eo Felsége magá

nossan való dolgai körül foglalatoskodván, Méltóságos

Generalis Pekri Urnak Audientiát adott, kinek végben

vitele után, az Ordinántián levo Gavallérokkal és többi

Fejedelmi Udvara népével együtt , 's commendírozott

Karabílyosokkal vadászni kiment eo Felsége, és onnét

éppcn csak estvc visszajött ; magánossan való dolgai kö

rül foglalatoskodván, késon éczaka lenyugodott. —

17. A Felséges Fejedelem felkelvén és Fiscális-

Director Okolicsáni Mihály Urral némely Torvényes

Processusokrúl conferálván, vadászni tegnapi rend sze-

rint kiment, és onnét éppen sötet estve visszajött. Magá

nossan való dolgai körül occupálódván, sokára lenyugo

dott. Az nap két Lengyel Posta Szinyovszky Uramtúl

érkezett az Udvarhoz, a' kik Leveleiket praesentálván,

szállásokra mentenek ; Méltóságos Generalis Pekri Lö-

rincz Uram penig innét elment.
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is. A' Felségcs Fejedelem kölöm-kölömfele dolgok-

ban foglalatoskodván, jobbára dictálásban töltette az

ideit délig, és holrui Clavises Levelek expeditíóiban, azu-

tán Fejedelmi Asztalához leülvén jolenvaló Föember-

Szolgáival , csakhamar elvégezte ebédgyét. Délután so-

kaknak Audientiát adván, szüntelen való irásokban fog-

lalatoskodott. Mái nap Szinyovszkiné Asszonyom em-

bere bizonyos Levelekkel az Udvarhoz érkezett.

19. Sokféle Országos dolgokban eó' Felsége foglala

toskodván , és leginkább dictálván, egész tizenegy ora

után aztat continuálta, kinek végbenvitele ntán Misset

hallgatotl, és azután Fejedehui Asztalához lciilt. Ebéd

után némely Franczia TiszteknekAudientiát adván, és Zbo-

rórúl hozott Néhai Erdó'diné Asszonyom Lovait nézvén,

azután vadászatnak kedvéért Fejedelmi Udvarával écza-

kára Eniczkéve kiment. Minekelötte penig elment volna

eó' Felsége : Tekéntetes Rádai Pal Directornak, a' ki

ezelótt egynéhány nappai Lubomirszky Herczeghez

fcküldettetett volt, Audientiája lévén, azzal jó ideig discu-

rált az ott való dolgokrúl.

20. és 21. Eniczke körül való ErdÓkben vadászott

eC Felsége ; az honnan is két ora tájban 21-dikén délután

Kassa Városában joven, Fejedelmi Asztalához lettlt. Ebéd

utánaz Udvari-Kapitány, Hopmester ésUdvari-Hadnagy

Urakkal, az utra elincnendó Udvariak Qvártélyban ha-

gyandó cselédi és lovaik felól dispositiókat tévén, magános-

san való dolgokban foglalatoskodott. Ez két napsenki ide-

gennemjött az Udvarhoz, hanemLéva tájárúl egy Staphéta.

22. A' Felséges Fejedelem felkelvén, és magánossan

való irásokban egyideig occupálódván, azután némely

Francziáknak Audientiát adott, kinek végbenvitele után

a' Barátokhoz az egész Fejedelmi Udvarával, a' Franczia

Generálissal Hintóban ülvén, ment, és onnét visszatér-

vén, Fejedelmi Asztalához Tekéntetes Petes Püspökkel,

В. Keinény Lászlóval, Betlehem Jánossal, Jósika István,

Príni Farkas, Zibrik Miklós Urakkal letilt. Ebéd után

kölöm-kölöm d olgokban foglalatoskodván, négy órakor

az Apáczákhoz ment eó' Felsége, és azott való Fejedelem
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Asszonnyal sokáig discurálván, vissza maga szállására

ment, és magánossan való irási korííl occupálódott egész

tizenkét óráig, némely Instructiókat és Edictumokat is

dictálván Privátus Secretáriussának.

23. Sziintelen való irásokban eó' Felsége foglalatos-

kodván, minthogy egész nap böjtölt, délután a' Franczia

Generálissal majd egész estvélig conterait, néinelly Fran

czia Tiszteknek Audientiát adván. Azután magánossan

való dolgokban occupálódván, késon estve lenyugodott.

Az nap Nemzetes Vitézlo Ordódi Grvörgy Brigadi'ros az

Udvarhoz érkezett, de nein ló'n szemben eö Felségével.

24. Az Erdélyi Hadak Mustrájára tul a' Tiszán

Tasnádra eö Felsége készülvén, ezen a' földön levo ha

dak liogy az eö Felsége jelen nem létében is jó rendben

hagyattassanak: Tekéntetes Vay Adám és Keczer Sándor

Districtuális-Commissárius Urral 's hadi Secretáriusok-

kal is consultálódott, azntán Fejedelmi Asztalához Uri 's

Föember szolgáival leülvén. — Ebéd után magánossan

való irásokban foglalatoskodott eö Felsége egész estvé-

lig, az Udvariak penig egészen a' Palotára oszvegyülvén,

némely Edictumok eö Felsége parancsolattyábúl, jelen-

létiben Udvari-Kapitány Urnak, Hopmester és Udvari-

Hadnagy Urnak, elolvastattak, 's azoknak megtartására

köteleztettek. —

25. Viratta elött eö Felsége felkclvén, és magános

san való dolgokban foglalatoskodván, hét órakor Missét

hallgatott, annakutánna penig a' Landor-Fejérvári Ve-

zér Agája Paripássan és Fátyolossan az Udvarhoz joven.

Audientiája lott eó' Felségénél: Veres-Bársony-Székben

ülvén, Fekete-Kólcsak-Tollassan,kétfeló'l a' két Fegyver-

hordozó, egyike aranyos kardot, mássika penig Bozo-

gányt tartván kezekben. A' Török Tolmácson kivú'l

Udvari Fó'-Marsalk Vay Ad;ím benn volt. Minekutánna

a1 Leveleket praesentálta volna, és szóval is a' Tol-

mács által declarálta dolgait : egy szkófinmmal varrott

keszkenyóvel eö Felsége megajándékozta, és elbucsúz-

ván, Paripán szállására ment. Eö Felsége szállása elött

penig az egész Udvariak lóháton rendet állván, kilencz
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ora felc karabílyos seregekkel és a' Nemes-Compániával

Kornétássan eö Felsége Göncz felc megindult, az hova

is négy ora tájban délután érkezvén, Fejedelmi Asztalá-

hoz leült, és osztanag magánossan való dolgok körül

occupálódott.

26. Gönczrül hét ora tájban eö Felsége megindul-

ván, az utnak alkalmatlan voltára nézve négy órakor

Mádra érkezett, és нет sokára azután magánossan evén,

némely dolgoknak végbenvitele után lenyugodott.

27. Mái nap helyben subsistait eö Felsége , lianem

a' Bagáziáját délután, hogy annyival liamarébb holnap

általkoltozzék a' Tiszán, Tokajban éczakára a' Szekér-

Mester megindította. Eö Felsége penig délután magá

nossan való irásokban foglalatoskodván. a1 Parola-kia-

dás után sokára lenyugodott.

28. A' Felséges Fejedelem felkelvén és devotióját

elvégezvéu,Tokaj felé megindult, az hova is mintegy két

ora tájban délután, az utnak alkalmatlan voltára nézve,

megérkezvén, Fejedelmi Asztalához leült. Ebéd után ma

gánossan való dolgok körül foglalatoskodván, nyugoda-

lomra vette magát.

29. Koran regvel a' Bagázia általkoltozvén a' Ti

szán, maga a' Felséges Fejedelem liclyben maradott To

kajban, és magánossan való dolgoknak végbenvitele

xitán Missét hallgatván, Fejedelmi Asztalákoz leült. Ebéd

után eö Felsége Udvari népe Kornétával együtt által-

költözött a' Tiszán, és Rakomazon meghált ; eö Felsége

penig sokféle dolgok körül occupálódván, késore lenyu

godott. Mái nap bizonyos Törökök eö Felségéliez jötte-

nek , kiknek accommodátiójok eránt Hopmester Ur

szükséges dispositiót tétetett, — ésstaphétais Méltóságos

Fó'-Generális Urtúl.

30. Viratta elött eö Felsége felkelvén, és a staplié-

tát expediáltatván, Missét hallgatott, annakutánna penig

Paripára felíilvéu a' Tisza partyához ment, és a' hajó-

ban Udvari-Kapitány Urral, Hopmester és Fegyver-

hordozókkal, s más Ordinántián lévokkel béiilvén, Ara-

nyas nevo lielyig a' Tiszán fclment, az hol három Kara-

.--
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bílyos Zászló-allya, rendelt seregekben várta eö Felsé-

gét. — A' hátramaradott Udvariak penig a' Vár mellett

általkoltozvén , eö Felségét ott érték. Onnét megindul-

ván Rakomaz nevö eö Felsége pusztája felé, az hol a'

Kúnoknak eo Felsége helyt adott, és régi Németh Sán-

czoknak helye mái napiglan is megtetczik : az egész Fe-

jedelmi Udvara népe, Nemes-Compániával együtt rendet

állott, és eö Felségével Kálló felé megindult. Uttyában

distractiónak kedvéért vadászott eö Felsége, és éppen

estve Kállóban béérkezvén, némely maganos dolgai

után csakhamar lenyugodott eö Felsége. —

31. Az Isteni-szolgálat után eö Felsége megindul-

ván, és az útban kevés ideig vadászván, egy ora tájban

délután Nyir-Báthor nevo Mezo-Városban érkezett ; az

hoi is niinekelötte Fejedelmi Asztalához leült volna: Mél-

tóságos Generalis Károlyi Sándor Ur Károlybúl némely

Erdélyi Urakkal eö Felsége eleiben jött, és ebéden is ott

lévén, egész estvélig az Urral discurált. Ebéd után a' Ba-

gázia Károly felé ment, és eö Felsége sok dolgok körül

foglalatoskodván, késon lenyugodott. — Emlékezetre

méltó régi szép két Templom exstál ebben a' helyben,

egyik puszta, a* melly a' mint referálják, Barátok Kalast-

roma volt, kiben valami régi temetonél más semmisem

tetczik ; — romlott épületin kivül; másik födett, nagy örög

Templom, kinek Szekrestéje más ktilsö Kápolnájával

együtt puszta. Az ajtón bémenvén, ezen Superinscriptió

exstál köbül kifaragva:„Ad honorem Magni DEi, ejusque

Matris Mariae Virginie intemeratae, ac Dívi Georgij Mar-

tyris: Magnificus Dominus Andreas, Andreae de Bathor

Filius, suis impensis, hoc Templum extruxit, ob pietatem."

Ezen Superinscriptió Mett Báthoriak Czímere : egy Ko-

ronás-Sárkány, a' farkának végét szájában tartván; fö-

lette : „A. 1488." a1 mellyben építtetett a' Templom. A'

Templomnak magas, szép, sczifra Bótozattya vagyon.

Balkéz felol a' Praedicálószék mellett Cserfábúl mester-

ségessen metezett .székek, az kiken egy helyütt ezen irás

találtatik: „Hoc opus feoerunt fieri INIagnifici Dni Geor-

gius de Bathor, Agazonum Regalium Magister , et Stc
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phanus de Bathor, Comitatus Simigiensis, et Partium In-

feriorum Capitaneus-Generalis, nee non Andreas de Ba

thor, Comes Comitatunm Supremus Szatiuariensis et de

Szabolcs, licet fuerit Junior inter caeteros, opera tarnen

ejus, egregium hoc opus perfectum est. A. 1511." Azontiil

nagy örög oltár é*s más négy is regenten volt, kinek a1

helye most is megtetczik. A' nagy oltár elött Néhai Boldog-

emlékezetôFejedelemBathori András (István). a1 ki Kinisi

Pállal Kucsuk Bassát Erdélyben a' Kenyér-mezein meg-

verte, és a holttestek között megmaradott : sissakossan,

Pánczérban, Veres-Márvány-koven ki van faragva, a'

jobbkezében Dárdát, balkezében penig Pallost tartván,

egy aluvó Oroszlányon állván, az ki alatt is régi Boldog-

emlékezeto Báthori Urak Criptája, a' kiben sok test rod-

hatatlanul most is exstál, találtatik, azon alól a' Praedi-

cálószék mellett egy köb^l faragott nagy Monumentum,

kinek a' fodelén, a' felsíí részén, ezek a' Versek vannak irva :

,,Insignis pietate Comes, et Stemmate clarus

Bathoridum Stephanus, Dux, Patriaeque Pater

Qvingentos steterat cujus genus amplius annos,

Praereptus Terris, hac tumulatur humo,

Qvem Regni Proceres lugent, Ecclesia deflet,

Ipsaque Generum langvida turba gemit.

O domus antiqua Sobolis viduata Nepote

Bathoridum subito sic ruitura cadis !

Claros qui Proavos, et Regum Stemmata jactas

Splendida cuneta, vides, conficit hora brevis."

A kozepén Báthoriak Czímere, alól penig ezen Versek :

„Qvam cito bullatae pluvius tumor interit undae:

Tam postrema cito cuilibet hora venit.

Respicit ad nullos Lachesis communis honores,

Nee curamullius nobilitatis habet.

Parcere nec Senibus, nee parcere novit Ephebis,

Nec a formoso continet ore manus,

Nos stulti longos nobis promittimus annos,

Linquendas alijs et cumulamus opes."
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A balkéz fe161 a Monumentum odalán Eccl. 14. bi-

zonyos dictum vagyon irva, masfelöl Jobi 19.

A' Monumentum körül penig ezen Titulus :

„Spectabili ac Magnifico Dno Dno Comiti Stephane

de Bathor, Comitatuum Simigiensi.s, Zatlmiariensis, et de

Szabolcs Perpetuo Comiti, Heroi .Magnánimo, Patri Pat

riae, Inclytae Religionis Orthodoxae Vindici acérrimo,

Musarum Moecaenati benignissimo, Pauperum Nutritor

Liberalissimo, DEo et hominibus Charissimo. anno Aeta-

tis 50. X.-ti vero 1605. die 25. Julij, pie et sánete obijt,

perpetuae gratitudinis ergo, Fratri de se optime mérito

Magnificus Dominus Gabriel Bathori, moestus posuit.'"

Utánna: „Vivent mortui tui, interfecti mei resurgent. Ex-

pergiseimini et laúdate, qui habitatis in pulvere, quia res

lucis res ejus. Fsai. 26. Ego sum resurrectio et vita. Jolv*

Masfelöl is a1 Templomnak hasonló szép metezett

székek vannak, az kikben, ugy azon szép Monumentum-

ban is, Szulimán Császár, я midön Ecsed-várát héjában

vítta, sok károkat tett, és a' holttesteket is megfosztotta.

. FEBRUARIUS.

1. Nyír-Báthorbul a' Felséges Fejedelein, az Isteni-

szolgálat után, sok Uri szép Fejedelmi Udvara népével,

Commcndírozott Karabílyos Seregekkel , Vezt'tékekkel,

és két mezei Zászló-allyával kik a Méltóságos Károlyi

Sándor Urral jöttek val a, Károly felé megindult ; az hova

is, mivel majd tizenkét óráig vadászott, és el is tévedett

volt eö Felsége az Erdöben, éppen csak estve felé bé-

mehetett, Sézán til vén Méltóságos Generalis Károlyi

Sándor Urral, Orosz Pal Vice-Generálissal. Bémenvén

eíí Felsége a Várban, nem sokára Fejedelmi Asztalához

letílt, és látván Méltóságos Generalis Károlyi Sándor

Urnak jó kedvét : szokássán kivül, mindazonáltal az

italnak minden excessussanélkül, tovább mulatott. Asztal

után a maga hálószobájában az Urak békésérvén eó'

Felségét, a többi ugyan elbucsiiztak , Károlyi Urral

sokáig eü Felsége discurált, annakutánna penig nyugo-

dalomra vette magát.
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2. Felkeléskor eö Felsége a Trombitákot. tnegfu-

jatván, az Udvariak a Várban Confluáltak, es magános

san való sok beszélgetési után Méltóságos Generalis Ur-

ral, eö Felsége Missére ment. Misse után Méltóságos

Gróf Teleki Mihály, Csáky István és László, több Erdé-

lyi Urakkal bémenvén eö Felségéhez, conferentia tarta-

tott, annakutánna penig Fejedelmi Asztalához eö Fel

sége leülvén, és jó kedve érkezvén, sotét estig ült. Asz-

tal után némely privátumi ktfrül foglalatoskodván, le-

nyngodott.

3. Eö Felsége felkelvén, Misset hallgatott, annak-

utánna penig. a Secretáriusok által tett proposítiókat re-

solválván, Méltóságos Generalis Károlyi Sándor Urral

sokáig conférait, kinek végbenvitele után Fejedelmi

Asztalához leült. Ebéd után egy kis déli álmot aluván,

és abbúl felserkenvén: Méltóságos Generalis Károlyi

Sándor Urral, Vay Ádám Udvari Fü-Kapitánnyal, és

Orosz Pal Vice-Generálissal sokáig beszélgetett.

4. Az Isteni-szolgálat után eö Felsége az Erdélyi

Urakkal sokáig conferentiát tartott, azután penig ma-

gánossan való dolgokban foglalatoskodván, azoknak vég

benvitele után Fejedelmi Asztalához sok Uri 's Fören-

dekkcl leült. Ebéd után egy kis déli álmot aluván, an-

nakutánna Méltóságos Generalis Károlyi Sándor Urral

és Udvari-Kapitánnyal conférait, ésa'konyorgés után

ñera soltara lenyugodott. Az nap Tekéntetes és Nagy-

ságos Kemény Simon az Udvarhoz érkezett.

5. Magánossan való irásokban a FelségesFejedeleiu

foglalatoskodván, mintegy tiz ora tájban Missére ment,

annak végbenmenetele után penig nénie ly Erdélyi

Urakkal Conferentiát tartván, Fejedelmi Asztalához le

ült. Ebéd után Tánczban eredvén,egész nyolcz óráig eö

Felsége is nézte, azután penig maga hálószobájában bé

menvén, nem sokára lenyugodott.

6. Regveltííl fogvást egész tizenkét óráig szüntelen

való dictálásban és magánossan való irásokban is eö

Felsége toltvén ideit, hétfói böjti miatt Asztalhoz ki

nem jütt, hanem a' Méltóságos Generalis és a' Förendek
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evén a' Palotán, eó' Felsége maga hálószobájában con-

tineálta magát. Ebéd után két órakor Paripára felülvén,

Méltóságos Generalis Urral és az egész Udvariakkal, hát-

ramaradott némely Erdélyi hadak Mustrájokra ment;

az kik is hároni rendiben jó hosszan állván, azokat jól

megtekéngette, és egészen megkerülte eü Felsége. Annak-

utánna penig körben állitván oket niinnyájokat, kivált-

képpen az UrakatJ: Fejedelmi szivének nagy keseriiségével

proponálta, hogy tudniillik reménlette yolna eü Felsége

azon maga Országábnl nagyobb frequentiával лта1о je-

lenléteket a' Statnsoknak, de ugy bittya, bogy ;Г kinek

jobban illenék a haza szolgálattyát munkálódui , azok

attúl elvonszák magokat, és a' szegényekkel aztat mun-

kálkodtattyák ; 's mi okai lehetnek ennek az mostani sze-

rencsétlen Frdély-Országi boldogtalanságuak ? a1 ki mivel

megtortént némely nem értések miatt, hogy ezután ne

torténjék, Méltóságos Generalis Károlyi Sándor Urat

eleikbe rendelte és instalálta, 's tovább is inquiráltatni

fog e(S Felsége : miért az Maros-Vásárhelyi Articulusok

véghez nem mentenek ? Sok szép Fejedelmi okos beszé-

divel, maga eilen való gyanóságokat és balitéleteket is

elohozván, tovább való haza-szolgálattyAra bujdosásoknak

idején is erigálta az animussokat, Fejedelmi Kegyelmes-

ségét, Isten megboldogítván az Országot, kinek-kinek

érdeme szerint igérvén. Ezek után a Mustra continuálta-

tott, a Felséges Fejedelem penig Méltóságos Generalis

Urral egy kis idóre vadászni kimenvén, onnét éppen csak

sötet estve visszajött, és a' maga hálószobájába bémen-

vén, magánossan való occupatiói körül foglalatoskodott.

Az nap Méltóságos FO-Generális Bercséni Miklós Ur Cu-

rírje eö Felségéhez érkezett, és a Türük Posták is Lau-

dor-Fejérvár felé elindultak.

7. Regveltííl fogvást délig a Felséges Fejedelem az

Erdélyi Urakkal és Méltóságos Generalis 's Vay Adám

Urral conferentiát tartott, és annak végben való mélle

tele után Fejedelmi Asztalához leült. Délután vadászni

kiment,és onnét éppen csak sotét estve visszajö vén, a kö-

nyorgés után csakhamar lenyugodott.
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8. Az Isteni-szolgálat és néniely magánossan való

dolgainak végbenvitele után a' Felséges Fejedelem Mél

tóságos Generalis Károlyi Sándor Urral és Fejedelmi

Udvara népével Károlybúl Szaniszlóra Vadászatnak ked-

véért megindult, és útban vadászván, három ora tájban

odaérkezett és Fejedelmi Asztalához leült. Asztal után

raulatságnak okáért egy kevesék kártyázott, azután pe

nig csakhamar az estvéli könyörgest elvégeztetvén, nyu-

godalomra vette magát.

9. Koran regvel ismét vadászni kiment eö Felsége,

és onnan késon délután visszajovén , Fejedelmi Asztalá

hoz leült. Asztal után magánossan való dolgai koríílfog-

lalatoskodván , azoknak végbenvitele után lenyugodott.

10. Az Isteni-szolgálat után Méltóságos Generalis

Károlyi Sándor Urral és Ordinantián levo Udvara né

pével vadászni kiment eö Felsége, és ebédet is Irinynévo

tamban evén, késon estve hálásra Szaniszlóra jött, az

hova is elérkezvén, és a' könyörgest elvégezvén, nyugo-

dalomra vette magát.

11. Szaniszlórúl idein korán eö Felsége Méltóságos

Generalis Károlyi Sándor Urral ismét vadászni kiment,

a' Bagázia penig Károlyfelé megindúlván, délelott oda

érkezett. Eö Felsége penig három ora tájban odajovén,

Fejedelmi Asztalához leült. Ebéd után sokáig Méltóságos

Generalis és Vay Adám Urral conferálván, késon estve

lenyugodott. Mái napbizonyos Levelekkel Szinyovszky

Ur embere eö Felségéhez Lengyel-Országbúl jött. —

12. Eö Felsége felkelvén és a1 könyörgest elvégez

vén, az Erdélyi Urakkal egész tizenegy óráig conferen-

tiát tartott, kinek végben való menetele után Missére

ment, és azután Fejedelmi Asztalához leült. Ebéd után is

mét Conferentia tartatott, a' kinek is sokára vége Ion.

eö Felsége penig magánossan való dolgokban azután fog-

lalatoskodván, lenyugodott.

13. Magánossan való irási után a' Felséges Fejede

lem Missére ment, kinek végbenmenetele után vadászni

kikészült, és onnét éppen csak estve felé visszajött. Prae-

fectus Uram által papirosra feltett, és más egyéb pro

7
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positióknakresolválásábansokáig í'oglulatoakodott, annak-

utánna penig magánossan való dolgokban occupálódott.

Mái nap Dobrovolszky Lengyel, eíí Felsége szolgája, Szi-

nyovszkiné Asszonyom szolgájával, és Tekéntetes Bagossi

Pal Brigadíros az Udvarhoz érkeztek.

14. Kölöm-kölömfele dólgoknak végben való vitele

után a' Felséges Fejedeleni vadászni kiment, és onuét ép-

pen estve felé jütt vissza. Asztal után magánossan való

dolgokban eo Felsége foglalatoskodván, és Méltóságos

Generalis Kârolyi Sándor Urral is conferálván, sokára

lenyugodott. Mái nap Tekéntetes Vay Adáni Udvari Fo-

Kapitány Máramaros felé, oda-való építo széknek restau-

ratiójára, eíí Felségétül küldettetett.

15. Posta nap interveniálván, magánossan való irá-

sokban, szüntelen dictálásban és némely Secretáriusok

által tett propositióknak resol válásában a' Felséges Fe-

jedelem egész tizenkét óráig foglalatoskodván, azután

Fejedelmi Asztalához leült. Ebéd után a' felüló't mt-gfujat-

ván, Károlybúl Güncz felé eö Felsége ment, az bol Mold-

vábúl kijött egynéhány Sereget megtekéntvén, és híísé^

geknek megtartásáért, Országunkat az Isten megboldo-

gítván, Fejedelmi Kegyelmességét ajánlváu , vadászva

Maj'ténba ment, az bolott is megszállván, és Méltóságos

Generalis Károlyi Sándor Urral, Gróf Csáki László és

Istvánnyal conferálván, azután lenyugodott.

16. és 17. Némely expeditióknak végbenvitele után

Méltóságos Generalis Károlyi Sándor Urral 's ürdinán-

tián lévoUdvariakkal vadászni kiment Majténkorül való

Krdokben, mindennap késon a' faluban érkezvén. — 17.

Méltóságos Gróf Mikes Mihály Ur emberei Moldvábúl

bizonyos Levelekkel jöttenek.

18. Etf Felsége vissza Károly felé vadászva ment

az hova is mintegy tizenegy ora tájban elérkezvén, nem

; okái a azután Fejedelmi Asztaláboz leült. Asztal után

szüntelen való beszélgetésekben Méltóságos Generalis

Károlyi Sándor Urral tültvén ideit , annakutánna más

állapotok kOrííl is foglalatoskodott. Mái nap Nemzetes Vi
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tézlo Dobozy István Debreczeni Biró jött az Udvarhoz,

kinek Audientiája leve eoFelségénél.

19. Kölömb-kölömbfele dolgoknak végben való vi-

tele atan a' Felséges Fejedelem Missére nient , annaku-

tánna penig sok Uri 's Fó'rendeknek Audientiát adván,

Fejedelmi Asztalához leült. Asztal után Tánczban eredvén,

majd egész éjfélig tánczoltak, eö Felsége penig sokáig

distrahálván magát, és hol egyikével hol másikával azol

van, maga hálószobájában bément.

20. Eö Felsége felkelvén és devótióját elvégezvén,

Viza Püspeknek Audientiát adott, a'ki után superveniál-

ván Méltóságos Generalis Károlyi Sándor Ur : sokáig

conférait a' Felséges Fejedelem eö Nagyságával. Eó' Fel

sége böjtölven, niügánossan való dolgai körül foglalatos-

kodott, annakutánna penig Nemzetes Vitézlo Brigadíros

Bagossy Pal Gyalog-Regimentinek megtekéntésére Mél-

tóságos Generálissal Paripán kimenvén, azon alkalma-

tossággal nyulászni is volt, az honnét a nagy essö miatt

vissza kelletvén jönni, magánossan való dolgai körül fog-

lalatoskodott.

21. A' Felséges Fejedelem kölömb-kölömfele dol-

gok körül foglalatoskodván, és legfoképpen Erdélyben

Méltóságos Generalis Károlyi Sándor Urat a' Hadakkal

béküldeni akarván, a hadi disposítióknak dictálásában

occupálódott ; kinek végben való menetele után Missére

ment, és annakutánna Fejedelmi Asztalához sok Uri 's

Forendekkel leült. Méltóságos Generalis Urnak jó kedvi

érkezvén, Tánczban eredett, az kit maga isUrunk eö Fel

sége sokáig nézte, —annakutánna maga hálószobájában

bément.

22. Eö Felsége vissza készülvén , hogy a' hadi dis-

positiókban semmi hátra ne maradgyon : magánossan

való irásokban foglalatoskodott, annakutánna penig Mél

tóságos Generalis Károlyi Sándor Urral conferálván, ké-

só'n Fejedelmi Asztalához leült. Ebéd után a' Bagáziti

Kortvélesre ment elöre, eö Felségére várakozván ott, és

Qvártély-Mesterek is ; eö Felsége penig szüntelen való

s
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confereutiábanMéJtóságos Generalis Károlyi Sándor Ur*

ral occupálódott.

23. Az Isteni-szolgálat után eö Felsége Károlybúl

Kornétásan Méltóságoe Generalis Károlyi Sándor és né-

mely Erdélyi Urakkal is megindulván, uttyában vadá-

szott, és Kortvélyesre béérkezvén, Fejedelmi Asztalához

leült. Asztal után Méltóságos Generálissal magánossan

conferálván egész estig, és egyéb dolgokban is foglala-

toskodván, késore lenyugodott.

24. A' tegnapi rend szerint némely maganos irások-

nak expeditiója utánBalkány felé megiudult, és uttyában

•л ligetekben vadászván, éppen csak sotét estve odaér-

kezett, és Fejedelmi Asztalához leülvén, annakutánna

magánosean való dolgai körül foglalatoskodott eö Felsége.

25. A' Felséges Fejedelem korán regvel felkelvén

és magánossan való irásokban foglalatoskodván, azok-

nak expeditiója után az egész Fejedelmi Udvarával

Niretházára (Nyiregyháza) megindult; az hova is mint

egy ora tájban délután érkezvén, és Fejedelmi Asztalához

leülvén, annakutánna szüntelen való Conferentiát Méltó

ságos Generalis és több Erdélyi Urakkal tartott.

26. Az Isteni-szolgálat után a' Felséges Fejedelem,

Méltóságos Generalis Károlyi Sándor Ur és más Er

délyi Urakkal szólott, annakutánna penig eó' Felsége

Balsa felé a' Tisza mellett, 's Méltóságos Generalis több

Erdélyi Urakkal eö Felségéttíl elbucsúzván, Károly felé

ment. Balsára eö Felsége az egész Fejedelmi Udvarával

elérkezvén, némely karabílyos seregek altalköltöztek a'

Tiszán, eö Felsége penig magánossan való dolgai körül

foglalatoskodott, és késon lenyugodott.

27. Némely szükséges disposítióknak végben való

vítele után a' Felséges Fejedelem vadászni kiment; az

Ordinántián levo karabílyosok és szolga-rend is, a' kik

általkültozhettek, Tokajban menének, a1 Kornéta az Ud-

variakkal Balsán maradván. Xemzetes Vitézlo Illosvai

Imre bizonyos Levelekkel Méltóságos Generalis Károlyi

Sándor Ur után elküldettetett. Estve felé a' Felséges Fe

jedelem maga is általment a' Tiszán Tokajban, ée ma
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gáaoeean való dolgainak foglalatossági után kc:só'n estve

lenyugodott. Mái nap Méltóságos Fo-Generális Urtúl

egy Curír bizonyos Levelekkel jött , kinek expeditiója

máenapra halladott.

28. A' Felséges Ftjedelem felkelvén, és devótióját

elvégezvén, magáuosean való irásokhoz hozzá fogott, az

kiket is egész tizenkét óráig continuálván, azután Feje-

delmi Asztalához leült. Ebéd után szüntelen való dictá-

lásban foglalatoskodván, némely Secretáriusok által tett

propositiókat is exaudiálta eö Felsége.

29. Koran regvel eö Felsége felkelvén, és devótió

ját elvégezvén , némely dolgokuak végben való vítele

utánMádia elindult, az hovais vadászva menvén, egyóra

tájban délután oda érkezett, ée Fejedelmi Aeztalához le

ült. Ebéd után magánosean való dolgai korííl egéez estig

eö Felsége foglalatoskodott. —

MARTIUS.

1. Koran regvel Mádrúl eó' Felsége megindulván,

vadáezva Göncz fêlé ment, az hova is délután érkezvén,

ée Fejedelmi Asztalához némely Franczia Tisztekkel le-

ülvén, annakutánna szüntelen való irásokban foglalatos

kodott.

2. Gönczrül Kassa felé az Isteni-szolgálat után meg

indulván, az útnak alkalmatlan volta miatt két ora

tájban délután a' Városra eö Felsége beérkezett, az hova

is rendessen, Fejedelmi Udvarával bémenvén , nyolcz

Záezló-allya Praeeidiárius a Derék Vártán, eö Felsége

8zállá8a elött, excipiálták eö Felségét, és a Városiak is

szerencsés visezatérésérül üdvozlették, némely Senator

Urakkel együtt, az kik is a' többi Udvariakkal a' szállá-

eokra eloszolván, eö Felsége némely Fo-ember-szolgáival

Fejedelmi Asztalához leült. Asztal utáu a' Franczia Ge

neralis eö Felségéhez bémenvén, egész estig ott késett.

3. Eö Felsége felkelvén, és devótióját elvégezvén,

uémely Förendeknek Audientiát adott, kik kozül Méltó
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eságos Fö-Generalis Bercsényi Ui' Súgó János Curírjének

is, a' ki General Max Starnberg elfogatása felöl hirt

hozott, Audientiája vala. Ezeket végbenvivén, Fejedelmi

Asztalához leült. Ebéd után penig magánossan való dol-

gai kortíl foglalatoskodván, segész estig occupálódott.

Estvefelé Méltóságos Fo-Generálisné Asszony a' Városra

béjove, az ki is kevés ido mulva eö Felsége Udvarlására

ment, és ott sokáig beszélgetett.

4. Magánossan való irásiban a' Felséges Fejedelem

egész tiz óráig foglalatoskodván, annakutánna Templom-

ban a' Barátokhoz ment , és onnét visszatérvén, Feje

delmi Asztalához leült Méltóságos Fo-Generálisné Asszony-

nyal, a' Franczia Generálissal, Radies Urammal a' Kas-

sai Commendánssal , és több Asztali Foszolgáival. Asztal

után egyideig Méltóságos Fo-Generálisné Asszony Fran

czia Generálissal együtt eö Felségénél késtek, azután

elbucsúzván, magánossan való dolgai köröl foglalatos-

kodott. Estvefelé Méltóságos Fo-Generálisné Asszonyom

látogatására ment eö Felsige, az hol is egy kevés ideig

késvén, vissza maga szállására ment.

5. Eö Felsé£e felkelvén és devótióját elvégezvén,

holmi Országos dolgai korííl való loglalatossági után va-

dászni kiment, az honnét del tájban visszajovén, magá

nossan való irások és Levelek olvasása kortíl occupá

lódott egész estig.

6. Magánossan való irási kortíl a' Felséges Fejede

lem foglalatoskodván, egész délig occupálódott, confé

raivan sokáig a' Franczia Generálissal, kinek végben-

vitele után Fejedelmi Asztalához leült. Ebéd után ha-

sonlóképpen szüntelen dictálásban és irásban is toltvén

ideit, egész kilenez óráig azokat continuálta. Mái nap

Tekéntetes és Nagyságos Zay András Oberster, és Nem-

zetes Vitézlo Ordódy György Brigadíros az Udvarhoz

érkeztek.

7. Eö Felsége korán regvel felkelvén, és devótióját

elvégezvén, magánossan való dolgai krtrtíl occupálódott,

azután a' tegnap elérkezett Hadi Tiszteknek Audientiát

adván, azokkal besz<4getett, Fojedelmi munificent iájábúl
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erdemessen megajándékozván Neinzetes Vitézlo Balogh

István Ezerebéli Strása-Mestert Bornemisza Jánost, a'

ki Max Starnberget megfogta. Tizenegy ora tájban

Dominicánusok Templomában ment, és ott Misset hall-

gatván, azután Fejedelmi Asztalához sok Uri 's Fören-

dekkel leült. Ebéd után magánossan való dolgai koriíl

eö Felsége foglalatoskodván egész estig, az.oknak vég-

benvitele után Méltóságos Fo-Grenerálisné Asszony eö

Felsége látogatására jb4t, es ott alkalmas ideig késett.

Mai nap Moszkva Cancellárius két Fia, az kik Franczia-

Országban peregrináltak , 's mostani alkalmatossággal

Hazájokban mentek, az Udvarhoz érkeztenek ; az kikct

Hoffmester Ur által eö Felsége látogattatott. Ezelött

nem sok napokkal esvén hirére eö Felségének Néhai

Rákóczy Ersébeth Asszony Horváth-Országban tortéut

hálala: raái nap gyászban öltezett, Udvarának nagyobb

részével.

8. Idein-korán eö Felsége felkelvén, és devótióját

elvégezvén, némely magánossan való dolgai után Zai

András Oberster és Ordódi (xyörgy Brigadíros Urak-

nak Audientiát adott, annakutánna penig a' Mosqva Ur-

fiak feljovén az Udvarhoz, szemben lött velek eö Felsége.

Tiz órakor a' Jesuiták Templomában ment, az hoi is Mis-

sének szolgáltatásával, Castrum doloris való erectiójával,

Praedicátióval, és egyéb Ceremoniákkal Néhai Méltósá

gos Rákóczy Ersébeth Asszonyért Inferiák celebráltat-

tak ; kinek végbenvitele után Fejedelmi Asztalához a'

két Mosqva Urfival, Franczia Generálissal, Petes Ptts-

pökkel, Labsánszky János Senator Urral, és más Föem-

ber-szolgáival leíilt eö Felsége. Ebéd után discurálván

sokáig eö Felsége azon Urfiakkal és Franczia Grenerális-

sal,—maga nossan való dolgai koriíl foglalatoskodott egész

estig. Mái nap Méltóságos Károlyi Sándor Curíi-ja Kéri

Sigmond bizonyos Levelekkel jött, a* kiket bépraesentál-

ván,azok olvasása koriíl foglalatoskodott.

9. Kölöm-kölömfele dolgoknak végbeijvitele után a1

Felséges Fejedelem tiz órakor ismét a' Jesuiták Templo

mában ment, az hol tegnapi mód szerint az Exequiákot

r



— 104 —

celebráltatván Néhai Méltóságos Nénnye-Asezonyának : а'

Praedicátió alatt könyvezett is; kiknek végbenmenetebe

után a' maga szállására ment, és Fejedelmi Asztalához a'

két Mosqva Urfival 's több Fórendekkel leült.Ebéd után

az Audientiás-Palotán azon Mosqva Urfiakkal discurál-

ván, sétálni kivül a' Városon ment Ordinántián levo

Méltóságos Udvarával; és onnét sotét estve béjovén, Mél

tóságos Fo-Generálisné Asszony szállására ment; ott

alkalmas ideig késvén, vissza maga szállására jött, és

maganos dolgai korííl sokáig foglalatoskodott. Mái nap

Keczer Sándor Districtuális-Commissárius Ur béjott az

Udvarhoz.

10. Sokféle Förendeknek a1 Felséges Fejedelem Au-

dientiát adván, a' többi között Keczer Sándor Urat is bé-

hivatta, és superveniálván Méltóságos Fo-Generálisné

Asszony : kevés ideig beszélgetvén, elbucsuzott eö Felsé-

gétííl ; annakutánna eö Felségo ismét az elöbbeni napok-

ban tartani szokott Exequialis Ceremoniáknak Conti-

nuatiójára a' Jesuiták Templomában ment, és ott nagy

devotióval Misset és Praedicatiót hallgatván, vissza maga

szállására jött, és Fejedelmi Asztalához sok Uri 's Fö-

rendekkel leült. Ebéd után a' Franczia Generálissal sokat

conférait, azután penig Keczer Sándor Urral egész estvé-

lig szükséges dispositíóknak tétele körül foglalatoskodott,

és magánossan való irásokban is occupálódott. Mái nap

Tekéntetetes és Nemzetes Sóós István Senator Ur és

Tekéntetes és Nagyságos Andrássy György Ur is az Ud

varhoz elérkeztenek.

11. A' Felséges Fejedelem felkelvén, némely Fören-

deknek Audientiát adott, és kölöm-kölömfele doïgok kö-

rú'l foí?lalatoskodván, az egész Fejedelmi Udvarával Ba-

rátokhoz Missére ment; onnét visszatérvén és Staphétán

hozott Levelek olvasása korííl foglalatoskodván : Feje-

delmi Asztalához a' Franczia Generálissal, Sóós István

Senator Urral, Lamuth Arteleriabéli Tiszttel, Fervill Ober-

sterrel, Tekéntetes Nagyságos Andrássy Gvörgygyel, és

több Foember-szolgáival leíllt. Ebéd után azokkal discu-

rálván, annakutánna penig egy kis déli álmot aluván,
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niagánossan való dolgai korííl foglalatoskodott egész tiz

óráig. Mái nap Lengyelországi Stanislav Király Követ-

tye és Udvari Fö-Marschallussa GrófTarló az Udvarhoz

¡Ott felesed-magâval , kiknek böcsületes szá ilások és

accommodátiójók eránt való tisztességes Frovisiójok

Hopmester Uram által rendeltetett. Azon estve privatim

volt a' Felséges Fejedelemnél, az kivel is tovább három

óránál discurálván, maga szállására elkésértette.

12. Az Isteni-szolgálat után egész tiz óráig a' Fran-

czia Generálissal beszélgetett еб Felsége, annakutánna

penig maga Sézáját a' tugnapi Lengyel kovetért elkttld-

vén, és az eö Felsége Fejedelmi Udvara is oszvegytilvén :

eö Felségéhez felment. Az elsö Audientiás-házban subsis-

tálván, csakhamar bémene, és Franczia Generalis el Ott

Publica Audientiája lévén, alkalmas ideig beszélgetett. A'

Franczia Generalis kijovén, maga szobájában a' követtel

együtt bément eö Felsége, és ott sokáig discurált vele.

Mivel penig eö Felsége böjtölt, a' követ maga szállására

ment,és ottUri- módon készétett ebédhez leült; eö Felsége

penig egykorig maga dolgai korííl foglalatoskodván,

azután sétálni kiment, és onnét nem elébb hanem sotét

estve visszajött, sokféle occupátiókban ingerálván magát.

Mái nap Talaba, M. G. Eszterház Antal Uram Adjutántja
érkezett vala az lTdvarhoz, elöre joven Max Starnbergtííl,

a* ki ismét visszaküldettetett Enyiczkére.

13. Három órátül fogvást egész tiz óráig eö Felsége

niagánossan való irásokban és dictálásban foglalatoskod

ván , Franczia Generálissal discurált, azután penig a'

Lengyel követtel, más Franczia Tisztekkel, és FO-cmber-

szolgáival Fejedelmi Asztalához leült. Ebéd után a' Len

gyel követ eö Felségétííl elbucsuzván Bartva fêlé ment,

eö Felsége penig egy kis déli álmot még aluván, és ab-

búT felserkenvén, sokféle dolgok korííl foglalatoskodott.

Mái nap feles Qvardia alatt General Max Starnberget

rabul béhozták Kassára, Gombos Imre házánál szállást,

és tisztességes accommodátiót rendelvén néki.

14. A' Felséges Fejedelem az Isteni-szolgálat és

némely niagánossan való irási után Fejedelmi Udvarával
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együtt Szaláncz felé, maga is Paripán iilvén, megindult,

csak könnyö-szerrel, az egész Bagáziát Kassán clhagy-

ván;az hova is két ora tájbandélutánérkezvén, Felséges

Asztalához leíilt. Kevés korig Asztalnál Foember-szolgái-

val ülvén, csak gyalog közöl levo Erdöre vadászni ki-

ment, azhol nem sokáig késvén. visszajött, könyvek olva-

sásában foglalatoskodván.Mái nap MaxStarnberg examene

megvolt, és Oberster Fervile is az Udvarhoz érkezett.

15. Koran regvel eö Felsége Gál-Szécs felé meg-

indulván Szalánczrúl , uttyában vadászott. Méltóságos

Gróf Idösbik Barkóczy Ferenez Generalis lTrani peiiig

Keresztúrban a' Nemes Zemplín-Vármegye Tiszteivel

várakozván eli Felségére, a' midcm azon általuient: elei-

Ijeu-jottcü Felségének, és szerencsés elérkezését üdvözl-

vén, onnan együtt Galambos Ferenczczel Sézában ül

vén, két ora tájban délután az egész Fejedelmi Udvará-

val beérkezett Gál-Szécsbe. Kcvés ideig az Urakkal eo

Felsége discurálván, ebédhez leíilt, ebéd után penig sok-

féle dolgokban foglalatoskodván, és Ungvári Orosz Pap

examenit is Nemzetes Vitézlo Krucsay István Senatoriális

Secretárius által peragáltatván, késím estve lenyugodott.

16. Magánosean való dolgainak végbenvitele ntán

a Felséges Fejedelem Méltóságos örög Barkóczy Fe-

rencznek, Méltóságos Cancellárius Zennyei Istvánnak,

Galambos Ferencznek, Sos István Senator Uraknak

Audientiát adott, az kikkel Nemes Zemplín-Vármegye dol

gainak igazságossan való folytatásárúl egy kis consul-

tatiót tartván, annakutánna az egész Fejedelmi Udvará-

val ezen Nemes Vármegye Gyülésére, ott levo Templomba.

bément. Nagy szép frequentiával compareálván a' Nemes

Vármegye rendei, a'Cimiterben üdvozlették eö Felségét,

és a' Templomban békésérvén, hogy közikben magát eo

Felsége méltóztatott megalázni: Méltóságos Gróff idösbik

Barkóczy Ferenez Uram abbéli eft Felsége Kegyelmes-

ségét Vice-Ispán Szent-Iványi Urral alázatossan kö-

szonték, kivanvan hogy az Ur-Isten eö Szent Felsége,

ennek a' Magyar Hazának, 's következendökeppen azon

Nemes Vármegye dolgai kormányazásának szereucséjére
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sokáigboldogulés szcrencséssen éltesse és tartsa. Ennek-

utánna az ев Felsége kegyelmes Parancsolatit és a' Csá-

szár Posoni Gyíílésre hivogató Levelét, Méltóságos Pala-

tinus Eszterház Pal eó' Felségéhez irottLevelével,ésarra

tett válaszával együtt elolvastatván a' Nemes Várme-

gyének: micsoda Gyíílésre hivattya az Országot, és mi-

csodautolsó és keserves veszedelemre azáltal ejteni akarja

az Országot, abbúl bó'ven megérthetni ; akinek ucmhogy

valaki consentiált volna, de ellene mindenkor szólván

és böven discurálván, eo Felsége kezdi vala beszélgetni

bogy azon Nemes Vármegye Gyíílésére nem úgy mint

cnnek a' Magyar Hazának Vezérlo-Fejedelme, kit se a'

Torvény, se penig abbéli Dignitása eo Felségének nem

engedné, nem compareált : hanem a Felséges Magyar-

Országi Vezerlö-Fejcdelem senkit jobbat nem küldbet -

vén, 's senkire másra jobban nem bizhatván mint a'

maga titkos Tanácsára Rákóczy Ferenczre: lígy mint

egyik tagja a1 Nemes Vármegyének jelen kivánt lenni,

ezen közönseges terbnek viselése alkalmatosságával in-

terveniált némely abususokat maga jelenlétében rend-

ben kivánván venni, hogy a' közönseges Contributiónak

jármát egyenlö" segítségül huznák ; mely improportiónak

és némely szegény Nemesek nyomorgatásanak kikere-

sésére hogy remediumot tenne, processualiter a' Falukat

eo Felsége elolvastatta, és kinek-kinek igaz lelkiismere-

tire hatta, hogy tovább renden kivííl ne aggráváltassék ;

a kire gondolták, hogy eltagadta a1 Dicát, rea imponál-

tatnék. Egész estvélig eö Felsége patientálván és na-

gyon promoveálván ezen dolgot, nagy útat csinált az

improportió kikeresésében, lígy hogy a' Dicáknak he.lyt

találván, a' negyedik forintot a' szegénységrííl lerótta.

Hat ora felé a' Sessió solváltatott, és másnapra elhala-

dott, azután penig Fejedelmi Asztalához leült eo Felsége.

Asztal után magánossan való dolgokban foglalatoskod-

ván,késó'n estve lenyugodott. Mái nap egy bizonyosLen-

gyel Ur elérkezett Udvarhoz.

17. Viratta elött eö Felsége f'elkelvén, és szüntelen

való dictálásban foglalatoskodván, az Isteni-szolgálat
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után Méltóeágos Gróf örögbik Barkóczy Ferencz, Méltó-

ságos Cancellárius Zennyei István, Galambos Ferencz

eö Felségéhez bémentenek, az kikkel is discurálván, a teg-

napi Nemes Vármegye Gyülésének continuátiójára ismét

ment eó' Felsége. Sok rendetlenségnek és a' szegény op

primait Nemességnek remedeálásában egész estvélig

majdnem foglalatoskodván, az hamis Dicatorok eilen is

Inquisitorokat rendeltetett,és a'Subsídium collectatiójárúl

szükséges dispositiókat tétetett, az executiókat suspen-

dáltatván. Mindezeknek végben való menetele után a'

Nemes Vármegyétííl elbúcsúzott, ellenben a' Nemes Vár-

ÏUtgyô is eö Felsége Kegyelmességét és dolgaiban való

Fejedelmi segélését alázatos hivséggel recognoscálván,

alázatossan köszönte közikben való maga megalázását.

Mái nap Nemzetes Vitézlo Bulyovszky Daniel Uram az

Udvarhoz jött. —

18. Viratta elött eö Felsége felkelvén, és sok Or-

szágos dolgai körül foglalatoskodván, Clavises Leveleket

irt; annakutánna penig Méltóságos Cancellárius Zennyei

István és Nemzetes Vitézlo Szent-Iványi Mihály, több

Nemes Vármegye Tagjaival együtt a' Palotára confluál-

ván, eö Felségétul béhivattattak; az kikkel sokáig dis-

curált, és annakutánna Fejedelmi Asztalához leült. Asz-

tal után magánossan való dolgokban foglalatoskodván,

és mai nap érkezett Palotások Obesterivel N. V. Szent-

I van yi János Urral discurálván, késon estve lenyugodott.

Mái nap Obeeter Szemere György is az Udvarhoz érkezett.

19. és20.Mindenkor viratta elött felkelvén és szün-

telen való dictálásban, 's a' kölsö Országokkal jött cor-

respondentiáknak expediálásában a' Felséges Fejedelem

foglalatoskodván, azonkivül hogy egy kis déli álmot alutt,

minden megsztinés nélkül sokféle Országos dolgokban

egész kilencz ora ig f'oglalatoskodott, sokaknak, de kivált

hadi Tiszteknek Audientiát adván.20-maMoldvábúlGra-

barics Jakab Generál-Adjutánt az Udvarhoz érkezett.

az kinek azounal eo Felségéuél Audientiája vala.

21. Viratta elött felkelvén eö Felsége és az elmult

napokbéli munkáját coutinuálván, az Isteni-szolgálat után,
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a' sok dolgok után pihenést akarván venui muganaк, va-

dászni kiment;az hol is egész estvéligkésvén, késon jött,

es Fejedelmi Asztalához azonnal leült, Asztal után a'

maga szobájában bémenvén, ée nem sokára lenyugod-

ván. Mai nap Dobrovolszky Lengyel Dauszka fêlé eöFel-

ségétül küldetett, Szent-Iványi J anos Oberster Márama-

ro8 felé, és Talaba János Lengyel-Országban a' Mosqva

Czar Udvarához Residensnek eö Felségétííl expediáltatott.

22. Eö Felsége magánossan való irásokbau foglala-

toskodván, és Grrabarics Jakab Generál-Adjutánttal Mold-

vábúl jött egy Nemes-embernek Audientiát adván, Missét

ballgatott eö Felsége ; annakutánna vadászni Ordinántián

levöUdvariakkalkimenteö Felsége, az honnant is tizeu-

két ora tájban visszajött ; Fejedelmi Asztalához Föem-

ber-szolgáival leülvén,ebéd után egy kis déliálmotalutt,

kibül felébredvén, sokféle dolgok kürül egész estig occu-

pálódott. Mái nap Tekéntetes és Nagyságos Klobusiczky

Ferencz Oeconomicalis Praeses jött az Udvarhoz, az ki-

nek is a' Felséges Fejedelemnél Audientiája lévén, és Szo-

molnoki liányászok megbírosításokrúl is conferentia

tartatván, azon napon eö Felségétííl elbúcsúzott. Lubo-

mirszky Herczeg emberei is jöttenek Udvarhoz.

23. A' Felséges Fejedelem korán regvel felkelvén,

egész délig Postáját expediáltatta, maga is irván ; annak-

utánna tegnap jött Lubomirszky Herczeg emberének Au

dientiát adván, és azzal kevés ideig beszélgetvén , Feje

delmi Asztalához leült. Asztal után egy kis déli álmot

aluván, azután magánossan való dolgai körül foglalatos-

kodott. Mái nap Hopmester Uram a' Felsö Jószágoknak

censnrájára ment.

24. Korán regvel dictáláshoz fogván eö Felsége, az-

tat egész délig continuálta, délután penig ujonnan ma

gánossan való irásokban foglalatoskodott. Mái nap Lubo

mirszky Herczeg embere visszament válaszszal.

25. A' Felséges Fejedelem Kassa felé készülvén, né-

mely dolgainak végbenvitele után Missét hallgatott, és

kilencz órakor Fejedelmi Asztalához leülvén, tizenegy ora

tájban megindult arra felé. Ot órakor eö Felsége odaér
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kezvén, Comraendâns Radies Uram Ezere eö Felségét

szállásán excipiálván, és némely Senator Urak is eö Fel

ségét szereucsés elérkezésértíl üdvüzolvén, maga szobájába

bément. Estve Méltóságos Fo-Generális Urtúl érkezett

Levelei olvas'isa körül foglalatoskodván, késon estve

lenyugodott.

26. Koran regvel eö Felsége felkelvén és devótióját

elvégezvén, Táborban való készületi körül szükséges dis-

posítiókat tétetett, és maga Fejedelmi keze alatt levo Ac-

tákot is rendben Vétetett; annakutánna penig sokféledol-

gok körül foglalatoskodván, a' Franczia Generálissal is

és Oberster Fervillel sokáig1 conférait, adván Audientiát

Nemes Borsod-Vármegyei Vice-Ispánnak, és más hadi

Tiszteknek is. Mai nap Nemzetes Vitézlo Krucsay Már-

tony Praefectus jött az Udvarhoz, az ki is sokáig eö Fel-

ségével szólván, késon jött ki Urunktúl.

27. Enyiczkére a' Felséges Fejedelem készülvén, ma-

gánossan való irásokban foglalatoskodott, annakutánna

penig Nemzetes Vitézlo Hopmester Otlik György, Török

András és Krucsay Márton Urakat béhivatván, készpén-

zen Való naturáléknak minden holnapban Felséges Ud-

var Intertentiójára megszerzése eránt: mennyi tudniillik

ordinarie és extraordinarie kitelhetik ? disposítiót tett,

annakutánna Fejedelmi Asztalához leülvén. Asztal után

Oberster Fervilt és Otlik Pált Danszkára expediálván, eö

Felsége Enyiczke felé megindult, az hova is (úttyában

vadászván,) késon estve érkezvén, némely foglalatossígi

után lenyugodott.

28. Még a' Nemes Abauj-Vármegyei Státussok (kinek

Gyíílésére pro experimento : ki miképpen ezen közönseges

terhnek contributiójában concurrál ? eö Felsége is jelen-

lenni kivánt) concurráltak volna, magánossan való irá-

wokban foglalatoskodott, annakutánna penig egybengyül-

vén, és eó' Felségét megudvarolván , azon Nemes Vár-

megye Gyüléséve bément, jó rendben hozván azon Nemes

Vármeg-ye practice It némely abususit is, és Vezérlo-Fe-

jedelmi Authoritássával remedeálván azokat : mintegy két

ora tájban Fejedelmi Asztalához Nemes Vármegye Tisz
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teivel és Fö-ember-szolgaival ledit. Asztal utân a' Nemes

Vármegye Tisztei eiS Felségétû'l elbuesuzván, vadászni

kiinent, és oimét visszatérvén, maganos foglalatossági kö

rdl occupálódott.

29. A' Felséges Fejedeleni korán regvel felkelvén

és devótióját elvégezvén, vadászni kiment, az honnant is

tova hârom ora tájban visszatérvén, Fejedelmi Asztalá-

hoz ledit. Asztal ut m Postan érkezett Levelek olvasása

kördl foglalatoskodván, estvére Kassíra bément, sok;'iig

magánossan való dolgok kördl foglalatoskodván.

30. Regveltül logvást egész délig Franczia Levelek

dicta bisaban eö Felsége occupálódván, azalatt Nemzetes

VitézltíSzirmaiMiklós: Nemes Sáros-Vármegye követtye,

Postan jött ей Felségéhez, az kinek is azonnal Audientiája

lévén, és proposítióit eö Felsége kegyelmessen resolvál-

ván, Fejedelmi Asztaláboz némely Franczia Tisztekkel

és Udvari Foember-szolgáival is ledit. Délután sokféle

erosségekdelineátiójakorííl eö Felsége foglalatoskodván,

estve felé Levelek dictálásában occupálódott, kinek vég-

benvitele után a' Franczia Generalis bémenvén eö Felsé-

gébez, egész tizenegy óráig discurált vele, és annak-

utánna lenyugodott. Mái nap Tekéntetes Nemzetes Vitézló*

Káday Pal Director az Jdvarhoz érkezett.

31. Magánossan való irásokban a' Felséges Fejede-

lem foglalatoskodván, sokaknak Audientiát is adott, an-

nakutánna penig Fejedelmi Asztalához ledit. Délután

fürdött, és abbúl felkelvén, estve felé a' Franczia Generá-

lissal sokáig discurált. Mái nap Lengyelországon által

Imperiumbúl 12 katona lejött, az kik is Udvari-Had-

nagy lirnál insinuálván magokat, accommodáltattak.

APRILIS.

1. Magánossan való dolgoknak végbenvitele után

a' Felséges Fejedelem Missére Barátokhoz ment, az hol

is sokáig devotizálvan, és Praedicatiót is hallgatván, maga

szállására ment, és Fejedelmi Asztalához a1 Franczia
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Generálissal, Vas Sándor Urral, és Udvari Föember

szolgáival leült. Asztal után kevés ideig discurálván a'

Franczia Generálissal, sokféle dolgok kürííl egész estvé-

lig occupálódott.

2. Kölöm-kölömiele dolgoknak végbenvitele után a'

Felséges Fejedelem vadászni kiment, az honuan is csak

éppen estvefelé visszajovén, sokáig magánossan való dol-

gai korííl foglalatoskodott. Mái nap Tekéntetes Nemzetes

Vitézlo Török András Udvari Fö-Hadnagy eö Felsége

engedelmébííl Torna-Vármegyében maga hazajához ment.

3. Bizonyos delineátiók korííl eö Felsége foglalatos-

kodván, nyolcz ora után eret vágatott, és az nap publi-

cumra ki nem joven, a' Franczia Generálissal és Páter

Kérivel magánossan ett. Délután Tekéntetes Ráday Pal

Director Urral sokféle állapotokrúl discurálván, és né-

mely hadi Tiszteknek is Audientiát adván, magánossan

való dolgai korííl foglalatoskodott.

4. Posta nap lévén : eö Felsége szilntelen való irássi

korííl foglalatoskodván egész délig, az belsö Audientiás-

házban evett a' Franczia Generálissal és Tekéntetes

Labsánszky János Senator Urral, a' többi Udvariak

penig a' Palotán. Ebéd után continuálván hassonlókép-

pen a' Postáját, bizonyos relatiókkal jött Nemes Abauj

Vármegyébül Vas Sándor Egri Gommendáns, és Nik-

házy János *) Ezeredes-Kapitány, az kikkel discurálván,

némely Franczia Tiszteknek Audientiát adott eö Felsége.

Mái nap Tekéntetes N. V. Sóós István Senator Ur jött

az Udvarhoz, az kinek is Audientiája lévén, maga szállá-

sára ment. Generál-Adjutánt Daniel György Eger felé

küldetett.

5. Kilencz óráig magánossan való irásokban fogla

latoskodván eö Felsége, azután Missére a' Barátokhoz

ment, és devotiójat elvégezvén, és némely Uraknak Au

dientiát adván: Fejedelmi Asztalához leült, magánossan

evén. Ebéd után ismét Barátokhoz ment, és annakutánna

magánossan való dolgai korííl foglalatoskodott. Mái nap

*) Tollhibából Nikházy György helyett.
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Tekéntetes Török András Udvari FóVHadnagy és Kö-

rösi György Komornik az Udvarhoz visszajöttenek.

6. Magánossan való devotiója után a' Felséges Fe-

jedelem Barátokhoz ment, és ott Missét 's Praedicátiót is

hallgatván , annakutánna vissza szállására ment, és a'

Franczia Generálissal sokat discurált. Ebéd után a' Tem-

plomakat járta eö Felsége, az honnan is visszatérvén,

egész tizenegy óráig Levelek dictálása korííl occupá-

lódott.

7. Koran regvel eö Felsége felkelvén, és devotióját

elvégezvén, egész kilencz óráig Franczia Leveleknek

dictálásában, és Secretáriusok által tett propositióknak

resolválásában töltette ideit, annakutánna penig a' Ba

rátokhoz Teraplomba ment, és onnét visszajovén, Feje-

delmi Asztalához leült. Ebéd után magánossan való dol-

gai korííl foglalatoskodván, sokaknak Audientiát adott,

és éppen egész 12 óráig fönn volt. Az nap Nemzetes és

Vitézlo Szalai Pal Ezeres-Kapitány, és Lamuth Fran

czia Arteleria-Ober.ster jöttenek az Udvarra. Ejfél után

Szovétnekek mellett Templomban az egész Fejedelmi

Udvarával ment, az hol álgyú-lovések és apró puskák

ropogási között devotizálván, annak végbenvítele után

vissza maga szállására ment, és nyugodalamra vette

magát.

8. Mintegy hét ora tájban eö Felsége felkelvén, an

nakutánna némely Senator és Oberster Urak tübb Ud-

variakkal együtt az Udvarhoz confluálván, * jelenlévo

Husvét Innep-napokat eö Felségének üdvozlették, mely

Ceremonia után az belsö Audientiás-házban bejovén, és

ott kevés ideig discurálván, tova tiz ora felé mindnyájan

eö Felségét a' Barátokhoz késérték, az hoi is a' Missét

és Praedicátiót hallgatván, Fejedelmi Asztalához Petes

Püspökkel, Kálmánczai János és Labsánszky János Se

nator Urakkal leült. Asztal után egy kevessé velek dis

curálván, egész estig magánossan való dolgai korííl fog-

lalatoskodott.

9. A' Felséges Fejedelern felkelvén, és némely Urak-

nak Audientiát adván, Barátokhoz Templomba ment, és

.

8
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ott majd 12 óráig devotizálváu, visszajött maga szállá-

sára, és bójtolvén, maganos dolgai körül, de kiváltképpen

az Udvari rendtartás dolgárúl való dictálásban tütette

ideit ; három ora tájban ismét Templomba ment, az hol

öt óráig késvén, azután magánossan való dolgai körül

foglalatoskodott.

10. Nyolcz órakor a Barátokhoz Templombau e<5

Felsége menvén, és Missét és Praedicátiót hallgatván,

vissza maga Szállására ment, az hoi is a' Palotára kijö-

vén, és az egész Nemes Compániabéliek confluálván :

14-et közikben ezelötti mód szerint esketett meg Direc

tor Ráday Pal ; az minek is végben való menetele után

bémenvén, csakhamar Fejedelmi Asztalához némely Fran-

czia Tisztekkel és Udvariakkal is, ledit. Ebéd után sok

dolgok körül egész estig foglalatoskodott. Mái nap bi-

zonyos két katona Imperiumbúl Lengyelországon által

jött, 's a' Confoederatióra megesküdvén, Regimentben ac-

comodáltattak.

11. SzUntelen való irásokban a' Felséges Fejedelem

occupálódván egész nap, Director Ráday Pal Ür által

tett propositiókat is resolválta. Mái nap egy bizonyos

Török jött, az ki is Török András Üdvari-Hadnagy

Uramnál insinuálván magát, szállása rendeltetett néki.

12. Senatoriális és had i Secretáriusok által tett pro-

positióknak resolválásában és pro 15. imminentis Maij

valí Gyülésre Convocatóriáknak Subscribálásában 'я

magánossan való irásiban is eü Felsége foglalatoskod-

ván, magát egy derék képiróval lerajzoltatta, azután

penig csakhamar Fejedelmi Asztalához leülvén némel)"

Franczia Tisztekkel és Udvari Foember-Szolgákkal,

annak végbenvitele után vadászni kiment eü Felsége.

Onnét éppen hét ora tájban visszajovén, könyörgesre

ment, és annakutánna éppen akkor érkezett Vice-Gene-

rális Berthóti Ferencz Uiral sokat conférait.

13. A' Felséges Fejedelem magánossan való irások

ban és Levelek dictálásában is toltvén ideit, tiz órakor

Tekéntetes Nemzetes Vitézlü Berthóti Ferencz Senator és

Kassai Generalis, Tekéntetes Nemzetes és Vitézlü Keczer
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Salidor Districtuális-Comniissárius, és Director Ráday

Pal Urakkal conferentiát tartott, kinek végbenmenetele

utáu vadászni kiment, és éppen csak öt órakor délután

onnét visszajovén, Fejedelrai Asztalához leült. Asztal

után Türokországbúl jöt< Levelek olvasása körül fog-

lalatoskodott, a' kiket eö Felsége Török Iródeákja mai

nap hozott. Másféle Török köröskedök is jöttenek az

пар.

14. Az Isteni-szolgálat után a' Felséges Fejedelem

a' Franczia Generálissal sokáig szóllott, és Petes Püs-

peknek is Audientiát adván, némely Franczia Tisztekkel

és Udvari Foember-szolgákkal Fejedelmi Asztalához

leült. Ebéd után magánossan való dolgai körül foglala-

toskodván, Paripán az örög Czitadelában ment egész

Udvara népével, az hoi is Sátort vonyatván, délelott ki-

vitetett négy álgyúkbúl Tárgyat lövetett eö Felsége, és

négy Mosárbúl Bombákat is hányatott.

15. Magánossan való irásokban eö" Felsége foglala-

toskodván egész kilencz óráig, annakutánna Berthóti

Ferencz Vice-Generálissal, és a' Franczia követtel so-

káig beszélgetett, tiz ora után penig a' Barátokhoz Tem-

plomban ment és nagy devotióval Missét és Praedicátiót

is hallgatott; kinek végbenmenetele után Fejedelmi Asz

talához Tekéntetes Berthóti Ferencz Vice-Grenerális és

Senator Vas Sándor Egri Fö-Commendans, 's többi Asz-

tali Fcíember-szolgáival leült. Ebéd után egy kis déli

álmot alutt, kibú'l felébredvén, magánossan való írások-

hoz hozzá fogván, azok körül sokáig íbglalatoskodott.

10. A' Felséges Fejedelem felkelvén 's Berthóti

Ferencz Urral discurálván, a' Levelek dictálásában fog-

lalatoskodott, annakutánna penig Tekéntetes és Nagy-

ságos Haller Gábor, Ráday P;íl Director, több hadi Tisz

tekkel a' Palotán consideálván, két Gavallérnak excessus-

nárúlTorvény láttatott, azkit is eö Felségének repraesen-

tálván : szokott kegyelmessége által az Árestumokat rela-

xálta. Tova délután Keczer Sándor Urat béhivatván,

vele és Krucsay István Secretáriussal a' szükséges teéndó'

disposítiók kortíl parancsolatokat adott, azután penig

8*
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Director !_Ur által tett proposítióknak resolválásában

egész kilencz óráig foglalatoskodott.

17. Szerencs felé a' Felséges Fejedelem készülvén,

korán regvel Missét hallgatott, és a' konnyo-Bagásiát meg-

indítván, némely maganos dolgaiuak végbenvitele után

Perén felé 11 ora tájban maga is Kassárúl három Kara-

bílyos Sereggel, a' Nemes Compániával, és Fejedelmi

Udvara népével Kornétássan megindult, Paripán ülvén.

A' még Perényet érte eö Felsége, az útban vadászott,

és éppen késon estve béjott Perényben, Fejedelmi Asz-

talához letilt.

18. Idein-korán a' készülot megfuvatván, Szemerére

elöre ment a' Bagázia, és a' felülö után a' Kornéta is

arra felé induit, délelott oda érkezett. Eö Felsége penig

egy ora tájban délután a' vadászatrúl visszajovén, Feje

delmi Asztalához leült. Asztal után egy kis déli álmot

aluván, estve felé ismét kiment, de ott nem sokáig késvén,

visszajött, és maganos dolgai körül foglalatoskodván,

lenyugodott.

19. Az Isteni-szolgálat után csakbamar egész Feje

delmi Udvarával eó' Felsége megindult Sz.-Andrásra, de

uttyában vadászván, a' kornéta három órával elöbb jött

eö Felségénél ; az hova is béérkezvén, Fejedelmi Asztalá

hoz letilt. Ebéd után Hopmester Otlik György Uram a'

Felso-Jószágokbúl megjovén,sotétestvéig eö Felsége vele

discurált, és estvéli könyörges után lenyugodott. Mái

nap délután a' Karabílyosok és Nemes-Compániabéliek

altalköltöztek a' Hernádon, eö Felsége holnapi általmene-

telére várakozván.

20. A' Hernádnak nagy árja lévén, eö Felsége egy-

szer megindult vala Csolnokon, de nagy szélviz miatt

kéntelenittetett visszatérni ; azért azalatt megcsendesed-

vén, ugyan általment némely belsö szolgáival, és a' más

parton rendelt Seregeken várván a' Karabílyosok, efS

Felsége Szerencs felé vadászva ment ; az Udvariak penig

egész nap költözkedven, eö Felsége után Szerencsre mente-

nek a' Bagáziával. Az nap mindenfelöl joven a' Posták.

Levelek olvasása körül foglalatoskodott eö Felsége.
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21. A' Felséges Fejedelem t'elkelvén és devotióját

elvégezvén, dictálásban foglalatoskodott, és annakutánna

sinkurantâzni (chien courrente) Ordinántián lévo Ud-

vara népével kiment, az honnét is 12 ora tájban vissza-

jovén, Fejedelmi Asztalához leült. Ebéd után ismét ki

ment, estvélig ottkinn niulatván. Aznap délután Sz.-And-

rásrúl az Udvari Kornéta is eö" Felsége Udvara népével

és a' Nemes-Compániával Szerencsre beérkezett, és Te-

kéntetes és Nagyságos Príni Imre is Nemes Abauj-Vár-

megyei Fó'-Ispány, etc. és Dobozy István Debreczeni Biró.

22. B.egveltú'1 fogvást egész 11 óráig magánossan

való irásokban és dictalásában eö Felsége foglalatoskod-

ván , annakutánna Missére ment , kinck végbenvitele

után a' Nemes-Compániabélieket oszvehivatván, hosszu

perovatióval elébb Ráday Pal Generál-Auditorjok, az-

után eö Felsége eleikben adta: micso^a indulattúl viseltet-

vén, ezen Nemes-Oompániát erigálni kivánta?kik kozííl

némelyek a' magok rosz-viselések által eö Felsége ke-

gyelmes szándékát gátolván , jóllehet az Edictumok

szerint Torvényessen is revideáltatta dolgokat : mind-

azonáltalpro hie et nunc kiván elengedni, úgy hogy an

nakutánna semmi illetlen cselekedetekkel meg ne fertéz-

tessék Társaságokat ; annakutánna Fejedelmi Asztalához

leült eft Felsége sok hadi Tisztekkel és Föember-szol-

cáival. Asztal után sokaknak Au lientiát adván, azután

irásokban egész estig foglalatoskolott.

23. Maga privata-Oeconomia disposítiói körül eö

Felsége foglalatoskodván, Secretáriusok által tett pro-

positiókat resolválta, és Missére nienvén, annakutánna

magánossan való dolgai körui occupálódott. Délután

sinkurantâzni kiment eö Felsége, és ott egész estvélig

mulatott; az honnan is visszajovén, Levelek dictalásában

töltette ideit. Mái nap Tekéntetes Nemzetes és Vitézlo

Gerhard György Senator Ur az Udvarhoz Postan érke-

zett, Méltóságos Fó'-Generális Bercséuyi Miklós Urtúl.

24. Magánossan való irásokban és dictálásokban eö

Felsége foglalatoskodván, némely Förendeknek Audien-

tiát adott, kik között Gerhard György Senator Urat is
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béhivatván, sokáig szólott vele, és azután Missére ment,

kinek végben való vitele titán Fejedelmi Asztalához Te-

kéntetes és Nagyságos Príni Imre, Gerhard György, Tö-

rök András és egyéb Fo-ember-szolgáival letilt. Asztal

után discurálván az Urakkal, mulatságnak kedvéért

sétálni kiment, és onnént éppen csak estvefelé vissza-

jött, annakutánna penig a' Franczia Seci'etáriusnak clic-

tálván, a' körül tizenegy óráig foglalatoskodott.

25. Felséges Fejedelem jó regvel felkelvén, Missét

hallgatott, kit is elvégezvén, bizonyos dolgokat dictait

Ilosvai János Vice-Fegyverhordozónak ; melyeket is el

végezvén, Fejedelmi Asztalához Fo-ember-szolgáival le

lilí, és ebéd után pro distractione vadászni kiment.

26. Igen idején iemét vadászni kimenvén, csaknem

estig voltodaki, ésbéjovén,Buday István Generál-Strása-

Mester Uram Audientián volt a' Felséges Fejedelemnél ;

és azután maganos irásokban foglalatoskodott.

27. Jó regvel Imádság után Missét hallgatott, an

nakutánna Gerhard György Senator Ur volt ottbenn a1

Felséges Fejedelemnél, kire superveniáltak Ráday Pal Di

rector és Krucsay István Secretárius Uraimék propositiók-

kal, kiknek resolválása után vadászni kiment ; azalatt

penig circiter déltájban Tekéntetes NemzetesVay Adám

Udvari-Kapitány Uram Udvarhoz érkezett, a1 vadászat-

rúl penig késón estve megjovén, emlitett Udvari-Kapi

tány Urral beszélgetett.

28. Magánossan való dolgai körül eö Felsége í'ogla-

latoskodván, Tekéntetes és Nemzetes Vay Adám Udvari-

Kapitánnyal sokáig beszélgetett, és annakutánna Fejedel

mi Asztalához letilt. Ebéd után az irásokhoz hozzá fog-

ván, azokat egész estig oontinuálta.

29. Idején felkelvén, Missét hallgatott a' Felséges

Fejedelem, azután maganos irásokban foglalatoskodott ;

azt végezvén, Franczia Secretáriusnak és Ilosvai János-

nak sokat dictait. Ebérlnek idején eljovén, Fejedelmi Asz

talához Gerhard György, Haller Gábor, Boronkay István

Uraimékkal és több Foember-szolgáival leült, mellyet

is végezvén, Nemes Torna-Vármegye követtye, az
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után egy Szölösi nevíí Praedicátor hasonlóképpen Au-

dientián volt; miudezeket végezvén, cstvefelé ma<ra mu-

latságára kisétált gyalog ; ezalatt Tálján Muszkva

követek érkeztenek, kiket is minden böcsülettel excipiál-

ván, a' kiilsö Várban megszállíttattak, és béérkezések után

mintegy fólórával a' Felséges Fejedelem is béjott.

30. Eö Felsége felkelvén és devotióját elvégezvén,

és egyéb dolgainak véghez való menetele után az te<?-

nap elérkezett Mosqva Czar kovettyének Audientiát adott,

az kit is az Udvarnál Tckéntetcs ésNemzetes Vay Adám

Udvari-Kapitány, több eö Felsége Udvari szolgáival bö-

csületessen excipiálván, eó' Felsége eleiben (vitt.) Egy egész

óráig Audientián lévén, eú' Felsége béjott,és az Udvariak ál-

tal a1 szállására elkésértetvén, mivel eö Felsége böjtölt, Tö-

rök András Udvari-Hadnagy által ebéddel excipiálta-

tott; eö Felsége penig vadászni kimenvén, éppen csak sö-

tét estve visszajött, és a' Levelek dictálása köriil fogla-

latoskodván, azokat sokáig continuálta.

MAJUS.

1. Viratta elött a' Trombitások az Hadi-Esztendöt

maguk Musicája által üdvözölven, eö Felsége nem so-

kára felkölt, és a' Levelek dictálásáboz hozzáfogván,

majd nyolcz óráig aztat continuálta, azután penig Tekén-

tetes Vay Adám s mñ s Senator Gerhard György Urral con

féraivan, Missére ment, és nem sokára Mosqva Czar kovet-

tyeikkel, Vay Ádám, Gerhard György, Boronkai István

és egyéb Fö-rendekkel Fejedelmi Asztalához lettlt. Ebéd

után sokáig discurálván az Urakkal, vadászni kiment,

az honnét éppen csak estve visszajött.

2. Koran regvel felkelvén és devotióját elvégezvén,

az Ordinántián lévo Gavallérokkal, Karabélyosokkal és

Udvariakkal a'Hernáth-Némethi'épitendó'Malomnak meg-

tekéntésére Udvari-Kapitány Urral ment eö Felsége ; az

hovais a' még érkezett: a' Máramarossi Oeconomiának

folytatásárúl Udvari-Marsalk által csinált Instructióknak
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olvasásában Privátus-Secretárius által eö Felsége fogla-

latoskodott, és ott megtekéntvén a'munkát, 'sjó rendben

bagyván, Berzétre ebédre ment.Ebéd után egy kis déli

álmot alutt, az kibül felébrcdvén, Hidvéghi Praediumra

ment és ott bizonyos teéndo épületek delineatiói körül

occupálódván,vissza Berzékre ment, és estvéli könyörges

után Malonyai Ferencz Praefectus Urral discurálván,

lenyugodott.

3. Regveli könyörges után ismét azon Hidvéghi

Praediumra ment eö Felsége, és geometrice demetiálván

a helyt : Majorháznak, Istálóknak és Kertnek való helyt

sok munkás fáradsága által eö Felsége delineálta ; onnét

Szerenes felé a' Harangodon által, azon hely mellett, a'

hoi Tokay Ferencz a' Némcttel megharczolt és a' hadat

elvesztvén,halmot is csinált az elleuség, menvéu, skétóra

tájban delatan Szerencsre érkezvéu, Fcjedelmi Asztalához

leült. Asztal után némely Levelek olvasása körül fogla-

latoskodván, estve felé a' Sátorok felé vadászni kiment,

és ott egész estig késett; onnét visszajovén, magánossan

való irásokban foglalatoskodott. Az nap N. Paxi János

Postan küldetett Eperiesre.

4. Eö Felsége korán felkelvén, Levelek dictálásához

hozzá fogott, annakutáiina penig Nemzetes Vitézlo Vay

Aflám, Gerhard György, és Krucsai István Secretárius

Conferentiát tartván, egész 12 óráig continuáltatott ; ki-

nek végbenvitele után Fejedelmi Asztalához a' Mosqua

Czar kovettyével, Gerhard György Senátorral, Udvari-

Hadnagy Török Andrással és több Fö-rendekkel leült.

Ebéd után egy kevessé a' maga háló-sátorában velek

discurálván, sinkurantázni kiment. Estve felé onnét

visszajovén, magánossan való dolgai körül occupálódott,

azután penig Vay Adám Urral discurálván, Ajnácsko

felé való menetelit placirlálta, a' ki is elbucsúzván, eö

Felsége lenyugodott. Mái nap Tekéntetes Gerhárd György

Senator Ur vissza Méltóságos Fo-Generálishoz Postan

ment, az Udvarhoz penig jöttenek Felséges Asszonyunk

Inassa: Kiszel nevo, Danszkárdl, és Hopmester Otlik

GyörgyUram is Eperiesrül,
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5. Koran Missét hallgatván eö Fels'ge, minekutánna

Secretáriusok által tett propositiókat resolválta volna:

vadászni kiment, az honnét 12 ora tájban visszajovén,

Fejedelnii Asztalához leült Mosqva követtel, és egyéb Fo-

ember-szolgáival. Ebéd után a' Zemberi Folvár felé mu-

latságnak okáért sétálni kimcnt eö Fels'ge , az hoi is

egy némoth kémre akadván, a' Szerencsi Várban Kara-

bélyosok békoztanak ötet, eö Felsége penig onnét vissza

jovén, magánossan való dolgaiban fáradozott. Mai nap

Tekéntetes Nemzetes Vitézlo Vay Adám Uram Serke

felé egészBa^áziá.stúl ment, és némely Fo-ember-szolgák

Kassárúl jöttenek az Udvarhoz.

6. Eö Felsége felkelvén, szüntelen való dolgokban

és Levelek dictálásában occupálódott, annakutánna pe

nig Miss't hallgatván, Fejedelnii Asztalához a' Mosqva

követtel, és egyéb Förendekkel lei'tlt. Fbéd után sokáig

discurálván a' követtel : vele egyiitt es Ordinántián levo

Udvariakkal csak gyalog a' Sátorokhoz si'talni kiment,

és ott kevés ideig nmlatván, visszament a' Várban, 's

maga dolgaihoz hozzá látott. Mái nap Tekéntetes Nem-

zetes Vitézlo Török András Uram Rima-Szombath felé

ment, maga hazájához, szabadságot nyervén eö Felségétííl.

7. Regvi ltííl fogvást e^ész délig a' Franczia Secre-

táriu-mak eö Felsége dictálván, Lcvelek expedí tiójaban

foglalatoskodott, kinek végbenvitele után Fejedelnii

Asztalához leült, Mosqva követtel és egyéb Förendekkel

egyiitt. Ebéd után sinkurantázni kiment, és onnét éppen

csak estve felé visszajott eoFelsége, azután magánossan

való dolgok kñrül foglalatoskodott.

8. Magánossan való dolgainak végbenvitele után

eö Fels'ge vadászni kiment, és ottkinn even is , délután

a' Sátorban egy kis déli álniot alutt, annakutánna pe

nig estve felé visszajovén, sokfelöl jött corresponden-

tiáknak olvasása körül foglalatoskodott.

9. Idein-korán felkelvén és Missét hallgatván, né-

mely Secretáriusok által tett propositiókat eö Felsége

resolválta, annakutánna penig egész tizenegy óráig dic

tait, kinek végbenvitele után Fejedelnii Asztalához Mos
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qva követtel és egyéb Asztali Fö-ember-szolgaival le-

ült. Ebéd után a' Mosqva követ eö Felségétííl elbúcsúz-

ván, Commendírozott Karabélyosokkal és Nemzetes Vi-

tézlo Chimita János Vice Uraimék kozííl valóval Patak

fêlé ment, és eö Felsége vadászni, az honnét késon estve

visszajöhetett. Mai nap egyik része a Bagáziának Bcr-

zékre elöre ment, és Károlyi Uram embere is érkezett.

10. A Felséges Fejedelem sokféle dolgainak végben-

vitele után az egész Fejedelmi Udvara népével, Korné-

tássan, Nemes-Compániával és három Seres? Karabélyos-

sal, tizenkét Vezetékkel Szerencsriíl Táborban minden

hadi készülettel megindult, és utban vadászván, Berzékre

ebédre ment, az holott feles dolgai interveniálván, az

nap ott niaradott. Mái nap Nemzetes Vitézlo Daniel

Pétert Moldvában Méltóságos Generalis Mikes Mihály-

hoz küldette.

11. A Felséges Fejedelem korán felkelvén és devo-

tióját elvégezvén, egy kis idöre vadászni kiment, és a'

Hidvégi mezön Onod elleniben SAtort vonyatván, és az

épületeknek delineatiójok köriil occupálódván, tizenkét

óráig ottkinn mulatott, és bémenvén a' Faluban, Fejedelmi

Asztalához leült. Asztal után egy kis doli álmot alutt,

annakutánna penig ujonnan kimenvén , Tárgyat lövetett

az Udvariakkal eö Felsége, praemiumot egy tizes-ara-

nyat feltévén ; eö Felsége ottkinn egész estvélig mulatott,

és annakutánna bémenvén, 's maganos dolgai köriil occu

pálódván, lenyugodott. Mái nap Tekéntetes és Nagysá-

gos Zai András Oberster, Ordódi Gryörgy és Sz.-Péteri

Tmre Brigaderos Urak jöttenek eö Felségéhez.

12. Az Isteni-szolgálat után a Felséges Fejedelem

maga Udvara népével Onod felé megindulván, Körömnel

altalköltözött a' Sajón, és Onod Városában bémenvén,

a' puszta Várnak megtekéntésére ment ; az honnant is

visszatérvén, és Tekéntetes Keczer Sándor Urral confe-

rálván, Fejedelmi Asztalához leült. Asztal után egy kis

déli álmot aluván, a' Malomhoz kiment, és ott mulatván

egész estvélig, késon bejött eö Felsége. Mái nap a' Ba

gáziának némely része Darócz felé ment elöre, az hol
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az örög Bagáziával és a' Táborral is ев Felsége meg

fog egyezni.

13. Bizonyos intervenientiákra nézve eö Felsége dé-

lig Onodon mulatott, és Asztal után a' késztílot megfu-

vatván, Darócz felé az egész Fejedelmi Udvarával meg-

indult ; az hova is a' Tábor-helyhez közölegven : rendelt

Lineákban a' Regimentek állottak, és fegyvert eö Felsé-

gének praesentáltak ; a' két Tábor-szárnyán Karabélyo-

sok voltanak, közikben Bonafus és Ferville Granatíros

gyalog Regimentek, s egy Compánia Arnóth ; mellettek

elmenvén és megnézvén, elötte Nemzetes Ordódi György

Commendóval eó' Felsége a' maga Sátoraihoz ment, és

leszállván a' Paripárúl, bément maga Sátorához. A Tisz-

tek annakutánna confluálván, a' könyörges után paro-

lájokat kivették, eö Felsége penig egyideig magánossan

való dolgok körül foglalatoskodván, azután lenyugodott.

14. A Felséges Fejedelem magánossan való dolgai-

nak végbenvitele után vadászni kiment, és onnant ép-

pen csak 12 ora tájban visszajovén, mivel böjtölt, irá-

sokban occupálódott, kinek végbenvitele után egy kis

déli álmot alutt; abbúl felébredvén, az Eger alatt leéndo

Udvari Táborának delineatióját csinálta, és Hopmester-

nek kiadván , annak kiméretésére Udvari Comissárius

Kerczl Albert elöre eó' Felségétül küldetett. A parola-

kiadás elött az egész Fejedelmi Udvara népét öszve-

gyüjtvén, az Udvari Edictumok elolvastattak, kiknek

megtartására az egész Udvariak köteleztettek, és egyszers-

mind az Udvari Fö-Tiszteknek Instructiójok kiadattatott.

Mái nap Nemzetes Lázár Tamas Kornétás és Laskay Pé

ter Vice Uraimék, számban levó', tul a' Tiszán küldetett,

és Daniel György is Generál-Adjutánt Postan Egerbííl

visszajött.

15. Viratta elött a' készülot megfujatván : a' Qvár-

tély-Mesterek és a' Bagáziának is egyik része Eger felé

az Conventusra megindult, és eö Felsége is csakhamar

azután felkelv^n és devotióját elvégezvén, az Tábort meg-

indította, és maga is Fejedelmi Udvara népével megin

dult. Darócz mellöl a' dombra fclmenvén, mind az Ud
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variakot, mind a' Nemes-Compániát és egész Karabélyos

Regimentet, mintha ütbözetnek kellett volna menniek,

elrendelte. és majd egy félmélfoldnyire olly rendben ma-

síroltatta.Eger Várához közölögven, háromszori, az egész

munítióval való álgyií-lovésekkel excipiáltatott eö Fel-

sége; az hova is béérkezvén, eló'szor is a' Te Deum Lau-

damust azörögTemplombanhallgatott, és aimakvégbeu-

menetele után az Egri Píispok Szállására bémenvén, Fe-

jedelmi Asztalához leiilt. Asztnl után érkezett Nemzetes

Blasskovicz Tstván,Ocskay Uram Oberstlajtinantja, az ki

is Morvában az ellenségtül öt Zászlót nyervén, eö Felsé-

gének praesentálta. Mái nap némely Senator Urak és

eg-yéb Nemes Vármegyék követtyei eö Felségéhez el-

érkeztenek.

16. E8 Felsége felkelvén, és devotióját elvégezvén,

magánossan való dolgai után némely a' Ooncu'-susra jött

Senator Uraknak és a' Városok követtyeinek is Audien-

tiát adott, annakutánna penig hol egygyel, hol massai

discurálván, Tekéntetes Petes Püspök, LabsánBzky János

és egyéb Förendekkel Fejedelmi Asztalához leiilt. Asz-

tal után egy kis déli álmot alutt, kibííl felébredvén, az

Egri kapu elött levo gyöpen való Tábor-helyre eö

Felsége kiment, az hova is Méltóságos Fo-Grenerális

Bercsényi Miklós Ur elérkczvén, együtt jött bé eö Fel-

ségével a' Városra, és sokáig mulatott eö Felségénél.

Mái nap is némely Senator Urak, és a' Nemes Városok

követtyei elérkeztenek.

17. A' tegnapi késo való lefekvése után a' Felséges

Fejedelem öt ora tájban felkelvén, magánossan való irá-

sokhoz fogott, kiknek végbenvitele után Píber László

Püspöknek, Zay Lörincz Urnak, Jánoki Sigmondnak,

Beniczky Lászlónak, és egyéb elérkezett Senator Urak

nak Audientiát adott, annakutánna penig Méltóságos

Fo-Generális Ur fcljovén, együtt a' narry Templomban

egész Fejedelmi Udvarával ment, az hol Missét hallgat-

ván, Karabélyos Regiment Zászlóit is nagy Ceremo-

niával megszentelték; onnét visszatérvén, Méltóságos

Fo-Generális Urral, Egri Püspökkel, Píber Lászlóval,
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Jánoki Sigmonddal, Zai Lörinczczel és egyéb Föember-

szolgáival Fejedelemi Asztalához leült. Asztal után Mél-

tóságos Fo-Generális Urral discurálván, sétálni kiment,

és onnét éppen csak sötet estve visszajött, sokáig confe-

rálván Méltóságos Fo-Generális Urral. Mái nap is a'

hátramaradott Nemes Vármegyék követtyei elérkez-

tenek.

18. Regveltül fogvást egész tiz óráig a' Franczia

Secretáriusnak eö Felsége dictálván, és egyébféle álla-

potokban foglalatoskodván : a' Nemes Vármegyék kö

vettyei a1 Palotára azalatt öszvegyültek, de mivel még

némely Nemes Vármegyék hátramaradtak, parancsolt

eö Felsége, hogy mindenike insinuálja magát Méltóságos

Cancellárius Zennyei István Urnál, az kiknek is a' ne-

veit Regestrumban feltévén, repraesentálja eö Felségé-

nek. Tiz ora után a' Senatoriális Deputátiót tartatott, és

12 óráig continuáltatott, azután penig Fejedelmi Aszta-

láboz sok Méltóságos és Föember hiveivel eö Felsége

leült. Asztal után ismét irásokban foglalatoskodván, Mél

tóságos Fo-GenerálisjoveeoFelségéhez, azkivel is sokáig

confer álván , egész nap a1 maga szállásán contineálta

magát. Mái nap is némely követek elérkeztek.

19. Szüntelen való dictálásban eö Felsége foglala

toskodván, azután ismét Senatoriális Deputátiót hirdetett,

az kiben is cunfluálván az Urak, egész egy óráig délután

consultálódtak ; kinek végbenvitele után Fejedelmi Asz

talához Méltóságos Fo-Generális Urral, Píber Lászlóval,

és Gyürki Pal Urral, más Foember-szolgáival leült. Asz

tal után sinkurantázni kiment eö Felsége, az honnét

sotét estve visszajovén, csakhamar lenyugodott. Mái nap

is némely hátramaradott követek confluáltak.

20. Eö Felsége felkelvén, a' Nemes Vármegyék kö-

vettyeinek Audientiát adott, az kik is köszöntven eö

Felségét, kijöttenek; azalatt Méltóságos Fo-Generális Ur

is eö Felségéhez joven, együtt Templomba ment eö Fel-

ségével;, az honnét is visszajovén, Fejedelmi Asztalához

Píber László Urral, Gerhard Györgygyel, Radvánszky

yFánossal és egyéb Foember-szolgáival leült. Ebéd után
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niagánossan való dolgokban foglalatoskodván, azután

Méltóságos Fo-Generális Urral sétálni kiment, és onnét

éppen csak sötet estve visszajött.

21. Concurrálván az egész Senátus, és a' Nemes-Vár-

megyék Deputátussi is : eö Felsége hét ora utáu a' pub

lica Sessióra együtt velek és egész Fejedelmi Udvarával

a' Táborfa kiment, az hoi is az Ország Sátorát mar az-

elött kivonyatván, abban az egész Státussok consideál-

tak, elsö helyen jobbkeze felöl ülvén Méltóságos Egri

Püspök Telekesi István, méllete Püspök Píber László,

Petes Püspök, Cancellárius Zennyei István, Galambos

Ferencz , Kálmánczai János , Gyürki Pal , Beniczky

László, Kajaly Pal; balkéz felöl Méltóságos Fo-Gene

rális Bercsényi Miklós/ Méltóságos Generalis Petróczi

István, Tekéntetes Nagyságos Zay Lörincz, Jánoki Sig-

mond, Gerhard György, Labsánszky János, Secretárius

Krucsay István és Aszalai Ferencz; az kik elött is eö

Felsége declarálván : hadakozásnak eleittíl fogva mely

szives indulattal és tellyes tehetségével azon volt, hogy

a1 közönseges terhviselésekben egyik a' másika fölött

ne aggraváltatott volna: mindazonáltal a' szegénység-

nek sok panaszát Fejedelmi szivére eresztvén, a végre a'

Nemes Vármegyék Duputátussit convocálni kivánta,

hogy a' Nemes Vármegyék a' magok Qvantumok után

való erogátiókrúl Computust ineálván, a' mennyire ne

talántán többet praestáltak volna, bonificatiójok lehes-

sen ; a' mint is Nemes Torna-Vármegyét elovévén, azzal

Computust ineáltak. Ezután a' réz-poltura-pénznek in-

ductiójárúl sokat projectizálván, mivel a' fejér-pénznek

szíík volta miatt szükségesnek tapasztalták továbbvaló

folytatását: azaránt celebrálandó külön Sessióra relegál-

tatott. A' publica Sessió solválván, maga Sátorában ment

Senator Ürakkal eö Felsége, és oda-citáltatván a' Thu-

róczi Rabokat: Révay Sigmondot, Kostyál Györgyöt

és Lehoczky Györgyöt, Actiót erigálván ellenek a'

Fiscus, részekre eö Felsége Csemniczky Pétert és Sán-

dort Procátoroknak rendelte. Ebéd után eö Felsége

yadászni kiment, az honnan éppen estvefelé visszajött a'
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Városra. Mái nap Kecskeméth Tájárúl Nemzetes Vitézlo

Sotér Tamas (Jurírje érkezett, kinek is azonnan vála-

sza lött.

22. Eö Felsége felkelvén. sokféle Országos dolgok

kürül occupálódott, a' Nemes Vármegyék Deputátussi

penig korán regvel az Urszág Sátorában concurrálván,

Computusok korííl íoglalatoskodtak. Eö Felsége mint-

egy kilencz ora tájban Méltóságos Fo-Generális Urral

és Fejedelmi Udvai'a népével a' Táborra kimenvén:akkor

jött Palotás-Ezeret nézte, annakutánna penig Méltóságos

Fo-Generális Urral a' Sátorban bémenvén, sokáig con

terait eö Excellentiájával. A' Senator Urak penig más

Sátorban oszvegyülvén , a' Thuróczi Rabok dolgában

tett Allegátiókat hallgatták, reportálváu azokat eö Fel

sége, kiket ismét Eger Varaban felvitték, harmadnapi

respíriumot adván nekiek;mindezeknek utánnaa' Felséges

Fejedelem Asztalhoz Méltóságos Fö Generalis Urral,

Petes Püspökkel,Jánoky Sigmonddal,Kajaly Pállal 's Lab-

sánezky János Urral leült. Ebéd után magánossan való

dolgai körüi eö Felsége foglalatoskodván egész estig

Méltóságos Fo-Generális Urral, késon estve lenyugodott.

A Palotás-Ezeren kivül Almásy Kapitány Gyalog-Ezere

és némely elszéledett, otthon magokat megvont ka-

tonák is mái nap a' Táborra érkeztenek.

23. Szüntelen való Conferentiákban a' Méltóságos

Fo-Generális Urral eö Felsége foglalatoskodván, egész

tiz óráig a' Nemes Vármegyék Deputátussi regveltííl fog-

vást a' Computusok ineálásában fáradoztak, annakutánna

penig eö Felsége is az egész Senator Urakkal bémenvén

az Ország sátorában, a1 réz-polturának, mely nélkül tely-

lyességgel nem lehet az Ország, valorárúl pro et contra

disputáltak, tollálván eö Felsége Méltóságos Fo-Generá

lis Urral minden difficultásokat, és kit-kit capacitálván,

mivel az Onodi Articulus szerint Cursussa fennmaradott,

tovább is confirmáltatott ; melly eö Felsége Országunk

hasznára czílozó igyekezetinek secundálására közakarat-

tal végeztetett, hogy Conceptusban vegyék: qua modali-

tate folyjon ? pénznek tartatván, — és holnapi Sessióban
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producállyák. Ezután a1 Sessió solváltatván, eí^ Felsége

Méltóságos Fö-Greueralis Urral, Egri Piispökkel, Gerhard

Gryörgy, 's tiadvánszky Urral, 's több Förendekkel Feje-

delmi Asztalához leült. Ebéd után egy kis déli álmot

aluván, estvefelé sétálni kiment, az honnét visszatérvéu,

sokáig Méltóságos Fo-Grenerális Urrai conférait.

24. Koran regvel vadászni kimenvén eö Felsége,

onnét csakhamar visszajött, és a' Senator Urakkal az

Urszág Sátorában bément; az hoi is a' Computusoknak

hamarébb való végbenvitelérííl egynéhány Rubricát

producálván Méltóságos Fo-Grenerális Ur: hogy a' szerint

az egész Nemes Vármegyék számot vessenek, déterminai-

tatott ; azután penig a' Nemes Vármegyék Tisztei paran-

csolatoknak efíectuálásában omittáló industriájárúl és

követni szokott negligentiájárúl diseurálván, azok hogy

eíi Felsége eleiben citáltassanak , végeztetett. Ennek-

utánna a' Sessió solváltatván, Fejedelmi Asztalához leült

eo Felsége Méltóságos Fo-Grenerális Urral, Gralambos

Ferenczczel, és egyéb Fó'ember-szolgáival. Ebéd után

egy kis déli álmot alutt, az kibííl felébredvén, egy ke-

véssé sétálni a' Táboron kivül kiment eö Felsége, és

onnét visszatérvén sokáig conférait Méltóságos Fö-Gre-

nerális Urral. Mái nap Bossányi János Udvari Fó'ember-

szolgája az Udvarhoz érkezett.

25. Koran regvel e(S Felsége felkelvén, egy kevessé

sétálni a' Paripán kiment, és onnét visszajüvén, Secretá-

riusok által tett propositiókat resolválta. Mintegy tiz ora

tájban Senatoriális Sessiót tartatott eó' Felsége, kinek

végbenvitele után Fejedelmi Asztalához leült. Ebéd után

Méltóságos Ftf-Grenerális Urral discurált, és négy óra-

kor ismét Senatoriális Deputátiót tartatott. Az Ország

Sátorában penig mind regvel, mind délután, a' Nemes

Vármegyék Deputátussi compareálván : a' Computusokat

végzették. A' Sessió után Méltósságos Fo-Grenerális Urral

sokáig conferálván késó'n lenyugodott.

26. Koran regvel a' Franczia Generálissal diseurál

ván, azalatt a' Senator Urak is az ebédló' Sátorban concur-

ráltak, az kikkel is Senatoriális Deputátiót tartván eíí
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Felsége, annak alkalmatosságával a' felölirt Thuróczi

rabok is, kik eilen az Ország Fiscussa Allegátiókat foly-

tatta. A1 Felséges Fejedelem mindazonáltal Torvénynek

szigora szerint nem akarván procedálni ellenek, a' Stá-

tussok raellettek való törökedesekre nézve is, kezességen

való kiboceáttatásokat kegyelmessen placidálta; azután

penig az Ország Sátorában a' Nemes Vármegyék Depu-

tátussi kozé nienvén, sok discursusok után, jóllehet ta-

pasztaltatott sok Nemes Vármegyéknek terhesnek lenni

a' Dicális Conscriptió, min lazonáltal a' Restantiák is

hogy a' szerint ujonnan az egész Országban leéndó* de

futura conscriptione modalitást exigáltassanak, determi-

náltatott. A' Sessió késon solváltatván, Felséges Fejede

lem Asztalboz letilt némely Senator Urakkal és Föem-

ber-Szolgáival is. Asztal után magánossan való dolgok-

ban egész estig Méltóságos Fo-Generális Urral foglala-

toskodott. Mái nap Mosqva Czar Kovet-Secretáriussa, a'

ki Szerencsre eö Felségéhez jött vala, az Udvarhoz ér-

kezett , kinek is Audientiája az nap vala. Estve felé

Benyiczky Gábor, Urunk eö Felsége Udvari Föember-

szolgája érkezett.

27. A' Táboron minden rendbéli valláson lévok a'

maguk Prefessiója szerint a' devótióját elvégezvén, azu

tán a1 Felséges Fejedelem is kilencz ora tájban az egész

Fejedelmi Udvarával és Senator Urakkal Paripára ülvéu,

Méltóságos Fo-Generális Urral együtt a' Városra a'

nagy Templomban ment, az hoi is nagy devótióval

Missét és Praedicátiót is hallgatván, annakutánna vissza

a' Táborra ment, és nem sokára Fejedelmi Asztalához

Méltóságos Fo-Generális Bercsényi Urral, Méltóságos

Generalis Petróczy Istvánnal, Kajaly Pállal, és egyéb

Foember-szolgáival leült. Asztal után sétálni kiment, és

onnét csakhamar visszatérvén, egész estvélig a' Franczia

Generálissal és Méltóságos Fo-Generális Urral conférait.

Mái nap Méltóságos Generalis Pekry Lörincz Ur az Ud

varhoz érkezett.

28. A' Felséges Fejedelem ismét Méltóságos Fo-

Generális Urral, Senator Urakkal és az egész Fejedelmi

9
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Udvarával a' devotió kedvéért, a' Táborrúl Városra a'

nagy Templomban bément, és ott Missét és Praedicátiót

is hallgatván, annak végbenvitele után a' Táborra kijött,

és mulato Sátorban bément, Méltóságos Fo-Generális

Urral — böjtölven ■— egész nap magánossan való dolgai

körul foglalatoskodott, és Secretáriusok által tett propo-

sitiókat is resolválta eö Felsége. Délelott Nemzetes Vi-

tézlo Nikházy Ferencz (így) Ezerebéli három Compañía

Lovas, és Lamuth Artilleriabéli Colonellus a' Táborra ér-

keztenek. Mintegy négy ora tájban a' Franczia Genera

lis eö Felségéhez a1 Városrúl kijött, és alkalmas ideig

beszélgetvén, eö Felsége bément a' Városra; azután az

Artillería megtekéntésére menvén eö Felsége, a' Táboron

kivül is sétálni kiment a' Paripán, az honnan is dobolás-

kor béjovén, az estvéli könyörgesre ment eö Felsége.

29. Az Isteni-szolgálatra bément a' Városra eö Fel

sége, és onnan visszajovén, Fejedelmi Asztalához Méltó

ságos Fo-Generális Urral, Zay Lörinczczel, Galanibos

Ferenczczel és Kálmánezay Jánossal leült. Asztal után

dictálásban és Secretáriusok által tett propositióknak

resolválásában foglalatoskodván, Sátorában contineálta

magát, egész estvélig eö Felsége Méltóságos Fo-Generá

lis Urral discurálván.

30. A' Senator Urak és a' Nemes Vármegyék Depu-

tátussi oszvegyülvén , minekutánna magánossan való

irássit elvégezte volna eö Felsége, az Ország Sátorában

bément; melly Sessiónak alkalmatosságával, hogy a' sze-

génység a' sok képtelen szekerezéstül és mindenféle

Naturáléknak praestatiójátúl megmenekedhessék, hanem

inkább limitato praetio pénzül annak az árát megad-

gyon, determináltatott. Sessió után eö Felsége Méltóságos

Fo-Generális Urral és egyéb Senator Urakkal Fejedelmi

Asztalához leült. Asztal után magánossan való dolgok-

ban foglalatoskodván, annakutánna egy kis déli álmot

alutt, kibtíl felébredvén, Méltóságos Fo-Generális ur

ral conférait. Mái nap Méltóságos Gróf Kemény Simon

az Udvarhoz érkezett, és Nemzetes Vitézlo Mariássi

Adám Generál-Adjutánt Nitra felé Esze Tamas Eze
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res-Kapitány tortént halálának Inquisitiójára küldet-

tetett.

31. A Felséges Fejedelem Sátorához oszvegyülvén

a' Senator Urak, egy kis Senatoriália Deputatiót tartatott

velek eíí Felsége; kinek végbenmenetele után az Ország

Sátorában bément, és pénznek elevatiójárúl közönseges tet-

széssel végeztek a' Státussok. A' Sessió késôn solváltat-

ván, Fejedelmi Asztalához Méltóságos Fíí-Generális Urral

és több Senator Ui'akkal leült. Asztal után egy kis déli

álmot aluván, Méltóságos Fíí-Generális, Gróf Pekri Lö-

rinez és a' Franczia Generalis de Zaaller (De Salleurs

marquis) etf Felségéhez mentenek, az kikkel sokáig dis-

curált. Mai nap Nemzetes Vitézlo Sréter János Artilleria-

béli Tiszt az Udvarhoz érkezett.

JUNIUS.

1. A' Jesus kiáltása elött eö Felsége vadászni ki-

ment, és onnét vissza nyolcz ora tájban joven, a' Senator

Urakkal conferentiát tartott, annakutánna penig Nemes

Vármegyék Deputátussi kozé az OrszágSátorában bément

Az eddig való Deliberátiók elolvastatván, a' jövendö Con-

tributiónak igasságos Proportiónak való modalitásárúl

discuráltak és mivel majd minden Nemes Vármegye an-

nak tovább való folytatásárúl maga Sublevatiójára nézve

Ratiókat allegált : a' régi Dicák szerint a' hadak nyári in-

tertentióját rendelték, az Quantumnak tovább való mo-

dalitásnak praestatióját más alkalmatossabb idöre halaszt-

ván. Mái nap ujonnan az Udvari Edictumok az Ország

Sátorában elolvaetattak, és Tekéntetes Nemzetes Bertóthi

Ferencz Kassai Vice-Generális és Senator Ur az Udvar

hoz érkezett.

2. Кб Felsége korán felkelvén és devótióját elvé-

gezvén, sok derék, de kiváltképpen a' Hadi dolgok korííl

való dispositiókban egész tiz óráig foglalatoskodott, an

nakutánna a' Státusok az Ország Sátorában concurrálván,

r

9*



— 182 —

a' jövendö Contributiónak proportionata való felvetésé-

ben eö Felségével együtt fáradoztak, helybenhagyván

a' Dicák után való Contributiót, hanem pro ratione melly

Vármegyének minémfi beneficiuma lehet ? némely posi-

tiókat immutálván ; majd négy órakor végezodvén a' Ses-

sió, eö Felsége némely Senator Urakkal és Fö-ember-

g'/.olgáival Fejedelmi Asztalához leült. Asztal után magá-

nossan való dolgokban foglalatoskodván, estvefelé för-

döben ment, az honnét is visszatérvén , nem sokára le-

nyugodott.

3. Magánossan való dolgainak végbenvitele után

eö Felsége a' Secretáriusok által tett proposítióknak re-

solválásában foglalatoskodott, annakutánna az egész Ne-

mes-Compánia és eö Felsége Udvara az Ország Sátorá-

ban bémenvén, hat Gavallérokat a' Nemus-Társaság kozé

instelláltatta eö Felsége, elöbbeni Ceremonia szerint; ki-

nek vége lévén, Missét és Praedicatiót ishallgatott eö

Felsége ; ezek után Fejedelmi Asztalához leült Méltóságos

Fo-Generális Urral, némely Ezeres-Kapitányokkal, éa

Fo-ember-szolgáival. Asztal után sokaknak Audientiát

adván, annakutánna Méltóságos Fo-Generális Urral egész

estig conférait.

4. A' Tábori reggeli Dobolás után vadászni kiment

eö Felsége, az honnét is nyolcz ora tájban visszajovén,

az egész Senator Urakkal praevie maga Sátorában Con-

sultatiót tartott, annakutánna penig az Ország Sátorá

ban a' Nemes Vármegyék Deputátussi kozé bémenvén,

az ujonnan teéndo Con scriptiónak modalitásárúl per

longum et latum discuráltak, az kinn is általesvén, és

majd bárom órakor délután eloszolván, mivel eö Felsége

böjtölt, kiki maga szállására ment. Délután mintegy hat

ora felé hirtelen nagy menydorgés és villámás is táma-

dott, a'mellycsattogasközött Isten titkos itéletibííl a' Se-

natoriális Cancellaria Sátorának az Árboczfáját a' menykö

megütvén, egy Senatoriális Cancellistának, Rajmanus ne-

vönek. a' kezét megsértette és Dolmányát elszaggatta, ésa7

Janitort is elszédültette, azkiken is eret vágatváneo Fel

sége, könnyöbben érzették magokat. Az Asztal alatt levo



— 133 —

ruhát és fegyvert is megjárta azon Isten-nyila, nagy ré-

mülést tévén az egész Táborban. Eo Felsége penig az

estvéli könyörgest elvégezvén, magánossan való dolgai

körül egész estvélig occupálódott.

5. Regveli könyörges után eó' Felsége Szent-Iváni Já-

nos Palotás-EzerbéliObesterrelugyanezen Regimentnek jó

rendben való hozatássa erántsztikséges dispositiókat tett,

annakutánna magánossan való irások ban foglalatoskod-

ván, azalatt a' Senator Urak is confluáltak, kikkel edgyütt

az Ország Sátorában a' Nemes Vármegyék Deputátussi

kozé bémene eö Felsége ; a' Qvantumnak repartitiójához

hozzáfo^ván, majd minden Vármegyéknek a' Tavalyi

Impositiójához képpest alkalmas alleviatiója lött, és az

Improportiónak kikeresése magok közt a Vármegyéknek,

és egyenlOképpen való Contributiónak praestálása kemé-

nyen parancsoltatott eo Felségétú'l ; sok discursusok után

késore solváltatván a' Sessió, eö Felsége Fejedelmi Asz-

talához némely Senator és Fo-ember-szolgáival leült.

Estvefelé Méltóságos Fo-Generális Urral , Méltóságos

Generalis F ekri Lörinczczel, Príni Miklóssal, és Commen-

dírozott Udvara népével sétálni kiment, az honnant is

késon visszajovén, maganos dolgai körül foglalatosko-

dott. Mái nap Tekéntetes és Nemzetes Vay Ádám Ud-

vari Fö-Marsalk és Senator Ur az Udvarhoz érkezett.

6. Eö Felsége korán felkelvén és Devótióját elvégez

vén, a' Franczia Postának expediálássa körül mindaddig,

valameddig a' Senator Urak nem confluáltak, occupáló

dott, annakutánna a' Nemes Vármegyék Deputátussi kozé

az Ország Sátorában bémenvén, az hátra-maradott Vár-

megyékre is közakarattal observálván a' proportiót, Qvan-

tumot vetettek. Ezek után a' Sessió solváltatván, a' maga

Sátorában ment és Fejedelmi Asztalához leült. Asztal után

ismét dictálásban fo^lalatoskodván, egész estvélig aztat

continuálta, és Méltóságos Fo-Generális Urral is conférait.

7. Idein-korán felkelvén, Levelek expiditiója körül

occupálódott eö Felsége, azután Méltóságos Fo-Generális

Ur Sátorához menvén, sokáig beszélgetett; tiz ora táj-

ban a' Városban Paripán bément eö Felsége, és az örög
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Templomban Missét hallgatván, onnét a' Jesuitákhoz, Mi-

noritákhoz, a' Barátokhoz, Processióval , álgyu-lovések

és puska-pattanás alatt, jelenvaló Senator Urakkal nagy

Devótióval járván, vissza az örög Templomban inent, és

ott kevés ideig késvén, a' Táborra kijött, Fejedelmi Aszta-

lához sok Uri 's Fö-rendekkel leülvén. Asztal után egész

estvélig szüntelen való Conferentiában Méltóságos Fó'-

Generális Urral foglalatoskodván, Sátoránál t contineálta

magát. Mái nap Nemzetes Vitézlo Máriássi Adam Gene

ral-Adjutant Nitrárúl Postan visszajött.

8. Szokása szerint eö Felsége felkelvén és devótió-

ját elvégezvén, a' Secretáriusok által tett propositiókat

resolválta, és annakutánna Méltóságos Fo-Generális Ur

ral discurálván, a' még a' Senátorok öszvegyültek : velek

együtt az OrszágSátorában ment, és némely hátramaradott

propositiókat Nemes Varmegyéknek hasznára eleikben

adván, azokat végezték és improtocoláltatták. A Sessió

solváltatván, Fejedelmi Asztalához Méltóságos Fö-Gene-

rális Urral, némely Senator Urakkal és Fo-ember-szol-

gáival leült. Asztal után a sok dolgokban elfáradván,

egy kevéssé lenyugodott, és estvéli konyorgésre menvén,

azután Méltóságos Fó'-Generális Urral conférait. Mái nap

eö Felsége Lengyel Praefectussa Missuna, Jaraszlórúl eó'

Felségéhez érkezett.

9. Magánossan való dolgainak végbenvitele után

a' Felséges Fejedelemhez concurrálván a' Senator Urak

az Ország Saturaban, a' Nemes VármegyékDeputátussok

kozé ment, és ott sokáig discurálván, a' Determinatiókat

elolvastatott és purizáltatott ; a Sessió so^válv.ia, Fejedelmi

Asztalához lettlt. Asztal után az OrszágSátorában concu-

ráltak és a' Deliberatiót ledictálták, eö Felsége penig

sokíéle dolgokban occupálódván, késó'n estve lenyugo-

dottMái napTekéntetes ésNagyságosHellempacb, Bányák-

nak Fó'-Administrátora az Udvarhoz érkezett, és a' Nemes

Vármegyék Deputátussi is elbucsuztanak eö Felsógéttíl,

kiknek haza való menetelek iránt Szabadságok adattatott.

10. EÖ Felsége korán felkelvén és Devótióját elvé

gezvén, egész tiz óráig a' Secretáriusok által tett propo
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sitióknak resolválásában foglalatoskodott, annakutánna

penig Méltóságos Fo-Generális és egyéb hadi Tisztek

eö Felségéhez menvén, azokkal együtt az Ország Sáto-

rában Missére ment. Misse után Méltóságos Fo-Generá

lis Urral és némely Senator Urakkal Fejedelmi Aszta-

lához leült. Asztal után mulatságnak kedvéért Taracz-

kokbúl tárgyat lövetett, kinek végbenvitele után ma-

gánossan való dolgokban foglalatoskodott. — Mái nap

Tekéntetes és Nemzetes Török István Obester és Sena

tor Ur Dunántúl (-rol) az Udvarhoz érkezett. —

11. Magánossan való dolgaiban eö Felsége sokáig

foglalatoskodván, Senatoriális Deputátiót tartatott, az ki

is, mivel eö Felsége böjtölt, délután is tartván késon

solváltatott; estve felé eö Felsége sétálni kiment,és onnét

késOn estve visszatért.

12. Utolsó Senatoriális Deputátiót tartván eö Fel

sége, és az Urakkal sokáig conferálván , késon solválta

tott, kinek végbenvitele után Fejedelmi Asztalához Mél

tóságos Fo-Generális Urral és egyéb Senator Urakkal

leült. Asztal után maga privata Oeconomiájának dispo-

sitiói körül foglalatoskodván, sokáig rendelte azokat, és

annakutánna Méltóságos Fo-Generális Ur superveniál-

ván, egész estig conférait eö Felségével. Mái nap a' Vág

mellöl való Corpustúl érkezett Curír jó hirekkel, és a'

nagy Bagázia is Szécsén felé elindúlt.

13. A Felséges Fejedelem a' készületrífl kiadván az

Orderekèt, hogy mindenek az kiadott Instruct iók és

Edictumok szerint instituáltassanak, megparancsolta ; ki-

ki azért a' holnapi induláshoz hozzákészülvén, a' köröl

foglalatoskodott. Eö Felsége penig az Oeconomicum-Con-

siliummal Conferentiát tartván, azt 12 óráig continuálta,

és azután Fejedelmi Asztalához leült. Asztal után az hát-

ra maradott Urak is elbucsuzván , eö Felsége az hol

napi elmenetel eránt szükséges dispositiókat tett , parola

kiadássa alkalmatosságával. Mái nap Kecskeméth tájárúl

Curír ¡ött az Udvarhoz.

14. Viratta elött készülvén minden ember : lassan-

lassan elöre-mentenek veres lobogókkal, a' szolgák Qvár-

s
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télymesterrel, es a Bagázia is utánnok Szekérmesterek-

kel. Eö Felsége penig Párducz-boressen es Forgóssan

megjárván az egész Tábort, és megvárván míglen a' gya-

logság megindúlt: annakutánna az egész Fejedelmi Üd-

varával a' Városra Templomban bément, és a' Templora

körül processiót járván, Missét nagy Devotióval hallga-

tott. Misse után az Oltár elött letérdepelvén eö Felsége,

az Egri Püspök benedictiót adott eö Felségére, kivánván,

hogy jelenvaló Campániát az Ur-Isten szerencséssé té-

gye, és keze-fogva felemelvén eö Felségét Méltóságos

Fo-Generális Ur, — Méltóságos Püspök Ur házához

Ebédre ment Méltóságos Fo-Generális Urral, Méltósá

gos Generalis Pekri Lörinczczel, és több Udvari szolgák-

kal. Asztal után elbucsuzván a' Püspöktül, megindúlt, elö-

remenvén egy Commendírozott Karabílyos Compañía,

utánna Nemes-Compánia , Urunk Vezetékjei, maga eö

Felsége Kornéta elött, Kornéta után Sézák, annakutánna

Zászlók alatt szolgarend, és retrogvardiában egy Kara

bílyos Sereg. Illy rendben menvén, Kály nevo hely mel-

lett Táborban szállott eö Felsége.

15. Négy ora tájban regvel a' készülo-fujás után in-

dulván eö Felsége a' hadakkal és az Artelleriával is, las-

san masíroltatván a' gyalogok és Bagázia kedvéért a1

Lovasokat, egy ora tájban délután Atar nevo Falunál

Tábort vert eö Felsége, és az nap helyben maradott.

16. Eö Felsége roztokozván , idein-korán vadászni

kiment Ordinantián levo Gavallérokkal, Udvariakkal, és

egy Sereg Karabélyosokkal, az honnant is Ebéd elött

visszajovén, Méltóságos Fo-Generális Urral, Gróff Pekri

Lörinezczel és többAsztali Foember-szolgáival Fejedelmi

Asztalához leült. Asztal után egy kis déli álmot aluván,

annakutánna némely Secretáriusok által tett propositiók-

nak resolválásában foglalatoskodott, annakutánna Mél

tóságos Fo-Generális Ur és Franczia Generalis super-

veniálván, azokkal conférait eö Felsége. Mái nap Tekén-

tetes és Nagyságos Károlyi Sándor Ur Táborárúl Nem-

zetes Vitézlo Petrovai István bizonyos relatiókkal eö Fel-

ségéhez érkezett,
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17. Idein-korán eö Felsége a' devótióját elvégezvén,

a' Tábort megindította, és tizenegy ora tájban Ecsed nevo

Falu mellett a1 hegyek közt Táborban szállván, Fejedelmi

Asztalához leült. Ebéd után magánossan való dolgokban

foglalatoskodván, sok hadi Tiszteknek Audientiát adott.

Mái nap Nemzetes és Vitézlo Mednyiánszky János, Ocs-

kay Uram Vice-Colonellussa, az Udvarhoz a' Vág mellett

való Táborrúl érkezett.

18. Idein-korán a' Palotás- és Almássy Gyalog-Eze-

rek, az Artelleriával és Bagáziával is megindulván, Lö-

rinczihez elöre-mentenek ; kik után a' Lovasok is eö Fel-

ségével cgyütt megindulván, rendelt seregekben a' Tá-

borra bémenének, eö Felsége penig Táboron kivül ren

delt Udvari hadakat megtekéntvén, háromezori Taraczk-

lovésekkel excipiáltatott, annakutánna penig egy dombra

íelállván, miként masíroztak?nézte;elore-ment Bessenyei

Lovas Ezere, utánna Karabélyos Ezer Arnótokkal, ezután

Fervil Granatíros Gyalog-Regiment, Bonafus Gyalog, Zay

Andrásé és Szemere György Ezerei mentenek, és együtt

az eö Felsége Táborával megegyeztenek. A Táborra eö

Felsége bémenvén, mivel böjtölt, magánossan való dol

gokban foglalatoskodott, és estve felé Colonellusoknak

és más hadi Tiszteknek is Audientiát adott. Mái nap Mos-

qua Czar követtye az Udvarhoz érkezett, kinek Audien-

tiája és exceptiója más napra halladott.

19. A tegnap érkezett Mosqva követnek publica

Audientiájára nézve a' Felséges Fejedelem rosztokozván ,

Secretáriusok által tett propositióknak resolválásában

foglalatoskodott, annakutánna mintegy 11 ora tájban

Lörinczi nevö Falubúl azon Mosqva követ Udvari-Kapi-

tány Uram Sézáján Hillemprent (Hellepront ?) Jáno ssal

a' Táborra béjovén, Ordinántián levo Fö-ember-szo lgák

eleiben mentek, és egész az Audientiás Sátorig, az hol az

Udvariakconcurráltak,eo Felségéhez békésérték. Propo-

nálván a' dolgokat és el is végezvén, s eö Felségétííl is

tisztességes felelete lévén, visszament a1 Faluban, és eö

Felsége Fejedelmi Asztalához leült. Asztal után magá-

noesan való irásokban eö Felsége foglalatoskodván so-
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káig, azután Méltóságos Fo-Generális Ur Sátorában ment,

és ott egész estig mulatott.

20. Az Isteni-szolgálat után eö Felsége Paripára

felülvén és a' Tábort megjárván, valameddig a' Gyalog-

ság és Lovaság Bagáziával együtt Tábor-helyrtíl el nem

takarodott": megvárta, azután penig vissza a' Táborra

joven, a' hátramaradott Lovas Hadakkal Szirák felé meg-

indult, az hova is és Gengelegh kozé Táborban szállván,

Fejedelmi Asztalához leült. Asztal után magánossan

való dolgokban foglalatoskodván, Méltóságos Fo-Generá-

lis Urral sokáig conférait.

21. Az Artoleriát jó korán eÖ Felsége az egész Ba

gáziával meginditván, a' Gyalog és a' Lovas hadakot is

Kövesd felé masíroltatott, eö Felsége penig vadászni ki-

menvén, tizenkét órakor a' Kövesd mellett való Táborra

jött, de a' hadak az utnak alkalmatlansága és szekerek-

nek ugy a' Gyalogoknak is késedelmes voltokra nézve,

éppen csak estve felé érkeztek a' Táborra.

22. Korán re,a;vel eö Felsége felkelvén és devotióját

elvégezvén, hogy hamarébb a' Gyalog és Lovas hadak

masírolhassanak és a' sok Bagázia is az Erdöken által-

mehessen : három felé masíroltatta öket ; eö Felsége maga

penig elore Méltóságos Fo-Generális és Tekéntetes Vay

Adám Urral Vadkert felé menvén Tábornak való al-

kalmatoshelytválasztani,délután az egész hadak is oda-

érkeztenek Vadkert mellett való Táborra. A Méltóságos

Fo-Generális elbucsuzván és a Vág mellett levó' hadaihoz

menvén, eö Felsége délután vadászni kiment, és visszajö-

vet a' Tábori Istrázához (így) megjárván, a' Táborra! bé-

jött és magánossan való dolgokban foglalatoskodott.

23. Eö Felsége virattakor felkelvén és a' Tábori

Strázához megjárván, szüntelen való dictálásban majd

egész délig foglalatoskodott, azután penig a Secretáriu-

sok által tett propositióknak resolválásában occupálód-

ván, Fejedelmi Asztalához Tekéntetes Gerhard György-

gyel, Nagy Jánossal Obersterrel, és több Föember-szol-

gáival lettlt. Asztal után egy kis déli álmot aluván, estve

felé vadászni kiment, és visszajövet a' Tábori Istrásához
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megjárván, béjove a' Táborba eö Felsége. Mái nap más-

fél Száz Vollentér érkezett a' Táborra, az kiket is Üdvari-

Kapitány Ur raegmustrálván , és a' Gavallérok Sátorai

raellett helyt mutatván, etappális intertentiót rendelte-

tett eö Felsége.

24. Szüntelen való dictálásban eö, Felsége fo glala-

toskodván egész 11 óváig, azután Missére ment, kinek

végbenvitele után Fejedelmi Asztalához leült. Asztal

után egy kis déli álmot alutt, az kibú'l felébredvén, magá

nossan való dolgai köröl foglalatoskodott.

25. Idein-korán eö Felsége devotióját elvégezvén, An-

gvardiával (így) elore-járt, az hol renden kivül masírozotta-

kat megbüntetvén, Di-égel-Palánk mellett Tábornak való

helyt választván, és a' Tábori Strázákot elrendelvén, elébb

Missére, azután vadászni kiment eö Felsége. Azalatt Mc'l-

tóságos Fo-Generális Ur Curírje érkezett a' Táborra,

kinek estvefelé válasza lévén, visszament eö Exoellen-

tiája után. Mái nap Méltóságos Generális-Commissárius

Csáky István Uram és Török András *) Colonellus Ul

is, több Dunántúl-valókkal a' Táborra érkezett.

26. Drégel- Palánkrúl a' Felséges Fejedebm a' ha-

dakot és a' Bagáziát is Tompa felé megindítván, uttyá-

ban Méltóságos Fo-Generális Staphétáját vette, kire

nézve a' Commendírozottakkal a' Tábor-helyre sietvén,

minekutánna mindeneket jó rendben hagyta volna, egy

kevessé falatozván, Méltóságos Fo-Generális Ur Tábor-

rára, a' ki Garamon innent volt, délután Posta-formán

elindult, az hova is estvefelé elérkezvén, és eö Felségét

szépen excipiálván, magánossan való conferentiában eö

Exoellentiájával occupálódott eö Felsége.

27. Az Isteni-ssolgálat után a' Felséges Fejedelem

sokáig magánossan Méltóságos Fo-Generális Urral con-,

ferálván, tiz ora felé vissza megindult, és az ott levo*

Méltóságos Generalis Gyürky Pal, Brigaderos Babocsay

Ferencz és Mikházy Lovas- 's Révay Imre Gyalog-Begi-

menteket megtekéntvén, vissza Tompai Táborám sietett,

*) ïollhiba, mivcl kétségkiviil Telckesi Tiirök István dunántúli i'Z-

redes és nem Török András udvari-hadnaçy ¿rtctik.

"
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az hova is három órakor elérkezvén, Fejedelmi Asztalá-

hoz leült. Asztal után Méltóságos Generalis Károlyi Sán-

dor Ur Erdélyi Curírjának (a' ki Sibóttíl jött és útban

oszvetalálkozott eö Felségével) választ-adássában fogla-

latoskodván , más egyéb dolgokban is foglalatoskodott.

28. Eö Felsége a' Selmeczi Bányák constitutióját

meg akarván tekénteni, és Vihnyei Hövizben is annak

alkalmatosságával divertálni: az Isteni-szolgálat után

Commendírozott Karabélyosokkal és kétszáz Palotással,

Fejedelmi Udvara népével megindult, ebédet evén Princz

faluban. Ebéd után megindulván, és Selmecziek által tisz-

tességessenexcipiáltatván, némely Vincsachtokat (Wind-

schacht) remedeálta, t s estvefelé Vihnyére érkezett.

29. Koran regvel a' Hövizben bémenvén, ottkinn

Tábort veretett eö Felsége, és délelOtt megforedvén, azu-

tán Fejedelmi Asztalához leült. Asztal után kevés idöre

sétálni kiment, és ujonnan fördöben béülvén, sokáig ott

mulatott. Mái nap Méltóságos Fo-Generális Ur után

Staphéta ment.

30. Eö Felsége korán regvel felkelvén, szüntelen

való dictálásban egész délig foglalatoskodott, kinek vég-

benvitele után Fejedelmi Asztalához leült. Asztal után

egy kis déli álmot alutt, az kibífl fel6bredvén, fördöben

béült, és onnét kijovén, mulatságnak kedvéért kártyázott.

JULIUS.

1. Eö Felsége magánossan való dolgokban foglali -

toskodván, tizenegy ora tájban Missét hallgatott, kinek

végbenvitele után Fejedelmi Asztalához leült. Asztal után

mulatságnak kedvéért Tárgyat lövetett, kik között eö

Felsége legjobban a' Centrumot találván : másnak engedte

a* nyereséget. Ezután fördöben béült, és egész nyolcz

óráig continuálta. Mái nap Tekéntetes Nemzetes és Vi-

tézlo Radvánszky János eö Felsége Udvarához érkezett.

2. A' Felséges Fejedelem orvossággal élvén , ée

azonkivül is böjtölven, délig publicumra ki nem jött, déh
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után penig magánossan való dolgokban foglalatoskod-

ván, és expeditiókban is toltvén ideit, azután fördöben

béült, és ott estig késett. Mái nap Tekéutetes Nemzetes

Vitézlo Okolicsányi Pal Munkácsrúl kezességen megsza-

badulván, az Udvarhoz jött.

3. A' Felséges Fejedelem a'Selmeczi Báuyákot meg

akarván tekénteni, Tekéutetes ésNagyságos Hellempach

Administrator Urral és Fejedelmi Udvarával azoknak

megvisgálására ment, az hoi is az Vízi Mesterséget és

egyéb accessoriumokat megtekéntvén, Selmeczi Kamora-

házhoz ment, és ott is: azaranyatezüsttül mikínt választ-

ják ? megtekéntvén, Fejedelmi Asztalához leült. Asztal

után egy kevesek mulatván, vissza Vihnyére ment eö

Felsége.

4. Magánossan való dolgokban eö Felsége foglala-

toskodván, a' Secretáriusok által tett propositiókat is re-

solválta, annakutánna penig Tekéntetes Nemzetes Vitézlo

Okolicsáni Pálnak Audientiája lévén, és vele eö Felsége

beszélgetvén, Fejedelmi Asztalához leült. Asztal után

Nemes hét Bánya-Városok Követtyeinek Audientiát adván,

kegyes resolutióval visszabocsátotta öket eö Felsége.

Annakutánna penig Méltóságos Fo-Grenerális Bercsényi

Miklós superveniálván, szüntelen való conferentiában

egész estvélig foglalatoskodott. Mái nap Méltóságos Ge-

nerális Károlyi Sándor Ur Curírja Nemzetes Vitézlo

Daniel Ferencz a; Sibói Táborrúl eö Felségéhez érkezett,

kinek is válasza mos napra halladott.

5. Konín regvel eö Felsége felkelvén, és magános

san való dolgokban foglalatoskodv.'m, eret vágatott, mely

miatt ebédre sem jött a' Palotára, hanem magánossan

ett. Asztal után Méltóságos Fo-Generális Urral sokáig

conferálván, Levelek dictálásában 's bizonyos delineá-

tiók körül Franczia Inzenírrel Lamér-rel töltette ideit. Mái

nap Tekéntetes Berthóti Ferencz Senator és Kassai Vice-

Generális jött az Udvarhoz.

6. Kölöm-kölömfele dolgokban Méltóságos Fo-Ge

nerális Urral, és hadi dispositiók körül is eö Felsége fog-

lalatoskodván, superveniált Generalis Bottyán János is,

r
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az kivel sokáig discurálván eö Felsége, Fejedelmi Aszta-

lához leült. Asztal utân egy kis déli álmot alutt, kibííl

felébredvén , fördöben ült, és onnét felkelvéii, soki'iig

Méltóságos Fö-Generalis Urral conférait.

7. Sok dolgai a' Felséges Fejedelemnek intervenidl-

ván, kilencz ora tájban Méltóságos Fo-Generális Urral

Zarnócza fêlé megindult, az hoi is Tekéntetes Nemzetes

es Vitézlo Radvánszky János Jr által ebéddel excipiál-

tatván, éczakára Szent-Benedekre ment, es uttyában az

Ilj-Eányai bányákot megtekéntette.

8. Eö Felsége Méltóságos Fö-Generalis Urral, és

Commendirozott Fejedelmi Udvarúval a1 Várban felmen-

vén devotió kedvéért : nébai Méltóságos Rákóczy Erzsé-

beth Asszony által épített kápolnában Misset hallgatott,

kinek végbenviteleutánTaszarnál(Tazsár)lévo Tabora felé

megindult, az hova is útnak alkalmatlan volta miatt del

tájban elérkezvén, Fejedelmi Asztalához sok hadi Gene

ralis és Fö-Tisztekkel leült. Asztal után sokaknak Audi-

cntiát adván, a' Franczia Generalis és Artelleriabéli Tisz-

teket is eö Felsége admittálta, 's egyéb hadi dispositiók

körül egész estvélig Méltóságos Fo-Generális Urral con-

ferálván, foglalatoskodott.

9. A' Franczia Secretíriusnak eö Felsége dictálván,

a' magaLevelei rendbenvítele és Regestratiója korííl Pri-

vátus-Secretáriussának parancsolt, azután penig Méltó

ságos Fo-Generális és Vay Ádám Urakkal conferálván,

sokáig együtt valának ; mintegy tiz ora tájban Méltósá

gos Fo-Generális Ur eö Felségétül elbúcsuzván, Vere-

bélyhez a' maga Táborára ment, eö Felsége penig egész

nap böjtölven, magánossan való dolgok körül occupá-

lódott.

10. Indulván Felséges Urunk Érsek-Ujvárra , el-

söben is ment Méltóságos Fo-Generális Ur eö Excelk-n-

tiája Táborára Verebélyhez, holott is elsöben az Hada-

kot megmustrálván, annakutánna ugyanott ebédelt. Er-

kezvén az nap Gróff Teleki Mihály és Jósika István

Urak , eö Nagyságokkal beszéllett , és éjczaka hált

Verebélyen.
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11. Verebélyrííl megindulván, Kernel levo Ármádiát

ínegmustrálta, holott is elsöben háromszori ágyó-lo-

véssel excipiálván eö Felségét, annakutánna az egész

Had is lött. Érsek-Ujvári határban érkezvén, ollyan zu-

batárral való jégeso vert,hogy az egész Hadaknak meg

kellett állani , sott alighogy némely Lovakot el is nem

döjtött. Az eso után kijöttenek Érsek-Ujvári katonák

egy Zászlóval, annakutánna ismét Commendáns Ur, Prae-

fectus Ur és az Incsenier, több Tisztekkel is, kiki köszönt-

vén eö Felségét, annakutánna az Várban is háromszori

ágyú-lovessel excipiálták; béérkezvén eö Felsége Érsek-

Ujvárban, ebédelt Méltóságos Fo-Generális Gróff Ber-

csényi Miklós Urral és több Várbéli Tisztekkel, azután

ugyan eö Excellentiájával, Bottyán és Franczia Generá-

lissal conferálván, kiment az Vár mellé, holott is az In-

csenierek valamely tüzes-szerszámokat mutogatván, bé-

jött az Várban.

12. Felkelése után ismét Méltóságos Generalis Ur

ral eö Excellentiájával és Franczia Generálissal, Boty-

tyán Urral conférait, azután kiment, az Várat niegko-

rülte, honnan is béjovén, ismét az említett Urakkal con

ferálván, ebédet is együtt evett, és délután egy Gyalog-

Regimentet Gúttához Commendírozott Bottyán Urral

Portara. Azután az Dunántúl levo Evangelicus Status

két követtyeinek, ugymint Karezay János és Lossonczy

Uraiméknak adott Audientiát eö Felsége.

13. Rendben hagyván eö Felsége az Érsek-Ujvári

Praesidiumot, és egy Batalion erös Hajduval megszapo-

rítván, visszajött Verebélyre, és ott meghált.

14. Verebélyrííl eö Felsége Nitrâra ment, oda-éike-

zésével háromszor az ágyukat kisütogeték. Ebédet ott

evett, és azután jött az Táborra Tászárdhoz.

15. Kölöm-kölömfele dolgokban , és leginkább a'

Franczia Secretáriusnak való dictálásban egész délig eö

Felsége foglalatoskodván, Isteni-szolgálatra ment, kinek

végbenvitele után Méltóságos Generalis Pekri Lörincz,

Kemény László, Labsánszky János és több Föember-

szolgáival Fejedelmi Asztalához leült. Asztal után egy
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kis déli álmot alutt, annakutánna az Audientiás Sátorá-

ban bémenvén, sok hadi Tiszteknek Audientiát adott, kik

közül Generalis Gyürky Pal és Oberster Szalay Pal is

Méltóságos Fo-Generális Ur Táborárúl megérkezvén,

azoknak is adatott (audientia) ; azután magáaossan való

dolgokban occupálódván, egész estig a' tüznél mulatott.

Mái nap Nemzetes Vitézlo Daniel Péter Fö-Fegyverhor-

dozó az Udvarhoz Moldvábúl jött, és Tekéntetes Nem

zetes Vitézlo Otlik György Hopmester elöre-küldettetett.

16. A' Felséges Fejedeleni korán regvel felkelvén,

és devotióját elvégezvén, vadászni kiment, az honnant

is déltájban visszajovén, magánossan való dolgokban fog-

lalatoskodott ; délután egy kis déli álmot alutt, az kibú'l

felébredvén, a' Secretáriusok által tett propositióknak

resolválásában occupálódott. Annakutánna a' Tisztek

confluálván eö Felségéhez, azokkal sokáig discurált. Mái

nap Méltóságos Gróff Iffiabbik Bercsényi László az Ud

varhoz érkezett.

17. Sok derék Országos dolgokban eö Felsége fog-

lalatoskodván, annakutánna Secretáriusok által tett pro-

positiókat resolválta, azután penig az Erdélyi Urakkal

conferentiát tartván sokáig, aztat continuálta délig, Fe-

jedelmi Asztalához mindazon Urakkal leülvén. Asztal

után egy kis déli álmot alutt, kibííl felébredvén, az más-

napi mars iránt szükséges dispositiókat tett, confluálván

az egész Tábori Fö-Tisztek eö Felségéhez.

18. Viratta elött a készülot megfujván, Qvártély-

mesterrel a' szolgák veres lobogókkal elöre-mentenek,

annakutánna az Artelleria és a' Bagázia is megindulván,

Angvárdiában és Retrogvárdiában két Batalion gyalog

masírozott elötte. Kltakarodván a' Bagázia, más uton a'

Tábor is elindult, kit megvárván eö Felsége míg eltaka-

rodott : maga oldalaslag járt, és éppen csak 12 órakor

Gimes Vár ala érkezett, az hol Tábor-helyt veretett.

Fejedelmi Asztalához Erdélyi Tanács-Urakkal és egyéb

féle Foember-szolgákkal leülvén, azután vadászni ki

ment, az honnant is éppen csak estvefelé visszajött. Az
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Ordinántiát kiadván, magánossan való dolgokban fogla-

latoakodott.

19. Idein-korán a' Gimesi Táborral az Artelleriát

ugy az Infanteriát egy úton Bagáziával együtt, más úton

penig a' Lovas hadakot eö Felsége megindítván nagy

sokára által a' hegyen, Kovarczd és Apony közott Tá-

bort vert eö Felsége, az hova is Nemes Nitra-Vármegye

Substitutes Vice-Ispánya eö Felsége eleiben joven, sze-

rencsés közekben való jövetelt apprecálni. A' Tábor-

helyre érkezvén, csakhamar Fejedelmi Asztalához leült.

Asztal után egy kis déli álmot aluván, azután sok dis-

positióknak végbenvitele körül oocupálódott, és más-

napi könnyü-szerrel való indulássa iránt az Tisztekkel,

az kikminnyájan eö Felsége Sátorában confluáltak, con-

ferentiát tartván, sokára lenyugodott.

20. A' regveli devotió után a' Felséges Fejedelem

megjárván a' Hadakot, és azokat megindítván: Artelle

riát, Bagáziának egyik részét és a' Gyalogságot is Bo-

dokra, Ripnihez masírolni parancsolta, Maga a' Lovas

Reguláris-Hadakkal Szerdahely felé, és onnét a' Tábor

hellyire ment; az hova is elérkezvén, Méltóságos Fö-Ge-

nerális Táborával oonjungálta magát, az örög Bagáziát

Kovarcznál hagyván. Asztal után magánossan való dol

gokban és némelly Generálisokkal 's Ezeres-Kapitányok-

kal való discursusokban foglalatoskodott, és késon le

nyugodott. Mái nap maga a' Méltóságos Fo-Generális Ur

is Bajmócz tájárúl érkezett a' Táborra.

21. Idein-korán eö Felsége az egész Tábori külsö

Istrásákot megjárván, azután Méltóságos Fo-Generálisné

Asszony látogatására ment, és conferentiát tartván Mél

tóságos Fo-Generálissal, maga Sátorához ment, és Feje

delmi Asztalához leült. Asztal után magánossan való irá-

sokban foglalatoskodván, egész estvélig Méltóságos Fo-

Generális Urral és némely hadi Generalis 'sFö-Tisztek-

kel discurált.

22. Idein-korán az Isteni-szolgálatot elvégezvén, a'

felülo-megfuvatás után a Tábort járta eö Felsége, és el-

rendelvén : az Artelleria, Bagázia és a' Gyalogság melly

10
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uton tnennyen ? Maga a' Lovas Hadakkal Morvánka fêlé

megindult, az hova is tiz ora tájban érkezvén, es hada-

kot egész Bánkáig dislocálván, a Vágon tul való Regu

laría Regimenteknek megtekéntésére hidon által ment ;

az kiket is kirendelvén Ocskay László Uram, és eö Felsé-

gének praesentálváu, vissza a' hidon általment; Vágon

miatt (így) a' hid oriztetésére Urban Celder Gyalog-Regi-

mentye rendeltetett. Kastélyban Morvánkán ebédet ett,

és onnét kijött a' Táborra, egy kis déli álmot aluván.

Estvefelé a'Generálisok,Brigadérosokminda' két Tábor-

rúl concurrálván eö Felsége Sátorához, és kozzú'lek né-

raelyekkel conférait. Parola-kiadás után Sátorokhoz men-

tenek, éseo Felsége maganos dolgokban foglalatoskodott.

23. A' Lovas-Szekerek korán megindulván, a1 Lo

vas Hadak és Gyalog-Regimentek egész délig alig által-

takarodhattak a' hidon, az hoi is a' Reguláris Vágon

miatt (igy)lévo Hadakkal magokat conjungálván, lassan a'

Tábor-helyre, melly Trebicza és Trakova között volt,

Méltóságos Fo-Generális Urral nyomakodtak ; az Artel-

leria, Palotások, és némely Gyalog-Regimentek még dél-

után is a' Tábor-helyre érkezvén, eö Felsége penig elöre-

menvén, és a' Tábor-helyén Méltóságos Generalis An-

drássy Pal Commendója alattlévo Gyalog-Regimenteket :

ugymint Andrássit, Préni Miklósét és Csajágiét, Nyáraiét

megtekéntvén, 's a' Tábor-helyt eljárván, Andrássy Ur

Regimentét megmustráltatta ; kinek végbenvitele után

Méltóságos Fo-Generális Ur Sátorához ment, ott kevés

ideig késvén, maga Sátorához Méltóságos Fo-Generális-

sal ment, és sokáig consultálódtak. Ebéd után magános-

san való dolgokban foglalatoskodván, estvefelé Generá-

lisokkal és Brigadérosokkal conferentiát tartott. Mái nap

Artelleriabéli Oberster Lamuth Vág-Ujhely megtekénté

sére és Sáncz-hellynek delineátiójára: az honnét jobban

víhatnának, ment, és erös Porta is alája bocsáttatott -r az

kik ismegtérvén, eö Felségének relatiót tettenek feiöle.

24. Mihelen viradni kezdett, Vág-Ujhelyttíl nagy

álgyú-lovések hall attattak, kik is alája küldött Portara

lövedeztek. Eö Felsége penig az Mezei-Istrásákot megjár



- 147 -

van az egész Tábor körül, a' ki in circuitate másfél mél-

földnyere feküdt, a' hol kivántatott, augeálta, és olyfor-

man rendelte, hogy hertelen irruptióját is az ellenségnek,

közel egymáshoz való voltáért, repellálhatnának ; és ma-

gánossan való dolgokban íbglalatoskodván, Méltóságos

Fo-Generális Urhoz ebédre ment. Ebéd után a' hadi Ge

neralis Brigadérosokkal conferentiát tartatott, az kiben

is elvégeztetett, hogy Morvában levo Németh Viárt Ge

neral eilen Méltóságos Mezei-Marsalk GróffPekri Lörincz

mennyen, minden Lovas-Regimentekbtíl való commendé-

rozattokkal. Mái nap Gúttátul3 Németh és két Magyar

is a' Táborra szöktenek, az kik Generál-Adjutánthoz vi-

tettetvén, examináltattanak,

25. A tegnapi végezés szerint a java a Hadaknak az

egész Regimentekbtíl ki-commendéroztatván Méltóságos

Generalis PekriLörincz Urral,OcskayLászlóval, Babocsay

Ferencz és Ebeczky István Brigadérosokkal : Trebeczán

tul egész a' Verbói szölö-hegyig két lineaban álottanak,

az kiket eö Felsége Méltóságos Fo-Generális Urral ki-

commendéroztatván, Morva felé küldette» Onnét megtér-

vén, néhai Esze Tamas Hajduit a' Palotások kozé osz-

totta, és Misse hallgatása ntán Méltóságos GróffiffiuBer-

csényi Lászlót több iffiakkal együtt a'Nemes-Compániá-

ban solemniter béeskettette ; annak végbenvitele után

Fejedelmi Ásztalához leült. Asztal után irásokban és

egyéb dolgoknak végbenvitelében eö Felsége foglalatos-

kodott, Audientiát adván sok hadi Tiszteknek. Mái nap

5 Németh Beczkó-Vár/ibúl szökött, kik General-Adjutant

által examináltatván, a' homagiumot letették.

26. Az Isteni-szolgálat után a' Felséges Fejedelem

két Ezer válogatott Gyalogot és Ezer Lovast a' Regi

mentekbtíl kicommendíroztatván, Bonafus ObersterCom-

mendója ala adta, rendelvén melléjek három álgyut és

egy mosárt, az kik is Vág-Ujhely felé együtt Artelleria-

ObersterrelLamuth-talmenvén,Aprosnak való helyetki-

mérték, és visszajövöben Csejte-vára ala menvén, kemé-

nyen lotték. Mái nap Méltóságos Pekri Lörincz Ur Cu-

rírje érkezett.

10*



27. Magánossan való dolgainak végbenvitele után

a' Felséges Fejedelem a' Secretáriusok által tett propo-

sitióknak resolválásában és Méltóságos Fo-Generális Ur-

ral való beszélgetésben foglalatoskodott, annakutánna

Fejedelmi Asztalához némely Brigadérosokkal és Fö-

ember-szolgáival leült. Asztal után egy kis déli álmot

alutt, az kiböl felébredvén, feleshaddal és E'ejedelmi Ud-

vara népével vadászni kiment, az honnét is visszatért est-

véli könyörges elött. Mái nap Bremer nevö Szepessi Prae-

post Rómábúl eö Felségéhez Török-Orszagon által , és

Nemzetes Vitézlo Naláczi Joseph, Károlyi Uram Curírje,

Erdélybül a' Táborra érkeztek. Isten segítsége által

Csejte alatt való Gyalogság kilencz— tiz ora között a' vá-

rat vérrel megvette, az hoi is a' bennlévó'k megadván ma-

gokat, Commendánsokkal együtt rabbá estek.

28. Szüntelen való dictálása után a' Felséges Feje

delem, tegnap megvett Csejte-Várának megtekéntésére

némely commendérozott hadakkal és Fejedelmi Udvara

népével ment, az honnant is Tekéntetes Nemzetes Vitézlo

Luzínszky Sándorral Vág-Ujhely ala erös Portât küld-

vén, viesza a' Táborra jött, és Fejedelmi Asztalához leült.

Asztal után egy kis déli álmot alutt, az kibül felébredvén,

Méltóságos Fo-Generális Urral sokáig discurált. Mái

nap Tekéntetes Nemzetes Vitézlo Vay Adám Udvari-Fö-

Marsalk a' Táborra érkezett.

29. A' hadi operátióknak folytatása körül egész 11

óráig Méltóságos Fo-Generális Urral és más Generáli-

sokkal a' Felséges Fejedelem foglalatoskodván, Missére

ment,i és annak végbenmenetele után Fejedelmi Asztalá

hoz némely hadi Tisztekkel és Fó'-ember-szolgákkal le

ült. Asztal után Méltóságos Generalis Pekri Lörincz Ur

Curírjére nézve Conferentiát tartván, és Morvában való

bémenetelre eö Felsége magát személye szerint ajánl-

ván, hogy minden ember készüljen — Ordiuantiákot kia-

dattatott.

30. Morvábúl visszajött és Brezován alól megtelepe-

detf Hadak megtekéntésére a' Felséges Fejedelem feles

commendírozott Hadakkal kimenvén, jóllehetaz egész Vi
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tézlo rend oily vélekedésben volt, hogy maga eg г»i ere-

jével Sassínnál levo Németh-ellenségre eö Felsége mé-

gyen : mindazonáltal ezen kezttnken levo és laten által

nyujtott alkalmatosságrúl némellyek eoFelségét elszól-

ván, a' Hadak a' Táborra commendéroztattak, Ocskay

László és Szalay Pal Regimenteken kivül, a' kikFejér-

hegyeken tul maradtak, — ésa' Bagázia elöbb, azután az

egéez sok szép Gyalogsaor a' Vágon által Morvánkához

visszaküldettetett. Eö Felsége penig az egész Lovas Ha-

dakkal a1 Csejtei úton egy darabon menvén, a' táján le

vo réteken letelepedett, és ott meghált. Ezen Urunk ев

Felsége igyekezete eilen tortént hirtelen változásson a'

Vágonmiatt (így) való fold népének egészlen a' kedvek ele-

eett: kétségben esvén mar valaha Német-iga alól való

megszabadítások eránt, és a' rosz Tanács adóit átkozódván.

31. A' Tábor-helyrííl megindulván a' Lovas Hadak,

és Vágon általjovén : szaladásnak vélték a' Lakosok ; az

kik is eö Felségével együtt délután Luka nevíí helység-

hez érkezvén, ottan letelepedtek, a' Bagázia penig által-

menvén a' hegyen, Trencsén felé nyomakodott. A' Gya-

logság idein-korán Beczkó felé commendíroztatván, Ra-

kolul táján Tábort vert és ott subsistait, Beczkóban levo

Németre rea akarván menni. Eö Felsége igyekezeti pe

nig Trencsin-Várát megszállani lévén, az egéez praepa-

ratóriákat arra felé indította. —

AUGUSTUS.

1. Idein-korán felkelvén eö Felsége, Beczkó-Várának

megtekéntésére ment M¿ltóságos Fo-Generális Urral, és

hogy a' Hadak megnyugodtak volna : egy napi pihenést

engedett nekik eö Felsége.

2. Lukárúl Trencsén felé megindulván eö Felsége a'

Hadakkal: Turnai mezöre szállott, azhova is Németnek

Vágon által való jövetelit hozván, hogy készületlenííl ne

találjon az ellenség, maga eö Feleége minden rénde

le seket tett. .
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3. Az ellenség eloljárója : Rácz és némely elfajúlt

Magyarok, virattakor a' Tábori-Istrását megütvén, so-

káig ellenkeztek velek; kik után is a' Németh a' maga

egész Corpussával nyomakodván, egy dombra Turnan

felífl Bzállott, és kirendelte magátjkire nézve az idönek

rövid és a' helynek is alkalmatlan voltára nézve a' mint

hertelen lehetett, eÖ Felsége ie Méltóságos Fo-Generális

Urral egyetemben kirendelvén az Hadakot, készen várta.

Mintegy hét ora tájban regvel, látván az ellenség a' mi

balszárnyunkon való jó rendeh'seket, contra-maséroztat-

ván, a' jobbszárnyunkat véletlenül megütötte, és a' Me-

zei-Hadak közt confúsiót tévén: minekelötte a1 balszár-

nyárúl a' Felséges Fejedelem segétséget küldhetett, né

mely Regularis-Hadakot is confundálta, az kik is helyeik-

bül kinyomulván , szaladásra vették dolgokat. Mely

confúsiót látván a' Felséges Fejedelem, és a' Gyalogság-

gal is segéteni kivánván: a' sok ide 's tova való nyarga-

lózásban olly veszedelmessen Pandur nevo Lóval esett,

hogy mingyárt ott helyben a' Ló a' nyakát kiszegte, és

eÖ Felségét megnyomván, nagy-nehezen kivonhatták

alóla, egészen elvéresítvén orczáját ; melly véletlen esetre

a' több hadak is megzódulván. vélvén azt, hogy a' Felsé

ges Fejedelem vagy az ellenségtííl elfogattatott, vagyis

megsebesíttetett : kiki valamerre mehetett, szaladott, a'

szaladásban sokat közzülek elejtvén az ellenség. A' Felsé

ges Fejedelem penig az eses után is vissza akarván téri-

teni a' futott Hadakot, lehetetlenséget látván a' megállitatá-

sokban : magamellett (levo) kevés szolgáival Bán felé vette

uttyát, ésazHadakoszve való csuportatására nézve Nitra-

Szerdahelyre éjczakára ment, és ott a'Doctorral és Bor-

bélyokkal megkottetvén az orczáját, ott meghált. —

4. Onnét Méltóságos Fo-Generális Urral és némely

öszveszedett Hadakkal Kis-Tapolcsánhoz ment, az hova

is Méltóságos Fo-Generális és az egész Tisztek confluál-

ván, Pátenseket a' Personális-Insurrectió iránt a' Ne

mes Vármegyékre küldött.

5. Éjfélkor a' Bagázia megindulván Báth felé : eö Feb

sége délre oda, estvére Szemerére érkezett.
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6. Jó regvel eö Felsége mellette levo kevés Hadak-

kal megindulván, délre Balassa-Gyarmatra , éczakára

Szécsénben érkezett. .—

7. Szécsénben az elfáradt hadak nyugosztalására

nézve subsistait, az hova is Méltóságos Fo-Generális Ur

érkezett. —

8. Magánossan való dolgokban és szüntelen confe-

rcntiákban eö Felsége foglalatoskodván, Szécsénben ma-

radott; aj Dunántúl való Táborrúl Méltóságos Generalis

Eszterház Daniel , Kisfaludi László , Bezerédi János, és

Erdélybül Postan *)

9. Hogy törtenhetö valamely felé való irruptiójának

az ellenségnek, az elszéledt hadak raiatt, eö Felsége a'

Bánya-Városoknak 's Garam mellett való földnek Atyai

képpen prospiciáljon : Méltóságos Fo-Generális Urat, Ge

neral Bottyánt, és Ocskay Lászlót feles Hadakkal a' ta

jara commendírozott,— és egyéb maganos dolgai körül

is foglalatoskodott Szécsénben.

10. A Méltóságos Fo-Generális. a maga Ság mellett

levo Táborára menvén, és ellenségnek szándékát vala

mely felé való nyomulássa iránt observálván: eö Felsé-

getöl elbucsuzott, eö Felsége penig a' Hadak öszvegyuj-

tése kedvéért Eger felé sietvén, Szécsénbül megindult,

és délután késon Homok-Terenyén megszállván, ott meg

is halt.

11. Homok-Terenyérû'l megindulván, Bocskóra ebéd-

re érkezett Fejedelmi Üdvara népével, a' Nemes Compá-

niával, és commendírozott Karabélyos 's Granatíros Ha

dakkal, — onnét éczakára Egerben menvén.

12. Ide's tova való correspondentiáknak expediálá-

sában eö Felsége foglalatoskodván, tizenegy ora tájban

Missére ment, és onnét visszajovén, Méltóságos Egri Püs-

pökkel és Fo-ember-szolgáival Fejedelmi Asztalához le-

ttlt. Asztal után magánossan való dolgokban foglalatos

kodván, sokaknak Audientiát is adott. Mái nap Nemzetes

*). Itt egy eor az eredeti kéziratban is hiAnyzik-
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Vitézlo Henter Mihály Török-Orszagbul az Udvarhoz

érkezett, kinek is Audientiája másnapra halladott.

13. Az Felséges Fejedelem Udvari-Kapitány Urral

sokat conferálván, és Erdélyi Uraknak is Audientiát ad-

ván:HenterIstványnyalisbeszélgetett,ésMisséremenvén,

azután Fejedelmi Asztalához leült. Délután sokféle dol-

gokban foglalatoskodván, szállásán contineálta magát.

— Mái nap Nemzetes Vitézlo Daniel Gryörgy Grenerál-

Adjutánt visszajött.

14. Délig a' Felséges Fejedelem magánossan való

dolgokban foglalatoskoiott, délután penig mulatságnak

kedvéért foglyászni kimenvén, onnét sötet estve vissza

jött. Mái nap Henter Sigmond Orosz Pal Vice-Grenerális

után küldettetett.

15. Az ktilsö Országokra való correspondentiáknak

expediálásában a' Felséges Fejedelem egész nap foglali-

toskodván, szállásán contineálta magát.

16. A sok munkátúl egy kis pihenést vévén magá-

nak eö Felsége, vadászni kiment Maklár felé, az holott

ebédet is evén, késon estve béjott Eger-Városában. Mái

nap Méltóságos Fo-Generális Ur Bercsónyi Miklós,

Urunkhoz eö Felségéhez érkezett, majd éjfélig egyíltt

conferálván, és Moldvábúl is Méltóságos Gróff Mikes Mi

hály Urtúl Kolosváry nevtí Cancellista, azonkivül Tekén-

tetes Ráday Pal Director Ur is.

17. Szüntelen való conferentiákban a' Méltóságos

Fo-Generális Urral toltvén ideit eö Felsége, egész nap

együtt valának. Estve telé penig jelenlévo hadi Tisz-

tek egybengyülvén, kinek-kinek:miheztartsák magokat?

kiadattatott. Mái nap Chimita János Vice-Uraimék-szám-

ban való, Rima-Szombath felé elküldettetett.

18. A Méltóságos Fo-Generális Szécsén felé, az hova

a' Nemes Vármegyéknek öszve való Gyülések parancsol-

tatott, sietvén, szintén elinduló-félben volt, az midönTe-

kéntetee Berthóti Ferencz Urtúl bizonyos Mosqva Követ-

nek jövetele insinuáltatott, kire nézve subsistálván eöEx-

cellentiája, béjovetelét és egyszersmind Audientiáját is

megvárta. Azomban Tekéntetes és Nemzetes Ráday Pal
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Director eleiben-küldettetvén; köszentette a' Felséges Fe-

jedelem nevével, végére-járván mellette való Tiszttííl : mi-

kor bé akarna jönni, és publice ? vagy privatim akarja-e

az Audientiát ? Azalatt Méltóságos Udvari Fö-Marschal-

lusnak mennél becsületessebb exceptiója eránt kiadattat-

ván ordere, minden Udvariak hogy becaületessen és fris-

зеп megjelenjenek másnap az Palotán, megparancsoltatott.

19. A Mosqva коvet eleiben, a' ki is Egerhez közel

való Némethi nevo faluban subsistait, és ott becsu-

letessenaccomodáltatott: kttldettetvén hárorn Karabélyos

Sereg, kétszáz Lovas-G-ranatéros, fele a' Neme ;-Compá-

niának, eö Felsige Fo-ember-szolgái, Béjárói, Iuassi és

Étekfogói két Hintóval együtt, kilenez ora tájban elme-

nének az Városrúl ; az kit is soleniniter béhozván, elöre-

menvén Karabélyosok, utánnok a' Nemes-Compániabó-

liek, Fo-ember-szolgák , Béjárók, Inassok és Étekfogók,

az elsö Hintóban Nemzetes Zibrik Miklós Vice-Hopmester,

Mosqva Czar Secretáriussával, a' másodikban penig Te-

kéntetes Director Ráday Pal, Aemilianus Ignatovics Ukra-

inezi nevtíkovettelés Mosqva Czar Fö-Ministerivel ült, az

kit is az elrendeltszállására vitték, és ott becsületessen ac-

commodálták, a' Bagáziáját házankint elosztogatván. Az

nap a' szállásán contineálta magát, hanem estve maga

nos Audientiája vala eö Felségénél. Mái nap Tekéntetes

Nemzetes Vitézlo Török András Udvari Fö-Hadnagy az

Udvarhoz érkezett.

20. Méltóságos Fo-G-enerális elbucsuzván a' Felségee

Fejedelemttíl, Szécsén felé a1 Táborhoz ment, a' Mosqva

követ penig a' tegnapi rend és pompa szerint az Udvar

hoz joven, és introducáltatván, M. Udvari-Marschalk elei

ben sok Fö-rendekkel ment, és elötte joven a' Palotán ál-

tal, az hol a' Nemes-Compánia és több Udvariak valának,

egyenessen az Audientiás-házban eö Felségéhez bévitte ; a'

ki is harmad magával bémenvén, és Méltóságos Egri Ptls-

pök, Udvari-Kapitány Ur, és Ráday ott lévén, sok Cere

monia után, minekutánna praesentálta volna Principá-

HeeaCredentionalissát,per longum et latum proponálván

a' dolgokat, a' kire eö Felsége felelvén, és keveset diecu
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rálván, viszont azon pompával szállására elkísértetett. Eö

Felsége penig Templomban ment, és azután Fejedelmi

Asztalához leült. Ebéd utándéli álmot alutt, az kibül fel-

ébredvén, magánossan való dolgokban occupáíódott. Mái

nap Méltóságos Generalis Teleki Mihály Máramaros felé

ment az Udvartúl.

21. A regveli könyörges után a1 Mosqva követ eö

Felségéhez bémenvén, sokáig késett, annakutánna penig

fölöstökemezven eö Felsége. mulatságnak kedvéért fog-

lyászni kiment, és ott egész estig késett. Mái nap Tekén-

tetes és Nagyságos Fischer Ur, Méltóságos Fo-Generális

Ur Generál-Adjutántya, az Udvarhoz érkezett. —

22. A Mosqva Követ eö Felségéhez felmenvén, al-

kalmas ideig ott késett, annakutánna penig magánossan

való irásokban eö Felsége egész 11 óráig foglalatoskod-

ván, Fejedelmi Asztalához Méltóságos Egri Püspökkel,

Vas Sándor Egri Commendánssal és Fo-ember-szolgáival

leült. Asztal után ismét az iráshoz hozzá-fogván, egész

estig continuálta. Mái nap Debreczen tájárul Curír jött

eö Felségéhez, és az Udvartúl is Erdélybe ment ; és Be-

gáni János is Károlyi Urtál érkezett. —

23. A Secretáriusok által tett propositióknak resol-

válásában a' Felséges Fejedelem foglalatoskodván 11

óráig, Missére ment és onnét visszajovén, Fejedelmi Asz

talához leült. Délután sétálni kimenvén, fördöben is di-

vertált, az honnét is éppen estve felé visszajovén, magá

nossan való doljrokban foglalatoskodott. Az nap Neinze-

tes Vitézlo Bay László Munkácsi Commendáns, és Kru-

csay Mártony Praefectus Ur az Udvarhoz jöttenek.

24. A Mosqva követ után a' Franczia Generalis eö

Felségéhez menvén, sok Országos dolgokban eö Felsége

foglalatoskodott, kinek végbenvitele után Missére men

vén, és onnét joven, Fejedelmi Asztalához leült sok Uri

és Fö-rendekkel. Asztal után maga privata Oeconomiája

körül való dispositiókat tett. Mái nap Erdélybtíl Daniel

Péter megjött.

25. Idein-korán vadászni kimenvén eö Felsége, ki-

lencz ora tájban visszajött, annakutánna penig maganos
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irássi körül foglalatoskodván, Fejedelmi Asztalához Fö-

ember-szolgáival leült. Délután Maklárhoz kimenvén,

Deák Ferencz Ezerét megtekéntette, az kit is Bercsényi

Ur Tabora után küldte. Mái nap General-Adjutant Da

niel György Postan az Udvarhoz érkezett.

26. Magánossan való irássi körül eö Felsége fogla-

latoskodván 11 óráig, Templomban ment, és onnét visz-

szajovén, némely hadi Tisztekkel és Foember-szolgáival

Fejedelmi Asztalához leült. Asztal után egy kis déli ál-

mot alutt, és sok felöl jövö Correspondentiáknak olvasá-

sában occupálódott. Mái nap Lengyel-Országbúl Szí-

nyovszky Ur embere jött az Udvarhoz.

27. A maga privata Oeconomiája körül való dispo-

sitiókban eö Felsége foglalatoskodván e^ész délig, dél

után vadászni kiment, az honnan is éppen csak estve felé

visszajött. Mái nap Méltóságos Fo-Generális Ur Secre-

táriussa Szalay István az Udvarhoz jött.

28. Magánossan való irásokban és a' Franczia Ge-

nerálissal való Conferentiában eö Felsége foglalatoskod

ván, Méltóságos Egri Püspökkel és Udvari Föember-szol-

gáival Fejedelmi Asztalához leült. Asztal után foglyászni

kimenvén, e^ész estig ott mulatott.

29. Külöm-külömfele dolgokban eö Felsége fogla

latoskodván, és némely Franczia Tiszteknek Audientiát

adván, Templomban ment, és'onnét visszajovén, Fejedelmi

Asztalához leült. Ebéd után mulatságnak kedvéért fog

lyászni kiment, és onnét éppen csak estve visszajött. Mái

nap egy Mosqva Tiszt, a' ki Bécsbül jött vala ez elmúlt

Pénteken, Passust nyervén magának, a' Munkácsi Pas-

suson bémene Mosqva-Ország felé. —

30. A Felséges Fejedelem az idegen Országokra kül-

dendö Correspondentiáknak expediálásában szüntelenül

foglalatoskodván, azok körül délig occupálódott, délután

is continuálván ; estve felé fördöben kiment, és onnét ké-

sön visszajött. Mái nap Méltóságos Fo-Generális Urtúl

Postan bizonyos Levelekkel Curír érkezett. —

31. Délig szüntelen való occupátiókban eö Felsége

forgolódván, délután mulatságnak okáért vadászni ki
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ment, ée ott eokáig késvén, éppen ceak késtfn östve viei-

szajött. Mái nap Nemzetee Krucsay Istvár Senatoriális

Secretarme, ée Méltóságos Fö-Generalis 's Károlyi Ur

Curírje ie az Udvarhoz érkeztenek.

SEPTEMBER.

1. A' Feleéges Fejedelem Conferentiát tartván Te-

kéntetes Vay Ádám Udvari-Marschalk , Szent-Péteri

Imre és sok hadi Tisztekkel, majd egész délig continu-

álta ; azután penig Templomban menvén, és onnét vissza-

iovén. Fejedelmi Asztalához leült. Asztal után magános-

san való dolgokban foglalatoskodván, estig azok körül

munkálódott. Mái nap SzinyovszkyUr Curírje Lengyel-

Országbúl bizonyos Levelekkel az Udvai-hoz érkezett.

2. A' Constantinopoli expedítiók körül eö Felsége

foglalatoskodván, jovének az felfold-Vármegyékbííl in-

súrgált Nemes Vármegyék követtyei, az kiknek is Audi-

entiát e# Felsége adván, és annakutánna Templomban

menvén, 's onnét visszajovén, Fejedelmi Asztalához Gene

ralis Orosz Pállal és egyéb Fo-Hadi-Tisztekkeï leült.

Asztal után az maga Intimum Archivumának rendben

való vítelében foglalatoskodván, a' körül egész estig oc-

cupálódott. Mái nap Méltóságos Fo-Generáli s Ur Curírje

érkezett.

3. Az Németh ellenség szokott álnoksága és vele-

sztiletett düheskedési által Nemzettinknek minden mó-

don, uton, ártani igyekezvén : az Lengyelország szélein

bizonyos Tolvajokat egynéhány százzal állókat pénzen

fogadta, az kik is sok helységeket a' Vármegyékben fel-

vervén, ez elmúlt napokban Berthóti Ferencz Kaseai

Vice-G-enerális által felverettettek egészlen — Palocsá-

nál; az kiktííl 11 Zászlót, az kiken egyfelífl Császár

Czímere, másfelol kereszt, cum Inscriptione : „Pro Fide,

Caesare, & Patria" fel volt irva, elnyerték, és mái nap az

Udvarhoz hozták. Ennekutánna eö Felsége a' Nemes

Vármegyékhez Maklárhoz ment, az kiket is megteként-
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vén, és sokáig perorálván, az absentesek eilen illendö

büntetést statuait, a' hadi Tiszteknek Executióját com-

mittálván.

4. Kölöm-kölömfele dolgok körül eö Felsége fogla-

latoskodván, ebédet korán evett, azután foglyászni kimen-

vén, egész estig ott késett.

5. A Hadi disposítiók körül eö Felsége egész délig,

foglalatoskodván, azalatt sokaknak is Audientiát adott,

délután penig mulatságnak kedvéért foglyászni kimen-

vén, kéeon estve visszajött. Mái nap Méltóságos GrófBar-

kóczy Fereocz, Tekéntetes és Nemzetes Soós, Pal (István),

Petes Püspük, Kalmanczai János, Jánoky Sigmond, és

Nyitra-Vármegyébül az ellenség elött Jdnyomult némely

FÖ-rendek az Udvarhoz jöttenek.

6. A tegnap érkezett Senator Urak eö Felsége Ud-

varlására bémenvén, Conferentiát tartott vélek eö Fel

sége ; azalatt a' Méltóságos Generalis Károlyi Sándor

Ur is elérkezvén, eö Felségéhez bément, és több Sena

tor Urakkal ebéden is volt eö Felségénél. Ebéd után

szüntelen irásban és Conferentiában is eö Felsége fogla

latoskodván, egész estig contineálta magát a' Városban.

Estve felé Tekéntetes Nemzetes és Vitézlo Galambos Fe-

rencz is az Udvarhoz érkezett, az kinek is Audientiája

volt eö Felségénél.

7. Eö Felsége korán felkelvén és devotióját elvé-

gezvén, Méltóságos Egri Püspökkel, Méltóságos Genera-

lis Károlyi Sándor Urral, idösbik Gróf Barkóczy Ferencz-

czel és Vay Ádám Urakkal Conferentiát tartott, kinek

végbenvaló vitele után Fejedelmi Asztalához azon Urak

kal leült. Ebéd után fördöben és azután sétálni kiment,

az honnét is megtérvén, magánossan való dolgai körül

foglalatoskodott. Mái nap Tekéntetes Nemzetes Gerhard

György és Beniczky László Senator Urak az Udvarhoz

érkeztek, és Hatvan tájárúl isCurír: Dunántúl valóoperá-

tióknak szerencsés relatióval.

8. A Felséges Fejedelem magánossan való irási után

a' Senatoriális Deputatióba ment, az kiben is egéaz 11

óráig conaultálódván, Templomban ment, és onnót meg
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jöven, Fejedelmi Asztalához, egynéhány Senator Urral

leült. Asztal után a' hadi operátiók körül foglalatoskod-

ván, estve felé megint Senatoriális Deputati.ót tartatott.

Az nap Tekéntetes es Nemzetes Zennyei István Cancel-

lárius az Udvarhoz érkezett. —

9. Idein-korán eö Felsége felkelvén, es devotióját

elvégezvén, a' Senatoriális Consultatióban ment, az hol is

egész 12 óráig continuuskodván, Fejedelmi Asztalához

leült. Asztal után Méltóságos Generalis Károlyi Sándor

Ur elbucsúzván, vissza Károly felé ment, eö Felsége pe

nig magánossan való dolgokban foglalatoskodott. Mái

nap Méltóságos Generalis Pekri Lörincz az Udvarhoz

érkezett.

10. Nyolcz órakor oszvegyülvén a' Senátus : 12

óráig a' Consultatió tartott, kinek végben való menetele

után, eö Felsége bojtolvén, Ordinántián levo Udvariakkal

mulatságnak kedvéért foglyászni kiment eö Felsége. Az

éjczaka Méltóságos Fo-Grenerális Urtúl Staphéta érkezett,

és éjfélkor Mosqva Czar követtye is — mar ezelött való

napokban betegeskedvén — megholt.

11> Mosqva követ halálán a' Felséges Fejedelem

szánakodván, az egész Templomokban harangoztatott ; és

annakutánna Senatoriális Deputátiót tartván, 12 óráig

continuálta, kinek végbenvitele után Fejedelmi Asztalá

hoz leült. Asztal után mulatságnak kedvéért vadászni

kiment, és onnént késon estve visszajött. Mái nap Szi-

nyovszky Belziai Palatinustúl Curír jött, és Petky David is

Erdélybül, kiknek is Audientiájok rriásnapra, halladott.

12. A' Senatoriális Deputátióban a' Felséges Feje

delem egész délig foglalatoskodván, délután magánossan

való dolgok körül occupálódott, megparancsolván Te-,

kéntetes Udvari-Kapitány Urnak, hogy a' Mosqva kö

vet Temetésének Tisztességére az egész Fejedelmi Udvara

másnap szállása elött megjelennyék. Mái nap Tekéntetes

és Nagyságos Klobusiczky Ferencz és Labsánszky János

Senator Ur az Udvarhoz érkeztek.

". 13. Posta nap interveniálván, a' Felséges Fejedelem

kölsö Országokban való Correspondentiáknak elkészítése



— 159 —

körül foglalatoskodott délig ; délután a' Franczia Gene-

rálissal és más hadi Tisztekkel Conferentiát tartott. Mái

nap Tekéntetes és Nemzetes Berthóti Ferencz Kassai

Vice-Generális , Generalis Gyürky Pal, és Méltóságos

Gróf Generalis Eszterház Daniel is érkeztenek az Udvar-

hoz, és a' megholt Mosqva követ nagy Cereinóniával az

Oroszok Templomában eltemettetett.

14. Az Isteni-szolgálat után az egész Senátus a1

Palotára concurrálván, consideáltak, az hoi is egész két

óráig délután consultálódván, a' Sessió késon solválta-

tott ; kinek végbenvitele után eö Felsége Fejedelmi Asz-

talához leült. Asztal után magánossan való irásokban fog-

lalatoskodván, azokat estig continuálta.

15. Magánossan való dolgokban eö Felsége foglala-

toskodván, jóllehet a' Senator Urak feljöttek volt : mind-

azonáltal az eö Felsége sok dolgaira nézve eloszlottak.

Asztal után eö Felsége fördöben, és azután vadászni is

kiment, az honnét késon estve érkezett

16. Az külsö Országokban való expeditiók körül a'

Felséges Fejedelem occupálódván, egész 11 óráig azokat

continuálta, és azután Templomban menvén, Fejedelmi

Asztalához Senator Urakkal leült. Asztal után ismét irá-

sit continuálván, azoknak végbenvitele után a' Franczia

Generálissal discurált.

17. Magánossan való irásokban eö Felsége foglala-

toskodván, Senatoriális Sessiót hirdetett, az kire is con

fluaivan a1 Senator Urak, consideáltak, és 12 óráig con-

sultálódtak. Eö Felsége bojtolvén, "délután vadászni ki

ment, és onnét késon estve visszajött.

18. A' Senator Urak confluálván, Senatoriális Con

ferentiát tartatott eö Felsége, az kiben 12 óráig consul

tálódván, annakutánna Fejedelmi Asztalához leült. Asz

tal után foglyászni kiment, és ott egész estig mulatott.

Az nap Méltóságos Fo-Generális Ur CJurírje jött:

Labanczok felverésérül Fejér-hegyen tul való örvendetes

hirrel.

19. Dictálásban toltvén ideit a1 Felséges Fejedelem,

azután Senatoriális Deputátióban ment, az kinek is vége
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lévén, Fejedelmi Asztalához Méltóságos Petes Püspökkel,

Petky Dáviddal, es GalambosFerenczczelSenátorUrral le-

ült. Asztal után foglyászni kiment eö Felsége, es onnét

éppen csak sötet estve visszajött. Mái nap Körösiek az

Udvarhoz érkeztenek, kiknek is Audientiájok lön eö

Felségénél.

20. Magánossan való dolgokbaii eö Felsége foglala-

toskodván, annakutánna Senatoriális Deputátióban ment,

az hol is egész egy óráig délután consultálódván, a' Se-

nátus solváltatott. Ebéd után mulatságnak kedvéért eö

Felsége kimene, az honnét is jókor visszajött, és a' Leve-

lek olvasása korül foglalatoskodván, késon lenyugodott.

21. Az regveli könyörges után némely Förendek-

nek eö Felsége Audientiát adván, magánossan való irá-

sokban foglalatoskodott, kinek végbenvaló menetele után

az örög Templomban devotizálni menteö Felsége, és on

nét visszajovén, némely Senator Urakkal Fejedelmi Asz

talához letilt. Asztal után bizonyos delineátiókban occu-

pálódván eö Felsége, Levelek dictálásában is foglalatos

kodott.

22. A' Secretáriusok által tett proposítióknak resol-

válásában eö Felsége foglalatoskodván, némely Senator

Uraknak is Audientiát adott, annakutánna Tekéntetes

Gerhard Györgygyel, Beniczky Lászlóval Senator Urak

kal és több Foember-szolgákkal Fejedelmi Asztalához

leült. Asztal után a' sok dolgoktúl egy kis pihenést vé-

vén magának, sétálni kiment, és onnét éppen estve vissza

jovén, alterátiójára nézve lenyugodott. Mái nap a' Felsö

Táborrúl Tekéntetes Luzínszky Sándor Oberster, Bécs-

bül jött Mosqva Fejedelem-Urfiakkal az Udvarhoz ér-

kezett.

23. A' tegnapi jött Mosqva Fejedelemnek Kurioki

Jánosnak Audientiája lévén eö Felségénél, az ki is az

egész Udvariakhoz szépen & humane mutatván magát,

vissza böcsületessen a' maga szállására elkésértetett ; an

nakutánna eö Felsége Templomban menvén, és ujonnan

Hintón aaon Mosqva Fejedelemért küldvén: Fejedelmi

Asztalához vele, Galambos Ferenczczel,Kajaly Pal Sena
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tor Urakkal es több Föeniber-szolgakkal letilt. Asztal

után egykevéssé discurálván, maga szállására ment, eö

Felsége penig magánossan való dolgokban occupálódott.

Mái nap Méltóságos Fö-Generalis Ur Etekíogója Postan

bizonyos Levelekkel jött az Udvarhoz, és Károlyi Ur

Adjutántja is.

24. Magánossan való irásokban a' Felséges Fejede-

lem foglalatoskodván , mintegy nyolcz ora tájban a'

Senatoriális Sessióban ment, az hoi is egész egy óráig eö

Felsége consultálódván, Consilium solváltatott. Eö Fel

sége böjtölven, Levelek dictálásában töltette ideit, annak-

utánna penig förödni kimenvén, késon estve jöve bé eö

Felsége. — Mái nap Tekéntetes Nemzetes Zay András

Granatérosok Oberstere a' hadaktúlaz Udvarhoz érkezett.

25. Az utolsó Senatoriális Sessió publicáltatván,

eompareáltak a' Senator Urak, és consideálván, késon sol

váltatott a' Sessió; az kik is elbiícsúzván eö Felségétííl,

kiki hazafelé-menetelre szabadságot nyert magának. Eö

Felsége pe.nig a' készülés körül való dispositiókat tévén,

a' nehéz Bagáziát gyalogsággal praemittálta, maga pe

nig a' sok dictálásban occupálódván, elmenetelit más-

napra halasztotta. Mái nap Méltóságos Fo-Grenerális Ur-

túl Curír érkezett, Érsek-Ujvárnak németh által való

obsidióját hozván az Udvarhoz.

26. Az Isteni-szolgálat után a! Felséges Fejedelem

magánossan való dolgokban foglalatoskodván, kilencz

ora felé ebédelt, kinek végbenvitele után a' Lovas-Gra-

natérosokkal és Karabélyos-Ezerrel Egerbtíl Fejedelmi

Uclvarával is megindulván, Keresztesre hálásra ment.

27. Keresztesrííl a1 tegnapi rend szeriut idein-korán

megindulván, regvel vadászott, a' hadak penig egyenes-

sen Onodhoz szállottanak, az hova maga is eö Felsége

elérkezett. Mái nap Méltóságos Fo-Generális Urtúl Curír

érkezett.

28. Onodrúl idein-korán megindulván, a' Hernáth-

Némethi Malomnak megtekéntésére ment eö Felsége,

annakutánna a' Harangodi mezön sinkuraiitázván, ebédre

Szerencsre érkezett az egész Udvarával és Commendéro

11
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zottakkal együtt, a' nehéz Bagázia penig Lucznál által-

költezett a' Tiszán. Mai nap Nedeczky Sándor Ur, eö

Felségének Mosqva Czárnál lévoResidense, az Udvarhoz

érkezett jó relátiókkal. —

29. Posta nap interveniálván, a' Felséges Fejedelem

Levelek dictálásában és Secretáriusok által tett proposí-

tióknak resolválásában egész délig foglalatoskodott, an-

nakutánna Generalis Bottyán János Postan a' Felsö

Táborrúl superveniálván, azzal magánossan szólván, Fe-

jedelmi Asztalához lettlt. Asztal után mulatságnak ked-

véért pacsirtázni kiment, az honnét épen^sak estve

visszajött. Mái nap Kassárúl Bácsmegyei Adám, más,

Franczia Inzenírrel Postan jött az Udvarhoz, — Oberster

Szent-Iványi János, és Generalis Buday István Uram is.

30. A' Felséges Fejedelem szüntelen való irásokban

egész délig foglalatoskodván, Fejedelmi Asztalához Mél-

tóságos Gróff Pekri Lörinczczel, Generalis Bottyán Já-

nossal, Generalis Buday Istvánnyal, és többFöember-szol-

gáival együtt lettlt. Asztal után pihenést vevén a' dolgai-

túl, pacsirtázni kiment, az honnét sotét estve visszajovén,

magánossan való dolgai kürül occupálódott. Mái nap

Nemzetes Ráttky Daniel Föember-szolga az Udvarhoz

érkezett.

OCTOBER.

1. Idein-korán eö Felsége felkelvén, és kölömb-kö-

lombféle dolgokban foglalatoskodván, sinkurantázni ki-

uient, az honnént is visszatérvén, és kevessé falatozvan,

ismét mulatságnak kedvéért kiment. Mái nap Tekéntetes

Nemzetes Vitézlo Török András Udvari Hadnagy Ur az

Udvarhoz érkezett, és késon a' Franczia Generalis is.

2. A' Felséges Fejedelem Méltóságos Gróf Pekri

Lörincz Urral, Vay Adám Urral és Orosz Pállal sokáig

conferálván, magánossan való dolgainak végbenvitele

után Fejedelmi Asztalához leült. Asztal után f'oglyászni

kiment, és onnét épen csak estve visszajött. Mái nap

Nemzetes Vitézlo Clement János Danszkárúl érkezett.
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3. Éjfélkor megindulván a' Bagázia Tokaj felé, ott

altalköltözött, az ki után a' Felséges Fejedelein is dolgait

végbenvivén, Fejedelmi Udvarával megindult , éa ál-

talmenvén a' Tiszán, Aranyossi mezöben Táborban

szállott, Udvari hadakkal együtt.

4. A' Felséges Fejedelmet a' maga Méltóságos neve-

napján Musikájokkal üdvözölven Trombitâsok , Sipo-

sok és Regimentek Musikássi : a' regveli Könyörges után

vadászni kiment eli Felsége, az honnét visszatérvén, Fe

jedelmi Asztalához FOember-szolgáival leült. Asztal után

Audientiát adván Bezerédy Imrét, ßotka Adámot, Sze-

gedy Ignáczot , Ujkéri Jánost és Postényit által a'

Dunán vason hozott Nemzetes Vitézlo Horváth István

ugyan Bezerédy Regimentye-féle Fö-Hadnagynak, más

bárom Hadnagy-Társaival : azokkal sokáig magánossan

discurált.

5. A Secretáriusok által tett propositióknak resol-

válásában, annakutánna penig szüntelen való irásokban

eö Felsége foglalatoskodván, Fejedelmi Asztalához leült,

Asztal után magánossan való dolgai körül occupálódván;

kire superveniált Postan Méltóságos Generalis Károlyi

Sándor, Brigaderos Bagossi Pal, Dobozi István ; — a' Gene-

rálissal sokáig discurált. Mái nap a' Felsö TáborrúlHu-

szár János Generál-Adjutánt Méltóságos Fo-Generális

Urtúl Postan érkezett. —

6. A Rakomazi Táborról hadakkal együtt indulván,

Nyiretházához érkezett eli Felsége.

7. Nyiretbázárúl Petrihez, az hova is Méltóságos

GróffTeleky Mihály más Erdélyi Urakkal (eleiben jött.)

8. Vadi pusztára, az hova Méltóságos Generalis Ká

rolyi Sándor több Erdélyi Urakkal és Nemes Vármegyék

embereivel (érkezett.)

9. Károlyban a' Tábor helyben maradván, az hoi is

alter\áoót szenvedvén, szállásán contineálta magát. Mái

nap Méltóságos Fo-Generális Urtdl Staphéta jött.

10. A Felséges Fejedelem alterátiójára nézve orvos-

sággal élvén, publicuinra ki nem jött. A Tábor penig a'

Vadi pusztátul Teremhez szállván, ott subsistait.

11* •
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11. 12. 13. Hideglolés lévén eö Felségén, sohová ki

nem ment, hanem 13. délután tágulván a' betegség, a'

Károlyi mezöre sétálni kiment.

14. Eö Felsége az alterátióval elmulatott dolgokat

végben akarvánvinni, egész nap magánossan való dolgok-

bán foglalatoskodott. Mai nap Méltóságos Fö-Generalis

Ur Curírje a' Felsö Táborrúl Postan jött.

15. Szüntelen való irásokban eö Felsége foglalatos

kodván, Méltóságos Generalis Károlyi Sándor Urral is

conferálván, egész napot abban töltett. Mái nap Nemze-

tes Vitézlo Pápai Sándor László,másDunántúl-valóTisz-

tekkel Méltóságos Generalis Eszterház Antal Urtúl 24

ellenségtûi elnyert Zászlókkal érkeztek az Udvarhoz, a'

Zászlókat a' Táboron hagyván.

16. Huszonnégy Zászlót praesentálván a' tegnapjött

Dunántúl-való Tisztek eö Felségének: a' magok jó-vise-

léséért megajándékoztattak eö Felsége által; az kikkel

kegyelmessen szólván eö Felsége, a' Palotára kijovének,

egész nap magánossan való dolgai körül eö Felsége fog-

lalatoskodván. Mái nap Méltóságos Generalis iffiabbik

Barkóczy Ferencz Ur a' Felsö Táborrál az Udvarhoz

érkezett.

17. A külsö Országokban való Correspondentiáknak

elkészitése körül eö Felsége foglalatoskodván, egész nap

a1 körül munkálkodott. Mái nap Dobozy István Debre-

czeni Fo-Biró az Udvarhoz érkezett.

18. A Secretáriusok által tett propositióknak resol-

válásában eö Felsége foglalatoskodván, majd egész nap

magánossan való dolgaiban is occupálódott. Mái nap Nem-

zetes Vitézlo Clement János Danszka felé expediáltatott.

19. Maganos dolgai végben való vítele után a' Fel-

séges Fejedelem Károlybál megindult, és vadászatban

toltvén ideit, éczakára Majténban ment.

20. Majténbúl korán regvel megindulván, Szatmár

felé vadászva ment, az honnét is Kornétássan eö Felsége

eleiben azUdvariak és körül levo katonaság seregenkmt

menvt-'n., mintegy két ora tájban beérkezett. Mái nap

egy Németh Tiszt Musqva Curírrel az Udvarhoz jött.
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21. Alterátiót szenvedvén a' Felséges Fejedelem, pub-

licumra ki nem jött, hanem magánossan való dolgai kö-

rül foglalatoskodott.

22. Az Erdélyi Urakkal eö Felaége Conferentiát

tartván egész délig, azután szüutelen való irásokban és

dictálásban egész nap foglalatoskodott. Mái nap Méltó-

ságos Fo-Generális Ur Curírje az Udvarhoz érkezett.

23. Szüntelen való dictálásban és irásokban is eö

Felsége foglalatoskodván, egész nap a' körül occupá-

lódott. Mái nap Tekéntetes és Nagyságos Palocsai György

Brigaderos az Udvarlioz érkezett.

24. Idein-korán eö Felsége vadászni kmienvén,- dél-

után visszajött, és Fejedelmi Asztalához leült.. Felkelvén,

sok Országos dolgai körül foglalatoskodott, és Méltóságos

Generalis Károlyi Sándor Urral conférait.

25. A Secretáriusok által tett proposítióknak resol-

válásában eö Felsége foglalatoskodván, magánossan való

irásiban is occupálódott, kinek végbenvitele után Feje

delmi Asztalához leült. Asztal után egy kis déli álmot

alutt, az kibül felébredvén, könyvek olvasással mulatta

magát, sokáig conferálván Méltóságos Generalis Károlyi

Sándor Urral is. Mái nap Urunk eo Felsége Constanti-

napolis Residense : Nemzetes Vitézlo Pápai János, Ha-

vasalföldön által az Udvarhoz érkezett, és Berzomiel (Bar-

sonville) nevo Franczia Insenír ís.

26. Idein-korán eö Felsége devótióját elvégezvén,

Pápai János Urnak Audientiát adott, az kivel is sokáig

conferálván, Erdélyi Urakkal való Sessióban beült.

27. Magánossan való dolgai után a' Felséges Feje

delem mulatságnak kedvéért vadászni kiment, és onnét

alterátiójára nézve estve felé visszajovén, lenyugodot't.

Mái nap Tekéntetes Nemzetes Vay Adám Udvari Fo-

Marsalk Ur az Udvartúl a' maga Jószágában mcnt. —

28. és29. Alterátiójára nézve eö Felsége publicumva

ki nem jött, hanem a' Levelek dictálásában és könyvek

olvassásában occupálódott. 29. Tekéntetes és Nagyságos

Budetfni Szunyog Gaspar Urat hozták az Udvarhoz,
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30. Eö Felsége jobbacskán érezvénmagát, felöltözett

ugyan, de publicumra ki nem jött, Levelek dictálása kö

rül occupálódván. Mái nap Nemzetes Vitézlo Кray Ja-

kab az Udvarboz érkezett.

31. A Felséges Fejedelem eret vágatván,jobbára mind

ágyban hevert, Levelek dictálásában mindazonáltal fog-

lalatoskodott.

NOVEMBER.

1. Nebezen épülvén fel az alterátiójábúl eö Feleége,

mái nap is mind fcküdt : a' Secretáriusok által tett pro-

positiókat mindazonáltal resolválván, és Leveleket is

dictálván.

2. és 3. Felöltözvenaz Felséges Fejedelem: betegsége

által elmulatott dolgoknak végbenvitele körül, és Secre

táriusok által tett propositióknak resolválásában is fog-

lalatoskodott. 3. Udvari-Kapitány Vay Adám Ur vissza

az Udvarhoz érkezett. —

4. Az Isteni-szolgálat után a' Fianczia Generalis eo

Felségéhezbémenvén,sokáig ott volt, azután penig az Er-

délyi Urak confluaivan, ebéden is bennmaradtak eö Fel-

eégénél. Mái nap Rotenstein nevö eö Felsége Inzenírje

érkezett, a' ki az Ujvári obsidióban dicséretessen vi-

selte magát.

5. Szüntelen való dictálásban eö Felsége egész délig

foglalatoskodván, mivel azonkivül is böjtölt, mulatság-

nak kedvéért sétálni kiment, és onnét épen csak estve

felé visszajött. Mái nap Kiszel nevö eö Felsége Bejárója

az Udvarboz érkezett.

6. A Felséges Fejedelem magánossan való dolgai

után vadászni kiment, és ott egész estig késett.

7. Kölöm-kölömfele dolgainak végbenvitele után,

nuilatságnak kedvéért sétálni ebéd után ment, ев onnét

joven, magánossan dolgai körül foglalatoskodott.Mái nap

Méltóságos Generalis Pekri Lörincz az Udvarhoz ér

kezett,
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8. Az Intimum Archivumának rendben való vítele

körül foglalatoskodván, az Erdélyi Urakkal is Conferen-

tiát tartott eö Felsége, kinek végbenvitele után Fejedelmi

Asztalához vélek együtt leült. Asztal után magánossau

való dolgokban eö Felsége foglalatoskodott. Mái nap

Qvártélymesterek eló're Tályára mentenek, az pro 22-da

birdetett Ország-Gyíílésre való szállásokat az Udvarnak

és a' Státusoknak is készíteni.

9. Idein-korán eó' Felsége vadászni kimenvén, egész

Bötet estig ott késett, az honnét is visszajovén, Fcjedelmi

Asztalához leült.

10. Az elmúlt napokban némi-nénvíí Gyalog-Granaté-

ros Tisztek excessussi iránt Judicium Bellicum, más Regi-

mentekboloszvehivottTisztekjelenlétében,TekéntetesUd-

vari Fö-Marschalk Vay Ádám Ur Praesessége alatt ce-

lebráltatván, és mái nap eö Felsége eleiben is transmit-

táltatván: a'Torvényt annak egészlen való revisíója után

minden punctumiban approbálta, és azután Erdélyi Urak

kal Fejedelmi Asztalához leült. Asztal után Méltóságos

Generalis Károlyi Sándor Ur érkezvén, együtt sokáig

beszclgettek, és estvefelé az Erdélyi Urakkal Confercn-

tiát tartatott.

11. Magánossan való dolgai utáneo Felsége Temp-

lomban ment, az bonnét visszajovén, Fejedelmi Asztalá

hoz Méltóságos Generalis Károlyi Sándor, Barcsay Ab

raham, Toroczkay János és némely Foember-szolgáival

leült. Asztal után Méltóságos Generalis Károlyi Sándor

Urral conferálván, sokáig együtt valának. ■—

12. Az Erdélyi Urakkal a' Felséges Fejedelem Con -

ferentiát tartván, két óráig délután consultálódtak, kinek

és egyéb maganos dolgainak végbenvitele után a' vadá-

szat kedvéért Eger nevo Faluban Méltóságos Generálissal

és Commendérozott Udvariakkal ment.

13. Az Udvari Kapitány az egész Fejedelem eö

Felsége Udvarával, Commendérozott Hadakkal, és könnyö

Bagáziával Károly felé megindult, a több nehéz Bagá-

ziát, és a' Nemes-Compániát is Szakmártt hagyvan ; eö
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Felsége peiiig egész nap vadászván, késon estve Mada-

rász nevö Faluban érkezett, es ott meg is halt. —

14. Madarászrúl eö Felsége megindulván, egész

Károlyig vadászott, az hova is késon estve érkezett. —

15. Szüntelen való foglalatossági miatt a' Felséges

Fejedelem mái nap Károlyban subsistait, délután niust-

ráltatván Bagossi Pal Brigadíros Gyalog-Regimentjét

16. Idein-korán megíújván a' készülot: a' Bagázia

ugyan jókor ment , maga penig a' Felséges Fejedelem

dolgainak végbenvitele után megindult, és Kis-Lökre dél

után érkezett.

17. Kis-Litérül Balsára. 18. Balsárúl Sáros-Patakia.

19. Jóllehet a' Felséges Fejedelem az egész Státu-

soknakTályáraOrszág-Gyülésétterminálta volna: mind-

azonáltal az alkalmatlan szállásra nézve tetczett Sáros-

Patakra transferálni azon Conventust; azért a' Szállások-

rúl és egyéb azon Concursushoz való requisitumokrúl

tévén disposítiót, a' Franczia Generálissal sokáig szól-

lott, aunakutánna penig Méltóságos Fo-Generális super-

veniálván, egész éjfélig' együtt conferáltak. Mái nap

Brenner Szepessi Praepost, és Bécsbül Tolvay Gábor az

Udvarhoz érkezett.

20. Eö Felsége szüntelen való Conferentiában occu-

pálódván Méltóságos Fó'-Generális Urral, aunakutánna eó'

Excellentiájával és egyéb Uri 's Förendekkel Fejedelmi

Asztalához lettlt. Asztal után ugyan a' köriil foglalatos-

kodván, együtt egész estig valának. Mái nap Méltóságos

Generalis Károlyi Sándor Ur eö Felségéhez érkezett, és

némely Förendek is Nemes Zemplén-Vármcgyébííl.

21. Tolvay Gábornak eö Felségénél Audientiája

lévén, sokáig benn volt Méltóságos Fo-Generális is, azu-

tán penig Méltóságos Generalis Károlyi Sándor Ur

bémenvén, együtt consultálódtak sokáig. Asztal után

sokféle dolgok köriil foglalatoskodván, azokban occupá-

lódott. Mái nap Moryában fogságban tartatott Toporczi

Görgey János *).

•) Itt két sor az eredeti kéjsiratbau is betbltetlep maifHclt,
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22. Némely Nemes Vármegyék compareálván, per

deputátos, magokatUdvari-Kapitány Urnak insinuálták ;

a Felséges F ejedelem penig délután a' Méltóságos Gene-

ralis Urakkal kimenvén, jókor béjott, és szüntelen Con-

ferentiákban foglal atoskodott. Mái nap Méltóságos Petes

Püspök, Kálmánczay János Senator Ur, és Jánoky Sig-

mond az Udvarhoz érkezett.

23. A' Felséges Fejedelem korán regvel Missét hall-

gatván, Keczer Sándor Urral az concurrálandó Statusok

subsistentiájárúl, és Fejedelmi Udvara rendlasárúl (rend

íartásáról ?) is, sokat discurált, azután Görgei Urai-

méknak Audientiát adván; annakutánna vadászni ki-

ment Méltóságos Fo-Generális Urral, az honnét késon

estve visszajött. Mái nap M. Gróf Csáky István Senator

Ur, Zennyei István ....*)

24. Egynéhány rendbéli Nemes Vármegyebéliek

compareálván, eö Felsége Udvarlására mentenek a' Vár-

ban, kiknek Audientiát adván, annakutánna magánossan

való dolgai körül, és Méltóságos Generalis Károlyi Sán

dor Urral való Cpnferentiában foglalatoskodott. Mái nap

Tekéntetes Soós István Senator Ur érkezett. —

25. A Felséges Fejedelem sok derék Országos dol-

gokban í'oglalatoskodván, némely Senator Uraknak Au

dientiát adott, az kikkel discurálván, Fejedelmi Asztalá-

hoz Méltóságos Petes Itíspokkel, Oberster Szalay Pállal,

és egyéb Fo-ember-szolgáival leült. Asztal után Méltó

ságos Generalis Károlyi Sándor Urral sokáig conferál-

ván, maganos irássi körül is foglalatoskodott. Mái nap

Méltóságos Generalis Eszterház Daniel Senator Ur, és

Praeses Klobusiczky Ferencz Urak, más Nemes Várme-

gyebéliekkel érkeztenek.

26. Szüntelen való dolgaiban a' Felséges Fejedelem

fóglalatoskodván, sok Nemes Vármegyék embereinck Au

dientiát adott : bolnapi naprakilencz órára az elsoSessiót

Cancellárius Zennyei István által intimáltatván. Mái nap

Tekéntetes és Nagyságos Hellempach, Nemzetes Benkízky

*) bmét egy sor betöltetlcn maradt.
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László Senator, és Nemes Honth-Váimegyebeliek is ér-

keztenek. —

27. A tegaapi réndeles szerint az mely Státusok

öszvegyültek a' Palotára, concurrálván, Méltóságos Can-

cellárius Ur rendelésébííl rendre eloszólíttattak ; mivel

szállásokon más helységekben levo távul-léte miatt min-

nyájan nem compareálhattak : az publica propositiókat

másnapra 's nagyobb freqventiára e# Felsége halasz-

totta, kiadván a' parancsolatokat, hogy a' kik niegérkez-

tenek és Qvártélyokon vannak : minnyájan jelen legye-

nek ; a' Sessió solváltatván, Fejedelmi Asztalához leült

MéltóságosGrófCsáky Istvánnyal, Petes Püspökkel, Ge

neralis Buday Istvánnyal, Oberster Szalay Pállal és több

Fo-ember-szolgáival. Mái nap MéltóságosFo-Generálisné

Asszony a' Városra érkezett.

28. A Státusok, az kik az ellenség miatt ezen Or-

szág-Gyíílébére concurrálhattak, az Palotára confluálván :

közikben ehö Sessióra a' Felséges Fejedelem is jelenlévo

Senator Urakkal jött, hálát adván az Istennek, hogy ha>

zafiuságokrúl és Confoederatióbéli kotolességekrííl meg-

emlékezvén, a' köz haza javának folytatását ezen indicált

Ország-Gyülésnek alkalmatosságával szivekhez eresz-

tették, és eö Felsége annak minden úton-módon kivánó

kormányozássát secundálni kivánják ; mely eö Felsége

Atyai, hazájához való gondviselését Méltóságos Cancel-

lárius Zennyei István Ur, az Ország is képében, köszönven,

közönsegessen minnyájokat tapasztalt kegyelmességében

ajánlotta, 's hosszu életét 's dolgoknak szcrencsés folyá-

sát apprecálta ; melyre nézve legelsöben is hogy az Ür-

Isten haragját a' szegények nyomorgattatása által na

gyobb boszúra ne ingereljük, 's az egész Ország tudhassa:

az Imposítiók és egyéb Proventusokhova lettenek ?'s ne

gondolja senki, hogy eö Felsége azokat, vagy mások,

a' mint némelyek balitélettel vannak, magaprivátumára

akarták volna forditani, — kegyelm essen megparancsolta,

hogy mind Oeconomiális, mind Commissariátusságbéli

Tisztek, ugy a' Bányák Administra tora Hellempach super

omnibus perceptis et crogatis publice számot adjanak ;
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mely eÖ Felsége kegyes intentuma hogy annyival hama-

rébb és hathatósabban véghez mehessenra' Nemes Com-

missariátusság részértíl való ratióknak megvisgálássára

Méltóságos Cancellárius Zennyei Istvánt, Petes Püs-

pöket és Soós Istvánt, az Oeconomieum és Bányák részé-

rül Praeses Klobusiczky Fereuczet, Jánoky Sigmondot

és Beniczky Lászlót Urakot kegyelmessen rendelte, — ugy

hogy eö Felségének és az egész Országnak repraesentál-

ják ; kit a' végre eö Felsége kegyelmessen kiván cffec •

tusban vítetni, hogy akár azUr-Isten a'békességet közö-

líteni fogja, akár penig reánk dühöskedö Német fegyver-

nek ellent állani tovább iskénszeréttetilnk: mindenek jó

rendben íolyjanak. ASessió 12 órakor solváltatván, eö

Felsége Méltóságos Petes Püspökkel, Jánoky Sigmonddal,

Bay Mihállyal és egyéb Fó'-ember-szolgáival Fejedelmi

Asztulához leült. — Asztal után Méltóságos Fo-Generá-

lisné Asszony eö Felsége udvarlására menvén, annak el-

menetele után magánossan való dolgai körül fogla-

latoskodott.

29. Kilencz ora tájban concurrálván a' Státusok, az

ratiók exigálása eránt való Ideát praesentálták a' Depu-

tátusok ; az kit is approbálván, a' szerint exigálását eö

Felsége kegyelmessen parancsolta, ugy is a1 Nemes Vár-

megyék részérííl emergált Szegények Contributiója kö

rül rovidségcket exprobrálta, példát kivánván statuálni :

mivel minden igyekczeti eilen eö Felségének ezek lötte-

nek ; hogy azért foldnépe ne idegeníttessék, remediumot

tett azok eránt eö Felsége. — Mái nap Tekéntetes és Nagy-

ságos Andrássi Gryörgy az Udvarhoz érkezett.

30. A Deputátusok a' ratiók exigálása körül fogla-

latoskodván, eö Felsége a1 FrancziaGrenerálissal, és egyéb

Fö-rendekkel conférait.

DECEMBER.

1. Jóllehet a Státusok a' Vár Palotájára confluál-

tak. olly igyekezettel,hogy a' Felséges Fejedelem közik
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ben kijön : mindazonáltal Senatoriális Conferentiát az el-

lenség által offerált Armistítium, és aztat következendö

BékességTractája eránt tartatván, a'Státussok — minek-

utánna postírungban levo hadak intertentiója eránt dis-

curáltak volna — eloszlottak a' magok szállására. Mái nap

N. Thurócz-Vármegye compareált.

2. Az Isteni-szolgálat után a1 Felséges Fejedelem Asz-

talához MéltóságosFo-GenerálisUrral és az Asszonnyal, és

Franczia Generálissal is leült. Asztal után penig szüntelen

való Conferentiában foglalatoskodott, Mái nap Nemes

Arva és Liptó-Vármegye compareált.

3. Az Armistítium punctuminak concinnálása körül

a' Felséges Fejedelem Tekéntetes Senátussal foglalatos-

kodván : a1 Státussok a' Postírungok Subsistentiájok körül

occupálódtak ; hogy azért az melly Vármegyékben van-

nak, azok tellyességgel el ne pusztuljanak , segitsé-

gül a1 más Vármegyébül minden 30 Dica után egy kö-

böi Gabonát 's öt font hust rendeltek akár pénzííl, akár

in natura administrait atrii. Mái nap Tekéntetes Senator

Ur Gerhard György , és Otlik György Hopmeeter com

pareált.

4. A' Státusok a' Palotára confluálván, minekutániía.

a* sok kiáltásokkal és ellenkezö discursusokkal az

Postírung subsistentiájárúl, senki messze való voltával, ki

tehetetlenségével, ki kiszorult Nemességnek Intertentió-

jával mentvén magát, semmi állandóságot nem végezhet-

tek : a* Felséges Fejedelem az egész jelenlévo Senátussal

kijött, és declarálván az Isten igaz itéletibííl büneinkért

reánk szállott sulyos ostorát, hogy tudniillik az ellenség

látván szivünknek a' köz haza javának munkálkodtatá-

sában való megcsokkenését, és hirére való nyomulásun-

kat: most oily Armistítiumot proponál, az melly által

szokott practicái által körben vévén, és magát megerösit-

vén, annyira inducállyon bennünket , hogy kéntelenek

legyünk akármely tractatussát acceptáhii, és idövel, nya-

kunkban vetvén jármot, magunkat és maradékinkat örö-

kös rabságra veasen; hogy azért mindezeket antever-

tálhassuk, és az ellenséget a' jó Armistítiumra és forma
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lis Tractatusnak ineálására Magyarhoz illö resolutiónkkal

húzhassuk: Istentinkben 's igaz igyiinkben bizván, min-

nyájan insurgállyunk, és ezen Ország-Gyülésbííl indul-

junk ellene ! Mellynek annuálván és felkiáltván az egész

Státussok : kiki életit letenni édes haza szabadsága

mellett, és vérétkiontani i-esolválta ; melly resolutióra a'

Szent és Seregeknek Ura, Istene segéllye minnyájokat, és

kivánt végét engedje. Ennekutánna a' Sessió solválta-

tott, más napra halladván. —

5. Ha szintég az Armistítiumnak nem succedálása

által minnyájoknak ¡nsurgálni is kellenék, kivántatván

mindazonáltal a' hadak fizetésére subsídium: annak

proportionate való concurrálássát ki porta, ki Dica sze-

rint ezután folytatni vitatta; melly modalitásson meg

нет alkhatván a' Státussok, a' Felséges Fejedelem az

devalvált Dicák szerint való praestatióját javallotta, de-

multatván minden Nemes Vármegye notabilis summát,

ugy hogy ak'tr Dica, akár Porta szerint, akár más mo-

dalitással a' Nemes Vármegye folytassa, 's idövel Orszá-

gastúl olly Ideát szabjanak, melly által legigasságosabban

practicáltassék. Ezen Sessióban az élevait pénz is régi

módra reducaltatott. Mái nap Méltóságos Gróff Generalis

Pekri Lórincz az Udvarhoz érkezett.

6. A' Secretáriusok által tett propositióknak resol-

válásában a' Felséges Fejedelem occupálódván, sokak-

nak Audientiát is adott, és Méltóságos Fo-Generális Ur

joven, a' Felséges Fejedelemmel együtt Templomban az

egész Fejedelmi Udvarával ment; az bol is Missét és

Praedicátiót nagy devotióval hallgatván, Szent-Miklós

poharára Méltóságos Fo-Generális Ur szállására ebédre

ment eö Felsége ; onnét késím estve visszajovén, maganos

dolgai korííl foglalatoskodott. Mái nap Kassárúl Bezerédy

Imrét, Bottka Adámot, Szegedi Ignáczot, Postényit, és

Ujkéri Jánost vason hozanak és Tömlöczben bévetének,

míglen Türvénnyek szolgáltatik.

7. A' Státussok a' Palotára confluálván: azon Nemes

Vármegyékre, az kikben az ellenség nem pénétrait, tür-

■ hetö 6s a' magok akaratty ok szerint való Qvantumot fel
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Vetettek, nem akarván a1 Felséges Fejedelem, hogy ezeil-

túl, ugy a" mint ezelött, a' Nemes Vármegyék aggravál-

tassanak, — és a'szegénységlamentátiójaishogy eltávoz-

tassék.

8. A' Felséges Fejedelemnek ma kiváltképpen való

devótiója lévén, az örög Templomban Sáros-Patakon

communicált is, az honnét visszajovén, Fejedelmi Aszta-

lához leült némely Senator Urakkal, és Foember-szolgái-

val is. Asztal után Méltóságos Generalis Károlyi Sándor

Ur érkezvén, vele, és Méltóságos Fo-Geneíális Urral tiz

óráig estve conférait eíS Felsége.

9. Az Isteni-szolgálat és dolgainak végbenvitele

után a' Felséges Fejedelem Asztalához leült némely

Senator Urakkal és FSember-szolgáival, annakntánna

penig Méltóságos Ftf-Generális Urral, Generalis Károlyi

Urral conferentiát tartott. Mái nap Ersek-Ujvárról Limp-

recht Oberster az Udvarhoz érkezett. —

10. A' Statusok a' Palotára confluáltak, kik kozé

a' Felséges Fejedelem is kijovén, jelenlévii Senator Urak

kal tovább is a' Qvantumnak igasságossan Várniegyékre

való repartítiója kürííl foglalatoskodtak ; mely Sessiónak

is vége lévén, a1 Felséges Fejedelem magánossan való

irásokban occupálódott. Méi nap Szinyovszky Ur embere

eljött.

11. Kilencz ora tájban oszvegyülvén a' Statusok, a'

tavalyi Postírungban kölcsen vett gabonát felosztván

magok kozé, — kinek-kinek Contractussa szerint exolu-

tiójokat decernálták; nemkülümben sokan a' Hegyallyán

és másutt a' Nemesség pi'aetextussa alatt magokat mind

a' katonaságtúl, mind penig egyéb Contributiótúl meg-

vonván, subterfugiállyák : hogy azért az Országot ne

defraudállyák, tartozzanak Nemes Vármegye Testimoni-

alissával doceálni Nemességeket, az kik penig nem com-

probálhatnák, kötöleztesseuek minden Országos terhének

supportálására.' Mái nap Tekéntetes Nagyságos Briga

deros Príni Miklós, és Oberster Bessenyei az Udvarhoz

érkezett.
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12. A' Felséges Fejedelem a' Statussok köze kijö-

vén, a' Qvantumnak repartítióját, mellyet. a' Nemes Vár-

megyék eô Felségére biztak, elolvastatta ; annakutánna

a' hadak recrutázásán'l proponálván , igyekezvén min-

denképpen az ellenség incselkedésének obviálni, azaránt

való disposítiókat másSessióra hallasztotta, és ezen Nem-

zetnek maga eránt való diffidentiáinak okairúl sokat

szólott. Az Armistítium punctumi is olvastattak, kikbííl

megtetczett, hogy hacsak sincere akar tractálni a' Ma-

gyarokkal : nem talál semmi difficultást benne.

13. A' tegnap offerált Supplementumát a' Hadak-

nak, ugymint tizenkét ezer hajdút: a' Qvantum után,

minden 50 forint után egy hajdút computálván, repartiál-

ván, hogy a' soldosok eló'álli tás.sa alkalmatosságával mind

a' két részríÜ kereskedések eltávoztattassanak, mi módon

kellessék annale meglenni? mind a' Vármegyéknek, mind

a' recrutázó Tiszteknek Instructió kiadatottj kiket hogy

fegyveressen usque finem February a1 minémíí legigas-

ságossabb modalitással akármelly Nemes Vármegyének

fog tetezeni, eloállítsák, — determináltatott. Es mivel a'

királyi Városok igen megterheltetetteknek lenni megis-

mértettek : azoknak a' Qvantum után proveníalo hajdúk

immediate relaxáltattak, nemkülömben az melly Vég-

helyek a' Vármegyékben vannak, kik personaliter fegy-

verkeznek, azok a' magok seregei és ezerei recrutáztatá-

sára meghagyatattak,ugy mindazonáltal, hogya'mennyire

való azoktúl proveniálna, a' Nemes Vármegyéknek defal-

cáltassék. Ezek után a' Sessió solváltatott, és eó* Felsége

Méltóságos Fo-Generálissal, Méltóságos Károlyi Sándor

Urral, Petes Püspökkel és Praeses Klobusiczky Urral

's Foember-szolgáival Fejedelmi Asztalához leült. Estve

felé Bellica Conferentia tartatott.

14. A1 Felséges Fejedelem a' Consessusban béjovén,

hogy a' mindennémíí Tisztek és Districtuális-Commis-

sáriusok eránt a' Vármegyéktfíl percipiált Qvantumnak

erogatiója korííl : hová lött ? auspició tolláltassék, és se

a Felséges Fejedelem, se penig a1 Méltóságos Fö-Grene-

rális hogy abból semmit is a' magok hasznára nem for*
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dítottak, világosságra kijöjön : publice Districtuális-Coni-

missárius Darvas Ferencztííl strictissime számot vettek,

némely erogatióit nem acceptálván, a' többi eránt delibe-

rálván, hogy Tekéntetes és Nagyságos Klobusiczky Fe-

rencz Eperiestt némely deputatussokkal számot végyen.

15. Minekelötte a' Felséges Fejedelem a' Sessióban

kijött volna: Tekéntetes és Nagyságos Klobusiczky Fe-

renczet a' Senátori dignitással megtisztelvén, arra a'

hitet is letette ; annakutánna penig kijovén, a' sok Orszá-

gunk hasznára czélyozó dolgok között, hogy az Isten

kegyelmét, mellyet sok büneinkkel méltó boszúállásra

ingerlettünk, — igaz poenitentia által megcsendesítsünk,

és régi keresztények módgyára a' külsö jelek által is

másokat arra exstimuláljuk : mivel Istennek eö szent

Felségének bííneinkért felgerjedett haragját sok szeren-

csétlen Casusokban pénteken leginkább tapasztaltuk,

azon napot minden héten bôjttel és igaz poenitentia-tar-

tásssal néki szenteljük, hogy azáltal megcsendesedvén

Szent haragja, dolgainknak kivánt boldogulását érhessük;

kinek az egész Statussok consentiálván, peculiar is Statu-

tumot annak megtartására concinnáltak.

16. A' Secretáriusok által tett proposítióknak resol-

válásában a' Felséges Fejedelem majd kilencz óráig oc-

cupálódván, annakutánna Méltóságos Fo-Generáfis Ur-

ral, Károlyi Urral és több jelenlévcí Senator Urakkal

Templomban ment, az honnat is visszajovén, azok kozú'l

némelyekkel Fejedelmi Asztalához leült. Asztal után

magánossan való dolgokban egész estig foglalatoskodott.

17. Utolsó Sessiót a' Nemes Statussoknak eö Fel-

sége hirdetvén, nyolcz órakor confluáltanak ; az kik küzé

maga is eö Felsége kijovén, az decimalitás iránt való

sok hosszas discursusok után, melly által a1 Felséges

Fejedelem az Ország terhét konnyebbíteni akarta, az

Concludált Deliberatiókat elolvastatott, az kiket is modi-

ficálván, az Felséges Fejedelem ezen Concursusnak okát

és baza dolgaiban való szives fáradozását declarálta,

kinek Bzeretetétííl sem a' félelem, sem erosség, sem sze
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génység eoFel'ségét el nem változtattya ; kinek boldogu-

lására hogy az Ur-Isten minnyájunkat segitsen, szive

szerint kivanta. Mai nap Nemzetes és Vitézlo Vay

László Oberster az Udvarhoz érkezett.

18. Vége lévén tegnap a' publica Sessióknak, a1

Nemes Vármegyék követtyei eö Felségétül elbucsúztak,

hanem Senatoriális Deputátió tartatváu, abbúl késon el-

oszlottak. Azalatt mivel az elmult napokban néhai Nem

zetes és Vitézlo Bezerédy Imre, Nemzetes Bottka Adám

Vice-Colonellus, Nemzetes Szegedy Ignácz Fo-Stráza-

mester, Ujkéri János és Postényi Hadnagyok, és ugyan

említett Bezerédy Imre Oberster és Brigaderos Regimen-

tibül való Tisztek dolgában, az haza eilen való árultatá-

sában tapasztaltatván , melyek nemcsak a' magok sze-

mélye szerint való odaállásával az ellenség merges

igéretire nézve a' Dunántúl való Hadaknak confusiót, de

az egész ott levo Corpusnak veszedelmet causálni akar-

tak : Méltóságos Generalis Eszterház Daniel Mezei-Mar-

salk sok *) alatt Regimentekbéli Tisztekkel és némely

Senátorokkal Torvények folyt, 's halálra itéltettenek ; tiz

ora felé a' fogságbúí sok szép Istenes imádsági és ke-

resztény készületi után a' szekérre feltétetvén, executióra

a' Varos piarczára kivitettettek, az hoi is a' Generális-

Auditor a' Sententiát elolvasván, és Nemzetes Vitézlo

Kajaly Pal Hadi Fö-Auditor a' pálczát ketté-torvén,

elóbb Bottkának , letérdepeltetvén veres posztóra , sok

száz ember concursussában a' fejét a1 hohár elütette,

annakutánna penig Bezerédynek, jóllehet nem egészlen, de

semmi kínlódása nem volt, hanem azonnal megholt; az

kiket is a' hajdúk vasakkal és bilincsekkel együtt ott

levo koporsókban bétévén, Templomban bévitték, a'

Criptában eltemették. A' háromnak gratiája lött. E' volt

azon hires vitéznek Bezerédy Imrének tragicus exitussa,

az ki a' maga dicséretes édes hazája mellett való csele-

kedetivel Europában egész Tartományokat bétoltette,

maga kezével kaprálokon felöl hetvenkét elleneég-Tisz

*) Egy bzó kiroaradt-

12
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tet levágott és megölt , szerencséje oily lévén, hogy hi-

rére nézve az ellenség rettegte. Illy Magyar Herculest

az ellenség a' hazának megirigyelvén : a' kit a' maga

fegyverével meg nem gyözhetett, színes és hamis igére-

tekkel sok esztendoktííl csalatván, végre ugyan elejtette,

és édes Nemzeti eilen való defectióra inducálta; az kit is

a' maga Tisztei észrevévén, megfogták, Méltóságos Esz-

terház Antal Urhoz vitték, és ide eö Felségéhez küldet-

ték. Szánnya leten esetit, 's minden igaz Magyart a' haza

árultatásátúl Örizze meg ; szánnya valóban az is személyét

és dicso cselekedetit, a' ki irta: de az árultatását irtózza

és abominállya.

19. A' Felséges Fejedelem maga privátumi körül

sokáig foglalatoskodván, tizenkét ora tájban Méltóságos

Udvari-Kapitány és Páter Kéri Ádámmal Fejedelmi

Asztalához ledit. Asztal után sok hadi Tiszteknek Audi-

entiát adván, estvefelé Méltóságos Fo-Generális látoga-

tására ment.

20. Egész nap Métóságos Fo-Generális Urnál con-

sultatió volt.

21. Az Isteni-szolgálat után a' Felséges Fejedelem

Granatéros-Lovasokkal és egész Fejedelmi Udvarával

kornétássan Patakrúl megindulván, az útnak alkalmat-

lan voltára nézve késtm estve Bacskára érkezett, az hol

meg is hált, a' Commendérozott hadakat köriilbelöl való

Falukra szálíttatván.

22. Idein-korán a' tegnapi rend szerint megindul

ván, éczakára Nagy-Dobronyban érkezett a' Felséges

Fejedelem.

23. Az Isteni-szolgálat után Nagy-Dobronybill meg

indulván, Munkács-Városára délután három ora tájban

érkezett a' Felséges Fejedelem.

24. 25. 26. 27. 28. A' Felséges Fejedelem devotióit

elvégezvén, maganos dolgai körtll foglalatoskodott. 27.

Szinyovszky Uram embere jött.

29. Magánossan való dolgokban eö Felsége fogla

latoskodván, egész nap publicumra ki nem jött.
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30. Az Isteni-szolgálat es egyéb dolgainak végben-

vitele után a' Felséges Fejedelem eret vágatott, kire

nézve csak magánossan evett, s* ma semjött ki publicumra.

31. A' Secretáriusok által tett proposítióknak re-

solválása körül a' Felséges Fejedelem foglalatoskodváu,

maganos irássi körül is occupálódott. Mái nap Tekénte-

tes és Nemzetes Vay Adám Udvari Fö-Marsalk és

Kapitány Ur által az egész Udvariak eö Felségétííl el-

bucsnztak, fogyatkozásirúl kovetvén, 's tovább való ke-

gyelmességében ajánlván magokat,— az kiket is jobbára

eö Felsége megmarasztván , conventionális fizetésekrííl

contentáltatta , 'я némelyeket penig eleresztvén, Regi-

mentekben applicáltatta.

12*



Anno 1709. Januarius.

1. A Felséges Fejedelem, a' Trombitások és egyéb

Musikások új esztendöt üdvözölven, minekutáníia ielkölt

volna, Tekéntetes Udvari-Kapitány Ur is az eleikkel az

Udvariaknak eö Felségéhez bémenvén, az egész Udvara

nevével üdvözlette, az kire is szépen és kegyelmessen

felelvén eö Felsige, és minnyájokhoz kegyelmessen magát

mutatván, magánossan discurált Udvari-Kapitány Ur

ral. Annakutánna az egész Udvaraval Temploraban ment,

és ott devótióját elvégezvén, a' Franczia Generálissal,

Bercsényi Urfival, Bay Mihállyal és egyéb Fö-rendekkel

Fejedelrai Asztalához leült. Asztal után magánossan való

discursusokban a' Franczia Generálissal occupálódott.

2. Ideín-korán devótióját elvégezvén eö Felsége, va-

dászni kiment, az honnét éppen estve visszatérvén, Feje-

delmi Asztalához Méltóságos Generalis Pekry Lörincz

Urral, Gróf Bercsényi Lászlóval, Príni Farkassal, Bay

Mihállyal és Pater Kérivel leült. Asztal után a' kártya-

játékban egy kevéssé magát mulatván, nem sokára le-

nyugodott. Mái nap Szinyovszkyné Asszonyom eö Nagy-

sága erabere bizonyos Levelekkel az Udvarhoz érkezett.

3. Ujonnan eö Felsége vadászni kiment, és onnét

éppen csak sotét estve érkezvén, Fejedelmi Asztalához

leült. Mai nap Nemzetes és Vitézlo Pápai János Erdélyi

Praefectus az Udvarhoz érkezett.

4. A Felséges Fejedelera idein-korán felkelvén, Mél

tóságos Udvari Fo-Kapitány Urral, Pápai Jánossal, és

Senatoriális Secretarias Aszalay Ferencz Urral Török-

Országi dolgok felöl consultatiót tartott, kinek végben-

vitele után Fejedelmi Asztalához leült,—Asztal után a' Sec-

retáriusok által tett propositióknak resolválásában és
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egyéb magánossan való dolgokban is eoFelsége foglala-

toskodván. Mái nap Nemzetes Vitézlo Kis-Marjai Albert

Erdélyi Vice-Praefectus az Udvarhoz érkezett.

5. Eö Felsége magánossan való dolgainak folyta-

tása körül foglalatoskodván, Szinyovszkyné Asszonyom

és egyéb Lengyel Urak jövetele alkalmatosságával ex-

cipiálása eránt disponált, és annakutánna Fejedelmi Asz

talához leiilt sok Ûri 's Fö-rendekkel, — Asztalután ma

ganos dolgai körül occupálódván. Mái napM. Szinyovsz

kyné Asszony embere eó' Felségéhez érkezett, a' kinek

azonnal Audientiája Ion.

6. A Felséges Fejedelem némely expectans Nemes

Iffiaknak a' Nemes Compániában való béállitássát mái

napra rendelvén, jelenlétiben az egész Compániának so-

lenniter lött meg elöbbeni pi*acticált mód szerint az

Instellatiójok, . kinek végbenvitele után mirideniknek kö-

zülök egy par Puskát (pisztolyt), Karabélyt és Pantal-

lért eoFelsége adatott.

7. Maganos irási körül eö Felsége occupálódván,

egész nap, sokaknak Audientiát is adott. Mái nap az Er

délyi kibujdosott Uraknak feles ezer kosókat és pénzt is

adott ajándékon eö Felsége, jóllehet eleitííl fogvástmajd

minden emberhez, de kivált érdemesekhez kegyelmessé-

gét mutatott eö Felsége, a' kiért az Isten boldog elöme-

netellel álgya meg eö Felségét, és hosszu Országlással !

8. A Felséges Fejedelem felkelvén és devótióját el-

végezvén, a' maga szenelö szobájában ment, az hova is

a' Franczia Generalis joven, egész délig beszélgettek

együtt, azután Fejedelmi Asztalához leülvén. Asztal után

Nemzetes Vitézlo Ráday Pal Director és Pápay János,

Udvari-Kapitány Urral bémenének, és ott sokáig valá-

nak. Mái nap Nemzetes Vitézlo Krucsay István Senato-

riális Secretárius Eperies felé elment.

9. Magánossan való irássi körül a' Felséges Fejede

lem foglalatoskodván, 12 órakor Méltóságos Generalis

Pekri Lörincz Urral és több Fo-ember-szolgáival Feje

delmi Asztalához leült. Asztal után penig a1 maga privata
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Oeconomiájának jó rendben való reductiójában foglala-

toskodott ; egész estig tartott a' Conferentia.

10. Külöm-kölöm féle dolgokrul a' Felséges Fejede-

lem Méltóságos Udvari-Kapitány Urral, Director Ráday

Pállal, Aszalay Ferenczczel Conferentiát tartván egész 12

óráig : Méltóságos Fo-Generális Ur Ungvárrúl superve-

niált, az kivel is egy kevesék discurálván eö Felsége,

Fejedelmi Asztalához leült. Asztal után mind együtt con

férait eö Felsége Méltóságos Fo-Generális Urral. Mái

nap Méltóságos Gróff Csáky Mihály Ur Generalis, és Bri

gaderos Balog István az Udvarhoz érkezett.

11. A Felséges Fejedelem Méltóságos Fo-Generális

Urral vadászni kimenvén, éppen csak sotét estve vissza-

jöttek. Mái nap Tekéntetes és Nagyságos Prínyi Miklós

Brigaderos Ur az Udvarhoz érkezett.

12. Szüntelen való Conferentiában .Méltóságos Fo-

Generális Urral, Udvari-Kapitánnyal a' Felséges Fejede

lem foglalatoskodván, magáaossan azután eVett, Méltó

ságos Fó'-Generális Ur penig némely Generálisokkal a'

Palotán. Asztal után a'Lovak cxercítiumát nézvén a' Fel

séges Fejedelem, ismét maganos dolgaihoz hozzá-látott.

Mái nap Postan mindenfelé Curírok expediáltattak.

13. Külöm-kölömfele dolgoknak végbenvitele kö-

rül a' Felséges Fejedelem a' maga házábanoccupálódván,

Méltóságos Fo-Generális Urral is 's a' Franczia Généra

lisai sokáig conférait.

14. Magánossau való dolgainak végbenvitele után

a' Felséges Fejedelem vadászni kiment, az honnét éppen

csak estve felé visszajött. Érkezék azomban Méltóságos

Generalis Károlyi Ur is, az kivel, ugy Méltóságos Fo-Ge

nerális Urral is, eö Felsége sokáig conférait. Mái nap

Nemzetes Vitézlo Otlik György Hopmester eö Felsége

engedelmébííl Eperies felé ment.

15. A Felséges Fejedelem idein-korán felkelvén,

Méltóságos Fo-Generális Urral, Méltóságos Generalis

Károlyi Sándor Mezei-Marsallal 'в többekkel hadi Consul-

tatiót tartott, az kinek is vége lévén, Méltóságos Gene-

ralis Károlyi Sándor Ur ismét vissza Károlyban ment,
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eö Felsége penig Méltóságos Fö-Generalis Urral, Gene

ralis Pekri Lörinczczel és több Fö-ember-szolgaival Feje-

delmi Asztalához leült. Asztal után szüntelen való Confe-

rentiában eö Felsége foglalatoskodván, egész estig conti-

nuálta. Mái nap Lcícse tájárúl Staphétajott.

16. A sok Conferentia után a' Méltóságos Fö*-Gene-

rális Ur is Ungvárfelé elment, a' Felséges Fejedelem pe

nig magánossan való dolgai körül foglalatoskodott, és

annakutánna Fejedelmi Asztalához leült. Asztal után a'

Vár körül sétálni kiment, és onnét visszajovén, iráshoz

hozzá-fogott. Mái nap Méltóságos Generalis Teleki Mi-

hály, és CsákylstvánUr is az Udvarhoz érkezett.

17. A Franczia Generálissal a' Fels.'ges Fejedelem

sokáig conferálván, Fejedelmi Asztalához Méltóságos Ge

neralis Pekri Lórincz, Generalis Csáky István és Fö-em-

ber-szolgáival leült. Asztal után sokféle dolgokban fog

lalatoskodván, estig occupálódott. Mái nap Méltóságos

Generalis Károlyi Sándor Ur Curírje érkezett.

1 8. Az Idegen Országokban küldendö követeklnstruc-

tiójának concinnálásában fáradozván a' Felséges Fejede

lem, hogy a' sok mindennapi dologtúl kevés pihenést vett

volna magának : vadászni del táján kiment, és onnét éppen

csak estve visszajovén, Fejedelmi Asztalához leült. Mái

nap Nemzetes Vitézlo Bulyovszky Daniel és Láni Pal az

Udvarhoz érkeztek.

19. Az Intimum Archivumában tavalyi Expedítiók-

nak, és egyéb külsö Országokbál jött Correspondentiák-

nak jó rendben való vítele körül a' Felséges Fejedelem

foglalatoskodván, abban egész napot töltette. Mái nap

Tekéntetes és Nagyságos Príni Imre Ur az Udvarhoz

érkezett.

20. A Franczia Generálissal sokáig conferálván,

Misset hallgatott, kinek végbenvitele után Fejedelmi Asz

talához Méltóságos Generalis Teleky Mihály, Príni Imre

és egyéb Foember-szolgáival leült.

21. Sok Országos dolgokban egész пар a Fel

séges Fejedelem foglalatoskodván, estve felé mulatság-

nak kedvéért az egész paripáit niegjártatta, azután penig
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Udvari-Kapitány és Pápai János Urral sokáig confé

rait. Mái nap Méltóságos Cancellárius Zennyei István

Ur az Udvarhoz érkezett.

22. Idein-korán a' Felséges Fejedelem felkelvén, Mél

tóságos Cancellárius Zennyei István Urat hivatta, az ki-

vel is azalatt míg az Udvari Edictumok elolvastattak, be-

ezélgetvén, annakutánna Udvari-Kapitány Vay Ádám,

Krucsay Márton, Bulyovszky Daniel, és Secretárius Be-

niczky Gáspárral az privata Oeconomiájának jó rendben

való vítelértíl discurált; ennekutánna Fejedelmi Aszta-

lához Méltóságos Franczia Generálissal, Zennyei István-

nal és több Foember-szolgáival leült. Asztal után egész

estvélig magánossan való dolgokban foglalatoskodott.

23. és 24. Magánossan való dolgainak végbenvitele

körül eö Felsége foglalatoskodván , 24. délután sétálni

is kiment. Mái nap Méltóságos Generalis Károlyi Sándor

Ur Curírje érkezett, és Méltóságos Generalis Teleki Mi-

hály Pápay Jánossal a' Fényes Portara kovetségben

küldettettek.

25. Bizonyos delineatiók körül a' Felséges Fejede

lem occupálódván, Tekéntetes Udvari-Kapitány Urral

is egész estig discurált. Mái nap Mosqva-Országbül a'

Felséges Czar Consiliárussa, Cameráriussa, Oberstere : Te

kéntetes és Nagyságos Johan Fisser Lengyel-Országon

által az Udvarhoz érkezett, kinek becsületes áccommo-

dátiójárúl tétetett disposítiót.

26. A tegnap jött Mosqva Curírnek a' Felséges Fe-

jedelemnél Audientiája lévén, annakutánna magánossan

való irásokhoz hozzá-fogott, az kiket is 11 óráig conti-

nuálván, Fejedelmi Asztalához a' Mosqva Obersterrel,

Méltóságos Bercsényi Urfival és több Foember-szolgái

val leült. Asztal után a' Vár felé sétálni kiment, az hon-

nét visszatérvén, magánossan való dolgok körül foglala

toskodott. Mái nap Páter Brenner az Udvarhoz érkezett.

27. Az Isteni-szolgálat után a' Felséges Fejedelem

magánossan való irásihoz hozzá-fogván, azokat délig

continuálta» Délután penig a' Secretáriusok által tett

propositióknak resolválásában foglalatoskodott.
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28. A sok dolgoktúl egy kis pihenést vévén magá-

gának eó' Felsége, commendérozott Udvari népével és

Karabélyosokkal 's Granatérosokkal Bereg-Ujfalui Er-

dökben vadászni kiment, és éczakára a' faluban bément.

Az nap Méltóságos Szinyovszkiné Asszonyom embere eö

Felségéhez érkezett.

29. Viratta elött felkelvén a'Felséges Fejedelem, és

irássit elvégezvén, fölöstekem után a' Franczia Inzenér-

rel Beregen tul levo Uj-Kobányára ment, az kit is meg-

tekéntvén, vadászva visszajöve Munkácsra, a' tegnapi

Mosqva Posta által bozott Leveleknek olvasása körül

foglalatoskodván. Mai nap 25. praesentis érkezett Mos

qva Oberster visszament.

30. Az Isteni-szolgálat után a' Franczia Generalis

a' Felséges Fejedelemhez joven, sokáig beszélgetett, an-

nakutánna penig eö Felsége Fejedelmi Asztalához más

Uri és Foember-szolgáival leült. Asztal után Szinyovsz

kiné Asszonyom eljovetelére nézve a' bázakat draga

Kárpitokkal és ezüstes Mobiliákkal felékesítvén, az Ud-

variak a' körül foglalatoskodtak, eö Felsége penig niagá-

nossan való irásokban occupálódott.

31. Méltóságos Szinyovszkiné Asszonyt eö Nagy-

ságát várván a' Felséges Fejedelem, Szent-Miklósra elei-

ben ment Munkácsrúl, commendérozott Udvara népével.

FEBRUARIUS.

1. Mulatságnak kedvéért a' Savanyú-Vizhez kiment,

és onnét visszajovén, Méltóságos Franczia Generálissal

és Udvári Fo-szolgáival Fejedelmi Asztalához leült. Asz

tal után magánossan való dolgokban foglalatoskodott.

2. A1 kastélyban egész nap contineálta magát eö

Felsége.

3. Délig irások körül a' Felséges Fejedelem occupá

lódott, délután penig, mivel semmi hire nem vol< Méltó

ságos Szinyovszkiné Asszony jövetelinek , visszament

Munkácsra,
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4. Dolgainak végbenvitele után eö Felsége Rákos

felé vadászni kiment, és onnét estve felé visszatérvén,

magánossan való dolgai körül occupálódott.

5. Kölöm-kölömfele dolgokbau eö Felsége foglalatos-

kodván, délután Nemzetes Vitézlo Nedeczky Sándort és

Praefectus Krucsai Mártont Szent-Miklósra, hogy böcsti-

letessen Szinyovszkiné Asszony excipiáltassék, elöre-

kiildette.

6. Magánossan való dolgainak végbenvítele után

a1 Felséges Fejedelem is Szent-Miklósra ujonnan az egész

Fejedelmi Udvarával kiment, és ott kevés ideig subsis-

tálván, érkezvén hire eö Felségéhez a' Fejedelem-Asszony

jövetelinek: estve felé szovétnekek luellett eleiben ment ; a'

mint is sok Lengyelek eló're-jovén, niidön maga is közöl-

getett volna, a' Hintóbúl eö Felsége kiszállott, és a' Fe

jedelem-Asszony Szánjához menvén, szerencsés elérke-

zését apprecálta; annakutánna penig Szánban együtt

vele béülvén, Szent-Miklóssi kastélyában sok Lengyel

Urakkal és Marón nevíi Franczia Tiszttel bévitte, és

Fejedelmi módon accommodáltatta, ugy, hogy a' köz-

Lengyelek is javában a' hegyallyai bornak iván, és meg-

részegedvén, magok közett is vagdalkoztak. Mái nap

Méltóságos Fo-Generális Ur is Szent-Miklósra érkezett.

7. Mintegy tiz ora tájban a' Fejedelem-Asszony fel-

kelvén, a' Felséges Fejedelem Méltóságos Fo-Generális

Urral és Franczia Generálissal látogatására ment, az

hoi is sokáig discurálván, annakutánna Fejedelmi Aszta-

lához leült : elsö helyen ülvén a' Fejedelem-Asszony, mel-

lette egyfelöl a' Felséges Fejedelem, másfeló'l penig a'

Franczia Generalis, a' mellett Raczienszky Csehországi

Kapitány, Prényi Farkas, Zicsi Pal, Bercsényi Urfi ; más-

felöl Méltóságos Fo-Generális Ur, mellette Marón nevii

Franczia, Agnik Lengyel Feleségestííl. Asztal után Mun-

kácsra szánkáztak, Lovakot hajtván Méltóságos Fo-Ge

nerális Ur; az hova is érkezvén, két rendben álló кяр-

csosok közett felvezette a' garádicson a' Felséges Feje

delem az Asszonyt, és a1 szállásra békísérte. Mái nap
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Nemzetes Vitézlo Pápai Gaspar — Nándor-Fejérvári eö

Felsége Residense —jött az Udvarhoz.

8. A1 Felséges Fejedelem Méltóságos Fo-Generális

Urral majd egész estig conferentiát tartott. Mái nap

Nemzetes Vitézlo Dobozy István Debreczeni Fo-Biró az

Udvarhoz érkezett.

9. Magánossau való dolgokban eö* Felsége foglala-

toskodván és Dobozy István Debreczeni Fö-Bironak 's

másoknak is Audientiát adván, annakutánna Fejedelmi

Asztalához Méltóságos Szinyovszkiné Asszonyommal,

Lengyel Urakkal, és Fo-ember-szolgáival letilt. Mái nap

Méltóságos Fó'-Generálisné Asszonyom, látogatására, és

Otlik György Hopmester is az Udvarhoz érkeztek.

10. A' Felséges Fejedelem korán felkelvén, és devo-

tióját elvégezvén, Bartakovith Qáspárnak és Krenóczy

Istvánnak Nemes Nitra-Vármegyebélieknek Audientiát

adott, annakutána penig Missének ideje lévén, Méltósá

gos Fo-Generális Ur a1 Méltóságos Asszonnyal és az

egész Udvariak isa' Palotára concurra!van, devotizáltak,

kinek végbenvitele után Fejedelmi módon készített Asz-

talhoz leültek. Asztal után tánezban ercdvéu, jó kedvek

volt az Uraknak egész estig, annakutánna Merendát ké-

szétetvén, mely is mind sültbííl állott, az után kiki a'

maga szállására eloszlott. Mái nap Tekéntetes Nemzetes

Vitézlo Barcsay Mihály Török Császár Fó'-Vezér Követ-

tyével Szultán Achmettel az Udvarhoz érkezett.

11. A' Felséges Fejedelem tegnapi alterátiójára nézve

szokássán kivül késobben felkelvén, elsó'ben is Barcsay

Mihály Urnak , azután penig publice a1 tegnap jött

Török követnek is Audientiát adott, az ki is a' Fó'-Vezér

Levelét a' Felséges Fejedelemnek praesentálván , és

Török Tolmács által szólván, egy félóra után jött ki, és

ismét Hintóban visszament a' maga szállására. A' Fel

séges Fejedelem penig Missét hallgatván, jóllehet bójtolt,

de Szinyovszkiné Asszony kedvéért Asztalához leiilt.

Asztal után sokféle dolgokban íóglalatoskodott. Mái uap

Draguly Ezeres-Kapitány Torok-Országbúl az Udvarhoz

érkezett.
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12. Magánossan való irásokban a' Felséges Fejede-

lem foglalatoskodván : regvel, vége lévén a' farsangnak,

Fejedelmi Vendégséget a' Lengyeleknek 's jelenlévó'

Uraknak készíttetett, a' ki is véghezmenvén, egész éjfé-

lig tánczoltak az Udvariak, nézvén maga is a' Felséges

Fejedelem.

13. A' Török követet Fejedelmi módon megajándé-

kozván eö Felsége, Pápay Gáspárral együtt visszabo-

csátotta, maga penig etf Felsége Ungvárra Méltóságos

Szinyovszkiné Asszonyommal megindulván, késon estve

oda-érkezett.

14. & 15. Ungváratt mulatott eö Felsége, — oda-

érkezvén Nagy András, Méltóságos Károlyi Sándor Ur

Curírje.

16. Fölöstekem után a' Felséges Fejedelem Ungvár-

rúl megindulván, a' rosz útak és nagy vizek miatt késó'n

estve Munkácsra érkezett. Mái nap Tekéntetes Nemzetes és

Vitézl# Buday István Generalis az Udvarhoz érkezett.

17. A' tegnapi késon való jövetele után a Felséges

Fejedelem szokásánkivül tovább nyugodván, mintegy hét

ora tájban felkólt, és irásokhoz hozzá-fogván, egész 12

óráig continuálta; kinek végbenvitele utánMissére ment,

azután penig Fejedelmi Asztalához Méltóságos Szinyovsz

kiné Asszonnyal, Franczia Generálissal, Méltóságos Fó'-

Generálissal, és több Lengyel Urakkal leült. Asztal után

Paripán Szinyovszkiné Asszonnyal a' Vár felé sétálni

kiment, és onnét visszajovén, maganos dolgai korííl fog-

lalatoskodott.

18. Némely Szabolcs-Vármegyebéli követtyeinek Au-

dientiát adván a' Felséges Fejedelem, annakutánna ma

gánossan való dolgokban, 's Méltóságos Fö- és Franczia

Generálisokkal Conferentiában egész nap töltette ideit.

Mái nap Husztrúl Nemzetes Vitézlo Chilko Christian

Erdélyi Exactor az Udvarhoz érkezett.

19. Méltóságos Fo-Generális Urral és Franczia Ge

nerálissal a' Felséges Fejedelem conféraivan, azokkal, ugy

Szinyovszkiné Asszonnyal Fejedelmi Asztalához leült.

Asztal után hasonlóképpen continuáltatott a' Conferentia.
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20. A' Secretáriusok által tett proposítióknak resol-

válásában a' Felséges Fejedelem foglalatoskodván, Mél-

tóságos Fo-Generális Urral is sokáig szóllott, az ki is eö

Felségétül elbúcsúzván, Ungvár felé del tájban elmene.

Asztal után eö Felsége Szinyovszkiné Asszonyom láto-

gatására menvén, és onnét nem sokára visszajovén, ma

gánossan való dolgai köru'l occupálódott. Mái nap Te-

kéntetes és Nagyságos Zay András, Lovas-Granatérosok

Oberstere, az Udvarhoz érkezett.

21. A' Felséges Fejedelem jókor ebédet evén, va-

dászni kiment, és onnét késon estve visszajött. Mái nap

Tekéntetes Orosz Pal Generalis érkezett az Udvarhoz.

22. Magánossan való dolgai után a1 Felséges Feje

delem ebédet evén, vadászni kiment, azhonnanis vissza

jovén, sokaknak Audientiát adott.

23. Szüntelen való dictálásban a' Felséges Fejede

lem foglalatoskodván, ebéd elött sétálni kiment, és onnét

visszajovén, Fejedelmi Asztalához Méltóságos Szinyovsz

kiné Asszonnyal és más Lengyel Urakkal letilt.

24. Dictálásban toltvén ideit a' Felséges Fejedelem,

azt elvégezvén, Missét hallgatott, kinck végbenvitele után

Fejedelmi Asztalához Méltóságos Szinyovszkiné Asszo-

nyommal és más Uri rendekkel leült. Délután, az míg

Méltóságos GrófForgács Simonne Àsszony Szinyovszkiné

Asszonynál volt, Generalis Orosz Pállal discurált, és

azután magánossan való dolgokban foglalatoskodott.

25. A' Secretáriusok által tett proposítióknak resol-

válásában és magánossan való irásokban eö Felsége fog

lalatoskodván, jóllehet mai nap böjtölt, mindazonáltal

Szinyovszkiné Asszonyom kedvéért Fejedelmi Asztalá

hoz leült. Asztal után a' Franczia Generálissal sokáig

discurálván, Méltóságos Fo-Generális Ur eleiben Hintó-

kat küldett, a' mint is a' nagy árviz miatt késon johetvén,

épen csak késon estve Méltóságos Asszonnyal érkezhe-

tett. Mái nap Méltóságos Generalis Károlyi Sándor Ur

Curirje érkezett az Udvarhoz.

26. A' dolgoknak mivoltához képest a' Felséges Fe

jedelem foglalatoskodván, Méltóságos Fo-Generális Ur
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ral és Franczia Generálissal együtt sokáig conferáltak.

Mái nap Méltóságos Generalis Károlyi Sándor Ur Cu-

rírje Szécséntííl érkezett az Udvarhoz.

27. és 28.Kölümb-kölömbfele dolgokbaneö Felsége

foglalatoskodott, jobbára Méltóságos Fo-Generális Urral

és Françzia Generálissal conferálván. 28. Eperiesrííl II-

losvay Abraham az Udvarhoz érkezett.

MARTIUS.

1. Magánossan való irássi körül a' Felséges Fejede-

lem fpglalatoskodván, annak végbenvitele után Méltó

ságos Szinyovszkiné Asszonnyal, Méltóságos Fo-Gene

rális Urral, és Franczia Generálissal discurált, egész es

tig bójtolvén. Mái nap Generál-Adjutánt Steiszel Kristóf

Nemes Zemplén-Vármegye Conscriptiójábúl az Udvarhoz

érkezett.

2. Az Isteni-szolgálat után Szepessi Praeposttal Pren-

nerrel sokáig szólván a' Felséges Fejedelem, superveni-

ált Méltóságos Fo-Generális Ur is, az kivel sokáig con

ferálván, Fejedelmi Asztalához Szinyovszkiné Asszonnyal,

Méltóságos Fo-Generális Urral és az Asszonnyal, Fran

czia Generalis és egyéb Udvari szolgáival leült. Mái nap

Nemzetes Vitézló' Pécsi Miklós Kapcsosok Kapitánya az

Udvarhoz érkezett.

3. A Felséges Fejedelem bizonyos irások olvasá-

sában occupálódván, Méltóságos Fo-Generális Urral dis

curált, annakutánna penig Missét hallgatván, Deák Prae-

dicátión is, melyet szép Deáksággal Páter Fray tett,

maradott, kinek végbenvitele után Fejedelmi Asztalához

leült Méltóságos Szinyovszkiné Asszonnyal, Méltóságos

Fo-Generális Urral, Franczia Generálissal, Marón Fran-

cziával, Generalis Liczenberggel, és más egyéb Udvari

szolgáival. Mái nap Tekéntetea és Nagyságos Zay And-

rás visszajött az Udvarhoz.

4. Kölöm-kölömfele dolgokban a' Felséges Fejede

lem foglalatoskodván, Méltóságos Szinyovszkiné Asszony
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elmenetele iránt tétettek disposítiók, kinek is belsó' szol-

gáit a' Felséges Fejedelem mindeniket tizes-Aranyokkal,

a' Dámákot penig egy-egy öltözetre való Aranyos-Mate-

riával megajándékozta. Mái nap Tekéntetes Nemzetea

VitézlO" Vay Ádám Udvari Fo-Kapitány, és Kántor Ist-

ván Hadi-Secretárius az Udvarhoz érkeztek.

5. Lengyel-Országbúl jött Postara nézve megma-

radván Méltóságos Szinyovszkiné Asszony Munkácson,

a' szekereit ugyan еШге Szent-Miklós felé küldte ; a' Fel

séges Fejedelem penig a' hadi disposítiók körül occupá-

lódván, MéltóságosF6-GenerálisUrral egész nap conférait.

6. A Secretáriusok által tett proposítióknak resolvá-

lásában a' Felséges Fejedelem foglalatoskodván, Tekén

tetes Barcsay Mihály Urnak és Kemény Simon Urnak

Audientiát adott, annakutánna általmenvén Szinyovsz

kiné Asszonyhoz, míglen az étket fel nem adták, ott ké-

sett eö Felsége. Asztaí után a' készoletet megfuvatván,

hosszú Ceremonia és köszönes után leült Méltóságos Szi

nyovszkiné Asszonnyal Hintóban, Méltóságos Fö-Gene-

rális is elkésérvén, és együtt bálásra Szent-Miklósra

mentenek.

7. Szent-Miklóstt ebédet evén a' Felséges Fejedelem

Szinyovszkyné Asszonnyal, Fo-Generálissal, és egyéb

Lengyel Urakkal ; délután mintegy két ora tájban a' Méltó

ságos Asszony eoFelségétol elbucsuzott,koszonvénhozzá

déclarait Atyafiságos jóakarattyát, kinek meghálálására

magát ajánlván, Hintóban belé-ult, a' Felséges Fejedelme-

mel. Elkésérvén azért egy Mértfoldniig egész Udvarával,

ott ismét újonnan búcsuztak minnyájan, és sok Ceremonia

után a' Méltóságos Asszony egy Sándor István Karabé-

lyos-Compániával , a' ki is egész a' Magyar-Országi ha-

tárig elkésérte, hálásra Polona nevü faluban, a' Felséges

Fejedelem penig Munkácsra visszament ; mindenütt penig

a' Statiókon jó accommodátiót tétetvén, Kálnássi János

Uram is rendeltetett késéroííl Méltóságos Asszony mellé.

8. A külsö Országokban küldendö expedítióknak

végbenvitele körül foglalatoskodván a' Felséges Feje

delem, Méltóságos Fo-Generális Urral azokban egész nap
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occupálódott. Mái nap Mélt. Szinyovszkiné Asszonytul

egy Curír érkezett, az kit is a Felséges Fejedelem jó hir-

nek hozásáért nyolcz aranynyal megajándékozta.

9. A tegnapi expedítiókat ma is a' Felséges Fejedelem

continuálván délig, más Országos dolgokban is foglala-

toskodott egész estig. Mái nap ismét Szinyovszkiné em-

bere jött az Udvarhoz.

10. és 11. Az Isteni-szolgálat után a Felséges Fe

jedelem magánossan való dolgokban foglalatoskodott. 10.

Poznaniai Palatina embere jött az Udvarhoz, kinek 11.

Audientiája volt a' Felséges Fejedelemnél.

12. Méltóságos Fo-Generális a' Felséges Fejedelem-

tül elbúcsúzván, Ungvár fêlé ment, az kit is Rákos nevo

faluig a' Felséges Fejedelem elkésérvén, onnét visszava-

dászva Munkácsra jött, sokáig magánossan való dolgai

köriil foglalatoskodván.

13. Szüntelen való irásokban és dictálásban a' Fel

séges Fejedelem foglalatoskodván, publicumraki nemjött,

hanem csak magánossan Doctor Langgal ebédet evett.

Ebéd után ismét dolgaihoz hozzá-fogván, azokat egész

estig continuálta.

14. A Secretáriusok által tett proposítióknak resol-

válásában eö Felsége foglalatoskodván, 11 órakor Feje-

delmi Asztalához leült, ebéd után penig Ordinántián lé-

vökkel sétálni kiment, az honnét épen estve visszatért.

Mái nap Nemzetes Vitézlo Máriássi Adám Generál-Ad-

jutánt az Udvarhoz érkezett.

15. A sok dolgaitúl a' Felséges Fejedelem pihenést

vévén magának, vadászni kiment, az honnét éppen csak

estve felé visszajött. Mái nap Nemzetes Vitézlo Kray Ja-

kab bizonyos dolgokban Lengyel-Országban küldettetett.

16. A Levelek dictálásában egész délig foglalatoskod

ván a' Felséges F'ejedelem, 11 órakor Fejedelmi Aszta

lához leült, délután penig ismét vadászni kiment. Mái

nap Erdélyi Itélo-Mester . . . . *) János az Udvarhoz

érkezett.

*) A veRcték-név kimaradt az eredeti kéziratban.
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17. Magánossan való dolgokban a' Felséges Fejede-

lem foglalatoskodván, elébb Missét, azután penig Deák

Praedicatiót is ballgatott, kinek végbenvitele után Feje-

delmi Asztalához leült. Asztal után egy kis déli álmot

alutt, az kibtíl felserkenvén, sokakat beszélgetés kedvéért

admittált.

18. Szüntelen való irásokban eö Felsége foglalatos

kodván, Poznâniai Palatiuusné emberének Audientiát

adott, azután penig egész estig magánossan való dolgai-

ban foglalatoskodott. Mái nap Méltóságos Szinyovszkiné

Asszonyom embere az Udvarhoz érkezett, az kit is eö

Felsége megajándékozván, visszafelé expediálta.

19. Ujonnan Lengyel-Országbúl jött Levelek expe-

ditiója körül eö Felsége foglalatoskodván, 11 órakor

Fejedelmi Asztalához leült. Asztal után a' Paripák járá-

sában distrahálván magát, rendre kihozatta ó'ket. Mái nap

Tekéntetes és Nagyságos Kemény László az Udvarhoz

érkezett.

20. Titkos irássi körül eö Felsége foglalatoskodván,

a1 Secretáriusok által tett proposítióknak resolválásában

occupálódott, és annakutánna Fejedelmi Asztalához leült.

Asztal után némelyeknek Audientiát adván, azután irás-

sit continuálta, és Udvari-Kapitány Urral sokáig conférait.

21. Kölöm-kölömfele dolgoknak folytatásában eö

Felsége occupálódván délig, délután vadászni Szent-Mik-

lósra kiment.

22. 23. 24. Vadászattal tültvén ideit, dolgainak vé-

gezése után ott subsistait. Mái nap Munkácsra Tekénte

tes Nemzetes Vitézlo Barcsay Abraham érkezett.

25. Koran regvel eö Felsége megindulván, Szent-

Miklósrúl Munkácsra ebéd eló'tt érkezett, és egész nap

szüntelen munkában foglalatoskodott.

26. Ungvár felé készfílvén a' Felséges Fejedelem, az

Udvariak a' niíg által kolteztek a1 Latorczán, eö Felsége

fölöstökemezett, azután penig a'Vár külsoSánczát egész-

len megjárván, maga is hajón általment , és éczakára

Lehóczra érkezett.

13
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27. Eö Felsége Ungvárra érkezett, és ott 28-va

29-na 30-ma és 31-ma devotizálván, az innepek között

confereutiát is Méltóságos Fö-Greneralie Urral tartott.

Azon napokban egynéhány Lengyel Posta érkezett eö

Felségéhez.

APRILIS.

1. és 2. Egész nap Ungváratt eö Felsége mulatott,

* 3-tia penig ebéd után Daróczra Méltóságos Ffí- Generalis

Urral hálásra ment; 4-ta vadászva Rnszkóczra, 5-ta

ugyan vadászva Munkács felé jött eö Felsége. Tegnap

Tiszteletes Páter Brenner Szepessi Praepost és Nedeczky

Sándor is Lengyel-Országban indultanak, onnét kiki ko-

zíílek kölön helyre, külsoPotentiákhoz menvén.

6. Eö Felsége a' jövendö Carapániához kivántató

Udvar-szükségértfl tévén dispositiókat, azok körül délig

foglalatoskodott, délután penig raenvén a' Vár alatt ki-

vont Sátorokhoz, onnét vadászni ment, és éppen csak estve-

felé visszajött. Mái nap egy Mosqva Posta az Udvarhoz

érkezett.

7. Magánossan való irássi után a' Felséges Fejede-

lem elébb Misset hallgatott, annakutánna penig a' Nemes-

Compánia kozé hét iffiat publice introducaltatván, az

egész Nemes-Compánia jelenlétiben , practicált szokás

szeriut az egész Ceremoniák végben-mentenek ; azután

Fejedelmi Asztalához leülvén, Asztal után sétálni kiment,

és onnét késon estve visszajött.

8. Idein-korán vadászni kimenvén, egész estig ott-

kinn mulatott eö Felsége. Mái nap Tekéntetes Nemzetes

és Vitézlo Vay Adám Udvari Fö-Marsalk az Udvarhoz

érkezett.

9. A Secretáriusok által tett propositiókuak resol-

válásában eö Felsége foglalatoskodván, annakutánna Fe

jedelmi Asztalához leült. Asztal után egy kis déli álmot

aluván, ismét magánossan való dolgokhoz hozzá-fogott.
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10. Udvari-Kapitánnyal és Hopmesterrel conferálván

eö Felsége, az Váralatt levo Sátorokhoz ment, és ott ebé-

det is evén, onnét vadászni is ment, késon visszajovén.

11. Sok derék dolgokban eö Felsége foglalatoskod-

ván, vadászni kiment, az hoi is nem sokáig késvén, vissza-

jött, és Fejedelmi Asztalához leült. Asztal után mulatság-

nak kedvéért kuglizott, annakutánna penig magánossan

való dolgokban occupálódott. Mái nap Revír nevo Uj-

vári Inzenér eö Felségéhez érkezett.

12. Magánossan való irássi után eó' Felsége a Vár

alatt levo Sátorokhoz kisétált, és onnét mulatságnak ked

véért vadászni is kiment, az honnan hat ora tájban visz-

szajovén, Fejedelmi Asztalához leült. Mái nap Nemzetes

Vitézlo Daniel Péter Fo-Fegyveihordozó Moldvában Mél-

tóságos Generalis Mikes Mihályhoz expediáltatott.

13. A Secretáriusok által tett propositióknak resol-

válásában eö Felsége délig foglalatoskodván, délután az

egész Paripáit jártatta. Mái nap Nemzetes Vitézlo To-

roczkay János Erdélyi Ezeredes-Kapitány az Udvarhoz

érkezett.

14. Kölöm-kölömfele dolgokban, 'smagánossan való

irássiban is foglalatoskodván a' Felséges Fejedelem , Mis

set hallgatótt, azután penig Fejedelmi Asztalához leült.

Asztal után Komlós felé az Ordinantián levo Udvariak-

kal megindulván, késon estve odaérkezett.

15. Az Isteni-szolgálat után vadászni kiment eoFel

sége, és ott egész nap késvén, éppen csak estve feléKom-

lósra érkezett. Mái nap Nemzetes Vitézlo Pápai János

Török-Orszagbul eö Felségéhez érkezett.

16. Regveli könyörges után eö Felsége a' Beregi

Erdökben vadászni kiment, és Kovászó s Bereg között a'

réteken ebédet evén , délután is continuálta , éczakára

Beregszászban joven. Mái nap Fejedelem Raczenszki em-

bere Fejedelem-Asszonyunk Leveleivel is az Udvarhoz

érkezett.

17. Eö Felsége magánossan való irásokban foglala

toskodván délig, sehova ki nem ment, délután penig a' szö-

lök tekéntésére kimenvén, onnét nem sokára visszajött.

13*
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18. Virattakor a' Be régi Erdökben vadászni kiment

eö Felsége, és ebédet, Bereg-Ujfaliiban evett. Ebéd utáu

egy kis déli álmot aluván, azután sétálni kiment. Mái

nap Méltóságos Franczia Generalis de Zaleur az Udvar-

hoz érkezett.

19. Bereg-Ujfalutúl egész Munkácsig eö Felsége

vadászott. Mái nap Poznániai Palatina embere jött az

Udvarhoz, és Galambos Ferencz Senator Ur is.

20. Eö Felsége kölöm-kölömfele dolgoknak végben-

vitele körül foglalatoskodván délig, délután a' Vár alatt

sétálni kiment. Mái nap Paip Sándor Danszkai kereskedö

jött az Udvarhoz, az Erdélyi Urak kozííl Gróf Bethlehem

János, Barcsay Abraham, Arelt János, és Itélo-mester.

21. A' Felséges Fejedelem az Isteni-szolgálat után

egész 11 óráig a' külsö Országokban való expedítiók

körül foglalatoskodván, Misset hallgatott, azután penig

Fejedelmi Asztalához Méltóságos Franczia Generálissal,

Lamer Inzenérrel , Bercsényi Urfival, Arelt Jánossal,

Bethlehem Jánossal, Pater Kérivel és több Föember-

szolgáival leült.

22. Viratta eló'tt a' Felséges Fejedelem felkelvén,

titkos irássi körül egész tiz óráig foglalatoskodott, an-

nakutánna penig felöltözven, 's azalatt az Erdélyi bujdosó

Nemes Senator Urak 's Táblafiak a' Palotára confluál-

ván, Conferentiát tartott Senator Urakkal magánossan, a'

publica Sessiót másnapra hagyván. Minthogy böjtölt

eö Felsége, maga dolgai körül egész estig foglalatosko

dott. Mái nap Nemzetes Vitézlo Bagossi László Török-

Urszágon által Imperiumbúl joven, az Udvarhoz érkezett,

kinek is kertben Audientiája lütt a' Felséges Fejedelem-

nél ; estvefelé Méltóságos Fó'-Generális Ur is elérkezett.

23. Az Erdélyi Tanács-Uraknak elsö Sessiójok

lévén, tizenkét óráig continuáltatott, kinek végbenvitele

után eö Felsége Méltóságos Fo-Generális Urral, Erdélyi-

ekkel, és Fo-ember-szolgáival Fejedelmi Asztalához leült.

Ebéd után Méltóságos Fo-Generális Urral conferálván,

kertben sétált. Mái nap Nemzetes Vitézlo iffiú Dobozy
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István az Udvarhoz érkezett, és Méltóságos Generalis

Teleki Mihály Ur is.

24. Eö Felsége maganos irássi után ismét Sessiót

hirdetett, az hova is confluálván, mind délelott, mind

utána egész estig consul! álódtak. —

25. Délig az Erdélyi Urakkal Sessió volt, délután

penig eö Felsége Méltóságos Fo-Generális Urral a' Vár

ala sétálni kiment.

26. Az Erdélyi Urak eó' Felségétül elbúcsúzván,

kiki Qvártélyában ment, eö Felsége penig Méltóságos

Fo-Generális Urral vadászni , az honnan épen csak

estve felé jött.

27. 28. 29. 30. Munkácsrúl való eíkészüléséríí-

disposítiókat tévén, és a' Vár körül való munkának vég-

benvitelire elegendö hajyatandó segítség körül eö' Fel

sége foglalatoskodván, más sok derék dolgokban occupá-

lódott. 30. Egyik része a' Bagáziának Darócz felé ment.

MAJUS.

1. A' Felséges Fejedelem a' maga Intimum Archi-

vumának rendben való vétele körül foglalatoskodván,

némely szükséges dolgokat magával Táborban elvinni pa-

rancsolt, a' több actákot penig Munkács-Varaban fel-

küldte, annakutánna penig Fejedelmi Asztalához Fran-

czia Generálissal és Foember-szolgáival lettlt. Asztal

után a' Secretáriusok által tett proposítióknak resolválá-

sában foglalatoskodván, más dolgokban is occupálódott.

Mái nap az egész Nemes-Compánia béjott, és a' Vár

alatt Táborban szállott. Mái nap Nemzetes Vitézlo Kiszel

János, eö Felsége Bejárója, Szkolyárúl az Udvarhoz ér

kezett.

2. Eö Felsége viratta elött könnyö-szerrel Zavad-

kára Méltóságos Szinyovszkiné Asszonyhoz menvén, az

Udvar penig délután egészlen megindult, és éczakára

Szerednyére érkezett.
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3. Szerednyérul Daróczra, 4. Ungvárra némelyrésze

az Udvariaknak Udvari-Kapitány Urammal, az hova

maga is a' Felséges Fejedelem elérkezett, és az nap Mél-

tóságos Fo-Generális Urral conférait. A' Bagáziával pe

nig Hopmester Otlik György Uram Palóczra ment.

5. Magánossan való irássi körül a' Felsiges Feje

delem foglalatoskodván, késon Missét hallgatott, annak-

utánna penig Fejedelmi Asztalához leült.

6. 7. 8. 9. Májussi curával élvén eö Felsége, a Vár-

ban contineálta magát, gyakran Méltóságos (Fö?-) Ge

neralis Urral conferálván.

10. Az Isteni-szolgálat után, a1 Commendírozott Ud-

variakkal Pazdics felé Ungvárrúl meginduit, az hova is

estve eló'tt érkezett Fejedelmi Udvarához eo Felsége.

Mái nap Méltóságos Generalis Károlyi Sándor Ur(-nak)

Hevesrííl Curírje érkezett.

11. Megegyezvén a1 Felséges Fejedelem a' maga

Udvarával : szép renddel a' Lovas-Granatérosok, eö Fel

sége Vezetékjei , a' Nemes-Compánia és Karabélyosok

megindulván, Gerczelrë délután érkezett, és az nap ott

mulatott.

12. A' tegnapi rend szerint eó' Felsége megindulván

Ujhely felé, a' Varos népe szép üdvozléssel eö Felsége

eleibe jött, és onnan Sáros-Patak felé menvén, egy ora

tájban oda- érkezett.

13. Az Isteni-szolgálatra Sáros-Pataki Templomban

menvén eö Felsége: a' piarczon a' Commendérozott Lovas-

Granatérosok és Karabélyosok, Nemes-Compánival és

Fejedelmi Udvara népével rendelt seregekben állottak ;

az kinek is vége lévén , Tállya felé vette útyát, subsistál-

ván Sáros-Patakon tul, az hol Detrik Oberster Granaté-

ros-Compániáját musrálta; onnét megindulván, délutáa

Tállyára érkezett. Mái nap Méltóságos Generalis Károlyi

Sándor Ur az Udvarhoz érkezett.

14. Magánossan való dolgainak végbenvitele után

eó' Felsége a' Szerencsi Kastély épületinek megtekénté-

sére nézve Commendérozott Gavallérokkal oda-ment, az

hoi is tévén disposítiókat, késon visszajött Tállyára, Fe
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jedelmi Asztalához leülvéii. Asztal után magánossan való

dolgokban foglalatoskodott. Mái nap Nemzetes Vitézlo

Zoltán Josa, Nemes Szabolcs-Vármegye Vice-Ispánnya, az

Udvarhoz érkezett.

15. Délelott és délután is vadászni eÖ Felsége ki-

menvén, késon visszajött. Mái nap Nemzetes Vitézlo Sré-

ter János, Revír János, Rotenstein : Artelleriabéli Tisztek,

és Okolicsáni Mihály Fiscális-Director az Udvarhoz ér-

keztenek.

16. A' tegnap jött Förendeknek eö Felsége Audien-

tiát adván, annakutánna Szerencsre ment, és ott ebédet is

evén, éppen csak estvefelé érkezett. Mái nap Lányi Pal

Nagy-Bányai Inspector az Udvarhoz érkezett.

17. Az Isteni-szolgálat után eö Felsége a' Secretá-

riusok által tett proposítióknak resolválásában occupá-

lódván, ujonnana' Commendírozottakkal Szerencsre ment.

18. Kölöm-kölömfele dolgoknak végbenvitele után

eö Felsége mulatságnak kedvéért sinkurantázni kiment,

es onnét épen csak estvefelé visszajött. Mái nap a' Fran-

czia Generalis Marchio de Zaleur az Udvarhoz érkezett.

19. 20. 21. A1 Felséges Fejedelem regvel maganos

devotíója és interveniált dolgoknak végbenvitele kOrtll

foglalatoskodván, délután a1 két nap a' Gavallérok hadi

exercítiuma körül occupálódott. 21. Tekéntetes Nemze

tes Vitézlo Keczer Sándor Districtuális-Commissárius az

Udvarhoz érkezett.

22. 23. 24. A' Felséges Fejedelem kölöm-kölömfele

dolgok körül foglalatoskodván, vagy a' Nemes-Compá-

niát mustrálta, vagy penig a' Harangodi Mezörc sinku

rantázni kiment. 24. Méltóságos Petes Püspök az Udvar

hoz érkezett.

25. Korán-regvel a1 Commen'lérozott Granatéro-

sokkal 's Karabélyosokkal és az egész Nemes-Compáni-

ával Patakra indulván, délután eö Felsége oda-érkezett,

és gyóuáshoz készülvén, egész napböjtelt. Délután super-

veniált Méltóságos Fo-Generális Ur, az kivel is sokáig

conférait eö Felsége.
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26. A' Felséges Fejedelem magánossan való Devo-

tiójának végbenvitele körül egész tizenegy óráig fogla-

latoskodván, és azalatt a' Palotára az Udvariak és más

külsö Uri 's Förendek confluálván, annakutánna maga is

a' Fó'-Generális feljött, és bémenvén a1 Felséges Fejede-

lemhez, mivel Templomban való elmeneteknek ideje kö-

zölgett: magaugyan említettFo-GenerálisHintón, hanem

Udvari-Kapitány Vay Ádám Ur gyalog az egész eö Fel-

sége Fejedelmi Udvarával az örög-Templom felé inente-

nek, és ott kétfelol állván az Udvariak, eö Felsége is csak-

hamar a' Várbúl Lóháton a' Nemes-Compánia elött jött,

az kik is Brigadánkint hárman-hárman rendiben joven,

's kétfelol penig a' Kapcsosok a' Nemes-Compániát ki-

sérvén; három rendben állitotta a' Nemes-Compániát eó'

Felsége a' Templom elött, és a' hadi exercítium után le-

ugrándozván egyszersmind a' Lovakrúl, kiki közülök

order szerint a' maga helyiröl kilencz lépésnyire elöre-

ment, és valaminémíi renddel a' Várbúl jöttenek, azon

renddel eö Felsége után Templomban is bémenének, 's

három rendben az oltár elött megállottak. Eö Felsége

penig a' Misse és Praedicátió nagy devotióval való hall-

gátñsa után communicált, és eö Felsége után a' Nemes-

Compániában levo Catholicus Gavallérok is. Mindezen

hosszas Ceremóniáknak utánna a' Nemes-Compánia gaz-

dagon arannyal varrott kék szép Standárát, avagyis Kor-

nétáját, az kin három-szogletü aranyos varrás (közt) mind

a' kétfelol kozében Isten gondviselésének szeme ki volt

varrva, cum Inscriptione : „Fadem et aequalis ubique" —

Pater Kéry kezében vévén, a' Felséges Fejedelemmel együtt

az Oltár elött letérdeplettek, a' Kornétát hosszan kezekben

tartván, az kit is annakutánna eö Felsége a' maga kezé

ben vévén 's az Eg felé felemelvén, mindenektül megérto

szóval maga csinált Imádságot elmondotta, és a' Seregek

Isteninek zokogva és sirással ajánlotta, — Nemzetünkre

kiontott méltó haragjának elengesztelését, 's gyozedelmét

implorálta, annakutánna penig Méltóságos Petes Püs-

pökhez, a' ki is az örög-Oltar végében ült, eö Felsége

fordulván, a' Kornétát megszentelte , és eö Felsége az



— 201 —

Oltártúl a1 maga helyire visszamenvén, a' Papok Haller

Urfi kezében adának a' Kornétát. Ezeknek végbenvítele

után ugyanazon renddelaz Udvariak, eö Felsége, és a'

Neines-Compánia is, Kapcsosokkal együtt, Templomtúl

a' Várban bémenének. Vége felé mindnyájan a' Palotára

concurrálván, Nemzetes Vitézlo Ráday Pal Director és

azoa Nemes-Compániának Fö-Auditora által az egész

Fö-rendek és Felséges Fejedelem elött is tett szép ex-

hortatiója után, elsöben is Tekéntetes és Nagyságos

Haller Gábo r Urfi — Kornétás — ugyanazon Kornétához,

azután penig az egész Gavalléria a' hitet letette, és an-

nakutánna kiki maga szállására oszlott el, Commendéro-

zottakon kivül. — Ideje lévén azért az ebédnek : eö Felsége

Méltóságos Fö-Generalis Urral, Generalis Károlyi Sán-

dorral, Petes Püspökkel, Generalis Buday Istvánnal, Te

kéntetes Vay Adám Udvari Fó'-Kapitánnyal és több Fö-

rendekkel Fejedelmi Asztalához leiilt. Asztal után sokáig

in privato discurálván az Urakkal eó' Felsége, késore

oszlottanak el.

27. A hadi operatiókrúl való Conferentia egész nap

tartott.

28. Szerencs felé megindult a' Méltóságos Fö-Gene-

rális Urral eö Felsége, mely uttyában Keresztúrnál Mél

tóságos Generalis Károlyi Sándor Ur elmene, és eö Fel

sége a' commendérozott hadakkal Szerencsre délután ér-

kezett.

29. Méltóságos Fo-Generális Kassára való elmene -

tele után eö Felsége vadászni a' Harangodra ment, az

honnét is cbédre béjott, délután magano ssan való dolgai

кг, nil foglalatoskodván.

30. Ur-napja interveniálván, devotisált eö Felsége,

és egész nap a' Várban contineálta magát, hanem estve-

felé a' Nemes-Compániát mustrálta.

31. A Secretáriusok által tett propositióknak resol-

válásában és a' Franczia Generálissal való discursussok-

ban oecupálódott, annakutánna penig Commendérozott

Udvara népével Hernáth-Némethi Malomnak megtekén-

tésére ment, és Berzéken meghált.
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JUNIUS.

1. Berzékrífl megindulván, a' Harangodon ait al, a'

Takta mellett mulatozott, és ebédre Szerencsre bejött eö

Felsége. Ebéd után bizonyos delineatiók körfll occu¡)á-

lódván, és a' Franczia Generálissal is conferálván, egész

nap contineálta magát.

2. Az Isteni-szolgálat után Levelek dictálásában oc-

cupálódott egész nap eö Felsége.

3. Mulatságnak kedvéért vadászni kiraent, és onnét

épen csak estvefelé visszajött. Mái nap Generalis Bottyán

János az Udvarhoz érkezett.

4. Szüntelen való Conferentiában a' hadi dolgokrúl

eö Felsége foglalatoskodván, ebéd után sétálni kiment.

Mái nap Nemzetes Vitézlo Bácsmegyei Ádám Artelleria-

béli Vice-Colonellus az Udvarhoz érkezett.

5. Délig magánossan való irásokban 's a' Franczia

Generálissal való Conferentiában, délután a' Secretáriu-

sok által tett propositióknak resolválásában eö Felsége

foglalatoskodott.

6. 7. Dolgainak végbenvitele után mulatsígnak ked

véért eö Felsége Harangodra vadászni kiment.

8. 9. A Secretáriusok által tett propositióknak re

solválásában és maganos dolgoknak folytatásában occu-

pálódott. Délután a' Commendérozottak Gönczre mente-

nek elöre.

10. A Felséges Fejedelem korán regvel könnyö-

szerrel Enyiczke felé Szerencsrííl megindulván, minthogy

Gönczen más rendbéliek eö Felségére várakoztanak, dél

után egy ora tájban Enyiczkéro érkezett ;az hova isKas-

sárúl Méltóságos Fo-Generális Urral Méltóságos Gróff

Csáki Mihály, Andrássi 1stvan és András *) Generalis,

's egyéb Brigadérosok concurrálván, egész estig confe-

rentia tartatott.

*) Nyilván tollhiba az alább is eloforduló P á 1 helyetl, militan Kákóczi-

iiak Audrássy András nevíi táburnoka nem volt.
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11. Tiz ora fêlé a' Felséges Fejedelem a Kas-

eai Fortificatiónak megtekéntésére Méltóságos Generalis

Urakkal es egyéb Förendekkel Enyiczkérül raegindul-

ván, Kassán ebédet evett, es délután ujonnan éczakára

Enyiczkére kiment.

12. A Felséges Fejedelem Bellica Conferentiát hir-

detvén, Méltóságos Fö-Generalis, Petes Piispök, Méltósá

gos Csáky István, Kalmanczai János, Bcrthóti Ferencz,

Gerhard GyörgySenator Urak,és hadi Generálisok is Grót

Csáki Mihály, Andrássi István és Pal, némely Brigade -

rosokkalésObersterekkelconcurrálván Kassárúl Enyicz

kére : sok coneultatió után délntán két ora tájban solvál-

tatott a' Sessió ; az kik is eö Felségétííl elbucsúzván, né-

melyek Kassáia, a' hadi Fö-Tisztek penig a' Hadakhoz

mentenek.

13. Az Isteni-szolgálat után a Felséges Fejedelem

Szerencs lele megindulván : egy darabig Méltóságos Fö-

Generális Urral, Berthóti Ferenczczel és Baboesay Briga-

dérossal elkésérték eö Felségét, azután penig elbucsúz

ván, eö Felsége Fonyi Curiájában ebédre ment. Ebéd után

p uszta Regécz-Várának megtekéntésére felmenvén, kevés

ideig ott mulatott, az honnét is lejovén, Szerencs felé vette

uttyát, estve éppen odaérkezvén.

14. A Cíavises Leveleknek olvasásában 's a' külsö

Országokban való Correspondentiáinak expediálásában

eö Felsége maga foglalatoskodván, senkit sem eresztetett

hozzája.

15. Bizonyos delineatiók körül eö Felsége occupá-

lódván, a1 Regularis-Regimentek must raja eránt bizonyos

disposítiókat tett, és délután a1 Mènes megválasztása ked-

véért kiment. Mái nap Tököly Rácz-KapitánytMunkács-

rúl ide-hoztanak.

16. 17. Szüntelen való occupatiókban foglalatosko-

dott eö Felsége, 17. délután az egész Udvara népével

Szerencsrül Patak felé menvén, az hova pro 18. a1 Sena

tor Urakat pro revisione Appellatarum convocálta. Az

nap Felséges Fejedelem-Asszonytul két Frauczia Gaval-

lér az Udvarhoz érkezett.
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18. Méltóságos Petes Püspök, Méltóságos idösbik

Barkóczi Ferencz, Generalis Petróczy István, Geneárlis

Gyürky Pal, Kálmánczai János concurrálván a' Palotára,

bémenének eö Felségéhez, és ü'lvozelvén eö Felségét, visz-

szatértek szíllasokra, eö Felsége Fejedelmi Asztalához

leülvén. Délután öt órára Conferentiát hirdetvén eö Fel-

sége, jelenlevö Senator Urak compareáltak, és hét óráig

késvén ott, eloszlott a' Conferentia. Mái nap Galambos

Ferencz Senator Ur is érkezett.

19. A jelenlevö Senator Urak a' Palotára coufluál-

ván, Senatóriális Sessiójok volt kilencz órátul fogvást ti-

zenkettoig, kinek végbenvitele után eö Felsége Fejedelmi

Asztalához Méltóságos Petes Püspök, Kalmanczai János,

Labsánszky János Senator Urakkal, és Foember-szolgái-

val leült. Délután vadászni kiment eö Felsége, és vacso-

rát a1 Hodrog partján kivont Sátorokban evett. Mái nap

Sennyei István Cancellárius, és Szirmay Andiás Praeses

Ur is érkezett.

20. A dolgoktul egy kis pihenést vévén eö Felsége,

balászni kiment, és ottkinn a' Sátorok alatt ebédet is

evett, az honnét estvefelé visszajött. Mái nap Méltóságos

Fó'-Generális Ur, Gerhard György, Beniczky László Se

nator Urak, és Hellempach Ur is érkeztenek, Kajaly

Pal Urral együtt.

21. Kilencz órakor Senatóriális Sessiót eö Felsége

hirdetvén : de modalitate revidendarum Appellatarum, és

publicumok eránt is conferáltak, egy órakor délután sol-

váltatván a' Sessió. Mái nap Missuna Mihály Jaraszlói

Praefectus az Udvarhoz érkezett, Dobrovolszky Lengyel

Urral együtt.

22. Magánossan való dolgainak végbenvitele után

a' Senator Urak a' Palotára confluáltak, és sokáig Sessió-

ban lévén, annakutánna eloszlottanak, némelyekkel kö-

zíílek Fejedelmi Asztalához leülvén. Ebéd után sétálni

kiment eö Felsége. Mái nap Méltóságos Fó'-Generális Ur

Ungvár felé, Zcnnyei István Cancellárius penig Boty-

tyán felé való elmenetelekrül eö Fclségétül szabadságot

kértenek.
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23. 24. Devotizáltak az Urak, a' Felséges Fejedelem

penig szokott niunka-tévo voltához képpest az Ország

dolgaiban foglalatoskodott. Mái nap Obester Fervill Len-

gyel-Országbul érkezett.

25. 26. Senatoriálie Sessió tartatott.

27. Eö Felsége maganos dolgaikörül, és kiváltképen

az külsó'Országokban küldendö expeditiók körül fogla

latoskodott. Mái nap Nemzetes Vitézlo Vay László Ober

ster az Udvarhoz érkezett.

28. Regveltííl fogvást egész délután való hat óráig

az Appellált Causák revisiójában eö Felsége Senator Urak-

kal munkálkodván, annakutánna Fejedelmi Asztalához

leült.

29. Délig eö Felsége devotizált, délután penig a'

Reformátusok Gollegiumában menvé'n, Simándi Professor

által producált Mathezist nézte, maga is eö Felsége dis-

ceptálván vele.

30. Szüntelen való irásiban eö Felsége foglalatos-

kodván, 12 ora felé az örög-Templomban ment, és ott

nagy devotióval Missét hallgatván, a' Praedicatión is meg-

maradt ; onnét penig visszajovén, Méltóságos Fo-Generá-

lis Urral, Méltóságos Gróf idösbik Barkóczi Ferenczczel,

és más Senator Urakkal Fejedelmi Asztalához leült. Asz-

tal után a' Reformátusok Professorat Simándit a' maga

Instrumentumival a' Várban híván, egész estig sok ezép

discnrsusokban mulatta magát.

JULIUS.

1. Magánossan való dolgainak véghezvitele után

a' Felséges Fejedelem a' Palotán öszvegyült Senator

Urak kozé menvén, hátramaradott appelláta Gausák re

visiójában eö Felsége foglalatoskodott.

2. Innep interveniálván, az Örög-Templomban ment

eö Felsége, dolgainak véghezvitele után ; és onnét vissza

jovén, Fejedelmi Asztalához Méltóságos Fo-Generális

Urral, Petes Püspökkel és Kalmanczai János Senator
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Urral, 's több Föember-szolgaival leült, — délutáu a' Sáto-

rokhoz sét:'ilni kiment. -

3. A' Secretáriusok által tett proposítióknak resol-

válása után a' Felséges Fejedelem consiliumot. indicálta-

tott kilencz órára, az hova is confluálván a' Senator

Ur&k, sokáig consultálódtak. Ebéd után hadi Conferentia

tartatott. Mai nap idösbik Dobozi István Debreczeni Biró

az Udvarhoz érkezett.

4. Hasonlóképpen Senatoriális Consilium tartatott.

Mái nap Méltóságos Generalis Károlyi Sándor Ur az

Udvarhoz érkezett.

5. Kölön-kölönfele dolgokban eö Felsége foglala-

toskodván, estvefelé Méltóságos Fo-Generális Bercsényi

Urral, Károlyi Urral, némely Senator Urakkal is Bodro-

kon általmenvén, a' Nemes-Compániát musrálta. Mái nap

Nemzetes Vitézló' Kray Jakab Lengyelországbúl ér

kezett.

6. Jóllehet a' Felséges Fejedelem a' sok nyughatat-

lansági miatt alteratus volt, mindazonáltal utolsó Sessiót

hirdetvén, délután egész négy óráig continuálta, annak-

utánna penig Méltóságos Fo-Generális Urral, Generalis

Károlyi Sándorral, Petes Püspökkel, és egyéb Föember-

szolgáival Fejedelmi Asztalához leült. Mái nap ab incog

nito Felséges Prussiai Király embere az Udvarhoz ér

kezett.

7. A' Prussiai Király emberének Audientiája a'

Felséges Eejedelemnél lött, azután penig a' Senator

Urak a' Palotára confluálván, eö Felségét az örög-Tem-

plomban elkésérték; azután penig elbi'icsiízván, ebéd után

eö Felsége Szerencsre , eö kegyelmek penig ki ide, ki

amoda elmentenek.

8. 9. Az Extera Potentiákhoz küldendö Expedítiók

körül szüntelen eö Felsége foglalatoskodván, azokat job-

bára maga irta. 8. praesentis délután Méltóságos Fö-Ge-

nerális Ur Szerencsrííl Kassa fêlé ment.

10. Virattakor eö Felsége Szerencsrííl megindulván,

délre Patakra érkezett, ebéd után penig Markis de Za-

leurral conferálván, egész estig együtt voltanak. Mái nap
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Nemzetes Vitézlo Huszár Imre Adjutant Lengyelország-

búl az Udvarhoz érkezett.

11. A' sok dolgaitül eö Felsége egy kis pihenést

vévén, vadászni kiment, és onnét ebédre visszajött. Dél

után a' Secretáriusok által tett proposítióknak resolválá-

8:'i ban foglalatoskodott.

12. Idein-korán Mikóháza felé vadászni kiment eö

Felsége, és a' Sézában is Secretáriusok által tett proposí-

tiókat resolválván, e^ész estig vadászatot continuálta,

és kivül is az Erdöben Sátorban hált, Commendérozott

Udvara népével együtt. —

13. Alkalmatlan esos idorenézve vissza köllett jönni

a' Felséges FejedelenmekPatakra; ott azért ismét dolgai-

hoz hozzá-fogván, azokat continuálta. Mái nap két Mos-

qua Tiszt, egyik Bécsbú'l, másik penig Dresdábúl, az

Udvarhoz érkezett.

, 14. Szüntelen való irásokban eö Felsége foglalatos-

kodván délig, az örög-Templomban ment, annakutánna

penig a' Franczia Generálissal és Foember-szolgáival

Fejedelmi Asztalához leült. Asztal után egész estig a1

Franczia Generálissal discurált.

15. Mulatságnak kedvéért eö Felsége Fiizér-Vár

felé vadászni kiment, és onnét késon estve visszajött.

16. Idegen Országokban való irásoknak expedítiója

körül délig fáradott, délután penig a' Nemes-Compánia

rendelése körül foglalatoskodvá n , egész estig conti

nuálta.

17. Idein-korán Mikóháza felé vadászni kiment, és

ottkinn is hált eö Felsége. Mái nap Tekéntetes Nemze-

tes Vitézlo Vay Adám Ur vissza Bacskárúl Patakra

érkezett.

18. Eö Felsége regvel vadászott, ebédet penig Telki-

Bányán ett, délután Sáros-Patakra visszajött. Mái nap Nem-

zetes Vitézlo Okolicsány Mihály az Udvarhoz érkezett.

19. Egész estig a' Felséges Fejedelem magánossan

való irásokban foglalatoskodott ; hat ora után ebédet

evett. Mái nap Nemzetes Vitézlo Pápay János Erdélyi

Praefectus az Udvarhoz érkezett.
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20. Maga privata Oeconomiájának rendben való ví

tele körül eö Felsége foglalatoskodván, privatim Fran-

czia Generálissal ebédet evett. Ebéd után némely Erdélyi

Uraknak Audientiát adván, a' regveli munkáját continu-

álta. Mái nap Paip Gaspar Danszkai kereskedö az Ud-

varhoz érkezett.

21. Kölön-kölönfele dolgokban eö Felsége. foglala

toskodván, az örög-Templomban devotizálni meut, az

honnét visszatérvén, Fejedelmi Asztalához leült. Asztal

után egy kis déli álmot aluván, abbiíl felserkenvén, ma

ganos dolgokban foglalatoskodott. Mái nap Tekéntetes

és Nagyságos Gyulay István Oberster Szebenböl, és

Deák Ferencz hasonlóképen Oberster Aradbúl meg-

szabadulván, az Udvarhoz érkeztenek.

22. Magánossan való irássi körttl eö Felsége fogla

latoskodván délig, délután penig a' Nemes-Compánia

mustrájára kiment.

23. Délig a1 delineatiók körül foglalatoskodván, dél

után az Intimum-Archivumát rendben vítetett eö Felsége.

Mái nap Tekéntetes Nemzetes és Vitézlo Ordódy György

Brigadíros az Udvai'hoz érkezett.

24. Viratta elött könnyö-szerrel eö Felsége Sze-

rencsre induit, az bova is tiz ora tájban delelött érkezett.

Délután penig a' Foldvárboz, a' hol Malmot építik, di-

vertált eö Felsége.

25. Posta-пар lévén, délig Levelek expedítiója körül

foglalatoskodott. Délután penig a' Harangodi Mezöre

kiment.

26. Mulatságnak kedvéérteo Felsége sinkurantázni

kiment, és ott estig niulatott. Mái пар Nemzetes Vitézlo

Klement János eö Felsége Borussiai Király Udvaránál

levo követtye az Udvarhoz érkezett, az kivel is a' Felsé-

ges Fejedelem sokat discurált.

27. Koran regvel a' Felséges Fejedelem Hernáth-

Némethi fêlé ment, az bol három Udvari Lovas-Regimen-

tet : Ordódy Gyorgyét, Zay Andrásét, 's Deák Feren-

czét megmustrálván, ott a' Mezön Sátor alatt ebédet

evett. A' két elsö Regiment Lucznál általkoltezvén a'
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Tiszán Varad felé, Deák Ferenczé penig Szécsén felé

commendéroztatott. Harangodon által vadászott egész

Szerencsig eó' Felsége. Mái nap Tekéntetes és Nagyságos

Andrássi György az Udvarhoz érkezett.

28. Az Isteni-szolgálat után jó idein eö Felsége

Patak felé indulván, tiz ora tájban az Udvarral oda-ér-

kezett, és nem sokára azután Fejedelmi Asztalához leült.

Asztal után a' Franczia Generálissal sokáig discurált.

29. Sok derék dolgokban eíí Felsége délig foglala-

toskodván, délután sétálni kiraent, és onnét visszatérvén,

maganos irássi körül occupálódott.

30. A' Secretáriusok által tett proposítióknak resol-

válásában eö Felsége foglalatoskodván délig, délután

penig magánossan való irásokban. Mái nap eö Felsége

a' Mosqva Czar Udvarához Postáját küldte.

31. Kölön-különfele dolgokban eö Felsége délig

foglalatoskodván, magánossan Méltóságos Franczia Ge-

nerálissal evett. Mái nap Méltóságos Szinyavszkiné Asz-

szonytúl Lamár nevo Franczia Gavallér az Udvarhoz

érkezett.

AUGUSTUS.

1. A1 Felséges Fejedelem egész nap vadászott a'

Regéczi hegyekben, és Sátorok alatt ottkinn is hált ; Pa-

takra penig az nap bizonyos Lengyelek érkeztek.

2. A' vadászatrúl eö Felsége késon estve visszajött,

és az estvéli künyorgés után Fejedelmi Asztalához Föem-

ber-szolgáival leült. Mái nap Pater Fray Udvari Káplán

és Berzoviczy Ádám Lovászmester az Udvarhoz érkez-

tenek.

3. Az Isteni-szolgálat után eö Felsége a' Szepessi

Káptalanbúl jött két Papnak Audientiát adott, azután

penig magánossan való irásokhoz hozzá-fogott, melyeket

délig continuálta, délután penig a1 Franczia Generálissal

conférait.

4. Kölönfele dolgokban eö Felsége foglalatos

kodván, tizenegy ora tájban az örög-Templomban Mis.

14
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sére ment, éa onnét visszatérvén Palotán ugyan neni

evett, hanem csak magánossan. Asztal után maganos

dolgai körül foglalatoskodott egész estig. Mái nap Tekén-

tetes Nemzetes és Vitézlo Ráday Pal Director az Udvar-

hoz érkezett.

5. Idein-korán eö Felsége vadászni kiment, és onnét

déltájban visszajütt, délután penig a1 Semináriumban Co-

moediára ment eö Felsége. Mái nap Fö-Mustramester

N. Hartl Kassárúl az Udvarhoz érkezett.

6. A' Felséges Fejedelein idein-korán felkelvén, az

Isteni-szolgálat után tegnap jött Fö-Mustramesternek

Audientiát adott, kinek végezése után magánossan való

irásokhoz hozzá-fogott, és azokat délig continuálta, Fe-

jedelmi Asztalához Udvari Foember-szolgáival leülvén.

Asztal után egy kis déli álmot alutt, annakutánna penig

sétálni kiment. Mái nap Tekéntetes és Nagyságos Ze-

nyei István Cancellárius Ur, Sóós István és Labsánszky

János Senator Urak az Udvarhoz érkeztenek.

7. Magánossan való dolgainak végbenvitele után

jelenlévo Senator Uraknak Sessiót indicáltatott a' Fel

séges Fejedelem a Varanai Reformata Ecclesia dolgá-

ban, az hol a' Református Papok is jelenlévén, és pro

& contra való ratiókat ventilálván, késon solváltatott a'

Sessió, Sóós István és Cancellárius Ur is maradván ebé-

den eö Felségénél. Asztal után mulatságnak kedvéért eö

Felsége kiment a' Mezöre, és ott egész estig mulatott.

8. Regvel, minekutánna Méltóságos Fo-Generális

Bercsényi Ur mellé commendérozott Gavallérok Bodro-

kon általkolteztek volna, maga eleiben eö Felsége felhi-

vatta Oket, éa magok jó viselések felôl sokat intvén öket,

és tellyes Instructiót adván, elbocsátá Szécsén felé, Mél

tóságos Haller Urfi Commandója alatt; ezután ismét Ses

siót hirdetett a' tegnapi dologban , melynek vége után

Fejedelmi Asztalához leült. Asztal után egész estvélig a'

Franczia Generálissal conférait.

9. Maganos dolgait eö Felsége elvégezvén, ismét

Sessiót indicáltatott, az ki is egész három óráig délután

tartott; — véget vetvén a' dolognak : a' Senator Urak eö
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Felségétííl elbúcsiíztanak. Mái nap a' Felséges Fejedelem-

Asszonytúl expressussa érkezett eö Felségéhez.

10. Regveltííl fogvást, azonkivííl bogy ebédet evett,

eö Felsége szíintelen irásokban foglalatoskodott estvélig.

Mái nap Praepost Maj'téni és Bossány János az Exulan-

sok részérííl az Udvarhoz drkeztenek.

11. Sok derék dolgokban eö Felsége occupálódván,

azokat délig continnálta, délután penig némely Fören-

deknek Audientiát adott. Mái nap bizonyos Lengyelek

Szinyovszky Urtúl érkeztek.

12. Mulatságnak kedv¿ért eö Felsége vadászni ki-

ment, az honnan is éppen csak estvefelé visszajött. Mái

nap Nemzetes Vitézlo Horváth György Generális-Per-

ceptor az Udvarhoz érkezett.

13. Szüntelen irásokban eö Felsége foglalatoskod-

ván, egész nap contineálta a' Várban magát.

14. A' külsö Országokban való Correspondentiák-

nek folytatásában eö Felsége occupálódván délig, dél

után dovotizált, Gyónáshoz készülvén, 's egész nap büj-

tölt. Mái nap Nemzetes Vitézlo Pogány Adám Márama-

rosbiíl az Udvarhoz érkezett.

15. Idein-korán felkült eö Felsége, és senkinek Au

dientiát nem adott, hanem devotióját continuálta, 's Terap-

lomban menvén, communicált. Templombál visszajovén,

Fejedelmi Asztalához ledit. Asztal után magánossan való

dolgokban egész eslig foglalatoskodott.

16. A' Felséges Fejedelem tegnap praemittált Bagá-

zia után maga is az Isteni-szolgálat után idein-korán

Munkács féle Gommendírozottakkal megindulván, az nap

Bacskán Udvari-Kapitány Vay Adám Urnál meghált.

Mái nap Méltóságos Fo-Generális Urtúl Staphéta ér

kezett.

17. Az Isteni-szolgálat után eö Felsége megindul

ván Bacskárúl, ebédre Nagy-Dobronban ment, ebéd után

penig megindulván, késon estve Munkácsra érkezett eö

Felsége. Mái nap Mosqva CzárCurírje bizonyos Levelek-

kel az Udvarhoz jött.

U*
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18. Tegnap külsö Országokbúl jött Leveleknek olva-

sásában, és azokra teéndo válasz-adásban is eö Felsége

foglalatoskodván délig, délután Munkács-Vára ala a'

Reveléneket megtekénteni ment, és onnét késon estve

visszajött. Mái nap Méltóságos Generalis Károlyi Sándor

Ur Curírje az Udvarhoz érkezett.

19. Az Isteni-szolgálat után magánossan való irá-

sokban sokáig eö Felsége foglalatoskodott, annakutánna

penig privata Oeconomiájának jó rendben való helyhezte-

tése kedvéért szükséges disposítiókat tétetett. Délután

sétálni kiment eö Felsége. Mái nap Méltóságos Generalis

Károlyi Sándor Ur eö Felségéhez érkezett.

20. Az Iseni-szolgálat után eö Felsége Károlyi Sán

dor Urral, Vay Ádám Udvari Fo-Kapitánnyal a' kis Há-

mor felé Sézán kiment, és onnét ebédre visszajött. Ebéd

után Generalis Károlyi Sándor Urral egy ideig conférait

eö Felsége, azután elbúcsúzván, ismét a hadakhoz Er-

dély felé ment, eö Felsége penig magánossan való dol-

gai körül foglalatoskodott. Mái nap Nemzetes Vitézlo

Bulyovszky Daniel Rationum Director, és Christian

Chilkó Exactor elérkeztek az Udvarhoz.

21. Relatiót tévén a' Máramaroasi Censurárúl eö

Felségének Bulyovszky Daniel, arrúl való egész informa-

tiót vett, azután penig Munkács-Varaban az épületek kö

rül teéndo disposítióknak kedvéért eö Felsége felment, és

késon délután onnét lejött a' Városra, 's Fejedelmi Asz-

talához leült. Asztal után magánossan való dolgokban

eö Felsége foglalatoskodott.

22. A' Máramarossi Gensurának relatiója körül eö

Felsége tovább is foglalatoskodván, egész délig azzal oc-

cupálta magát, délután penig a' Dunán által jött Briga-

dérosnakNemzetes Vitézlo BaloghAdámnak Audientiát ad-

ván, alkalmas ideig beszélgetett vele, — a' mint az nap

vissza is küldte eö Felsége Postan. Mái nap Nemzetes

Vitézlo Bay Ferencz Nemes Beregh-Vármegye Vice-Is-

pánja az Udvarhoz érkezett.

23. Tovább is a' Felséges Fejedelem a' tegnapi fél-

ben hagyott dolgainak continuátiójában fáradozván, egész
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délután maganos irássi körül foglalatoskodott. Mái nap

Klement János Eperiesrül az Udvarhoz érkezett.

24. A maga privata Oeconomiájának jó rendben

való reductiója körül mind délelott, mind penig utánna

szükséges disposítiókat tett a' Felséges Fejedelem. Mái

nap Generalis Buday István az Udvarhoz érkezett.

25. Az Isteni-szolgálat után bizonyos delineátiókhoz

hozzá-fogván eö Felsége, azok körül egész nap foglala

toskodott, ugy egyéb maganos dolgai körül is. Mái nap

Kis-Marjay Albert Erdélyi Vice-Praefectus az Udvarhoz

érkezett.

26. Mulatságnak kedvéért a' Felséges Feje-lelem,

azonkivül is egész nap böjtölven, vadászni kiment, és

ott egész estig késett. Mái nap Méltóságos Szinyovszkiné

Asszonyom embere jött az Udvarhoz.

27. Kölön-kölönfele dolgokban egész nap foglalatos-

kodván со Felsége, jóllehet a' Várban készült: de fel nem

mehetvén, az ok miatt publicumra sem jött ki. Mái nap

mind a' két Grenerálistúl Staphéták érkeztenek.

28. Délelott eö Felsége Munkács-Varaban a' teéndo

épületeknek disposítiója kedvéért felment, és ott rendben

hagyván a' dolgait, visszajovén, Fejedelmi Asztalához

leült. Délután penig irásokban foglalatoskodott.

29. Az Isteni-szolgálat után Udvari-Kapitány Vay

Ádám és Bulyovszky Daniel Urakat eö Felsége felhi-

vatván, clélig azokkal discurált, délután penig delinea-

tiókban mulatta magát.— Mái nap egy kedves kutyája eö

Felségének, Róland nevö, megdöglött, a' kit is sok ritka

olly oktalan állatban való cselekedetekért, és legfóképen

Urához való ritka hííségéért, az egész Udvar bánta. Mi-

vel eö nemcsak az idegeneket közöl járulni a Fejedelem-

hez nem engedte : de még azokat is, a' kik eö Felsége

körül gyakran forgolódtak, ollykor a' mikor vagy déli ál-

mot eö Felsége alutt, annyivalinkább éczakán, minden-

kor a' Felséges Fejedelem ágya alatt aluván, közöl jönni

nem engedte ; ha eö Felsége meghurogatta otet, ugy en-

gedelmeskedett, hogy ! hanem hivásra visszajött. Sok olly
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állapotokat követett el, a' kit eszes embernek is köllett

volna cselekedni, oktalan állatban penig csudálatos volt.

30. A Felséges Fejedelem egész nap szüntelcn való

irásokban foglalatoskotíott, és hat órakor vacsorát evett.

Mái nap a' Török Tolmács Acbmet, Hatvan tájárúl az

Udvarhoz érkezett.

31. Viratta elött eö Felsége a' Szent-Miklóssi he-

gyekben vadászni menvén, ott egész nap késett, és estve-

felé Szent-Miklósra bémenvéu, ott meg is liait. Mái nap

eö Felsége Mosqva Curírja az Udvarboz érkezett.

SEPTEMBER.

1. Regvel a' Felséges Fejedelem Misset ballgatott,

ann ikutanna penig iráshoz hozzá-fogván, aztat délig con-

tinuálta. Délután Munkács Városában bernent eö Felsége,

és maganos dolgai körül foglalatoskodott. Mái nap Te-

kéntetes és Nagyságos Petky David Erdélyi Tanács-Ur

az Udvarboz érkezett.

2. Az Isteni-szolgálat után eö Felsége Petky David

Urnak Audientiát adott, és azután kevés ideig irván, egész

nap derék dolgokban foglalatoskodott. Mái nap Szinyavsz-

kiné Asszonyom embere az Udvarhoz érkezett.

3. Az Isteni-szolgálat után eö Felsége vadászni ki-

ment, és onnét késonestve visszajött. Mái nap Nemzetes

Vitézlo Otlik Pal Lublinbúl az Udvarhoz érkezett.

4. Szüntelcn való irásokban eö Felsége foglalatos-

kodván délig, délután maganos dolgai körül occupáló-

dott. Mái nap Nemzetes Vitézlo Nagy-Szeghi Gábor és Kru-

csay János Ezeres-Kapitányok az Szebeni rabságbúl

megszabadulván, az Udvarhoz jöttenek, és Tekéntetes

Radvánezky János Ur is.

5. Feles dolgai interveniálván a' Felséges Fejede-

lemnek, délig azokban foglalatoskodott, a' tcguap jött

Rab-Colonellusoknak is Audientiát adván. Délután penig

a' Svéciai Királytúl jött némelly Tisztekkcl szcmbenvolt
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eö Felsége, es elhozott Leveleknck választ-adássa körül

foglalatoskodott.

6. Magánossan való dolgainak végbenvitele után a'

Vár körül való Munkát eö Felsége megtekéntette, annak-

utánna penig visszajovén, Vay Ádám Urral és Ráday

Pal Directorral sokáig conférait. Mái nap Lamár nevo

Franczia Lengyel-Országbúl jött, és Generalis Károlyi

Sándor Ur Curírje is érkezett.

7. Az erosségek delineatiója és némelly külsö Orszá-

gokban való Levelek válasz-adássa körül délig eö Fel

sége foglalatoskodott, délután penig magánossan való

dolgai körül. Mái nap Szinyovszkiné Asszonyom embere

Levelekkel jött az Udvarhoz.

8. Magánossan való dolgai után eö Felsége a' Vár-

ban felment, és ott Missét hallgatván, Fejedelmi Asztalá-

hoz leült. Asztal után Méltóságos Gróf Forgács Simon

UrnakAudientiátadván, sokáig beszélt vele, ésestve-felé

hálásra ala ment a Városra. Mái nap Ilosvay Abraham

az Udvarhoz érkezett.

9. A regveli könyörges után eö Felsége vadászni

kiment, és onnét késó'n estve visszajovén, sokfelöl jött

Leveleknek válasz-adássa körül foglalatoskodott. Mái nap

feles Mosqvák érkeztenek, Levelet hozván Mosqva Czár-

túl. Az nap Nemzetes Vitézlo Labsánszky János Senator

Ur is az Udvarhoz érkezett.

10. Szüntelen való irásokban eö Felsége délig fog-

lalatoskodváu; délután egy kevessé sétált a' kertben, és on

nét feljovén, magánossan való dolgokrúl disposítiókat tett.

Mái nap Nemzetes Vitézlo Kolosváry András, Méltóságos

GrófMikes Mihály Uram embere, az Udvarhoz érkezett.

11. Jóllehet a' tegnapi disposítió szerint ugy vala,

hogy a1 Felséges Fejedelem Komlós felé vadászni kimen-

jen: mindazonáltal alkalmatlan esos idó're nézve a' Kas-

télyban contineálta magát, s szokása szerint dolgait con-

tinuálta. Mái nap Méltóságos Generalis Mikes Mihály, és

Gróf Petky David Maramarosbúl érkeztenek az Udvar

hoz, és Oberster Zay András Ur is.
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12. Virattakor a' Felséges Fejedelem Bereg-Ujfalu

felé vadászni kiment, és ott meghálván, ujonnan 13-a

egész nap contimiálta, éczakára Munkácsra jovén. Mái

nap bizonyos Mosqvákjöttenek,— 12-a penig Teleki Pal

Uram az Udvarhoz érkezett.

14. Magánossan való dolgait eó' Felsége elvégez-

vén, Méltóságos Gróf Mikes Mihály Urnak Audientiát

adott, és azután Fejedolmi Asztalához leült. Asztal után

a' Secretáriusok által tett proposítióknak resolválásában

egyideig foglalatoskodott, annakutánna penig delinea-

tiók körül a' Franczia lnzenírrel occupálódott. Mái nap

Teleky Mihály Ur, Arelt János, Toroczkay János Erdé-

lyi Tanács-Urak az Udvarhoz érkeztenek.

15. Koran regvel elvégezvén a' Felséges Fejedelem

a' devotióját, magánossan való irásokhoz hozzá-fogott,

és azokat délig continuálván , annakutánna Méltóságos

Generalis Mikes Mihály, Gróf Petky David és Teleky Mi

hály Tanács-Urakkal 's Foember-szolgáival edgyütt Fe-

jedelmi Asztalához leült. Asztal után az Erdélyi Urak-

kal conférait eö Felsége. Mái nap Szinyovszkiné Asszo-

nyom embere az Udvarhoz jott.

16. Magánossan való dolgai után a Felséges Feje

delem az Erdélyi Uraknak Sessiót tiz órára hirdetett, az

kik is a' Palotára confluálván, egész két órái,£? délután

consultálódtak, kinek végbenvitele után, mivel a' Felsé

ges Fejedelem böjtölt, a' Palotán ebéden megmaradtak;

eö Felsége penig a' Várban, az hol a' Skófium-csinálók

elsö próbát tettek, felmenvén, sok derék rlolgaira nézve

ott is meghált. Mái nap Bethlehem János Ur az Udvar

hoz érkezett.

17. Kilencz ora tájban a' Felséges Fejedelem a'Vár-

búl alá-jovén, az Erdélyi Urakkal conférait, és azután

Fejedelmi Asztalához leült. Asztal után inulatságnak ked-

véért я kertben sétált, azután penig magánossan való

irásokat contimiálta. Mái nap üobozy István Debreczeni

Bii ó jött.

18. A Secretáriusok által tett proposítióknak resol-

válássa után a' Felséges Fejedelem az Erdélyi Urakkal
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Conferentiát tartott, annakutánna penig privatim ebédet

evett. Asztal után delineátiókban és egyéb irásokban

egész estig foglalatoskodott. Mái nap bizonyos Lengyel

az Udvarhoz érkezett.

19. Magánossan való dolgai körül eö Felsége fog-

lalatoskodván, az Erdélyi Urakkal Conferentiát tartott,

's azután Fejedelmi Asztalához leult. Asztal után Fran-

czia Inzenírrel delineátiók köröl occupálódott.

20. Alkalmatlan esos idó're nézve a' Felséges Feje-

delcm egész nap a' Kastélyban contineálta magát, irá

sokban és olvasásban foglalatoskodván.

21. Délig magánossan való dolgokban eö Felsége

foglalatoskodott, délután a' Vár alatt levo Sáncznak

megtekéntésére ment. Mái nap Szinyavszkiné Asszo-

nyomembere jött az Udvarhoz, kinek is válasza lévén, az

éczaka visszament.

22. Az Isteni-szolgálat után a' Felséges Fejedelem

idegen Országokban való expedítióinak végben való

vítele körül foglalatoskodván, azokat délig continuálta,

senkit sem admittálván magához.

23. Egy kis pihenést vévén magának a' Felséges

Fejedelem, vadászni kiment, és onnét éppen csak sotét

estve visszajött.

24. 25. 26. Köiön-kölönfele dolgokban eö Felsége

foglalatoskodván, a1 Kastélyban contineálta magát.

27. Méltóságos Fo-Generális Ur Staphétájának, 's

Huszár Imre Generál-Adjutánt a' Mosqva Udvartúl

való érkezésére nézve, a' Kastélyban egész nap tartóz-

kodott eö Felsége.

28. Orvossággal élvéu eö Felsége, mái nap publi-

cumra ki nem jött, 's magánossan is evett.

29. Az idegen Országokban küldendö Corresponden-

tiáknak expediálásában mind délelott, ugy utánna is eö

Felséfte foglalatoskodván, egész estig azok korííl occu

pálódott. Mái nap Méltóságos Generalis Károlyi Sándor

Ur az Udvarhoz érkezett.

30. Méltóságos Generalis Károlyi Sándor Urnak

Audientiája lévén eoFelségénél,sokáig edgyütt conférai
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tak, ebéden is az Udvarnál maradván ; ebéd után penig

a kertben mulatoztak.

OCTOBER.

1. 2. Magánossan való dolgainak elvégezése után,

vadászni kiment, és onnét késon estvc érkezett. 2. Egy

Franczia Tiszt Patak tájárúl az Udvarhoz érkezett.

3. A' Felséges Fcjedelem sok derék Országos dol-

gokban foglalatoskodván, egész nap publicumra ki nem

jött, hanem magánossan Méltóságos Generalis Károlyi

Sándor Urral evett. Mái nap Lublinbúl Mosqva Curír

érkezett, ugy Barcsay Mihály és iffiabbik Toroczkay

János Erdélyi Urak.

4. A' Felséges Fejedelem szenti napja interveniál-

ván, jóllehet korán felkölt, mindazonáltal nagy dolgok-

ban foglalatoskodván, majd tiz ora tájban az Audientiás

bázban — az hol Generalis Károlyi Sándor, Gróf Mikes

Mihály, Barcsay Mihály, Kemény László és Simon Er

délyi Urak voltak — kijovén : Károlyi Ur eo* Felségét üd-

vözlette, kinek végbenvitele után az Urakkal sokáig

discurált, és egész nap böjtölven, magánossan való irá-si

körül foglalatoskodott.

5. Az Erdélyi Urak és Károlyi Ur is eö Felségéttíl

clbúcsúzván, innét elmentenek, eö Felsége penig idegen

Országokban való Correspondentiáknak expedítiója kö

rül egész nap foglalatoskodott.

6. Az Isteni-szolgálat után a' Secretáriusok által tett

proposítióknak resolválásában eö Felsége foglalatosko

dott délig, délután maganos irássi körül occupálódott.

7. Idein regvel vadászva Ungvár feló Méltóságos

Fó'-Generális Urhoz commendérozott Udvari népével

ment, az hoi is 8. 9. 10. mulatott eö Felsége, 11. Méltó

ságos Fo-Generális Urral visszajovén. 9. Egy Franczia

Velenczébííl, 10. Franczia Generalis Patakrúl, 11. Szi-

nyavszkiné Asszonyom embere Szkólárúl az Udvarhoz

érkeztenek.
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12. Sok derék dolgoknak végbenvitelc után a' Fel-

séges Fejedelem Méltóságos Fo-Generális Urral, Fran-

czia Geiierálissal, és comruendérozott Udvara népével

Závadka felé Méltóságos Szinyavszkiné Asszonyhoz

meut, Udvari-Kapitány Vay Adám Urnak parancsolaty-

tyaban bagyvan, hogy holnap Huszt felé elmaradott Ud-

vari népével induljon, és ott . eö Felsége jovetelét az

Gyülésre concurrált Erdélyi Státusokkal várja.

13. Munkácson maradott eö Felsége Udvara népé

vel Udvari-Kapitány Ur regvel megindult, és éczakára

Bélkére érkezett.

14. Bélkérííl megindulván mint egy ora tájban dél-

után Husztra érkezett, az hoi is a' Nemes Vármegye

egész Nagy-Ágh nevo vizig eleibe jött eö kegyelmének,

és a' Városra békésértette.

15. 16. 17. 18. Az Udvariak Huszton contiueálták

magokat, banem 18. délután Udvari-Kapitány Ur az

Udvariakkal és Nemes Máramaros-Vármegyével Sze-

lestye nevo Faluig a' Fclséges Fejedelem eleiben ment, és

. ott eö Felsége szerencsés eljövetelinek aggratulálván,

onnét eö Felsége megindult Huszt felé. A' mezöben az

Erdélyi bujdosó Urak és Nemessi rendek is eö Felségét

excipiálták, és köszöntven, Husztra békésérték.

19. Az Erdélyi Urak és közönseges Nemesség is a'

Palotára concurrálván, a' publica Sessióra várakoztak:

de a' Tanács-Urakkal particuláris Confereutiát tartván

eö Felsége, a' többi eloszlottak, eö Felsége penig az nap

publicumra sem jött, banem magánossan evett. Asztal

után szüntelen irásokban foglalatoskodott egész estig.

Mái nap Tekéntetes és Nagyságos idösbik Príni Imre

az Udvarhoz érkezett.

20. Prínyi Imre Urnak Audientiája lévén, a' Secre-

táriusok által tctt proposítióknak resolválásában foglala

toskodott, azután penig a' külsö Országokban való dol-

gainak folytatása köriil occupálódott, kinek végbenvi-

tele után az Erdélyi Tanács-Urakkal Fcjcdelmi Aszta-

láboz leült. Asztal után magánossan való dolgai köriil

foglalatoskodott.
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21. Jóllehet kilencz órára az Erdélyi Státusoknak

Sessiója rendeltetett: sok Országos dolgaira nézve mind-

azonáltal másnapra differáltatott, eö Felsége szüntelen

foglalatosságira nézve.

22. Magánossan való dolgainak végbenvitele után

az Erdélyi Tanács-Urak és egyéb közrendek concurrál-

tanak, kik kozé is a' Palotára a' Felséges Fejedeleni ki-

menvén, hosszú peroratióval declarálta, melly igen meg-

csökkent a' haza szabadsága prosequálásábau való fervo-

rok ezelötteni idökhez képpest, az holott nemhogy Tá-

borban szállani kivánnának : de restségnek adván mago-

kat, csak mindenkor Qvártélyban kivánkoznak, mellyet

jóllehet Országnak illy megszorúlt állapottyában is eö

Felsége a' magahiveitül nem denegállya: mindazonáltal

mivel egyedül maga, a1 kózsegítség nélkül semmitsem

tehet, egyenlö szivvel az Országban való bémenetelinek

modalitásárúl necsak gondolkozzanak, hanem azon eö

Felségével edgyütt iparkodjanak is. Hogy penig azalatt

is subsistálhassanak, és kinek-kinek rovidsége meghall-

gattassék : a' Tanács-Urak azaránt való Assensussát, és

Instantiájoknak béadását eö Felsége várni fogja.

23. 24. 25. A' Qvártélyok dislocatiója, és a' Parti-

umbéli Qvantumnak repartítiója körül foglalatoskodván

az Erdélyi Státussok, mindennap relatióval eö Felségé-

hez mentenek. 24. Klement János és Mányoky Mihály

az Udvartúl Lengyel-Országban mentenek.

26. Vége lévén az Erdélyi dolgoknak, a' Felséges

Fejedelemtíílelbucsúzván a' Deputátussok a'Nagy-Ághig

Huszton eö Felségét elkésérlék, eö Felsége penig Szölös

felé vévén uttyát, késon estve oda-érkezett.

27. Az Isteni-szolgálat után eö Felsége Szölösrul

elment, és délre Medenczére, hálásra penig Dragabart-

falvára érkezett.

28. Dragabartfalvárúl délre Munkácsra, és ott egész

nap magánossan való dolgai körül foglalatoskodott.

29. Délig a' Secretáriusok által tett proposítióknak

resolválásában eö Felsége occupálódott, dólután Mun-

kács-Varaban felment, és onnét dolgainak végbenvitele
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után épeii estve Kastélyban visszatért. Mái nap Szi-

nyavszkiné Asszonyom embere Levelekkel az Udvarhoz

érkezett.

30. Szüntelen való irásokban egész nap a' Felséges

Fejedelem foglalatoskodott. Mái nap Lublinbula Fejede-

lem Asszonytúl Otlik Pal deákja Levelekkel az Udvar

hoz érkezett.

31. Tegnap félben-hagyott irásit eo Felsége délig

continnálta, debitan penig magánossan való dolgai körül

foglalatoskodott.

NOVEMBER.

I 4

1. A Felséges Fejedelem idein-korán felkelvén, ide-

gen Országokban való expedítióinak íblytatása körül

foglalatoskodott, kiknek végbenvitele után a' Vár kö

rül levo erôsségnek megtekéntésére ment, az honnan estve-

felé megjovén, Fejedelmi Asztalához leült. Mái nap Szi-

nyavszkyné Asszony embere az Udvarhoz érkezett.

2, 3. Magánossan való dolgokban etf Felsége fogla

latoskodott.

4. A sok dolgaitul pihenést vévén magának eö Fel

sége, vadászni kiment, ée onnét éppen estve-felé visszajött.

5. Az Intimum Archivumának rendben való vítele

körül eö Felsége foglalatoskodván délig, délután a' Fran-

czia Generálissal egész estvélig conférait.

6. Az maga privata Oeconomiájának, Isten adván,

Uj-Esztendö után való hasznossabb folytatása kedvéért,

minthogy sok Országos dolgok miatt arra figyelmezni

's Fejedelmi elméjét fordítani nem lehet: eö Felsége Ud-

vari Consiliumot annak administratiójára rendelni mél-

tóztatott ; mely eránt is Informatiónak Concinnálásában

délig foglalatoskodott, délután penig egyéb maganos dol

gai körül. Mái nap Udvari-Commissarius Kerezel, Va-

ranórál érkezett.

7. A Téli-Qvártélyokrul való disposítiókat tévén ecí

Felsége, mindenfeló'l való Correspondenseknek Levelei
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is órkeztenek, a' kiknek olvasâsa körül majd egész uap

eö Fesége foglalatoskodott. Mai nap Dobrovolszky Len-

gyel szolgája eö Felségének Szkolyára küldettetett.

8. A Felséges Fejedelem minden uton-módon kiván-

ván a' Qvartélyok dislocatiójában a' Szegénységnek suc-

currálni: a' tavalyi rendeléshez képest nagy defalcatiót

létetett a' V;'irmegyéknek, 's többre is kivánt volna con-

descendálni, ha a' had r szükség engedte volna.

9. Magánossan való dolgokban es a' Franczia Ge-

nerálissal való beszélgetésben eö Felsége foglalatosko

dott. Mái nap két Piarista Podolinczi Collegiumbi'il jött

az Udvarhoz.

10. Az idegen Országokban való Correspondentiák-

nak végbenvitele köru'l eö Felsége foglalatoskodván, pub-

licumra ki nem jött, hanem magánossan evett, és ismét

annakutánna azokat continuálta.

11. ATéli-Qvártélyokra magaUdvara számára való

Regulamentnmnak Concinnálásában a' Felséges Fejede

lem fáradozván, egyéb dolgai koríil is foglalatoskodott.

Mai nap Nemzetes Vitézlo Okolicsány Mihály Fiscális-

Director az Udvarhoz érkezett.

12. Az Isteni-szolgálat és maganos dolgainak vég

benvitele után a' Felséges Fejedelem Munkácsrúl Va-

rannó felé megindulván, az jelenlévo Udvara népével és

Commendérozott Karabélyosokkal s Lovas Grana téro-

sokkal közöl Ungvárhoz Minajban érkezett.

13. Onnét ebédre Ungvárra, 's ebéd után Nagy-

Mihályra.

14. Nagy-Mihályrul ebédre Hrabóczra, onnét écza-

kára Varannóra.

15. A Felséges Fejedelem magánossan való dolgok

ban egész nap foglalatoskodott.

16. Koran regvel Méltóságos Fo-Generális Ur és

Generalis Károlyi Sándor Ur a' Felséges Fejedelemhez

joven, egész nap a' hadi disposítiók körül foglalatoskod-

tak. Mái nap egy Lengyel Ur az Udvarhoz érkezett, és

Steszel Kristóf Generál-Adjutánt a' Postírung felé ment.
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17. Szüntelen való hadi Conferentiában eö Felsége

foglalatoskodott Generalis Urakkal. Mái nap némely Du-

nántúl való Tisztek Postan mentenek el az (táborban ?)

levo hadak felé.

18. Az ellenségnek két felöl jövö hirre nézve Méltó-

ságos Generalis Károlyi Sándor Ur Kassa 's Kperies

felé ment, eö Felsége penig Méltóságos Fo-Generális

Urral megindulván Varannórúl, éczakára Polyankára

érkezett.

19. Polyankárúl korán regvel megindulván, Gál-

Szécsre ment eö Felsége, és az nap ott is mulatott.

20. Feles dolgai és Correspondent^ i interveniálván

eö Felségének, Gál-Szécsben mulatott.

21. Magánossan való dolgainak végbenvitele után

a' Felséges Fejedelem megindulván, Szalánczra éczakára

érkezett. Mái nap Táborban levo Nemes-Compániának

fele része az Udvarhoz érkezett.

22. Szalánczrúl a' Fekéges Fejedelem Széplakra

ment, fele Compániának penig Sókút felé induit. 23. Kas-

sára, az hoi is a* Fortificatiót megtekéntvén, és 24. szük-

séges disposítiókat tévén, usque 25. ott mulatott.

25. Kassárúl Méltóságos Fíí-Generális Urral Gál-

Szécsre ment eö Felsége, az hoi is Potoczky Urat, Len-

gyel-Országi Secretáriust, és Gróf Tailót találta, a' kik-

nek is visitât tévén, Audientiájokat másnapra halasz-

totta.

26. Az Udvarhoz menvén a* Lengyel Urak : elébb

Méltóságos Bercsényi Miklóa Urral, annakutánna pe

nig eö Felségével conferálván, egész nap együttvalának.

27. A Lengyel Urakkal együtt eö Felsége Gál-Szécs-

rííl Hrabóczra érkezett.

28. 29. Hrabóczon késett. 30. Munkaes felé kfmnyü-

szerrel induit, az nap Ungvárra érkezett.

DECEMBER.

1. Ungvárriil ebédre Szerednyére, éczakára Mun-

kács-Várában érkezett eö Felsége.
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2. 3. 4. Ott késett, Kiovszky Palatinust Hadaival

együtt excipiálván.

5. Szüntelen való Országos dolgokban eö Felsége

foglalatoskodott egész nap.

6. Idein-korán Munkácsrúl indulván, éczakára Te-

késházára érkezett.

7. Onnét délre Kortvélyesre, éczakára penig Hra-

bóczra Méltóságos Fo- és Károlyi Sándor Ur Generáli-

sokkal edgyütt.

8. A Hadi Conferentia körül egész nap eö Felsége

foglalatoskodott. Mái nap Babolcsay Ferenez némely

Hadi-Tisztekkel az Udvarhoz érkezett.

9. Az Isteni-szolgálatnak elvégezése után eö Fel

sége maganos dolgai körül foglalatoskodott, annakntánna

penig egész nap ismét Generalis Urakkal conférait. Mái

nap Dunántúl való k¿t Volentér az Udvarhoz érkezett,

szomorú hirrel.

10. Szüntelen való foglalatosságokban eö Felsége

egész nap occupálódván, a' Hadi-Tiszteket ide 's tova

Orderekkel együtt elküldte. Mái nap Poznaniai Palatiná-

nak embere az Udvarhoz érkezett.

11. 12. Eö Felsége magánossan való dolgai körül

foglalatoskodván, helybeu contineálta magát. 12. Gróf

Tarló az Udvarhoz érkezett, Méltóságos Generalis Ká

rolyi Sándor Ur penig a' Hadakhoz ment.

13. Gróf Tarlóval sokáig conferálván, az nap el is

bucsuzott eÖ Felségétííl, és el is ment.

14. A sok Consultatió után Méltóságos Fo-Generá-

lis Ur is Eperies fêlé ment, eö Felsége penig maganos

dolgai körül foglalatoskodott.

15. Az Udvarnak Constrictiója körffl eö Felsége

foglalatoskodván, egyéb dolgai körül is foglalatoskodott.

16. A Secretáriusok által tett proposítióknak resol-

válásában és egyéb maganos dolgaiban foglalatosko

dott eö Felsége. Mái nap Nemzetes Vitézlo Otlik György

Hopmester, eö Felsége parancsolattyábál Munkács felé

ment.
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17. Regvel Méltóságos (generalis Petróczy István

Urnak Audientiát adott eó Felsége, annakutánna a Ha-

daktiíl Pazdicsrúl Méltóságos Kioviai Palatinus joven,

ebéden maradt meg eó Felségénél, délután elmenvén.

Mái nap Hallet* Urfi egy Brigádával Varanóra jött.

18. Az Isteni-szolgálat után eó Felsége kivánván a'

Nemes-Conrpániával Generális-Mustrát instituáltatni:ki-

vül a' Mezóre Nemes-Compánia Kornétájával ment, és

ott minden defectussokat a' Alustra alkalmatosságával

megvizsgálván, egy hóbéli fizetéseket adatta ki, Tekén-

tetes Nagyságos Haller Urfiat Fó-Stráza-Mesternek, Ber-

csényi László Urfiat Kornétásnak, Koncz Gábort, Szu-

nyog Györgyet, Mikó Adámot Stráza-Mestereknek dec-

larálta, Tizedeseknek elóállítását Haller Urfira bizván.

19. A pestisnek eltávoztatására nézve, és a' Kará-

rácsony Innepekhez illó devótiónak végbenvitelére néz

ve eó' Felsége egész Fejedelmi Udvarával Homonnára

ment, és az nap ebédután magánossan való dolgokban

foglalatoskodott. Mái nap Nedeczky Sándor Ur embere

érkezett.

20. 21. 22. Homonnán szüntelen való irásokban fog

lalatoskodott eó' Felsége. 21. Otlik Pal, 22. Gosztonyi

Miklós az Udvarhoz érkezett.

23. Idein-korán Postan eó' Felsége Pazdicsra ment

Kioviai Palatinushoz, az honnan is késón estve érkezett.

24. Szüntelen való occupátiókban a' Felséges Feje-

delem occnpálódván , superveniált Kioviai Palatinus,

mellette levó Generalis, a' kivel egész estig conterait.

25. 26. Eó Felsége devotizált, intervenientiákhoz

képest occupálódván.

27.Posta-formán Kortvélyesre Kioviai Palatinushoz

ment a' Felséges Fejedelem, az Udvara penig Varannóra

Hopmester Otlik Györgygyel.

28.'Kortvélyesen a' Kioviai Palatinussal eó Felsége

Conferenti át tartott, az Udvar penig Varannón subsis

tait, az hova Méltóságos Fó-Generális Ur is érkezett.

29. Eó Felsége az Isteni-szolgálat után Kortvélyesre

ment, uttyában találván Méltóságos Fó-Generális Urat.

16
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a' kit is magával elvitte. Mái nap Locsérül Laczkó Imre

Kapitány Levelekkel a' Felséges Fejedelemhez érkezett.

30. Varannórúl a' Felséges Fejedelem Peklín fêlé

Méltóságos Fo-Grenerális Urral elindulván, estve elött

odaérkezett, az hoi is sok hadi Tisztek és egyéb Fö-

rendek concurrálváD, magokat eö Felségének praesen-

tálták.

31. Szüntelen való irásokban 's a' hadi disposítiók

körül való foglalatosságokban eö Felsége occupálódván,

délután Peklínbúl elindulván, Bödre eö Felsége érkezett,

az hova is Kioviai Palatinus eö Felsége Udvarlására el-

jött.—Az elmúltEsztendobéli szegény édes hazánknak sok

változási között hogy ezen utolsó napot is a mi Felsé

ges Fejedelmünknek, Kegyelmes Urunknak, a' nagy ha-

talmúSzentlsten adta elvégezni:dicsoítessékSzentneve !

viraszsza fel jó egésségben holnap kezdendöUj Esztendöre,

annak minden részeiben adgyon egésséget, jó szerencsét 's

gyözedelmet Országunk ellenségi eilen, tartsa meg eö

Szent Felsége ezen megnyomorodott Magyar Hazánk

Szabadságinak felállítasara!



Januarius Anni 1710.

I. Azlsteni-szolgálat után eö Felaége megindulván

Bödröl, Korlátra éczakai hálásra ment, az hol 2. 3. mu-

latott, oda-érkezvén Méltóságos Károlyi Sándor, és a'

Svéciai hadaktúl Csáky Mihály Ur is.

4. Sok foglalatosságinak végbenvítele után ebédet

evén, onnan Halmajra ment.

5. 6. A' sok hadi Consultatiókban ideit toltvén Mél

tóságos Generalis Urakkal, a' Svéciai Hadak azalatt

Eger felé maséroztak. 6. Károlyi Sándor, Csáky Mihály

Urral a' Hadakhoz elöre-mentenek.

7. Az Isteni-szolgálat után eö Felsége megindulván:

a' Halmaji és Szikszai határ közöttaz Méltóságos Fö-Ge-

nerális a' Felséges Fejedelemtöl , egymást megolelvén,

elbúcsúzott, Kassafeléa'más rész Hadakhoz vévén uttyát,

elment, eö Felsége penig éczakára Emödhez Táborban

szállott.

8. Emodnél késett. 9. Emödtül az Udvarral, 's

Gyürki Pal Generálissal, 's Brigaderos Babocsay Ferencz

Regimentyeivel megindulván , Daróczhoz szállott. 10.

Darócznál subsistait, Onod felöl jövö Lengyel Hadakra

nézve. Mái nap Méltóságos Generalis Károlyi Sándor

Ur és Inzenér Rever az Udvarhoz érkezett.

II. Szüntelen való irásokban eö* Felsége foglalatos-

kodván délig, délután Sennyey Ferencz Ur Lovas-Regi-

mentyét mustrálta. Mái nap Gróf Liczemburg és Lovász-

Mester Berzoviczy Ádám az Udvarhoz érkezett.

12. 13. 14. Darócznál subsistait, a' Hadak penig kö-

rííl való Falukban; Méltóságos Generalis Károlyi Sándor

Ur Eger felé a1 Gyalogsághoz ment.

16*
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15. Az lsteni-szolgálat után eö Felsége az Udvarral

és vele való Hadakkal megindulván Daróczrúl, Kövesd-

nél a1 Karabélyos, Gróf Eszterház Antal, Paur, Bokros

Regimentyeivel conjungálta magát, az kiket is ütközötre

menu formaban rendben-vévén : Szíhalomig ugy masí-

roltatta, annakutánna penig Regimentenként ; éczakára

Tóth-Faluhoz Táborban szállott.

16. Egerbííl jövö Artelleriá ra ésa'Hadak pihenésére

nézve helyben subsistálván eö Felsége, egyéb badi dis

position körül is foglalatoskodott, a' Lengyel Táborníl

Fo-Tisztek joven eö Felségéhez.

17. Onnét megindulván, Gyüngyos-Halásziboz szál

lott eö Felsége. 18. Ecsedbez, az bol Méltóságos Gene-

ralis Károlyi Sándor Ur Corpussával és a' Gyalogság-

gal is conjungálta magát. 19. Ecsednél subsistait. 20.

Kállóboz ment és ott kivül a' Falun Táborban szállott,

a' Gyalogságat a' Faluban belyheztetvén. 21. Mind az

Auxiliáris Iladak, mind penig a' Magyarság confluálván,

minekelötte a' másik Statióra megindította volna öket a'

Felséges Fejedelem : elsöben is a' Magyar Lovas-Hada-

kot és Zászlókot egy bizonyos helyre körben állítván,

kozékben ment, és hosszas peroratióval declarálta fegy-

verkezésének eleit: az Ur-Isten mikíut megboldogította

vala, az midön se bada, se fegyvere olly mértékben,

mint most, nein volt ; de a' sok Szegények és Árvák nyo-

morgattatásit, maga Szent nevének káromlását eö Szent

Felsége megboszúlani kivánván: ezen nyomon's;ígban

Nemzetestül vetett bennünket ; és jóllehet elöbbeni szives

igyekezettííl messzi estek, 's a' mit az ellenség követett

el, magok azt mívelik, 's maga is a' Fejedelem vétkesnek

abban lenni magát tapasztallya : mindazonáltal se az au

xiliáris hadakban, se a magok sokasságában nenv bizván,

hanem egyedül az Isteni kegyelembez ragaszkodván, tér-

jenek meg , 'в vitézi módon viseljék magokat ; megmu-

tattya eö Felsége, hogy mind szerencsében, mind szeren-

csétlenségben velek lészen, Vezérló'-Fejedelmi Tisztinek

minden hadi operátiókban eleget tészen, 's vélek élni,

halni kíván; gondolkozzanak: utolsókardot vontanak ki,
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az ellenség hîzelkedésének ne higyjenek, tovább nem sza-

ladbatnak, a' régi dicsoséges magok-eleik viselt cseleke-

detit szemeik elött forgassák, 's ugy várják kivánt sza-

badságoknak megnyerését ; egyébaránt ha szaladnak, és

a' Tisztek elöre nem mennek : még a' közönseges kato-

náknak is meg vagyon parancsolva, hogy ollyék meg

öket. Onnan eö Felsége a' Svéciai hadakhoz ment, Fran-

cziául perorálván nékik, 's dicsérvén öket, és idegen Orszá-

gokban tett eselekedeteket is, nemkételkedvén, hogy azon

szivvel és lélekkel Országunk ellenségi eilen is ne ipar-

kodjanak, — assecurálván öket, hogy ha szerencsétlenség

által valaki kozíílek rabbá találna esni, kiszabadításá-

ban olly modalitást minttulajdon hadai közett, observál-

tatni fog. Ott megjárván a' hadakot, másfelé, a' hoi a'

Lengyelség ki volt rendelve, eö Felsége ment, és neki is

Deákul perorálván, a' szabadsá^ mellett felbuzdúlt igye-

kezeteket dicsérte, eloljárójoknak mindenütt declarálta

magát, és mivel ezen Magyar Ugy az eö szerencsétlen-

ségekkel is öszve vagyon kapcsolva, 's mindenkor a' ma-

gok szabadságáért zéláltak : mutassák meg most is gene-

rositásokat azon ellenség eilen, a' ki az ев szabadságo-

kat is földre letapodta ; öket is arrúl, a' mirtíl a' Svéciai

hadakot, assecurálta; ha dicsoség köll nekik: elöttek va

gyon, ha praeda : az ellenség nem messze. — Mindezeknek

vége lévén, két szárnyon maséroltak a1 Lovas-Hadak,

kozékben penig a' Gyalogság, és Berczel nevo Falun tul,

az Erdö mellett Táborban szállottak.

22. Koran regvel Méltóságos Generalis Károlyi

Sándor Ur az Magyar Hadakat megindítván Vadkert

fêlé, a' tegnapi rend szerint masíroltatta öket ; a' kiknek

is némely része mint egy ora tájban délután Romhány

nevo Faluhoz érkezvén, az midön Tábor-helyt kerestek

a' Franczia Tisztek: ellenségnek rajtunk való jovetelének

hire innostescálván, 's a' hátramaradott hadak is szapo-

rodván, a' Felséges Fejedelem rendben vettc öket, két

hossziíLineában,— a' jobbszárnyára a' gyalogságot a' Tul

a' Tiszán való hadakkal és némely Regulárisokkal, kö-

zépben a' Svécusokat , balszárnyán a' Lengyeleket ki-;
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rendelvén a' falu végében, a' vizttil egész fel a* hegyig ;

alig a' rendelést tehetett eö Felsége, hadaknak fêles része

még tul a' falun lévén : az ellenség a' viz mellett Vadkert

felöl a' mi jobbszárnyunkra masírozott, kit a' Lengyel-

ség meglátván, rendelt eeregekben hold formara ala, feléje-

nyomakodott, es innen a' vizen korben-vévén az ellensé-

get, kicsin helyre megszoritotta ötet, 's némely Zászlók-

kal általvágta magát minden tartózkodás nélkül rajta,

ugy hogy némely része szaladásra a' hegynek vette ma

gát ; a' Magyar Hadak is rajta-mentenek, tiizét felvették ;

Svécussok is másfeló'l stringálták ötet , és sokakot

megöltek ; melly harczolásban jóllehet eö is szüntelen tü-

zet adott, és valóban desperate oltalmazta magát : mind-

azonáltal egészlen confundálódott, par lont kiáltván, és

fegyverét Compániáaként némely része letévén.Roviden,

Isten eö Szent Felsége a' mi Vitézinknek ötet kezében

adta volt, mert kemény harczot állottak meg vele, — és sok

derék Tisztje, 's közönseges majd több ezer Dragonyos-

sánál, feles Standára és Lova elveszett, 's nyereségben

nékünk esett ; némely tul a' Tiszán való Zászlók mind-

azonáltal megfordulván, másoknak is a' szivét elvették, 's

az ellenségnek letorlésétül avocálták. Az ellenség részé-

rül alig egy Regiment megmaradván, azok között is pe

nig feles sebes, méglen a' Testeket a' harcz helyin meg-

nézte : azután hamarsággal Vadkert felé proripiálta ma

gát. Nevezetes Tisztek az ellenség részértíl vesztenek el,

sok derék Tisztek 's Volentérek, rabúl is estenek né-

melyek. Ami részünkrül a gyalogság közzül majd har-

madfél-százig, katona alig száz, Tisztek : három Vice-Co-

lonellus, egy Brigaderos : Babocsay Ferencz; mindezek-

nek utánna a' Mezei hadak közzül némely Zászlók, és a'

gyalogság is dissipálódott; de a' több Magyarság és

auxiliáris hadak csuportban tartván magát, Gruttához

azon estve szállottak.

23. Guttárúl az egész Hadakkal eö Felsége megin-

dulván, jóllehet nagyobb része az ellenségnek persecu-

tiójára kivánt volna újonnan menni, kivált a' Lengyel

és Svécus : a' Felséges Fejedelem mindazonáltal kivánván



— 231 -

a' tovább való hadi operatióknak jobb folytatása ked-

véért egy kevessé megnyugosztalni, és az elszéledett ka-

tonaságot is öszvecsuportoztatni, a' hadakkal Nemes

Pest Vármegyében meut, és Maesa-volgyében való Faluk-

ban a hadakot letelepítette; maga Héviz nevo Faluban

szállván, 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ott subsistait,

hadi Consultatiókban toltvén ideit, az hova is alkalmas

katonaság az elszéledtekttíl confluait. —

FEBRUARIUS.

1. A Felséges Fejedelem Érsek-Újvár és a' Vágon

tul való hadi operatióknak jobb folytatására nézve Mél-

tóságos Generalis Eszterház (Antal) Ur Corpussa mellé

a1 maga Reguláris Regimentyeit az Auxiliáris Hadaknak

jobb részével együtt Ujvár felé elcommendérozta, a'

Lengyel Starosztát Commandóul addig praeficiálván.

Maga peuig eö Felsége 2. Svéciai Hadakkal és Magyar

Regimentekkel Szent-Márton-Káthára szállott, a' hada-

kat körül való falukban rendeltetvén.

3. 4. Bizonyos delineatiók körül foglalatoskodott.

5. 6. 7. 8. 9. Helyben subsistait a1 Felséges Fejede

lem , dolgoknak mivoltához (képest) foglalatoskodván eö

Felsége.

9. Méltóságos Generalis (Károlyi ?) egynéhány ezer-

emberrel Portara nientjugyan 10. 11.12.13. 14. 15. 16. 17.

18. a' Conjuncturák ugy hozván magával, a' Felséges

Fejedelem Szent-Márton-Káthán mulatott.

19. Szent-Márton-Káthárúl eö Felsége az körül való

Falukban dislocált Svéciai és Magyar Militiával a' Duna

mellett levo Ráczság eilen teéndo hadi operatiókra néz-

ve megindulván, mindazon hadakkal Czeglédhez szállott,

ée ott 20. 21. 22. is késett.
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23. Az Isteni-szolgálat után eö Felsége fölesteke-

mezvén, mintegy kilencz ora tájban a' Reguláris Hadak-

kal Birín (Jász-Berény) felé megindulván, estve-felé oda-

érkezett, és ott 24. 25. 26. 27. 28. subsistait.

MARTIUS.

(Itt a' kéziratnak vége szakad.)
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1711.

Indultunk megh a' Méltósághos Úr Vay Ádám м»г«п».

Urammal Munkács-Várábúl Die 29. Februarii, azon nap

értünk egy Szolocsina nevü Faluban, ottan átal nem me-

hetvén a' Pinye-Vizén, megháltuuk a' Faluban; második

nap ismét próbáltuk a' Vizet: de minthogy igen megá-

radott, 's a' jeget is igen szaggatta , kinteleníttettünk

visszamenni ugyanabban a' Faluban, es ott usque ad

Diem 3. praesentis mulatnunk, várván a' Viznek megh- з.

apadását. Onnan meghimlulván, értük Felséges Urunk

a' határban levö Zavatka Faluját. Ott azon écozaka

meghháltunk. Onnan reggel megindulván,háltunk megh 4.

a' M. Szinyavszkyné Asszonyom Falujában Kozión, ide

az elemlitett Mélt. Asszony elönkbe Hajdukot küldött,

kik is minden pénz nélkül magunknak 's lovainknak ételt

's helyet administráltanak. — Innen idején meghindul- 5.

van, déltájban értünk bé Szkolya Várasában, kinn is ál-

talmentünk ; ez a' Varas két hegyecske között fekszik,

mellette foly el a' Strij vize, Lapályon fekszik, igen tö-

mött : de a1 Lakosa csak csupádon-csupa Sidóság ; a' kit

Várnak mondanak, mellette vagyon az is, de a' bizony

Vár avvagy Kastély nevet sem érdemel, mert ennek

semmi ereje nincsen, valami csekély árokkal 's karókkal

egy darab helyet környülvettek, 's abban csináltak egy-

nehány házat : 's ezt híjják Várnak, de ez is laposson va

gyon. A' két végin a' Várasnak, mintegy stucz-lovés-

nyire a' Várastól a' két hegyecske közi ravással bé van

róva. — Innen ugyanazon nap megindultunk, 's Szinyaván

a' Mélt. Szinyavszkiné Asszonyom Falujában ebédeltünk,

honnan is ebédután megindulván, csak közel a' Faluhoz
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mentünk által a1 Strij-Vizén. A' Vizen tul egy kis par-

tocskát mentünk, azontúl egész Lengyel-Országban majd

többire többet annál nem mentünk, mert mindenfeie

csak a' szép síkság ; estve nyolcz ora tájba értünk bé

Strij Varaban, holott is több Magyarokat Vai Ádámné,

Török Andrásné Asszonyoméknál , Kántor István és

Benyiczki Gaspar Secretarme Uraiméknál többet nem

találtunk. EkkorUrunk Sztari-Szellón volt. Ide Munkács

16 mélyfold, Zavatkához 6, Zavatka Szkolyához 6,Szko-

-lya Sztrijhoz 4. Strij-Vara valaha regen elhiszem erös

volt, a' mint most is j7>l mcgtetszik, négy bástyája néki

foldbííl egy haz magasságnyi, a' vastagsága is jó forma ;

negyszögöletre van csinálva. kapuja egy vagyon, tóval

körösköriil van vrve, oly széles penig, hogy kézzel sem-

miképen által nem hajíthatni akárhol is, mélysége na-

gyobb egy kópiányinál, a' híd rajta száznyolczvan lé-

pést tart ; a' Varas mindjárt mellette vagyon, ez is jó

nagy 's igen tömött, de többire mind 'Sido, a' Lengyel-

ség a' hostádon lakik. Templom benne vagyon 7., a' Pá-

pistáké kettö, az Oroszoké négy, az 'Sidóknak egy Sina-

gogájok; a* Sztrij-Vize mellette foly el.

Apniis. Voltunk Felséges Urunk javallásából egy Csicse-

lovcsa nevü helyre, e' két kis mélyfoldecske Sztrijhez,

itt láttunk külombnél külömbforma épületeket ; egy ala-

csony Torony-forma az épület, de három Contignatiós,

kilencz drágalátos bázacskák vadnak az épületben, gyö-

nyoríí Stukaturákkal, képekkel, emblemákkal, Super-

scriptiókkal felékesítve, köröskörnyül folyosók ; az épület

negyszögletü, öt ölnyi szélessége 's hosszasága, a' négy

részin négy ajtó, a' padimentumja pedig garádicsbúl álí,

ugy, hogy a' ki azon a' négy részin való ajtókon a' na-

gyobbik házbúl ki akar menni, mindenütt garádicson

mehet le, az a' fundamentum penig ki is mindenfelöl ga-

rádics, alól pineze. Ez az épület kertben van csinálva, a'

kert is igen szép, mert külombnél külömb raritásokkal,

gyümolcsfákkal , virágokkal és egyéb füveknek a ne-

meivelmegvan ékesitve, körülötte külombnél külömb lia-

lastók vadnak, mellette megint folyó-vizecske egyfelöl,
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másfeló'l penig nagy Vadaskert vagyon, ebben a' kert-

ben láttam nyolczvanig való mero fejér és ozszó'ríí Dáán-

vadakat ; itt láttam egy Orgouácska-formára csinált ki-

csiny instrumentuinot, kit íb csak úgy lorgattak, mint

a' koszoríít miképpen szokták forgatni, tizenhét külömb-

nél külömb nótákat minden egyéb segitség nélkül ver-

tenek el rajta ; ez egy ládácska-íorma volt. — Ez az épil-

let aíkou vagyou, hegyet közel kozzá soholsem látui,

situsa neki igen szép vagyou ; az Ura eunek a1 Jószág-

nak Csiedusinczky György, az ürszág Fó'-Lovász-Mes-

tere. Itt ebben a' helyben voltam az egész Úri-Compá-

niával edjütt kétszer.

Indultunk megh a' Mélt. Úrral Felséges Urunkhoz Majas

Javai'ó nevü Várasra; a' Neszter-Vizén mentünk által 17.

Sztrien tul két mélyfoldnyire, egy falunál, általjáró bi

don; ez a' viz olyanforma mint a' Hernád. Mentünk ;il-

tal Demnén, Láltunk megh Stryeven, reggel meghindul- 18.

van értük Krudeket : ez is elromlott Vár, ugyhiszem az-

eló'tt igen is ertfs volt, széles tóval, mély árokkal, és ma

gos foldbástyákkal körül volt véve, de az Urak között

való Competentia miatt elpusztult az ertfsség, a lakosok

penig lakják a' belyet; azután értük Brukmelyt, itt ebé-

deltünk, innen értük Javaro-Várasát ; a' Várassou Gróf

Bercsényi Ur volt szállva, a' Felséges Czar a' Várban,

Urunk íl Várassou kivül egy Faluban a' Constantinus

Herczeg Házánál, nevé ennek Salusa; idejövetelünkkor

Urunknál volt a' Felséges Fejedelem-Asszony is.

Conferentiát tartott a' Felséges .Fejedelem , akkor '9 usqve

jelen volt a' Mélt. Generalis Bercsényi, Méltóságos Ur a 29.*'"

Vai, Galambos Ferencz, Gerhard György, Keezer Sali

dor és egyéb Uraimék a' Tanácsosok közzül, kik Len-

íjyel-Országban voltanak. — Vendégelte megh Dolgoruki 3t-

Herczeg a' Felséges Muszqua Czar Föbbik-Minisztere a'

Felséges Czárt, Czárnét, Urunkot, 's a' Felséges Czar Mi-

nisztereit, Generálissait, Herczegeket, és egyéb Tiszteket.

Indultunk megh Salusárul Viszocska nevü Faluban, Juniu*

ki is azelött a' Szobeczky Király haza volt, most penig

mind a' Falu, mind penig a' Kastély Felséges Urunké.
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Ugyanekkor induit el a' Felséges Czar is Jarasziójfelé •

azon nap beértünk mind a' Czar Jaraszlóban, mind pe

nig mi Viszocskára ; — ezen nap érkezett a' Felséges Au

gustus Király is Jaraszlóban.

5' Második nap mentünk be Jaraszlóra F. Urunkkal,

a' Felséges Czar és a' F. Király Udvarlására ; reggel 10

ora tájban volt Urunk a' Királynál. Innen mindjárt visz-

szamentünk Viszocskára, e' Jaraszlóhoz egy mélyfold.

6- Ismét bementünk második nap Jaraszlóban Szi-

nyafszky Nagy-Hejtruanhoz, mert ezen nap vendégelte

meg Szinyafszky a' Felséges Mosqua Czárt, Czárnét, a'

F. Királyt, Urunkot, a' Király Fiát, Fejedelem-Asszonyt,

Racsivil Herczeget, G. Bercsényit, a' Feleségét a' többi

Herczegekkel, Lengyel Palatinusokkal, Generalis és Szta-

rosztákkal edjütt ; volt négy hosszú asztal, az elsonél a'

felirt személyek voltak, más helytt másasztaloknál más

Uri rendek voltanak. Ezen nap keresztelték megh a'Mélt.

Szinyavszkyné 13. tizenhárom esztendó's Leányát; az

étel után éjfélig mindétig tánczoltak az Urak, a tánczrúl

eloszolván, kiki ment maga hintaján maga szállására.

Felséges Urunk s' a' Mélt. Ur Vay Ádám Uram

mentenek a' Várasra a' G. Bercsényi szállására, és azon

étczaka ott báltanak.

7. Gróff Bercsényi szállásán volt F. Urunknál Racsi

vil Herczeg, Lithvániai GeneralisDenboff, és tübb Lengyel

Urak és Herczeg-Asszonyok 's Palatinusnék.

8. 12. Mentünk ki Jaraszlóról Viszocskára. Harmadnap

induit el a' F. Király Augustus Saxonia felé.

16. A Felséges Moszqua Czar induit el Jaraszlórul Mold-

va felé; ugyanezen nap uttyából kitéritvén Felséges

Urunk, Viszocskai Házánál vendégelte meg 'ó Felségét,

mind penig a vele levo Gvardiát, ki is volt száz, borral

jól tartották, mert a' mennyit nekik hordtak, megh nem

ihatták, csak edényekre töltögettek a' jó bort ; innen mind

járt elébb-ment. —

19. Voltak Urunknál Viszocskán Mélt. Generalis Ber

csényi, Bercsényiné, Eszterházi Antal Feleségestííl, For-

gács Simon Feleségestííl jezek egynehány nap ott mulat
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tanak, mi is iJrunkkal másfél hétig mulattunk a' Czar

elmeneteli után. Ez a' hely azelött, míg a király élt, igen

szép volt; az épület alacson, nem magos, egy contigna-

tióra van épitve fábúl, egynéhány paloták benne kivül-

belííl a' padlástúl fogván a' padimentumig apró, négy-

szegelettí festett tégelykékkel ki voltak rakva virágokra és

egyéb formákra ; a' külsó' falain levo tégelyeket mar al-

kalmasint leszedték, de belííl még többire a' palotákon

megvagyon, a' mely tégelykének egynek is egy Timph

az ara, azaz tizenkét poltura. — Mellette mindjárt szép

kert vagyon, ki is igen szépen Oszlopok-formára nevelt

fenyüfákkal és egyéb magos Spalérokkal 's külömb-

külombféle fákkal l'el van ékesítve : czitrom, narancs, po-

magranát és egyéb fákkal 's vir/igokkal; közel foly hoz-

zája a' Szon vize, ki is nem kisebb a' Bodrog vizénél.

A Felséges Fejedelemmel indultunk Viszocskárul '2Ь-

Ilyvóra, azon éczczaka háltunk meg Javarón, 's más écz- *-"•

czakán indultunk megh Javarórul 's mentünk által Ja-

nova nevü kis Városkán ; e mellett van egy igen-igen

nagy tó, kit is szakállossal is nehezen lohetnének által ;

értünk be azon nap (27) a hostátra, holott is a' Kyoviai

Palatinus házánál meghszállottunk.

Ugyanottan hosszasan volt F. Urunk a' Mélt. Szi- 30.

nyavszky Házánál ebéden, a' holott is sok Tisztek 's Dá-

mák voltanak ebéden.

Volt Urunk egy Várasbéli Urnak a' kertjében ; Julíae

ugyan a' Hostáton Visnyoveczky Herczegnél ebéden, a'

holott is én nem voltam.

Ilyvórul Javaróra induit el Urunk ebédután Gróf ».

Bercsényi Urammal, 's háltanak megh Janova nevü Vá-

raskában, mi penig helyben maradtunk. Ilyvó-Várasa

hegyecskék között fekszik, ugy hogy sehová is semmi

prospectusa nem lehet; maga a' Varas nem nagy felet-

tébb, egy köfallal s' egy vizes, semlyékes árokkal van

korülvéve, a' piacza rettenetes jó 's olcsó, kalmár-áruk-

kal gazdag, néppel tömött ; itt mar benn Sido nem lakik,

hanem kivül a' Hostáton : benn Lengyelek , Németek a'

lakosok, Francziák 's Olaszok penig a* kereskedök ; a'
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hostátja messze kiterjed doînbokrâ 's Iialinokra, folyó-

vize nincsen. Ebben a' Várasban s' a' Hostáton rettene-

tes sok Templom vagyon, 's czifrák a' sok tornyokkal.

Püspokség vagyon itt három : Papista, Orosz es Ormény.

— A Papista ¿s Ormén püspokség benn a' Várasban va

gyon, de az Orosz kivtil a' Hostáton. Templomot, csak

a' kit en niagam megolvashattam, több volt hatvannál;

ezek csak azok, a1 kiket észrevehettem, mert a' mint

mondják a' lakosok, több vagyon száznál. — Vara is va

gyon neki, de most puszta, a' Varas felett mindjárt egy

begyen, a' hegy bomokos, mindazáltal beló'l kcísziklás ;

prospectusa nagy vagyon, a' bástyák és egyéb épületek

téglábul vadnak építve.

7. A Méltóságos Urral Vay Adám Urammal indnltunk

délután 2 órával Ilyvórúl, 's báltunk meg egyRakievecz

8 nevti Faluban, értünk be Sztryben második nap. Itten a'

Méltóságos Urnál laktam másfél hétig Sztryben. Ekkor

12. Voltunk a' Méltóságos Urral, Törük András 's Má-

riássy Adám Uraimékkal Drobicsóra egy Moszqua Briga-

17. dérushoz, kinek Urunk parancsolattyábul a' Méltóságos

Ur a' béjott Magyarokat mustrálta bé.

17. Felséges Urunk parancsolattyára indultam megh

Sztryböl ö Felségbe szolgálatjára Javaróra.

19. Erteni bé a1 Várasban ; jó reggel insinuálván maga-

mat az Udvarnak, azon nap Benyiczky Gaspar Secretárius

Uram által le is tettem a' hitet a' hííséges szolgálatra :

mert ezelott nehány nappai, ugymint 13. búcsúztanak el

Giczei Sigmond Lovász-Mester Uram, Giczei Gábor, Ko-

máromi Béjárók, Szent-Péteri András, Benyiczky Par

kas, Fáy András Inas-Uraimék , kik is ugyanazon nap

ehnentenek Magyar-Ország felé.

2i>. Felséges Urunk Cancellistája is Kandó Sigmond

Ur elbáesúzott az udvartul, ki is bazájában elment, mi-

vel Annyának bolt hírét bozták.

24. Felséges Urunkkal egynebányan Javarórul Jarasz-

lóra indultunk, azon nap értünk Szurova nevü Faluban,

itt megb is báltunk ; ez a' Falu magáé az Urunké, innen

második nap akart bémenni Urunk a' Várasban, de a
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Szon vize a' sok eso miatt annyira megáradott, hogy az

egész rétséget 's az egész Varas kornyékét nagy messze

mind kiöntütte, ugy hogy azt bitte volna az ember, hogy

tenger. Séf'án (csézánV) alta! nein mehetett Urunk, hanem

két csolnokot együvé kotvén, nyolezad magával a' Fa-

lunál beléje ülvén, nagy Veszedelemmel raindenütt a' Vi-

zeken ugy ment bé a' Várasra, ki is tartott fél egész mély-

földet. Azon nap ki is jött. Urunk; azon nap itt meghál-

ván, tértünk vissza Javaróra. 26. Sok becsületes Úri em- 26.

berektöl hallottam ekkor azt, hogy ez az árviz egy Pa-

latinusnak a' hegyek között levo egy tizenhárom házból

álló faluját mindenestül fogván elvitte, mind emberét,

mind marháját; ugyan megint egy Vendégfogadót, az

egész tánczoló néppel edjütt.

Másodszor ismét, lemenvén a1 nap, késo estve a' hí- 31.

vesbenindultunkmegh Javarórul Jaraszló felé;más nap Aug. l.

idején reggel értünk be Szurovára Felséges Urunkkal. —

Innen ugyan másnap Jaraszlóban bémentünk ; itt is mi -'•

sokáig benn nem mulathattunk, mivel Felséges Urunkat

két Compánia Magyar-Országrúl jött Német a' Viszocs-

kai erdöben (ki is a Várashoz egy kis mélyfoldecske)

leste, hogy velttnk edjtttt elfogják ö Felségét; észievévén

Urunk, indultunk ki hajnal elött Jaraszlóbul az Apáczák ñ

Klastromjukból Kukizzó felé, másfelé csalt vetvén a Mél-

tóságos Generalis Bercsényi Urammal. Azon nap értünk

be a' Mélt. Szinyaffszky Ñagy-Hejtman Szinyava nevü

Várasában, ki is Jaraszlótul két mélyfold, oldalvást esik

a Szon vize mentében. Itt megszállottunk az emlitett

Mélt. Úr Udvarházában ; velünk a' Méltóságos Szinyaffsz-

kyné Asszony maga emberét adta : a holott az '6 Jószá-

gában meghszâllânk, mindent pénz nélkül administrálja-

nak; itt vagyon a' Mélt. Urnak szép kerti, figefákkal és

egyéb draga fákkal béültetve.

Innen inegindulván, reggel értünk Ulejsziczra, ez 6.

megégett varas, imitt-amott vadnak benne házak, most

építik. Szinyava pedig ép 's rendes közönseges Váraska ;

ide Ulejszicz hat mélyfold. Szállottunk bé ugyan az em

litett Mélt. Úr Udvarházához. Itt is a' haz mellett egy

16
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szép kert vagyon, az Udvarház dombon vagyon, árokkal

körül van véve, mélyen alatta penig nagy es széles tó

vagyon, a haz Váracska íormára van építve. Ittlétünk-

ben égettenek meg egy, inár néhányazor Teniplomokat fel-

verö Tolvajt a határban.

7. Innen reggel megindulván, értünk bé késo estve

egy Magyaroska nevü Várasban's háltunk meg egy Ven-

dégfogadóban. Mar ez a' Varas nem a Mélt. Úré.

8. Idején reggel Misset hallgatván Felséges Urunk,

megindultunk Magyaroskáról (ki is hat mélyfold Ulej-

siczhoz), mentünk által Dobranóczon 's Solyqua nevüVá-

rassa végin, 's késo estve értünk bé Kukizzóra, ez is az

emlitett M. Ur Várassa; bészállottunk az Udvarházba, ki

is (jóllehet most is elég rendes), mindazáltaL ha megké-

szülhetett volna, mind kertje , mind maga a' haz szebb

lett volna ; ennek mind situsa, mind penig földje jó va

gyon. Itt egynehány napig Urunk Foglyázással 's egyéb

madarázással mulatta magát. Ez Magyaroskához nyolcz

mélyfold. —

21. Hallván a1 Felséges Musqua Czárnak erre közel

való jovetelét Moldvábúl a' Török megverésérííl, eleiben

egy mélyfoldnyire egy Falucskában Felséges Urunkkal

mentünk, holott vártuk ö Felségét;— elérkezvén, a'Sézá-

bul kiszállitotta 's borral megvendégelte Urunk a' F.

Czárt, Dolgoruki Hex'czeget, Groloffkín Ministert ée Gre-

neral Gresoffot, több Musqua Ftftisztekkel ; megelégedvén

a' Czar borral, a' megnevezett Urakkal elment maga száll-

lására, reggel ebbül a'Faluból elment, mi penig Urunkkal

azon éczaka visszatértünk Kukizzóra. Másnap a1 Czar

22. Solyqua Várassára ment, mi penig ugyan Kukizzón hely-

ben maradtunk.

23. Indultunk megh a' Felséges Fejedelemmel a' Felsé

ges Czar után, 's M. Generalis Bercsényi Miklós Urral 'ó

Excellentiájával Kukizzórul 's az egészUdvarrai Jaraszló

felé, azon nap megháltunk Solqua Várassa mellett egy

falucskában, ekkor a F. Czárt, Czárnét , M. Szinyaflaz-

kynét 's a' Felséges Czárral levo Uri Személyeket ven-

dégelte meg Szobeczky Constantinus Király Urfiu Sol
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qua Varaban, honnan ia a' Vendégség után mindjárt el-

ment (S Felsége.

Felséges Urunk is megindult délután Solqua mellííl 24,

a1 Czar után, azon éczaka háltunk meg egy t'alubau a' M.

Asszony Szinyaffszkyné Udvarházánál a' csíírben, hova

is utánnunk érkezvén az emlitett M. Asszony, ugyanazon

Udvarházban halt. Reggel innen megindultunk, 's velünk 26-

a' Czar után az emlitett M. Asszony is eljütt, 's értünk

be egy Velki-Ocse nevü Váraskában, a' holott midöu a'

M. Hussiai Palatinus vendégelné a' Felséges Czárt maga

kastélyában, a1 M. Asszonnyal Felséges Urunkat is oda

elhítták a' Vendégségben, csakhamar felkelvén az Asz-

taltul, a' Czar bernent Jaraszlóban 's a' hostátra a' Szon

vize mellé szállott mindenestííl fogván, Felséges Urunk

penig az M. Asszonnyal Szurovara ment; innen azon écza

ka az Asszon bément Jaraszlóban, mi penig ott meghál-

tunk. — Ugyanezen éczczaka jött hozzánk Jaraezlóbul a'

Felséges Fejedelem-AsszonySzurovára, demingyárt vissza-

tért V iszocskára ; ide Kukizzó 12 mélyfold. — Solquát a' mi

illeti, laposson fekszik,egyfelöl közel hozzájamingyart fek-

szik egy hegyecske, a' Varas nem kerített, szép egynehány

Tornyos-Templom vagyon benne. Vara is vagyon, de ezt is

csakeró'sKastélynak mondhatom, laposson a* Varas között

van épitve. — Javaró homokos helyen vagyon, hosszan

fekszik, nem igen széles ; hét vagy nyolcz Papista és

Orosz Templomok vadnak benne. — Vara is vagyon, a'

Várban faépület vagyon, kiben is sok szép paloták két

contignatzióra épitve vadnak, a' holott Felséges Urunk

volt sokáig szállva; mély árokkal 's vizzel körül van

véve, meUette egyfelól oly nagytó vagyon, kinek is a'

szélességét flintával által nem löhetni, hosszaságát pedig

stuczbui átal nem íohetni. Ezen a' ton vagyon öt kövü

шa lorn, másfelói penig mingyárt meUette vagyon egy

kert, a' kinek is mássa, a mint sokan mondgyák, a' Bécsi

kertek között se volt, jóllehet mar többire a' Király Szo-

beczky hálala után elpusztult ; ez a' kert csillagossan és

egyéb Mesterségekre Cédrus és has (hárs)-fa magos Spal-

iérokkal utakra van beültetve, ugy hogy mindenütt ár-

16*
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nyékban járhat. — Vízi-mesterségek 's habtstók közötte

külombnél kiilönibek voltak, a' kert közepin egy ton

ferdtf-hely vagyon, lábakon áll a' tó közepin, kiben nagy

ólomkád vagyon, jádzó-Thelyek és egyéb csudálatos mes-

terségek voltanak, vagyon egy haz, holott a' falbul vas-

tagon víz foly ki és a' haz közepin garádicsokon foly bé

egy kádba a' víz szép lengedezö csergedezéssel ; a' haz

penig külömb-külömbfele maradaknak való drótbul csi-

nált kalyitkákkal tele van, kiben most serami sincsen.

Ugyanezen kert egy résziben vagyon többire mindenféle

draga fáknak 's virágoknak a' neme.

Jaraszló mintegy partos helyen vagyon, alatta foly

el a Szon vize, mély árokkal körül van véve, téglával kö-

rül kerítve 's azon felyül penig foldbú'l voltak a' bástyái,

most mindazáltal semmi ereje sincsen ; azelött valaha

erös volt. — Az épületek benne valaha szépek voltak,

mindazáltal azok sem voltak regulariter, mint egyéb Vá-

rasokon épitve ; néhol köbül, néhol penig fábul valók a'

házak. — Templomok a' Pápistáknak három van benne,

az Oroszoknak egy, kivül is a' hostáton öt templomok

vagyon a' Pápistáknak; a' Varas lakossa penig többire

26- zsidó, a1 többi Lengyel. Ide Felséges Urunk, a' mig a'

Hajók elkészültenek,mindennap bejárt a'FelségesGzárhoz.

29. Bérakodván a' hajókban a' Muszquaság, ugy mi is

a' Felséges Czárral, délután 2 órakor Jaraszlórul 11 Ha-

jóval Felséges Urunkkal elindultunk Toronya felé 24.

huszonnégyen, Udvariak, szolgarendek ; a1 többi Udva-

riak 's az egész Urunk bagácsiája maradott el itt hely-

ben a' F. Czar bagácsiájával, kik is naponként a' szára-

zon utánnunk fognak jönni. Ezen a' napon a' Szon vizén

mentiink két mélyfoldet. 1) Szinyava nevü Váraska

mellé kikotvén, azon éczczaka ott háltunk a' víz partja

mellett ; maradott tölünk a' Varas jobbkéz felé. Reggel

3o- felkelvén, Lesanczkó mellett mentünk el, e maradott

balkéz felé, azután értük Cresovát, maradott jobbkéz

felé, azután értük U 1 a n o v á t , ez is maradott jobbkéz

felé, kikotvén 2) Princelojnál a' parthoz a' hajókat,

azon éczczaka meg is háltunk itt. Ezen nap mentünk
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nyolcz 8. mélyfoldet. — Reggel felkelvén, mentünk el 31-

Rozadova mellett, maradott Rozadova jobbkéz fêlé.

Ugyanezen nap nem messze mentünk el S z e n d a m í г

mellett, maradott tölünk balkéz feie ; itt szakad bé a' »Szon

Vize a' Viszla Vizében. Szendamír nyolcz 8. mélyfold

Princzclojhoz ; itt mar a' Viszla vizén hajókázván, késcí

éczczaka értünk Zajequoszt nevü falubau, a1 holott

kikotvén, megháltunk. Ez nap mentünk 10. tíz mély

foldet. —
Reggel ide jen megindulvan, értük Szolczát, ma-Sepie1mber

radott jobbkéz felé ; azon nap Koczurnál 4) kikotvén,

megháltunk ott ; ezen nap mentünk 9. kilenez mélyfoldet.

— Reggel útunkhoz íogván, Kamieny mellett mentünk 2"

el, maradott balkéz felé. — Déltájban értünk Janovecz-

hez, ez a' Lubomirszky Herczeg Vara 's Várassa; itt

hallván Lubomirszky az F. Czar jovetelét, a' Viszla part-

ján készíttetett vendégséget, holott mindnyájan kikot

vén, az éltelt 's a* Muzsikásokat bévivén a' Czar hajójá-

ban, hajókázván vendégeskedtek 's tánczoltak a' Czárral

a' Mosqua Uri személyek, holott Felséges Urunk is jelen

volt a' Vendégségben ; azután késo estve tette ki hajójá-

bul a' Czar a' partra Lubomirszky Herczeget 'sa' Muzsi

kásokat. С a z i m í r mellett mentünk el, ki is maradott

jobbkéz felé. — Strunzace mellett 5) kikotvén, azon

éczczaka ott háltunk. Ez nap mentünk 11. tizenegy mély

foldet.

Reggel idején megindulván, mentünk elCserszkó 3-

mellett, e maradott jobbkéz felé. Calvaría t érttik azu

tán, e maradott balkéz felé ; ugyanezen nap, nap leszállá-

sakor értünk be Varsavára. Éppen a Varas alatt ki

kotvén a' hajókat a' kíffal ala, mindjárt bémentünk a'

hostátra, Racsivil Herczcghez, holott azon estve vacso-

rán volt a' F. Czar, F. Urunk, a' Musqua Urak, Denhopph

Generalis és egyéb Lengyel Urak. Azon éczczaka ugyan.

azon helyen 6) a' köfal alatt háltunk a' hajókban. —

Varsavával által-ellenben a' Viszlán tul vagyon egy

kis Váraska, ki is a' Vizparton fekszik hosszában, ezt

hijják Prágának. Ez nap jöttünk 15. tizenöt mélyfoldet.

f-
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i. Varsava a' Viszla partján í'ekszik hosszában, jó ma-

gosan a' Víztül van épitve; a' Varas nem igen felettébb

nagy, de tömött, azelött ugyhiszem erös volt: de most

semmi ereje nmcsen. Lengyel Drabantok állanak négyen :

négyen egy-egy kapuján. Magas fold-bástyái voltanak

a viz felöl, de azok mind lerontattak, egyébütt penig

kó*vel volt kerítve ; a1 Lakosok benne Lengyelek, és N¿-

metek, Templomok és szép Tornyok vadnak benne egyne-

hányig való, a' házak szép renddel és ékesen vadnak épitve.

utczái tágassak, a' hostátjain eok szép épületek és magos

paloták vadnak.— Templom itt a' hostáton 's aT Váraseon

több vagyon husznál, 20. ahoz megint klastromok,kikben

majd mindenféle szerzetesek vaduak. Ennek a' Várasnak

prospectusa messze kiterjed.

5- Reggel ismét a' Felséges Czárt 's Felséges Urunkot

'e egyéb Musqua Uri rendeket, 's a' F. Czárnét 's egyéb

Lengyel Urakat a' hostáton levo maga házához hítt a'

M. Racsivil Herczeg ebédre ; ebéd után a' Viszla felé való

széles folyosón sokáig tánczoltanak — Estve vacsorára

penig a' meghnevezett szeraélyeket 's Felséges urakat

a' maga házához hítta ugyan a' hostáton Denhoph nevü

Lithvániai Generalis, honuan osztáu késtf éczczaka osz-

lottunk elaz Urakkal; mi azon éczaka is a'hajókban hál-

tunk. — Varsava Várassa kapuja elcítt vagyon egy hat

6. ölnyi magas kcJoszlop, kin is Sigmond Király van

kifaragva a' tetejin, megaranyozva, edjik kezében rnezí-

telen kardot tart, másikban pedig aranyas keresztet. —

Vareavához Jaraszló 55, ötvenöt mélyfold.

*• Varsavárul , Missét hallgatván, délben indultunk

meg T o r o n y a felé ; ugyan a' hajókon a' Viszlán háltunk

meg J a b 1 o n á n. E» nap jöttünk liar inadtél mélyfoldet.

7. Reggel idején megindulván, értilk Z а к г о с s i n t éa

Novidvortjitt szakadnak bé Bukk és Csernavoda nevü

Vizek a' Viszlában. — Azután értltk Cservienszkát .

ki mellett mentünk, elmaradott jobbkéz felé. V i so g r u d

mellett elmasírolván ugyanazon nap, ki is jobbkéz felé

maradott, egy Peczieló falu mellé kikotvén, háltunk megf



— 247 —

!).

ott második ézcczaka (t. i. Varsó után) ; ez nap jöttünk

nyolczadfél mélyfoldet, 8. fél.

Reggel ismét útunkhoz fogván, Ploczkó és Dob-

rin mellett elmenvén, kik is maradtak jobbkéz felé,

Raszlavkánál kikotvén, azon éczczaka megháltunk ott;

ez nap jöttünk 12, tizenkét mélyfoldet. — Reggel idején

felkelvén, útazásunkban mentünk el M e s z a v a mellett,

ki is maradott jobbkéz felé. — Csakhamar megint közel

T о г o n y a Várassához értünk egy Zlotoria nevü fa-

lut, a' ki mellett foly bé a1 Viszlában egy Dreviencz-

k a nevíí folyóvíz, ki felöl azt mondják, hogy az hasítja

el Lengyel-Országot Prussiától ; ezen alól mingyárt T o-

r o n y a-Várassát értük, holott a' hajókbul kiszállvan, a'

Muszquák bétakarodtanak a* Várasban, Felséges Urunk

is a' F. Czárral 's a' többi Musqua Urakkal 's Lengyel

Urakkal a' Várasban levo egy Korcsmára mentek, ho

lott is késo estig mind boroztak. Itt szüntünk meg a' ha-

jókázástúl, eddig mind azokon jöttünk, jóllehet a' Mus-

quáknak, kik a' hajókban voltanak, nem kicsiny fárad-

ságokkal s fázékonyságokkal, 's veszedelemmel voltunk ;

fóképpen a' Viszla Vizében, minden nap nyolczszor, ki-

lenczszer s tizenkétszer is megfeneklettünk, ki is a' sze-

gény Musquáknak nem kevés kínokra 's hidegekre szol-

gált, mindennap egyóráig is a' Vízbe húzván-vonván fel

sala a' hajókat; néhol penig kilencz hajókat is egymásra

hajtott, holmi Vízben álló tokéki-e 's kosziklákra, a' ho

lott hol kormányunk, hol penijí egyéb hajói eszközünk

tört el a' Viz miá, 's a' veszedelmes helyek miá. A fel-

jebb megirt helyek penig mind Várassok, kik a' Viszla

partján vadnak ; mindenik mellett közel jöttünk el, épen

csak alattok. Ez nap jöttünk 7. hét mélyfoldet.

Az Felséges Augustus Király Marschallusa a' Fel- и

séges Czárt 's F. Urunkot 's a' Musqua Herczegeket és

Generálisokat : ugymint Dolgoruky Herczeget, Goloff-

kin Ministert, Kuraskin Herczeget, General Gresoffot és

Ribinszkyt a' Respublica Généralisât , több Lengyel és

Musqua Tisztekkel edjütt a' Várasban maga házánál ven-

dégelte meg.
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13- Az Felséges Musqua Czar induit el mai napGoloph-

kín Ministerrel, Kuraskín Herczeggel es General Gesof-

fal Cseh-Országban valamifurdö-hclyre magát cúráltatni.

DolgoTuki Herczeg vendégelte meg a F. Czárnét, F.

Urunkot és egyéb Musqua Tisztekct, a' holott cbéd után

késo ostig tánczoltanak.

24 • Felséges Urunk vendégelte meg a' F. Czárnét 's

Dnlgoruky Herczeget 's egyéb Musqua Tiszteket 's a'

Várasnak Tiszteit ; itt is kesö estii;- tánczoltanak.

2/- A Felséges Czárné vendégelte meg F. Urunkot 's

Dolgoruky Herczeget, egyéb Muszqua Tisztekkel edjütt ;

itt jó kedve volt F. Urunknak, 's késo estig mindétig tán

czoltanak. Szállására joven Urunk, mindjárt felvette má

gica azon éczczaka a' Franczía köntöst, 's ugyanezenéez-

czaka 10 ora tájban elvált tölünk 's kiment a' Várasbul

a' hajóra, a' melyeu i-; 13. tizenharmad magával a' Visz-

lán Danczka felé evedzett;nii maradtunk el 15. tizenöten

Toronyán ö Felségénél (a Czárnénál) a' Hoph-Mesterrel

Perényi Farkas Urral oNgával. — Ide Toronyához Var-

sava 30. harminez mélyfold.

Octob -r 4. Vettük fel az Úrvacsoráját Toronya-Várassában ti-

zenketten Magyarok.

A Plutavai (Pultavai) Gyözedelemnek emlékezetire

a' F. Czárné Vendégséget tartott, a' holott sok Várassi

Dámák voltanak jelen ; Dolgoruki Herczeg is több Mus

qua Tisztekkel jelen volt, és késo estig mindétig tánczol

tanak, taraezkok kilövetf'se alatt ittanak a' F. Czar és

egyebek egészségéért. Éczczaka késó'n a' Varas mellett,

mindjárt a' Viszla-parton , ttízi-mesterségek is voltanak .

1) A taraezkok kilovése után a' F. Czar Czímerét gyúj -

tották meg, a' mely ilyenforma volt: *) 2) Az Rachhetá-

*) Rajz ; följül nagy betükkcl : VIVAT ! alatta ékes koroua, magasra

emelkcdó' tetején kcreszltcl ; a' korona alatt czímer, két czifra P betü (Pé-

ter), 'e egyéb diszitmények. A rajz mellé ez van irva : „A betük kék ling

ual égtenek, — a' koroua sárgával, — a' czímer kékkel." E rajz kulbn pa-

piro&on ¿II, a' melynck másik lapján küvetkezö jegyzetek olvabhatók Sz. K.

A.-tól : „A Czar Udvaraban láttam egy par torpe embert, a' férfi három vagy

nógy ebztendös gyermek-i'orma, az asszony mintegy hat ebztendös forma, ь

mind a keltö korosabb 20, hubz e¡>ztendó'enél.
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kat (rakétákat) bocsátgatták felfelé, a1 kik is feljebb

egy stucz-lovésnyinél. igenesen, nagy ziíggással mente-

nek fel. és odafenn nagy ropogást vittenek végben, és

onnanfeljül lángos csillagokat hullattanak le. 3) Azután

a' hajókról deszkadarabokon bocsátgatták alá-felé mint-

egy két iczczés fazekacska-forma edényben mestersége-

sen oszve-csinált port, kiket is nagy szuszogással 's

nagy tiizokádással vitt alább, alább, alább a viz ; elsül-

vén penig, minthaötven tüzes labdákat bajigáltanak vol-

na imide-amoda a' levegö égben, szállongtanak nagy

szikrázással fennyen ; leszállván, a' viz fenekére islemen-

tenek, 's onnan nagy hirtelenséggel feljttttenek 's a' viz

szinc'n is nagy szuszogással ki erre, ki arra uszott, 's azu

tán nagy ropogással elsültenek. 4) A szárazon is gyúj-

togattak ilyeneket, de ezeknél sokkal na<jyobbakat ; ezek

is, mint az elsök, azon szerint sültenek el, lehullván, a'

nezök között szikrásan iszonyú repdcséseket tettenek,

's közöttök elsülvén, kit hasban, kit oldalban, kit penig

hol jól megütvén pattogtanak közöttök. ligy, hogy az

nézo emberek nem is tudtak tölök örizkedni — a' mely

irtózással repdestenek s pattogtanak. Vége.

Ez a' Viszla partján fekszik hosszában ; téglával a' T»ronya.

Viz felöl, a' mezö felöl peuig mind téglával, mind penig

foldbástyákkal és vizes-árkokkal meg volt kerítve, de a'

fold-bástyáit porral mind berontották , a' tégla-kerítése

megvagyon úgy, hogy volt mégis valamely kevés ereje,

ha nem felettébb nagy is. A Varas kettó' : ó és újj, de erl-

jüvé van ragasztva, csak egy téglafal van közöttök; a'

belsö Varas most is oilyan, hogy mégeddig olyat, a' ki

oly szép épületckkel, magos-egyaránysá festett paloták-

kal, kik között négy contignatiósok vadnak,nem láttam,

's mások is, a' kik idegen Országokon jártak, csak egy

szép Várasnak mondották. Itt kivül-beló'l stukatúrások

Ismét Javarón létüukben az Constantinub Királyfi Udvarában láttam egy

sab-keselyüt, kinek еьак rabsaginak eeztendeje több mar 80, nyolczvan

ebztendó'iiél akkor is peoig mar koros volt ; kit i» az mezou a jubón

«tottenek meg в úgy fogtak meg," — Т. К.
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a' házak, cseréppel héjazattak, az utczáji s úgy a' piacza

is tágasak, .s nem szorossak, minden utcza-szögöben esa -

tornák vadnak, az utczákon mindenütt a' sok boltok, a

kikben mindenféle árúknak a' nemeit találhatni. — La-

kossa ennek mind Prussus avagy Néniet ; mindenféle

mesteremberek vadnak benne, kik is azon mesterségekre

nézve beesessek és ritkák ; 5. ot-féle vallas vagyon itt.

Papista, Luteranas, Calvinista, Orosz és 8idó. A Pápis-

táknak a' két Várasson két Templomjok, a' hostáton pe-

dig edj, vagyon Clastrom három itt : Jesuvita, Dominica-

nus és az Apáezáké. A Luteránusoknak a' két Várasson

kettö, cdjikben is edj, másikban is más Templomjok va

gyon, — Collegiomok nagy vagyon. A Vallásunkbeliek,

minthogy kevesen vadnak, edj arra rendeltetett házba

járnak, a' házban karoeska és egy kis Orgonácska is va

gyon, a kivel mindennap az ének mellett orgonálnak, s

úgy Vasárnap is. — Az Oroszoknak a' hostáton vagyon

templomjok ; a' Sidók penig külöm lakván a' Várasstúl,

a' hostáton egymáehoz járnak Szombat napon.— A bom-

bázás miá a' Várasnak vagy két utczája elromlott, ki

még most is nem ép.

20- Toronya Várassábul F. Urunk parancsolatjábul in-

dultunk ki délután egy órakor a' Bagácsiához (átalmen-

vén a' Viszlán hidasson) 8 z 1 u s i nevü pusztás Váraská-

ban; azon éczezaka itt háltunk. E két mélyfold Toronyá-

31- hoz. Második nap mentünk P 1 u n к o v á r a , itt is meg-

22> háltunk. Ez uégy mélyfold 8zlusihoz. — Harmadik nap

mentünk 7. hét niélyfoldet, s háltunk meg D u b s z t nevtí

faluban. — Ezen marsunkban mentünk el egyBrigdosts

nevü Várasson keresztül; most puszta a' sok hábo-

ruság és a pestis miatt^ mindazáltal azelött téglábul

bástyákkal kerített szép Varas volt: mindenütt téglábul

magas paloták benne épitve, sok szép tornyos Templo-

mok benne, a' Lakosok csak imitt-amottlézeugenek. E

mellett foly a' Viszlában egy Strumb nevü folyóviz, kinn

23- is általjottünk. -— Reggel Dubsztrúl megindulván, men

tünk által egy Csernavoda nevü vízen, ki is a' Strumb-

val edjütt Krakkó tájékárul jön ; mindkettö jóforma
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viz. E mellett vagyon egy S z v i e с z e nevtí Varas, ki is

téglával körül van ken'tve, ez is többire elpusztult, en-

nek Vara is vagyon téglábúl a' Viszla partján , az El-

bingen Kastellanusé ; ezen éczczaka liai tunk meg Ciain

Capel nevü német faluban, kiben is Hollanderek lak-

nak. Ezen nap jöttünk 5, öt mélyfoldet. Innen is reggel 2±-

megindulván, mentünk el egy No vi nevü téglával kerí-

tett Varas mellett, ebben nein voltam, sok szép Templom

van benne; háltunk meg P. litkova nevü faluban. Ez

nap jöttünk 5. öt mélyfoldet. — Idején reggel megindul- 35

van, értünk déltájban egy Gnyev nevn téglával kerí-

tett Várashoz, kinek csak a' hostátján takarodtunk átal ;

ennek a' Viszla partján vagyon téglábúl rakott Vara. A

Varas mellett 's a' Varas és a1 Vár alatt kötözködven ál-

tal a' Viszlán hidasokon, éjféltájban értünk osztán a' há-

lásra Po st o lin nevü faluban, holott is negyed napig

mulattunk. Ez nap mentünk 5. öt mélyfoldet. Innen ne- 29-

gyed nappai megindulván, mentünk három mélyfoldet, в

szállottunk meg Lieh ten fei d nevtív Hollander falu

ban. Ad dieni virradóra álmodtam azt a1 többi közzül, 30-

az édee Anyámot fries jó egészségben láttam, mintegy

Tor on y a forma Várasban, azomban csakhamar két fo-

gam egymásután kiesék, a' jobbfelftl való aleó záb-foga-

mot az újommal magam feszítettem ki, a' másik penig

mintha azelött két héttel magában esett volna ki, de e

nem volt záb-fog.

Indultunk meg Lichtenfeldröl ; ez nap mentünk há-Novemb.2.

rom 3 mélyfoldet, mentünk által három Vizen : az elsön

Elbingához egy mélyfoldnyire általjáró hídon, Rekkfurt

nevü helynél, nevé a' Viznek Lengyelül Nogat, Néme-

tííl Dru zu ó. A másikon, Elbiugán tul két puskalö-

vésnyire, hidasson mentünk által, ennek nevé Fe s au, ez

mar nagyobb a' másikánál; a' harmadikon, midtfn mar

az edgyik foldbástyán általmentünk, kivel is körül van

kerítve a' Varas, ekkor mentünk osztán által rajta hidon;

ez a' belsö tégla-Váras-kerítését mossa, egyfelöl Canális,

ki is a' tengerbül szakad ki, ismét Danczkánál belé me-

gyen. A Viznek jó nagysága vagyon ; szélessége vagyon
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40. negyven lépés. — Ezen a' vízen láttam, ugyanitt a'

foldbástyák es a Varas belsö kerítése között láttam vagy

10. tízig való apró tengeri kereskedö Grályákat, a' kik

jóllehet nom oly nagyok, mint a' hadakozók, mindazáltal

elég nagyok, 's szépen felvannak ékisítve;ezeknél aprób-

bak is voltak. Itt általmenvén (nevo a' Víznek Németül

HafF) a' hídon, a' Várasnak kerítésén, keresztülmentünk

a' Várasson. — Ez jóllehet nem oly ékes, 's nem oly szép.

mint Toronya, mindazáltal elég tisztességes, elég nagy,

's igenis erös. Utczái tiszták, piarcza jóllehet nem igen

tágas ; ma.?os, téglábiil épített palotái rendesen, utczákia

vadnak építve, benne szép 5. öt templom vagyon : az ed-

jike a1 Pápistáké, a' négye a' Lutheránusoké ; ismét a'

hostáton is a' Lutcránusoknak egy Templomjok vagyon.

Itt Vallásunkon valók nem laknak ; a' Várasnak penig

a' Lakosea Prussiai Német. Háltunk meg ezen éczczaka

a' felsö hostáton. — Ez a' Varas laposon fekszik a' sok

Vizek között, ennek az ereje igenis nagy ; az alsó kapu

felól, a' merre bémentünk a Várasra, magas foldbástyái

vadnak 's vizes árkai, úgy, hogy a felöl azt a Tenger-

szakadékját a' Varas kofalához békerítették, ki is épen

a' fait mossa; e felöl ereje a' Várasnak az egy magas

foldbástya 's vizes mély árok, a' Tenger-szakadékja, és

egy magas téglakerítés ; másfulol ugyanazon té^lakerí-

tés, 's kétszeri magos foldbástyák, 's megannyi vizes áro-

kok, kikkel is köriil van kerítvc a' Varas. A Praesidium

benne Musqua ; sok álgyúk és taraczkok a1 bástyáin egész

készülettel vadnak. Ide Danczka a' szárazon 10. tiz, a1

Vizen 7. hét mélyfold.

3. Az Elbingai felsö hostátbul indultunk meg a' Var-

miai püspök jószágában, ugyan Varmiáraa1 Quartélyban ;

éjféltájban érkeztem magam is a' quartélyomban Carsa-

vára, megválván a* tobbiektÔl ; itt harmadnapia mulat-

tam. IdeElbinga négy mélyfold.

6. Innen Rudensevelbe Braunzburg mellé rendel-

tetvén a' Quartélyban, indultam el, ki is Prussiában

benn vagyon ; ezCarsavához három mrlyföld. Mivel

ez a1 Falucska a' Musquák Quartélya volt, ugyanazon
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nap visszamentem egy V i 1 1 e n b e г g nevü Falubaii. Ott ?•

meghálván : reggel pósta-paraszt-lovakon meutern a' Hoff-

Mesterhez más paletájáért Cresdorfra; egy Váras-

son Fraumburkon mentern hosszában ; — ez nem ke-

rített Varas, épen a' Tenger-szakadékja szélin fekszik,

hosszában a1 partou. Itt ez a1 szakadék szélesebb 2. niély-

foldnél, a1 zúggása két uiélyfoldnyire is elhallatik. A Va

ras felett mingyárt egy dombocskán Vár is vagyon tég-

lábul építve. Creedor fruí ugyan estvére visszamen

tem a' hálásra.

Villenbergrííl jüttem ismét Hoff-Mester Uramhoz lo.

Cresdorfra; azon éczczaka ó' Nagysága szállásán háltam.

Reggel idején újabban elmentem két Grranatérossal Ru- ti.

del se ven nevü Faluban a' Quartélyomban, de onnan

újabban a' Musquák kihajtottanak. Ekkor jöttem keresz-

tül Braunczburg nevü téglával kerített Várasson, ki

is elég szépen vagyon építve, 's szép házak, szép paloták

's Templomok vadnak benne ; téglával, mély vizesárok-

kal 's foldbástyával is körül van kerítve, egyfeltíl penig

viz mossa az oldalát. Ez éczczaka háltam Villemberken.

Innen reggel hajnalban jöttem ismét Hoff-Mester и.

Uramhoz ö Ngához Crajczdorfra, 's azon nap men-

tern a' Quartélyomban Bechindorfra, portiónak exi-

gálására.

Indultam meg Elbingára Crajczdor frúl Felsé- 13.

gesUrunkhoz délután, 's háltunk meg Kenkogol nevü

Faluban. Ez a' Falu Prussiához, nem Varmiához tar-

tozik.

Voltam Braunczburg nevü kerített Várasson ke-

resztül, ki is Brandenburgia szélin vagyon ; ez a' Varas

frissen, téglábul épített szép palotákkal és házakkal va

gyon építve, téglával, mély vizes-árokkal s foldbástyák-

kal vagyon körül építve, egyfelöl penig viz foly el mel-

lette. — Szép három Templom vagyon benne.

Jüttem bé Elbingára FelségesUrunkhoz szolgálatot 14.

tenni, a' quartélyombul.

Az Elbingai Commendans a' Musqua Brigadérus i6.

ebéden vendégelte meg a' F. Czárt, Czárnét, F. Urunkat,
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16.

17

GoloÄkin Fö-Cancellariust, Dolgoruki Herczeget, Briiez

Generálist, ев egyéb Musqua Generálisokat, Herczege-

ket 's Tiszteket, majd három óráig azon helyen — taracz-

kok és álgyúk zengése alatt.

Ismét ugyanezen nap a' Felséges Czárné egyik Fráj-

Czimmerét asztali szolgájának eladván, maga házánál a'

F. Asszony lakadalmat tett nekie, — a' hova is a' feljebb

megnevezett Urak 's Generálisok hivataloeok voltanak ;

F. Urunk ia és egyéb Tisztek, sok Várassi Dántákkal je-

len voltanak. Itt egész tizen egy óráig éczaka tánczolta-

nak, A menyasszonyt lefektetvén, kiki maga szállására

eloszlott. Itt jelen volt Gejszlinger, is az Prussiai Király

Czárnál levo követje , ugy Ficztung is az Augusztus Ki

rály ugyan a Czárnál lév# követje.

Ribinszky nevQ a' Lengyel Respublica Generalises,

volt tiz ora tájban Felséges Urunknál délelott.

Ismét a' Felséges Czárné másik Frau-Czimerét egy

bejárójának eladván, délután két órakor ellakták a' laka

dalmat, a' holott is mind a F. Czar 's Czárné, mind penig

Felséges Urunk, Dolgoruki Herczeg Generál-Lajtinant,

Fo-Cancellárius Golofíkín, General Brüssz, Ficztung az

Augusztus király követje, és egyéb Musqua Förendek

jelenvoltanak, és egész nyolcz óráig éczczaka mind tán-

czoltanak, míg az Volegényt az Menyasszonnyal a' F.

Czar, Czárné és a' feljebb megnevezett személyek az ut-

czán által (mint az elsöket) szovétnekeknél az harmadik

házhoz lefektetni el nem kisérték ; lefektetvén, kiki maga

szállására ment.

18, Üeggel idején az Felséges Czárhoz ment Urunk, a'

Conimendanshoz, holott is márott voltjelen, ésjott fölöstö-

kömözött General Bríísszal és a' nemes bolond Compá-

niával. Itt Urunk semmit sem evett, hanem hogy felköl-

tek az Asztaltul : haza, szállásunkra jottíink, az Czar is az

magáéra.

Ugyanezen nap tiz ora tájban a' Felséges Czar

megindult hajókon a' Tengerre Péterburg felé, kinek

_ is elmenetelikor az egész álgyukat a' bástyákon három
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azor kisütogettók; Felséges Urunk is a' hajókig a' Vara*

mellett levo hidon általkisírtette sésán (csézán). Jött ide

Elbingára a' Felséges Czar Toronvárul presentís die 11,

ment el 18-va.

Felséges Urunk ment el Danczkára Elbingárúl ide- 19.

jen reggel, lóháton. Ugyanezen nap indultunk mi is ki

Elbingárúl, a' kik F. Urunktul elmaradtunk a1 quarté-

lyunkban. Jütt bé Felséges Urunk Elbingára 6. hatodikán

praesentis, 's ment el 19. tizenkilenczedikén.

Indultunk meg a' Varmiai Jószágbúl a1 quartélyunk- 24-

bul Elbinga fêlé ; ezen nap értünk a' felsö hóstátra, ho-

lott is megháltunk.

Indultunk megh Elbingábul ll.tizenegy lóval déle- 3D.

lött 10. tiz ora tájban Danczka felé Felséges Urunkhoz ;

ezen nap mentünk bárom mélyfoldet, 's háltunk meg egy

Vemlégfogadóban. Hajnalban megindulván innen: 11. Dec»mb.i.

tizenegy ora tájban értünk bé délben Danczka Várassára,

ki is Elbingáboz 8. nyolcz öreg mélyfold. A Várasson

átalmenvén, Felséges Urunk szállására a' Felsö hóstátra

mentünk, holott is ebéd felett találtuk o Felségét. Elbin-

gán innen egy mélyfoldnyire, mentünk által a1 Rogas

Vizén hidasson, ki is vagyon olyan, mint a1 Bodrok, de

sebesebb ; ismét másnap reggel idején mentünk által a'

Viszlán hidasson, ki is Elbingához négy jó mélyfold. —

Itt a' Viszla kétfelol magos toltésekkel fel vagyon széler

sen töltve . *) holott a' Viszla fenytebben jar a'

lapálynál, a' fold szinénél, úgy hogy ha az toltés nem

tartana: az egész körülötte való Tartományt elborítaná;

ez a' nagy toltés a' Várassig tart.

Az Német Liberiát vettük fel hárman Danczkán: 8.

az Asztalnok Kálnoki Mihály, Török Sigmond , és En.

Felséges Urunkkal délután egy órakor a' Várasra 26,

mentünk bé a' Vásárra, a' Kulmi Palatinusnéval és a'

*) A neipzeti múzeum pildányáb&n itt nehány szó hianyzik.
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Korona-Marschallusnéval, járni a' Vásárt; honnan kapu-

záratkorra ki is jöttünk.

28.Decem- Igaznak referálták Felséges l'runknak, hogy a'

nB" nagy szélvészben a' Tengeren 120. százhusz kereskedö

hajó mindenestül f'ogván veszettel, kikis DanczkaiHajók

voltanak; senki sem tudja, hova lettenek.

>



Anno 1712. Mensis Januarij.

Ujj Esztendö napján vettük fei ugyan itt DanczkánJ*nu«rin»

a' Várasbeli Német Templomban hatan 6. az Urvacsorá-

ját: Máriássy Adám Uram, Ilosvaji Janos, Ilosvaji László,

Kálnoki Mihály, En és Olasz Uraimék, reggeli 10 ora

tájban.

Délután két órakor volt Felséges Urunknál az 6.

Kulmi Palatinus, ki is ebédre invitálta másnapra Felsé

ges Urunkat.

Felséges Urunk volt ugyan a Kulmi Palatinusnál 6-

ebéden, holott jelen volt az Ország Kincstartója Felesé-

gestül, az Lengyel Korona Marschallusa Feleségestül, az

Varmiai Püspök, az Kulmi Innyaadó Feleségestül, és

egyéb Urak s Asszonyok; holott kapuzáratkorig inulat-

tanak. —

Felséges Urunknál az Bavarus követ volt tizenkét ?•

órakor délben.

Az Olivai Apátur volt Felséges Urunknál délelfttt 8-

tiz ora tájban.

Felséges Urunk a' Kulmi Püspoknél volt ebéden a 10-

Várasson, holott is jelen volt az Kulmi Palatinus Felesé

gestül, a1 Korona Marschallusa Feleségestül, az Ország

Kincstartója Feleségestül, Ribinszky Generalis, az Kulmi

Innyaadó Feleségestül, és egyéb Gavallérok, Sztaroszták,

Sztarosztánék 's Dámák.

Innen Felséges Urunkkal három órakor haza jöt-

tünk, a' tobbi sokáig tánczoltanak.

Ribinszky Generalis volt Felséges Urunknál del- H-

el&tt tiz órakor, ki is csakhamar elment.

Felséges Urunk volt az Meavi Sztarosztánénál ebé- 12.

den, holott az Kulmi Palatinusné, az Kulmi Püspök és

/-

17
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egyebek is voltanak. Tiz ora tájban volt Urunk Sézán a'

Vár&sra Hintótnézni az Hintócsinálóhoz ; innen mentünk

az porczenellaároshoz porczenella-fincsákot venni.

13. Felséges Urunk volt az Kulmi Piispoknél ebéden,

holott jelen volt az Kulmi Palatinusné, az Meavi Szta-

roszta Feleségestííl , és Osztal nevti Generalis.

17 Az Ország Kincstartójánál volt Felséges Urunk ebé

den a' belsó' Várasban, holott a' Kulmi Püspök, az Kulmi

Palatinus Feleségestííl, az Korona Marschallusa Felesé

gestííl, Ribinszky és Osztal nevü Grenerálisok, az Meavi

Sztaroszta Feleségétííl, az Kulmi Innyaadó Feleségestííl,

az Franczia követ, 's egyéb Sztaroszták , Sztarosztánék,

Tisztek, Gavallérok és Dáruák, kik is a' Muzsika-szó fe-

lett sokáig mulattanak; innen mi késím jöttünk haza Fel

séges Urunkkal a' szállásunkra.

20- Felséges Urunk a1 Fränczia kovetnél ebédelt, Va-

csorát penig maga szállásán evett, holott a' Korona Mar

schallusa Feleségestííl, Leányostul, a' Franczia követ, és

egyéb Dámák is voltanak jelen.

2t. Az Franczia követ vendégelte meg Felséges Urun-

kot és egyéb Urakat is, holott az Kulmi Püspök, az Kulmi

PalatinusFeleségestííl,azKoronaMarschallusnéjaLeányos-

tul, az Meavi SztarosztaFeleségestül,és más egySztaroszta,

(voltak jelen) ; kik is ceakhamar ebéd után eloszlottanak.

26. ■ Felséges Urunk vendégelte meg a' fellyebb egyne-

bányszor megirtt személyeket ; itt jelen volt az Kulmi

Püspök, az Kulmi Palatinus Feleségestííl, az Korona

Marschallusa Feleségestííl, Leányostul, az Ország Kincs-

tartónéja, az Meavi két Sztaroszta, a' Iiavarus követ, a"

Franczia követ és kegyebek, kik is apuzáratkorra bé-

oszlottanak a' Várasra,- mindazáltal a' Korona Marschal

lusa Feleségestííl, Leányostul, a' Franczia követ Vacso-

rára is megmaradtanak Urunknál, kik is egész tizenegy

óráig mulattanak helyben.

29. Felséges Urunk az Franczia követtel és az Korona

Marschallussa Leányával a Várasra bément holmi porté-

káknak nézésére, holott is délután egy óráig mulatánk o

Felségével ; hazajüvén a Várasrúl, ebédelt ó' Felsége az
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Korona Marschallusánál. Itt egész tizenegy óráig écz-

сьака mulatott ö Felsége.

Az Kulmi Püspök hívta ebédre Felséges Urunkot ma- 81-

gához a' Missérül, hova is— meghallgatván a' Missét —el-

ment ö Felsége, és ott három óráig délután mulatott. Ott

volt az Kulmi Palatinusné, az Ország-Kincstartóné, az

Kulmi Innyaadó Feleségestül, az Meavi Sztarosztáné, és

más egy Gavallér.

Felséges Urunk Vendégséget tett ; vendégek volta- Febr-

nak ezek : az Kulmi Palatinusné, az Kulmi Püspök, az 2'

Korona-Marschallusa Feleségestííl , Leányostúl, Osztal

Generalis, az Meavi két Sztaroszta Feleségestül, kik is

kapubétételig ebéd után is Felséges Urunknál mulatta-

nak ; az Korona-Marchallusa Feleségestül és Leányostúl

és az Meavi Sztarosztáné Vacsorára is megmaradtanak, és

tizenegy óráig Vacsora után is játszodtanak ; azután haza

ment kiki maga szállására.

Az Kulmi Palatinusné marasztotta meg Felséges 3-

Urunkat ebédre, holott az Kulmi Püspök, General Osz

tal, az Ország Kincstartónéja, az Kulmi Innyaadó Felesé

gestül és az Meavi két Sztaroszta jelen voltanak. Urunk-

kal kapuzáratkorra kijöttünk a' Várasbúl.

Felséges Urunk Vendégséget tartott, holott az Kulmi 9.

Palatinusné, Kulmi Püspök, az Meavi két Staroszta Felesé

gestül, az Korona-Marschallusa és az Ország Kincstartó

néja jelen voltanak ; kapuzáratkorra kik is eloszlottanak.

Felséges Urunk az Olivánál levo bagácsiához ebéd 16-

után kiment sétálni, holott is nem mulatott sokáig, azon

estve visszajött.

Az Korona-Marschalluenéja Leányostúl és a' Fran- 18-

czia követ Felséges Urunknál Vacsorán voltanak, kik is

tizenkét óráig éczczaka helyben mulattanak, azután haza

mentenek.

Az Franczia kovetnél volt Felséges Urunk az Ko- m«üm.

roña-Marschallusával 's a' Korona-Marschallusnéval és 3'

a' Sztarosztánéval ebéden, kik is tizenegy óráig ott mu

lattanak ; az Kulmi Palatinusné penig kapuzáratkorra

bement a Várasra.

17*
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Ugyanezen a' nap láttam a' Felséges Fejedelem kép-

irójátúl egy galambnak a' Fejét a' fához keresztül lágy

szöggel szögezni, mellynek is semmi baja nem lett, csak

elig (alig) is bágyadott el a' galamb, friesen járt a' ház-

ba ; ezen galambot magam tartottam ekkor.

4. Az Korona Marschallusa Feleségestül, Leányaistúl

's Fiastúl, az Kulmi Palatinusné és a' Franczia Követ

Felséges Urunknál voltanak ebéden, kik is csakbamar

ebédutáneloszlottanak; mindazáltal a' Korona-Marschal-

lusné Leányistúl, Fiastúl és a' Franczia követ Vacsorára

is megmaradtanak.

5. Az Felséges Franczia Királynak az halálát bizo-

nyosnak hozták 's beszélték Urunknak, sott nemcsak

Urunkuak, hanem közönsegessen a' Várasson minden

ember bizonyosnak beszéllette, — mely is, adja Isten meg,

hazugság legyen.

Ap|'' Reggelre virradóra álmodtam azt az Atyámrnl, hogy

betegen találván a' Ráczok , a' tarkójánál kezdették a'

vágást hátrúl, 's úgy vették fejét ; ezen álmomban lát

tam Német Jánost is, ki is beszéllette meg az Atyám

halálát.

Perényi János Úrfival 's Fogarassy Istvány Komor-

nyik Uraimékkal edgyütt voltunk a' Danczkai Czajg-

házban, (Zeughaus) holott is minden helyeket megjár-

tunk, és minden munitiót 's mindenféle fegyvert megruu-

togatott a' Czajg-Quarter; itt láttam a' többi között igen

szépen, fejír márványkobül kifaragva a' Lengyelek Ki-

rályát, a' mely adta meg a'szabadságokat; — vas-derék-

ban, páuczélban van kifaragva, melléje vagyon letéve a'

Lengyel-Országi Koronának és királyi pálczának is a'

formája tiszta ezüstül 's aranyosan.

Az Felséges Fejedelemmel a' Tengerhez voltunk

délután egy órakor, és egész estig mind a' partján sé-

táltunk; onnan hazajüttünk kapuzáratkorra.

Majus Perényi Parkas, Perényi János és László Uraimék

ö Nagyságok ugyan Szunyog György és Ilosvay László

Uraimék bucsuztanak el az Felséges Fejedelemtül 's ttí-

lünk is edgyen edgyen— ugyan itt Danczkán ; kik is ugyan

•>o.

27.
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az nap délután elindultanak tíílünk Elbingára, hogy on-

nan Hazánkba, Magyar-Országra mehessenek. Egyné-

hány rendbeli szolgák is elmentenek velek, kik közzül

az én szolgám is elment.

Perényi Imre Úrfi ö Nagysága jütt hozzánk Eibin- u-

gáníl Danczkára; másnap reggel elbúcsúzván a1 Felsé-

ges Fejedelemtííl, déltájban elindult 'ó Nagysága is El

bingára. —

Onnan edgyütt indultanak meg osztán Magyar-Or- 18-

szág felé.

Dolgoruki Herczeghez ment Urunk egy mélyfold- 21-

nyire ki a' Várasbúl a' Franczia követtel a' Musqua Ha-

daknak az ó' Mustrájjukat nézni, 's mindennemü Exercí-

tiumot, 's miképpen adnak tttzeket. Azt elvégezvén, ebé-

delt ö Fclsége ugyan a' megnevezett Herczegnél, honnan

is hálásra hazajütt ö Felsége.

Az Felséges Fejedelem Vendégséget tartott, holott 24-

is jelen volt a' Kulmi Palatinus, Dolgoruki Herczeg, a1

Franczia követ 's a' Marienburgi Vajvoda, a' Meavi Szta-

roszta, a' Kulmi Palatinusné, a' Marschallusné Leányos-

túl, a' ^leavi Sztarosztáné, és egyéb Muszqua Officérek

is, kik is nem sokáig mulattanak 'ó Felségénél.

A Kulmi Palatinus tartott Vendégséget a' Várasson 25.

tul maga házánál, holott is a' felyebb Urunknál levo

megne vezett személyek voltanak jelen.

Szent-Péteri András Uramnak házasságát hallottuk Junius

meg Otlik András Uramtúl. 4-

Gróff Bercsényi László, Bácsmegyei Simony és Le- 12-

tenyei Pal Uraimék ö Nagyságok indultanak el tolünk

innen Danczkárul a' Tengeren Paris felé Franczia-Or-

szágban, hova is a' Tengeren Dunkerka nevü tengeren-

levö Várassig— ki is egyszersminderosség, gyapjúra va-

gyon épitve—addig fognak hajón menni, onnan osztán

posta-kocsikon, hová is Paris csak harmincz mélyfold.

Udvari-Kapitány Vay Adám Uram az AsszonnyalJuliu» 21-

és gyermekivel 's cselédjeivel jüttenek hozzánk hajókon

Danczkára, 's úgy Sibrik Uram is Urunk o Felsége Por-

tékájával és egyéb cselédjeivel.
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3e* David Sigmond es Baranyai Uraimék jiittenek hoz-

zánk Jaraszlórnl hajón Danczkára, kik is Párizsba akar-

nak menni.

October Érkezett hozzánk Jaraszlórúl Jó János ée Szilvási

Boldizsár Uram hajón, kik is u<ryan velünk edgyüttmeg-

maradtanak.

19# Álmodtaní azt, hogy az Atyámnak Imperiumban az

harczon fejét vették. 's az édes Anyám Szkolyárul izente

meg bajos ember által a' Mélt. ÚrVay Urnak az Atyám

halálát, kiért is hogy megadta légyen az Jószágunkat a'

Császár.Ugyan ezelött való nap álmodtam ezt, hogy né-

mely jó barátim я mikor hordották volna a' Németek-

tfíl megsebesítetteket 's a' raegöletetteknek fejeket ha-

lomban : egy fó, a' mint mellettem vitték volna, minden

igaz ok nélkül az ingemben ragadott, és azt semmiképpen

ki nem vehettem az ingembífl, haneni nagy sokára má-

sok segitsége által.

25- Indultanak el tölünk Ilosvay János, Sibrik Miklós,

Doctor Lang,ésDobszák (D'Absac) Uraimék Danczkáriil

Anglia és Párizs felé, hajón a' tengeren.

NoT*mb»r , Danczkánál szállottunk bé a' hajóbau négyen : a' Fel-

séges Fejedelem, Kisfaludi, Mikes Üraimékkal edgyütt;

holott is egy helyben a' szeleknek ellenkezíí volta miatt

egész hétig kellett mulatnunk.

16—21, Indultunk meg hajnal elött két órával azon helybííl .

és 21. az Mocus nevü hegy mellett hajnal elött két órá

val mentünk el, holott is veszedelmes hellyek vadnak ;

reggel 8. nyolcz ora tájban mehettünk el az Dániai hadi

hajók között, holott is huszonötig való volt. Eze к mellett

elmenvén, délután egy ora tájban mentünk el a' Király

lakóhelye mellett, nevé a' Várasnak Coppenhagen,

maradott balkéz felé; a' Varas kerített és igen erös, a' ha-

jókon alól öt mélyfblddel. Itt mar igen keskeiiy л Tcn-

ger. Svéczia jobbkéz felöl maradott tölünk, mely két or-

szág között úgy gondolom nem szélesebb a' Tenger há-

rom Angliai mélyfoldnél. A Várassal általellenben va-

gyon egy Landczkron nevü Varas Svécziában , ki igen

erös. Coppenhagenen alól mentünk el gyönyörü szigetke
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mellett, neve: V e n n, ki is e keskeny Tenger közepin va-

gyon. Ezt a' szigetet az Aflgliai Királyné a' Dániai Ki

rálytul kérte magának, éu akart érette armyi Skarlnt-

poeztótadni, a' mennyivel befe Ihették volna: innen neve

mar most Skarlát-sziget ; elsóben igíretet tett a' király,

de igéretinek revócala sárúl gondolkodván, az Udvari

Bolondja ád a' Királynak ily tanácsot : hogy a' Királyné

ha magáénak akarja tenni a' szigetet, külgyön annyi ha-

jót, hogy onnan el is vihessék egyszer Angliában, —■ és

ebben mult el a' szigetnek megvétele ; mely tanácsáért

minden ember megdiesírte a' Bolondot. Ez a' Sziget

három mélyíoldnyire vagyon Coppenhagentííl. Ebben a'

szigetben akart a' Királyné eró'sséget és magasinumot

erigálni, a' minthogyépen annak is való, és идуan ez-

által ö akarta volna a' hajókat megvániolni, nem a' Dá

niai Király. — Vadnak még a' Varas felett is csak kózel

hét apró szigetkék, melyek is ezelött csak puszták és

berkek voltak, de az Hollanderek magoknak megkérvén,

lakóhelyeket építettek magoknak.

Estve késó'n étrüuk a1 Szondban Helczinger nevü 21

Vár és Varas mellé, holott is mar akkor is több volt

másfélszáz, 150. kereskedö - hajónál. Itt leeresztvén a'

vasmacskát, mulattuuk másuapig, mivel a' hajós-Capi-

tányunknak bizonyos dolgai voltanak: magának Passust

venni, a' vámot megadni, és magunknak két hétre való

provísiót tenni. Maradott jobbkéz felé Helczinger ; ezCop-

penhagenhez 5. öt mélyfold. A Varas csak közönseges,

hanem a1 Vár kokeritéssel és munitióval igen eró's. Itt a'

tenger úgy gondolom nem szélesebb egy Angliai mély-

foldnél.— Innen éjfélkor, mikor az holdvilág felkölt volna,

indultunk meg, de mihelyt indulásunk lett, csakhamar oly

setétség és köd ereszkedett le, hogy az hajó íarátúl az hajó

órráig alig láthatott az ember ; mely setétség nem kevés

gondolatot ütótt a' mi Capitányunk tejében, mivel a' sok

fövenyek niiatt a' veszedelemtül félt ; mindazáltal ezeken

szerenoséseu általmenvén, reggel nyolcz ora tájban men-

tünk el egy Caul nevü nagy köszikla mellett, ki is niel-

letünk egy Angliai mélyí'oldnyu-t maradott jobbkéz

23.
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fêlé ; itt ennél a' kosziklánál minden embernek egy fél-

tallért kell adni, másként a' tengerben megmártogat-

ják ex Ceremonia Ezen a' kosziklán vagyon egy

Várta-házacska, holott éjjel-nappal négy ember szokott

lenni, es éjjel ttlzet rakni, hogy valamiképpen a' hajók-

nak valami veszedelmek ne légyen a' köszikla miá. Ez

Svécziában vagyon; itt kezdodik meg az Oceanum.

2<- Ellenkezö* szelünk lévén, kötöttünk ki Grotten-

burghoz két mélyfoldnyire egy szigetben, holott az

egész sziget kosziklábul áll egészen, holott fogják ama

nagy tengeri rákokat.

M- Indultunk meg tíz ora tájban innen, és reggel ugyan

37/ tíz ora tájban nem messze Juttlandia mellett mentünk el.

Ugyanezen nap délután két órakor kezdett bennünket elö-

venni az szélvész, és egész harminczhat óráig 36. oly ve-

szedelemben forgottunk, hogy csak az laten örzött ben

nünket, az haboknak mint ama felemelkedett hegyeknek

elborításátál ; csendesedett meg valamennyire éjfélután

29- ad Diem 29. viradóra egy órakor. Egynehányszor a víz,

mintha hordóval töltöttek volna, ágy gyütt bé az alsó

házban, holott mi voltunk szállva, ezen az helyen.

so. Ugyan másnap is megmaradtunk, mivel ellenkezö

szelünk volt, jóllehet nem vasmacsk'án, hanem csak a'

31. hab lebegtetett bennünket. Innen megindultunk reggel

Norvégia felé, de újabban jó szelünk lévén. utunkat

London felé continuáltuk.

December ggy Francziaországi hadi - hajó С а p ч r , ki is az

Szondban levo Hollandiai hajókat leste, jütt ránk, nem

tudván hova való legyen az hajónk;ki is bennünket nem

igen sokáig tartóztatott.

6- Láttuk meg elöször az Földet Angliában, de igen

messze volt tölünk.

8- Az Humber-Vizén feliudulván, Hulm Várossán

alól 7. Angliai mélyfoldnyire bocsátattuk le vasmacs-

kánkat, és ott a' Viznek közepin egy hétig voltnak. Ad

Diem tizenhatodikra virradóra kötöttünk ki a part mellé.

36. Ugyanezen hajóbúl más Húli hajóban, kit is a' Felsé -

ges Angliai Királyné parancsolatjábúl adottaz Húli Ma

ie.
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jor Urunk ala, Karácsony második napján mentünk bé:

de ugyanazon az egy helyen tiz napig kellett mulatnunk

az contrarius szelek miá. Jóllehet ezen a' Humber nevü

nagy és egy mélyfoldnyi 8zélességíí folyóvizen a' föld-

höz csak egy kis hajtásnyira voltunk, mindazáltal az

Quarantenának megtartása miá ki nem lehetett a' szá-

razra niemiünk. Die 24. voltam a' Varas mellett, de ott

sem bocsátottak ki az hajócskábúl, mivel a' Pestistül

féltek. —



Anno 1713.

Ezen helybtíl indultunk meg az Hulm vizén ala az

Januarius tenger felé délben tizenkét óraután, ésestve 5. öt 6ra elött

levetvén a' vasmacskánkat , ugyanezen az folyóvizen

megállottunk , a' tengerhez mintegy másfél mélyfold-

nyíre, — várván a' favorabilie szelet. Itt mulattunk harmad

napig.

10- Innen megindulván a' Tenger felé délután egy ora

után, és Jar mut nevo Varas mellett mentünk el, csak

igen közel a' part és egy mélyfoldet tarto föven között,

il. tizenkét ora tájban. Másnap reggel tíz ora tájban láttunk

12. igen sok tengeri-disznókat, kik ugyan fótonkint jüttenek

az hajónkhoz, mintha hajigálták volna ököt , mely is kö-

vetkezendó' veszedelmünköt jelentette. Ugyanezen a' nap

láttuk meg a' Dunkerkai ée Calesi tornyokat és a1 föl-

det, de miuthogy Galéba nem érhettünk az idönek kesö-

sege miá, s tartván attul is a lia jos , minthogy nem igen

tudja az Várashoz közel az utat: no talántán valami ve-

szedelmiink légyen,— másfelé vette az utat; de ugyan csak

13. közel megviradváu Cale és Diep között, Diep felé iyaz-

gatták az hajó orrát. A Tengeren , a' Várastól két mély-

földnyire fogadtunk egy kalauzt, ki is Diepbe vezetett

ben nünköt, jó szelünk lévén , sebesen is mentünk, mivel

feit unk, hogy ha a' fluxussal a' portusba bé nem mehe-

tünk: a' refluxussal bé nem mehetünk, ezért igen siel-

tünk; de itt is a' Felséges Mindenható Isten nagy erejét

megakarván mutatni ésna^y hatalmasságát.-épen a' por-

tusban csak egy hajszálon maradott meg életünk; mikor

mar örvendezett a' szivünk ennyi idöktül fogván való

várakozásunk után, hogy majd a' szárazra kimegyünk:
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ihon az Isten majd megölt bennünköt,mert az portnsban

levo nagy toltésnek,ki is vastag bálványfákkal volt dég

reva, igenessen ment neki az hajó orra , mivel nem bir-

tak az kormánnyal ; elönkben kis hajóban jüttenek mi

vel látták veszedelmünköt, s be is jüttenek segíteni egy-

nehány férfi az hajóban, ah de egymást meg nem értvén :

mero Babilon-tornyának építése volt dolgok ; mindazál-

tal Isten könyörülven rajtunk, a' veszedelembül (holott

mar az szabadulásrul nem isgondolkoztunk) igenkegyel-

mesen megszabadított bennünköt : inert mikor mar bêlé

kellett volna ütközni az hajó orrának az töltesben — ki ig

mar nem volt messzebb az hajó orrátul egy singnyinél —

akkor egy nagyot csavarodott az hajó orra, es ¡genesen a'

Vnras mellett levö folyóvizbe ment be, es itt is a' por

tusban; így szabadultunk meg a' veszedelemtül. Csudánk-

ra kiállván a' sok nép , köteleket hajigáltak bé, és ezen

a' folyóvizen úgy huztanak fei bennünköt; mintegy pus-

kalovésnyi re megállottunk a Varas köfala mellett. Ezen

hajóbul mintegy egy 1. ora mulva béhordozkodtunk a'

Várasra Diepbe. — Ez a Varas ezelôtt három esztendö-

vel az Anglusok által ruináltatott, de most ujonnan igen

szépen építtik, útszái rendesek és tiszták ; jóllehet a' Va

ras nem igen nagy, mindazáltal ercís, és vara is vagyon.

Itt egy hálást tettünk.

Reggel idején megindult Urunk Sézán negyed ma-

gávalegy beteg Grófinak látogatására; mi is öten tiz ora

tájban megindultunk Roán nevü Varas telé. Azon az écz-

czakán háltunk meg egy vendégfogadóban Diep Várassá-

tul hat mélyfoldnyire. —- Honnan idején reggel Die 15. 15,

megindultunk ujabban Roan Várassa felé ; értünk bé écz-

czaka tizenegy órakor a' Várasra. Ez nap men tün к hat

melyföldet. — Felséges Urunk jütt bé Roánban Die ti- 16

zenegy órakor délelott. Ebben a1 Várasban mulattunk egy

egész hétisr, egy Páris nevíí Vendégfogadóban ; Felséges

Urunk penig csak harmadnapig. Die 19. ment ö Felsége 19-

az íntendans házában . holott 'ó Felsége mulatott usque

ad Diem 27., mivel a lába megdagadott. Mi négyen iu- 27-

dultunk megh Roánbul Die 23. Paris fêlé, s érkeztünk 28-

н.
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27. bé aWárasra Die 27., mivel igen alkalmatlan útunk

28. volt.y— Felségee Urunk induit meg Roánból Die 28., s

érkezett be Die Luxenburg Herczeg szállására.

Febr. Indultunk meg1 a' Felséges Fejedelemmel Vcrszály

**■ nevíí helyben az Felséges Király residentiájában délután

négy órakor , s érkeztünk bé hat órakor. Reggel kilencz

13* órakor mentUrunk a' Várban a' Felséges Királylyal való

szembenlételre ; ebéilelt iS Felsége Torszi nevíí Fö-Mi-

niszternél. Tértünk meg-h Párisban ugyanazon az nap.

18- Az Várasbul költözködtünk ki Salyo nevíí Faluban,

egy Xarmelin nevíí embernek az Házában.

21- Estve kilencz ora után gyúladás támadott az kony-

bánkon, kinek is az egész fcdélzeti mind elégett.

Mart. 9. Szállásunkat változtatván , Salyobul nientíínk más

Faluban Passiban , ki is közelebb vagyon Verszályhoz,

mintsem Párishoz. f

15- Indultunk megaz Felséges Fejedelemmel Verszály-

ban délután két órakor. Háltunk meg két éczczaka az

Marki Dánsó Uram házában.

27- Indultunk meg reggel déleltftt nyolcz órakor Ver-

szályban az Felséges Fejedelemmel ; szállottunk meg az

Bontain Uraim házában. Ebédelt Urunk ö Felsége Marki

Dánsó Uram házánál. Délután két órakor az Felséges

Király az maga Franczia és Svajczer gyalog-Regiment-

jét mustrálta meg az Várban ; ren lelt seregekben marsí-

28—29. roztak a Király elött, egész uj mundérban. 28. Urunk ebé

delt Marschal Ville Roanál. 29. Hazajöttünk Párisban.

April, a. Reggel 8. nyolcz órakor indultunk meg Felséges

Urunkkal Verszályban. Tíz órakor hallgatott ö Felsége

Misset az Király Kápolnájában ; az Misse után 'ó Felsége

ment az Király Istállójában, az holott az Paripákot meg-

nézvén, azután az ló escolaban az Inassokat: az Paripá-

kat miképpenjártattyák? néztemego Felsége. Paripa va

gyon négy száz, 400. Innen ö Felsége ment az Felséges

Király Fo-Lovász-Mesteréhez Darmanyák Herczeghez

ebédre, az holott Marschall Ville Roa, az Angliai Ambas

sador Feleségeetül, Cardinal Polinyák, és egyéb Urak
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voltanak jelen az Asztalnál. Ugyanezen Fö-Lovasz-Mes-

ternél ebédelt ö Felsége másnap is. з.

Ment Urunk о Felsége az Felséges Király nyári 5<

mulato Trinanum nevü házában, holott az viragos es a

más kertet, es mindenféle vizi-mesterséget s a Palotákat

megjárta ö Felsége; honnan az Verszályi kertben lévo

vízi-mestei-séget jütt megjárni, mivel tudv¡ín azt, hogy 6

Felsége az kertben sétálljon : mind megbocsátották ököt.

Innen Marki Dánsó Urammal ment ö Felsége ebédre,

ugyan Marki Dánsó Uramhoz, honnan ebéd után megin-

dultunk Passi nevü szállásunkra.

Déleló'tt 8. nyolcz órakor indultunk meg Passibul is

Verszályban (ebédelt ö Felsége az Fels. Király Fö-Lo-

vász-Mesterénél) holott az király tizenegy órakor az

Várban Scenát — kit is minden esztendön szokott meg-

tenni — célébrait, holott maga is a király jelen volt: mi-

képpen tette Jézus Chrisztusaz Apostolokat ? Az Aposto-

lok mind kis gyermekekbül allottanak,öltöztetve apostoli

köntösökben, kiknek az király az lábokat maga meg-

mosta és megcsókolta, s kinek-kinek tizenhárom tal

étket, tizenhárom kenyeret, tizenhárom korsó bort és

tizenhárom tallért adott maga az király, az étkeket az

kis Delphin, D'Orlean Herczeg Duc nevü Herczeg ment

elül, és a FöKonyha-Mester sa. . . .*) Fejedelem, Konde

Fejedelem, Gróf Fabuz Fo-Admirál, és egyéb Uri rendek

vitték ezt. Elvégezvén, eloszlottak.

Az Király Kápolnájában hallgattunk Misset és 14

Passiót ; egész nap bójtolt. Urunk. Tizenötödiken Urunk 15.

az Király Kápolnájában hallgatott (Misset), az Király

penig az Parochialis Templomban. Mi az Kápolná-

bul kijüvén, az Király kis Galleriáját, maga házait

az hol holmi köves portékái vadnak, jártuk meg.

Az Király az Templombul kijüvén, ment az várban,

az holott az betegeket, kiknek az Guga az nyakokon va-

gyon, egy hosszú tornáczban térgyre állitván ököt, két

*) Egy szócska hiáuyzik.
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sorjában rendre járta ököt, es kinek-kinek nyavalyályát

megtapogatván, ezt mondotta : az Király tapogat meg, de

az Isten az, ki meggyógyít; és az idegeneknek 50 poltu-

rát, az Francziáknak pedig 25. huszonötöt adott. Az be-

teg több volt 700. hétszáznál. Ezt elvégezvén az Király,

maga szállására ment. Urunk ebédelt Dánsó Uramnál.

le. Tizenhatodikán. Urunk ebédeltMarkiTorszi Uramnál;

ebéd után az kertben mentünk sétálni, és

17. Dumeni Herczegnéhez. Tizenhetedikén. Missét a vár-

ban meghallgatván, l assiban ebéd elött jüttünk —

i». Urunk Grammond Herczegnél volt ebéden az Vá-

rasson, holott az Angliai Ambassador Feleségestül, Dükas

nevü Vice-Admirál, és egyéb Urak is voltanak jelen ;

ebéd után mindjárt kijüttünk Passiban.

28. Ebéd után indultunk meg Passibul Verszályban.

29. Reggel mentünk az Király kertjében, onnan az Mar-

linban, Vadaskertben, hajócskán az Kanalisson mentünk,

az holott az vadakat, a madarakat és a vízi-mestersége-

ket meglátván, s a király házait is megjárván: visszajöt-

tünk az Verszályi kertben az vízi-mesterségeknekjobban

való megnézésére , melyet jól meg nem nézhettünk,

mivel az eso kivert bennünküt. Ez nap magánál ebédelt Ö

Felsége.

so. Reggel az Várban ment tí Felsége, az Kápolnában

hallgatott Missét; onnan ment Marki Dansó Urhoz,az ho

lott ebédelt, és egész napig ott maradott.

Maja«, i. Az Felséges Király Fo-Konyha-Mesterénél Marki

D'Livri Uramnál ebédelt ö Felsége ; onnan ebéd után

maga szállására jütt, ebéd után ugyan az Várban megint

felment.

2. Maga szállásárúl ö Felsége ment az Király Kertjé

ben ebéd elött, az holott az vízi nagy Fontaniákot mind

megnéztük; onnan az Narancsosházban mentünk. Ebédelt

tí Felsége maga szállásán. Ebéd után ugyanazon kertben

jüttünk; az holott az Aesopus Fabulait az külömb-kü-

lombféle Allatokrul — kik is vízi-mesterséggel vadnak fel-

csinálva —játszodva megnéztük. Onnan igenesen Passiban

jüttünk.

Л
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Ebédelvén Urunk, 's egy ora elött megindulván, ér- l0<

tünk Marlinban két órakor, az holott az Felséges Király

az maga Test-tfrzö egy Compánia lovas-Granatírossát és

kilencz más rendbeli Karabílyos - Compániát lovon és

gyalog megmustrálta;kik is mind vasderékban voltanak.

Az Granatérosoknak kardjok és flintájok volt, az más

rendbeliuek penig spádéja és karabélya; az Granatéro

soknak kétféle süvegje volt, Granatéros-süveg és kalap.

— Ez a' Mustra tartott három óráig; az király maga 16-

háton volt és ugyan úgy járta rendrííl rendre az líneá-

kat. Ez elvégezodvén, az Királyt Urunk az Udvarban bé-

kisérte, ott egy keveset sétálván. Verszályban mentünk

hálásra.

Reggel felkelvén, négy órakor az Verszályi kertben n>

mentünk, az honnan két G o n d o 1 y nevü bajóban az Ca-

nalison Trianumban mentünk ; ott az Palotákat, az kerte-

ket megjárván, az vízi-mesterségeket is jáczódva megnéz-

tük ; innen ugyanazon hajókon az kertben visszatértünk

Verszályban, onnan Szállásunkra mentünk ebédelni ; ebéd

után feljütttink az Várban, az holott az Király Galleriá-

ját, haló és kis házait megjártuk, a' Medályokat és a' met-

czett gyfírükot is mind megnéztük, és mindenféle Gurio-

sitásokat (kik az képekbííl, órábul és Egi-Golyóbisok-

bul állanak). Itt Urunk mulatott egész késo estvéig; innen

szállásunkra mentünk. — Reggel idején az Várbeli kert- i?,

ben mentünk ; innen az Canalison ugyan egy hajócskán

Marlinban mentünk, az holott az Strucz-madarakat, az

Dán-vadakat, Perugi juhokat és egyéb vadakat megnéz-

vén : ugyanazon hajón visszatértünk az Verszályi kert

ben. Ott megnézvén az vízi-mesterségeket jáczódván,

mentünk az Víztartó-házban, ki is Reservatoriumnak hi-

vattatik ; ez az Vár mellett egy husz ölnyi magosságnyi

épület, kinek is az tetején vagyon mintegy húsz ölnyi

kerületíí, ólombúl csinált edény, az kiben egy tonnácska

vastagságnyi öt ólomcsatornákon megyen fel az víz, úgy

ugyanonnan megyen az földalatt, csatornákon az vízí-

mesterségekre. Ezt megnézvén, Urunk ebédre ment Mar

linban, az Hadi Fö-Miniszterhez Vojzenhez. Ebéd után
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ugyanazon két rendbeli Compániákot mustrálta meg az

Király, az kiket Die 10. tizedik nap megmustrált. Innen

hálásra visszatértünk Verszályban.

13, Egész délig szállásán maradott Urunk, seholsem

volt, mivel egy majmot akart megnézni, ki is Férfi- és

Asszony - köntösbe volt felöltöztetve, mindenféle hadi

exercítiumot és más egyéb mesterségeket csinált. Ebé-

delvén szállásán Urunk, egy órakor megindultunk Mar-

línban, az holott az Király ugyan az elébbeni helyen

két Compánia Gandarmerít , négy Compañía szürke

és fekete muskatérost, és két Compánia konnyíí-Lo-

vast mustrált meg; ez a' mustra tartott két óráig. Innen

Urunk az Királyt békisérte az Udvarba, az bonnan két

ora mulva megindultunk Passiba.

17, , Indultunk meg tizenegy órakor Passibul Marlínba.

— Ebédelt Urunk Danten Herczegnél ; ott volt Noaly

Herczeg, Mark i Dansó, Cardinal Polinyak, és Livri az

Felséges Király Fö-Konyha-Mestere, Vill Roa Marschal

és más Förendek. Ebéd után ment Urunk az Herczeggel

az kertben sétálni és az Vízi -Mesterségeket megnézni, az

kik mind vízzel jáczódtanak. Innen nyolcz ora tájban

estve felé megindultunk vissza Passiban.

il. Az békesség az Franczia, Anglia, Hollandia, Prussia,

Portugallia és Szabaudia között pecsételtetett meg tizen-

H, egyedikMaij, és publikáltatott Párisban 22. Az egész Vá-

rasbeli Tisztek, Váras-kertíloi (ez, király képe, és nyolcz

Heroicusok régi kurta kontosben), az Tanácsbéliek penig

hosszu,bokáig való köntösben, feketében és veresben vol-

tanak, Muzsikával a' Várasban tizenkét helyen Lóháton

publicálták az békességet.

25. A Tíízi-Mesterségek délután kilencz 9. órakor kez-

dettek el ; elöször mozsár és taraczkok lövettettenek ki,

azután úgy kezdtfdött el az ttízi-mesterség, a' mely egész

tizenkét óráig éczczaka tartott. Innen az szállásunkra

26. mentünkaz Városbanhálván.Reggel kilencz órakor men-

ttink a' Lúver nevü király-házban (a' melyet az mostani

király apja építtetett), az Királyi Képíró- és Faragó-Aca-

demiában ; az Palotákban való képeket és státuákat és
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holmi rajzolásokat megnézni szállásunkra mentünk, az

honnan tizenkét órakor Feriol Uramhoz ment Urunk

ebédre (a1 ki ezeló'tt, Constanczinápolyban Ambassador

volt). Ebéd utân mentünk GranmondHerezeghez; onnan

az operara mentünk, az holott egy Actát representálta-

nak muzsika-, ének-szóval, és minden egyéb mesterségek-

kel. Innen kilencz órakor estve Passiban mentünk.

Urunk Marlinban ment az Királyhoz az Bavariai 29-

Electorral és egyéb Franczia Herczegekkel és Marschal-

lusokkal szarvast siencurantázni, az honnan éczczakára

haza-jött.

Ultima Maij volt az Felséges Fejedelem délután há- 31-

rom órakor Szio nevü Faluban Dümen Herczegnéhez, ki

is Páristul egy jó mélyfoldnyire vagyon. Innen écczakára

haza-jüttünk.

Urunk délután ment Verszályban az Ünnepekre, és Junin*

ott maradott egész szeredáig, ad Diem 7.

Az Felséges Fejedelemmel mentünk Verszályban ide- 11.

jen 5. otórakor,és onnan—Missét hallgatván,—mentRam-

bulyéban Gróff Tulúzhoz vadászni ; ott volt Marschal Ta-

lard, Marschal Detre, Duc du Raa, Duc Szülyi, Gróff

Russi, Marki Danso, Kurszílyó és egyéb ío-rendek. In

nen délután hat órakor indultunk meg- die 15. Verszály- 15.

ban, az holott háltunk. — Rambulyé Verszályhoz 6. hat

mélyfold. — Verszálybul 16. Passiban jöttünk. 19. Felsé- íe.

ges Urunk posta-sézán ment Verszályban ebéd után, az 19.

honnan estvére visszatért Passiban.

Urunkkal ebédre mentünk Verszályban Posta-sézán ; 20.

ebédelt ó' Felsége Vojzennél, az Hadi Fó'bbik-Miniszter-

nél, az holott Dlozon Herczeg és más Uri Rendek is je-

len voltanak ebéden. Innen hálásra Passiban vissza-

jöttünk.

Délután voltunk Urunkkal az Observatoriumban. az 22-

holott minden Curiositásokíit meghnéztünk. Innen haza

jöttünk.

Felséges Urunk engemet Verszályban küldött le- 23-

véllel eló're 9. órakor; maga ö Felsége elmaradott azPro-

cessióra, mivel ezen nap csináltatott nagy solemnitást a1

18
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Processió kedvéért. Elvégezvén az Processiót, két 2. óra-

kor sézán Verszályban jütt ó' Felsége ebédre ; ebédelt

Marki Dansónál.Hálto Felsége ezen az éczczakán Bontán

házában.

34. Verszálybúl indultunk meg déleltítt kilencz órakor

Rambulyéban a1 vadászatra Gróff Tuluzhoz Posta-sézán.

Ezen nap vadásztanak szarvast. Az Felséges Király érke-

-1' zett ide hétfün délután 5. öt órakor, és itt maradott egész

szombatig. Vadászott mindennap Szarvasokat és nyulya-

kat az egész Udvarral, Herczegekkel, Fejedelmekkel és

Fejedelem-Asszonyokkal. AzDámák Amazonok módgyára

lovakon vadásztanak. Itt volt Beri Herczeg Feleségestííl,

az öreg és itju Dorleanné, Burbon Herczeg-Úrfi Annyos-

túl és a' két Herczegkisasszonyokkal, Talard, Detré, Vill

Roa Marschallusok, és egyéb Herczegek. Az muzsika

minden estve megvolt.

28- Az Felséges Fejedelem engemet küldött el Rambu-

lyébúl 3 órakor éjfélután Párisba Postan; délelott 6. hat

órakor érkeztem Passiban, délután 7. órakor indultam

meg Passibúl lóháton vissza Rambulyéban, velem ve-

zetvén az Posta sézát. Érkeztem tizenegy órakor Ram

bulyéban.

juUus Az Felséges Király délután 5. öt órakor induit el

Rambulyébúl vissza Verszályban. Engemet az Felséges

Fejedelem küldött el elöre 11. tizenegy órakor éjfélelott

я. Verszályban; érkeztem 3, három órakor éjfélután oda,

az holott az sézát kellett megcsináltatnom. Urunk induit

meg Rambulyébúl Verszályban délután 1. egy órakor,

az hova érkezett 4. négy órakor sézán; itt az Bontán há-

zánál egy déli álmot aludván o Felsége, az Posta-sézán

megindultunk Passiban hálásra.

5. Urunkkal bementünk az Várasra, az holott az Lu-

verbeli (azaz) az király udvarában levo királyi képíró-

Academiát megnéztük. Ebédelt '6 Felsége Kurszilyó

Uramnál. Délután 5 órakor az Comediara mentünk ; az

Comédiárul igenesen az Udvarban mentünk, és onnan

félóra mulván Passiban.
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Granmond Herczegné volt Felséges Urunknak lá- 7-

togatására.

Urunk ment bé Párisba ebédre, és egész estvéig ott 8.

mulatott; hálásra kijött Passiban.

Urunk ment Verszályban Passybúl 10. és onnan 10.

Raambulyéban vadászni. Jütt vissza 'ó Felséghe pénteken

Passyban ebédre Marlinbúl, és estvére ugyan visszatért

ö Felsége Marlinban hálásra Posta-sézán. 14-

Mentem Urunk után Marlinban 10. órára. Ebédelt 16.

ö Felsége Danten Herczegnél, csak magánosan, ki is az

egész királyi épületeknek fó. Intendese.

Gróff Tuluznál ebédelt Ö* Felsége. 16.

Ebédelt ö Felsége Vojzen nevíí hadi Fo-Miniszternél. 17-

—Voltam az Machinât nézni, a' ki az egész Marlini vízi-

mesterségekre való vizet vonja ; tizenkét alólcsapó nagy

vízi kerék, az ki kétszáz öinyi magasságú hegyre annyi

temérdek vizet vonsz fel, oly mesterség és annyi pompák

által, az kit az ember eszével fel nem érhet. Elöszöri csi-

nálása ennek a' Machinának tólt tizennyolczadfél mil-

liomban, 's intertentiójamindenesztendoben kerül 80,000

nyolczvanezer forintokban. — Ezen az nap vadászott az

Király szarvast.

Ebédelt Ö Felsége Gróff Tuluznál.

Ebédelt 8 Felsége Gróff Tuluznál. i»-

Ebédelt Ö Felsége Gróff Tuluznál Dümen Herezeg- 20.

gel edjütt — Az Felséges Király vadászott délután az

Maidini vadaskertben kutyákkal szarvast, az holott az

egész Urak, Fejedelmek 's Herczegek, 's az egész Udvari-

Dámák 's Fejedelein-Asszonyok Amazon-képében jelen

voltanak lóháton, — 1s Urunk is.

Urunk 8. órakor reggel Marlinbúl Verszályban jütt 21.

Posta-sézán. Ott az GróffTuluz hintajában ült másUrak-

kal, az kinn Rambulyéban mentenek. Gróff Tuluzzal va

dászni. En az Sézával Verszályban maradtam.

Rambulyébúl érke^ett délután 6. hat órakor Ver- 22.

szályban Urunk, 's mindjárt a' posta-sézára ülvén, hálásra

Passyban mentünk.

18.

18*
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23. Passibál Marlinban déletëtt 9. órakor jüttünk. —

Danten Herczegnél ebédelt ö Felsége, az holott Gróff Sa-

volva, Pousartvén Tengeri-Miniszter , Noály Herczeg,

Danten Herczegné, Marschal Villardné és más Uri ren-

dek jelen voltanak.

24. Datrimuly Herczegnél ebédelt ö Felséghe.

26. Gróff Tuluznál ebédelt ö Felséghe.

26. Bovilyé nevo Fo-Miniszternél ebédelt o Felsége,

az holott Marki Dansó, Marki Dó jelen voltanak, Bowi-

lyé Herczeg-Asszony is Menyestííl. — Marlinbúl magam

indultam megh Rambulyéban estve nyolcz 8. ora után

két fertálylyal, és értem oda 12. tizenkét órakor éczczaka.

27. Urunk jütt utánnam másnap Gróff Tuluzzal és egyéb

28. Urirendekkel, az mely nap vadásztanak szarvast. Más

nap fölöstököm után nyulyat sinkorantáztak, 's madara-

kat lövöldöztenek, 's ugyanazon nap visszajüttenek Mar

linban hálásra. — En elül jöttem az posta-sézát elké-

szittetni.

29. Danten Herczegnél ebédelt ó' Felsége, csak magá-

nyosan.

so. Vojzen nevo Fo-Miniszternél (ki is a' Palástosok kö-

zül való) ebédelt ö Felsége, az holott Delböff Herczeg-

Asszony más egyéb Dámákkal jelen volt.

31. Noály Herczegnél ebédelt ö Felsége, az holott Car

dinal Polinyák és Gvalterio, Marki Dansó Uram Felesé-

gestíÜ jelen voltanak ; az Herczeg-Asszony is jelen volt.

31. Az Felséges király szarvast vadászott az Marlinyi

vadaskertben, az szokott Uri 's Asszonyi rendekkel. Az

vadászatrúl visszatérvén, Urunk parancsalatjábúl Párisba

nientem levéllel Brenner Uramhoz ; hálásra Passiban men-

tem. Passibul Párisban idején reggel bémentem az Vá-

Aug. i. laszért, az honnan az Válasszal igenesen Szioban mentem

délre, a' ki is Páristúlkét mélyfold,az holott az Választ

Urunknak megadtam ; az Választ megadván, igenessen jüt-

tem Marlinban vissza. O Felsége maradottDümenHerczeg

nél ebéden, az holott maga az Herczeg is jelen volt. Urunk

Marki Dansó Uram hintajában ment ebéd után, ugyan

azon hintóban vissza is jütt Marlinban.
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Reggel 8 órakor megindulván Marlinbúl, — érkez- -■

tünk az Felséghes Fejedelemmel Rambulyéban 11 órára.

Gróff Tuluz érkezett utánnunk 12. órára. Az fél-útig jüt-

tünk az magunk lovain, az fél-utat penig jüttük Posta-lo-

vakon. Ez nap puskáztanak délután, 's a' puskázás után

nyulat sinkoráztauak.

Másnap szarvast sinkoránta-kutyákkal vadásztanak, 3-

az inely vadászatrúl délután hat órára hazajüttenek.

Reggel nyolcz ora után vaddisznót voltanak va- 4

dászni, ebédután penig nyulakat; az melyet elvégezvén,

igenessen visszatértünk Marlinban. Itt Rambulyéban volt

az öreg és ifjú Herczegné, az ifjú Conti Fejedelem-Asz-

szony, Sarolta Kis-Asszony, Gróff Devroly.Raá Herczeg

Feleségestül.

Ebédelt '6 Felsége Danteu Herezegnél, s ebéd után ;>.

6. bat órakor megindultunk Marlinbúl; Passiban mentünk

hálásra.

Passibúl ebéd után bat órakor visszatértünk Mar- e,

un ban liáhísra. '

Ebédelt Urunk Gróff Tuluznál, ebéd után penig 7.

— jóllehet vadászó nap lett légyen ez — mindazáltal mivel

az Felséges király orvosságot vett bé,relhaladott más

napra.

Ebédelt ó' Felsége Gróff Tuluznál. Ebéd után két 2. . 8.

órakor az Marlini Parkban vadászott az Felséges Király

Szarvast az egész Udvarral; az Vadászat tartott 3.három

óráig. Innen visszatértünk.

Ebédelt Urunk Danten Herczegnével, csak ketten 9.

edjütt, ugyan az említett Danten Herczegnénél.

Ebédelt ö Felsége Vojzen nevü Hadi Fö-Miniszter- 10.

nél, az holott az említett Miniszter két leánya, Marschall

de Szel, Marschall Kavsa, Bullijon Herczeg, Marki Dansó,

Cardinal Polinyák és Qualterio jelen voltanak. Délután

érkezett három ora után Marlinban hozzánk Charrier

Ura m, estve penig kilencz ora után Prépost Brenner Uram.

Reggel nyolcz órakor megindulván Marlinbúl, az íl.

Trapig magunk lovain, az Traptúl fogván az Vadászatig ,

az holott Urunk leszállott, és onnan mi Üambulyéig
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Pósta-lovakon mentünk. Ez nap vadásztanak szarvast az

Gróff Tuluz Equipasiájával. Innen 6. hat órakor haza-

jüttek Rambulyéban.

12. Reggel fölöstököm után 10. tíz órakor az Urak ki-

mentenek az erdöre, az holott Dümen Herczeggel meg-

egyezvén, ugyanaz említett Dümen Herczeg Equipasiájá

val szarvast vadásztanak. Az vadászat tartott négy 4.

óráig. Az vadászat után visszatértünk Marlinban O.kilencz

órára. Ezen az vadászaton volt Dümen Herczeg, Gróff

Tuluz. Urunk, Markt Torszi nevü Fó'-Miniszter (az ki az

külsö követekkel tart Conferentiát) Raa Herczeg és

egyéb Úri rendek jelen voltanak.

13. Urunk Missét hallgatván itt Marlinban : 10. tiz óra

kor Posta-Sézára ülvén, mentünk Passiban, az honnan o

Felsége félóra muíva az Várasra bément ebédre Mark i

Dansó Uramhoz; itt volt Pompado Úr Feleségestííl, Kur-

szilyó és egyéb Urak es Asszonyok. Innen szállására jü-

vén ö Felsége, 7. hét órakor kiment hálásra Passijban.

14. O Felsége Passibul 10. tiz órára bementaz Várasra,

de ebédre ugyan visszajütt.

15. Tizenegy órakor ebédelvén o Felséghe Passyban ,

egy órára Marlinban jüttünk Posta-Sézán. Ezen az nap

leven nagy ünnep : az Király az Marlini Parochialis-Tem-

plomban ment Vecsernyére, délután 3. három órakor.

ie. Az Felséges Fejedelem engemet tizenegy 11. óra

kor Marlinbúl Passyban küldött. Ugyan estve 8. nyolcz

órára visszatértem Marlinban. Ezen az nap ebédelt ö

Felségbe Marky Torszy nevíí Fo-Mimszternél .

17. Marki Dansó Urammal ö Felséghe Szioban ment

Dümen Herczegnéhez ebédre. Estvére nyolcz órára

visszatért.

18 O Felséghe egész nap itthon maradott. Ebédelt

Gróff Tuluznál 'ó Felséghe.

19. Reggel 5. öt órakor megindultam Marlinbúl, nien-

tem az Posta-Sézával Passiban, onnan az paripákkal az

Bolonyi erdöben, az hova Beri Herczeg Urunkkal és

egyéb,Herczegekkel és Urakkal az foglyoknak vadászat-

jára érkeztenek kilenez órakor, és egész estvéig vadász
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tanak. Ugyan az Bcri Herczeg Hintajában tért vissza

Urunk Marlinban.

Reggcl hét órakor megindultam Passibúl Marlin- 20.

ban, érkeztem hetedfél órára Urunkhoz. Ez nap vadá-

szott az Felséghes Király az Marschal Talard kutyáival

az Marlíni Parkban azaz Vadaskertben nyulakat ; az

egész Udvar az szokott rend szerint jelen volt, Urunk-

kal én is.

Félséges Urunk ebé lelt Vojzen nevíí Fó'-Miniszter- 21.

nél az, holott Marschall dü Szel és egyéb Urak jelen

voltanak.

Reggel tíz órakor megindulván Marlinbúl, ebédre 22.

mentünk Passiban. Ezen az nap itt hált Urunk.

Reggcl hét órakor Pósta-Sézára ülvén Urunk Pas- 23.

syban, érttínk kilencz ora elött Marlinban, úgy hogy az

F. király még fel nem költ. Ebédelt ez nap' ó' F. Gróff

Tuluznál. Kbéd után az Fels. Király volt vadászni az

Marlini Parkban nyulakat as Gróff Tuluz kutyáival, az

holott az egész Uri-rendek szokás szerint jelen voltanak.

F. Urunk ebédelt Vojzen nevü Fó'-Miniszternél ; itt 24.

jelen volt az vén Cardinal is, Detre, du Szel nevü Her

czeg, Marki Livri, Delbofné Fejedelem-Asszony, és más

egyéb Uri-rendek.

Félséges Urunk 10 órakor Posta -Sézára ülvén 25,

Marlinban, ebédre jüttünk Párisba. Ebédelt (5 Felséghe

Marki Dansó Urammal. Ezen az nap délután az Operara

volt '6 Felséghe, az Opera után penig hálásra Passiban

mentünk.

Ezen az nap volt o Felséghe vadászni foglyokra ; 2«.

ugyanezen az nap vett egy lovat o Felséghe.

Missét hallgatván '6 Felséghe, ment be Passibúl Pá- 27.

risba ebédre ; ebéd után ment Marlinban. Engemet kül-

dött Felséghe Verszályban, onnan Marlinban. Kzen az

éczczakán hált '6 Felséghe Marlinban.

Marlínbúl jiitt ö Felséghe Verszályban, ebédelt az 28.

Delphinus Guvernantjánál. Ebéd után az egész vizi-mes-

terségeket Verszálylian és Trianumban megnéztük. Innen

éczczakára Passziban jüttem ö Felségével.
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¿g. Egész nap Passyban raaradott ö Felséghe.

зо. Reggel 9. kilencz órakor Passzybul Párisba jtittünk

az egész Bagácsiával; innen az Bagácsiát Uraimékkal

együtt '6 Felséghe Kontenbio felé indította. Marad-

tunk barman 'ó Felséghe mellett.

8i. Délelott 11. tizenegy órakor vett ö Felséghe séza-

beli hat fekete lovat ; ugyan-ezen az hat lóval s a Pósta-

Sézával engemet elküldött ó' Felséghe Fontenblo telé hét

órakor estve ; háltunk ezen az éczczaka Vill Sioi nevíí

Sept, i. faluban. — Reggel megindolván innen, ebédeltünk *)

nevíí faluban; Fonteublóban penig érkeztünk 7 órakor

estve, ö Felséghe penig érkezett Marki Dansó Uram

kintajában kilencz ora utáu estve, ugyan Dánsó Uram-

mal együtt.

2. Ebéd utáu volt ¡iz Felséges király az maga equipa

giájával s az egész Uri rendekkel szarvast vadászni. az

mely el is fogattatott.

3. Az Felséghez Király volt ki puskával az fáczá-

nokra; Urunk penig GróffTuluzzal volt és RáaHerczeg-

gel, ugyan az Gróff Tuluz mezei házacskájában, ki is

az Szeny-vize partján vagjon építve, Fontenblótúl egy

• mély földnyire, neve Revier. Ugyan ide való menetelünk-

kor kaptam a jobbik lábam-szárára ez nap egy lórugást.

4. Urunk fölöstökömözött Grróff Tuluznál Sárl Feje-

delemme^Raa és La-FolyádHerczegekkel, Livri Király-

Fo-Konyhamesterénél. Kz nap az fölöstököm utáu volta-

nak ki vadászni szarvast. s fogattanak elkettöt.— Come

dia is volt ez nap.

5. Ebédelt Urunk ö Felséghe Marki Dansó Uramnál.

— Ez nap itthon maradott. mivel nem volt vadászat.

6. Urunk ebédelt Gróff Tuluznál ; ebéd utáu voltanak

vadászni az Gróff equipagiájával, s fogattanak el egy

szarvast. — Comedia volt ez nap.

7. Magánál ebédelt Urunk. Ebéd utáu az Felséges Ki

rály volt az egész szokottUri rendekkel vadászni szarvast

az maga equipagiájával, s fogattanak el egyet.

*) A név Liáuyzik.
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я.
Az Felséghes Fejedelem ebédelt Darmanyák Her-

czegnél az Király Fo-Lovász-Mesterénél, az holott Raa

Herczeg, Sari nevü Fejedelem— ki is az Lovász-Mester fia,

— Gr.Szent-Mór, es egyéb Urak es Dámák(voltanakjelen)

ez nap nem lévén vadászat,itthon maradott az egészUdvar.

Urunk magânal ebédelt; ebéd után vadásztanak 9-

szarvast az Gróff Tuluz equipagiájával, a mely el is fo-

gattatott. Ez nap Comedia volt.

Urunk ebédelt Marki Dansóval , Cardinal es Gróff M

Polinyákkal, Datrimuly Herczeggel, Baron Börtölylyel es

egyéb Úri rendekkel Vojzen nevü FoVMiniszternél. Ebéd

után az Felséghes Kiráíy az Baváriai Electorral es az

egész Fontenblóban lévo Uri es Asszonyi rendekkel

ugyan az Fontenblói Parkban sézán sétált egész estvéig.

Egy része az Uraknak es az Üámáknak az Király sézája

mellett Lóháton volt, más része penig Hintóban volt.

Urunk magánál ebédelt. Ebéd után az F. király az

maga Equipagiájával, az egész Uri rendekkel szarvast

ment vadászni, az mely vadászat tavtott egész estvéig. Ez

estve Comedia volt. Az Comédiárúl kijovén Urunk, ment

vacsorára Gróff Tuluzhoz ; ezen az vacsorán volt Milör

De Rismon, Herzceg Ráa, és Szülyi Herczeg, és Gróff

Dottíbr. — Reggel 11. tizenegy órakor volt Felséges

Urunknál az Franciscanus-Barátok Generálissa, — Co

media volt ez estve.

Urunk ebédelt Darmanyák Herczegnél Marki Dan

sóval, Cardinal Polinyákkal és egyéb Úri rendekkel. Ez

nap sehonsem volt Urunk.

Marki Livrinél ebédelt Urunk Gróff Tuluzzal, Milor

De Rismonnal, Ráa Herczeggel, Gróff Dottfor és Szuter-

nóval. Ebéd után mentenek ki szarvast vadászni az Gróff

Tuluz equipagiájával, 's fogattanak el egy et. Ez estve Co

media is volt.

Ebédelt Urunk Gróff Tuluznál, Ráa Herczeggel "

és ¡ázuternóval. Ebéd utátl az F. király ment ki vadászm

az maga equipagiájával szarvast, az holott az egészUd

var jelen volt szokás szerint lóháton, 's fogattanak el

kettöt. Innen az vadászatrúl mentenek Gr. Tuluzzal Urunk

12.

i:;.
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és más Uri, Asszonyi rendek az Gróff Tuluz Revier nevü

mezeji házacskájában vacsorálni. Innen vacsora után visz-

szatértenek.

15 Urunk ebédelt Marki Torszy nevüFö-Miniszternel.

16 Urunk ebédelt maga házánál a' vâron kivül. Ebéd

után az maga Posta-sézájára ülvén, ment ki ö Felséghe

Gró£P Tuluzzal és egyéb Uri rendekkel szarvast vadász-

ni, a' mely el is fogattatott. Estve nyocz órakor Comedia

volt. — Az Felséges király ez nap nyulat hajtatott a

Marschall Talard kutyáival.

17 Danten nevü Herczegnél ebédelt Urunk az Felséges

Baváriai Electorral, Marschall Detrével, Detré Herczeg-

gel, Marschall Düszellel, — Monastrorral— kiis ugyanaz

Elector Követje — , Düfette nevo Herczegnével, és más

Asszonyokkal. — Ez nap az Király az Parkban volt az

egész Üdvari pompával sétálni.

Urunknál volt Vademont Fejedelem ebéd elott 10.

órakor, ebédre penig Urunk ment ö hozzája. Itt volt Ville

Roa Marschall, Marki Dansó, Matinyó Marschall, és Ta-

lard Herczeg.Ez nap volt az Felséghes király délután

szarvast vadászni, az egész Urakkal — szokás szerint —

ésDámákkal. Ez nap Comedia is volt.

19- Marschall Ville Roánal volt Urunk ebéden Vade

mont Fejedelemmel, Marki Dansóval és más két Urak

kal. Délután puskával volt ki Urunk.

Ebédelt Urunk magánál 10 órakor délelott, mivel

12 órakor elment ö Felséghe Gróff Tuluzzal szarvast va

dászni, más Urakkal együtt.Ez nap estve Comedia is volt.

21 Urunk Gróff Tuluzhoz ment föiöstökomözni, mivel

az folöstököm után vaddisznót menteknek ki vadászni.

Onnan — az vadászat véghezmenvén — vacsoráraaz Gróff

> Tuluz Revieri mezei házacskájában mentenek vacsorálni,

ki is nem messze vagyon Föntenblóhoz. Innen hálásra

visszajüttenek. Ez nap, jóllehet az Felséghes király szo-

kott solemnis vadászatja lett légyeu, mindazáltal az

ünnep miá elhaladott másnapra.

Az Felséges Királyvolt délután szarvast vadászni

az egész szokott udvari pompával; kinek ugyan megnyu-

20
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zatása és az kutyákkal való megetetése szokás szerint az

Felséges Király és az egész Udvar elött hét órakor

estve, liarmincz szovétnekeknek égésJvel és ugyan har-

mincz jáger-kürtnek szóllásával ment véghez. Ez nap

ebédelt Urunk magánál.

Urunk ebédelt magánál. Ebéd után ment ki ó' Fel- 2X

séghe Gróff Tuluz equipagiájával szarvast vadászni. —

Ez nap ugyan Comedia is volt.

Marki Dansónál ebédelt Urunk Delboffné Herczeg- 24.

Asszonnyal. Ebéd után az Felséghes Király az egész ud-

vári pompával sézán és lóháton ment ki sétálui az kert-

ben. Ezen sétálás közben volt az király elött Karakatona

nevü madarakkal halászat. ,

Ebédelt Urunk Marki Dansónál. Ebéd után volt ö 25.

Felséghe Baváriai Elcctorral és az szokott udvari szemé-

lyekkel és Urakkal az Felséges Király szarvas vadá-

szattyán, az mely el is fogatott az Szeny nevíí vízben. In

nen naza-jüvén, Comediara volt ö Felséghe.

Marki Dansónál volt Urunk ebéden. Ezen az nap 26.

semmiféle vadászattya Urunknak nem volt.

Delboffné Herczeg-Asszonnyal ebédelt Urunk ó' 2;.

Felséghe Marki Dansónál ; ebéd után mentenek az Gróff

Tuluz equipagiaj aval szarvast vadászni. Ezen az vadásza-

ton az Felséghes Király is kinn volt az egész Uri ren-

dekkel, s fogattanak el kettöt. Ezen az estve Comedia

is volt.

Urunk ebédelt Marki Dansónál. Ebéd után négy 28.

órakor volt ö Felséghe az maga hintajában az Parkban

sétálni. Az Felséghes Király volt puskával foglyokra és

fáczánokra.

Az Felséghes Király az maga equipagiájával volt 29.

ki szarvast hajtani ; ezenn az alkalmatossággal fogatta

nak el hármat,— az mely vadászaton az egész Udvari rend

jelen volt.

Marki Dansóval ebédelt Urunk az maga házában. зо.

Ebéd után az Felséghes Király volt ki szarvast hajtani

az egész Udvari renddel, az Dümen Herczeg equipagiá

jával, s fogattanak el kettó't. Ez estve Comedia is volt.
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September. — Ez elmult napokban tortént Párisban

egy rendes Comedia, egy Förendbeli Apátúr és egy Festö

között. Az Apátúr régtül f'ogván szeretöje volt az

Festönenek, ki is mindétig szerencsésvoltaz Ásszonnyal,

az Festö hihetetlensége miatt; mindazáltal, mikor az bi-

zonyságok és az megjelentöknek sokasága miatt meg-

gyözettetett volna az Felesége eilen az Festö : magát utra

menni tettette; kinek mihent elmenetelit megtudta az

Asszony által az Apátúr, mindjárt compareált, úgy,

bogy az estve eljüvén, az vocsora után Apátúr I Tram

Asszonyom mellé le is heveredett. Midöu mar az dolgot

teljességesen meglenni gondolta volna az Festö: incognito

haza-lopódott, az holott àz maga Mester-Legényeitul bi-

zonyos hírt hallott az Apátúr felöl ; ez igeneseu az ház-

ban megyen, csendesen, az maga öt legényeivel, az holott

Apátúr Uramat Asszonyommal az ágyban kaptá. Ki is

mind az a kettöjöket becsületesen köszöntötte, és az

Apátúrt, jóllehet áz Ásszonnyal mar vacsorált légyen,

ujabb vocsorára hítta, az holott az vacsora felett

mindenféle tisztességes szívbeli barátságot mutatott az

Apátúrnak és az Asszonynak az Festö. Vacsora után pe

nig âz Festö az Feleségével ujobban bezárta az Apátúrt

egész écczakára; úgy másnáp idején hozzájúk menvén,

az ágyban becsületesen köszöntötte mind akét személyt.

Ebédre jutván, az jóltartás között az Festö teljes barát-

ságot mutatott ujobban az Apátúrnak és az Feleségének,

mindazáltal az ebéd után a Festö fürdeni hítta az Apát

úrt, mivel az sok munká után az megfrissítés kivántatik :

hitire s becsületire fogadván az Festö, hogy semmi nyá-

valyája nem lészen. Ezt á munkálódó-házban bévezetvén,

levetkeztette csupa mezítelen, és az maga legényeivel

egy nâgy rézfazék zöld festékben megfürösztötte, tetétül

fogvá talpig ; innen kivivén, az tüz elött meg is száraj-

totta, s felöltöztetven, becsületesen elbocsátotta az Apát

úrt az zöld festékkel, az ki sohasem megyen le rula,

egész teste, ábrázattya, baja, miudeue csupa zöld marad

örökke. Az Feleségét, penig az Festö mindjárt Clastrom-

ban küldötte, s haját elmecczettette.
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Az Apátúr panaszt tévén — balul — az Festö eilen az

Vâras Tisztinek : szemben hivatta ; ki is a' tisztet infor-

inálván az dolognak mivoltári'il : miképpen találta 's mi-

csoda becsületesen bánt vele az Festö, meggyözettetett ;

mindazáltal kérvén az Festöt, hogy fizetésért venné le az

festéket, nem akarta, felelvén : mivel ö az én becsülete-

met úgy megmocskolta, hogy sohasem moshatom el:

én is megfestettem úgy, hogy semmi mesterség nemmos-

hattya el soha is. Ez az Tiszt az Apátúrt az Sz.-Lázár

Clastromban tettette be Penitentiát tartani, az hol min-

dennap háromszor verik az biinös embereket az Barátok.

■— Curiositásul az F. Király is látta az Apátúrt Fonten-

blóban.

Marki Dansónál ebedélt Urunk. Ezen az nap sehová0ct°b¿r i.

sem volt ö Felséghe. Az F. Király puskával volt ki fog-

lyokrá 's fáczánokra.

ReggellO órakor Urunk* fölöstökömözött Marki Livri -

nevíí Király-Fo-Konyha-Mesterénél, Gróff Tuluzzal, De

Rismon Herczeggel, De la Fölyad nevö Herczeggel, Raa

Herczeggel, Gróff Dottforral, Marki Torszi nevü Fö-Mi-

niszterrel és egyéb Urakkal. Az fölöstököm után mente-

nek ki ugyan az Gróff Tuluz equipagiájával szaryast va-

dászni. Ezen felyebb nevezett urakkal volt az Ozvegy

Herczegné Conti Fejedelem-Asszony, Sarolta Fejede-

lem ; Kisasszony 's Danten Herczeg is lóháton, Marschall

Vilardné, Raa Herczegné és De Turb nevü Kisasszony sé-

zán ; 's fogattanak el kettöt, ifjat. Ez estve Comedia is volt.

Gróff Tuluznál volt Urunk fölöstökömön. 11 órakor 3-

mentenek ki ugyan az Gróff Tuluz kutyáival nyulat haj-

tani Gróff Dottforral és Gróff Szuterúóval ; jüttenek haza

5. üt órakor.

Marki Dansónál ebédelt Urunk. Ebéd után az Fei- 4

séghes Király az maga kutyáival ment ki szarvast haj-

tatni, az holott áz egész Udvari rend jelen volt, 's fogat

tanak el egyet az Szeny nevü folyóvizben. Ez estve Co

media is volt.

Marki Livri nevü Király-Fo-Konyha-Mesterénél fö- 5

löstökömözött Urunk, Gróff Tuluzzal, Raa és Lafölyad
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nevíí Herczegekkel és más Urakkal. Innen mentenek ki

ugyan az GróffTuluz kutyáival szarvast hajtatni. Itt volt

az öreg Herczegné Conti Fejedelem-Asszony , Sarolta

Kisasszony, Raa ésWillardné Herczegek lóháton, az fel-

jebb nevezett Urakkal, — 's fogattanak el egyet. Itt

voltam.

o Fölöstököraözött Urunk Marki D'Livrinél. Innen,

mivel az Felséghes Király az maga equipagiájával szar

vast ment vadászni, az egész szokott Uri rendekkel:

Urunk is kiment ugyan az Gróff Tuluz hintajában az

Gróffal és Marschall Detrével, 's fogattanak el egyet.

7. Ebédelt Urunk Marki Danaónénál. Ebéd után ment

ki Gróff Tuluzzal szarvast hajtatni, ugyan az Gróff ku

tyáival, 's fogattanak el kettó't. — Ez estve Comedia

is volt.

8 Ebédelt Urunk Gróff Tuluznál. Vasárnap lévén, se-

hovasem voltak az Urak.

9 Marki D'Livrinél ebédelt Urunk Gróff Tuluzzal,

Raa Herczeggel és más Urakkal. Innen a' Marschall Ville

Roa hintajában ment ki az vadászatra, mivel az Fel

séghes Király az egész szokott Uri rendekkel ugyan

az maga equipagiájával ment ki szarvast vadászni ; ' s

fogattanak el egyett. Ez estve Comedia is volt.

io. Gróff Tuluzzal, Marki De Livrivel fölöstökömözött

Urunk, a' szokott egynéhány Urakkal. Innen, hintókra

ülvén, mentenek ki az meztfre szarvast hajtatni ugyan az

Gróff equipagiájával. Az mely vadászaton az szokott egy

néhány Herczegnék is jelen voltanak; 's fogattanak el ket-

tcít. Ez estve az vadászatrúl az egész Vadászó- Compañía

az Gróff Tuluz mezei házacskájában mentenek vac sorára,

és ott mulattanak egész tizenegy 11. óráig éczczaka. Szál-

lására jüvén Urunk 11 órakor : mindjárt pósta-sézára ült,

u. ö Felséghe, és négy postât pósta-lovakon jüvén, a' kette-

jét az magunk lovain jüttük. En magam voltam lóháton

Urunkkal. Érkeztünk Passziban 7. hét órakor reggel. Ez

egész écczaka mindétigjüttünk. Fontenbló Párishoz 14.

, Franczia mélyfold.
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- Ezenn az nap induit megh az Felséghes Király is

Fontenblóbúl az egész Udvarral, lígy, hogy senki nem

maradott több az Várban az Udvarbiróknál egyéb. Ez

nap hálásra ment az Felséghes Király Danten Herczeg

Petit Burg nevtt" mezei-házábau, ki is Verszály és Fon-

tenbló között fél-útban vagyon.— Urunk ez naphelyben

Passziban maradott.

Urunk tizenegy órakor Párisba ment sézán,és egész 1¿

estvéig ott maradott. Az Felséghes Király ez nap érke-

zett Verszályban.

Sehovásem volt Urunk. 13-

Reggel délig a' mezôre, délután penig estvéig azBo- 14

lonyi erdó'ben volt Urunk foglyokra és fáczánokra pus-

kával.

Marki Dansó Feleségestííl. Marki Kurszilyó Fele- 15,

ségestííl voltanak Urunknál ebéden; ebéd után mente-

nek Verszályban. Engemet Urunk az pósta-sézával kül-

dütt elöre Verszályban hálásra.

Urunk 10. tizedfél órakor jütt azmaga sézáján Pasz- ii¡

szibúl Verszályban.. Itt mindjárt az Pósta-sézára ülvén,

mentünk Raambulyéban vadászni Gróff Tuluzzal, Lion

Fejedelemmel, Raa és Lafölyad Herczegekkel, Marki

Dóval. Ez nap voltanak puskával foglyokra és fáczánokra.

Voltanak ki foglyokra és fáczánokra puskával. 17-

Reggel mentenek ki puskával foglyokra. Ebédre haza 18-

jüvén, három órakor délután kiki maga sézájára ült, és

jütt Verszályban. Ez nap ugyan itt Verszályban 8. nyolcz

órakor écczaka Comedia volt az Várban. Urunk itt Ver

szályban egy Vendég-Fogadóban hált.

Reggel 9. kileucz órakor Verszálybúl Passziban jüt- 19>

tünk Urunkkal.

Urunk a Szendeni Pusztára volt puskával ki nyu- 20-

lakra és foglyokra délután.

Egész nap szállásán maradott Urunk Passiban. 21-

Délután az Felséghes Fejedelem volt az Felséghes 2--

Király szonyeg-csinálóinál az Várason kivül, az holott

az egész munkát meghnézte (Urunk) 'ó Felséghe. Innen

igenesen mentünk az király Orvosságnak való füves-



— 288 —

kertjében, az olQtt többire mindenfél e nemes virtusú,

idegeii Országokbúl való füvek meghvadnak. Innen ige-

nessen visszajüttünk Passziban.

2ä- Maga szállásán niaradott Urimk egész nap.

24 • Verszályban ment Urunk reggel — estvére vissza

is jütt.

2Ö- Egész nap magánál maradott Urunk.

26- Ebéd után a' Bolonyi erdöben volt Urunk puskával

fáczánokra.

-7 Urunk egész n¡ip szállásán maradott Passziban. Az

, paripáit ez nap küldötte el Rambulyéban.

28. Egész nap magánál maradt Urunk Passziban.

29- Reggel idején megindulván, mentünk Urunkkal Ram

bulyéban posta-sézán; igeneseu mentünk az erdú're, az

holott Urunk az Urakkal vaddisznó-vadászatra mara

dott. En az Posta-sézával igenesen Rambulyéban mentem,

hova Urunk estvére lóháton jütt.

30.. Reggel kilencz órakor mentenek ki az szarvas-va-

dászatra, 's jüttenek haza késo estve ; fogattanak el ketttít.

S1- Reggel idején Urunk az Gróffal vaddisznóra ment

vadászni. Ebédre hazajtittenek. Ebéd után visszajütte-

nek Verszályban, Urunk penig Passziban. — Itt voltak

Rambulyéban az Grróffal Raa és Derismon Herczegek,

Gróff Dewröly, Marki Dóó, és egyéb Urak.

Novemb.i. Reggel nyolcz órakor ment Urunk Passzibul Ver

szályban az Felséghes Király felkelésére. Innen visszajütt

ebédre Passziban.

-■ Az Felséghes Király Marlinban az egész Uri rend-

del egy holnapig való lételre (ment.)

3- Urunk idején reggel megindult Passzibul hintón

Marlinban ; engemet hagyott Passziban várakozni bizo-

nyos dolog után. Tizenegy órakor jüttem ö Felségéhez

lóháton, ínindenütt nyargalvást, az vadászó köntössel egy-

gyütt, mivel az nap az Felséghes Király az Marlini Park-

ban szarvast vadászott az egész Uri rendekkel. Ezen az

nap ugyan visszaküldött engem ö Felséghe Passziban.

3~6' Egész két nap én Passziban maradtam.
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Reg gel 10. tíz órakor a Pósta-sézával én Marlinbau 6.

jüttem Urunkhoz; az útban hallottam megh, hogy Fri-

burgot az Francziák az Németekttíl megvették. — Ebé-

delt Urunk Dümen Herczeggel Gróff Tuluznál.

Reggel idején Urunk Pósta-sézára ülvén, mentünk 7.

igenesen Rambulyé felé. Uruak az erdcm elmaradott,

mivel ez nap farkast hajtottanak az Gróff kutyáival. En

igenesen az erdortíl az posta - sézával posta - lovakon

Rambulyéban mentem, mivel az magunk lovai az Pos

tan elmaradtanak.

Nyolcz órakor Urunk Gróff Tuluzzal, Raa Herczeg- 8.

gel, Marki Dansóval és Gróff Szuternóval mentenek ki

szarvast vadászni, a mely el is fogatott ; délután egy óra

kor az vadászatrúl visszajüttenek, s az fejérruhát meg-

változtatván , kiki maga sézájára ülvén, visszajüttünk

Marlinban. Mi az lovaink az hol voltanak, eddig postan

jüttünk, innen penig az magunk lovainkon érkeztünk

késo estve Marlinban.

Reggel 10 órakor az Felséghes Király az Marlini 9.

Parkban az egész Udvari-renddel szarvast vadásztatott ;

itt Urunk is jelen volt. Innen 1 órakor haza jüvén Urunk,

ruháit megváltoztatván, ebédelt Gróff Tuluznál Dümen

Herczeggel.

Vojzen nevü Fo-Miniszternél ebédelt Urunk Ten- io.

geri nevü Fejedelemmel ez nap.

Reggel kilencz órakor volt Urunk az Felséghes n.

Király felkelésére ; innen igenesen ment az Király - Ká-

polnájában Missét hallgatni. Az Misse után Pósta-sézára

ülvén, mentünk ebédre Passiban. Ebéd után hat lovas

hintón ment Ö Felséghe Párisban ; estvére vissza is jütt

szállására Passziban.

Idején reggel Missét hallgatván ö Felséghe az 12.

Passzii Parochialis Templomban: visszajüttünk az Tem-

plombúl igenesen Marlinban az Király felkelésére. Ez

nap ebédelt Urunk Gróff Tuluznál.

Az Felséghes Király, mivel igen nagy fagy és hi- 13.

deg volt, ez nap nem ment ki vadászni szarvast. Ebédelt

ez nap Urunk Laverilyiel nevü Király - Miniszterénél,

19
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Tengeri nevü Fejedelemniel, ki is az Roani Luxenburg

Herczegnek testvérocscse. Itt ebédelt ugyan egy Gamas

nevü Gróff, ki is az Király Quardiájának tisztje.

H. Urunk ebédelt Gróff Tuluznál ez nap.

15. Laverilyiel nevíí Király-Miniszterénél volt Urunk

ebéden Tengeri nevü Fejedelemmel és Gamas nevü

Gróffal. Itt volt az Miniszter Felesége nénjestül együtt.

18- Az Felséghes Király az Marlini Parkban szarvast

vadászott az egész Udvari-Renddel, szokás szerint ebéd

elött, a mely el is fogattatott. Az vadászatrul baza jüvén,

ebédelt Urunk az Berri Herczeg Fo-Konyha-Mesterénél,

nevé Sampinel, — Ezen az ebéden volt Teugeri Fejede-

lem, Saaró nevü Herczeg (ki is az F. Király egyik Com

pañía Testorzo-Quardiájának Kapitánya). Itt volt Gróff

Szent-Mór Berri Herczeg Fo-Lovász-Mestere, Gróff Ga

mas és Gróff Duzé.

17. Reggel nyolcz, 8. órakor Pósta-Sézára ülvén ment

Urunk Rambulyéban Gróff Tuluzzal. Ezenn az nap

Urunk az Urakkal az erdön elmaradván, szarvast vadá

szott, a mely el is fogattatott. Itt volt Raa Herczeg,

Marki Torszi nevü Király-Fo-Minisztere, ki is az Idegen

Országok dolgaira vigyáz, és az Idegen Királyokkal

íolytatja az Ország dolgait.

18. Nyolcz órakor ment ki Gróff Tuluzzal Urunk ötöd

magával vaddisznót vadászni, puskával ; 2. két órakor

délután visszajüvén, kiki maga sézájára felülvén, visszajütt

Marlinban.

19. Ez nap Urunk nem ebédelt ; vocsorára volt ö Fel-

séghe Laverilyiel nevü Egyházi dolgait folytató Király-

Miniszterénél , Tengeri nevü Fejedelemmel és Gamas

Gróffal. Itt volt az Mipiszterné is Nénnyestül, valamint die

15. praesentis. Ez az vacsora tartott egész éjfél után

3. három óráig, tizenegy órátul fogvást, hat ember

között.

20. Az Felséghes Király az Marlini Parkban az egész

Udvari- Renddel szarvast vadászott, szokás szerint ebéd

elött, a mely el is fogattatott, nem tartván az vadászat

másfél óránál tovább.

\
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Reggel Urunk Pósta-Sézára ülvén, jütt Marlinbúl 21.

Passiban ebédre. Ebéd után bément Ö Felséghe Paris-

ban, honnan estvére visszajütt.

Nyolcz órakor lassibul Marlinban ujonnan Posta- 32.

Sézán visszajött Urunk, holott mindjárt ruháját változ-

tatván б Felséghe, Grróff Tuluzzal a Sz.-Germényi Park-

ban szarvast те/it vadászni az Dümen Herczeg equipa-

giájával. Az holott Dümen Herczeggel más egyéb Urak

is jelen voltanak. Innen estvére visszajüttenek.

Az Felséghes Király az egész Üdvari-Renddel az 28.

Marlini Parkban az maga equipagiájával szarvast vadá-

szott; egyet el is fogattanak csakhamar. Innen haza jü-

vén,ebédelt Urunk ugyanaz felyebb-nevezett Laverilyiel

nevü Miniszternél; itt volt Vademont fejedelem, Marechall

Talárd, Marechall Teszée, ki is az F. Király Flottáját

Commendérozza az Tengeren.

Urunk ebédelt Vojzen nevü Hadi Fo-Miniszternél; 24.

itt voltanak az Miniszter Leányi is, egyéb Úri ren-

dekkel.

Délután két órakor Urunk Pósta-Sézájára ülvén, 25.

jütt Passiban ebédre Marlinbúl.Ezenn az nap az Felséghes

Király is az egész Udvarral és az Urakkal Verszályban

költözködött, úgy, hogy Marlin pusztán maradott egy-

nehány hónapig.

Egész nap Passiban maradott Ö Felséghe. 26.

Tizenkét órakor Urunk maga Posta sézájára-ülvén, 27.

ment ebédreVerszályban. En az puska után elmaradtam,

mivel az Várasbúl el nem érkezett. — Itt Ö Felséghe az

Comédiát meghhallván, 10 órakor ugyan Pósta-sézán

Passiban visszajüttünk hálásra.

Reggel Ö Felséghe puskával Sézán az Szent-deni 28.

Pusztára ment nyulakra és foglyokra. Ebédre visszajütt

8 Felséghe.

Ebéd után Urunk Párisba ment hat lovas sézán; 29.

estvére vissza is jütt ö Felséghe.

Idején reggel pósta-sézára ülvén, ment Urunk Pas- so,

sibúl Verszályban az Király felkelésére. Ez nap énekel-

tek az Verszályi Király-Kápolnájában Te Deum Lau-

19*



— 292 —

damust az Friburgum megvételéért. Innen estvére vissza-

jütt Urunk Passiban hálásra.

Decemb.1. Ebéd után Párisban volt Urunk hat lovas hintón

az Operara. Innen estvére visszajütt Ö Felséghe.

2. Reggel puskákkal ment ki Urunk az Bolonyi erdö-

ben foglyokra és fáczánokra. Innen ebédre visszajütt

б Felséghe ; ebéd után mecczettem meg az haját.

3. Egész nap Passziban maradott Urunk.

4. Idején reggel Pósta-sézára ülvén Urunk, ment Ver-

szályban az Király felkelésére, úgy, hogy másnap on-

nan Grróff Tuluzzal és Berri Herczeggel Rambulyéban

menjenek vaddisznót vadászni; de ez az ut az kernen fa-

gyak miá elmult.Ebédelt Urunk Dansó Urn il. 9. kilencz

órakor Pósta-sézára tilvén, visszajütt Passiban. *

5. 6. Sehovasem volt Urunk, egész nap Passiban ma

radott.

7. Puskával volt ki Urunk délután nyulakra s fog

lyokra.

8. Idején reggel pósta-sézára ülvén, ment ö Felsége

Verszályban az Király felkelésére; késo estvére vissza is

jütt éjfélkor Passziban.

9. »10. Egész nap magánál maradott ö Felséghe Passziban.

11- Pósta-sézán jött Urunk Verszályban Passzibul reg

gel ; éjfélkorra vissza is tért ö Felséghe. Ez nap ebédelt

Urunk Torszi nevü Miniszternél, Detre nevü Apátúrral

és Pompon nevü Miniszter-Apátúrral. Éjfélkor visszatért

Urunk Passiban.

12. A Bol onyi erdöben puskával volt ki Urunk idején

reggel, foglyokra és fáczánokra.

13. Délután Verszályban jütt, ugyan hálásra vissza is

tért Urunk ö Felséghe Passziban.

14. Egész nap Passziban maradott ó' Felséghe.

15. Idején reggel pósta-sézán Passzibul Verszályban

jött Urunk az Király felkelésére ; ebédelt Pompadu uram-

nál. Halt Ö Felséghe Clanyi nevü kastélyban.

16. Volt 'ó Felséghe idején reggel pósta-sézán Verszály-

búl az Rambulyéi erdöben szarvast vadászni Grróff Tu
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luzzal, Burbon nevü Herczeggel, és más Úri-rendekkel .

Ugyaninnen az erdörül Verszályban visszajüttünk.

Ebédelt Urunk Dansónénál. Ez nap sehová sem volt. 17.

Ebédelt Urunk Drosszor nevü Marechallusnénál. 18.

Estve 8. nyolcz órakor pósta-sézára tilvén, lámpás-világ-

gal mentünk Rambulyéban; értünk oda 11 órakor.

Reggel 9 órakor GróffTuluzzal Urunk az erdóre ment 19.

szarvast hajtatni, az mely vadászaton jelen volt Berri

Herzeg, Burbon Herczeg, Szulyi nevü Herczeg, Dura

nevü Herczeg, Konyi nevü Generál-Lajtinant , Grróff

Dotfor, Gróff Devröly és más Urak s Úri-Rendek. Az va-

dászatrúl visszajüttek Rambulyéban.

Berri Herczeg az egész felyebb-nevezett Urakkal 20.

vaddisznót volt vadászni, s öltenek meg kettöt.

Reggel idején paraszt-ember-hajtókkal voltanak ki 21.

vadászni. Ez vadászatrúl ebélre két 2. órakor yisszajüt-

tenek, s úgy ebéd után innen Ramhulyébúl kiki Ver

szályban, vagy máshová elment. — Urunk ez écczaka

halt Clanyiba 11.

Volt Urunk reggel az F. Király felkelésére. Ebédelt 22.

Vojzen nevü Fö-Hadi-Miniszternel, több Hadi-Tisztekkel.

Ez écczaka hált Urunk Clanyiban.

Idején reggel jütt Urunk pósta-sézán az Bolonyi 23.

erdóben vadászni Daán-vadat az Burbon Herczeg equi-

pagiájával; itt volt maga is az Herczeg. Ez nap Passziban

hált Urunk.

Délelott Urunk Párisban volt, ebédre visszajütt ; 9. 24.

kilencz órakor penig écczaka az éjféli Missére Ver

szályban jütt, az Király-Kápolnájában hallgatni.

Az F. Király felkelésére volt Urunk, onnan az Ki- 25.

rály-Kápolnájában Missét hallgatni. Ebédelt Ö Felséghe

Dansónénál.

Pósta-sézán Urunk ment Verszálybúl Párisban 26.

ebédre Curszilyó Úrhoz. Ebéd után az Operara volt ö

Felséghe ugyan Curszilyó Uranimal. Vocsora után Pasz-

sziban ment 'ó Felséghe hálásra. Ez az Opera új volt.

Urunk magáuál ebédelt Passziban, ebéd után Paris- 27.

ban ment, Hálásra visszajütt éjfélkor Passziban.
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28. Paseziban ebédelt Urunk magánál ; ebéd után ment

az Várasra, honnan eatvére visszajtitt Passziban.

29. Magánál ebédelvén Urunk, 6. hat órakor Verszály-

ban jütt Ö Felséghe ; ebéd elött penig az Várasra volt

Párisban.

sa Urunk ebédelt Dansóné Asszonyomnál. Écczakára

hálásra Clanyiban jütt Ö Felséghe.

31. Ebédelt Urunk Dansó Uramnál bizonyos szemé-

lyekkel. Ebéd után 10 órakor Passziban ment hálásra ö

Felséghe. —

Vége az 1713. Ezerhétszáz-tizenharmadik eszten-

dönek.



Anno Millesimo Septingentésimo

Décimo Quarto. 1714.

Clanyibúl idején reggel Passziban ment Urunk Jan

ebédre; hálásra visszajütt ö Felséghe Verszályban. 1-

Ebédelt Urunk Vojzen nevü Hadi-Fo-Miniszternél. 2.

Itt volt az Baváriai Elector hamis ágybúl született fia

egyéb uri rendekkel; itt volt Marki Dansó Uram is.

Marki Dansó Uramnál ebédelt Urunk. Itt volt az s-

Markiné is Menyestül, s Gróff Mark is.

Marechall Ville Roánál ebédelt Urunk Marki Dan- *•

sóval, Talmon nevü fejedelemmel, az Számvevo elsö Prae-

sidenssel, és más úri ezemélyekkel.

Clanyiban magánál ebédelt Urunk. Ebéd után ment б •

az Várban*

Ugyánezen nap is magánál ebédelt Urunk. 6-

Tizenegy órakor pósta-sézára ülvén, ment Urunk 7-

Párisban. Ebédelt Urunk Marki Dansó Urammal, Gróff

Márkkal Curszíló Uramnál, ki is Marki Dansó Uram

fia. Ebéd után négy órakor az Operara voltunk. Innen 9.

kilencz órakor Laverilyiel Uramhoz ment vacsorálni. In

nen éjfélután másfél órakor pósta-sézára ülvén, vissza-

jüttünk Clanyiban hálás ra.

Pompaduné Asszonyomnál ebédelt Urunk Marki 8.

Dansó Urammal s Kurszilyóné Asszonyommal, ki is az

Pompaduné Leánya, és Marki Dansó Uram menye.

Magánál ebédelt Urunk Clanyiban. Egész nap maga 9.

száWsán maradott Ö Felséghe.
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10. Magánál ebédelt Ö Felséghe Clanyiban. Ebéd után

ment az Várban. Hálásra vibszajütt Clanyiban.

11. Dansó Uramnál ebédelt Urunk az Asszonnyal Kur-

szilyóné Asszonyommal, Grróff Márkkal együtt. Hálásra

Clanyiban jütt Ö Felséghe.

12. Dansó Urammal ebédelt Urunk, ugyan az fellyebb

megh nevezett Úri személyekkel együtt.

13. Reggel kilencz órakor fölöstökömözött Urunk ma

gánál. Az fölöstököm után pósta-sézára ülvén, ment

Urunk Szent-Grermenyben Daán-vadakat kutyákkal haj-

tatni azBurbon Herczeg Equipagiájával. Ittvolt maga is

az Herczeg, Dura Herczeg, és más Úrirendekkel együtt;

fogattatának el kettöt. Innen az vadászat után visszajüt-

tünk Verszályban.— Szent-Grermen varos, az holott az Ki-

rálynak egy királyi vara vagyon, ki is ezeltftt egyne-

hány száz esztendökkel építtetett ; situatiója kimondha-

tatlan szép, de maga az Vár belöl igen disztelen, mivel

régi módra vagyon építve. Az Várban az Angliai Királyné

lakik, az Jakab Király Feleséghe ; kiket is midön az Ang-

lusok kiüztek Angliábúl; az Felséges Franczia Király

szállásul adta nekik az Várat. — Ez écczaka volt Urunk

az Baálban, kit Burbon Herczeg adott.

u- Idején reggel Urunk az Király udvarlására ment

az Várban. Ebédelt ö Felséghe Ville Roa Marechallus-

nál, egynehány úri rendekkel. Innen ment (S Felsé»he

Dansó Uramhoz. Ugyanez nap reggeljütt Rátky György

Uram Sibrik Urammal Clanyiban Urunkhoz.

15. Urunk magánál ebédelt Clanyiban Sibrik Uram

mal. Ebéd után ment az várban az Comediara.

16. Fölöstökömözött Urunk macana 1 Clanyiban 9 óra

kor. Innen mindjárt az fölöstököm után ment ö Felsége

Sz.-Germenyben Daán-vadat tlzetni. Innen visszajütt ö

Felsége Tlanyiban ; fclöltözven , ment '6 Felséghe innen

az Várban.

17. Idején reggel 9 órakor ment Urunk az Várban az

Király felkelésére. Ebédelt ó' Felsége Pompaduné Asszo-

nyomnál, Pompadu Urammal, Marki Dansó Urammal,

\
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Kurszilyó Urammal és Asszonyommal együtt. Ez estve

Comedian volt 'ó Felséghe.

Marki Dansó Uramnál ebédelt Urunk Torszi nevü 18.

Fö-Miniszterrel, Gróff Márkkal és egyéb Úri rendekkel.

Ebédelt Urunk magánál Clanyiban. Ebéd után 19.

ment Ö Felséghe az Várban. Ez nap volt ö Felséghe az

Comedian.

Fölöstökömözött Urunk magánál Clanyiban. Innen 20.

pósta-sézára Olvén,mentünk Sz.-Germényi erdöben Daán-

vadat íízetni az Burbon Herczeg equipagiájával. — Itt

volt Roani Fejedelem, Conti nevü királyi vérbfíl való Fe-

jedelem, és egyéb Úri rendek. Innen Clanyiban jütt ö Fel

séghe, s ruháját változtatyán, ment az várban. Hálásra

visszajütt.

Magánál fölöstökömözven 10 órakor ö Felséghe, 21.

hat lovas Hinten mentünk Párisban az Marki Dansó

Uram házához, lévén Ö Felségének bizouyos dolga az

mester-emberekkel. Innen vissza akarván jtinni: volt '6

Felséghe egy Ttíkorárusnál ttikröket nézni. Szállott le

'6 Felséghe az Verszályi Várban Marki Dansó Uramná'.

Ezen az nap Párisban menetelünkkor az Ló megesett

velem az útban; hálá Istennek, semmi bajom sem lett

miatta.

Ebédelt 'ó Felséghe magánál Clanyiban. Ebéd után 22.

ment ö Felséghe az Várban. Comediara volt ez estve 'ó

Felséghe. Innen éjfélkor ment 'ó Felséghe az Bálban

Maskarában; kit is Beri Herczeg adott. Innen jütt haza ö

Felséghe éjfél után négy órakor.

Clanyiban fölöstökömözött ö Felséghe 9 órakor. In- 23.

nen pósta-sézán ment ö Felséghe a Sz.-Germenyi erdö-

ben Daán-vadat az Burbon Herczeg kutyáival tízetni.

Innen haza jttvén, 5 órakor ment ö Felséghe az Várban.

Idején reggel ment 'ó Felsége az F. Király felkelé- 24.

sére. — Ebédelt ö Felséghe Marki Dansó Urammal....*)

nevü Herczeggel és egyéb Úri rendekkel Vojzen nevü

*) A név hiányzik.
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Fö-Hadi-Miniszternel. Ez estve Comediara volt. Az Co-

médiárúl kijüvén, éjfélkor ment maskarában az Baal-

ban, kit is az özvegy Burbon Herczegné adott. Innen 6.

hat órakor reggel jütt haza 8 Felséghe.

25. Négy órakor estve magánál fölöstökömözven Ô"

Felséghe, ment az Várban, mivel késon költ fei.

¿6. Felséghes Urunk magánál ebédelt Clanyiban. Ebéd

után ment az Várban.

27. Fölöstökömözven '6 Felséghe Clanyiban, ment Pá-

risban pósta-sézán az Marki Dansó Uram Udvarában,

mivel bizonyos dolgai voltanak ö Felségének azMester-

emberekkel. Innen estvére visszajüttünk igenesen az Ver-

. szályi Várban. Estve 5 órakor hálásra Clanyiban jütt

Urunk.

28. Magánál ebédelt Urunk Clanyiban. Ebéd után ment

'6 Felséghe az Várban.

29. Idején reggel ment ö Felséghe az Várban az F. Ki-

rály felkelésére; ebédre visszajütt. Estve 5 ora elottismét

az Várban ment az Comediara, az honnan kijüvén, visz-

szajütt ö Felsége hálásra. Ez écczaka Berri Herczeg adott

Baált, ki is éjfélkor kezdödött el három palotában, az

mely oly teli volt mindenféle Maskarás Párisbál jütt és

Verszályi Uri és köz-renddel, hogy az tapodást, vagy a

lélekzetet elig vehette az ember. Mindenféle confectum,

gyümölcs, mindenféle frissíto-ital nagy boséggel volt,

az mely is többe költ az Herczegnek 10,000. tizezer tal-

léránál. A Baál tartott éjféltül fogvást 8. nyolcz óráig

másnap reggel. Minden maskarást bébocsátottak, s vala-

mit kért, mindent is adtanak. — En is jelen voltam eb

ben az Baálban, szárnyas-egér formara felöltözve.

so. Felséges Urunk magánál ebédelt Clanyiban, Sibrik

Urammal. Ebéd után ment Ö Felséghe az Várban.

31. Urunk idején reggel ment az F. király felkelésére.

Ebédelt ö Felséghe Domon nevü Herczegnél, ki is ez el-

mult esztendcíben az F. király Ambassadorja volt Angli-

ában. Itt volt ebéden Marki Dansó Uram fiastul, Kur-

szilyó Urammal és Grófif Márkkal. Ebéd után ment Ö Fel

séghe Pompaduné Asszonyomhoz. Innen szokott órán az



Comediara ment б Felséghe, az hova magam is elkisér-

tem ö Felségét. Az honnan kijüvén, visszajüttttnk ö Fel-

ségével Clanyiban. — О Felséghe itt maradott, en penig

éjfélkor maskarában felöltözven, mentem az Baálban,

kit is az Burbon Herczeg adott ; itt nem volt oly nagy

szorosság mint az Beri Herczegében. — Köntösöm mezei-

pásztor volt, igen szép es tisztességes, kit is árultam meg

még idején. Ez is egész nyolcz óráig tartott reggel.

Urunk szerecseny-köntösben , ki is strucz-tollakkal es

gyöngyökkel volt valóságosan megékesítve ; 5 ora elött

jütt az Baálban, és hat ora után jütt ki, és senkisem es-

mérte meg. Febr.

Ebédelt ö Felséghe Marki Dansó Uramnál. Ebéd x

után 5 órakor pósta-sézára ülvén , ment Verszálybúl

Passziban ; engemet az útból küldött vissza ö Felséghe

Burbon Herczeghez, bizonyos utat megtudakozni magá-

túl a Herczegtül.

Magánál ebédelvén '6 Felséghe, Passziban maradott 2-

ö Felséghe egész nap.

Fölöstökömözven nyolcz órakor, Passziban pósta-sé- 3-

zara ült Ö Felséghe és ment Burbon Herczeg Santillyi

nevü Varaban, ki is Páristúl 10 Franczia mélyfold-

nyire vagyon ; lovainkot változtattuk meg Ecoin nevü fa-

luban, az holott is ugyan az megnevezett Herczegnek

egy gyönyörü vara vagyon, ki is az fél-útban vagyjon.

Idején reggel fölöstökömözven, mentenek ki vad- 4-

disznókra puskákkal, s öltenek meg kettöt. Kesö estve

jüttenek haza.

Paraszt-hajtókkal voltanak ki tengeri- s mezei-nyú- 5-

lakra az Urak, fölöstököm után. Löttenek 200.kétszázat.

Kesö estve jüttenek haza.

Nyolcz ora után fölöstökömözven, mentenek ki az 6-

Herczeg equipagiájávalDaán-vadat tízetni, kit is elfogat-

tanak.

Fölöstököm után mentenek ki az Urak szarvasthaj- 7«

tatni, kit is el nem fogattathatának az kuty áknak rosz-

szasága miatt.

Keggel fölöstököm után mentek ki farkast üzetni s 8.
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löni; s Urunk errííl az vadászatrúl visszatérvén az Várba,

ruháját változtatta, es igy felöltözven, két órakor délu-

tán pósta-sézára ülvén, indultunk el visszafelé. Ugyan-

azon Ecoin nevü Faluban változtattuk megh az Lovain-

kot, Sz.-Denis nevü Váraskában setétedtünk el. Itt va-

gyon az az hires Apáturság, az holott az királyi ékes-

ség, Korona és egyéb draga portékák vadnak az Klast-

romban letéve. Ugyanezen az Klastromban vagyon az

Királyok temetése is. — Párisnak egy részin keresztül-

menvén: az Vamlom nevü piaczon, — az holott is az mos-

tani Király XIV. tizennegyedik Lajos, rézbtíl, lovastiil

s rajta ülvén, az piacz közepin fei vagyon emelve, mely

Statua sokkal nagyobb az természet munkájánál — ezen

az piaczon a Ló esett megh velem, de Istennek legyen

hala, sérelmemre nem szolgált. Ez écczaki Passzyban

hált Urunk, az hova is hét 7. ora elcítt érkeztünk megh.

Az Chantilyiban levo Compagnia állott 25. huszonöt Ur-

búl; nevek az nevezetesebbeknek : Burbon Herczeg Ura

az Várnak, Urunk, Dalbert Herczeg, Gróff Devröly,

Gróff Dottfor és Szuternó, Gróff Konyi ki is Leytenant-

Generális, Gróff Monperas, és egyéb Uri ifju-renden-

lévo Urak.

9. Idején reggel pósta-sézára ülvén, jütt Urunk Cla-

nyiban ebédre. Ebéd után ment 'ó Felséghe az Várban.

i ». Ment Urunk az Várban 10 órakor, ebédelt Ö Felsé

ghe Pompaduné Asszonyomnál. Az estve Comediara volt

'6 Felséghe.

il. Marechallus Teszénél volt Urunk ebéden, ki is az

Felséges Király Hadi-hajóit Commendírozza. Ezen az

ebéden volt Marki Dansó Uram, Pompadu Uram leá-

nyostúl, ki is Kurszilyóné, ésmás Dama kit is Parabol-

nénak hínak. Ejfél után kezdödött el az Baál, kit is Berri

Herczeg adott nagy boséggel, s tartott egész reggel 8.

nyolcz óráig. Sem Urunk, sem én nem voltam ebben az

Bálban.

12. Ebédelt Urunk Pompaduné Asszonyomnál Marki

Dansó Urammal, Pompadu Urammal és Curszilyóné

Asszonyommal együtt. Êz estve Comediara volt Urunk,
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honnan is visszajütt mindjárt Clanyiban. Ejfél után kez-

dödött el az Baál, kit is Burbon Herczeg adott, s tartott

egész nyolcz óráig reggel. Itt sem Urunk, sem én nem

voltunk.

Nyolcz órakor fölöstökömözven ment Urunk Sz.- is.

Germenyben Burbon Herczeggel vadászni Daáu-vadat.

Itt volt Gróff Tuluz és más ifjú Urak. — Urunk kért

magának az Pater Superiortúl egy házacskát szállásúl,

míg fejér-ruháját változtatja. Ez az Augustinusok Clast-

romocskája az erdö közepin vagyon. az holott vadászta-

nak az Urak. Innen az Várasra jüvéu, ebédelt ö Felséghe

Gróff Tuluzzal az Gróff Sz.-Germényi Udvarában. Ebéd

után pósta-sézára ülvén, visszajütt Clanyiban ujobban

ruháját változtatni, és így ment az Várban az Compa-

niában.

Felséghes Urunk ebédelt magánál. Ebéd után ment u.

az Várban Comediara.

Ebédelt Urunk Pompaduné Asszonyomnál Marki 16.

Dansó Urammal és Curszilyóné Asszonyommal edgyütt.

Pompaduné Asszonyomnál ebédelt Urunk Curszi- íc.

lyóné Asszonyommal edgyütt. Ez estve Comediara is volt

Ö Felséghe.

Urunk magánál ebédelt Clanyiban. Ebéd után ment 17.

ö Felséghe az Várban.

Reggel 9. kilencz órakor ment Urunk az Várban. 18.

Ebédelt ö Felséghe Ville Roa Marechallusnál Marki

Dansó Urammal és más egy Gróffal. Ebéd után mente-

nek az Király Kápolnájában, az holott az F. Király az

egész Udvari renddel hallgatott praedicatiót. Praedica-

tornak nevé Pater La Rue.

Magánál ebédelt 'ó Felséghe Clanyiban. Ebéd után 19.

ment az várban az Comediara.

Kilencz órakor fölöstökömözven Clanyiban, posta- 20,

sézára tilt Ö Felséghe, s mentünk Rambulyéban. Lova-

inkot változtattuk megh Konyér névü faluban. Ez nap

voltunk ki puskákkal fáczánokra és foglyokra.

Az Urak kilencz órakor fölöstökömözven, mentenek 21,

ki szarvast vadászni avvagy üzetni, ki is elfogattatott,
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Tartott az vadászat késo estvéig. Az Herczeg-Asszonyok

Amazon-módjára felöltözve lovaglottanak. Az vacsora

kezdödött el, valamint ezelött való nap, 8. nyolcz órakor,

s tartott tizenegy 11. óráig. Két asztalnál voltanak az

Urak: az nagynál 16. tizenhatan, az kicsinynél 11. tizen-

egyen. Az vacsora után ki kártyajátékkal, ki más mu-

latsággal mulatta magát.

22. Reggel 9. kilencz órakor fölöstökömözven, mentenek

ki rókát és vaddisznót vadászni; érkeztenek megh 4

órakor, szerencsétlenek. Az Herczeg-Asszonyok lovag

lottanak. — Ez estve is vacsoráltanak hasonlókép-

pen mint azelött való két nap ; ugyanazon mulatság is

megh volt.

28. Reggel kilencz órakor fölöstökömözven, mentenek

ki szarvast üzetni, ki is elfogatott ; jüttenek megh két

órakor déllyest. Az Herczeg-Asszonyok Amazon-mód

jára lovaglottanak. Az ebéd kezdödött el három 3. óra

kor, vegzödött el ötödfel órakor, — ugyan hasonlóképpen

mint azelött való három nap. Az asztaltól felkelvén,

kiki sézájára ült, és Verszályban visszajütt. Az nemes

Compániában levo személyeknek az nevé : az özvegy

Burbon Herczegné, Burbon Herczeg Feleségestííl, Con-

tiné Fejedelem-Asszony, Sarolta Kisasszony—ezazkettö

leánya az özvegy Burbonnénak; Sz.-Gerrnenyné, De

Turb nevü Kisasszony, Lesan nevü Grófné és más egy

Asszony ; ezek voltanak az Dámák. Férfiak penig : Bur

bon Herczeg: Fia az özvegy Herczegnének, Gróff Tuluz,

F. Urunk, Dtt Raa Herczeg, Gróff Konyi Generál-Laiti-

nant, Marki Doó, Marki De Gaszé, Marki d'Levi, Marki

Dudikúr, Gróff Szuternó, Gróff Dottfor, ki is az Gróff

Fo-Lovász-Mestere ; Fontene, Dé Epine, Morton nevü

Urak,és Roan Fejedelem. Száma mind az két renden levo

személyeknek volt 26. huszonhat, kik közzül csak egy

sem maradott Rambulyéban. Mi érkeztünk Clanyiban hét,

7. órakor,

24. Magánál ebédelt ö Felséghe Clanyiban. Ebéd után

ment 8 Felséghe az Várban.
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Idején reggel ment ö Felséghe az Várban; ebédelt 25.

Marechallus Ville Roánál. Itt volt Marechallus Besoin (ki-

nek is Sz.-Lajos nagy-keresztje vagyon), es . . .*) nevü Her-

czeg, kinek megh Sz.-Lélek keresztje vagyon. Ebéd után

mentenek az Király Kápolnájában Praedicatióra, az ho-

lott az F. Király az egész Uri renddel jelen volt.

Reggel 10 órakor ment Urunk ö Felséghe az vár- 26.

ban; ebédelt MarkiDansóné Asszonyomnál. Ez nap vette

fei az F. király azgyászt, mivel az Spanyor Királyné (az

Király unoka-fiának felesége) holt megh 14.tizennegyedik

February,— ki is az Szabaudiai Herczeg Leánya volt ; 26.

huszonhat esztendös volt. Ugyanezen holnap 22. huszon-

kettödik napján bolt megh de Foik nevü Herczeg. Ugyan

egy Mon Peru nevü Marki holt megh ezen azholnapban,

ki is Generális-Lajtinant volt.

Urunk vette fei az gyászt s ugy az egész udvar, az 27.

meghemlített Királyné halálát gyászolni. Kilencz óra

kor megindulván Clanyibúl, hinten ment Urunk Páris-

ban az Dansó UramUdvarában; ugyan itt ebédelt Ö Fel

séghe Pompadu és Curszilyó Urammal együtt.Ebéd után

volt ö Felséghe Arlae (?) nevü képírónál, magát leiratni

miniaturában ; innen volt ö Felséghe az kotélen-tánczo-

lóknál, az holott ktilömb-külömbfele kotélen való mes-

terségeket és csintalan comedias ugrásokat exerceálta-

nak. Innen nyolcz órakor vissza szállására jütt Ö Fel

séghe.

Edész délig szállásán maradott ü Felséghe. 12. ti- 28.

zenkét órakor ment Delbofné Herczeg-Asszonyhoz ebédre

az Várasra ; itt maradott egész hatodfél óráig jádczani 'ó

Felsége, Prépost Brenner Urammal. — En két órakor

mentem az vásárban holmi curiositásokat nézni, az ho

lott láttam egy oroszlányt, ki is nem több 3. három esz-

tendosnél, de igen nagy és szép az termeti ; más helyütt

láttam egy Herczeg nevü madarat, kinek az feje majd

hasonló az füles-bagolyéhoz, de fülei rettenetes nagyok,

*) A név biányzik.
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majd mintegy nyúlnak, termeti majd hasonló az saséhoz;

ugyanitt hUtaiu két párducz-macskát, egy oroszlány-ve-

zérjét, ki is az vadászaton mindenütt az oroszlány elött

jar, s az vadat meghállítja ; ennek nagysága mint egy

visla, szöri hasonló az szürke-nyúl szörihöz, ábrázattya

s minden termeti macska, fülei nagyok mint az nyúlé,

kinek is tekinteti rettenetes irtóztató. Ittvagyon két kö-

zonséges és egy Szerviai avvagy Indiai farkas, egy medve,

és három majom. — Ugyaaitt láttam két tehenet : az

egyiknek nyolcz 8. lába vagyon, az négye rendszerint

való, de az négye az két lapoczkájábúl forrott ki, és egy-

lelöl is kettö, másfelol is kettö csügg le az oldalán ; mind

az nyolcz Libán való köröm olyan mint az szarvasé ;

csak az négy lábán jar, farka három vagyon: ló, szar-

vas és disznó ; az also részi bika, az felsö penig tehén ; az

más tehénnek penig 7. hét lába vagyon, hasonlóképpen,

mint az elsönek. — Innen mentem más helyre, az holott

egy 12. tizenkét esztendösAnglus Leányka hat koczperd-

del tánczolt avvagy forgott, tovább 3. három fertály-órá-

jánál, az hegyeit hol az szemében, hol az fülében, hol az

szájában, hol az torkának, hol az niellyének forgatta,

csinálván külömb-külömbfele figura ka t az hat 6. kocz-

perddel, és ugy forgott oly se besen, hogy másféle ember-

nek lehetetlen forgani oly sebesen. — Ugyanitt egy

más 10. tiz esztendös férfigyermek, ki is Ánglus, egyne-

hány positurákat oly mesterségesen csinált az termé-

szet eilen, hogy az embernek lehetetlen nemhogy meg-

cselekedni, de még esak meg is gondolni ; minden csont-

jának helyeböl ki kell menni: másképpen csak az legkis-

sebbiket sem vihetné véghez; derekát, nyakát s lábait

úgy meghajtogattya, s valahová akarja, mint a gúzst

awagy az abroncsot; kinek az természetet meghhaladó

munkája nem érdemel egyebet az csodálkozásnál.

Martine. Ebédelvén Ö Felséghe 12. tizenkét órakor az Dansó

*• Uram házánál,ebéd után ment ugyan az felyebb megem-

lített képiróhoz. Innen hintajára felülvén, 5. öt órakor

igenesen Verszályban, az Várban jüttünk. O Felséghe
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egynehány óráig az Várban maradott, szállásra Clanyi-

ban jtitt.

Maga szállásán ebédelt Urunk '6 Felséghe. Rátky

Gyürgy Colonellus Urammal. Ebéd után ment ö Felséghe

az Várban Companiában.

Reggel kilencz órakor ment ö Felséghe az Várban

az F. Király felkelésére; innen visszajüvén ebédelt 11.

tizenegy órakor Clanyiban. Ebéd után pósta-sézára ül-

vén, mentünk az Sz.-Germényi erdöben Szarvast üzetni

az Gróff Tuluz equipagiájával, az holott többire az egész

Herezegek s Herczeg-Asszonyok jelen voltanak. Innen

az vadászat után s az ruha meghváltoztatás után kiki

visszajütt. Urunk egy Loye nevü az erdö közepin levö

Clastromban változtatta az ruháját, az holott is Augusti-

nusok laknak.

Urunk magánál ebédelt Clanyiban. Ebéd után két

órakor ment ö Felséghe az Várban, az F. Király Kápol

najaban levo praedicatióra.

Reggel 10 órakor fölöstökömözven magánál Cla

nyiban Urunk, ment pósta-sézán az Sz.-Germényi erdö

ben az Burbon H erczeg equipagiájával Daán-vadat üzetni,

az holott többire az Urak is jelen voltanak.

, Tizenegy órakor ebédelvén Urunk magánál Clanyi

ban, ment pósta-sézán az Sz.-Germényi erdôben szarvast

íízetni az Grróff Tuluz equipagiájával. Ugyanezen az nap

az Felséghes Király tette Gróff Tuluzt az Korona-Fö-Va-

dász-Mesterének;jövedelem esztendörul esztendóre40,000.

negyvenezer Taller— mindazáltal Gróff Tuluznak kelletett

500,000. otszázezer forintot az megh holt Fö-Vadász-Мев-

ter Fiának adni.

Magánál ebédelt Urunk Clanyiban. Ebéd után 3.há-

rom órakor ment ö Felséghe az Várbeli Király-Kápol-

nájában az praedicatióra.

Urunk magánál ebédelt Clanyiban. Ebéd után

ment ö Felséghe az Várban.

Clanyiban ebédelt Urunk magánál. Ebéd után ment

ö Felséghe az várban az Companiában.

20
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|<>< Magánál ebédelt Urunk б Felséghe Marki Dansó

Urammal együtt Clanyiban. Ebéd után mentenek az

várban.

11. , Tizenegy órakor ment Urunk az várban. Ebédelt ö

Felséghe Marki Dansó Urammal. Ebéd után 3 órakor

mentenek az Király-Kápolnájabeli praedikatióra. Ez nap

hallottuk megh eloször az békességnek az hírit.

12. Felséghes Urunk Pompaduné Asszonyommal ebé

delt az Várban.

is. Ebédelt Urunk magánál Clanyiban. Ez nap sehová

sem volt ö Felséghe, mivel az lába fejére fluxus ereszke-

dett,- ki is majd minden esztendöben leereszkedik.

14 Pompadu Uram jütt Urunkhoz Clanyiban, mivel '6

Felséghe az lába miatt egész nap magánál maradott.

15. Pompadu Uram jütt ismét ebéd eló'tt Urunkhoz Cla

nyiban, ki is ebédelt Urunkkal, és maradott egész 10. tiz

óráig estve.

16. Egész nap magánál maradott Urunk,. és senkisem

volt Ö Felséghénél.

17. Egész nap magánál maradott Urunk, mivel az lá-

bára rosszul volt 8 Felséghe.

18 Ebéd után jütt Pompadu Uram Urunkhoz Gróff Sz.-

Jenievel, és egész késo estvéig maradott ö Felséghénél.

19. Ebéd után Marki Dansó, Kurszilyó, GróffSz.-Pierre és

Grróff Rasky Uraimék jüttenek Felséghes Urunkhoz.

Ugyan Gróff Tuluz is Gróff Szuternóval és GróffDottfor-

ral jüttenek Urunk látogatására, kik is egy ora mulva

elmentenek.

20. Egész nap magánál maradott ö Felséghe, és senki

sem volt ó' Felségénél. Úgy szintén

21. Másnap is csak magánosan maradott Ö Felséghe,

mivel sehova sem mehetett az lába miá.

22. Ebéd eló'tt jütt Felséghes Urunkhoz egy Milor,

Marki Dansó Urammal ; kik is nem mulattanak sokáig

Urunknál.

23. Délelott Marechallus Teszé jütt Felséghes Urunk

látogatására, Kavoa Urammal ; kik is egy óránál tovább
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nem maradtanak Urunknál. Ebéd után ment Urunk leg-

elöször az Várban az lab a meggyógyulása után, es jütt

haza 11. tizenegy órakor estve.

Tizenegy órakor magánál fölöstökömözven ö Fei- 24.

eéghe, ment az Sz.-Germényi erdôben Grróff Tuluzzal

szarvast üzetniaz Király equipagiajâval; jütt ö Felséghe

haza 5 órakor. Az szarvas elfogatása után ruháját meg-

változtatván, ment o Felséghe az Várban.

Reggel 9 órakor ment '6 Felséghe az Várban a Ki- 25.

rály-Kápolnájában. Ebédelt ö Felséghe Marki Dansó

Uramnál. Ebéd után ment az várbeli Kápolnabeli praedi-

catióra.

Reggel 11 órakor ment ii Felséghe posta-sézán 26.

Marlinban az Felséghes Királylyal szarvast vadászni,

kinek is elfogattatása után visszajüttenek Marlínbúl.

Kilencz órakor ebédelvén o Felséghe magánál Cía- 27.

nyiban, Párisba ment '6 Felsége az Képiróhoz ; innen est-

vére visszajütt ö Felséghe, és egész 10 óráig azVerszályi

várban az Compániában maradott ö Felséghe.

Egész nap magánál maradott (5 Felséghe Clanyiban, 28.

és csak estve ment az Compániában az Várban, s úgy az

Praedicatióra.

Magánál ebédelvén ö Felséghe Clanyiban, ebéd 29.

után ment az Várban, és jütt haza 10 órakor estve.

Tiz órakor ment ö Felséghe az Várban az Király- зо.

Kápolnájában,Nagy-Pénteki ünnep lévén,maga devotió-

ját véghez vinni. 3. három órakor penig délután az Sz.-

Szíri Klastromban ment (S Felséghe, Jeremiás Siralmit

énekszóval hallgatni. Az Klastrom Királyi - Apáczák

Klaatroma, az hová csak az nemes-emberek gyermekei-

nek lehet bémenni, az tanulásnak kedvéért. Szerencséje

akadván az Leánynak az házasságra: az Klastrom 1000.

ezer tallért ád az Leánynak kimenetelekor, ha szegény

állapotban vagyon. — Számának 200. kétszáznak kell

lenni az Apáczáknak, az kik teljességgel nincsenek bea-

vattatva, közönseges világi köntösbe járnak, és külömb-

külömb négy 4. Classisokra lévén elosztva, az fejeken

levo pántlikákon külömböztetnek megh: ki is sarga, ve-

20*
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res, zöld, és égszínü-kék. Az Klastrom Verszálytúl csak

egy fertály-mélyfoldnyire vagyon. — Innen az devotió

után visszajütt o Felséghe az Várban. Itt volt ó' Felségé-

vel Prépost Brenner Ur, Sibrik és Mikes Uraimék.

8i. Egész nap magánál maradott Urunk Clanyiban, ki

nem menvén sehová is.

Apriiii Magánál ebédelt Urunk Clanyiban. Ebéd után négy

órakor ment ü Felséghe az Várban az Comp miaban ; jütt

, vissza 10 órakor.

2. Reggel 7. hét órakor posta-sézára ülvén '6 Fel

séghe. mentünk egy Növliö nevü faluban lovakot nézni,

az holott is egyet választott 'ó Felséghe maga számára.

Innen mindjárt visszajütt ö Felséghe. 11. tizenegy órakor

jütt Lubomérszky nevü Lengyel Fejedelem Urunk láto-

gatására, ki is nem mulatott sokáig Urunknál: mert ö

Felséghe minekutánna ebédelt volna magánál Clanyi

ban, az várban (ment) 3. három órakor déllyest.

8. Az Felséghes Fejedelem magánál ebédelt Clanyi

ban. Ebéd után ment ki ö Felséghe az Felséghes Király-

lyal az mezcíre, az holott is az Felséghes Király Rarók-

kal,Sólymokkal,Kerecsenyekkel, Ölyvökkel és agarakkal

fogdostatott nyulakat, fáczánokat, és egyéb madarakat.

Innen késo estve tértek vissza az Várban.

4. Urunk a Sz.-Germényi erdó'ben ment szarvast üzetni

Gróff Tuluzzal,—az holott az Herczeg-Asszonyokisjelen

voltanak, s ebédeltenek az Grróffnál ugyan Sz. - Ger-

ményben.

b. Tiz órakor ment Urunk Ö Felséghe az várban, s

ebédelt Marki Dansó Uramnál. Itt volt Delboffné Her-

czeg-Asszony, Kurszilyóné Asszonyom, és más Uri sze-

mélyek.

6. Tizenegy órakor ment '6 Felséghe az Várban, s ebé

delt Pompaduné Asszonyomnál ó' Felséghe.

7.. Tiz órakor magánál Clanyiban fölöstökömözven ö

Felséghe, mentünk a Sz.-Germényi erdó'ben az Király

equipagiájával szarvast üzetni. Itt volt GróffTuluz a szo-

kott vadászó Compániával együtt. Jüttünk haza késíí

estve.
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Marki Dansó Uram Feleségestül s öcscsöstül s 8.

menyestül együtt, Gróff La Marki, ki i.s Német, Gróff 8z.-

Pierr, Gróff La Faré, es Râtky György Uraimék volta-

nak Uruuknál ebéden. Ebéd után Berlánt(?)jádszódtanak,

s késo estve mentenek el Clanyibúl az Várban.

Kilencz órakor ment Urunk az Folséghes Király 9.

felkelésére. Onnan igenesen hat lovas hintóu Passzyban

jütt az Parochialis-Templomban Missét hallgatni s meg-

gyónni. Innen az Gyónáe után Párisba ment ö Felséghe,

s ebédelt Marki Kurszilyómil ; itt volt Prépost Brenner

Uram es La Fare.— 3. hároni órakor ment az Képiróhoz

magát iratni, 5 órakor penig hintajában ülvén visszajütt

Clanyiban, Kurszilyó Urammal együtt.

Tizenegy órakor ment Urunk az Várban, s ebédelt lo.

ö Felséghe Pompaduné Asszonyomnál. Késo estve jütt ó' '

Felséghe vissza Clanyiban.

Ebédelt Urunk magánál Clanyiban. Ebéd után ment il.

o Felséghe 3. három órakor az várban hat lovas hintón.

Az várbúl igenesen ment ö Felséghe Marlínban, mivel az

Felséghes Király is ezen az nap ment Marlínban, hat hétig

való lakásra.

Az Marlíni Parkban vadászott az Felséges Király 12.

szarvast délután, ki is elfogattatott.

Ugyanezen az nap is ott vadászott az Felséghes 14.

Király az Parkban.

Urunk Marlínbúl pósta-sézán Clanyiban jütt ebédre. 15.

Ebéd után az Várba ment '6 Felséghe Pompaduné Asz-

szonyom látogatására. Onnan ismét visszament '6 Felsé

ghe Marlínban.

Ebéd után Felséghes Király az Marlíni Parkban 16.

vadászott szarvast, ki is két óráig tartott. Timen Urunkat

az szállására visszakisérvén, én az lovakkal visszajüttem

Clanyiban.

Pósta-sézán ment Urunk Marlínbúl Párisba idején 17.

reggel ; estvére vissza is jütt '6 Felséghe Marlínban.

Az Felséghes Király az Dulyi nevü pusztán, ki is 19.

Sz.-Germényen alól vagyon, délután két órakor must-

rálti megh az Franczia és Svajczer Gyalog-Quardiát, az
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holott àz egész Udvar jelen volt ; az Herczeg-Kisasszo-

nyok Amazon-köntösbe lovaglottanak, az Felséghes Ki

rály is lóháton volt. Innen kiki visszajütt Marlinban. —

Itt voltám.

20. AzFelséghes Király az Marlíni erdöben szarvast ííze-

tett délután, ki is tovább tartott négy óránál. — Itt

voltam.

31. Idején reggel Felséghes Urunk MarlínbúlClanyiban

jütt ebédre. Ebéd után visszatért ö Felsége Marlínban.

23. Az Felséghes Király az Marlíni erdöben szarvast haj-

tatott, ki is nem tartott tovább másfél óránál. Itt vol

tam én is.

24. Urunk eret vágatott magán Marlínban.

as. Reggel 9. kilencz órakor jütt Urunk Marlínbúl Cla-

nyiban ebédre, s ebéd után ment ö Felséghe Párisban.

Párisbúl jütt o Felséghe igenesen egy Iszi nevíí Falu-

ban, az özvegy Continé Fejedelem-Asszonyhoz. Itt volt

az ifju Fejedelem az Feleségével együtt. — Innen 11.

órakor ment Urunk Marlínban hálásra. — Itt voltam.

26. Délután az Felséghes Király szarvast vadászott ax

Marlíni erdöben ; az szokott Uri rendek jelen voltanftk. Az

vadászat késo estvéig tartott. Itt voltam én is. Kiki visz-

szatért az vadászat után szállására.

27. Sehová sem voltam Clanyibúl.

28. Urunkért ö Felségéért voltam Marlínban pósta-sé-

zán. Ebédelt ö Felsége Clanyiban. Ebéd után posta-sézá-

jára ülvén, mentünk Iszi nevü Faluban az Continé Fe

jedelem-Asszonyhoz. Itt volt ö Felséghe egész éjfél után

29. 3. három óráig. Innen visszajütt '6 Felséghe Clanyiban.

8. nyolcz órakor ment o Felséghe hat lovas hintón Mar

línban. Ugyan visszajütt '6 Felséghe mindgyártVerszály-

ban, s ebédelt Pompaduné Asszonyomnál. Ez nap hált

Clanyiban 'ó Felséghe.

»). Az Felséghes Király orvosságot vévén, nem vadá

szott, hanem Gróff Tuluz és más Uri személyek voltanak

az vadászatra. Itt volt az Ozvegy Herczegné is lóháton,

Sarolta Kisasszony, és más Uri Rendek. Urunkkal én is

itt voltam.
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Urunk б Felséghe rosszul leven, küldött Párisban Majus. i.

Doctor Lang Uramért. Ez nap sehovasem volt 'ó Felséghe.

Reggel kilencz órakor mentem az Urunk pósta-sé- 2.

zájával Marlínban. Tíz órakor ö Felséghe sézájára ülvén,

mentünk az Sz.-Germényi erdöben Daán-vadakat vadászni

az Burbon Herczeg Equipagiájával. Az Vadászatrúl visz-

szajuvén, az Herczegnél voltanak ebéden. Itt volt Fron-

zek Herczeg, Marki de Gasze, Svalyie de Buvaiere, és

más Uri rendek. Innen visszajüvén, Marlínban maradottó'

Felséghe, én pedig visszäjüttem az pósta-sézával.

Délután 2. két órakor pósta-sézára ülvén ment s.

Urunk Marlínbúllsziben, Continé Fejedelem-Asszonyhoz.

Innen 7. hét órakor visszajütt Verszályban az ifju Bur-

bon-Herczegnéhez, — innen penig 11. tizenegy órakor

visszajütt Marlínban. Szintén ez oraban adták a Sz.-Sac-

ramentomot Berri Herczegnek, ki is haldokló-félben volt

mar. Én innen 1. egy órakor jüttem vissza Clanyiban.

Reggel 6. hat ora elött Urunk parancsolatjára az i

pósta-sézával mentem Marlínban Urunkért, gondolván

azt, hogy hálala torténvén az Herczegnek, az Király 8

úgy az egész Udvar el fog jünni Marlínbúl Verszályban,

s úgy Urunk is ; de ott maradtak. — A Berri Herczeg

holt meg reggel 4. négy ora után, 5. öt napi betegség

után; elsonyavalyája támadott 26. huszonhatodik Apri-

liei Király-vadászattyán, ki is midön az lova orrán bo-

torkázott volna, hirtelen felrántván az száját, az nyereg

elsö kápájában ütötte az mellyét, — ki miatt mindgyárt is

vért hányt. Nyuvalyáját másoknak tagadván, azon az

écczaka is vendégeskedett. Az dolog csötörtökön esvén

megh, vasárnap ágyban esett (eddig magát jól birván);

ágyban esvén, egynéhányszor eret vágtanak rajta, de

mindétig vért hányt, s alul is ver ment el tole. Hálala

eltftt való estve vallotta megh nyavalyáját, ezelött pe

nig maga is, úgy másokkal is, a kik tudták, eltagad-

tatta az nyavalyáját. Ot napi ágybeli betegség után

pénteken reggel 4 órakor holt megh, kit is az eg('sz

Udvar meghsiratott. Ugyanezen nap délben az holt-

testét Párisban az Király lakó- varaban vitték; s
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ugyanezen az Berri Herczegnek D'Alanszon nevü Fia

21. huszonegy napi élet után holt megh itt Verszályban

Pünkösd napján 1713, ezer hétszáz tizenharmadikban.

5. Az Berri Herczeg testet bontották fel az Doctorok

Párisban. Urunk penig hálásra jütt Marlínbúl Clanyiban.

e. Délután 5. öt órakor ment Urunk Marlínban Clanyi-

búl, s halt Ö Felséghe ugyan Marlínban,— ebédelvén ö Fel-

séghe ezen az nap magánál Clanyiban.

7. Délután az Felséges Király szarvast íízetett az Marlíni

erdöben, szokás szerint; innen ö Felséghe rneghjüvén,

mentünk Isziben pósta-sézán Continé Fejedelem-Asszony-

hoz. Itt vacsorált ö Felséghe. Innen penig viradtakor jüt-

tünk vissza Clanyiban.

8. Egész nap magánál maradott Urunk ö Felsc'ge

Clanyiban, s ezen az nap vette fei az egész Udvar az

gyászt, — s úgy Urunk ö Felsége is.

9. Egész nap magánál maradott Urunk Clanyiban. Az

Fejedelmek penig voltanak Párisban, az Berri Herczegh

Testére szentelt-vizet hinteni.

ío. Clanyiban ebédelvén Urunk ö Felséghe : 5. öt óra

kor ment Marlínban pósta-sézán. O Felséghe ott maradott,

én pedig visszajüttem az sézával Clanyiban.

12. Tizenegy órakor Urunk ö Felséghe Marlínbúl jütt

ebédre Clanyiban, ebéd után penig pósta-sézára ülvén,

ment Párisban az Képiróhoz, magát iratni. Innen vissza-

jüttekor volt ö Felséghe Isziben Continé Fejedelem-Asz-

szonyhoz, de mivel az Fejedelem beteg volt: Urunk

nem mulatott sokáig. Innen igenesen visszajütt Marlftiban

hálásra. O Felséghe ott maradott, én penig az pósta-sé-

zával visszajüttem Verszályban.

14. Az Felséghes Király az Marlíni erdöben szarvast

íízetett, az szokás szerint az egész Udvarral. Urunk is ott

volt, én nem voltam.

16. iieggel idején voltam Urunkhoz Marlínban lóháton.

Ismét 3.három órakor nientem pósta-sézával ö Felséghé-

ért, mivel az F. Király 4»gy az egész Udvar Marlínbúl

Verszályban költözködütt : ö Felséglie i> eljütt Clanyi

ban, mivel az Marlinban levo lakásnak most egyszer 14.
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tizennégy napig végi szakadott. Ezen az écczaka, ugymint

17. tizenhetedikre virradóra, kisérték az Beri Herczeg tes

tet majd többire mindazKirályi-vérbül való Fejedelmek,

az Királyok szokott TemetS-helyére Szent-Deniben, ki

is csak két kis mélyfoldnyire vagyon Páristúl. Addig az

Berri Herczeg teste mindétig az Luverben azaz az Ki-

rályi palotában volt kitéve Párisban. —

Délután 4 órakor ment ö Felséghe Párisban. Enge- 17.

met küldött el ö Felséghe elöre az Conti Fejedelem la

to gatására, ki is mar jobban kezdett betegségébül lenni

de az öreg Continé Fejedelem-Asszony rosszul volt.

Urunk ö Felséghe reggel idején hat órakor ment 18.

egy Fürdöhöz fürödni, 1. egy órakor peiiig visszajüttünk

Clanyiban.

Egész nap magánál maradott Urunk Clanyiban, 19.

csak estvére ment az várban az Udvarban.

Késó* estvére 5 órakor ment az Várban, 9 órakor 20.

penig visszajütt Clanyiban.

Egész nap magánál maradott, csak estvére ment az 21-22.

várban.

Reggel 10 órakor ebédelvén,ment ¡5 Felséghe Ram- 23.

bulyéban pósta-sézán vadászatra. En itt maradtam, mi-

vel a lábamra rosszul voltam.

Reggel 8 órakor az Sicíliai Ambasszador jütt eló'- 24.

ször az Királyhoz Audientiájára, az szokás szerint való

pompával; mielött az Reggeli-konyorgésre ment volna

az Felséghes Király, adott Audientiát az Ambassza-

dornak.

Késo estve jütt megh Urunk ö Felséghe Rambu- 28.

lyébúl pósta-sézán. Hált 'ó Felséghe Clanyiban.

Az Hollandiai Ordinarius es Extraordinarius Am- 29.

basszadorok jüttenek Párisbúl Verezályban az Felséges

Királyhoz Audientiára az Várban ; audientiájok volt az

Kápolnabeli könyörges elött : jüttenek az Felséghes Ki

rály Hintaján Párisbúl, ki is arra rendeltetett. Equipa-

^iájok, kisérôjok Uri volt. Baron Bortoiy nevü Ambasz-

szadorok-introductora vozette be ököt az Felsc»hes Ki

rályhoz, s úgy Párisbúl is együtt jütt vélek. Au mely



— 314 —

pompával jüttenek ide Verszályban : ugyanazon pompá-

val tértenek is vissza Párisban. — Ugyanaz nap az Fel-

séghes Király, ugy az szokás szerint megnevezett Úri

rendek, Marlínban mentenek három holnapig való la-

kásra.

31. Késo estve 11 ora után jütt Urunk '6 Felségbe

Marlínbúl Clanyiban hálásra.

Junius Nyolcz órakor fölöstökömözven Urunk '6 Felséghe

l' Clanyiban, ment pósta-sézán az Rambulyei erdöben szar-

vast üzetni Gróff Tuluzzal, az Felséghes Király equipa-'

giájával, s úgy onnan megh visszajütt Ö Felséghe Cla:

nyiban.

2- Tizenegy órakor ebédelvén magánál Urunk ö Fel

séghe Clanyiban, hat lovas hintón ment Párisban, s on

nan megh hálásra visszajütt ö Felséghe.

3 Pompaduné Asszonyomnál ebédelt Urunk az vár-

ban, ebéd után penig ugyanonnan az várbúl igenesen

Marlínban ment ö Felséghe.

5. Marlínbúl igenesen ment ö Felséghe pósta-sézán az

Rambulyei erdöben szarvast üzetni. Onnan igenesen

ugyanazon az nap visszament Ö Felséghe Marlínban há

lásra.

8. Reggel idején mentem Urunkhoz Marlínban lóháton

az orderért. Az lábam fájdalmátúl fogvást ekkor mentem

lóháton ki elöször. Urunkért az hat lovas hintó ment 11.

tizenegy órakor Marlínban. Innen ö Felsége jütt Verszály

ban, Verszálybúl penig igenesen ment Párisban. Inast

nem vitt magával ö Felséghe. Ecczakára visszajütt ó' Fel

séghe Clanyiban.

°- Reggel nyolez órakor fölöstökömözven ö Felséghe,

mentünk pósta-sézán Rambulyéban; Ö" Felséghe az erdö

ben maradott, mi penig az sézával igenesen Rambulyé

ban mentünk. Ez nap szarvast tízettenek, de el nem fo-

gathatták. Hálásra visszajüttenek Rambulyéban.

1°- Egész nap magánál maradott Urunk, hanem Gróff

Tuluz és Burbon Herczegek mentenek ki puskázni.
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Dümen Herczeg, ki is az Király balfelöl való fia, il.

Rambulyéban jüttekor üzetett az maga equipagiájával

szarvast, ki is elfogattatott. Ugyanez nap érkezett el az

Felséghes Király is az egész Udvarral Rambulyéban.

Tizenkét órakor ebédelvén (5 Felséghe, ment ki az 12.

egész Urakkal szarvast íízetni az maga equipagiájával.

Mind az egész Urak, s Herczeg - Kisasszonyok Amazon-

módjára, lovaglottanak. Az szarvast elfogatták, s hálásra

visszajüttenek Rambulyéban.

Az Udvar sehová sem volt egész 5 óráig estve. Öt 13.

órakor az Felséghes Király ment kipuskâval lóháton fog-

lyokat és fáczánokat lövöldözni,— az hovais az egész Ud

var elkísérte ó' Felségét. Vocsora elött és vocsora után

penig az Urak kártyáztanak.

Az Felséghes Király szokás szerint ebédelvén az 14.

Dámákkal : négy ora után ment ki az Marechallus Talard

kutyáival nyulakat íízetni ; az holott is fogattattanak el

kettöt. Innen visszajüttenek csakhamar.

Ebéd után 8 Felséghe ment ki az Dümen Herczeg 10.

equipagiájával szarvast ü'zetni,—az holott az egész Udvar

jelen volt;— kit is csakhamar elfogattattanak.

Az rendelt ora szerint az Felséghes Király ment »6.

ki az maga equipagiájával szarvast íízetni ebétl után ; az

holott is sokáig nem kaphattanak szarvast, mivel az

megjegyzett helyrííl az legyek elüzték az szarvast; de

végtére rea akadtanak mintegy három ora mulva az

szarvasra, kit is hét ora után estve fogattattanak el.

Egész hat óráig sehova sem volt az Felséghes Ki- 17.

rály, hanem hat órakor ült lóhátra: kimenni puskával

foglyokat és fáczánokat lövöldözni ; az hova is az egész

Urak elkisérték.

Szokás szerint ebédelvén ö Felséghe, ment ki ebéd 18.

után szarvast üzetni az Dümen Herczeg equipagiájával;

az holott is az egész Urak és Dámák szokás szerint ló

háton jelen voltanak, de az szarvast el nem fogathatták,

mivel az szél igen nagy volt.

Ebédelvén ö Felséghe délben tizenkét órakor, ebéd 19.

után hintajára felült az Herczeg-Asszonyokkal, Kisasz-
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szonyokkal.Itt volt D'Orlean Herczeg is; es igenesen ment

ö Felséghe Marlínban, többire az egész Udvarral. Rambu-

lyéban penig csak igen kevesen maradtunk. Mig Ram-

bulyéban volt ö Felséghe : Missét minden reggel musiká-

val hallgatott, ugyan az várban. Mindennap az Dámák-

kal ebédelt és vocsorált; az vocsora elött mindennap

musika volt Mentenoné Asszonyomnál, az holott az Fel-

séghes Király is jelen volt, s úgy többire, hacsak a me-

zöre ki nem volt ö Felséghe, idejét Mentenoné Asszo

nyomnál töltötte el egész nap. Az Urak penig és az Dá-

mák, ha ki nem voltak : ebéd és vocsora után vagy kár-

tyával,vagy penig egyéb játékkal mulatták magokat. —

Az Uraknak örökke 3 asztalok volt; az elsö 19 sze-

mélyre, az másik 13-ra, az harmadik 14-ru való volt. —

Az Dámák az F. Királylyal ettenek, Mentenónén kivül.

— Az elsó' Asztalnál ettenek: Burbon Herczeg, Dümen

Herczeg, Gróff Tuluz, Urunk, Marechallus Talard, és más

Uri rendek etc.—Nevé az Dámáknak, az kik Rambulyéban

voltanak: Az özvegy D'Orlean Herczegné, ki is az Ki

rály Testvérocscsének az Felesége volt ; az özvegy Bur

bon Herczegné, ki is a Felséghes Király balfelftl való

Leánya ; cnnek az Herczegnének két leánya : az egyik

Continé Fejedelem-Asszony, az másik Sarolta Herczeg-

Kisasszony ; Gróff Szent-Germenyné, Gróff Rupelmontné,

MarkiDansóné etc. Nevei az Uraknak: 1. D'Orlean Her

czeg, fia az özvegy D'Orlean Herczegnének, és igy öcs-

cse az Felséghes Királynak. 2. Burbon Herczeg, fia

az özvegy Herczegn¿nek , és igy unokája az Ki

rálynak. 3. Dümen Herczeg, 4. Gróff Tuluz, bal-

felôl való Fiai az Királynak. Urunk ö Felséghe.

5. Cardinális De Roan és Cardinális Polinyák. Roan

Fejedelem, Ocscse az Cardinálisnak, és ennek Fia;

6. Marechallus Talard, Ville Roa Herczeg, Danten Her

czeg, ki is Fia volt az Király szeretojének ; La Fölyad

Herczeg, Szüllyi Herczeg, Dü Ra Herczeg, Saró Her

czeg, Károly Fejedelem Fo-Lovász-Mestere az Király

nak. 7. Marki Dansó. 8. Marki Torszi Mmiszter. 9. Voj-

zen Fö-Hadi-Miniszter. 10. Ponsarren Tengeri-Miniszter.

\
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ezeknek az kiket numerusokkal notáltam, mind Sz.-Lélek-

keresztjek vagyon. — Itt volt még Marki Dó, Marki

Levi, La Rose, Soko Herczeg, Marki Sziir Vill, Fron-

zák Herczeg és Gróff Leszpar etc. Ezek többire mind el-

menvén az Felséghes Királylyal: maradott Burbon Her

czeg, Grróff Tuluz, Urunk, Du Raa Herczeg, La Fölyad

Herczeg, Szülyi Herczeg, Marki Dó,és Marki D'Levi etc.

Az Király elmeneteli után voltanak ki az Urak puskák-

kal vadkacsákra és sneffekre, s úgy Lapenekre.

Tíz órakor fölöstökömözven. az Urak mentenek ki 20.

szarvast üzetni. Onnan hat órára visszajíittenek az szar-

vas elfogattatása nélkül, mivel vocsorálni akartanak az

eljüvetel elött. Azért vocsora után kiki sézájára ülvén,

visszajütt Marlínban. Urunkkal penig én jüttem Clanyi-

ban, az holott halt ö Felséghe.

Reggel kilencz órakor hintajára ülvén ö Felséghe, 21.

ment az Felséghes Király felkelésére Marlínban, az holott

is maradott ö Felséghe.

Ebédre ment Urunk Ö Felséghe hat lovas hintón 25.

Párisban. Inast penig nem vitt magával. Ugyanezen az

nap Urunk parancsolatjábúl én mentem Szent-Germény-

ben hálásra az pósta-sézával; az holott is másnap regge-

lig vártam ö Felséghét.

Reggel 7 órakor érkezett ö Felsége az maga hinta- 26.

jan Sz. - Grerményben, az holott posta - sézáját készen

találván ö Felséghe, s rea ülvén: útunkat vettük Il-Adán

felé. Lovainkot változtattuk megh Konflan nevíífaluban,

az holott általjáró-hidon mentünk által az Szevén. Tizen-

egy ora elött érkeztünk az helyre, az holott egész nap

s egész écczaka maradott Urunk ö Felséghe. Hogy ebéd-

tííl felköltenek : szintén akkor hajtatott egy szarvast Bur-

bon Herczeg, kit is az maga erdején kezdett hajtatni. két

mélyfoldnyire innen, — az szarvas az Falu mellett által-

menvén az Dorn nevti folyóvízen, két hajításnyira az ud-

vartúl, az holott az Urak voltanak; azért kiki hamar lora

kapdosott, s az vadászat után ment. Urunk is, az ifju

Continé, Conti maga, az Continé Fejedelem-Kisasszony

is, és más Urak lóháton voltanak, az vadászatot csak-
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hamar elérték, el is fogatták az szarvast egy ora mulva.

Ezek az kutyák többször még nem fogtak szarvast, mivel

Daán-vadat vadásztak vélek örökke. Az Il-Adáni udvar

kozepén nyúzták meg az szarvast, s ugyanott is etették

megh az kutyákkal. Az Herczeg az vadászatrúl ide bé-

tért osonnázni, az étel után penig visszatért Santilyiban.

Vocsora elíítt az Urak kártyáztanak, s vocsora után pe

nig egész virrattig tánczoltanak az közrendek, az Urak

97, penig sétáltanak az Herczeg-Asszonyokkal. Reggel 3. há-

rom órakor feküttenek le az Asszonyok ; Urunk penig

sézâra ülvén, visszajüttünk Marlínban, az holott is mara-

dott 15 Felséghe, én penig visszajtittem Clanyiban. Ez az

II-Adán nevü falu s udvarhaz, az kihez nagy Dominium

tartozik, nyolcz mélyfoldnyire vagyon mind Páristúl s

mind penig Marlintúl. Az udvarház nem igen szép, mivel

régi módra vagyon építve egy kis szigetkében, kit is az

Dorne nevü folyóvíz mos két felfíl: de mivel jó vadászó-

helyen, az holott mindenféle vad és madár vagyon, van

építve, azért minden esztendóben kétszer-háromszor me-

gyen az Ozvegy Herczegné s úgy az ifju Herczeg is hét

hétig való lakásra. Úgy most is az Ozvegy Herczegné.

az Herczeg Feleségesttíl, az Herczeg-Kisasszony, Urunk,

La Folyadné Herczeg-Asszony, és más Úri rendek is

voltanak,— smeddig maradtanak? nem tudom.

N.B. Ez elmult esztendóben ugymint 1713. mikoraz

FelséghesKirály az egész udvarralRambulyébál visszajütt

Verszályban : házasodott megh Burbon Herczeg és Conti

Fejedelem. Az Herczeg vette el testvérhúgát az Feje-

delemnek, az Fejedelem penig testvérhúgát az Herczeg-

nek, s ezek penig atyafi-gyermekek: mivel áz Herczeg

édes Attya és az Fejedelem édes Annya egy testvérek

voltanak, s azaz egy Atyátúl s egy Anyátúl valók.

3o. Reggel hét órakor jütt Urunk Clanyiban, hat lovas

hintón, s mindjárt az fölöstököm után sézájára ülvén,

ment Rambulyéban szarvast üzetni Gróff Tuluzzal. En

nem mentem el.

Juli« Jütt megh Urunk ö Felséghe Rambulyébúl idején

, 1- reggel, s ebéd után penig ment Marlínban.
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I)élután az Felséghes Király szarvast hajtatott az 2.

Marlíni Rarkban.Ugyanekkor lévén Urunknál Marlínban:

hallottam megh eló'szor, hogy az Felséghes Király Or-

szág-Fo-Cancelláriusának tette volna Vojzen Uramat,

ki is ezeló'tt Hadi-Fö-Miniszter volt, mivel az régi Can-

cellárius Ponsartreu Uram tiszt.il til kénszerítés nélkül

elbucsúzott : eró'telen lévén oregsége miatt ez tisztuek

viselésére. Az Felséghes Király az Hadi-Fo-Minisztersé-

get is meghhadta Vojzen Uramnál, valameddig néki tet-

szik viselnie.

Délután hét órakor jütt Urunk ö Felséghe Marlínbúl 4.

Clanyiban, hat lovas hinten, hálásra.

Reggel nyolcz ora elött fölöstökömözött Urunk 5.

magánál Clanyiban. Az fölöstököm után penig mindjárt

sézájára ülvén ö Felséghe : mentünk az Rambulyei er-

döben szarvast hajtatni. Ezenn az vadászaton volt Bur

bon Herczeg, Gróff Tuluz es Urunk; az kutyák voltanak

az Királyé.Az vadászatot elvégezvén,jüttenek kesö estve

Conyérban . az holott is Gróff Tuluz az maga házánál vo-

csorát készíttetett. Az vocsora után penig kiki sézájára

tilt, s visszajütt Marlínban ; én penig Marlínban hagyván

Urunkat, visszajüttem az pósta-sézával Clanyiban éjfél

után 2. két órakor.

Reggel nyolcz órakor ment Urunkért az pósta-séza y.

Clanyibúl Marlínban. 10 órakor pósta-sézájára ülvén '6

Felséghe, ment Rambulyéban Gróff Tuluzzal szarvast

hajtatni. Innen 10-ik. tizedik, azaz más nap jütt vissza ío.

Marlínban. Én nem voltam oda Urunkkal.

Marlínbúl ment Urunk hat lovas hintón Párisban, 13.

idején reggel; estvére penig visszament iS Felséghe Mar

línban. Nyolcz órakor penig écczaka parancsolat jüvén : •

Marlínban mentem az pósta-sézával Urunkért, s hálásra

jtitt ö Felséghe Clanyiban.

Reggel fölöstokümözven Urunk '6 Felséghe Clanyi- 14.

ban: pósta-sézán ment ö Felséghe az Rambulyei erhö

ben szarvast hajtatni Gróff Tuluzzal, Burbon Herczeggel,

Dura Herczeggel, és más Urakkal egytitt. Innen vocsora

után visszajüttünk Clanyiban hálásra.
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15. Magánál ebédelt Urunk Clanyiban, ebéd után pe

nig 6. hat órakor ment o Felséghe Marlínban. Ugyanek-

kor voltanak Urunknál Szent-Iványi Uram, Gosztonyi

és Giczei Uraimék, kik is Torokországbúl jüttenek en-

nek az holnapnak az kczdetin ide Francziaországban,

Magyar és Tatar köntösben; Urunk penig Francziakon-

tösöket csináltatott nékiek.

i6 Berri Herczegnek az testet ma temették elaz Szent-

Deni Clastromban, ki is az Franczia Királyoknak szokott

temetöhelyek.

17. Idejéu reggel Marlínbúl mentünk Urunkkal oFelsé-

gével Rambulyéban ebédre, ebéd után penig mentünk ki

puskával fáczán-fiakat lövöldözni.

18. Ot órakor reggel mentenek ki az Urak szarvast

íízetni, a kit is ^lfogattattak hét ora elött. Innen 11. ti-

zenegy órakor visszajüvén, egy álmot aludtanak az Urak.

Három órakor ebédre felköltenek, s ebéd után penig öt

órakor kiki sézájára ülvén, visszajütt Marlínban. Itt volt

az Gróffal Gróff Devröly és Dottfór, és Marki Levi, más

Urakkal együtt. En Marlínban hagyvan Urunkat, vissza-

jüttem Clanyiban.

21 Nyolcz órakor estve mentem az pósta-sézával Urunk-

ért Marlínban, s hálásra jütt ö Felsége Clanyiban.

í2. Ebédelt ö Felséghe az Verszályi Várban Pompa-

duné Asszonyomnál, Pompadu Urammal együtt. Jütt

vissza ö Felséghe Clanyiban 4. négy órakor déllyest az

várbúl, hat órakor penig ment hálásra Marlínban.

23. Reggel három órakor ment Urunk ö Felséghe Mar-

• línbúl pósta-sézán az Rambulyei erdöben szarvast íízetni

az Gróffal. Az erdörül ebédre mentenek be az várban,

ebéd után penig visszatértenek ugyanazon az nap Mar

línban. En nem voltam ott az vadászaton.

24. Tíz órakor reggel Urunk hat lovas hintón ment be

Párisban, de ebéd után hat órakor visszajütt ismét o Fel

séghe Marlínban. Közzülünk senkisem volt Urunkkal Pá

risban.
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Reggel nyolcz órakor Urunkkal ö Felségével men- 27.

tem Rambulyéban. Délután puskával mentenek ki fog-

lyokra s fáczánokra.

Reggel négy órakor mentenek ki az Herczegek 2«.

szarvast vadászni, s jüttenek megh az erdcírül 11. tizen-

egy órakor. Itt volt Gróff Tuluz, Burbon Herczeg, Dura

HerczegésmásUrakis. Engemet Urunk ö Felséghe eló're

küldött Verszályban ebédet készíttetni, s maga penig ó'

Felséghe 7. hét órakor érkezett Clanyiban pósta-sézán.

Nyolcz órakor ebedelött Misset hallgatván. ment tí 29.

Felséghe Marlínban.

Ebédeló'tt mentem lóháton Marlínban, pénzt vinni '6 r.o.

Felséghének.

Levelit vévén ö Felséghének Clanyiban délután hat Aug. 1.

órakor, mentem Párisban Riché Úrboz, kinek is Urunk

p. Felséghe Levelét meghadván, az mely 100. száz Lui-

dort parancsolt ö Felséghe leveleben, vittem megh écz-

czaka 11. tizeneuy órakor ö Felséghének Marlínban,

magam penig hálásra visszajüttem Clanyiban.

Urunk ö Felséghe ment Szióban Dümen Ilcrczeg- 3.

néhez Marki Dansó Urammal, Мад-echallus Teszével és

Marechallus Matinyóval, hat lovas hinton, délután három

órakor; az holott is nem mulattanak tovább egy óránál,

mindjárt visszajüttenek.Az Herczeg maga is ott volt ak-

kor, s úgy más egyéb Uri-rendek is, kik is complementí-

rozni jüttenek az Herczegnekés az Herczeg-Asszonynak:

mivel Dümen Herczeg és Gróff Tuluz — kik is Fattya az

Királynak — az egész successorival recognoscáltatott

publice az Parlamentumban az egész vérbéli Fejedelmek

és Tanácsoktul lehetni succedálni az Koronához, mintha

igaz ágybúl született vérbéli Fejedelmek lettenek volna;

ki is ezelött még sohasem volt megh. 2. tétetett megh

Párisban az Ceremonia.

Reggel nyolcz órakor mentem Urunkhoz '6 Felsé- 5.

géhez Marlínban, az honnan is 10 órakor meghindulván,

mentünk Rambulyéban. Ebéd után az Urak mentenek

ki puskákkal fáczánokra s foglyokra, s estve késon jüt

tenek haza.

21
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g. Hat ora eltftt mentenek ki az Urak szarvast haj-

latni, kit is 11. órakor elfogattattak, s ebédre visszajüt-

teuek; 3 órakor ebéd után ültenek az asztalhoz, ebéd

után penig az szarvast az kutyákkal etették megh. Innen

5 órakor induit megh kiki Marlínban visszajünni. Itt

volt Burbon Herczeg, Gróff Tuluz, Urunk, Marki Doó,

Marki Lévi es más Urak.

7. Reggel 6. hat órakor mentem Marlínban, pósta-lo-

lovon, puskával, mivel Urunk (5 Felséghe ment ki pus-

kázni foglyokra s fáczánokra. Datrimuly Herczeg, Subiz

iievíí Fejedelemmel mentenek egy hintón ; ebédre penig

mentenek az vadászat után Buntán nevü vadász-kapi-

tányhoz, ki is Fo Valet de Chambré-je az Felséghes Ki-

rálynak. Az Urak vadásztanak a Mons Ruge nevü pusz-

tán. Ezenn az vadászaton s ebéden jelen volt Gróff Sa-

roloa Urfi is, ki is királyi vérbeli Fejedelem-Urfi, s egy

testvér Burbon Herczeggel, ki is második Fejedelem

Francziaországban; — ez az Saroloa Urfi nem idösebb ti-

zenhat esztendosnél. Innen ebéd után Urunk visszajütt

Marlínban ; jüttében betért ö Felséghe Isziben Conti Fe-

jedelemhez, de igen sokáig nem maradott nála. Urunk

cgy hintóban jtitt Datrimuly Herczeggel együtt.

и Az Felséghes Kiráí.y jütt Marlínbúl Verszályban az

egész Udvarral. Urunk ó Felséghe is akkor jütt Clanyi-

ban, mivel âz Marlíni lakás elvegzödött.

12. Urunk '6 Felséghe ebédelt magánál Clanyiban, ebéd

után penig ment az Várban Companiában. Engemet

Urunk (S Felsége ktildott eltfre az puskával Kónyér nevü

Faluban, hogy ö Felségét várjam ott.

13. Tíz órakor reggel jütt Urunk GróffTuluzzal s Gróff

Szuternóval hintón az Rambulyei erdím fáczánokat s

foglyokat lövoldözni, s tértenek vissza nyolcz órakor

ugyan együtt az Gróffal Verszályban; én penig écczaka

érkeztem meg Clanyiban.

14. Tíz órakor reggel Karva nevü Úr volt Urunknál

Clanyiban, tizenegy órakor penig Urunk Ö Felséghe

ment az Várban ebédre Marki Dansó Uramhoz, s az szo
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kott órakor jütt vissza ö Felséghe az Udvarbul Clanyi-

ban hálásra.

Urunk ö Felséghe küldött el engeinet Szent-Deni- 15.

ben az pósta-sézával elöre, maga penig ment hálásra ó'

Felséghe PárisbaruEzenn az estve voltam a Sz.-Denisi ba-

rátoknak Superiorjához Urunk nevével, mivel ö Felsé

ghe az Királyi kincset akarta megnézni.

Reggel 7 órakor érkezett ö Felséghe Párisbúl Szent- 16.

Deniben, az holott is ö Felséghe az egész Clastromot,

Templomot, az Királyok Temetojét és az egész kincsét,

ki is szent reliquiákbúl áll, s királyi ékességekbül s

drága-kovekbül áll: a mint ezen az két konyvecskében

le vagyon téve, (megnézte.) Innen ö Felséghe igenesen San-

tillyiben ment.

Kilencz órakor mentenek ki farkasokat és vaddisz- 17.

nókat vadászni, s öltenek meg négy farkast. Délután 4

órakor érkezett megh Gróff Tuluz is Santillyiben. Az

vadászat után játczódtanak az Urak és az Asszonyok, az

játék után penig vocsoráltanak.

Délután egy órakor mentenek ki szarvast vadászni 18,

az Herczeg equipagiájával , ki is elfogattatott csak-

hamar.

Az Urak kimentenek vadászni, Urunk penig egész 19.

nap magánál maradott.

Vaddisznókra mentenek ki az Urak, de semmit sem 20.

fogattattak.

Délután négy órakor mentenek ki szarvast vadászni, 21.

kit is csakhamar elfogattattak; az vadászat után hazajü-

vén, sétálással és játékkal recreálták magokat az Urak

ós az Asszonyok. Itt volt Burbon Herczeg, Gróff Tu-

lu2, Conti Fejedelem, Gróff Saroloa, Urunk, Danten Her

czeg, Mazaren Herczeg, Dura Herczeg, és más ötvenig

való 50. úri rendek ; Herczeg-Asszonyok penig az öreg

Burbon Herczegné, Saroloa Gróff-Kisasszony, és más ti-

zenötig 15. való Dámák, kik is négy asztalhoz voltanak,

mikor vagy ebédeltenek, vagy vacsoráltának.

Urunk reggel hat órakor pósta-sézájára ülvén, visz- 22,

szajütt Párisban. Engemet Ö Felsége Párisban hagyott,
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maga penig Verszályban ment. Az Urak ésDámák penig

Santillyibi'il 23. huszonhai*madikán oszlottanak el.

23. Délután három 3. órakor indultam még megh Pá-

risbiíl az Urunk 'ó Felsége lovaival Fontenbló felé; hál-

tam megh öt mélyfoldnyire Páristiíl, egy Süvézi ncvíí

falaban.

2-1. Délután 4. négy órakor érkeztem meg Fontenbló-

ban az paripákkal.

20. Sibrik Uraimék az equipagiával érkeztenek Fontenb-

lúban.

27. Délután 2. két órakor érkezett Urunk Ö Felséghe

Fontenblóban pósta-lovakon ; lovait változtatván ó' Fel

séghe, igenesen ment egy Revier nevíí faluban az Gróft

Tuluz udvarházában.

28. En az Urunk Ö Felséghe lovaival mentem ki az

üszvegyüló' helyre, az hova ö Felséghe is eljütt az megh-

említett Revierben az többi Urakkal, mivel Gróff Tuluz

az Király equipagiájával szarvast íízetett. Innen én ige-

nesen visszajüttem Fontenblóban, o Felséghe penig ax

vadászat után ugyanRevierben visszatért az többi Urakkal.

Itt volt Burbon Herczeg, Dura Herczeg, Marki Doó és

más többi Urak.

29. Az Urak vadásztanak szarvast az Burbon Herczeg

equipagiájával.

3«. Urunk két ora után érkezett megh az többi Urak

kal egyíitt Revierböl Fontenblóban, mivel az Felséghes

Király elérkezésekor ákart jelen lenni o Felséghe, ki

is öt órakor déllyest érkezett el. Verszálybúl meghindul-

ván 29., hált az fél-útban levo Ptíburg nevíí Danten Her

czeg udvarházában.

"i. Volt az Felséghes Király szokás szerint az egész

Udvarral szarvast vádászni, kit is csakhamâr elfogattat-

tanak.

NR Az Felséghes Angliai Királyné holt megh 12.

tizenkettcfdik Alígusti.

Sert. i. Az Udvar egész nap helyben maradott; az Felsé

ghes Király volt ki puskával foglyokat löni, az hová

Urunk is elkisérte.
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Tíz órakor reggel ment ki Urunk Gróff Tuluzzal 2.

Í'oglyokat lövöldözni. Az mezorííl igenesen mentünk Re

vierben ebédre, az holott is két asztalra voltanak az

Urak és az Dámák; itt volt az özvegy Burbon Her-

czegné, Continé, Saroloa Kisasszony, Marechall Vi-.

lardné, Burbon Herczeg, Conti Fejedelem, Gróff Tuluz,

Urunk, és más 20. huszig való Urak és Asszonyok. Innen

11. tizenegy órakor tértünk vissza Fontenblóban : itt hal-

lottuk megh az Bovillyie Herczeg balálát, ki is elso Sep-

tombris bolt megh Vokarszon nevíí Udvarházában; ki

is az Király belsó* Consiliumjának Directora volt, s az

Király - Úrfiaknak Gubernátora,— s Sz.-Lélek-keresztje

is volt.

Az Felséghes Király szarvast ment ki vadászni, az 3.

egész Úri rendekkel, az szokás szerint; kik is kettó't fo-

gattattanak el, s az vadászatrúl késo estve jüttenek megh.

Burbon Herczeg ment az maga equipagiájával szar- 1

vast vadászni, Urunk penig egész nap s úgy többire az

egész Udvar is Fontenblóban maradott; az Felséghes Ki

rály penig foglyozni volt.

Reggel tíz órakor ment ki Urunk Gróff Tuluzzal ■>•

foglyokat lövöldözni ; innen 3. három órakor déllyest

mentünk Revierten ebédre, az holott is ugyanannyi s

azon Úri személyek voltanak, mint az elöbbeni 2. Sep-

tembris ebéden, s ugyanazon órán is jüttenek vissza Fon

tenblóban.

Az Felséghes Király ebéd után ment ki szarvast fi.

vadászni, s el is fogattâtott egyet; engemet penig '6 Fel-

séghe küldött bizonyos Irásokkal Dura Herezeghez, ki

is az karját eltörte, s ott fekszik az Gróff udvarában. On-

íian igenesen a vadászatra mentem.

Burbon Herczeg vadászni ment az maga equipagiá- 7.

jával,az mely vadászatra Urunk is oda volt; déllyest há

rom órakor jütt megh az vadászatrúl. Ugyanezen az nap

Dümen Herczeg is szarvast üzetett az maga equipagiájá-

val. Az Felséghes Király í'oglyokat volt ki lövöldözni

déllyest három órakor. — Urunk ö Felséghe mindcnkor

raagánál ebédelt az várban, másoknál egyszer sem volt
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ebédre. — Ezenn az estve ugymint hét 7. órakor érke-

zett el az Baváriai Elector is Fontenblóban postan; Dan-

ten Herczeghez szállott.

8. Magánál ebédelt Urunk, s egész nap is sehová sein

volt o Felséglie ki lóháton.

9. Magánál ebé.lelt Urunk ö Felséghe, ebéd után pe

nig sehová sem volt, hanem az Companiában játszani.

ío. Marechallus Teszével ebédelt Urunk magánál, ebéd

után penig ugyan az Marechallus hintaján ment ki Urunk

o Felséghe az F. Király szarvas-vadászattyára, — kik is

fogattattanak el egyet.

il. Reggel idején 7. hét órakor pósta-sézájára ülvén ö

Felséghe, ment ki az erdöre az Gróff Devröly szarvas-

vadászattyára, de semmit sem találván, idején haza jütte-

nek az erdörül. 4. négy órakor mentenek ugyan Gróff

Devró'lyhez osonnára az Herczegek ; itt volt Gróff Tuluz,

Burbon Herczeg, Urunk, Károly Féjedelem, az F. Ki

rály Darmanyák nevíí Fo-Lovász-Mesterének Fija ; úgy

más Urak is voltanak ezen az osonnán.

12. Tizenegy ora után reggel Urunk pósta-sézájára ül

vén, ment ki Burbon Herczeggel szarvast vadászni, az

holott is szokás szerint sok Úri rend volt az vadászaton.

s lígy az Ozvegy Herczegné Saroloa Kisasszonnyal ló

háton voltanak az egész vadászaton.

13 Urunk magánál ebédelt Marechallus Teszé, Gr'>!í

Devró'ly és Marki Doóval, ebéd után penig mentenek ki

az Felséges Királylyal szarvast vadászni, ki is az szokás

szerint az egész Úri renddel ki volt; az Dámák többire

mind lóháton szokás szerint voltanak, némelyek penig

könnyü négy lovas kocsicskákon. Ez vadászaton fogattat

tanak el két szarvast.

14. Urunk Ö Felséghe sehová sem volt ki lóháton, ha

nem az Companiában jádczódni. Az Felséges Király fog-

lyokat volt ki lövöldözni délután.

15. Tizenegy órakor ebédelt Urunk magánál, ebéd után

ment ki az pósta-sézán az erdöre szarvast vadászni az

Burbon Herczeg equipagiájával ; itt volt az Baváriai Elec

tor, Gróff Tuluz, az Herczeg maga, Gróff Saroloa Urfi. és
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más Úri rendek és Herczegek. Az vadászatrúl késo est ve

jüttenek vissza.

Tiz órakor Urunk ment ki az mezöre Gróff Tuluz- 16.

zal puskával foglyokra, három órakor penig délyest

ebédre mentenek Revierben, ebéd után penig visszajütte-

nek késon Fontenblóban.

Ezen az nap az Felséghes Király sehová sem volt; 17.

mivel orvosságot vett: egésznap magánál maradott, jól-

lehet vadászó nap volt légyen. Urunk ö Felseghe sem

volt sebova. Mindeddig még Urunk ö Felseghe magánál

ebédelt az Várban.

Magánál ebédelvén Urunk ö Felseghe Marechallus i«.

Teszével s Marki Dóval: egy ora elött ment ki az Felsé-

ghes Király az egész Uri rcndckkel szarvast vadászni,

az hova Urunk is ki volt.

Burbon Herczeg volt ki szarvast íízetni az maga 19.

equipagiájával, de Urunk 'ó Felseghe nem ment ki az

vadászatra. Ez nap Dansóné Asszonyom Kurszilyó és

Kurszilyóné Asszonyommal ebédelt Urunknál.

Urunk 0 Felseghe magánosan ebédelt, ebéd után pe- 20,

nig ment kiazFelséghesKirálylyal szarvast vadászni; itt

volt az Bavariai Elector, s úgy az egész Udvari rend, szo-

kás szerint.

Urunk '6 Felseghe ebádelt Danlen Herczegnél az 21.

Baváriai Electorral, Marechallus Vilarddal és más Her-

czegekkel és Urakkal. Két táblára voltanak : az elsó'hoz 14.

tizennégyen, az másikához penig 10. tizen. Innen ebéd

után eljütt az Fejedelem maga szállására.

Tiz órakor ebédelt Urunk magánosan az maga szál- 22.

lásán, ebéd után penig ment ki as maga pósta-sézáján

ugyan az Herczeg equipagiájával, Burbon Herczeggel

szarvast vadászni.

Reggel 10 órakor Urunk Gróff Tuluzzal ment ki 23.

foglyokat lövöldözni. Három órakor déllyest az mezöröl

mentünk Revierben ebédre, az holott is szokás szerint

mint az eltfbbeni vasárnapokon, húszig való Urak és

Dámák voltanak. Innen éczczaka jüttenek vissza.
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24. Marki Doó ebédelt Urunkkal ó' Felséghénél,az ebéd

után pcnig Urunk az Felséghes Királylyal meut ki az

szarvas-vadászatra, az holott is az egész Uri rend jelen

volt. Itt volt az Baváriai Elector is.

25. Urunk o Felséghe ebédelt magánál; egész nap pe

nig magánál maradott o Felségbe, azaz bogy mezöre nem

volt ki vadászni.

26. ' Az egész Udvar helyben maradott délig, délután

penig négy órakor az Canálison muzsika volt; az Muzsi-

kusok négy bajókon voltanak, az F. Király penig az

egész Udvarral az Canális két partjáa sézákon sétálta-

nak ; az Baváriai Elector penig más egynebány Dámák-

kal Gondol nevühajóban sétált, az Musikások hajójamel-

lett. — Innen az musika után az F. Király az egész

Udvarral az Várban visszatért. Ez az muzsika volt az

Grenerális-Békességnek Celebrálására, ki is 7. hetedik

Septembris concludáltatott és pecsélteltetett megh is az

Császár és az F. Franczia Király Plenipotentiáriusai ko-

zött: kikis Eugenius Herczeg és Marechallus Vilard vol

tanak. Ez elmult estve voltak penig az tíízi-mesterségek az

egész Várasson. — Az Felségbes Spanyol Király Phi-

lippus Quintus házassága az Parmai Fejedelem-Asszony-

nyal concludáltatott 15. tizenötödik Augusti, ki is cekb-

ráltatik.

27. Magánál ebédelt Urunk ö Felséghe, ebéd után pe-

nigh az Felséges Királylyal ment ki Urunk szarvast va

dászni, az holott is az egész Uri rend jelen volt.

2*. Urunk magánál ebédelt magánosan. Az Udvar se-

hova sem volt ki, hanem az F. Király volt ki foglyokat

lövöldözni. Ebéd elött jütt az Saxoniai Elector, ki is az

Augustus Király Fia, az F. Királyhoz, s úgy Berriné

Herczeg - Asszonyhoz , az Baváriai Elector penig ebéd

után mcnt el Fontenblóbúl Campienyben.

за. Ebédelvén Urunk ö F. magánál, ment ki az vadá-

szatra; az F. Király ugyanekkor ment ki eló'szor az Bur-

bon Herczeg equipagiájával szarvast vadászui, az holott

is az egész Uri udvar jelen volt, s úgy az Saxoniai Elec

tor is,— s fogattattanak is el kettöt.

\
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Magánál ebédelt Urunk ö Felséghe ; ebéd után pe- so.

nig sétálni meut az F. Király az Canális mellé, az holott

Urunk is az egész Udvarral jelen volt.

Ebéd után Urunk íi Felséghe ment ki az F. Király-Octob >r i.

lyal szarvast vadászai, az mely vadászaton ö Felséghé-

vel a ló megliesett : de Istennek légyen hala, többire maj'd

semmiét sem sertette niegh ö Felséghe.

Egész nap ágyban maradott Urunk 'ó Felséghe az i.

meghesés miatt. Ez nap s ugy ezelött való nap az egész

Uri rend látni jütt Urunkot, vagy penig emberét kül-

dötte ö Felséghe egészségét tudakozni.

Reggel az F. Király felkelésérc volt Urunk eló'szor 3.

az meghesés után. Ez nap az Burbon Herczcg vadá-

szattya volt, az hova Urunk 'ó Felséghe nem volt ki.

Magánál ebédelvén Urunk o Felséghe, ment ki 4.

szarvast vadászni az Felséghes Királylyal, az holott is

az egész Uri rend jelen volt.

Az Felséghes Király ebéd után ment ki az Dümen . 5.

Herczeggel szarvast vadászni, ugyan az Herczeg equi-

pagiájával ; az egész Uri rend is jelen volt az vadászaton.

Urunk is.

• Ebéd elött az Saxoniai Elector jütt Urunkhoz, ki is 6.

nem mulatott Uruuknál egy fertály-óránál többet. Ez

nap nem volt vadászni Urunk o Felséghe, jóllehet egy

nap sein mulik el, hogy vadászat ne légyen.

Tizenegy órakor posta - sézájára ülvén Urunk o 7.

Felséghe, ment Revierben Gróff Tuluzzal, az holott eb é-

deltenek egynehányan. Innen 6. hat órakor visszajütte-

nek. Az F. Király penig sétálni volt az egész Udvarral

az Canális körül; az Canálison penig hajókon volt az

musika, mint 26. Septembris. Az sétálásrúl késo estve tér-

tenek vissza.

Magánál ebédelt Urunk 6' Felséghe. Ebéd után az ?.

i\íarechallils Teszé hintajáu ment ki Urunk ugyan az

\Iarechallus Teszével, D'Lózon Herczeggel az F. Király

vadászatfcyára ; az szarvast kezdették üzetni két ora után

o-v fertály órakor, s fogattatták el hat ora után egy fer-

tdlv órakor, az ki is rettenetes erdökön meghhordozta
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az vadászokot, mivel iffju volt, ugymint 4. négy esz-

tendös.

9. Az Felséghes Fejedelem reggel 9. kilencz órakor

pósta-sézájára ülvén, ment ki Diimen Herczeggel szar-

vast vadászni ugyan az Diimen Herczeg equipagiájával,

s fogattattanak el egyet. Gróff Tuluz is itt volt.

io. Urunk '6 Felséghe volt ebéden GrróffLüsacznál, ugy

mint az Lengyel Király Augustas Fiánál. Ebéden itt volt

Cardinális Polinyák, Marechallus Ville Roa, es más Uri

rendek.

п. Tizenegy órakor cbédelvén Urunk '6 Felséghe ma-

gánál, ebéd után ment az Marechallus Teszé hintajával

az Felséghes Király vadászattyára, s fogattattanak el

kettöt.

12. - Kilencz órakor maga sézájára fclülvéu, ment ki

Dümen Herczcggul szarvast vadászni, s ebédelt penig ö

Felséghe az Ozvegy Burbon Herczegnével, minekutánna

az vadászatrúl megjütt.

13. Kilencz órakor meut ki Urunk ö Felséghe az Bur-

bon Herczeg szarvas- vadászattyára, s fogattattanak el

kettöt.

и. Délután ment ö Felséghe az maga hintaján Revier

ben Gróff Tuluzzal, az holott is az egész Herczeg-Asszo-

nyok, más Uri rendekkel szokás szerint jelen voltanak,s

jüttenek megh écczaka.

15. Gróff Tuluzzal ment ki Urunk vaddisznót vadászni

az F. Király vaddisznóra való equipagiájával, s ölte nek

megh hármat.

16. Magánál ebédelt Urunk ö Felséghe Marechallus

Teszével, s ebéd után ment ki Marechallus Teszé hinta

ján az F. Király szarvas-vadászattyára, s fogattanak el

egyet.

17. Kilencz órakor reggel az maga pósta-sézáján meut

ki Urunk az Dümen Herczeg szarvas-vadászattyára, s

ebédelt o Felséghe az vadászat után Marechallus Te-

szénél.
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Magánál ebédelt Urunk ö Felsége ; ebéd után ment 18.

ki az Marechallus Teszé bintajában az Felséghes Király

Bzavvas-vadászattyára, s fogattattanak el kettöt.

Urunk ö Felséghe ebédelt magánál. ebéd után penig 19.

ment az Continé Fejedelem-Asszonynyal egy Clastrombau

(estveli devotióra), ki is f'él-mélyfoldnyire vagyon Fontenb-

lótúl. Ugyanezen az nnp ment el Verszályban az Urunk

hintaja s portékája Sibrik Uraimékkal.

iteggel 10. tíz órakor ment ki Urunk ö Felsége az 20-

Burbon Herczeg szarvas-vadászattyára, s estve jütt

vissza.

Ebédelt Urunk ó' Felséghe Marechallus Teszénél "•

Grand-Mond flerczeggel, Detré Herczeggel. Ebéd utáu

penig ment ó' Felsíghe Revierben Gróff Tuluzhoz, az

bolott az szokás szerint az fellyebb egynehányszor mog-

cmlítettHerczegekésHcrczegnék s Fejedelem-Asszonyok

jelen voltanak, s mulattanak egész 11. tizenegy óráig

écczaka az játékon; écczaka visszatértenek hálásra.

Marechallus Teszénél ebédelt Urunk Ö" Felséghe ; 22.

innen ugyan az Marechallus hintaján meut ki Urunk az

F. Király szarvas-vadászattyára. Ez нар hármat 3.fogat-

t atott el az F. Király. Az vadászat tartott késo estvéig.

Reggel 10. tíz órakor póeta-sézájára íilvén ö Fei- 23-

séghe, ment ki az Valoen nevíí portusban, azholott is az

Continé Fejedelem-Asszonnyal s magával az Fejedelemmel

bajóra ülvén, jüttenek az Szeny vizén Petitborgban. Mi-

vel az Fejedelem-Asszony ternes : azért jütt az vízen, az

utazásnak csendességiért. En is penig az Urunk pósta-

sézájával jüttem igenesen az szárazon Petitbourgban, az

bolott Urunk az meghemlített helyen Danten Herczeg-

nél vocsoráltanak s háltanak is.

Az Felséghes Király érkezett Petitbourgban Взг- 2l

r'mé Herczeg - Asszonnyal, az özvegy D'Orlean Herczeg-

uével, az özvegy Herczegnével (kik is mind az F. Király

hintajában voltanak), 4 négy órakor estve, s ugyan me^h

is háltanak itt. — Urunknak penig helye Petitburgban
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nem lévén az hely szorossága miatt : az vízen tul nient

hálásra, az Praesidens Bajök nevü Udvarában.

25. Idején reggel, ugymint 5. öt órakor küldött el en-

gemet imicn az Praesidens házától Urunk az pósta-sézá-

val Párisban: várni o Felséghét; ö Felséghe penighebéd

után ugyan az meghemlített Continé Fejedelem-Asszony-

nyal, az Ozvegy Bourbon Herczegnével, ki is Anyja az

meghemlített Feje lelem-Asszonynak, az hajóra felülvén,

jüttenek négy órakor Párisban. Itt Urunk pósta-sézájára

ülvén, jütt igenesen Verszálybau, az Fejedelem-Asszo-

nyok peuig magok Udvarába mentenek. Ugyanezenn

az nap érkezett el az Felséghes Király és az egész Ud-

var is Verszálybau , indulván el (S F. Petitburgból ebéd

után.

26. Egész nap magánál maradott Urunk o Felséghe

Clanyiban.l

27. Egész nap magánál maradván 'ó Felséghe, ment hét

órakor estve az Várban, s jütt vissza tíz órakor écczaka.

28. Egész nap magánál maradott ö Felséghe, egész est-

vig ; estve hét órakor ment az várban, s jütt vissza 10. tíz

órakor écczaka az Várbúl.

29. Reggel kilencz órakor ment Urunk ö Felséghe az

Várban az F. Király felkelésére ; innen kijüvén, ment ö

Felséghe Gróff Tuluzzal ugyan az Grróff Tuluz hintajá-

ban Marlínban. Ezenn az Пар vadászott az Felséghes Ki

rály az Marlini erdó'ben szarvast; s semmit sem fogatta-

nak el, s jüttenek vissza késo estve Marlínbúl Ver-

szályban.

30. Sehova sem volt Urunk 'ó Felséghe, egész nap ma

gánál maradott Clanyiban, hanem estve 7. hét órakor

ment az Várban, az honnan is écczaka 10. tíz órakor

visszajütt.

31 Sehova sem volt o Felséghe egész hét óráig estve ;

7. hét órakor ment az Várban, az honnan is visszajütt 10

órakor Clanyiban.

Novomb.i. Egész nap magánál maradott Urunk Ö Felséghe

Clanyiban, az szokás szerint hét óráig estve; hét órakor

ment az Várban, az honnan is visszajütt 10 órakor.
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Reggel kilencz órakor ment Urunk ö Felséghe az 2.

Várban az F. Király felkelésére, s ebédelt ö Felséghe

Dansó Uramnál. Ezen az nap délután két órakor ment az

F. Király Marlínban egy holnapig való lakásra az egész

Udvarral, az hová Urunk is elment — szokás szerint — 4

órakor Marechallus Teszével s Marki Pompädurval az

Urunk 'ó Felséghe hintajában.Az hintóval én Marlínbúl

visszajüttem Clanyiban.

Reggel kilencz órakor én az Urunk lovaival men- з.

tem Marlínban az vadászatra, rnivel az F. Király ez nap

vadászott szarvast ugyan az Marlini Parkban az maga

kutyáival. Az vadászat kezdó'dott 11. tizenegy órakor, s

tartott hét óráig. Az szarvast elfogattatták, ki is hároni

esztendó's volt; az szarvát extraordinariusnak találták,

mivel egyfelól csulya volt, s csak két ága volt. Innen

visszajtittenek.

Az Felséghes Király szarvast vadászott az Marlini 5.

Parkban az maga equipagiájával,az szokoít udvari rend-

del. Ez estve éczczaka jtitt Urunk б Felséghe Marlínbúl

Clanyiban hálásra.

Reggel 7. hét órakor ment Urunk az pósta-sézán o.

Párisban, innen penig ebédre visszajütt Marlínban, ugyan-

azon pósta-sézán.

Szent-Germenyben ment Urunk szarvast vadászni 7.

az Dümen Herczeg equipagiájával ; maga Dtimen Herczeg

es Grróff Tuluz is jelen volt az vadászaton. Innen vissza-

tértek Marlinban az vadászat után.

Az Felséghes Király vadászott szarvast az Marlini 8.

Parkban az maga equipagiájával, az holott is az egész

Uri rend jelen volt.

Urunk G-róff Tuluzzal volt szarvast vadászni az Fel- 12.

séghes Király epuipagiájával,az Verszály korülvaló çse-

réken.Ez nap az F. Király orvosságot vett, vadászni nem

volt ki.

Urunk Gróff Tuluzzal volt ki puskázni foglyokra s 13.

fáczánokra, az Verszályi nagy Parkban.

Urunk ment Marlinbill egy Szent-Oin nevü hely- u.

ben Detrém Herczeghez ebédre, az holott is egynehány

Urak voltanak.



- 334 -

И)

15. Az Marlini nagy Parkban vadászott az Felséghes

Király szarvast az maga equipagiájával, az holott is az

egész Uri rend jelen volt. — Ezen az Vadászaton volt

ki elöször Berri Herczegné ; miótátúl fogva az Herczeg,

az Ura niegh-holt: azótátúl fogva vadászatra nem volt

ki. Ugyan az Baváriai Elector is jelen volt az vadászaton.

17. Az Felséghes Király vadászott szarvast az Marlini

nagy Parkban az Dümen Herczeg equipagiájával, az ho

lott is az egész Uri rend jelen volt. Kezdették el az va-

dászatot délután fél órakor, s fogatták el az szarvast ha-

todfél órakor écczaka.

18 Reggel kilencz órakor Urunk jütt az maga pósta-

sézáján Marlinbúl Clanyiban az Missére, ebéd után penig

visszatért ö Felséghe Marlinban.

Az Felséghes Király vadászott szarvast az Marlíui

Parkban az maga equipagiájával, az holott is az egész

Uri s Asszonyi rend jelen volt lóháton és kocsin.

20. Urunk ö F. volt ki puskázni foglyokra s fáczánokra

Gróff Tuluzzal az Verszályi Parkban.

22. Az Felséghes Király vadászott szarvast az Marlini

Parkban az maga kutyáival; az holott az Baváriai Elec

tor, Urunk, és az szokás szerint jelenlévo Urak s Dámák

is jelen voltanak. Berri Herczegné is más dámákkal lóhá-

ton volt az vadászaton.

23. Késo estve jütt Urunk ö Felséghe Marlinbúl Ver-

szályban hálásra.

24. Ebédelt Urunk ö Felséghe magánál Clanyiban,

ebéd után penig 11 órakor visszament Ö Felséghe Mar

linban : mivel ekkor vadászott az Felséghes Király az

Dümen Herczeg kutyáival szarvast az Marlini Parkban,

s Urunk is jelen volt az vadászaton.

26. Az Felséghes Király vadászott szarvast az maga

kutyáival az Marlini erdöben, az holott is az szokás sze

rint mind az Urak s az Dámák jelen voltanak.

27; Urunk ó' Felséghe volt ki az Verszályi nagy Park

ban foglyokra s fáczánokra puskával magánosan ; estve

tért penig vissza Marlinban.
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Az Felséghes Király vadászott az maga equipagiá- 29.

jával szarvast az Marlini Parkban, az holott az szokás

szerint az egész udvarbeli Urak jelen voltanak.

Az Felséghes Király s ugy az egész Udvar Marlin- Decemb.

bul visszajütt Verszályban, s Urunk is Marlinbúl vissza-

jüvén, ebédelt az Várban Dansó Uramnál, s ebéd után

penig ment ö Felséghe Párisban bálásra.

Reggel 8. nyolcz órakor visszajüvén б Felséghe Pá- 2.

risbúl, Missét hallgatott magánál Clanyiban; az Misse

után penig pósta-sézájára ülvén ö Felséghe, mentünk

Rambulyéban Gróff Tuluzhoz, hat napig való vadászátra.

Ugyanezen az nap délután mentki puskával fáczánokra

ö Felséghe.

Az Burbon Herczeg kutyáival voltanak ki az Urak 3-

szarvast vadászni, s ugyanezen az vadászaton volt jelen

az Üzvegy Burbon Herczegné Saroloa Kisasszonnyal

és más egy Dámával lóháton az vadászaton.

Egy részi az Uraknak rókát, s más részi penig vad- 4

disznót volt vadászni, — Urunk penig puskával volt ki

fáczánokra s foglyokra. Ezenn az estve érkezett el az

Baváriai Elector is Rambulyéban, s ugyan ezenn az

estve kezdettek el egy lanczknecht nevü kártya-játékot,

az mely játékot is nagy summában jáczodták, úgy hogy

gyakran egy kártyára is tettenek fel háromszáz 300.

vagy több dupla-aranyat. S vocsora után penig minden-

nap mind az musika, mind penig az külömb-külömbfele

kártya-játék megh volt, s az Urak többire négy 4. nagy

asztalhoz voltanak.

Az Felséghes Király equipagiája vadászott szarvast, 5-

az holott is az egész Rambulyéban levo Uri rend jelen

volt. Az üzvegy Burbon Herczegné Saroloa Kisasszony-

nyal s Gróff Szent-Germenyné Asszonnyal lóháton volta

nak az vadászaton.

Az Burbon Herczeg equipagiájával voltanak ki 6.

szarvast vadászni az fellyebb meghnevezett Uri Rendek,

s minden vadászátra penig 11. tizenegy órakor reggel

mentenek ki az erdöre.
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~i- Némely részi az Uraknak ment ki szarvast u'zctni

az F. Király equipagiájával, némely részi penig idején el-

jütt vissza Rambulyébúl Verszályban, vagy penig kiki

magához. — Ezenu az nap sem az Dámák, sem penig az

Elector nom volt ki szarvast fízetni; az Elector fáczáiio-

kat volt ki lövöldözni, Urunk penig Gróff Tuluzzal s

Burbon Herczeggel s más Urakkal ki voltanak az

szarvast üzetni. — Az vadászat utáu ebédeltenek, s ebéd

után penig kiki visszajütt Verszályban, vagy magához.

— Itt voltanak, 1. az Uraknak nevei: az Elector, Urunk,

Burbon Herczeg, Gróff Saroloa Urfi, testvér-ocecse Bur

bon Herczegnek, ki is Királyi vérbííl való Fejedelem, —

Gróff Tuluz, Danten Herczeg, Laföllyad, Dura, Sülyi

Herczegek, és más mintegy harminczig 30. való Gróffok

és Márkiak. 2. az Dámáknak penig az nevei : az Oz-

vegy Burbon Herczegné, annya az Herczegnek, Saroloa

Urfinak és Kisasszonynak ; az iffju Burbon Herczegné,

menye az fellyebb nevezett özvegy Herczegnének, s fe-

lesége peaig ugyan az fellyebb megnevezettHerczegnek;

Szent-Germenyné, Godránné Gróffnék és más Dámák is

itt voltanak, úgy,hogy mikor asztalnal voltanak : számok

ötvenre feltölt 50. ; s ezen az nap mind eloszlottanak. Mi

is Urunkkal (S Felséghével visszajüttünk hálásra Cla-

nyiban.

8 Reggel 7. hét órakor ment Urunk tí Felséglie az

Verszályi Farochialis-Templomban communicálni ; innen

igenesen visszajütt Clauyiban, magánosan ebédelt, s

egész nap is magánosan volt 'ó Felséghe.

9, Egész nap magánál maradott Urunk б Felséghe

Clanyiban.

Ю. Reggel 10 órakor ment ki Urunk ii Felséghe az

nagy Parkban fáczánokat lövöldözni egyedül maga.

li, Tizenegy órakor ment ki pósta-sézán Urunk Gróff

Tuluzzal nyulakat üzetni ugyan az Gróff sinkorattta-ku-

tyáival, s áz vadászat után ebédelt Urunk az Gróffnál.

12. Reggel 9 órakor ment '6 F. az Várban az F. Király

felkelésére. s ebédelt Pompadurné Asszonyomnál.
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Reggel 9. kilencz órakor pósta-sézájára ülvén Urunk 13.

ö Felséghe, nient Rambulyéban szarvast vadászni Grróff

Tuluzzal.

Délután 3 órakor érkezett megh Urunk ö Felséghe u.

Rambulyébúl Clanyiban.

Egész nap magánál maradott Urunk ö Felséghe 15.

Clanyiban.

Reggel kilencz órakor ment Urunk ö Felséghe az 16.

Várban az F. Király felkelésére, s ebédelt ö F. Dansó

Uramnál, s estve kilencz órakor jütt vissza Clanyiban.

Magánál ebédelt Urunk tí F. Clanyiban, s egész nap 17.

magánál maradott ö Felséghe.

Tizenegy órakor ment ki Urunk ci F. az Verszályi 18.

nagy Parkban fáczánokat lövöldözni egyedül.

Clanyiban ebédelt Urunk öFelséghe magánál, 3 ora- 19.

kor penig ment az Várban Companiában. — Ezelött

való nap, ugymint die 18, öt 5. órakor estve hozott az vi-

lágra D'Orlean Herczegné egy Leányt.

Az Felséghes Fejedelem reggel 9. kilencz órakor 20.s

ment azVárban az F. Kirâly felkelésére; az Várbúl niiml-

járt visszajütt az Fejedelem, s vadászó-kontoeétfelvévén,

ment ki ö F. az Verszályi nagy Parkban fáczánokat lö

völdözni. Ugyanezenn az nap volt ki az Baváriai Elector

is ebben az Parkban fáczánokra, az egész Királyi-vér-

bííl való Fejedelmekkel. Az vadászat után ebédelt ö F. öt

5. órakor estve.

Egész nap magánál maradott ö Felséghe Clanyiban, 21.

s magánál is ebédelt ö Felséghe.

Reggel Urunk ö Felséghe ment az Várban az F. 22.

Király felkelésére, ebédre penigh visszajütt ö Felséghe,

s egész nap magánál maradott ö F. Clanyiban.

Reggel 9. kilencz órakor ment Urunk IS Felséghe 23.

az F. Király felkelésére, s az Kápolnabeli Misse után

visszajütt ö F. Clanyiban, s ugyan Clanyiban is mara

dott 8 F. egész nap.

Reggel 7. hét órakor pósta-sézájára ülvén Urunk o 24.

F., ment az szarvas-vadászatra, de mivel igen nagy fagy

#

22
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volt,nem íízethettenek szarvast. Innen visszajüvén Urunk

ö F., ment fáczánokat löni az Verszályi nagy Parkban.

25. Egész nap magánál maradott Urunk ô F. Clanyi-

ban, s ugyan itt is ebédelt ö Felséghe.

26. Egész nap magánál maradott Urunk ö Felséghe

Clanyiban. — Sehova sem volt Ö* F. egész nap.

27. Tizenkét órakor ment Urunk '6 Felségbe Párisban,

az Dansó Uram házában. Curszilyó Uramnál ebédelt ö

Felséghe, ki is Feleségestül volt; s ugyan itt is halt ö F.

28. Egynehány visitât tett ö Felséghe az városban,

estve penig az Operara ment, az holott is Telemacot re-

praesentálták. Innen igenesen Clanyiban jütt vissza ö

Felséghe hálásra.

29 Egész öt óráig magánál maradott Urunk ö Felséghe

Clanyiban, 5. öt órakor penig ment ö F. az Várban, az

Companiában. Jütt vissza az Várbúl 10. tíz órakor écz-

czaka.

30. Ebédelt Urunk ö Felséghe magánál Clanyiban, s

egész nap is magánál maradott ö Felséghe Clanyiban.

31. Az Felséghes Fejedelem magánál ebédelt Clanyiban,

s négy 4. órakor délután penig ment '6 Felséghe az vár

ban Companiában, s jütt vissza 10. tíz órakor écczaka.

Vége.

Martius habet 31. D. Prima est Dies Jovis. 15. Dies

Jovis. 29. Dies Jovis.

Aprilis habet 30. D. Prima est Dies Solis. 16. Dies

Solis. 29. Dies Solis, ultima est Lunae.

Majus habet 31. dies. Prima est dies Martis. 15. Dies

Martis. 29. Dies Martis, ultima est Jovis.

Junius habet 30. dies. Prima est dies Veneris. 15.

Dies Veneris. 29. Dies Veneris, ultima est Sabbathi,

Julius habet 31. dies. Prima est dies Solis. 15. dies

Solis. 29. dies Solis, ultima est dies Martis.

Augustus habet 31, dies. Prima est dies Mercurij. 15.

Dies Mercurij. 29. Dies Mercurij, ultima est Veneris.

September habet. 30. Dies. Prima est dies Sabbathi.

15. dies Sabbathi, 29. dies Sabbathi, ultima est Solis.
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October habet 31. dies. Prima est dies Lunae, 15. dies

Lunae. 29. dies Lunae, ultima est dies Mercurij.

November habet 30. dies. Prima est dies Jovis. 15.

Dies Jovis. 29. dies Jovis. Ultima est Veneris.

December habet 31. dies. Prima est dies Sabbathi.

15. dies Sabbathi. 29. dies Sabbathi, ultima est Lunae.

Januarius habet 31. dies. Prima est dies Lunae. 15.

dies Lunae. 29. dies Lunae, Ultima est Mercurij.

Februarius habet 28. dies. Prima est dies Jovis. 15.

dies Jovis. 22. dies Jovis, ultima Mercurij.

22*



Diarium Anni Millesimi Septingentesimi

Decimi Quinti. 1715.

jannarius Egész nap Clanyiban maradott Urunk ö Felséghe,

1- hanem ebéd után 5. öt órakor ment csak ö Felséghe az

Várban,s jütt vissza 10 órakor écczaka.

2. Kilencz órakor ment Urunk az Várbau azFelséghes

Király felkelésére, s ugyan ebéden is maradott megh ö

F. az Várban Ville Roa Herczegnél, s jütt vissza ö F. az

Várbúl 10 órakor écczaka.

3. Tizenegy órakor pósta-sézán ment ki az Verszályi

nagy Parkban fáczáuokat lövöldözni, s az Vadászatrúl

tért vissza ö Felséghe negyedfél órakor, s ebédelvén, ment

ö F. hatodfél órakor az Várban. Jütt vissza 9. kilencz

órakor écczaka.

4. Urunk ö F. ebédelt Clanyiban, ebéd után penig 4.

négy órakor pósta-sézájára ülvén ö Eelséghe, ment Pá-

risban hálásra az Marki Dansó Uram házához.

5. Hat órakor Urunk ö F. induit megh pósta-sézán

Párisbúl Santillyi felé, ki is tíz mélyfoldnyire vagyon

Páristúl, Burbon Herczeghez vadászatra; azúton azUrak

lói'a ültenek s szarvast íízettenek ugyan az Herczeg equi-

pagiájával, s estvére visszatértenek Santillyiban. Az szar

vast penig el nem fogattatták.

6. Az Urak tengeri-nyúlakat mcntenek ki lövöldözni

az fölöstököm után, Urunk penig egész nap helyben ma

radott.

7. Az fölöstököm után az Urak vaddisznót és farkaso
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kat voltanak vadászni. Ezen az estve érkezett el az Ba-

váriai Elector és Gróff Tuluz Santillyiban.

Az Baváriai Elector equipagiájával vadásztanak az 8.

Urak, az mely vadászaton az Ozvegy Burbon Herczegné

is Saroloa Kisasszonnyal kinn voltanak, s a szarvast el

is fogattatták.

Az Burbon Herczeg equipagiája vadászott szarvast, 9.

az mely vadászaton az egész Santillyiban levo Urak je-

len voltanak. Ezen az nap betegedett megh az özvegy

Herczegné is. Gróff Tuluz az Vadászat elött eljütt Santily-

lyibúl Verszályban, Urunk penig az vadászat után pós-

ta-sézájára ülvén, jütt bálásra Clanyiban.

Az Felséghes Király vadászott szarvast az Marlini io.

Parkban az maga equipagiájával, az holott is Urunk ö F.

jelen volt.Ez écczaka halt Urunk ö F. Clanyiban.

Hatodfél órakor reggel hintajában ülvén Urunk,ige- u.

nesen ment Párisban, itt penig mindjárt pósta-sézájára

ülvén ó' F., ment igeiiesen Santillyiban az vadászatra, s

érkeztünk el 10. tíz órakor Santillyiban, ki is 14. tizen-

négy Franczia mélyfoldet tészen ; itt fölöstököinözven o

F.,ment ki 11. tizenegy órakor ugyan reggel az vadászat

ra. Ez nap az Elector epuipagiája vadászott, és semmit

sem fogattatbattanak el. Míg az Urak az vadászaton vol

tanak : addig az Herczegné betegen az eg6sz ott levo Dá-

mákkal elnient Paris felé. Az Elector is az vadászat után

mindjárt elment Cluban. Azelött való nap penig, ugy-

mint 10. tizedik, mig Urunk Verszályban volt, addig

Santillyiban Lakadalmat laktanak, mivel az Burbon Her

czeg Apothecariusa az ifju Herczegné Frau-Czimmerét

vette el; s ugyanott Santillyiban adták Ököt öszve, s hálat-

ták is el ököt.

Tíz órakor az Urak,az kik még Santillyiban marad- 12.

tanak, szarvast mentenek ki az Burbon Herczeg equipa

giájával üzetni, azkit el is fogattatták. Innen vi sszajüvén,

Urunk ö F. pósta-sézájára ülvén, jütt Párisban hálásra

Dansó Uramhoz.—Itt ebben az Santillyi útbanvoltak het-

venig való Uri két renden való személyek, az kik is

négy nagy asztalra voltanak ; itt volt az Baváriai Elector,
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Urunk ö F., Burbon Herczeg Feleségestííl, Gróff Tuluz,

Gróff Saroloa Úrfi, ki is testvév-occse az Herczegnek,

Saroloa Kisasszony és az özvegy Herczegné, Annya az

Herczegnek, Saroloa Urfinak, és Saroloa Kisasszonynak ;

Danten Herczeg, ki is egy Anyátúl való az özvegy Her-

zegnével, Grróff Tuluzzal,DümenHerczeggel ésD'Orleans

Herczegnével ; Dura Herczeg Feleségestííl, Dumiel Her

czegné, és más Urak és Dámák. Az Dámák mind eljüttc-

nek az özvegy Herczegnével 11. tizenegyedik, az Urak

penig kettonként s hármonként oszlottanak el; ki azUd-

varhoz jiitt, ki penig együvé-máshová. Az Urak Santillyi-

ban nappai mulatták magokat az vadászuttal, s écczaka

penig az kártyajátékkal s az Comédiával, mivel minden

écczaka repraesentáltanak actákat.Ezen az estve Santily-

lyibúl elérkezvén Urunk Párisban, volt az özvegy Her

czegné látogatására, ki mindeddig is beteg.

13. Ebéd elött s Misse után volt Urunk két nagy képe-

ket nézni egy képirónál. Innen visszajüvén ebédelt '6 Felsé-

ghe Curszilyó Urammal és Asszonyommal, ebéd után pe

nig négy órakor visszajütt '6 Felséghe Clanyiban há-

lásra.

14. Kilencz órakor ment Urunk ö F. az Vârban az F.

Király felkelésére, s ebédre penig visszajütt Clanyi

ban. Délután jütt Rátky György Colonellus Uram Der-

só'fi Bálint és Letenyei Uraimékkal együtt Clanyiban —

Urunkhoz.

ir,. Urunk ö Felséghe ebédelt Clanyiban, ebéd elött pe

nig volt IS Felséghe az Várban, az F. Király felkelésére.

16. Egész nap magánál maradott Urunk ö F. Clanyi

ban. Engemet ö Felséghe küldött ez nap Párisban, holmi

Commissiót véghez vinni.

17. Ment Urunk ö F. reggel 9. kilencz órakor az Vár

ban az F. Király felkelésére, s ez nap ebédelt ö F. Ville

Roa Herczegnél.

18. Urunk ö Felséghe ebédelt magánál Clanyiban, s

egész nap is magánál maradott '6 Felséghe.
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Reggel kilencz 9. órakor ment Urunk ó' Felséghe 19.

az F. Király felkelésére, s ebédclt ö F. Vademont Feje-

delemnél.

Ebédelt Urunk '6 Felséghe Dansó Uramnál az 20.

Várban.

Urunk 'ó Felséghe ebédelt magánál, ebéd után penig 21.

volt ö F. bat lovas hinten sétálni az Verszályi nagy

Parkban, az Marechallus ....*) házát nézni.

Tizenegy órakor ebédelt Urunk 'ó F. magánál Cía- 22.

nyiban, ebéd után penig ment ki puskával ö Felséghe

az Verszályi nagy Parkban.

Kilencz órakor reggel ment Urunk ö Felséghe az 23.

F. Király felkelésére, s ebédelt Ö F. Ville Roa Her-

czegnél.

Urunk ö F. magánál ebédelt Clanyibai;,s csak késo 24.

estve ment 'ó F. az Várban.

Clanyiban ebédelt Urunk, s ebéd után penig Dansó 25.

Uramnál ment ö F. Párisban.

Ebédelt Urunk ö F. az Saxoniai Electornál Dansó 26.

Urammal és más Úri rendekkel, ebéd után penig vissza-

jütt ö F. Verszályban. Párisban ment ö F. az Dansó

Uram hintaján, vissza penig az magáén jütt ö F.

Ebédelt Urunk '6 Felséghe Clanyiban, s ebéd után 27.

penig ment 6 Felséghe az Várban.

Kilencz órakor ment Urunk az várban az F. Király 28.

felkelésére, 11. tizenegy órakor penig az Marlini erdöben

az F. Királlyal szarvast vadászni, ugyan az Király equi-

pagiájával.

Tizenkét órakor déllyest volt Urunk 'ó Felséghe az 29.

Verszályi nagy Parkban fáczánokat lövöldözni, s az pus-

kázásrúl visszajüvén ö Felséghe, ebédelt késo estve.

Hét órakor reggel ment Urunk az magapósta-sézá- 30.

jan Rambulyéban szarvast vadászni; az honnan is ugyan-

azon az estve visszajtitt (i Felséghe Gróff Tuluzzal.

Marlinban volt Urunk (S Felséghe az szarvas-vadá- 81.

szaton, az vadászat után penig ebédelt Ö Felséghe Grófl

Tuluznál Verszályban.

*) A név hiányzik.
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Februarius Urunk magánál ebédelt Clanyiban, s csak hét óra-

-1' kor estve ment ö Felséghe az Várban.

2. L'Abbé Dansó IJram ebédelt Urunknál Clanyiban, s

egész nap magánál maradott '6 Felséghe. — Ez nap

voltam az Várban az processiót nézni, az holott az Fel-

séghes Király az Szent-Lélek-Orderen levö Fejedelmek-

kel s Hcrczegekkel járt processiót, ahhoz illendö Cere-

monia-Köntösten, mivel ez az nap volt innepje az Or-

dernek.

Kilencz órakor ment Urunk ö Felséghe az Várban

az F. Király felkelésére, s ebédelt Ö F. Ville Roa Her-

czegnél.

4. Urunk ó' Felséghe ment Rambulyéban. Ez nap volt

ki fáczánokat lövöldözni ; s másnap penig szarvast ú'zet-

5. tenek az Urak, harmadik nap penig vaddisznót voltak

vadászni az Urak, Urunk penig fáczánokat volt ló'ni.

6. Ugyanezenn az nap az vadászat után vissza is jttttenek.

Itt volt Gróff Tuluz, Burbon Herczeg, és más Uri tze-

mélyek.

7. Kilencz ora elött volt Urunk az F. Király felkelé-

sén, onnan penig igenesen ment '6 F. Marlinban szarvast

vadászni. Az vadászat után ebédelt '6 F. Gróff Tuluznál.

8. Magánál ebédelt Urunk Clanyiban, s ez nap sehová

sem volt ö F.

9- Eret vágatott Urunk o F. Ez nap adott Urunk Mar-

ki Dansó Uramnak Feleséghestül és Delboffné Herczeg-

Asszonynak ebédet, ugyan Clanyiban.

10- Л^Не Roa Herczeg és Kurszilyó Uram feleségestííl

volt vocsorán Urunknál Clanyiban.

il- Reggel volt Urunk az F. Király felkelésére, onnan

penig igenesen ment Marlinban szarvast vadászni ; az

vadászat után penig ebédelt Gróff Tuluznál '6 F.

12. Tizenegy órakor ment Urunk ö F. az Verszályi

nagy Parkban fáczánokra; innen visszajüvén, ment б F.

hét órakor az Várban az Companiában.

is. Ez nap sehova sem volt ö Felséghe Clanyibúl.
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Az F. Király felkelésére volt Urunk, onnan penig и.

ment ö F. Marlinban szarvast vadászni; az vadászat

után penig ebédelt (S Felséghe Gróff Tuluznál.-

Tizenkét órakor déllyest ment Urunk ö Felséghe az 15.

Várban. Ez nap nem ebédelt (S Felséghe.

Clanyiban ebédelt Urunk o Felséghe, ebéd után pe- 16.

nig ment ó' Felséghe az Várban.

Az Felséghes Király felkelésére ment Urunk, s ebé- 17.

delt <S Felséghe Ville Roa Herczegnél.

Az Felséghes Király felkelésére volt Urunk ö F. is.

Onnan az maga hintaján ment ö F. az Marlini Parkban

szarvast vadászni. Innen visszajüvén, ebédelt ö Felséghe

Marechallus Teszénél.

Az Felséghes Király adott elsö audientiát az Persiai 19.

Ambassadornak ; Ö Felséghe Trónusában ült, az egész

Királyi-vérbül való Fejedelmek, Herczegek, Urak és

Fejedelem-Asszonyok penig azon az nagy Galleriában

voltanak, kiki gazdagon és kövesen felöltözve, maga az

Felséges Király is,— úgyhogy az o Felséghén levó'Gyé-

mántok érnek tizenegy milliom s otszázezer forintot:

11,500,000 flor. Az Delfinus mindjárt Ö F. mellett volt, s

megh D'Orléans Herczeg, s azután az többi vérbeli Feje

delmek: ugymint Sarter nevü Herczeg-Úrfi, ki is az D'Or-

leans Herczeg fia, Burbon Herczeg, Gróff Saroloa Uifi

az Burbon Herczeg öcese, Conti nevü Fejedelem, ki is

sógora Burbon Herczegnek, Dümen Herczeg, ki is bal-

felól való Fia az F. Királynak, azaz Szeretójétííl valú ;

Domb nevü Fejedelem, és Gróff Doó, Fiai Dümen Her

czegnek, és Gróff Tuluz, ki is öcese Dümen Herczegnek

és balfelöl való Fia az F. Királynak. Ezek az Fejedelmek

mind czifrán és kövesen voltanak két felöl az Király

mellett. — Ezen az audientián volt az Baváriai Elector,

az Saxoniai Elector, és Urunk ö F. Az többi Fíí-rendek is

mind czifrán voltak az audientián. Az Ambassador lóliá-

ton jütt be az Király belsó' Udvarában trombita-szóval,

az udvaron által penig gyalog ment az audientiára. AzF.

Király Quardiája mind ujonnan volt felöltözve s fegy-

verben állott az Ambassador jövetelikor. — Ugyanezen
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az nap Verszálybúl Párisba tért az audientia után az

Ambassador, Urunk penig Gróff Tuluzzal és Burbon

Herczeggel Rambulyéban ment vadászni.

20. Szarvast üzettenek az Ui'ak, az vadászat után penig

ebédeltenek, s ebédtül felkelvén penig, kiki visszajütt

Verszályban.

21. Az F. Fejedelem az F. Király felkelésére volt. Innen

o F. ment Marlinban szarvast üzetni, az holott is az F.

Király szokás szerint az egész Udvarral jelen volt. Az

vadászat után ebédelt '6 F. Gróff Tuluznál.

22. Urunk ö Felséghe 8 órakor hat lovas hintón meat

be Verszálybúl Párisban, s ugyanezen az nap vissza is

jütt ö Felséghe. — Ez nap az Saxoniai Electornak két

fó-ember-szolgája ölte meg egymást duellumban;egyikc

Lengyel Sztaroszta, másik penig Német volt.

23. Reggel 7 órakor Urunk Rambulyéban ment Gróff

Tuluzzal szarvast üzetni, az honnan is estvére visszajütt

ö Felséghe.

2t. Egész nap magáuál maradott Uruuk 'ó F. Cla-

nyiban.

-5- Àz Felséghes Király felkelésére volt Urunk, s az

szokott órakor penig ment '6 F. Marlinban szarvast

üzetni, az holott az F. Király szokás szerint az egész ud-

vari renddel vadászott.Az vadászat után Urunk ebédelt

Gróff Tuluznál.

-z- Magánál ebédelt Urunk Clanyiban, ebéd után ment

ö F. csak az Várban.

-7. Ment Rambulyéban Uruuk ö F. szarvast üzetni ;

ugyanezen az nap vissza is jütt ö F. Verszályban.

Az F. Király felkelésére volt Urunk. Onnau Mar

linban ment ö F. szarvast üzetui az F. Királylyal. Az

vadászat után ebédelt ö F. Gróff Tuluznál.

Melius. Ez nap sehová sem volt Urunk '6 F. Clanyibúl.

2. Az Felséghes Király felkelésére volt Urunk ö F.

Onnan visszajütt Clanyiban ebédre, ebéd után penig hét

órakor ment vissza '6 Felséghe az Várban az Compa-

niában.
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Az Felséghes Kirâly felkelésére volt Urunk ö F. Ez з.

nap ebédelt Marechallus Teszénél, s késo estve jiltt vissza

Clanyiban Ö F.

Hét órakor pósta-sézájára tilvén ö F., ment Rarabu- 4.

lyéban. Ez nap az Urak vaddisznót vadásztanak. Másnap 5

penig szarvast üzettenek.

Ez nap is ugyan vaddisznóra voltanak az Urak 6.

ebéd elött, ebéd után penig kiki visszajütt Verszályban.

Itt nem igen nagy Compánia volt ezúttal, mivel csak

egynehány közönseges Ur volt.

Az Felséglies Király felkelésére volt Urunk ö F. i.

Innen az szokott órakor Marlinban ment ö F. az F. Ki-

rálylyal szarvast ú'zetni, az honnan visszajüvén, ebédelt

Marechallus Teszénél.

Ebédelt Urunk (5 F. magánál Clanyiban, ebéd után 8.

penig 2. két órakor ment ó' F. az Udvarban.

Reggel az F. Fejedelem ment az Rambulyei erdöben 9.

szarvast üzetni, az honnan is ugyanazon estve visz-

szajütt.

Magánál ebédelt Urunk ö F. Ebéd után 2. két ora- ю.

kor ment ö F. az Várban praedicatióra.

Az F. Király magán eret vágatván: az F. Fejede- u.

lern Gróff Tuluzzal és más Urakkal mentenek szarvast

üzetni az Verszály körül való cseréken ; az szarvast elfo-

gatván, lóháton jíittenek vissza az erdörül.

Ebéd után ment Urunk ö F. az Verszályi nagy 12.

Parkban fáczánokat löni. Ebéd elött penig sehova sem

volt öF.— 6 órakor estve ment '6 F. az Várban.

Az F. Király felkelésére volt Urunk ö F., s ebédelt i3.

az Várban.

Reggel kilencz órakor ment Urunk ö F. az F. Ki- u.

rály felkelésére. Oniian ment ö F. az Marlini Parkban

szarvast üzetni, az holott is az F. Király az szokás sze-

rint az egész Udvarral jelen volt; s az vadászat után ebé

delt ö F. Urunk Marechallus Teszénél.

Idején reggel 11 (?)órakor ment Urunk az maga pos- 15.

ta-sézáján Párisban. Ugyanazon az estve vis^za is jütt ö

F. Párisbúl.



— 348 —

16. Az F. Király felkelésére volt Urunk б F.

17. Urunk ö F. ment az Várban ebédre Marechallus

Teszéhez.

18. Az F. Király felkelésére volt Urunk ö F. Chinan

ment б F. az Marliiii I arkban szarvast üzetni, az Uolott

is az F. Király jelen volt. Az vadászat után ebédelt ö F.

Marechallus Teszénél.

19. Reggel pósta-sézájára ülvén Urunk ö F., ment az

Rambulyei erdöben szarvast üzetni, magánosan, mivel

r Grróff Tuluz rosszul érzette magát az azelött való napi va

dászat után. Az szarvast el nem fogattuk, s ugyanazon

az estve vissza is jüttünk Rambulyébúl Verszályban.

20. Az F. Király felkelésére volt Urunk ö F., s ebédelt

o F. Marki Dansó Uramnál.

21- Az F. Király felkelésére volt Urunk ö F. Onnan az

Marlini Parkban ment б F. szarvast üzetni. Az vadászat

után ebédelt ö F. Marechallus Teszével.

22. Csak délután 2. két órakor ment Urunk б F.

az Várban praedicatióra.

23. Reggel idején ment Urunk ö F. pósta-sézán az Ram

bulyei erdó'ben szarvast íízetni Gróff Tuluzzal. Ugyan

azon az écczaka ott is háltanak ö Felségeik.

24. Reggel 9 órakor érkezett meg Urunk ó' F. Rambulyé

búl. Ruháját változtatván ö F. Teszé Uramnál: az F. Király

felkelésére ment ö F.Ebéd után penig négy órakor ment ó'

F. pósta-sézán Párisban hálásra. En ezen az nap az koté-

len-tánczolóknál voltam. Ugyanott Párisban halt ö F.

Dansó Uramnál.

25. Reggel Missét hallgatván Urunk 'ó F. Teszé Uram-

mal: indultanak megh az Marechallus Teszé hintajában

Sever nevü Udvar-házhoz, mely is az Detrem Herczegé ;

itt lévén Vademont Fejedelem az maga szarvasra való

equipagiájával : mentenek Urunkék egynehány napot

mulatni az vadászatban. Ez az Udvarház Páristúl 14

mélyfoldnyire vagyon. Az fele-utat az Teszé Uram lo-

vain tettük, az felét penig az F. Urunkén, mivel egy

Clev nevü faluban vártanak bennünket ; s hat órakor

estve érkeztilnk Severben.
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Reggel 8 órakor mentenek ki Urunkék szarvast 26.

íízetni Vademont Fejedeleinmel: maga Vademont Fejede-

lem sézában volt az szarvas után, mivel igen köszvenyes,

Urunk penig és más Urak lóháton. S estve késón jütte-

nek vissza az vadászatrúl, s semmit sem fogattattanak.

Ezenn az vadászaton volt Urunk, Vademont, Subiz, De-

pinoa Fejedelmek, Marechallus Teszé és Marki Malyboa,

(ki is az Ország Fo-Kincstartójának az Fia).Ezekis bar

man ugyanazonn az estve jüttenek oda, mikor mü.

Délután az Urak özet voltanak ki löni, s löttenek 27.

bármat. Az iffju Continé Fejedelem-Asszony, ki is egy

testvér Burbon Herczeggel, gyermek-ágyban esvén, fiat

szült, kit is Gróff La Marsnak neveztek.

Az Urak semmit sem csináltanak egész nap.Ugyan- 2«.

ezen az nap jütt vissza Szubiz és Depinoa Fejedelem Se-

verbííl Verszályban.

Idején reggel mentenek ki az Urak szarvast íízetni, 29.

egész nap kinn is voltanak, de az szarvast el nem fogat-

tathatták.

Urunk ö Felséghe Marechallus Teszével ugyan az 80.

eló'bbi Commoditáson jütt vissza Párisban, idején reggel

elbucsuzván Vademont Fejedelemtííl. Urunk ez nap fttr-

deni volt; az fürdés után egy visitât té vén, azmagapósta-

sézáján visszajütt Clanyiban hálásra.

Magánál ebédelt Urunk Clanyiban, és csak ebéd 31.

után ment Ö Felséghe az Várbeli Kápolnában praedica-

tióra.
Reggel 9. kilencz órakor ment Urunk ö F. nyula- APril¡s

kat íízetni az Marki Szenteran nevü sinkoranta-kutyái-

val, az holott is Gróff Tuluz jelen volt. Az vadászat után

ebédelt Urunk az Várban Gróff Tuluznál.— 22. Martijbú-

csuzott elaz Baváriai Elector azFelséghesKirálytúl dél

után, s az F. Király adott neki elmenetelekor fél milliom

aranyat, adóssága megfizetésére.

Ebédelt Urunk magánál. Ez nap nem volt 'ó F. az F. 2.

Király felkelésére, hanem 7 órakor ment 'ó F. az maga

pósta-sézáján Párisban; hálásra vissza is jütt IS. F.

Az F. Király felkelésére volt Urunk Ô* F. Ebédelt 8.
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Teszénél, az déllyesti praedicatió után penig ment ö F.

az F. Királylyal az Verszályi nagy parkban kerecsenek-

kel s ölyvökkel madarászni.

4. Az F. Király felkelésére nem volt Urunk. Az szokott

órakor penig ment ö F. az F. Királlyal az Maldini Parkban

szarvast üzetni. Ebédelt ö F. Clanyiban, hat órakor pe

nig ment ö F. Párisban ; hálásra vissza is jütt ö F. Ezen

az napon vétetett be Domb nevü Fejedelem — ki is az Dü-

menHerczeg nagyobbik,ugymint tizenhat esztendíís fia —

az Párisi Parlamentumban. Ugyanezen az nap reggel ki-

lencz 9. órakor holt megh az Mathesist tanító Mes-

terünk.

5. Urunk ebédelt magánál Clanyiban, s csak ebéd után

ment ö F. az várban az praedicatióra.

g. Az F. Király felkelésére ment Urunk ö F., s ebédelt

Teszénél.Ez nap, ugymint délután két 2. órakor mustrálta

megh az F. Kir'ily az maga gyalog Franczia ésSvajczer

Quardiáját.

7- Magánál ebédelt Urunk ö F.,és csak ebéd után ment

(5 F. az várban, az Kápolnabeli praedicatióra.

8. Az F. Király felkelésére volt Urunk; onnanMarlin-

ban az szokás szerint mentenek vadászni. Vadászat után

ebédre visszajütt ö F. Clanyiban, ebéd után penig ment

б F. Severben, Vademont Fejedelemhez vadászni, s inast

nem vitt ö F. magával.

il. Verszályban láttunk egy csudálatos állatot, kinek

az feie részi majom, az feie penig oroszlán; ki iskülömb-

külombféle mesterségeket mívelt.

12. Délután 3 órakor mentem Párisban az Urunk hin-

tajával, ö Felségét várni.

13. Az Sz.-Márton kapujánál várván Urunkat, érkezett

el o F. Vademont Fejedelemmel és Maréchal Teszével Se-

verböl, ugyanaz Vademont Fejedelem hintajában 7 óra

kor estve; ott maga hintajára ülvén ö F., igenesen vissza

jütt ö F. Verszályban.

14. Az F. Király felkelésére volt Urunk ö F., s ebédelt

Marechallus Teszénél.

15. Magánál ebédelt Ö F. Ez n'ap nem volt az F. Király

\
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felkelésére. Délután 3 órakor ment ö F. póstá-sézán egy

udvar-házat nézni. Onnan visszajüvén, szállott le ö F. az

Várban.

Az F. Kirâly felkelésére volt Urunk (S F. Az szokott 16.

órakor penig ment ö F. az Marlini Parkban szarvast

uzetni az F. Királlyal. Az vadászatrúl igenesen Clanyi-

ban jütt « F.

Idején reggel ment el Urunk ö F. pósta-sézán ki- 17.

lencz melyföldnyire egy Clastromban, devotióját véghez

vinni.

Késo estve jütt vissza ö F. azon helybül. Ugyanezen 20.

az écczakán mentem Párisban hálásra.

Az Hollandus Ambassadornál voltarn praedicatióra, 21.

3 órakor penig Urunk parancsolattyábúl voltam Continé

Fejedelem-Asszony és Vademont Fejedelem látogatására;

ugyanezen az estve vissza isjüttemClanyiban.Ez nap volt ö

F.az F. Király felkelésére, s ebédelt ü F. Dansó Uramnál.

Egész nap magánál maradott Urunk 15 F. Cía- 22.

nyiban.

Nem volt Urunk ö F. az F. Király felkelésére, ha- 23.

nem délután két órakor ment ö F. az maga hintajan az

F. Király lovésére, ki is az Verszályi kis parkban fog-

lyokat s fáczánokat lóhátról lövöldözött.

Az F. Király felkelésére ment Urunk, s ebédelt Pom- 24.

padurné Asszonyommal.

Urunk ö F. ebédelt magánál Clanyiban, délután 25.

penig pósta-sézán ment ö F. Párisban. Ugyanezen az

estve vissza is jütt ö F. Clanyiban. Ez nap vomitoriumot

vettern bé.

Tíz órakor ment Urunk ö F. az Várban; onnan 20.

ment ö F. Marlinban az vadászatra, az vadászat után pe

nig ebédelt ö F. Marechallus Teszénél.

Sehova sem volt Urunk ö F. egész nap Clanyibúl. 27.

En penig ezen az estve mentem bé Párisban.

Urunk ö F. az Parochialis - Templomban gyónt 28.

mcgh, az gyónás után penig ment '6 F. az F. Király fel

kelésére. Ugyanezen az nap éltem én is Urvacsorájával
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az Hollandiai Ambassadornál Párisban, s ezen az nap

vissza is jüttem Verszályban.

29. Urunk nem volt az F. Király felkelésére ; 11 óra-

kor ment ö F. hat lovas hintón az várban, onnan igene-

sen ment ö F. az Marlini parkban szarvast vadászni az

F. Кirálylyal. Ebédelt penig ö F. Teszénél.

30. Az F. Király felkelésére ment Urunk ; s Clanyiban

ebédelt ó' F. Vademont Fejedelemmel, Marki Dansóval,

Marechallus Teszé és Marki Pompadur Uraimékkal. s öt.

5. órakor penig együtt mentenek az Várban.

Maju». i. Az Felséghes Király felkelésére volt Urunk IS F.

Ebédelt Teszénél, ebéd után penig ment ö F. Marlinban,

mivel az F. Király oda ment lakni az egész Udvarral

egy holnapig.Ugyanezen az nap ment el Gróff Tuluz az

ilíju Burbon Herczegnével az Burboni fürdó'kben.

3. Nyolczadtél órakor kezdödött el az napbeli Ecclyp-

sis, s tartott két óráig, ugy annyira, hogy az harmad-

része nem látszott az napnak. Ezen az nap ment Urunk

ö F. Marlinbúl Rambulyéban háláera.

4. Az vadászat után Rambulyébul Clanyiban jütt

Urunk ö F. ebédre, s ebéd után penig visszatért (S F.

Marlinban, azszarvas lábát praesentálni az Felséghes Ki

rálynal.

п. Marlinbúl jütt Urunk ö F. hálásra Clanyiban.

12. Ebéd után visszatért Urunk '6 F. Marlinban.

18. Volt Urunk ö F. Dümen Herczeggel az Sz.-Germe-

nyi erdóben szarvast íízetni. Az vadászatrúl visszájüvén

ö F., 9 órakor Clanyiban jütt 'ó Felséghe hálásra.

19. Ebéd után Urunk visszatért Marlinban.

23. Urunk ii F. ment Sorsi nevü faluban Ville Roa Her-

czeghez hálásra. Itt volt Marechallus Talard, Miniszter

Torszi, Gróff Konyi és más Urak.

24. Reggel nyolcz órakor mentenek ki szarvast íízetni

azF. Király equipagiájával az Szenar erdejében, amely-

nek is ugyan az Herczeg az Vadász-Kapitánnya, — s az

szarvast elfogatván, ebédre visszajüttenek ; s ebéd után
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penig Urunk visszajütt Marlinban, az F. Királynak

az szarvas-lábat praesentálni.

Volt Urunk Marlinbúl Jaj nevü Faluban Continé 27.

Fejedelem-Asszonyhoz, az honnan is 3 órakor ebéd után

visszajütt 'ó F. Marlinban.

Reggel 9. kilencz órakor induit megh Urunk ö F. 31.

pósta-sézán Marlinbúl, s ment Groboa nevíí erdöben, az

holott is 'ó Felséghe az Camaldulensesek Clastromja mel-

lett egy házat vett. Itt az liáznál ebédelt s halt is ó' F.

Ezenn az nap jtitt Urunkhoz Du Harle nevü Ur, ki is az

elébbeni Párisi elsö Praesidensnek az öccsi.

Reggel nyolcz órakor mentenek ki Urunkék azSze- Jn"ius

nar erdejében szarvast üzetni, ugyan az F. Király equipa-

giájával; az szarvast elfogatván, ebédre jütt öF. az Clast-

romhoz, ebéd után penig visszajütt ö F. Verszályban.

Ugyanezen az nap jütt vissza az egész Udvar is Marlin-

bvtl Verszályban.

Az Felséghes Király felkelésere volt Urunk, s ebé- 2.

delt Marki Karva nevü Úrnál, valâmely mezei Udvar-

házában az Markinak.

Tizjenegy órakor hat lovas hintón ment bé Urunk 3.

Verszálybúl Párisban Danten Herczeghez ebédelni, s

écczakára vissza is jütt ö F. Verszályban hálásra.

Nyolcz órakor pósta-sézán megindulván Urunk ö 4.

F., ment Petitbourgban Danten Herczeghez ebédre ; ki is

Verszálytill 7 melyföldnyire vagyon.

Mentenek ki az Szenar erdejében szarvast üzetni az F. 5.

Király equipagiájával 8 órakor ; ebédre visszajüttenek

Petitburgban. — Itt volt az Danten Herczeg Feleségestül,

Gróff Konyi és Gróff Düzé.

Három órakor reggel megindulván Urunk Petit- с.

burgbul: jütt Verszályban az F. Király felkelésere, s ebé

delt o" F. Marki Dansó Uramnál.

Az F. Király felkelésere volt Urunk ö F., s ebédre 8.

visszajütt Clanyiban, s ebédelt Marechallus Teszé Urunk-

kal; s ebéd után penig hat lovas hintón ment ö F._az

Camaldulensesek Clastroma mellett való Házában, az Ün-

nepeket eltölteni.

23
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12. Idején reggel 8. nyolcz órakor érkezett megh ô F.

Verszályban; 11. tizenegy órakor ment ö F. az Várban,

s ebédelt Pompadurné Asszonyomnâl. Ugyanezen az nap

ment az egész Udvar Marlinbân, s ugy Urunk ö Felsé-

gbe is.

15. Az Felséghes Király vadászott szarvast az Marlini

Parkban, az bolott is Urunk s az egész Udvari rend je-

len volt.

17. Volt Urunk ö F. Burbon Herczeggel szarvast íízetni

az Sz.-Prii erdôben, az honnan is ugyanazon nap vissza-

jiittenek Marlinbân.

18 Az Felséghes Király szarvast íízetett Marlinbân, az

bolott is Urunk az egész Udvari renddel jelen volt.

19. Az Felségbes Király mustrálta az Sandarm, Svali-

ser es az két Muskatéros Companiáját az Marlini Park

ban, az holott is az egész Uri rend s úgy Dámák, kik

lóbáton s kik penig sézában, voltanak nézni ; ki is három

órakor délután kezdödött el. Az Felségbes Király is lóhá-

ton volt.

21. Az Felséghes Király vadászott szarvast az Marlini

Parkban. Ugyanezenn az estve Urunk 6' F. az vadászat

után Clanyiban jütt hálásra, mivel ö F. orvossággal

akart élni.

23. Volt Urunk az Parochialis - Templomban gyónni

reggel 7 órakor, délután penig az Menageríben sétálni.

25. Az Felséghes Király vadászott szarvast az Marlini

Parkban az egész Udvari renddel ; mely szarvas is az F.

Király sézája elött fogattatta el magát.

26. Tíz órakor meghindulván Marlinbál, ment Urunk o

F. Párisban az maga pósta-sézáján, Curszilyóaé Asszo-

nyom látogatására. Innen ebédi'e ment ö F. Iszi nevü fa-

luban Continé Fejedelem-Asszonyhoz ebédre. Ugyan öt

órakor visszatért ö Felséghe Marlinbân.

2K. Az F. Király vadászott az Marlini Parkban, az hol-

lott is az egész Udvari Rend jelen люк az szokás szerint,

ki lóháton, ki penig sézán.

Julius i. Az Felséghes Király vadászott szarvast az Marlini

Parkban, az holott is az egész Udvari Rend jelen volt,
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mind Dámák, mind penig az Urak,—kik lóháton,kik pe

nig sézákon.

Reggel 3. három órakor induit megh Urunk ö F. 2.

Marlinbúl Rambulyéban, s ez nap ebéd után mentenek

ki puskával az Urak.

Három órakor reggel mentenek ki az Urak szar- 3.

vast üzetni, s nyolcz órakor penig vissza is jüttenek, s

délután penig puskákkal mentenek ki.

Hét órakor reggel Urunk ö F. visszajiltt Marlinban, 4.

mivel ezen az nap az F. Király is szarvast üzetett az

Marlini Parkban. — Rambulyéban volt Gróff Tuluz,

Burbon Herczeg, Urunk, Gróff Kónyi és más Urak.

Ugyanezen az nap ezek az Urak visszajüttenek Mar

linban.

Az F. Király mustrálta az Marlini Parkban az Mars 6.

mezején az maga négy Compañía Lovas-Quardiáját, s

i'igy az egy Lovas - Grânatéros Compániát, az holott is

az egész Uii rend jelen volt. Az F. Király lóháton volt,

s az Dámák penig kis sézákon voltanak. Delphínus is je

len volt hintón. Ugyanezen az nap Urunk Clanyiban jütt

hálásra.

Volt Ö F. idején reggel 7 órakor az Parochialis- 7,

Templomban az Confessiórá, ebéd után penig visszatért

ö Felsége Marlinban.

Az F. Király vadászott az Marlini Parkban délután 8.

4. négy órakor, az szokás szerint ; az holott is az egész

Úri rend jelen volt.

Az Felséges Király szarvast (ízetett, az szokás sze- 11,

rint, az egész Uri renddel.

Urunk 9 órakor megindulván, ment Rambulyéban 15.

Marlinbúl ebédre. Ebéd után vaddisznót voltanak ki va-

dászni.

Az Urak köztil ki vaddisznóra, ki penig fogolyra u.

ment ki lövöldözni ebéd után.

Szarvast mentenek ki íízetni nyolcz órakor, s elfo- 15.

gatván, ebédre visszajüttenek. Ebéd után penig kiki Mar

linban visszajiltt. — Itt volt Rambulyéban Gróff Tuluz,

23*
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Burbon Herczeg, Dura Herczeg, Gróff Kónyi és más

Urak.

16. Az Felséghes Király vadászott szarvast az szokás

szerint, mivel azelött való nap, ki is vadászatra való ren-

delt nap volt, iS F. orvosságot vett bé.

18. Gróff Tuluzzal és Burbon Herczeggel Urunk ö F.

ment Szent-Germenyen tul való mezöre, sinkoránta-ku-

tyákkal nyulat hajtatni : de Urunk és Burbon Herczeg

csak fáczánokat lövöldöztenek egész késo estig, déltííl

fogvást.

19. Az F. Király szarvast ú'zetett az Marlini Parkban

az szokás szerint; az bolott én nem voltam.

21. Az F. Fejedelem Gróff Tuluzzal ment ki vadászni.

Az Gróff nyulakat üzetett, Urunk penig foglyokat lövül-

dözött.

22. Az Felséghes Király az maga gyalog Regimentjét

mustrálta meg Marlin mellett az Tábor-helyen, az ho-

lott is az egész Uri rend jelen volt, ki lóháton, ki penig

sézán.Az F. Király az egész Musirán rangrul rangra ló

háton járt, s úgy lóháton lévén is masíroltatta ö F. elötte

az Compániákat.

23. Az F. Király vadászott az Marlini Parkban, az bo

lott is az egész Uri rend jelen volt.

24. Az F. Fejedelem ebédelt az F. Király Regimentjé-

nek Vice-Colonellussánál.Ugyanezennap azF. Király má-

sodszor is megmustrálta ököt.

20. Az F. Király vadászott szarvast az Marlini Park

ban, az holott is szokás szerint mind az két Renden

való Uri rend jelen volt ; az Dámák ko'zzül ki lóháton, ki

penig sézán.

27. Reggel 8. nyolcz órakor meghindulván Marlinbúl,

mentenek az Urak az Rambulyei erdtfben szarvast ú'zctni ;

az elfogatás után ebédre jüttenek Rambulyéban.

28. Az Urak vaddisznóra mentenek ki puskákkal,

Urunk penig fáczánokat s foglyokat ment ki lövöldözni.

29. Hetedfél órakor Urunk posta - sézájára tilvén, jütt

vissza Marlinban; àz ótban penig, ugyan az Rambulyei

erdöben, fáczánokat lött 'ó Felséghe. — Itt Rambulyéban
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voltanak Burbon Hei'czeg, Gróff Tuluz, Urunk ó' F.,Dura

Herczeg es más Urak, kik is ugyanazon az nap vissza-

jüttenek Marlinban, niivel az F. Király ezen az nap

szarvast üzetett az Marlini Parkban, az szokás szerint.

Az F. Király mustrálta az maga Regimentjét, ugyan- 81.

azon az helyen az holott azeltftt volt az Mustra; az mely

musirán az egész Udvar jelen volt. Az Fejedelem - Asz-

szonyok kik lóháton, kik penig sézákon voltanak.

Az F. Király szarvast üzetett az Marlini Parkban, Aug. l.

az holott is az egész Udvar jelen volt.

Az F. Fejedelem ment Vademont Fejedelemmel, 2.

ugyan az Fejedelem hintajában, az Szenar erdejében

szarvast üzetni, az Vademont Fejedelem equipagiájával.

Az vadászat után visszajüttenek Párisban. En az F. 3.

Fejedelem pósta-sézájával voltam az Vademont Fejede

lem udvarában, míg elérkeztenek; itt póstá-sézájáraülvén

'ó F., jütt Clanyiban hálásra, 11 órakor estve.

Volt Urunk '6 F. az Verszályi Parocbialis-Temp- 4.

lomban gyónni, s ebédelt ö F. magánál Clanyiban. Estve

volt ö F. visitât tenni az Várban, s hálásra visszajütt

Clanyiban.

Reggel nyolcz órakor ment ö F. Marlinban, az F. 5.

Király í'elkelésére. Ugyanezen az napon vadászott az F.

Király szarvast, az szokás szerint, Marlinban.

Reggel az F. Király felkelése után az Urak indul- 7.

tanak meg Marlinbúl, Rambulyébúl pósta-sézákon ; enge-

met Urunk ö F. az útból küldött vissza az flintájáért.

Ebéd után mentenek ki 4 órakor lóháton, fáczánokat s

foglyokat lövöldözni.

Ebéd után 1 órakor mentenek ki szarvast íízetni, s 8.

késo estve jüttenek vissza: de semmit sem fogattattanak

el. — Ez nap Urunk rosszul érzette magát.

Nyolcz órakor pósta-sézájokra ülvén az Urak, visz- 9.

szajüttenek Marlinban, mivel az Felséghes Király ezenn

az nap szarvast üzetett az Marlini Parkban, az szokás

szerint. Rambulyéban volt Gróff Tuluz, Urunk ö F., Gróff

Dottfór, ki is az Gróff Tuluz Fo-Lovász-Mestere, Marki

Doó és Lévi.
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lo. Az egész udvar Marlinbúl visszajütt Verszályban

ebéd után, s úgy Urunk is.

И- Urunk ö F. magánál ebédelt Clanyiban.

12. Ez nap is magánál ebédelt Urunk o F. Clanyibau.

13. Az Várban ebédelvén Jrunk Marechallus Teszénél :

jütt ö F. Clanyiban ruháját változtatni, s harmadfél

ora után penig ugyan az Marechallus Teszé pósta-sé-

zájára tilvén ö F. ment Párisban. Párisbúl penig az maga

pósta-sézáján ment ó' F. Santillyiban Burbon Herczeghez,

s érkeztünk el 9 órakorestve.—N.B. Az Persiai Ambassa-

dornak adott az F. Király búcsúzó Audientiát reggel 9

ora után.

14- Az Burbon Herczeg equipagiájával vadásztanak

szarvast.

15. Az Gróff Devrol equipagiájával vadásztanak ugyan

szarvast.

16- Vaddisznóra mentenek ki puskákkal, Urunk penig

délután két órakor ment ki foglyokat lövöldözni.

17. Az Burbon Herczeg equipagiájával való szârvas-va-

dászat után ebédre mentenek ugyan az Herezeg egy Ud-

varházában, ki is azonn az erdóben vagyon. Ebéd utáu

penig kiki elment magához, vagy penig az Udvarlioz,

mivel az F. Király rosszul érzette magát. Mi is ugyan-

ezen az nap visszajüttünk Verszályban hálásra. — Itt

Santillyiban volt Burbon Herczeg, Urunk ö F., Gróff

Devröl, Uoverni nevü Fejedelem, ki is Gróff Devröl

öccse, Uepinoa Fejedelem, Dura Herczeg és más Uri

rendek. Ugyanezen az nap Urunk volt az F. Király Ud-

varában.

18. Urunk ó" F. az F. Király felkelésére volt, s ebédelt

Gróff Tuluznál.

19. Az F. Király felkelésére volt Urunk ó' F., s ebédelt

Gróff Tuluznál, s délután mentenek ki az Gróff kutyái-

val nyulakat tízetni.

20. Az Felséghes Király felkelésére volt Urunk ö F., ki

is jobban érzette magát az betegségében. Ebédelt Urunk

Marechallus Ville Roanál, ki is elsoConsiliáriussa az Ki
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rálynak; három órakor penig ment o F. az Verszályi

parkban fáczán-fiakat lövöldözni.

Ment Urunk ö F. az Várban az F. Király felkelé- 21.

sére, s ebédelt is ö Felséghe az Várban.

Gróff Tuluzzal ment Urunk ci F. szarvast íízetni 22.

Verszálytúl 3 mélyfoldnyire az Trapi erdóben : de sem-

mit sem találtanak, s üresen is jüttenek vissza.

Délután az Verszály körül való cserjéken va- 23.

dászott Gróff Tuluz, ugyan az elébbeni való napikirály-

kutyáival; âz holott is sok Uri rend jelen volt. Ugy az

Ozvegy Herczegné is Leányostúl, azaz Saroloa Kisasz-

szonnyal együtt lóháton volt так. Az szarvast í'ogatták

el az Verszályi Ló-itató Toban. — Ez nap Urunk ebédelt

magánál.

Tizenegy órakor ment Urunk ó' F. az Várban, s 24.

ebédelt Ö F. Gróff Tulnznál. Ebéd után 3 órakor ment

ki Urunk ö F. fáczánokat lövöldözni. Kz nap vették éaz-

re, hogy az F. Királynak az czombját az Gangrena f'og-

lalta el, ki is mégb Marlinban érzette rosszul magát: de

sem az Doctorok, sem penig maga neni vette jól észre az

nyavalyáját, s nem is gondolták megb, hogy azután az

czomb lassu fájdalma után az Gangrena mutassa ki

magát.

Ki is Szent-Lajos napja volt, s az F. Király ünnepe. 25.

Igen rosszul érzette magát az F. Király, ugy annyira'

hogy (Confessiót is tévén 'ó F. még azelött való napi

ugymint 24.) estve 8. nyolcz órakor az Szent-Sacramen-

tumot hozzája is hozták, mint az haldokló emberekhez

szokták elhozni ; mindazáltal reggel 15 F. az Musikáso-

kat és egyéb rendeket, kik az ünnepi naprúl felicitálták :

kegyelmesen meghallgatta ; publice is ebédelt o F. —

Ez nap Urunk ö F. az Várban hált Pompadúr Uramnál.

Ez nap az F. Király igen rosszul érzette magát, ugy 26.

annyira, hogy desperáltanak is az Doctorok meghgyó-

gyulása feló'l; reggel elakarták az czombját vágni az doc

torok, de miv el nem biztatták ö F. teljes meghgyógyu-

lással, maga nem engedte megh, hogy elvágják, ezt fe-

lelvén: hogyha elvágják a lábát s úgy is meghal, inkább
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szereti, liogy ép testtel haljon megh. Ugyanezen az nap

búcsuzott el ö F. az cgész Fejedelem- Asszonyoktúl, az

egész Fejedelmektül, Uri Rendektííl, s Cselédjeitül : bo-

csánatot kérvén tú'lok, az Ur áldását kivánta reájok. —

Ez nap Urunk б F. ebédelt Pompadurné Asszonyomuál.

— Délután az F. Király jobban érzette magát, mivel az

Urunk ó' F. doctorának az orvosságát adták bé ö Felsé-

gének háromszor az maga doctorai ö Felséghének; mely

orvosság is mind a háromszor használt ci F.,ugy annyira,

hogy reménlettenek is meghgyógyulása felöl : de az F.

Király doctorai más orvosságokat adván bé neki, az

elébbeni nyavalya újobban el kezdetthatalmazni.Ugyan-

ezenn az eló'tt való nap declarálta az F. Király D'Or-

lean Herczeget Regensnek az iffju Királynak minoritá-

sában, míg majoritásra érkezik; Dümen Herczeget (ki is

Gróff Tuluzzal, D'Orlcan Herczegnével és az Ozvegy

Herczegm'vel fattyú-ágybúl azaz az F. Király második

Szeretojrtííl való Fiai s Leányi, mcdy Szeretójét az Urá-

túl eró'vel elvette, az Mont-Espan Herczegtú'l, kitül is

mar egy fija volt az Asszonynak) és az öreg Marechallus

Ville Roat Gubernátoroknak: egyiket Fönek, az másikot

Vicének, úgy az Ozvegy Continé Fejedelem-Asszonyt,

ki is fattyú -ágybúl, azaz Szeretojétül való Leánya az

F. Királynak, Vantadurné Herczeg - Asszonnyal együtt

Gubcrnánsm'knak tette ö F., az egyiket Fó'nek, az mási-

kat Vicének. — Ez napot, s úgy az elötte való napot is

egészen az devótióban és liolmi dispositíókban töltötte

el 8 F. — Urunk ó' F. ez écezaka is hált Poinpadúr

Uramnál.

27. Az F. Király igen rosszul érzette magát, ugy any-

nyira, hogy minden oraban várták az halálát,— és mar

sokan is elköltözködtenek az Várbúl, imide-amoda. Ez

nap Consultátiót tartottak az doctorok, az holott Doctor

Lang Uram is, Urunk '6 Felséghe doctora, jelen volt; az

holott exponúlván maga scnsüálját az Doctoroknak : az

doctorok nekie megköszöntek jó tanácsát és orvosságát,

kit is jónak találtanak ; az mely orvosság használt is az

F. Királynak, de minthogy nekik is vagyon oly jó or
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vosságok : az magokéval kivánnyák orvosolni & Felségét, s

meg sem mutatlák az F. Királyt Doctor Lang Uramnak.

Az mely consultátió is délután 5. öt órakor volt. Az con

sultado után penig mingyárt- egy Viperával fó'tt levest

adtak be ö F., kit is mindjárt kihánt, s me^introsszabbúl

kezdett letini öF. — Ez nap Urunk 0 F. ebédelt Vade-

mout Fejedelemnél, Szubiz nevü Fejedelemmel és Depi-

noa nevü Ozvegy Fejedelem-Asszonnyal, az melynek is

az Leányát Szubiz Fejedelem vette el. Ez nap is Urunk

o F. az Várbán hált, mivel minden oraban várták az F.

Király halálát; — mindazáltal egy szempillantásig sem

hadta el az esze ö F., hanem mindétig nagy mentis prac-

sentiával Istenes dolgokat, únádkozásokat, és nv'srendelé-

seket tett ö F.

Egészen despcráltanak az F. Király mar tovább le-

betö élete felöl, ugy annyira, bogy bárom 3. óránál töb-

bet : azaz 8 órátúl í'ogvást reggel, 12 óráig déllyest nem

gondoltanak, Uogy éljen ; s azért is, bogy sokan elköltöz-

küdtenek az várbúl. Urunk ¡5 F. is az Várbúl Clanyiban

jiitt cbédre, ebéd után penig posta - sézájára ülvén ö F.,

ment egy Valet de Chamberrel es egy Lakejjal az Ca-

maldulensesek mellett való mezei-házában '6 F. : nem

akárván jelen lenni abban az sokceremóniában, ki is az

F.Király halálakor fog lenni; másként (is),igen szomorú le

ven ö F., egy kevés iedig ki akarta vonni magát az sok

nép közzül, devótióját véghez vinni. — Ugyauezen az

nap is Mentenóné Asszonyom (ki is egy szegény Poeta

feleségébül, szép elméje által bé - insinuálván magát

az Királynál, az mint mondják bizonyosnak lenni,

titkon való Feleségévé lett (5 F., azaz conscientiose vette

el feleségül, két vagy bárom bizonyság elött: mivel pub

lice nem illett volua, s az Ország is, s úgy az egész Vér-

beli Fejedelmek opponálták magokat, bogy az Királyné

balála után oly közönseges Asszonyt végyen el:mondom,

ez az Mentenóné Asszonyom az, kihez is az F. Király

nagy Consideratióval volt, só't még majd löbbel, mint az

publice elvett Feleségi'hez, s i'igy azrecognoscata Király-

néhoz) — ment Szent-Czír nevíí Clastromban, kit is fun
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dált az szegény Nemes - emberek leányainak, az kiknck

magoktúl ki nem telhetik, azoknak az taníttatására ; az

holott is maga mint fundatrix az Regens, s az mely Le-

ány az Clastrombúl megyen kiférjhez: 1000. ezer tallért

adnak nekijegyben az Ciastrom jovedelméból. — Ugyan-

ezen ííz estve introducáltanak egy Marselyi Doctort az

F. Királyhoz, kit is az F. Király Doctorai nem akarta-

nak bébocsátani : de Burbon Herczeg és Gróff Tuluz eró-

vel bévezetvén Ö Felségéhez, orvosságot adott bé neki;

mely orvosság is jól kezdvén operálódni egész écczaka:

29. másnap reggel, ugymint 29. kiki reménlett az F. Király

meghgyógyulása feló'l, ugy annyira, hogy Urunknak is

irt Gróff Tuluz levelet, s Mentenoné Asszonyom is visz-

szajtitt erre az hirre Szent-Czírbúl ; de estve felé látván

az doctor, hogy az nyavalya igen elhatalmazott, s bogy

késón fogott az F. Király meghgyógyításához, s hogy

mar majd ölig elfoglalta az Gangrena, s az teste fekete-

dik : elbucsuzott s elment.

30. Ujobb levelet küldött Gróff Tuluz Urunk Ö Felsé-

gének az Felséghes Király meggyógyulhatatlansága feló'l,

s hogy reggel 4. négy órátul fogvást eszén sincsen, a igen

puffaszkodik, s hogy nem gondolják, hogy éljen délig,

nem várván egyebet az szémei béfogattatásánál. —

Mindazáltal délután három 3. órakor eszére jütt : de sen-

kit sem bocsátottanak bé az palotákban, mint azelött való

napokban.

31. Egész nap esze nélkül volt az F. Király, estve pe

nig 8 órakor adtanak be ö F. orvosságot, az milyet is

csak az extremitásban szoktak az betegeknek beadni:mi-

vel vagy meghöli, vagy penig teljességesen meghgyó-

gyítja az beteget; de minekelótte beadták volna ö F.

azt az orvosságot : àz agonizálók felett való imádságot

elmondották, s ugy adták be azután. — Ugyanezen az

nap jütt Urunk '6 F. Ordere, hogy idején reggel az ö F.

két paripájával induljak megh az Camaldulensesek mel-

lett való ö F. mezei-házában.

Sept. i. Vasárnap reggel az Felséghes Király 8. nyolcz ora

utánfélórával,azazkilenczedfél órakor lelkét jó Tererató
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jének visszaadván, ez világbúl 4. négy nap híjján 77.

hetvenhét esztendös korában boldogul és Istenessen ki-

múlt: hagyván az Királyságot az Onoka-Fijának, ugyan

oly idöben, mint az niicsodásban reájja maradott volt

az Attyátúl, 13. tizenharmadik Lajos nevü Királytúl, ki

ia 1638-adikban holt niegh. Halálakor az mostani megh-

holt Király 14. Lajos, öt 6. esztendös volt: mint aï mostani

élo Király is, ki is Onoka-Fia volt az idvözült Királynak,ot

5. esztendös és 7 holnapi, ki is 15. Lajos Király.— Tizenegy

órakor egy Urunknak szóló levelet várvánaz Várban: lát-

tam ö Királyi Felségét az maga ágyában kiterítve, mint mi-

kor az ember ágyában aluszik ; az fejében egy háló-süveg,az

kezében penig egyCrucifixue volt. Egész nap szabadvoltbc-

menni, megnézni Ö F. mindenféle Rendnek, Nemesnek s

parasztnak. Ugyanezen az nap délben az Urùnknak két

paripájával s egy Lo\ásszal meghindultam Urunkhoz ö

F.-hez, s érkeztem el 7.hét órakor estve.Egy ora mulváu

penig ö F. visszaküldött hálásra Párisban, magánossan ;

érkeztem el Párisban 12 órakor écczaka, mivel csaknégy

mélyfoldnyire vagyon Urunkhoz 'ó Felségéhez.

Reggel 9 órakor az Regens D'Orlean Herczeg jütt

Párisban az egész Vérbeli Fejedelmekkel az Parlamen-

tumban, az F. Király halálát hirére adni az Parlamen-

tumnak, és az Ország dolga felöl v^gezni. Az F. Király

Franczia és Svajczer gyalog Quardiája mind fegyverben

volt az Parlamentum körül, mikor az Regens benn volt

az Fejedelmekkel e«yütt. Ugyanezen az nap bontották

tel az F. Király testet, s be is füszerszámozták ; az szivét,

szemét, ágya-velejét, nyelvét s belit az egész belsô része-

ivel együtt kivették, s az szivét az Jesuváták Templomá-

ban, s az bélit és más belsô részit azAugustinusokTemp-

lomában vitték bó nagy pompával Párisban. Az testet

penig, minekutánna béfüszerszámozták volna, három le-

pedöben varták bé : az elsö fejér gyolcs, az másik viasz-

kos vászon, az harmadik is penig fejér gyolcs volt ; azu-

tán egy fa lapos koporsóban tették bé az testet, ki ala is

korpát tettenek bé az koporsóba. Ezt az koporsót egy

ólom-koporsóban tették bé, megh az ólom-koporsót egy

fa- lapos, vasas koporsóban tették bé, azkinek is 12 vas-
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fule volt, az kiiin az ember vihette az testet. — Az Ki-

rálynak az belsö nemes részeiben semmi nyavalyát nem

tapasztaltanak, hanem azt vették észre, hogy az Gang

rena vagy az fene az háta girincsín ment fei az fejében,

s az hónallya ala, s az ölte megh ; másképpen az belsö ré-

szei miatt mégh elélhetett volna ö F. 20 esztendeig, az

mint az Doctorok conjecturálnak.

Az Purlamentum és más rendbeli Ország-Tisztei és

az l'api-Rendek voltanak az F. megliolt Királyra szen-

telt-vizet hinteni.

Az Felséghes Fejedelem volt D'Orlean Herczegnek

és más Vérbeli Fejedelmeknek s Fejedelem-Asszonyok-

nak visitât tenni, s ugyanezen az nap vissza is tért ö F.

az maga mezei-házában hálni. — Az F. Királyt voltam

koporsójában kiterítve meghnézni, kinek is az fejénél két

testörzö volt, az lábánál penig két Heros, ki is gyász-

ban volt, egyik az Királyi-pálczát, az másik penig az

igazság pálczáját tartotta, ki is fekete materiaban volt

bétakarva. Az mely palotábán volt az test: hat hely volt

az holott délig meghszünés nélkül mondottanak misset,

délután penig éjjel-nappal szüntelen mondották azhalot-

tak felett való Officiumot.

Az iffjú Királyt akarták az Parlamentumban Ы*

vinni Párisban: de valami nyavalyája érkezvén, bétfüre,

az 9. kilenczedikre halasztották az elmenetelt.

Délután két 2 órakor az F. iffjú Király, ki is 171 5-

ben Lajos néven levo Királyok között 1 5-dik királylyá lett ,

ment el Verszálybúl az egész Udvarral Venczen nevíí

Királyi-házban lakni, ki is csak egy kis mélyfoldnyire

vagyon Páristúl ; az holott való lakás nem telik oly

nagy költsegben, mint az Verszályi. — Ugyanezen az

nap vitték el az idvezült F. Király testet is az Szent-

Deni Barátok Templomában, az holott is Attya helyéic

tóvén, as Attyát az boltban tették bé, ki is 72, hetvenkét

esztendú'tul fogvást fenn volt: szokáslévén az Királyt ad-

dig el nem temetni, valameddig az ntánna való Király

megh nem liai, s helyére nem teszik ; ki is az nagy ol-

tár mellett vagyon kitéve, feketével bársonnyal bévont
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koporsóban az Templomban. — Verszálybál écczaka 8.

nyolcz órakorvitték el szovétnekek világánál; elölmente-

nek az feketc lovas Muskatérosok, kettü - kettö egymás

mellett; azután az szürke lovas Muskatérosok, kettö egy

más mellett ; ezek után az Sandarm nevü Compánia, az

Sandarmbeli Compánia után az Chevaux-Leger azaz az

könnyü-lovasok Compániája marchírozott, kettö - kettö

egymás mellett; ezek után az F. Király nagy és kis es-

tállóbeli Inassai mentenek az estállóbeli és más Office-

rekkcl együtt, kinek-kinek szovétnek az kezében; —

ezek után az Vérbeli Herczegek hintaji mentenek ; ezu-

tán 3. nyolcz lovas gyászhintó volt: az elsö az kit az új

Király küldött, az másik, kiben az Fo-Lovász-Mester ев

Fö-nemes-ember szolgái mentenek az idvözült Király-

nak, az harmadik az kiben az test volt; ez mar nem hin-

tó, hancm bóltos koporsó forman csinált szekér volt, az

kiben szoklák itt az Királyok testet temetésre vinni, ki

is volt három, vagy harmadfél jó ölnyi magasságv, s

ugyanannyi hosszasságu, s másfél ölnyi szélességíí,— fe-

kete bársonnyal volt bévonva egész földig, ennek az kö-

zepin volt egy ezüst-materiábúl csinált kereszt, ki is

egyik végitül fogvást általmenvén az tetején, az hátulján

az földig ért, s úgy ezen az fejér ezüst-materia keresztül-

általment az szekér tetején, mind az két felöl az földet érte,

kinekisszélessége volt egyfélsing; az kereszt mellett két

felöl az Király Czímere volt levarrva, azaz egyfelöl is az sze-

kérnek kettö volt, másfelol is kettö; az három hintóbeli

nyolcz-nyolcz lovak isezenképen voltanakfelöltöztetve,kik

is egészen feketében voltanak felöltöztetve, ugy annyira,

hogycsak az szemeknek való lyuk voltmegh, azlovaknak

semmijét sem látták ki, nekik is az kereszt az homloko-

kon kezdödött el, s végigmenvén az hátokon, az földig

ért hátrúl, s tígy kétfelol is az oldalokon lemenvén az

földet verte, az mely kereszt mellett is mind az két felöl

két-két Király-Gzímerc volt; az Officerek Lovaiknak is

földig való fekete csujtárja, s magoknak penig földig való

palástja volt. Az test elött ment az 7 Provinciábúl való

7. hét Héró, földig való gyászban oltüzvén, az kik elött
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is 12. tizenkét trombitás ment gyászban ; az test mellett

penig ment gyászban öltözött Lovakon négy Udvari

Pap, s ugy az Papok mellett négy testörzö, kiknek is

az fegyverek hegyi az föld felé volt lefordítván; ezek

mellett penig mentenek az 100. száz Svajczer Quardia

közzu'l való Svajczerek, kik is 12. tizenketten voltanak.

— Az test után penig egy Compánia lovas Quardia, az-

az testörzö ment, négy-négy egy sorban, s kinek-kinek,

mind az fellyebb meghemlit'ett Rendeknek is, egy-egy

fejér viaszk-szovétnek volt az kezében. Hogy az Várbúl

elöször kiindultanak : elöl ment egy sereg szürke-Barát,

- utánnok penig az Missionariusok Serege, de az az két

rend nem ment tovább az testtel az F. Király Istálló-

jánál, ott az processiótúl elváltanak, s kiki maga Clast-

romában ment bé. Az testtel indultanak el 8. nyolcz

órakor estve, s másnap reggel érkeztenek el Szent-Deni-

ben, mivel igen lassan mentenek az testtel ; ki is nines

több Verszályhoz 6 kis mélyfoldnyinél. — Ezt az napot

ugyan oly csudálatosnak tartották az Francziák, mivel

mégh sobasem hallották, hogy azon az egy nap egy

helybül két király ment volna el : az egyik ele

ven, az másik penig halva; annyi nép is gyült volt, hogy

az utczákon alig fordulhatott megh az ember. — Az ifijú

Király elmenetelikor tallérokat hányatott az Népnek, ki

is szüntelen kiáltotta az éljen az Királyt.

N.B.Itt mikoron békességet csinálnak : ezek az hét Hé-

rók hirdetik ki Párisban trombita-szóval, az kik kozztíl

egy vagyon, az ki az Kiralyi-köntösbe, Korona fejében,

s az királyi-pálcza penig az kezében lévén, az Királyt

repraesentálja ; az Tanácsbéli U'rak és az Varos Tisztei

mind lóháton lévén, régi Római módra öltözven, az Vá-

rasnak az Nemesebb helyein publicálják az békes

séget.

16. Urunk ö F. parancsolattyábúl mentem hálásra Pá

risban, az pósta-sézával б Felségét várni.

17. Idején reggel érkezett el Ö F. Párisban, az Camal-

dulensesek mellett való mezei - házábúl. Ebédelt ö F.

Dansó Uramnál. Ebéd után három órakor ment 'ó F. Jaj
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nevü Faluban, Continé Fejedelem-Asszony látogatására ;

innen hálásra jütt ö F. Clanyiban.

Idején reggel induit niegh Urunk o-F. Clanyibúl 18.

Rambulyéban. Ez nap fáczánokat volt ö F. az Parkban

lövöldözni.

Vaddisznót voltanak ki az Urak vadászni. Délután, 19.

az vadászat után, Urunk fáczánokat lövöldözött.

Nyolcz órakor mentenek ki az Urnak szarvast 20.

ú'zetni,8 kesö estve jüttenek vissza az vadászatrúl.

Hatodfél ora után,azaz azMisse után,kiki elmentRam- 21.

bulyébúl ; Urunk ö Felséghe is Clanyiban jütt póstalo-

vakon. Itt volt Rambulyéban Grróff Tuluz, Mazaren, az

Dura Herczegek,és más az szokás szerint jele:ilévo Urak

is. — Clanyibúl Urunk ö F. ebédre jütt Párisban, ebé-

delt ö F. Dansó Uramnál, ebéd után penig jütt ö F. ige-

nesen az Camaldulensesekhez.

Urunk ö F. volt foglyokat lövöldözni délelott. 23.

Az Szenár erdejében volt Urunk fáczánokra. Az er- 26.

dön ö F. akadott az D'Orlean Herczeg Marki Defia nevü

Fo-Lovász-Mesterére, ki is ugyan az Herczeg equipagiá-

jával vadászott szarvast: evvel ö F. mulatta magát az

szarvas-vadászaton tovább két óránál, azután penig, mi-

vel Urunknak (vele) nem volt több lova egynél, fáczánokat

ment loiiî.

Urunk ö F. pósta-sézán ment Párisban, szállott ö F. 27.

Marechallus Teszénél, kinél is ebédelt és halt ö F.Ez na-

pot egészen visitákban töltötte el ö Felséghe.

Tíz órakor pósta-sézájára ülvén ö Felséghe, jütt 0 28.

F. ebédre az Camaldulensesekhez.

Ebéd után ment Urunk ö F. az Szenár erdejében, зо,

fáczánokat löni.

Ment Urunk ö F. az Camaldulbúl az maga posta- October з.

sézáján s maga lovain Rambulyéban ebédre. Ez nap fá

czánokat volt ö F. lövöldözni.

Az Urak ebéd elött mentenek ki szarvast íízetni, s 4 .

kesö estve jüttenek vissza.

Hetedfél'órakor Urunk ö F. az Missérül kijüvén, 5.

pósta-sézájára ült 8 F., s jütt vissza Camaldulban. Az úton
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az Verszályi nagy Parkban volt IS F. loni fáczánokat s

foglyokat. — Itt Rambulyéban csak az. szokás szerint

való Urak voltanak az Grróffal, kik is ugyanezen az nap

mind eloszlottanak. Maga is az Grróff visszajütt Pá-

risban.

7. Urnnk ö F. ment Szent-Maurban az Ozvegy Bur-

bon Herczegné látogatására, ki is két mélyfoldnyire va-

gyon Párishoz. Ez écczaka ugyan ott is halt 0F, — En

ncra voltam 'ó Felséghével.

8. Reggel 9. kileiicz órakor jütt ö F. Szent-Mórbúl. Ez

nap igen rosszul érzette ö F. magât, mivel az nyakfájás

esett ö Felséghére.

9. Ebéd után ment ô" F. az maga pósta-sézáján Rambu

lyéban, de nem Párison által, hanem más úton, az útnak

rüvidsége miatt; az harmadik részét az útnak pósta-lova-

kon vittük véghez, s késó'n estve értünk Rambulyéban.

Ez nap az Grróff nem jütt el.

10. Ebéd elött mentenek ki szarvast vadászni; az Grróff

csak az gyüllésre ment igenesen, az hol lora ültenek.

1 1 . Mivel az azelött való napi vadászat nem tartott sokáig

s nem is volt igen sebes: azért az Urak reggel kilenez

órukor mentenek ki más szarvast íízetni ; az elfogattatás

után ebédre visszajüttenek. Urunk ö F. ebéd után 4

órakor fáczánokat ment lôni az Gróff Rambulyei Park-

jííban.

12. Nyolczadfél órakor Urunk ó* F. induit megh Ham-

bulyébúl, s Verszályon által jütt (5 F. Párisban ; szállott

le Ö F. Marechallus Teszénél, s ebédelt penig Dansó

Uramnál. Itt ebédelt DetremHerczeg is; s halt ö F. Mare

challus Teszénél.

13. Volt ö F. D'Orlean Herczeg-Regensnél ; ebédelt pe

nig ö F. Gróff Tuluznál. Ez écczaka is Marechallus Te

szénél halt 6* F.

14. Tizenegy órakor meghindulván Párisbúl, jütt ö F.

az Ozvegy Herczegné látogatására Sz.-Mórban ; itt ebé

delt ö F., ebéd után penig 4 órakor az Marna vizéig az

Herczeg-Asszony hintaján ment, s ott hajócskán által-

menvén ó' F.. az maga pósta-sézájára ült, ki is az Viz
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partjáñ várta б Felséghét, s jütt Camaldulbaii há

lásra.

Urunk б F. ment ebédre Párisban, s ebédelt б Fel- ie.

séghe Pompadur Uramnál, s halt б F. Marechallus Te-

szénél.

Reggel 7. hetedfél órakor induit megh Urunk ö F. 17.

Párisbúl Rambulyéban, s igenesen ment ö F. az erdöre,

az hol gyüllüttenek öszve az vadászatra.

Reggel 8. nyolcz órakor mentenek ki ujobban szar- 18.

vast vadászni, s három órakor jüttenek vissza az vadá-

szatrúl. — Urunk ö F. reggel hat órakor ment ki fáczá-

nokat lövöldözni, s ugy&n az puskázásrúl ment б F. ige- '

nessen az szarvas-vadászatra.

Reggel 8. nyolcz órakor pósta-sézájára ülvén Urunk 19.

ö F., jütt igenesen Camaldulban hálásra. Itt Rambulyé

ban nem volt semmi extraordinarius Ur ezúttal, hanem

csak az szokás szerint való Urak.

Vágtanak rajtam eret, mivel az sülly kezdett há- 22.

borgatni; kiis elsö érvágás esett rajtam.

Reggel 7. hét órakor Szeredán pósta-sézájára ülvén 23.

Urunk ö Felséghe, ment Párisban ebédre. Innen penig

másnap, ugymint 24. ment Rambulyéban, az honnan is 24.

jütt ö F. vissza Camaldulban Szombaton estve hálásra. 26.

Ebben az útban nem lehettem ö Felséghével, az nyavalyám

miatt.

Urunk ö Felséghe vágatott eret magán. 28.

Ment б Felséghe ebédre Dü Harlé Uramhoz Grosbo- 29.

aban. Ez nap ebéd elcftt s ebéd után is löni volt б F. fá-

czánt s foglyokat.

Délután ment ki ö F. lóháton fáczánokat löni. 80.

Reggel idején, ugymint hatodfél órakor az kávé- si.

ital után ment b F. az ...*) mezöre Gróff Tuluzzal, s ugyan

az Gróff siencorantájival, nyulakat üzni; s ugyan ebédre

viszsza is jütt ö F. Camaldulban.

Pénteken, ugymint Mindszent - napja délután 3. há- Novemb.

rom órakor devótióját véghez viven, pósta-sézájára ült, s

*) A helynév kimaradt.

24
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jgenesen ment Rambulyéban : szándéka lévén ö Felségé-

nek, hogy secunda, ugymint Szombaton visszajujjön Ö

6, F.; de minthogy az következendö héten Szeredán vissza

kellett volna megint menni : az többi Urakkal ott mara-

9. dott ö Felségbe, s csak Szombaton, ugymint 9. Novemb

re, jiitt vissza ö F. Camaldulban. Ez nap Párisban ebé-

delt ö F. Marechallus Teszénél. En ebben az iitban sem

mehettem el ö Felséghével, mivel nyavalyámbúl mégh

teljességessen megh nem gyógyultam volt elmenetelikor

ö Felséghének.

18. Reggel 6. hat órakorUrunk ö" Felséghe pósta-sézájára

ülvén, ment bé ebédre Párisban Marechallus Teszéhez.

Ezen az écczakán megh is halt ö F. Marechallus Te

szénél.

14. Csötörtökön reggel Párisbúl hat ora után induit

megh ö F. Rambulyéban.Ez nap vaddisznót vadásztanak

az Urak.

15. Szarvast ûVettenek, s fogattattanak is el kettöt, s

kesö estve jüttenek vissza az vadászatrúl.

16. Szombaton reggel hét órakor Missét hallgatván

Urunk ö F., pósta-sézájára felülvén, jütt ö F. Párisban

ebédre, s ebédelt ö F. Teszé Uramnál. Ebéd után penig

visszajütt ö F. az Camaldulensesek mellett való mezei-

házában. — Ezzel az úttal Rambulyéban volt Gróíf Dev-

röl, ki is az Gavalleriának Generálissa volt, Gró£F Dev-

röly,ki is Lajtenant-Generális, Dura Herczeg, és az szokás

szerint jelenlevö Urak.

N.B. Párisban érkezvén Urunk ö F. s ruháját változ-

tatván, ment D'Orlean Herczeg látogatására ebéd elôtt.

20. Szeredán idején reggel az kávéital után, ugymint

hat órakor, pósta-sézájára ülvén ö F., ment bé Párisban

ebédre, s ebédelt ö F. Dü LfídHerczegnénél, holott is

Marechallus Teszé, Dansó,Detrem Herczeg, Kavóa Feje-

delem, és az özvegy Marechallus de Rochforné együtt

ebédelt 8 Felséghével. Ebéd után Urunk Teszével együtt

ment Pompadurné Asszonyomhoz ; innen mentenek Grófí

Tuluzhoz, onnan az özvegy Continé Fejedelem-Asszony-

hoz, ki is az idveztilt Király balfelöl való Leánya volt
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Onnan Urunk ment az özvegy Burbon Herczegnéhez, ki

is más bal-ágybúl, azaz más Szeretojétûl való Leánya

volt az F. Királynak, és egy testvér Dümen Herczeggel,

Regens D'Orléans Herczegnével, és Gróff Tuluzzal. Innen

'ó F. ment vissza 10 órakor écczaka Marechallus Teszéhez

hálásra.

Hat órakor reggel induit megh Urunk б Felséghe 21.

Párisbúl Ranibulyéban, s igenesen ment ö F. az erdöre,

az holott az szarvas-vadászatra való oszvegyülés volt.

Ott lora ülvén ö F., mi Rambulyéban jüttünk az sézával.

Tíz órakor reggel mentenek ki az Urak vaddisznót 22.

vadászni az De Broly Apátúr vaddisznóra való equipa-

giájával, de az idó'nek alkalmatlan volta miatt semmit

sem löhettenek.

Gróff Tuluz és az többi szokás szerint való vadásza- 23.

tokon jelen levö Urak, Urunk penig ment lóháton va-

dászva, Broly nevü" Apátúrhoz, ki is egynehány napra

invitálta Ö Felséghét.

Fáczánokat mentenek ki az Urak lövöldözni, az 24.

Misse és az fölöstököm után.

Hétfün vaddisznót vadásztanak, s fogattanak el egy 26.

négy esztendös vadkant, kit is négy korcs-kutya fo-

gott el.

Fáczánokat voltanak ki lövöldözni, s 26. voltanak 26. 27.

fölöstökömözni egy Mopu nevü Nemes-Embernél, az kié

az négy korcs-agár az ki az vaddisznót elfogta. — In

nen az fölöstököm után mentenek ki az fáczánokra.

Csötörtökön reggel 8 órakor az Urak sézára ülvén, 28.

az Vó-Czérnei Apátúrságbúl, ki is két mélyfoldnyire va-

gyon Rambulyétúl, mentenek az Rambulyei erdöben az

vaddisznó-vadászatra, az hova is Gróff Tuluz és más

Urak is érkeztenek 10 órára. Ez nap egész 3 óráig délu-

tán vadásztanak, de semmit sem ölhettenek. Az kutyák

az Broly Apátúréi voltanak, az kinél volt Urunk Vó-

Czernében. Ugyanitt volt az Marki Dudikúr, az Apátúr

báttya, ki is Grófl de Broly,—és más egy Nemes-Embejr.

Nyolcz órakor reggel mentenek ki az Urak szar- 2».

vast üzetni, s fogáttattanak el kettöt ; harmadikat is tízet-

24*
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4.

ê

tettenek, de el nem fogattatták; s jüttenek vissza az va-

dászatrúl késo estve.

30. Szombaton, azaz ultima Novembris , idején reggel

Missét hallgatván Urunk 'ó F., pósta-sézájára ülvén ö F.,

jütt Párisban ebédreMarechalíus Teszéhez, az holott Det-

rem Herczeg is ebédelt. Innen ebéd után 3 órakor meg-

indulván, jütt vissza Ö F. az Camaldulensesek mellett

való mezei-házában.

Decemb. Hét órakor reggel az kávé-ital után Urunk ö F. az

maga pósta-sézájára ülvén, menl Párisban. — Ez nap

ebédelt tf F., ugyan az Marechallussal, Marki Dansóval, és

Laföllyad nevíí Herczeggel és más Urakkal Detrem nevo

Herczegnél, ki is az Párisi Grubernátor. Innen az Confiné

Fejedelem-Asszony látogatásáva ment Urunk Ö Felséghe ,

az mely Fejedelem-Asszony az Király balfeM való Leá-

nya volt.

6. Hat órakor reggel pósta-sézájára ülvén Urunk ö F.,

ment Rambulyéban. Ez nap az Ггак vaddisznót vadász-

tí. tanak, másnap penig, ugymint Pénteken szai'vast va-

dásztanak. Errül az vadászatrúl igen késôn jüttenek az

Urak vissza.

7. Hét órakor az Misse u'cán megindult (5 F. Rambu-

lyébúl, s jütt '6 F. ebédre Párisban, s ebédelt '6 F. Mare-

challus Teszénél. Ebéd után penig visszajütt ö F. az me-

zei-Házában. — Itt Rambulyéban semmi oly nevezetes

Úr nem volt, banem csak azok, az kik rendszerint jelen

szoktanak lenni.

9. Marecballus Teszé jütt az Urunk mezei - házában

10. hálásra, — s másnap is, ugymint Kedden, egósz nap

Urunknál meghmaradott.

п. Kávét együtt iván ö F. az Marechallussal, kiki az

maga pósta-sézájára felült, s jütt Párisban. Ez nap ebé

delt Urunk Teszével és egy Valantinoa nevíí Herczeg

gel Szenfermon nevíí Lajtenant-Generálisnál. Hét órakor

penig estve ment ö F. az Özvegy Burbon Herczegné là

tpgatására.

12. Az szokott órakor induit megh Urunk Páriebúl Te

szé Uramtúl, az holott is hall ö F. mindétig, Rambulyé
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fêlé, s az útban azaz Verszályban hallgatott Misset. Ez

nap vaddisznót yadásztanak az Urak.

Kilencz órakor reggel az szarvas-vadászatrakimen- 13.

vén az Urak, jiittenek vissza négy órakor estve. Ez nap

semmit sem fogattathattanak. En ez nap az '6 F. visláival

voltam ki vadászni.

Az szokott órakor, azaz az hét órai Misse után, Urunk 14.

ö F. induit megh Rambulyébúl Párisban. Ebédelt ö F.

Marechallus Teszénél, Detrem nevû Herczeggel. Ebéd

után három órakor induit megh ö F. Párisbúl az mezei-

háza felé. Ezzel az úttal volt Rambulyéban Lafölyad ne-

víí Herczeg, Marki Torszi, ki is az meghholt Királynak

az külsö Országok dolgai iránt való Ministère volt, Gróff

Konyi, Marki Lévi Lajtinant-Generálisok, és más közön-

séges Urak is, az kik az vadászat kedvéért rendszerint

többire mindenkor jelen szoktanak lenui. — N. B. Urunk ó*

F. minden héten Szeredán megyen bé Párisban, s hál ö F.

Marechallus Teszénél, ki is egy házat egész mobíliával

adott ö Felséghének az maga Udvarában. Ezt az egész

napot visitákban tölti el ó' Felséghe. Rambulyéban

penig Gróff Tuluzhoz megyen '6 Felséghe Csötörtökön,

az mely nap többire majd mindenkor vaddisznót vadász-

nak '6 Felséghek. Pénteken szarvast íízetnek, Szomba-

ton penig kiki magához eloszol. Ez az út penig minden

héten egyszer esik megh.

Szeredán reggel Urunk öF. maga pósta-sézájára ül- 18;

vén, jütt bé Párisban. Ebédelt '6 F. Marechallus Teszé

nél. Ezt az napot Urunk ö F. egészen visitákban töltötte

el. Ugyanezen az nap érkeztenek bé az Inas-társaim Pá

risban.

Hat órakor reggel induit megh Urunk '6 F. Rambu- 19.

lye felé. Ez útban azaz Verszályban hallgatott ö F. Mis

set. Ez nap ebéd után az Urak fáczánokat mentenek ki

lövöldözni.

Hajtókkal mentenek ki az Urak tengeri-nyulakat és 20.

más apró vadakat lövöldözni, mivel ez napokban sem

vaddisznóra, sem penig szarvasra nem vadászhattanak az

rettenetes nagy fagy miatt.

•
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si. Szombaton reggel az szokott órakor azaz hét óra-

kor Misset hallgatván Urunk ö Felséghe, induit megh

Rambulyébúl, s igenesen jütt ô Felséghe Párisban az

Marechallus Teszé Udvarában, az holott is csak lovait

változtatván ö Felséghe, mindjárt elment az Camaldu-

lensesek mellett való Udvar-házában. — En nem men-

tem el 'ó Felségével, mivel az ünnep kedvéért Párisban

maradtam: de ebben is Istenera öSzent Felséghe megh-

gátolt, mert az harmadnapi hideglelés s ûgy az nátha-

hurut egyszersraind az ünnepekben ream j ittenek.

80. Az Felséghes iffjá Király jütt bé az Vintceni várbúl

Párisban az téli lakásra.



Anno 1716.

6. Januarij,ugymint Vízkereszt-napján Ilosvay Já- Januariue

nos Uram Camaldulban lévén, az Reformata Religiót ad-

jurálta, в az Ruinai Catholica vallást választotta lelkiis-

méretének igazán való megcsendesíto' tudományul ; az

mely ceremónián is Urunk Ö Felséghe Uraimékkal

együtt jelen volt. Ugyanezen az nap én is Párisbúl men-

tem Camaldulban fogadott hintón, mivel az betegség

igen elért volt, s az Urunk '6 Felséghe Doctora is Camal

dulban lakott.

Urunk ö Felséghe jtttt bé Camaldulbúl Párisban az 8.

F. ifFjú Király és az Herczegek látogatására, s szerencsés

uj esztendö napját kivánni.

Jütt 8 Felséghe Párisbúl Camaldulban hálásra. En 11.

ebben az útban nem kisírhettem el 8 Felséghét betegsé-

gem miatt.

Kedden reggel jütt Urunk Ö Felséghe CamaldulbúlFeb™ariue

Párisban, az Herczegek és Fejedelem-Asszonyok látoga

tására.

Ment ö Felséghe Rambulyéban szarvast vadászni 13.

Gróff Tuluzzal.

Rambulyébúl jütt Urunk ö Felséghe Párisban 16.

Szombaton reggel, Camaldulban penig késft estve.

Szeredán idején reggel ment Urunk i¡ Felséghe Pá- 19.

risban, s ugyan ott is halt ö F.

Rambulyéban ment Urunk '6 Felséghe szarvast va- 20.

dászni Gróff Tuluzzal ; az honnanis jütt öF. vissza Szom- 22.

baton estve Camaldulban Marechallus Teszével együtt.
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Mai linn.

2.

En ebben az útban sem kisírhettein el ö Felséghét, mivel

az betegségbol helyre nem állottam volt mégb.

26. Urunk ö Felséghe Marechallus Teszével volt pósta-

sézán Ville-nov nevíí Várasban egy mezei-háaat nézni.

Innen Marechallus Teszé vissza nem tért Urunkkal o

Felségével Camaldulban, hanem igenessen Párisban visz-

szament. — En ezen az nap lovaglottam elöször beteg-

ségemtol fogvást Urunk '6 Felséghe elött.

27. Urunk ö Felséghe volt ki foglyokra gyalog, egész

késtf estvéig; az hová is erotlenségem miatt el (nem) kisír-

tem ö Felséghét.

Idején reggel Urunk ö Felséghe parancsolattyábúl

voltam Szent-Mórban az Ozvegy Burbon Herczegné lá-

togatására s koszontésére, ki is négy mélyfolduyire va-

gyon Camaldultul ; de otthon nem találtam az Herczeg-

Asszonyt.

3. Délután Urunk ö Felséghe volt ki lóháton foglyo-

kat lövöldözni, s egész késo estvéig mind kimaradtunk '6

Felséghével.

4. Szeredán délelott érkeztem bé Párisban exercítiu-

munknak gyakorlására : mivel betegségemttíl fogvást

mégh benn Párisban nem voltam.

6. LaFauchéz Uramnál voltam azThevenot nevííUtczá-

ban, ki is bizonyos jövedelmeknek fizetö - mestere, mely

becsületes етЬзг adá kezemben Edes Atyám - Uram —

Viat (Viard?) Generalis Uram alkalmatossága által ide-

küldött — levelét. Ugyanezen áz nap voltam az Szent-

Germenyi vásárban az kotélen-tánczolókat nézni. Az ho-

lott is az többi között egy Olasz leány az kotélen min-

den pondustul kül két zászlóval olyan könnyen táu-

czolt s oly hirtelen forgatott két zászlót, s az lába között

oly hirtelen kapdosta által s megh által, külömb-külömb-

féle fig-urákat csinálván, s féllábon állván, s az térdjén

járván: hogy más az földön véghee nem vihette volna,

az micsodás dolgokat cselekedett; féllábon az kotélen

oly hirtelen meghfordult, hogy más az földön sem for-

dult volna megh oly könnyen, ugy annyira, hogy miuden

ember elcsudálkozott ¡w micsodás dolgokot vitt véghez.

\
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Az vallara felállatott egy tizenkét esztendös gyerme-

ket, s avval minden pondus nélkül tánczolt ; az gyermek

penig semmivel sem fogóczkodott, csak az két tenyeré-

vel szorította az leány fejét. Ugyanazon gyermekkel szin-

tén azon dolgokaE cselekedett, mint az zászlóval : félláb-

ra állott, térgyre állott, térgyen járt, az lába újjain

járt, s az lába hegyin az kotélen visszafordult. Ugyan-

ebben az Vásárban láttam két tigrist, három medvét,

négy majmot, két Egyptomi - macskát, s két tehenet az

kik közzül az egyikének hét lába volt, azaz az harina

az elsö jobb lapoczkájábúlsoldalábúlforrottki; s úgy há

rom farka is vagyon: az elsö lófark, az második disznó-,

az harmadik penig szarvas-fark. Az második tehénnek is

hét lába vagyon, az hárma ennek is az oldalábúl forrott

ki, s az lábán levo körmök hasonlatossok az kecske szar-

vaihoz.

Szeredán Párisból mentem Camaldulban az Ordo- u.

nancziára.

Urunk 'ó Felsége volt az özvegy Burbon Herczeg- 12.

nének látogatására Szent-Mórban, az holott is ebédelt '6

Felséghe Companiában. Az Herczegné maga penig az

fürdoben maradott egész nap az arena háborgatása

miatt.

Vasárnap délelott jüttem vissza Camaldulbúl Paris- 15.

ban, mivel az Ordinanczián tovább három napnál nem ma-

radunk.

Vasárnap délután mentem Párisbú! Camaldulban, az

Ordonancziára.

Marechallus Teszé jütt Camaldulbúl Urunkhoz há- 23.

lásra.

Délelott jütt vissza Marechallus Teszé Camaldulbúl 25.

Párisban. Ugyanezen az napon én is jüttem vissza Pá-

risban.

Urunk ö Felséghe jütt Camaldulbúl Párisban ; szál- Aprilis

lott le ö Felséghe az pósta-sézájárúl Vademont Fejede- 14'

lemhez. Ez nap seinmi visitât sein tett ö F., mivel estvo

hat órakor érkezett el '6 F.

-■
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15. Reggel öt órakor Urunk ö F. pósta-sézájára ülvén,

mentünk Rambulyéban. Ugyanazon az nap szarvast is

vadásztanak.

18. Ugymiat Szombaton Urunk ö F. öt órakor reggel

Rambulyébúl Tneghindulván, jütt Ö* F. Párisban. (N.B.

Cseterteken özeket voltanak vadászni, Pénteken penig

semmit sem csináltanak.) Ez nap volt ö F. D'Orlean Her-

czeg es Herczegné látogatására, s úgy az özvegy Her-

czegnének is; estve penig öt órakor visszament'ö F. Ca-

maldulban.

23. Urunk '6 F. jütt bé Párisban Marki Torszihoz ebédre,

ki is az megholt Királynak az külsö állapotok iránt való

Minisztere volt. Ebéd után ö F. ugymint ötödfel órakor

visszament Camaldulban, az hová én is, jóllehet renden-

kivül, elkisirtemö F., mivel egy kevéssé rosszul érzettem

magamat. (Rákóczi orvosa ugyanis Camaldulban volt.)

29. Urunk ö F. délután, ugymint Szeredán induit megh

Camaldulbúl Fontenblauban az vadászatra. Ide Ö F. inast

magával nem vitt el, mivel csak egy kis mezei-házában

szállottanak Gróff Tuluznak, ki is csak egy kis mélyfold-

nyire vagyon Fontenblóhoz, s az hely igen szoros lévén,

nem lehetett volna helyt adni minden embernek. Ide

Urunk ö F. csak egy Kammerdínert vitt el, mivel más-

nap, ugymint 30. hálásra vissza is jütt ö F. Camaldulban.

— Én penig ö F. Fontenblauban való elmeneteli elött

ugymint 29. visszajüttem Párisban, s más inast küldöttem

el helyemben.

Majus. 3. Vasárnap délután meutern Camaldulban az Ordi-

6. nanczulra, s jüttem vissza Párisban Szere lán re^gel.

12. Urunk Ö F. jütt Camaldulbúl Párisban. Ebédelt ii F.

Marki Dansó Uramnál, ebéd után penig '6 F. visszament

Camaldulban.

14. Az *) küldöttem levelet.

17. Délután, ugymint Vasárnap, mentem ismét Camal -

20. dulban Ordinancziára; az honnanis jüttem vissza negyed-

nap mulva, ugymint Szeredán reggel.

\

*) A czím niñee kiirva, de alkalmasint atyját érti. V. i), ssserzönek

mart. 5-iki naplójegyzetével. (376. I.)
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Vasárnap, úgymint Pünkösd napján, az Úr-Vacso- 31.

rájával éltemaz Angliai Ambassador Udvarában; s ugyan-

ezenn az Ambassadornál vettern fei az Úrvacsoráját Hus-

vétkor is.

D'Orlean Herczegné gyermekágyat fekvén, egy le- Junius

ányt hozott ez világra. 27

Urunk ö F. jütt bé Párisban hálásra, mivel másnap Julius

reggel, úgymint Szeredán, nyolcz órakor az Párisi Ercz- u'

Püspök, ugymint Cardinalis Noallje, az maga Kápolná-

jában confirmálta az papista, vallástan Ilosvai János

Uramot, kinek is az Kereszt-Apja Urunk Ö F. volt, s Ke-

reszt-Annya penig F. Asszonyunk volt : de az Fejedelem-

Asszony itt nem létele miatt egy szegény Asszonyt állí-

tottak elö az Ceremoniában az F. Fejedelem-Asszony he-

lyett. Urunk Ö F. ugyanezen az napon visszament Ca-

maldulban.

Urunk ö F. reggel 10 órakor Camaldulbúl érkezett 28.

bé Párisban, Prépost Brenner Uram látogatására. Ugyan

ezen az nápon délután három órakor vissza is tért ö F.

Camaldulban.

Prépost Brenner Uram vitette ki magát Camaldul- 29.

ban, az aernek frissesége kedvéért.

1. Septembris, ugymintKedden,jütt bé Urunk oF.Pá- septemb.

risban ebédre; ebéd után penig ment ö F. Szent -Clouban i-

az Ozvegy D'Orlean Herczegné látogatására. Onnan pe

nig ment ö F. az Porczelénna-manufacturában, ki is ugyan

Szent-Clouban vagyon, az hova én is elkisírtem ö Fel-

séghét. Ugyanezen az nap visszatért (S F. Camaldulban

hálásra, az hova én is elmentem '6 Felségével, Ordinan-

czián lévén.

Jiittem vissza Camaldulbúl Párisban. 7-

Urunk ö F. jütt bé kilencz órakor reggelCamaldulbúl 22.

Párisban. Ez nap volt '6 F. D'Orlean Herczeg-Regens láto

gatására s Detrém Herczegné látogatására. Az holott is

ebédelt 'ó F. Marechallus Teszénél. Ez nap I árisban hált

Ö Felséghe.
Szeredán reggel hat órakor induit megh Urunk '6 2 ••

Felséghe Párisbúl Chantillyiban, az holott is az egész
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Burbon Familia volt. Ezenn az écczaka ugyan ott is hált

ö F. Ez nap semmi vadászat nem volt.

N.B. L5. ugymint Kedden Urunk ö F. parancsolattyá-

búl egy lovat fogadván, mentem Chantillyiban az Herczeg

látogatására, ki is egy ütést vett volt az fején az lovafe-

jétül. Ugyaninnen való visszajüvetelemkor az lovam ve-

lem meghesvén, az fején fordult által, s ream düllött, az

mely alólisnagy nehezen vonhattamki magamat, shogy-

ha kemény sarum nem lett volna : minden kétség nélkül

az lábom ketté tort volna, s ki sem vonhattam volna ma-

gâmat az ló alól.

24. Cseterteken reggel hét órakor megindulvánChantilly i-

búl, jiitt Urunk <S F.Párisban pósta-lovakon ebédre. Ugyan-

ezen az litban is az pósta-ló meghesett velem az Fejede-

lem pósta-sézája eló'tt : de az Isten minden magam niegh-

sértésétííl megholtalmazott. Ebéi után penig három óra

kor meghindulván Párisbúl, jütt <5 F. Maréchal Teszével

postan Rambulyéban Gróff Tuluzhoz.

26. Ebéd után mentenek ki fáczánokat lövöldözni az

Parkban. '

20. Kilencz órakor reggel mentenek ki szarvast íízetni

AzSzarvas elfogattatása után penig fáczánokat mentenek

ki az parkban lövöldözni.

Octob. i. CsütÖrtökön reggel Missét halgatván Urunk <5 Fel-

séghe : jütt vissza Rambulyébúl Párisban. Ebé 1 után penig

visszameut '6 F. Camaldulban.

8. Urunk ö Felséghe jütt Camüldülbííl Párisban Grróff

Tuluzhoz ebédre, ebéd után penig Gróff Tuluzzal együtt

ment ö F. D'Orlean Herczeghez; onnan penig visszajü-

vén Ö Felséghe: visszatért Camuldulban. Ekkor igen

rosszul volt 8 F. az lábára valami daganatság mi-

att, ki is minden összel rea szokott o* F. lábára jilnni.

Novemb. Szeredán délután mentem Camaldulban Urunkhoz

ö Felségéhez Ordinancziára nyolcz napig.

24. Jüttem vissza délelott Kedden ö Felséghével együtt,

mivel Ramboulyéban ment o F. Gróff Tuluzzal vadászni.

Ez nap Párisban hált ö* F., hét órakor penig estve, volt

D'Orlean Herczegnél,
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Szeredán ebédelt (S F. Marki Torszinál, s onnan pos- 25.

ta-sézára ülvén ö F., ment Rambulyéban.

Jütt vissza ö F. Rambulyébúl Párisban Szombaton 2«.

délelott, s ugyanezen az napon vissza is tért '6 F. Camal-

dulbau hálásra.

Szeredán ebédre jütt Urunk o F. Camaldülbú'l Pá- Decemb.

risban, в ebédelt ó* F. Gróff Tuluznál. Ebéd után penig 2-

ment 6 F. Gróff Tuluzzal D'Orlean Herczeg-Regenshez, s

ugyanezen az nap vissza is tért '6 F. Camaldulban, az

bova én is elmentem ö Felségbével.

Szombaton jütt Urunk ö F. bé Párisban Maréchal- 5.

lus Teszével, ugyau az Marechallus hintaján, s szállott le

ó' F. az Marecballusnál. S ugyanezen az estve volt ö F.

D'Orlean Herczeg látogatására, — s ezen az estve is, ugy-

mint nyolcz órakor, mdult megh ö F. Párisbúl Camal

dulban hálásra.

Szeredán 2. két órakor délután jütt Urunk ö F. pos- 9,

ta-sézán Cainaldülbííl Párisban; szállott le Gróff Tuluz

nál. Ez nap volt D'Orlean Herczegnél '6 F., s ugyanezen

az estve vissza is tért Camaldülben hálásra. En ezen az

nap visszajüvén Camaldülbú'l, Párisban maradtam.

Szamedi je reçue les lettres de mon Paire et de 12.

ma Maire, pour mon depart.

Párisbúl délután mentem Camaldulban,Ordinancziára. 23.

Jelentettem megh azF. Fejedelemnek haza való szán- 28.

dékomat.

Jüttem vissza Camaldülbú'l Párisban ebéd elíftt. 8).
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Jannarius 30. January búcsuztam el az Felséghes Fejedelemtül

:,°- Camaldülben.

Februar. 5. Februarij voltam az Szent-Grermenyi vásárban,ki is

°' minden esztendöben egyszer hat bétig tart Párisban ; az

holott ismindenféle Curiositást láthat az ember. Az holott

is elöször egy Görögöt láttam, az ki az egö szenet úgy

ette, mint egy darab kenyeret, és az lángoló szurkot,

mint valami jó ízü* levest; az ki kétezer hatszáz s egyné-

liány fontot, azaz egész háromezer fontot felemel; az fe-

jét s az lábát két székre tévén: két vagy baron em

ber bizvást tánczolbat az basan, bogy az dereka megh

sem mozdul, söt a mikor akarja ugyanazon az embere-

ket az hasárul elhajítja; az földre hanyattast lefeküvén,

nincsen oly két erös ember, akármicsodás légyen, bogy

fülénél fogvást meghmozdíthassa az fejét; azhaján fogva

egy szamarat az földrül felemel, és más csudállatos dol-

gokat viszen véghez. — Ugyanezenn az nap láttam egy

más Strassburgumi Németet, az kinek egy csepp lába

térgyén felül, se kezei az könyöken alól, azaz öklei nin-

csenek : mindazáltal ugyan azon csonka kezekkel Isten

tudja mennyi fortélyokat viszen véghez, úgymint pennát

csinál, az toben az czérnát bévonja, írást s rajzolást

olyant tészen, hogy lehetetlen épkezííembernek oly szépet

csinálni; kártyázik, czimbabnon musikál, kuglizik, s mes-

terséges ütéseket tészen, Caukler-játékot játszik, puskát

toit s ki is lövi ; mindezeket az mesterségeket penig oly

szaporán s oly jól viszi véghez, hogy épkezu embernek
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lehetetlen volna vagy hamarébb, vagy szebben ; minden

héten penigh kétszer meg is borotválja magát.

Ugyanezen az vásárban láttam egy Anglus lovat,

az ki külömbnel külömb supernaturális dolgokat csele-

kedett : az órát, akármicsodás pénzeket, s akármicsodás

kártyákat mutatott az ember, mind meghmondotta iga-

zán, az pénzben hány poltura, az kártyában hány szeni

vagyon ; az színekben, az személyekben s az Királyok

neveiben distinctiót tudott tenni, s úgy is iszik, mint az

ember, s úgy is iszik sail, mint az kutya, alamisnát kér,

mikor penig vagy pénzt, vagy kártyát, vagy az órát

meghmondotta: annyit titott az lábával egy deszkán, az

mennyi poltura s szem vagy penig ora volt ; kinek-kinek

penig az pénzt visszavitte, ha az Ura megh nemmutatta

is az kié az pénz, azaz kittíl kérte volt kölcsön, vagy az

kivel vonatta az kártyákat.

Ugyanezen az vásárban láttam egy Török Galamb-

Academiát, az holott az Galambok, valamit az Mesterek

nekiek parancsolt, vagy ha nevén hítta ököt: oly szépen

szavát fogadták, mint az resonabilis allât ok; — pe-

csenyét forgatott, szekerét penig, az melyben tíz galamb

volt, egy galamb huzott, az mely galambot az biestere

százotven ezüst-Tallérra becsült; pálczán által ugrott,

mint az kutya, az személyekben s az Királyok neveiben

distinctiót tudott tenni. S ugyanezen az helyen, az mint

másutt is, láttam három kutyát, az kik egynehány csu-

dálkozásra méltó dolgok között, egynehány tánczot oly

rendesen jártanak két lábon s férjfi s asszony-köntösben,

mint az emberek szoktanak, s a többi között: valamennyi

exercítiumot egy oskolás ló szokott tenni, per formam

oly rendesen s szépen véghez vitte.

Az Invalidumbéli Magyar Konkolyi nevo Tiszt, az 15.

kivel Magyar-Országra akartam menni, másolta megh az

szavát: mivel az dolgait véghez nem vihette azUdvarnál,

uti koltséget nem nyerhetvén az Háztúl.

Voltam az Strassburgumi Landkocsin helyet fo- 19.

gadni.

Voltam az Operara, az holott az Furiosus Rolandot 28.
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repraesentálták az Theatrumon, az holott az iffjabbik Der-

söfi Uranira akadtam elöször, és esmerkedtem megh vele.

24. Voltam az Comediara, az holott Sz.-Irásbeli historiát

azaz Athaliát repraesentálták :miképpen az maga Ono-

kájinak megholettetése utáu az Isten az egyetlenegy

Joást meghtartván, büntette megh fegyver által.

27. Szombaton reggel hat órakor az Strassburgumi

Landkocsin indultam ki Párisbúl, s öt mélyioldnyire,

Clev nevíí faluban ebédeltünk; s háltunk penig Moó nevíí

Várasban, ki is Clevtöl öt mélyfoldnyire vagyoo.Az Va

ras Püspokség.

28- Reggel, Vasárnap, négy órakor indultunk megh

Moóbúl, s ebédeltünk La Ferté nevo faluban, ki is négy

mélyfoldnyire vagyon Moótúl; s háltunk megh öt mély

foldnyire, egy Viö-Mezon nevü faluban.

Aiartiusí Innen hat órakor reggel hétfón meghindulván, há-

rora mélyfoldnyire, Mont-Mirel nevíí faluban ebédeltünk;

s háltunk megh penig öt mélyfoldnyire Mont-Mireltül,

Etoge nevü faluban, kinek is az fele Champagniában, fele

penig Bríben vagyon.

2 Innen reggel négy órakor meghindulván, ebédeltünk

ötödfel mélyfoldnyire, Bierge nevü faluban, hálásra penig

mentünk négy mélyfoldnyire Biergtôl, s háltunk megh

Chalón nevíí városban, ki is egy elsoVárassa Champag-

niának; az holott az portékákat vizsgálták megh:hanin-

cseu-é tilalmas portéka közütte ? — Ez az Varas s ugy

Moó is az Márna vize mellett vagyon situálva, régi kö-

fallal körül kerítve; az házak igen alkalmatlanul vadnak

építve, fele fábúl, fele penig fejér Creta-köbül. Ez az Vá-

raska is Püspokség. Az Varas régi mód szerint fele fa,

fele penig köbül vagyon építve; az útczák rendetlenül

vadnak.

3. Hat órakor reggel meghindulván Chalonbúl, men

tünk ebédre Fresne nevü faluban, ki is öt mélyfoldnyire

vagyon Chalontül; hálásra penig mentünk három mély

foldnyire, Posses nevü faluban, az útnak rosz volta

miatt.



— 385 —

Innen Csötörtökön öt órakor reggel meghindulván, 4.

mentünk három mélyfoldnyire ebédre, egy Meson du

Val nevíí Vendégfogadóban, ki is mar Lotharingiában

vagyon. Egy folyóvizecske, ki csak negyven lépésnyire

foly az Vendégfogadótúl, hasítja Cbampaniát Lotharin-

giátúl. Hálásra penig érkeztiinkBarledne nevíí Mezei-Vá-

raskában. Ebben az Várasban az Generalis Viárd ö Ex-

cellentiája Occsénél, ki is az Herczegségnek Generális-

Prokátora leven, igen nagy becsülettel excipiált, s három

levelet adott: kettöt az F. Lotharingiai Herczeg Ministe-

rének, egyet penig az Generalis Viardnak. Ezt az Barle-

duki Herczegséget az F. Lolbaringiai Herczeg kezében

oly condítióval cedálta az F. FrancziaiKirály, hogy Ho-

magiumot tégyen le érette az Felséghes Királynak. Az

Varas mellett mentünk által az Lorne nevíí folyó-vi-

zecskén.

Pénteken tíz órakor meghindulván, értünk hálásra 5.

Szent-Oben nevíí Faluban, ki is mar az Commeici Feje-

delemséghez, azaz Vademont Fejedelemheztartozik,mind-

azáltal Lotharingiában.

Reggel hat órakor meghindulván, mentünk ebédre 6.

egy Oa nevíí faluban, ki is négy mélyfoldnyire vagyon

Szent-Oben nevíí faluhoz. Innen egy mélyfoldnyire men

tünk által az Mos nevü folyó-vizen hídon; hálásra penig

mentünk Tuú nevíí kerített-Várasban, ki is az F. Fran-

cziai Királyhoz tartozik, s ugy az falu is, az hol ebé<!el-

tünk, ki is négy mélyfoldnyire vagyon tule. Ez az Varas

Püspokség, és az Püspök Imperiumbeli Fejedelem. Az

Varas rendetlenül vagyon régi mód szerintépítve, s csak

most kezdik foldbástyákkal körülkeriteni.

Vasárnap reggel hat órakor megindulván Tuúbul, 7.

egy kis mélyfoldnj ire mentünk által egy általjáró-hídon az

Mosella vízén, ebédre penig értünk be Öt mélyfoldnyi

út után Nancziban, ki is az Felséghes Lotharingiai Her

czeg ordinaria Lakó-helye, mint az Lotharingiai Her

czegségnek Capitalisa. — Ezenn az nap az F. Herczeg

Palotájában voltam az Pas^usomnak sollicitáláfára, az

holott is láttam az Herczeget, az Herczeg-Asszouyt, Her-

* 25
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czeg-Úrfiakat és az Herczeg-Kisasszonyt az Vacsora

felett, — s úgy reggel 8. nyolcz órakor is voltam az

Felséghes Herczeg felkelésére,, — Az Varas kettö: ó és

újj; az ó földtöltessel vagyon erosítve, az újj penig

csak köfallal kerítve, jóllehet azelött az F. Francziai

Király megherösittette volt földtöltesekkel: de egy ido mul-

va'levonatta az bástyákot. Az F. Herczeg az ó várasban

lakik. Az palota régi, irregularis, s dttllo-félben vagyon.

Itt kocsit változtattunk.

8. Tíz órakor reggel Passusomat az F. Herczegttíl ob-

tineálván, tizenegy órakor indultunk ki Nanczibúl Strass-

burg felé.Az útban két mélyfoldnyire, egy Szent-Miklós

nevü faluban általmenvén, az kocsirúl leszállottuñk, Cu-

riositás kedvéért az Szent - Miklós Püspoknek dedicált

Templomot mcghnézni, az holott az rapportum szerint

sok miraculum az Szent intercessiójára törtent, az mint

mostan is vagyon elég jele : ugymint vagy három sze-

kérre való rabok láncza, béklyója, csincsérje, betegek

mankója és holmi reliquiák az kolábakon felvadnak fílg-

gesztve. Hálásra penig mentttnk öt mélyfoldnyire Nan-

czitúl, Lüneville nevü Váraskában, az holott az Her-

czegnek nyári lakása vagyon.Ugyanezen az nap megh

is játtaní az palotákat. — N. B. Az templomban az

Szent Püspoknek csak két keze-újja ízi vagyon.

Hét órakor reggel indultunk megh Lünevillebül, s

mentünk három mélyfoldnyire egy Benameni nevíí Fa

luban ebédre; hálásra penig mentünk három mélyfold

nyire Blamont nevü kis mezei-v iraskában.

lo. Blamontbúl indultunk ki hat órakor reggel, s men

tünk ebédre Landauge nevü faluban, ki is három mély

foldnyire vagyon Blamonttúl ; az mely falu márFranczia

Országhoz tartozik. Hálásra penig mentünk három mély

foldnyire, egy kis mezei Sárburg nevü Váraskában, ki is

egy köfallal vagyon csak korülkerítve. Itt mar németül

kezdenek beszélleni.

il. Reggel hat órakor Sárburgból kiindulván, mentünk

három mélyfoldnyire egy Falceburg nevü mostani mód
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szerint erÖsitett Váraskának az hostáttyában ebédelni.

Ebéd után az Várasson általmenvén, hálásra mentünk

Saverne nevü Váraskában, ki is az régi mód sze rint csak

kövel .vagyon körülkeritve. Ebben az vár askában vagyon

Az Strassburgi Ercz-Püspöknek (ki is Cardinalis Roan,

Fö-Udvari-papja Franczia-Országnak) egy szép palotája,

kit is ugyanazon estve voltunk meghnézni.

Ot órakor reggel meghindulván Savernbííl, négy 12.

mélyfoldnyire Kigelczem nevü Faluban ebédeltünk, ebéd

után penig négy mélyfoldnyi út után értünk be Strass-

burgban, azaz Argentoratumban, hálásra.

Voltam az Franczia Comédiásoknál. Ugyanezen az h.

nap két Luthe ránus Templomban is voltam, reggel penig

10. tíz órakor voltam két Franczia Regimentnek azMust-

ráján, ki is az nagy piaczon volt.

Reggel 7. hét órakor volt am az lovagló-Iskolát 15.

meghnézni; innen kijüvén penig mentem az Cathedrális-

Templom tornyát meghnézni, az kiben is míg csak az két-

harmad részire felmegyen az ember, hét vagy nyolcz-

száz fok garádicson kell az embernek felhágni; — ki is

mind az tetejéig faragott köbül, minden fa nélkül va

gyon épitve, oly mesterséggel es oly czifrasággal, hogy

majd egy miraculumnak mondhatja az ember, mivel min-

denfelöl általláthat az ember rajta egész tetejéig; az

felsö részin penig àz Toronynak, az hova fel nem men

tem, mind az nyolcz szegletin egy egy tekergö-garadics

vagyon, az kinn az egész tetejéig felmehet az ember.

Ugyanebben az Toronyban vagyon az többi nagy Ha-

rangok között egy ezüst, ki is az Várase, s nem tartozik

penig az Templomhoz. Az Templom bóthajtásos, nem fe-

lette igen nagy. Ugyanebben az templomban vagyon egy

ora, az ki is az egész Planétáknak naprúl napra egész

Cursusokat mutatja, s egyéb mesterségeket viszen vég-

hez: ugymint egy kakas, ki is az óra-ütés elött szól, egy

Oroszlán ordít, tizenkét órakor az tizenkét Apostolok

egymás után kijüvén, egyet-egyet ütnek az harangon,

egy Angyal az Mensurat veri, az másik penig az fö-

vény-órát, kit is az kezében tart, íelfordítja ; az hétnek

25*
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penig mindegyik napján egy-egy Planeta, az ki az napot

jelenti, szekéren jün ki: ugyniint Vasárnap az Nap, Hét-

í'ün az Hold, Kedden Marsz, Szeredán Mercúrius etc.

Ugyanebben az teniplomban vagyou egy szentelt kút,

az kibül szeutelt-vizet mernek. Az Templom ezelott az

Lutkeráuusoké volt, de miólta az Francziai Király biro-

dalmában vagyon: az F. Király az Pápistáknak adta. Az

Varos igen erös fö'dtöltesekkel az mostani fortificátió

szerint vagyou korülvéve, az Gitadella penig majd egész

Europában erosebb. Ugyanezen az nap az egész fortifi-

cátiókat megbjártam, s az többi között egy bástyában

voltam egy nyolez kövü malomban, az mely malommin-

dennap kétszáz német forintot ingredientiául Ad az Vá-

rasnak, s egy zsák búzát. — Az Varas az régi mod sze

rint feie kö- feie penig fa-épületekbül áll.

1С. Reggel hét órakor indultam ki az Landkocsin az

Várasbúl. Egy kis mélyfoldnyire azVárastúl mentünk ál-

tal az Rajna vizén hídon ; az viz partján s az bid végin penig

az Kél nevíí erostégen mentünk <4tal, ki is mar az Felsé-

gbes Császár birodalmában vagyou, ngyan az '6 F. Quar-

nisonja is vagyon benne. — Kzen az nap ebédre hatmély-

földnyireegy Lichtenau nevü faluban mentünk, vacsorára

penig megint hat mélyföldnyire Rastad nevíí Váraskában,

ki is az Bad de Bad nevü Fejedelem birodalmában vagyon.

Ugyanebben az Váraskában vagyon az Fejedelemnek az

mostani Architectura szerint épített szép palotája.

17. Hét órakor reggel innen megindulván, mentünk hat

mélyfoldnyire ebédre el Durlacb nevü Váraskában, ki is

az kisebbik Bád Fejedelmi Familiának Capitalissa, ki ia

Marchiónak hivattyamagát, az Durlaki Provinczia Mar-

chionatus lévén ; az elsó' Ag hivattya magát Bad de Bad

Fejedelemnek, ez penig Bad de Durlak Fejedelemnek.

Ugyanezen az helyen változtattuk az kocsit, ki is vissza-

meut Strassburgban. Itt az stutgarti kocsit vévén, vocso-

rára hat mélyfoldnyire, egy Fortszem nevíí, kó'vel korül-

kerített kis váraskában káltunk, ki is az Durlaki Domi-

n umhoz tartozik.

18. Reggel hat órakor innen meghindulván, mentünk
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ebédre hat mélyfoldnyire egy Vcjszák nevü faluban, ki

is mar öt ínélyfoiddel ezelött az Vittembergiai Herczeg-

séghez tartozik. Vocsorára penig ugyau bat melyföld-

nyire Stutgart nevü Várasban értünk, ki is kovel va-

gyon körülkeritve, s az Ilerczegnének Capitálissa.

Rt'ggel G. hat órakor kocsit változtatván, mentiink ki 19.

az Várasbúl, s két mélyfoldnyire az Várastúl mentiink

által lií'doTí egy Ñekkcr nevü folyó-vízen, ki is egy

Imperiumbeli Váraskának az kofalait mossa, az mellyen

is általmentiink. Ebédre penig innen n'gy mélyfoldnyire

Plochingen nevü Faluban érkeztünk, délután egy órakor;

vocsorára penig hat mélyfoldnyire Keppingen nevü kis

Váraskában mentiink, az holott is egy savanyií víz-for-

rás vagyon.

Három órakor reggel innen meghindulván, négy 20.

mélyfoldnyire egy Keizlingen nevü Váraskán — ki is az

hegyek kozott vagyon, s mar az Ulma várassa birodal-

mában — áltaimenvén, innen két mélyfoldnyire egy Ur

sprüngen nevü faluban ebédeltünk. Ebéd után penig

négy mélyfoldnyi lit után Ulma Yárassában hat órakor

estve értünk bé.Ez az Varas Respublica, s birodalma pe-

nig nem kicsiny. Az mostani methodus szerint regula ri-

ter feie föld- feie penig kö-bastyakkal duplázva vagyon

körülkeritve ; cgyfelol azaz észak felöl hegyek vadnak

mintegy Stucz-lövesnyire mellette, masfelöl penig az 7

Duna mossa az kofalait. Az Varas eléggé nagy;az házak

irregulai'iter, az régi mód szerint feie köbül, fule penig

fâbiil vagyon építve; az Utczák is irregulariter vadnak.

Délután voltam az Parochialis-Templomban, ki is 21.

az Luthcránusoké, mivel az egész Varas s úgy Vittcm-

bergia, Durlakia, s az Herczcgek is Lutheránusok. Az

Templom s ugy az Torony is igen szép épiilet, kivált-

képen az bóthajlás igen magassan két sor köoszlopokra

felépítve.

Délután két órakor indultunk megh Ulma Várossa- 23.

bul el az Hajón Bécs felé. Utunkban mentiink el egy Re-

jehem nevü köVel kerített Váraska mellett, kit is jobb-

kéz felé hadtunk el ; hálásra penig mentiink Grinczburg
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nevü, kövel kerített kis Váraskában, ki is jobbkéz felöl

az Víz-parton egy kis hegyecskén vagyon építve, s hat

niélyfoldnyire vagyon Ulma Várossátúl. Itt egy Gincz

nevíí folyóvizecske szakad bé az Dunába.

24. Ginczburgból hat órakor reggel meghindalván, ki-

lencz órára fölöstökömre éi'tiliik Lauingen kövel kerített

kis Váraskában, az aholott is az hajósoknak megh kellett

vámolni. Ez felett az Varas felett szakad bé az Dunában

egy Sprincz nevü folyóvizecske. Ez az Városka balkéz

felöl raarad az Duna partjáu. — Mintegy két ora mulva

mentünk el Tübingen nevíí kövel kerített kis Váraska

mellett, az holott egy Universitás vagyon,—ki is balkéz

felöl maradott el ; másfél ora mulva penig mentünk el

Hekstat (Hochstädt) nevíí kövel kerített kis Váraska

mellett, az holott az hajósoknak vámot kellett adni ; ki is

jobbkéz felöl maradott el az Duna partján. Ez az hely

igen hires az nagy Hartz miatt, az kit az Francziák és

Bavarusok: azaz az Baváriai Elector és Marechallus Ta-

lard vesztett el Eugenius Herczeg és Malborug eilen.

Másfél ora mulva penig értttnk hálásra Dunaver nevü,

kis kövel kerített Váraskában, az mely is elsö Váraska

az Duna mentében Bavariaban; az ki is balkéz felöl ma-

rad el az víz-parton. — Ez nap tizennégy mélyfoldet

jüttük.

25. Dunaverbííl reggel hat órakor meghindulván, men

tünk ebédre öt mélyfoldnyire Najburg nevo kövel kerí

tett kis Váraskában. Ez az Varas az Duna partján ma-

gasan vagyon építve, s Capitalisa azNajburgi Palatinatus-

beli Fejedelemnek. — Az hajórdl leszállván, voltam az

Templomokat és az Fejedelem palotáját meghnézni, az

holott semmi Curiositást nem láttam, mivel az palota

régi, rút épület : hanem az Jesuvitáknak az Collegiumja

és az Temploma kiváltképpen, a ki igen szép és gazdag,

egészen rajzolásbúl, Stukatúrábúl állván. Innen öt mély-

földnyi út után értünk Ingolstadt nevü, mostani mód sze-

rint fodbáetyákkal eró'sített váraskához, ki is egy elsö

Fortalitiumja Bavariának. Itt egy hires Universitás va

gyon. Itt az Várasban bé nem mehettünk, mivel mind-
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járt az vám meghadás utáii el kellett mennünk. — Naj-

burg maradott jobbkéz felöl, Ingolstadt penig balfelöl.

Innen hálásra két mélyfoldnyi út után értilnk bé Groez-

Meringen (penes Danubium) nevíí faluban, ki is . . . *)

kéz felöl maradott el az víz partján. Egy mélyfoldnyire

azFalu felett az fövenyben akadottmegh az hajónk.

Hat órakor reggel raeghindulván Grosz-Meringen 26-

nevo falubúl, mentünk el egy Veltenburg nevíí Clastrom

mellett, ki is az Duna partján az kösziklak között va-

gyon ; s ugyan az Clastromon alól vagyon az kosziklák

között egyRemete(-lak)az víz partján.AzClastromBenedic-

tinusoké. Ebédre penig jüttünk Kelheim nevü kövel ke-

rített kis Váraskában, ki is tíz mélyfoldnyire vagyon

Meringentül. Itt az Templomot meghnéztem. Ebéd után

penig hajónkra felülvén, hat mélyfoldnyi út után értünk

bé Ratisbonában, az holott az Cathedralis-Templomot s

az Várast meghjártam, a mikor szinte az Processio lett

volna, az holott is több patienst azaz a kik az kereszteket

s lánczokat hordoztanak, (láttam); voltanak többen három-

száznál.Az Varas azDuna partján vagyon ;azUtczák igen

rendetlenül s úgy az házak is építve vadnak. Az Varas Ba-

váriában vagyon, de az Imperiumhoz tartozik ; az holott

is örökke az Imperiumbéli Tanács vagyon, s úgy az Ki-

rályok Ambassadorjai is szoktanak lenni. Itt ez Vár

mellett vagyon az Dunán által egy köhid, az kit is az

Ordög csinált egy kó'mives-legény az maga Mesterévcl

való felfogadására, az kinek is az három állatot az ki

elöször általmégyen az hidon, oda-adgya; s minekután-

na az hid meglett volna: azlegény egy kutyát, egy disz-

flót, egy kakast hajtott által az hidon maga elött; az ör-

dög látván maga megcsalattatását, az kutyát ugyanaz

hidon elszakgatta; az komíves-Mester penig látván, hogy

hamarébb kész lett légyen az híd, hogysem az ö Tor-

nya : az Toronyrúl fôvel ala bocsátkozott . s úgy ölte

megh magát desperátiójában. S az hidon lévén, láttam

*) Jobb ragy bal ? kimaradt,



— 392 —

kó'bül kifaragva az Mesterlegényt ugyan az hidon, az

Kömives-Mestert penig ugyan kú'bííl kifaragva' azon az

helyen az Toronyban, az bonnét fuvel leereszkedett; s

azoltátúl fogvást az Torony, ki is az Catbedralie-Tem-

plomTornya.félben áll. AzTemplonibelöl bótbajtásos, s ki-

vül s ugyan belül igen szép. Itt két óráig való mulatas

után, két mélyfoldnyi út után mentünk üumstauf nevíí

faluban,ki is azBaváriaiHerczeguek tartozik(hódolattal.)

Az falu az víz partján vagyon, s az faluban egy magos

kó'sziklán vagyon egy puszta vár, kit is Gustavus-Adol-

phusSvécziaiKifály pusztított s bányatott el. (N.B. Ratis-

bona németül Regeusburg.)

27. Reggel öt órakor Dunistauf uevíí falubúl kiindul-

ván, 8. mélyfoldnyi út után mentünk ebédre Straubingeu

nevíí kíível kerített kis Váraskában, ki is az F. Baváriai

Herczegbez tartozik. Az bajórúl leszállván, ebéd eló'tt az

egész Várast és az Templomokat megbjártam, ebéd után

penig bálásra mentünk 6 mélyfoldnyire Posing nevo fa

luban.

28. Vasárnap reggel, ugymiut Husvét napján Posing-

búl kiindulván reggel bat órakor, praedicatióra s ebédre

4 mélyfoldnyire jüttüuk Dikkindorf nevíí kó'vel kerített

kis Váraskában, ki is Baváriához tartozik. Ebben az vá

raskában az Templomokat és áz Várast megbjártam. Az

többi között egy Templomban láttam egynebáuy zsidók-

nak azképeit kifaragva éskifestve,kik islöOO-adikeszten-

döben az Templomban egy barlangban bébuván, az

Sacramentumot azazaz Ostyát az Communicáló emberek-

tú'l megbvévén draga pénzen, megb akarták próbálni: lia

az mint az Catbolikusok mondják, az Krisztus benne lé-

gyen-é V és ba az Krisztus, az mint mondják, valóságos

Idvezítcí és Isteu légyen-é ? S a mint külömb-külömbfele-

képpen próbálták volna, ugymiut késsel akarták által-

verni, pö'rülyökkel üllön üszvetörni, oszve-vágni, ke-

menezében a tíízbeu bévetni : de mindenkor egy kis

gyermek, a ki az Ostyábúl kijütt, nein engedte meg vég-

hez vinui Sacrilegiumokat. Az ostya tizenbárom volt, az

mint mostan is mégh megbvadnak, s úgy az pörölyök
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s az üllö is, az kik is az TVmplombaii emlékezet kedvé-

ért tartattatnak. — Ebéd után juttünk 8 mélyfoldnyire

Filczhoven nevíí, kó'vel kerítctt kis váraskában, ki is

mar az utolsó Várassa az Baváriai Electornak. Ebben az

várasban megh kellett vámolnunk; az Várast és az Temp-

lomokat mind mcghnéztük. — Filczhofentííl Passavia

8 mélyfüld. N. B. Ratisbona mellett jiln bé az Dunában

Hegen nevíí folyóvíz, Deckendorf mellett penig jiln bé

az Dañaban Iser nevíí folyóvíz. — Estve hat órakor ér-

tüuk bé Passaviában, ki is Fujedelemség ; az Fejedelem

penig Ecclesiastica-szeinély, s Imperiumbeli Fejedelem.

— Ugyanazon estve az egész Várast és Templomokat

megjártam. — Az Varas igen rút belyen az hegyek és

küszikbik között vagyon situálva,, az utczák és az házak

igen rendetlenííl vadnak, s az Varas nem igen nagy ; két

felol két folyóvíz: egyfelöl az Duna, másfelol penig Inn

nevíí folyóvíz, ki is nagyobb az Dunánál, szakad öszve,

másfelol penig egy volgyrííl egy Hez nevíí folyóvi-

zecskc, az kiben is gyöugyöket lialásznak, szakad bé az

Dunában. Az Varas mellett egy liegyen egy vár va

gyon. Ettül az Várasuil fogvást egész Assauigcész ko-

sziklás hegyek között jüttünk.

lleggel hat órakor Passaviábúl kiindulván, hat 20.

mélyfoldnyi lit után érkeztünk Ingolhanzel nevíí falu-

ban, az holott is megh kellett állanunk vámolni. Innen

egy ora mulva elmenvén, érkeztünk tíz mélyfoldnyiiv

Assau nevíí faluban ebédre. Innen penig nyolcz mély

foldnyi út után érkeztünk bé Lincz nevíí Várasban. Az

Varas az hegyek között vagyon situálva. Ugyanazon

estve 5 órakor az egész Várast és Templomokat megh-

jártuuk. — Az Varas nein igen паду, de szép ; az

házak igen szép architecturával vadnak építve. Az Vá

rasban egy Seminarium Tenijdomoeskájában voltam,

az mely is az Betlehembéli Templom formájára vagyon

esiuálva, az kiben is egy Szent-Felix nevíí Martyr

egész csontjait (kik is mint reliquiák tartatnakazTemp-

lomban) gyöngyökkel és draga -kövekkel felczifrázv.i

láttam. Az Varas felett penig egy hegyen, ki is az Vá-
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rashoz tartozik, egy Vár is vágyon, és az Varas mar

Austriabân vagyon.

зо. Hctedfél órakor reggel, ugymintKedden, indultunk

megh Linczbül. Az Várasson alól egy mélyfoldnyire sza-

kad bé egy Dron nevo folyó-víz, ki is Stayer-Mark felíf 1

jün.Fölöstökömre jütttink hat mélyfoldnyire Matthausen

nevü faluban, az holott is vámolni kellett. Ez felett az

falu felett szakad be Inez nevü folyó-víz, Inez vára-

soeska mellett. Nyolcz mélyfoldnyire Mátthausenen alul az

hegyek között kellett két veszedelmes helyen általmen-

tünk: az Duna igen keskeny, mivel kétfelol az kosziklás

hegyek szorítják öszve, az egyikét Strullinek, az máso-

dikát penig Vürbelnek híjják; az elsó' veszedelmes,

mert egy puska-lovésnyire az küsziklák között egyik

ko - sziklárúl az másikra hajítja az víz az hajót, s gya-

korta diribrül - darabra öszvetöri az hajót ; az másik,

ki is mindjárt ennek az végiben vagyon, egy nagy ör-

vény, az hol az víz oly nagy hellyen s oly sebesen fo-

rog, hogy ha v;igy az hajó órrát, vagy penigh az farát

békapja : egészlen elsillyeszti s bévonnya az hajót, úgy

annyira, ugy hogy semmi nyomát az hajónak nem lát-

hattya az ember, mivel az mint mondják, feneke nin-

esen azonn az helyen. Itt, az kik ki akarnak szállani az

hajóbúl, ki szokták ököt tenni, minekelötte az helyre

érne az ember. Ettííl az helytül eltávozván, osonnára

mentünk négy mélyfoldnyire Ips nevü, nem regen ösz-

veégett kis váraskaban ; hálásra penig mentünk négy

mélyfoldnyire Milch nevü faluban, s ugyanazon az

estve az Dominicanusok Clastromában, ki -is az falu

felett egy küsziklás iiegyen vár módjára vagyon

építve.

Reggel öt órakor Milch nevü falubúl kiindulván,

Thirrenstein nevü Váraska mellett (kit is balog-kézre

hagyván) mentünk el, az ki is 6. hat mélyfoldnyire va

gyon Milchhez. S ebédre mentünk Stain nevü kis Váras

kaban, az honnan is egy kis ora mulva elmenvén Düll

mellett, ki is 10. tíz mélyfoldnyire vagyon Stainhoz,

Najburg és Muetorf nevü Váraskák mellett elmenvén,

31
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érkeztünk bé Bécsben estve hat órakor; ki is 10 mély-

földnyir e vagyon Dülltül. Ezek az Várassok mind jobb-

kéz felöl maradtak el az Duna partján.

Voltam az Mélt. Gróff Illésházi Fo-Cancellárius Úr- Aprilie 2-

nal б Excellentiájánál Audientiára, tíz órátúl fogvást

egész tizenegy óráig.

Az Méltósághos Gróff Cancellárius Úr ö Excel- 14.

lentiája hivatott magához, s mondotta б Excellentiája,

bogy az Gratiámot az Felséghes Császártúl ujobban az

Géczi (Ghyczy) László Uraméval edgyütt kinyerte volna.

Tarnóczi Registrator Uram hivatott az Cancellá- 17.

riára, mivel Lullier nevíí Vice-Colonellus Úr б Kegyelme ó'

Kegyelmére bizta volt felkerestetésemet; s ugyan Tar

nóczi Uramnak meghjelentvén, hogy mar az Grationa-

list, az mint is Atyám-Uram б Kegyelme Levelébül ex-

stal : '6 Kegyelme mégh az elmult esztendöben ke-

zéhez vette volna, Tarnóczi Uram ö Kegyelme az Pro-

tocollumban felkereste, az mely is az Lengyelországi

Passusra szolgált volt ; kit is ugyan az Méltóságos Can

cellárius Urnak (5 Excellentiájának azonnal mégh dél-

elött hirül adtam, Tarnóczi Uram ö Kegyelme javallá-

sábúl. Az Méltóságos Úr ö Excellentiája engemet azonnal

Hunyadi László Referendárius Uramhoz 'ó Kegyelmé-

hez küldött, kegyelmesen meghparancsolván, hogy dete-

gáljam Ö Kegyelmének, hogy mire való nézve mulattam

oly sokáig , azaz másfél esztendeig , miótátúl fogvást

az Edes Atyám kezéhez vette az Grationalist ? s miért

nem Lengyel-Országbúl jüttem bé, hanem Eranczia-Or-

szágbúl ? holott az Grationalis Lengyel - Országba vétet-

tetett ki; kire való nézve kivántatik-e más, újabb Grati-

tionalis, vagy penig nem? Kire is Hunyadi László Uram

ö Kegyelme énnekem azt felelte, hogy más, újabb Gra

tionalis nem kivántatik, hanem csak azon okokat egy

declaratióra tétessem fel, s adassam bé az Bellicumban.

— Tarnóczi Uramnál ebédeltem; ez nap délután penig

Lullier nevíí Vice-Colonellus Urammal tf Kegyelmével -

ugyan Tarnóczi Uramnál voltam szemben. Ugyanezen

nap est ve 6. hat órakor bajón elment Ö KegyelmeBécsbú'l.
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18. Az Méltóságos Gróff Ulésházi Urfi hivatott magához

ebédre.

19. Délután az Méltóságos Cancellárius Uramnál ö Ex-

cellentiájánál lévén, jelentettem megh alázatosan az Hu-

nyadi László Uram sentimentumát ; kire is az Méltósá

gos Ur 'ó Excellentiája méltóztatott kegyelmesen felelni,

hogy mar ö Excellentiájának lészen rula gondja, az mint

is parancsolt ö Excellentiája , hogy csinálják megh

azon Declaration — Ugyanezen az nap voltam az Vá-

rasson kivül való Ló-Iskolátmegnézni.

21 ■ Voltam az Г. Császár palotájit meghnézni. Ez nap

láttam másodszor az Felséghes Császárt s az Felséghes

Császárnét az Kápolnában, s iigy mikor az Kápolnában

ment, s kijütt. Ez nap az F. Császár s úgy az F. Csá-

szárné igen kövessen voltanak, s úgy az Udvar is igen

czifrán fei volt öltözve, mivel az Joseph Császárné szü-

letése-napja volt, s ugyan azon Császárné is tractálta

az F. Császárt s Császárnét, az Leopold Császárnét, az

négy Ercz-Herczeg-Kisasszonyokkal együtt, — kik köz-

zül az ketteje az Leopolláé, az ketteje penig az Jo-

sepháé. Ebben az palotában is voltam ebédelni nézni

ököt. — Az Asztal közepin az Felséges Császár ült,

jobbkéz feló'l L^opolda Császárné , két Leányával

egytttt , az F. Császár balkeze felöl az Felségbes

Uralkodó - Császárné ült, mellette penig Joseph Csá

szárné, két Leányostúl együtt; az asztalnál penig mind

az Udvari Kisasszonyok szolgáltanak , — kik is igen

czifrán fei voltanak öltöztetve.

22. Az Mélt. Uram O Excellentiájához gyümölcs fe-

lett voltam udvarlani Sipos Urammal együtt.

24. Voltam az Hadi-Hajókot, az kiket csinálnak, mind

penig mar az kik készen vadnak az Dunán,s az Viznek na-

gyobb voltát várják, meghnézni. Három mar készen va-

gyon, kettó't penig építnek.

24. Váltottam ki egyTalléron az Deci-etumot azCancel-

larián, s úgy kiildöttem el az Bellicumra.

(Vége.)



RÁDAY PAL NAPLÓ-IRÁSA.

1677—1720.





Én Ráday Pal születtettem e Világra 1677-ik Esz-

tendöben, Julius havának 2-ik napján, a „ „ „ Jegy alatt,

nébai b. e. Libertsey Rosina kedves Asszony-anyámtól,

Libertsey Mihálynak Foldváry Sófia Asszonytól szár-

mazott Leányától, ds Ráday Gaspar Atyám-Uramtól, Rá

day Andrásnak Madách Sófia Asszonytól való fiától. Л

ki kivántam életemnek emlékezetesebb dolgait Jegyzés-

ben vennem, e szerént:

A tudománynak 'sengéjét vettern aLosoncziOskolá-

ban, Syntaxbig.

Azontúl küldettem Ráhóra, ama hires és a Tanítás-

ban szerencsés Braxatoris nevü Praeceptor keze ala, ki-

nek hálala torténvén, tsak egy esztendeig maradhattam

tanítása alatt.

Azután annak egyik tanítványát Missovitz Mihályt

hozatván Atyám-Uram másokkal együtt Losonczra : an

nak Paedagogiája alatt tanultam egész aLogicáig; kinek

is foképpen tulajdoníthatom a Tudományban való elö-

menetelemet.

Anno 1693 küldettem Selymetzre a Német szónak

tanulására, a honnan más esztendóben ugyanazon okbúl

általmentem Körmöczre , tanulván a mellett a felsöbb

Scientiákat is.

Annol695.KikoltemOskolából,és mentem aTorvény-

nek tanulására nézve Patvariára, néhai Nemzetes Vitézlo

Kajali Pal Úrhoz, N. Nográd és Honth Vármegyéknek

Notáriusához ; holott másfél esztendeig lakván, azután
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Anno 1697 mentera M. Grróf Ghymesi Forgács Si

mon Úr akkori Kanizsai Vice-Generális Udvarában, a

kivel az Bihácsi Obsídión (jclen) lévén, Boszna fêlé két

Campaniât végeztem.

Anno 1699. A Felséges Római Csá^zár Jósef Kirá-

lyimknak Lakodalmi Solennitásán jelen voltam, Strázsa-

mestere livén egy pompas Lovas- Magyar- Seregnek, az

lntroductiónak alkalmatosságával.

Ugyanezen esztendóben választattam N. Nógrád

Vármegj ében Notáriusnak.

Epítettem 1700-ban a Ludányi házat.

Anno 1702 hala meg Asszony-anyám, ki eltemette-

tett a Maskovai Templomban.

Anno 1703. Elkezdvén az Országban a hadakozást

M. Fejedelem Rákóczy Ferencz : szorultam Gács-Várába,

holott minekutánna a bennlévo Nemesség capitulait,

bogy a Homágiumot le nem akartam tenni: tsaknem

életem vesze el; mindazáltal állhatatosan mindaddig dif-

feráltam: míglen a Tokaji Táborra nem kelleték men-

nflnk,

Ezen esztendôben jegyzettem el magamnak Házas-

Társul felyül-említett Kajali Pal úrnak Fáy Borbála

Asszonytúl született Leányát Klárát, kivel is azonnal

uiegesküdtem.

Auno 1704. Az említett Fejedelem Intimus-Secreta-

riusságra maga mellé vévén: irtam a Manifes

tum o t.*)

Eodem küldettem kovetségben Lengyel-Országba

az ott való fóbb Urakhoz és a Felséges Svétziai Király-

hoz, kinél Varniiának Heilsberga nevtí Városnba ....

Aprilis voltam Audientián.

Onnan Dantzkán általmenvén , vettern utamat

*) Л nagyhirtí „Becrudescnnt . . ." manifcetnroot érti, melynek

Rálaynk által fogalmazott s Rákuczi sajatkezü javitásaival ellátott crcdeti

kézirata ma ¡з megvan a grúf Rádayaknál Péczclen. (A családot érdeklü kéz-

iratok a künyvtárral egyiitt nem adat'ek át a pesti ref. foiskolának.)
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Brandenburgiába Berlinbe, a Felséges Prussziái Király

hoz, kinek is kovetségemetproponáltam „ „ „ Maij. A hon-

nan visszaindulván

Jelen voltam Stanislaus Lengyel Király Electió-

ján Vársaván.

Anno 1705. 13. 14, 15. 16. Januarij tartottam La-

kadalmi Solennitást felülirt kedves Jegyesemmel Grács-

Várában.

Anno 1706. Ujonnan küldettem Kovetségben a

Svétziai Királyhoz, kit Lengyel-Országban Ravitz nevíí

Városban találván, „ „ „ Julii proponáltamKovetségem-

nek Seriessét.

15. Julii küldötte érettem maga hintaját Stanislaus

Király, kinél is hasonlóképpen kovetségemet véghez-

vittemT

Anno 1707.AMaros-VásárhelyiGyülésentétettem az

Erdélyi Cancellária Directorának, vacante Cancellariatus

Officio.

Ugyanezen Esztendöben küldettem Kovetségben a

Felséges Moszka Czárhoz, kinél is Vársaván „ „ „ Aug.

lévén Audientián, a Fejedelem részéró'l szovetséget kö-

töttem.

Anno 1708. Jelen voltam a Threncsényi szeren-

csétlen harczon.

Anno 1709. Küldettem Moldván által Török-Or-

szágban Benderbe, az odavaló Vezérhez és uz odaszorult

Svétziai Királyhoz; a holott még megjött a Portáról a

Válasz, csináltam nagyobb részról a „Lelki Hódu-

lás* nevet viselö Imádságos-Künyvetskét.

Anno 1710. A Fels. Király ereje csaknem kinyom-

ván az Országból a Fejedelem Hadait : recipiáltam ma-

gamat Lengyel-Országba, Premislye nevíí Városban.

Anno 1711. Kiküldettetvén Lengyel-Országbál aFe-

jedelemtöl a Felséges Római Császár Plenipotentiáriusi

. 26
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hoz : projectáltam a Békességnek punctumit Debrecen-

ben ; kiktol jó Resolutiókat vettern éppen azon Nap, a

melyen a Felséges JózsefCsászár megbala.

Eodem anno die „ „ „ Junii mult ki e Világból

Premyslyén Atyám-Uram, kinek testet vallásomon levö

Templomban D u к 1 y a mellett tétettem le.

Eodem 12. Julii áldotta meg az Úr - Isten az édes

Feleségemet egy Leány-magzattal, kit azon Templomban

Klárának kereszteltettem.

Azomban látván, hogy a Fejedelem nem akarja ac-

ceptálni a Békesség punctumit, a bujdosásnak pedig

semmi jó végét nem reménylhetvén : ellenben a Fels. Re

gens Eleonora Csáezárué maga kegyelmes Amnestiali-

sát kezemhez küldvén. visszajüttem Hazámba, és a Fel

séges Udvar parancsolatjára Bécsben felmenvén, a Ho-

mágiumot Bellicus - Praeses G. Herberstein Úr el#tt le-

tettem.

Die „ „ „ Octobris temettem el Atyám-Uram testet

(kihozván magammal Lengyel-Országíml) a Losonczi

Templomban.

Die „ » » Decembris a Mindenható Úr-Isten nagy

keserüségünkre kiszólította egyetlen-egy Leánykánkat,

kit a Losonczi Temetö-kertbe temettettem el.

Anno 1712.N.NógrádVármegyétolválasztatván kö-

vetül a Posonyban célébrait N. Ország Gyülésére : mu-

lattam oda-fel egész esztendeig.

A Felséges koronázott Károly Császár és Kegyel

mes Király Urunk elött egyszer Posonyban, másszor

Bécsben peroráltam a Vallas dolgában.

ítem harmadszor magam mellett: istentelenül be-

vádolván Korponai Jánosné , mintha a Fejedelemmel

Lengyel-Országba correspondeáltam volna, — de a ki

vermet ásott más ártatlan becsületes Embernek, maga

esett bele. LegyenIstennek dicsosség !

1713. 1. Octobris örvendeztetett meg a Felséges

Úr-Isten bennünket egy fiú-magzattal, születtetvén 8 ora

tájban estve, a Hal-Jegy alatt ; kit (mivel feltettük ma-

gunkba, hogy semmi válogatott nevet nem keresüuk
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neki, hauem a mely a születés napjaihoz közelebb lévén,

alkalmatosabb lészen) kereszteltettünkG«deonnak.Engedje

az én Istenem: legyen \elem elmuló Famíliám nevének ö

benne es o általa való kiterjedése, — maga sz. nevének

dicsosségére, minékünk Szüleinek (míg élünk) örvende -

zésünkre, és az Atyafiságnak s Magyar Hazánknak hasz-

nára! — Amen.

1714. Ujonnan a N. Ország Gyülésére Posonyba

felmenvén, usque ad 15. Aprilis 1715. jelen voJ.tam;azon

ido alatt circiter 26. N. Vármegyéktol Udvarhoz küldet-

tem Bécsbe, azon N. Vármegyéknek a JPorták Conscrip-

tiója eránt való Projectumok eilen: a holott két marhán

szánthatnak, igyekezvén három két-okrü ekét e mi föl-

dünkön levö hat-ökrü egy ekéhez hasonlítani; de Követ-

ségemmel oly Expediens találtatott, hogy a Conscrip-

tióban mindkét részról kimaradt a Marha.

Ugyanakkor reám bizattatott a N. Országtól, hogy

a Désmák állapotjában a T. Clerus eilen irás-munkát te-

gyek; kit véghez vittem, a szerént a mint exstálnak azAc-

ták között.

1715-ben építtettem a Ludányi Háznak felsö Pa-

lotáját.

1716. Aldotta meg Isten intra 24 et 25-tam Apri

lis éjtszaka Feleségemet Leány-magzattal, kit keresztel-

tettünk Eszternek, Doctor Moller Úr Feleségestôl revén

kereszt-apja s anyja.Nevelje az Isten a maga igaz, tiszta

tiszteletére, s nékünk örömünkre.

1718-ban 14-a Jelii született Chrisztina Leánykánk,

kit neveljen az Isten maga igaz osméretében, Famíli-

ánk örömere.

1720. 7. Febr. a Vizöntö-Jegy alatt áldotta meg

Isten Feleségemet fiú-magzattal, kit Pálnak kereszteltet-

tünk. Engedje U Felsége, hogy annak Tudományában

légyen állhatatos, örvendeztetö felnevelkedése !

20*



1709.

Benderben menö Utazásomnak

Diarium a.

Az Felséges Erdélyi Fejedelem II. Rákóczy Ferencz

Kegyelmes Urunk Ö Felsége kegyelmes parancsolatjá-

ból 12. Octobris Huszton celebrálandó particularis Or-

szág-Gyülése végbemenetelinek alkalmatosságával ex-

pediáltattam Benderben, vagy Tiginében, a Babadáki

Szerdárhoz.

Die 27. Octobris. A Felséges Fejedelem elmenetele

után megindulván Husztról circiter 10 ora tájban, érkez-

tem bé estveli 5 órakor Tétsore, ott meghálván.

Die 28. Octobris. TetsörÖl reggel 7 órakor megin

dulván, és a Tiszán kettös hajóval átalkoltozvén, érkez-

tem be Szigethre estve 7 órakor, — hozzámjovén a Reme-

tei Révnél mellém rendeltetett Popovics János is.

Die 29. Octobris. Az útra való készületnek okáért

Szigethen rostokoltam egy nap.

Die 30-a Octobris. Szigethró'l megindulván 10 óra

kor reggel, mindenütt fel az Iza vize mellett a Völgyön,

egynehány rendben gázolván által a vízen, érkeztem

estve 5 órakor Sajóra, ott meghálván Petrovai Oláh Ne-

mes-Ember házánál.

Die 31 Octobris. Sajóról reggel hét órakor megindul

ván, egyhuzomban mentem Mojszinban, és megszállottam
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egy órakor. — Dragumír mellett elmenvén, a holott a

Fels. Fejedelem a bíidoskó'-Bányát és dohottat kezdette

ceináltatni: megtekintettem , joven hozzám Mojszinban

Gergely István, Máramarosi Felsö-Processusbeli Szolga-

Biró, hogy útravaló Pósta-lovakról és egyébb szükséges

dolgokról disposítiót tegyen.

Die 1. Novembris. Mojszinból mentem által Borsára;

ott ebédelvén, és jó rendben vévén a dolgot, mentem ki

hálásra a Borsai végsoházakba.

Die 2. Novembris. Aházakból 5 órakor reggel megin-

dulván, mindenütt fel a Visó Vize mellett, fel a Völgyön

mentem a Havas aljára 3 óráig; holott is három borkii-

tat találtam, melyböl két Palaczkokat meg is töltöttem ;

ott az irtóztató nagy Havasoknak kezdvén, a Hegyre 3

óráig mentem fel,—megszállván ebédelni 12 órakor egy

Völgyben, és 1 órakor délután megindulván, a nagy hó,

sár, víz miatt nem mehetvén, s igen el is sotétedvén : meg-

szállottam egy erdöben egy kis Patakocska mellett, estve

6 ora tájban.

Die 3. Novembris. Jó hajnalban onnét megindulván

és Zimborszlav nevu hegyre карvan és a Czibó hegyén

leereszkedvén, 12 órakor megszállottam egy viz mellett

ebédelni, az hova is nagy munkával mehettem egy olda-

lon a Fáknak a Szelektôl való letoredezése miatt ; holott

is Istennek oly csudálatos itéletét tapasztaltam, hogy

egy Völgyön a hol ezelött az út volt, egynehány ezer-

bul álló Fenyofák a Szél miatt letöredeztek, és tövöstül ki-

dültek. — Onnét 3 órakor délután megindulván, szállot-

tam meg estve 6 órakor egy Hegynek a farkán.

Die 4 -a Novembris. 6 órakor onnét reggel megindul

ván, ereszkedtem le a Kumpulungi Rétekre;mely Hava-

sokon való általmenetelemkor találtam puszpángfát is,

és azt observáltam, hogy a Sziliski Havasokon kereske-

désnek okáért jó volna egy Városocskát vagy falut épí-

teni, minthogy a Moldvaiak a nagy irtóztató Máramarosi

Havasok miatt nem igen járnak által Borsára s Márama-

rosba: de ha ott Varos vagy Falu építtetnék, mind a

Moldvai és Máramarosi részekrol lenne egy locus depo
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sítionis mercium. — Egy ora tájba megszállottam a

Kumpulungi vegsö Házaknál, ugyaaott csak közel elöl-

találván a Franczia Generalis Locumteneusének Embe-

rét, a ki a Svétziai Priant nevíí Curért Benderig kisérte,

kitöl elöször megértettem, hogy a Moldvai Vajdát Rako-

vicza Mihályt a Babadáki Szerdár elvitette. — Jóllehet

akkoron estve béérkezhettem volna Kumpulungra: de a

Strázsa javallásából meg kelletett szállnom, és ott hálnom

egy Korcsmaháznál.

Die 5. Novembris. Másnap jó reggel Kumpulungra

bémenvén, hogy elfáradt Lovaimnaknyugodalmat adjak,

az nap ott rostokoltam.

Die 6. Novembris. Kumpulungr 61 másnap 10

ora tájban megindulván, mindenütt fel a Moldva vize

mellett, estve 4 órakor egy Korcsmaháznál megszállván,

megháltam.

Die 7 Novembris. Másnapra Virradóra 8 órakor út-

nak eredvén, érkezteni bé délután 2 órakor Bajara, meg-

hálván ott a Papháznál.

Die 8. Nov. Bájáról reggel 7 órakor megindul

ván, érkeztem bé Paskán nevíí faluba estve 7 ora tájba,

meghálván ott Jordattyné nevü özvegy Boér - Asszony

Udvarházánál.

Die 9. Nov. Paskánról reggel 6 órakor megindulván,

és azon Ozvegy Boér-Asszony házánál levo Grondviselo

magát mellém Kalauzúl adván, érkeztem estve 5 órakor

egy Korcsma-Házhoz Tergul Frumosz mellé.

Die 10. Nov. Onnét reggel 6 és 7 ora tájba megin

dulván, béérkeztem 4 órakor Jászvásárra, holott is

a Lovak kedveért 2 nap rostokolván, meutern udvarlá-

sokra a Moldvai Vajda helyett levtf Kajmakánoknak, kik

között a fóbbik В o h u s nevíí volt ; kiket a Fels. Fejede-

lem nevével böcsülettel köszöntöttem, oly declaratióval.

hogy ö Felsége jól tudván ezen Tartományon való sziik-

séges általmenetclemet Bender felé , paran csolatomba

adta O Felsége a Vajdának megudvarlását, a kinek mi-

vel oly változása tortént: kotelességemnek itéltem ó'ket,

mint a Vajdaságnak Helytartóit, magam Insinuât iójával
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megtisztelnein : kérvén, hogy valamint ö Felségének hoz-

zájok való szomszédságos barátsága s jóakarafja iránt

persvasusak lehetnek, úgy szintén mind o Felségéhez és

a Magyar Nemzethez, mind pedig ekkoráig mutatott jó-

indulatjok szerént, kiváltképpen a közöttök bujdosó Erdé-

lyi Rendekhez, tovább is szives jó akaratjokat bizonyít-

sák etc. Több más effélét bö szóval proponálván etc. Kire

nagy böcsülettel felelvén, ajánlották magokat minden

tolök kitelhetö jóakaratra oly expectoratióval, hogy mi-

vel ó'k is a változások alkalmatosságával sokszor hasznát

vették az Erdélyi Rendeknek: mind magok szivesen ki-

vánnak kedveskedni a bujdosóknak, s mind pedig a jö-

vendö Vajdát úgy fogják disponálni, hogy azután is leg-

kissebb rovidségek ne torténjék, söt nagy kedvesen vet

ték, hogy magam béjelentésével meg kivántam tisztelni

öket. — Kalauzokat is rendeltenek mellém, a kik В e n -

derben egyenes és bátorságos uton elkisérjenek.

Die 13. Nov. Jászvásárról megindulván circiter 9

órakor reggel, érkeztem a Kalauz directiója által estvéli

4 ora tájban R e s z i n a nevü faluba.

Die 14. Nov. Reszinárúl reggeli 6 órakor megindul

ván, ott más Kalauzt rendelvén mellém, érkeztem estvéli

5 ora tájban a Buk vize mellé egy Korcsmaházhoz ; mely

utamban találkozván egy Erdöben valamely Lengyel Ur-

ral, és egy Svékussal, a kik Benderböl Magyar-Ország felé

ki szándékoztak : mely Korcsoma-Háztól Levelet irtam

Urunknak ö Felségének, és copertáztam Jászvásárott re-

sideálló Bohus nevü Kajmakánnak, hogy ezen Lengyel

Úr kezébe szolgáltassa,— Levelemben megirtam.

Die 15. Nov. Reggeli 7 órakor onnét megindulván,

mindenütt le a Buk vize mellett érkeztem 3 ora tájba

К i s i n ó nevü* faluba, ott meghálván az Oláh Pap Házánál.

Die 16. Nov. Kisinórúl reggel 7 órakor megindul

ván, szállottam meg 2 ora tájba Todorest nevii falu-

ban ; jóllehet estvére beérkezhettem volna Benderbe, de

minthogy semmi provísiót és szállást hamarjába nem kap-

hattam volna: a Lovak kedvéért kelletett ott meghálnom.

Die 17. Nov. Reggel 8 órakor Todoreströl megindul
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van, beérkeztem délután 3 órakor Benderbe, elömbe

joven egy Török, ki által az elrendelt szállásra bekisér-

tettem, küldvén mindjárt a Szerdár hozzám az odavaló

Harminczadost, avvagy Kincstartót, elsö Köszöntesre ; a

ki is kovetvén az alkalmatlan szállásról, a mellyet mind

a Svékus es Kozák vendégek, mind pedig az öszvegyült

Török Hadak es a Keresztyén Lakosoknak szük volta

okoz, — azonnal kerdezösködött utazásomnak mivoltáról :

kitöl, kihez, és meddig szándékozom ? Melyröl midím in-

formáltam volna, mindjárt hirt tévén a Szerdárnak, is-

mét csakhamar visszatért oly izenettel, hogy a Szerdár

másnap reggel szembe kiván lenni velem. — Jóllehet

pedig én örömeet halasztottam volna harmadnapra, mig

annak rendi szerint elkészülhessek, mindazáltal látván,

hogy gyakori reiteratióval reája szorított : reáhagytam

a dolgot, és csak kapczákat s új csizmákat is alig kap-

hattam, szokásokhoz képest, a midön

Die 18. másnap hivattattam; a mint is azon Kincs-

tartó egy Csauzzal és 2 Kengyelfutóval s egy vezeték-

Lóval szállásomra jovén, a lora felültettenek, és én is

heted magammal Lovakon úgy indultam a Szerdárhoz ;

kinek is kapuja eleiben jutván, és ottan leszállván, a mi-

dön Pitvarában a sok Törökök között csizmámat levo-

nattam: bévittenek a Palotába, a mely mar a Táborból

öszvegyült Török Fö-Rendekböl megtölt vala; azomban

maga a Szerdár kijovén és a kerevetre térdére leülvén, a mi-

dön köszöntenikezdettem : engemet is egy elrendelt alacson

székre maga eleibe leültetett, és úgy kezdettem a követ-

ségnek Praeambulumához ; minekutánna pedig a köszö-

netre becsülettel megíelelt, és én is tovább kivántam

volna progrediálni, vettern észre, hogy a Tolmácscsal nem

contentus, s azért is intvén, hogy (a mint én is a Kincs-

tartónak insinuáltam) más Tolmács jöjjön, jóllehet el-

érkezett és Deákul kezdett beszéllni : de ugyan csak ha-

szontalannak láttam általa folytatnia dolgot ; s azalatt pe

dig a Gyömli Aga (a ki Dunántúl Koppányi véghely-

böl való volt) érkezvén, s derék Magyar lévén, megüs-

mértem hogy capacitáltatottbeszédembol, s úgy kezdettem

-



— 409 -

proponálni néki, hogy mar alkalmatosan kibeszélhettem

kovetségemet : csak tudjam mikor és kik elíítt kellessék

kijelentenem;melyet észrevévén, egy szavával eloszlatta a

'Sinagógát, és benmaradván negyedmagával,hallgatta Pro-

posítiómat, s azalatt is pedig a midcm a Tolmács meg-

szünt, nem állhatta hogy az Fels. Fejedelem felöl és az

Ország dolgairól ne kérdezoskodjék ; azomba midön

Szolimán Császár és Zápolya János Király dolgait elö-

hoztam, exacte kivántá magát informáltatni, — ésminde-

nekben helyeseknek tartván a Proposítiónak okait, rö-

videden csak azt felelte : hogy az a fold amely-

r ö 1 akovetség szóll, nem az ové, banem a

Császár é lévén, tudtára fogja adni; mindazál-

tal kivánja tudni : ha mar azelött avvagy a Portan, vagy

a Végbeli Pasáknál nem folytatta-é a Fels. Fejedelem

ezen dolgot? Kinek midön megjelentettem, hogy ez az

elsö Insinuatio, igen kedvesen vette ; s azalatt pedig hol

újjabb Török Urak jovetelével, hol kávé- és serbeth-ki-

nálással interturhllódván a Discursus: circumstantiali-

ter tudakozódott a Hirekröl, os nevezetesen a Francziai

hadakozásról, Augustus király béjovetelérôl, és a Moszkva

Czar hadairól, a Svétziai Király kinnlévo állapotjáról,

és az ö felölök való mások itéletérol ; melyekre én hol

nem tudommal, hoi sine praejudício unius et alterius mo-

deratióval felelvén, utoljára kértem, hogy mivel a Tol

mács által netalántán mindeneket meg nem érthetett :

ne légyen terhére a Kovetségnek Summáját, melyet én

rövidedeu irásba feltészek,elküldeni magaLevelével ; mely-

lyet jóllehet láttatott difficultálni, jelentvén hogy minde

neket megértett, mindazáltal végre annuált, és azon nap

estve felé Secretáriusát küldötte hozzám, hogy mind a

Credentiát Deákra fordítsam, mind a Kovetséget azon

nyelven leirassam ; mit én azon nap véghez is vittem.

Die 19. Ujonnan hozzám-jovén azon Secretarais, je-

lentette, hogy a Császár Lovász-Mestere induló-félben

lévén, az irást kivánja a Szerdár ; mindazáltal, mivel Pu-

rumban csak akkor irattam, nem lehetett kezéhez assig-

nálnom, hanem azután egynehány órával küldöttem el
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mellém rendeltetett Uti-Társ Popovics által, oly izenet-

tel, hogy ezen irást is maga Levelével együtt elküldje ;

de azalatt sietve elmenvén a Lovász-Mester (a ki az Au-

dientián is jelen volt) maga levelét kezéhez adta ugyan,

de az irás azon alkalmatossággal elmaradott, visszaüzen-

vén hozzám, hogy más Posta által fogja elküldeni oly

móddal, hogy ha szinte el nem érné is a Lovász-Mestert,

egész Constantzinápolyig menne. — Ugyanazon alkal

matossággal a discretiót is elküldöttem a Szerdárnak,

melyet jó neven vett, declarálván, hogy minden adomány

nélkül kiván szolgálni, és ugyanakkor el is olvasta a

punctumokat, melyekröl magà leveleben a császárnak

irt, mondván a mellett, hogy egyéb difficultást nem lát,

hanem hogy ámbar kivánságunkat helyben-hagyja is a

porta, de a földes-urak meg fogják kivánni határuktól

a dézmát ; melyre a secretarme által csak azt adtam vá-

laszul, hogy könnyü lészen annakutánna arról végezni.

— Ugyanakkor elküldvén az ajándék-aranynummismát

a Tihájának: csakhamar visszaküldötte, oly izenettel,

hogy ö még a Fejedelemnek semmit sem szolgált, most

sem kiván ajándékért szolgálni, és azon okból el sem ve-

heti ; kit én discretiónak tártván, Tolmács Liszkay által

visszaküldöttem, de sokáig való várakozása után is a

szolgák visszabocsájtották oly válaszszal, hogy sok ide-

gen emberek lévén Uránál, szembe vele lenni nem lehet,

de úgyis csak hiába fog várakozni ; melyre nézve én is

csak abban hagytam sürgettetését. — Ezen nap jött hoz

zám a Svétziai Táborról Pouyatowsky Lengyel Úr, a ki

Sztaniszlaus Királynak a Svétziai Királynál való Re-

sidense és a Svétziai Táborban Generalis, tudakozódván

tölem a Lengyel-Országi hirekröl és Europának más

Conjuncturáiról: de mivel látta, hogy levélirásban fog-

lalatos vagyok, s a miatt vele böven nem beszélhetek.

Die 20. Délután általmentem a Svétziai Táborra

Langecron nevíí Generálishoz , a ki hosszas discursust

indítván az odakinn levooccurrentiákróljóllehetki akar-

tam volna venni beiöle : micsoda szándéka vagyon a Ki

rálynak innen való elmeneteleiránt?ésmibizodalma légyen
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a fényes Portához ? mi ndazáltal ámbar elóbozta azonoko-

kat, a melyek a Török Császárt a Moscva eilen való Ha-

dakozásra felindíthatják, de semmi egyéb válaszát nem

vehettein annál: Dominus providebit. — Azomba jelcnt-

vén nekie azt is, hogy a Fels. Fejedelem a Királynak el-

menetelit hallván némely Orményektol, jóllehet formális

kovetséggel a Királyhoz nem küldött, mindazáltal In-

structiót adván parancsolta, hogy itt találván valamely

Miniszterét, némely dolgokat proponálják ; s azért is kér-

tem, hogy jelentse ezt meg a Királynak: maga kivánja-é

(itt lévén) meghallani, vagy másnak parancsolja kimon-

danom ? Mely iránt ajánlotta is magát, hogy véghez viszi.

Die 21. Ujonnan hozzám joven a Török-Deak Sec

retarme, több beszélei között mintegy akaratja eilen je-

lentette a Tihája dolgában, hogy midona nummisma prae-

sentáltatott néki, azt mondotta volna: Ha akövettöl van

az ajándék, sok, ha a Fejedelemtöl, kevés,—és úgyiscsak

egy kép. Mely szava jóllehet bosszonkodásra való volt,

mindazáltal egyebet nekie nem feleltem, hanem hogy az

olyan uummismát mindenütt tisztességesebb ajándéknak

tartják a folyó-aranynál, de ha olyan inkább tetszik, az-

zal kedveskedem: úgymint 50 àranynyal, annyi lévén a

nummismában ; s azért is exspiscálja valahogy, és tovább-

való inclinatióját adja tudtomra. — Azon nap megértvén,

hogy egy Tatár Causan nevü Varos félnapi járó fold

légyen Benderhez, és ott másnap sokadalom fogtartatni:

mind azért, hogy tatár várost lássak, smindpedig magam

számára valamely jó lovat vehessek, elmentem egy Te-

mesvári Törökkel, a ki a Fejedelem szolgálatjában mar

azelött is hadakozottErdélyben,— megszállván egy ott la-

kos Töröknek házánál. Jóllehet pedig másnap délig

ott mulattam, sem valamire való Lovat, sem egyéb új-

sá°rot nem láthattam a sok ködmönös Tatárnál, a kik is

csudálkozván rajtunk, inidím Popovits Úrtól kérdezték:

micsoda kovetségbe jöttünk a Szerdávhoz? azt felelte

egyikének, hogy a midön ö Szerdár lesz, megmondjuk

neki ; kin mindnyájan elfakadtak nevetve. — Ugy ta-

pasztaltam, hogy azon Várost is nem a Tatárok , hanem
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a Keresztyének, és kiváltképpen Ormeny-kereskedok es

Zsidók ott való Lakásokkal tették Városnak. Ott láttam

legelöször Tevéket szekérbe, járomba, — és oly nagy Ke-

tsege-Halat, kinek hossza 6 arsznyi volt, vastagsága2'/a.

Die 22. Visszajöttem Causanból, csak estvére

érkezvén bé szállásomra.

Die 23. Gryömlyi Aga nálam lévén s a Svétziai Ki-

rály dolgáról beszélgetvén, jelentette, hogy Tatárok ál-

tal akarja a Porta elkisértetni, mihelyt a vizek által-

fagynak ; mondván a mellett, hogy a Török Császár is

Constantzinápolyba másfél-ezer erszény pénzt tétetett fel

egy köoszlopra hadak fogadására, a honnan mindnyájjan

itéllik a jövendöbeli Hadakozást. — Ezen nap küldöttem

Emberemet felulemlített Langecron Generálishoz vá-

laszért, de egyebet nem adott annál, hanem hogy maga

meglátogat, a minthogy el is jütt másnap hozzám, dé

szállásomon nem talált.

Die 24. Küldöttem vissza Magyar-Országba a Moj-

szini Êmbert, kit magammal egész eddig elhoztam volt,

küldvén általa a Fels. Fejedelemnek Levelet oly paran-

csolattal, hogy aVálaszszal vissza is jöjjön ;melyre nézve,

hogy hamarébb járhasson, azon 3 Pósta-Lovat is visz-

szaküldöttem általa, melyeket Máramarosból a szolga-

biró adott.

Die 25. Ujabban látóul hozzám jött a Török Secre-

tarius, beszélvén új hírtíl, hogy az Eszteki Tatároktól

Követ érkezett a Szerdárhoz, a ki a Svétziai Királynak is

Levelet hozott oly tudósítással, hogy a Moszkák eilen

feltámadtak és 8 városukat meg is vették, lévén minde-

nesttíl 80 ezer kazánnal (azaz rézfazékkal), a kinek min-

denikének legalább vagyon tiz, tizenkét Émbere.

Die 26. Jött hozzám két Svékus Tiszt, jelentvén,

hogy mivel dimissiójok vagyon a Királytól, által kivánná-

nak velem jönni Magyar-Országba, a holott szolgálatot

is készek volnának venni; kiknek egyebet nem feleltem,

hanem hogy tudtára adom a Fejedelemnek, de másként

is bizonytalan vagyok: mehetek-é azon Passuson vissza,

a melyre jöttem ? Másként Lengyel-Ország felé kelletvén
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mennem: velera nem fognak járhatni a Moszka hadakra

való nézve, kik ott a szélekben quártélyban vagynak.

Die 27. Általmenvén újobban a Svétziai Táborra,

Langecron Generálistól kérdezkedtem a Válasz felöl, a

ki Miller nevíí Status-Secretariusra, a ki egyszersmind a

Cancelláriának Directora, relegált, — hogy tôle meg fo-

gom érteni a Király akaratját; a mint is Ponyatovszky

Úr szállására menvén, midön jelentettem volna, hogy

szemben kivánok lenni Millerrel, érette küldött, mondván :

hogy úgyis kérte ötet, adná tudtára oda való jövetele-

met, minthogy osmérkedni kiván velem ; a mint is Miller

mint a Király Fö-Komornyikja, Diben nevíí, (a ki elsö

kovetségem alkalmatosságával Király asztalánál vendég-

lett), elérkezvén, sok ideig mindenféle discursusokat elö-

forgattunk, és mivel Millerrel mások elött beszélnem

nem lehetett, a Házból vele kimentem, jelentvén, hogy

hozzá dirigáltattam ; ki is midön mondaná, hogy Langec-

ron Generalis által nem akarja a Király folytatni a dol-

got, újonnan kivánta érteni proposítiómat, kit hasonló

formaban mint Lagecronnak, megjelentettem, kérvén,

hogy a Királytól Választ szerezzen: hogy mivel Creden-

tiám nines, maga admittál-é, vagy másnak paranesolja a

Kovetséget kijelentenem ? Kit magára vállalván, vissza-

mentem szállásomra.

Die 28. Béjelentette magát nálam két Rab-Asszony,

kiket a Tatárok ezelött 20 esztendövel hóztak el magok-

kal Magyar-Országból ; egyike Aranyi Kata nevo, Ko-

váts Andrásné Berettyó-Ujfaluból, Katona Jánost mond

ván Debreczenben Atyjafijának, Dod Agánál ; — másika

ugyanazon faluból Jákó Istvánné, egy Tatár Zászlótar-

tónál, jelentvén, hogy ugyanonnan való Nemes-Asszony

Fodor Ferenczné ide Benderhez közel egy Faluban volna

rab egy Tatárnál , úgy Csonka Péter ötöd magával ; re-

ménykedvén szegények, hogy irjak Magyar-Országba

felölök, és szabadulásukat munkálódjam.

Die 29. Meglátogattam Gyömli Agát, a kivel a Ma-

gyarországi régi Török Véghelyekrol volt leginkább Dis-

cursusom, beszélvén azt is, hogy a Portától nagy követ-

s
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ség fog men ni a Muszqua Czárhoz, oly üzenettel (a mint

soka.11 itélik) hogy a Császár által akarja kisértetni Len-

gyel-Országon a Svétziai Királyt, s azért lássa: hogyha

az Hada eilen támad, ö fogja felbontani a frigyet, es ma-

gának tulajdonítsa, ha kéntelenníttetik magát oltalmazni,

kivált oly Országon, a kivel neki örökös Frigye van, és

a kihez a Czárnak semmi köze nines.

Die 30. Látogatásomra jött a Svétziai Király Diben

nevtí Komornyikja , kérvén , hogy ebédjére mennék ;

melyröl midön mentegetném magamat, jelentette azt is,

hogy Miller Secretarme is kivánt volna hozzáni jönni,

de munkáitól impediáltatván, azt üzente, hogy megvan

a Válasz a Királytól.

Die 1. Decembris. Kitanulván a Török Secretárius-

tól, hogy a Tihájának kedve volna az Ajándéknak elvé-

telére, és hogy nem folyó-aranyat, hanem azon Nummis-

mát kivánná: újonnan emberem által elküldöttem, kit ne-

vetéssel vett, de egyszersmind panaszképen jelentette :

miért kellett az Ö hire nélkül elöször is a Szerdárhoz kül-

deni? — Ezen nap kéretzkedett el tölem Liszkay a Duna

mellé Ismael nevü Városba, bizonyos Vásárlás kedvéért,

melyen Magyar-Országban valamely nyeresége lehessen;

mely iránt kérését placidáltam is.

Die 2. X-bris. Altai fordúltam a Svétziai Tá-

borra Miller Secretariushoz, ki által a Királytól oly vá-

laszt obtineáltam, hogy mivel mar tudtára vagyon a Fe-

jedelemnek a Királynak ittléte, és míg itt leszek Leve-

leket fog hozzám küldeni : halaszszam addig aíroposítiót

míglen a Credentionális elérkezik,gondolván,hogy,úgy-

is késedelmet szenvedhet a Dolog ; kire én is consensus-

sal felelvén, elöhoztam a Királyhoz lött elébbeni két

rendbéli Kovetségemet s az által tett akkori Proposítiói-

mat, jelentvén, hogy künnyü lett volna akkor a Király

által secundáltatni dolgainknak, a melyre úgyis köte-

les volna Garantiájához képest, a regen tett szovetség

szerént : mindazáltal excusálta a Királyt az akkori Con-

juncturákhoz képest, melyek miatt jobb választ nem ad-

hatott a bíztató Várakozásnál ; és ha Isten szerencsét
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adott volna a Muszka eilen : láttuk volna hítsznát a Bíz-

tatásnak. — A mellett elóbozta Erdély-Országának Sta-

tusát, jelentvén, hogy mi móddal praetendálhatják Sza-

badságokat az Erdélyiek, aunyivalinkább, hogy választ-

hattanak Fejedelmet magoknak, és az Austriai haz is mi-

képpen adhat arra consensust, holott ök a Török alatt

lévén magok szabadságával immár nem élhettek, azon

Just pedig nielyet a Török birt, a megholt Császárra a

Karloviczi Békesség által egészen transferálta ; mely

iránt, hogy elméjét megvilágosítsam, miként folyt ab

"Origine Regiminis Erdély-Országának dolga, elobeszél-

lettem : de kiváltképpen azzal capacitáltam, hogy vissza-

jött Erdély-Országának minden szabadsága akkor, a mi-

dön a Császár szovetséget kötött Apafíy Mihály Fejede-

lemmel és a Statusokkal a Török eilen való Hadakozásra ;

— a mint is kivervén a Törököt, egész szabadsága re-

stabiliáltatott, a melyet azután minden módon igyekezett

elrontani, szovetségbéli hite eilen azt cselekedvén, hogy

a Törökkel újonnan szovetséget vetett azok eilen, a kik-

kel elöször amazok eilen coníoederált; és így a Karlovi-

czai Békességen semmi igaz fundamentomot nem epithet;

a mely declaratióval contentus is volt.

Die 3. X-bris. Látogatásomra jött egy Török

Zászlótartó, ki magának Feleségül vette egy Rab-Asz-

szonyát, a ki Orvénden lakos Mészáros nevü Embernek

Leanya volt, és a kit a Tatárok, az Urát mellölle levág-

ván, rabúl hoztak egy esztendös fiával együtt, kérvén

azon, hogy ebédjére menjek, és egyszersmind új hírül

mondván, hogy a Tengeren tul levo egy Passa А к e r-

m a n h o z awagy Neszter-Fejérvárhoz érkezett 8 ezer

emberrel.

Die 4. Az Arnolt Passa látogatására mentem, ki is

mintegy 18 esztendös ifjú, és az Atyja érdemeire nézve

nyerte el azon tisztet ; tudakozódtam tole Omér Agának

állapotjáról és dolgairól, kire felelvén jelentette, hogy

maga helyett hagyta az Országban, nem lehetvéna mos-

tani Táborozásra nézve hadát kibocsájtani ; kiröl midön

exprobrálódtam volna, hogy sok biztatási után oly mód
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dal megcsalta Omér Aga a Fejedelmet : mentegette ma-

gát, hogy oly szoros kotelességét nem tudta a Fejede-

lemhez, azért is ha visszamégyen, azonnal elküldi, és

ha megtudja a Nándor-Fejérvári Szerdártól a Portának a

Hadak fogadása iránt való conniventiáját, örömest fog

szolgálni az iránt maga is.

Die ö. Jött hozzám a Svétziai Királynak azon Ka-

pitány-Ember Priant nevü Curérja (a kiröl felül vagyon

mar emlékezet), beszélvén okát elébb hozzám való nem

johetésének, és egyszersmind dolgainak mostani udvar-

nál való folyását jelentvén.

Die 6. Jött hozzám azon Pap-ember, a kit ennek-

elötte 4 esztendövel a Fels.FejedelemTatárországba kül-

dött, ott egy Csobortsa nevü Faluban lakos Magya-

roknak kívánságára, beszélvén sok kérdezkedések között

eredetit azon Magyarok ottlétinek, hogy t. i. minek-

utánnaLászlóKirály Várnánál megverettetett a Törökök

által, és azután csakhamar Magyar-Neszter-Fejérvár is

(kit Törökül Akermannak hívnak, és a Neszter

partján a Tenger mellett van építve), részekre esett': ak-

kor maradtak el az ott való Lakosokból, most Jobbágy-

sága alatt lévén magának a Tatar Chánnak, a ki öket

Aga által több, Butsákban levö Jószágaival együtt

kormányoztatja. — Ugyanakkor jött hozzám Mazzeppá-

nak is egy Tiszt-Szolgája, kérvén hogy magammal Ma-

gyar-Országra kivigyem.

Die 7. X-bris. Hozzám joven Gyömli Aga azon

Nándor-Fejérvári Törökkel (kiröl mar fellyebb emléke

zet vagyon), jelentette, hogy a Svétziai Király azt fogja

elküldeni Levelekkel Bécsbe, és onnan Franczia-Országba,

és a mint a Szerdártól értette, oly tenorral irtt a Német

Császárnak, hogy mivel kezes volt Augusztus Király

mellett: revocálja Lengyel-Országból, másként el fogja

hinni, hogy az ö Tanácsából vagyon a dolog. -— Azom-

ban más több dolgokról is discurálván, csaknem egész

éjfélig nálam vendégeskedtek.

Die 8. A Fel«. Fejedelemnek Levelet irtam, a hal-

lott dolgokat tudtára adván ; a mint is ugyanakkor értet
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tem, hogy a Svétziai Király azelött való napokban el-

küldvén egynehány száz Lengyelekbol sKozákokból álló

Portât a Moszka birodalombéli szélekre: odavaló egy

Gubernátort többekkel együtt rabúl elhozatott, mely

iránt indignálódván a Szerdár, hogy a Békesség rontá-

sára hire nélkül cselekedte, kivánta, hogy adja kezéhez

visszabocsájtásra ; de a Király allegál van, hogy ha a

Moszkának szabad volt Moldvába a Török Birodalomba

bejönni, és az öHadaiban megfogdosni : ¡5 neki is meg le-

hetett ezt cselekedni a Török Birodalomból ; melyetmind-

ekkoráig vissza nem adott.

Die 9. Meghallván, hogy a Szerdár sokad magával

kiment sétálni vadászat kedvéért, és egyszersmind gon-

dolván, hogy igérete szerint Ponyatowszky és Vene-

rovszki Urak is ott lesznek: magam is kimentem a me-

zöre, de azok ott nem lévén, ugyancsak a Szerdár kö-

szontésére nézve hozzá-adtam magamat a Törökökhöz, és

a Bajrám alkalmatosságával illendö lévén idvezlenem, azt

véghez-vittem, bíztatván ö is discursusi között Vála-

szomnak a Portáról való hamar eljovésérol. — Ugyan-

ezen Nap emlitett Török Rab-Asszony (ki amintmondja

kentelensegbßl, ura parancsolatjára, Török Vallásra ál-

lott) kérésére vacsorára elmentem, minden kérése az lé

vén nálam, hogy LevelétMagyar-OrszágbanAttyafiainak

adattassam meg.

Die 10. Erkezett hozzám Magyar-Országból Gróf

Turnó Secretáriusa Levelekkel, a ki odahaza-létemmel

jött vala ki Urától Velenczébôl, az ott folyt dolgoknak

relatiójával, hozván egyszersmind ide Levelet a Svétziai

Királynak a Francziai Generálistól de Saleurtöl ; kivel

az napot vele való discursusokkal és kivált a Velenczei

Respublicának Státusáról való kérdezéskodésekben töl-

töttem el.

Die 11. Semmi dolgom nem lévén, mulatság ked

véért a Ferdó'házhoz mentem,éppen oly idöben, a midön

a Szerdár is közellevö metsetbe ment.

Die 12. A Svétziai Király Secretáriusa hozzám kül-

dött egy Cancellistát oly üzenettel, hogy informáljam

27
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azon Magyarországból jött Franczia felöl, és kivált ar-

ról : merhesse-é a Király Leveleit kezére bízni ? E mel-

lett tudtomra adta, hogy nagy hire vagyon, mintha a

Király mellett levo Kozákokat a Fejedelem számára ki-

vánnám megfogadni, a mely mivel még nines a Király

hirével, kér azon, csillapítsam le azt a hírt. — En az elsö

felöl informáltam, assecurálván, hogy azon Francziára

bizandó levelek el nem fognak veszni, kivált ha az Ve-

lenczében levo Pomponi nevü Francziai Követnek re-

commendáltatnak ; — a más rendbeli dolog iránt pedig

rövideden feleltem, hogy mivel árra parancsolatom

sines, annyivalinkább cselekedetem.

Die 13. Látogatásomra jütt a Zaproszki Kozákok-

nak Généralisa (kit ök Kossovinak hívnak), kibeszélvén

a Moszka Birodalom alatt való nyomorgattatásokat, a

mely miatt a Svétziai Királyhoz kénteleníttettek csa-

tolni magokat, a minthogy a szerencsétlen Harcz után

is egészen kénteleníttettek kijönni, és most a Király

mellett circiter 5 ezeren vagynak ; a többi penig, úgy-

mint 15 ezerig való, К r í m b e n recipiálta magát a

Tatár Chám Protectiójá ala. — Ettó'l tanultam meg a

Zaproszki Kozákoknak dolgokat, hogy az egész Ukraj-

nya Chellymiczky nevü Hetmanjok idejében szabadí-

totta ki magát a Lengyelek Jobbágysága alól, a mely

alkalmatossággal lett az ö eredetek is, a kik a Nepper

Vizét szokták orzeni a Török Birodalom eilen, és ugyan

mellette laknak, minden Feleség vagy más Asszonyi-ál-

lat nélkül; kiknek fóbb városa Sies, a hol Hetmanjok is

resideálni szokott.

Die 14. Elkészülvén Turnó Embere,kért azon, hogy

mivel a Szerdár nem akar nekie Passust adni és Póstát,

hanemha éninterponálom magamat, — jóllehet mar

tudtam, hogy hasonlót sollicitait a Svétziai Secretárius-

nál, és az én reám relegálta : mindazáltal elkovettem, és

bizonyságot tevén rola, mindakettó't megnyertem a

Szerdártól; ö pedig (a kinek semmi egyéb nem kellett, és

positivé való Parancsolatja sem volt azide való jövetelre)

minden búcsúzás nélkül tölem elment.
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Die 15. Az Arnolt Passa látogatásomra jött, kérdez-

kedvén holmiról és kivált a Magyar Czeremóniaról : rai-

vel szokták idöközben Vendégeket kinálni, ha egymást

látogatják ? Melyröl informálván, midan másokra Bort

köszöntöttem, és ötet (minthogy a borital nem szokások)

elkerülték, aztán csakhamar elment, és kesön vehettem

észre, hogy maga is ivott volna, a minthogy azután el

is küldött borért bozzám. — Azon alkalmatossággal volt

nálam felylil-említett Veneróvszky is, a ki a Kozákok Ma-

zeppa nevtí Hetmanjának (a ki a Svétziai Királyhoz ¿111-

ván, és ide-szakadván, ugyanitt meg is holt) nénjétó'l

való, ugyan reániaradván mindert elhozott Kincse.

(Vége.)

27 !
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Memoriale.

A z Tekintetes NemesOrszágGryíílése Anno

1705. Die 12. Septem bris Szécsenyi mez ön-,

beállván, az mely kiváltképpen való d о 1 -

gok naponként folytanak, renddel igy

következnek.

Die 12. Sept. Az Tekintetes Nemes Statusok mind

egy sátorban gyülekezvén, az Méltóságos Fejedelem maga

beérkezésével az Tekint. Nemes Statusokat sok jóknak

kivánságával igen dicséretessen és rendessen köszöntötte.

Melyet az Tekintetes Nemes Statusok képében az Méltó

ságos Egri Püspök elfogadván, ázon jóknak kivánását

reciprocálta. Annakutánna iffjabbik Ráday Pal Uram m

eloállván, az Mélt. Fejedelem képében az egész Magyar

hazának igaz ügyeröl per longum et latum, úgy az Mél

tóságos Fejedelemne^k nem maga Privatumára, hanem

az egész Magyar Hazának javara való szándékáról dicsé-

retes Magyari Stylussal perorált. Utollyára penig az

Méltóságos Fejedelem az Német ellenségnek csalárd sziu

alatt tett ennyihány rendbéü békesség-kinálását decla-

rálván, magátúl semmit sem kivánt concludálni : hanem

az Nemes Ország Rendeit és az Statusokat azért kivánta

egybengyüjteni, hogy az Békességnek munkájában, s

több szükségesen elolfordulandó dolgokban is, minden
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Úri es Szegény Nemesi Rendnek szabad Voxa es szóllása

lehessen, discurálván azonközben az ellenség eilen való

oltalamról, az melyre nézve is végeztetett, hogy minden

Nemes-Ember ezen Gytilésben sub poena amissionis No-

bilitatis, Libertatis, et omnium bonorum jelen légyen :

hogy ha szintén az Ellenség az Dunán általjonne is,

Egész Országostúl rajtok - menvén, az Ellenségnek el-

szánt Szándékát és Ártalmát unitis Viribus et armis im-

pediálhassa.

Die 13. Sept. Isteunek Napja lévén, minden Statu-

sok az magok rendi és Vallása szerint Isteneknek szol-

gáltak, semmi külsö világi dolog az Gyülésben nem

tractáltatván.

Г" Die 14. Sept A Nemesi és Úri Rendek edgyben-

gytilvén, az Méltóságos Fejedelemnek annuentiájábul vé-

gezték, hogy az Clerus Mágnásokkal edgyütt külön he-

lyen való Gytilést tartana ; egy Nemessi Rend is azon

Gyülésben ne légyen,és egymástúl el ne szakadozzanak, ha-

nem az Nemessi és" Úri Rend is külön Gyíílést tartván :

az Clerus és Mágnások végezése követet által reportál-

tassék az Nemessi Rend Gyíílésinek, melyet megértvén,

úgy mind együtt approbállyák, vagy mind együtt cont-

radicállyanak. Az Nemesi és Úri Rend maga közül

Praesesnek választotta Radvánszky János Uramat, Sec-

retáriusoknak penig Bulyovszky (Daniel) Uramat és

Krutsay István Uramat.

* Die 15. 7-bris. Mind az Mágnások, Clerusok, és Úri

Nemessi Rendek egybengyülvén, az Méltóságos Feje-

delem az Nemessi és Úri Rendnek az elött való Napi

Végezésérol, az mennyire per Relationem Delegatorum

tudtára volt, emlékezetet tévén, declarálta eö Nagysága,

hogy azon tegnapi Végezésnek consentiált eö Nagy

sága, supposito, ha az egész Statusok végezésébül és

akaratjábúl vagyon. De az Clerusok és Mágnások, söt

az Uri Rendek közül is sokan azon végezésnek (azzal ex-

cipiálván, hogy jelen nem voltanak) contradicáltanak.

Az akkori Gyülésben jelen levo Rendek pedig sok Ar-

gumentumokkal akarván evincálni Végezéseknek állan-

N
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dóságit, loco Argumenti (?) fordul eló'l kérdésben : Hogy-

ha ez aGyíílésOrszág-Gyfílése-é, vagynemaz? Melykér-

dés fölött sok idö alatt pro et contra disputálván az

Status, meg nem egyezhettek, hanem pro ulteriori discus-

sione az Méltóságos Fejedelem tetszésébül hallasztották

az más Napra.

Die 16. Sept. Az Tekintetes Nemes Statusok szép

számmal egybengyülvén és az Méltóságos Fejedelem

az elöbbi Napon az Statusok Gyülésének Titulussáról tá-

masztott kérdést iterálván és az Nemes Statusok opi-

nióját sott Determinátióját is akarván érteni; ■— arra

nézve az Statusok feleltenek, és ex mutuis Statuum con-

sensibus determináltatott, hogy ezen Magyarok Gyülésé-

nek Titulussa ez légyen: „Conventus Generalis omnis

Ordinis et Status Confoederatorum Hungarorum", hoc

supposito, hogy minden torvényes igazságok ezen Gyíí-

lésben szintén úgy tractáltassanak, söt actualiter admi-

nistráltassanak, mintegy egész Ország-Gyülésében. Ezek

után az Tekintetes Nemes Statusok, az Méltóságos Feje

delem ez Magyar Hazának igaz ügyében tett eddig való

szolgálattyát alázatossan megköszönven, tovább is az

Nemes Ország Dolgainak folytatására kérték és adhor-

tálták, és edgyczersmind in Communi Gubernio Regni

Hungariae statuálták és authorizálták eö Nagyságát, ex

Communio Suftragio dicentes : Vivat ! Vivat ! etc. A Mél

tóságos Fejedelem pedigh eddig megeshetett fogyatko-

zásokról az Tekintetes Nemes Országot megkövetven,

tovább is az Nemes Ország szolgálattyára kegyelmessen

ajánlotta magát. Ezek után pedig az Nemes Országnak

naponként eloállandó dolgainak folytatására députait

Becsületes Rendeket (kik kozé egynémelyektol depu-

táltatván magát Szent-Iványi László Uram, a Tekintetes

Nemes Statusoknak nagyobb részétol nem acceptáltatott,

publice ártatlan Vért kiontó hóhérnak és lopónak pro-

clamáltatott, s igy lévén, orcza-pirulássalkinnkellett ma-

radnia) reserválván az Nemes Statusok azt a facultást

magoknak, hogy az Deputatusokon kivül külön Gyülést

tartván, minden dolgok egymással communicáltassanak,
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es de prima Sede Deputatorum, ad Secundam Sedein

omnium Statuum et.Ordinum, Relatióra (Causa appro-

bandi vel reprobandi) mennyenek es mehessenek.

Die 17. Sept. Közönseges Generalis - Gyülések az

Tekintetes Nemes Statusoknak nem celebráltatván, volt

Gyülések csak az Deputatus Uraknak, az kik ezek: Mél-

tóságos Gróff Bertsényi Miklós Uram, Dolni Uram, Pe

tes András Uram, Illési Uram, Klobusitzky Ferencz

Uram, Vay Ádám Uram, Jánoky Sigmond Uram, Rad-

vánszky János Uram, Szirmaj Péter és András Uraimék,

Görgei János Uram, Gerhard György Uram, Kajaly

Pal Uram, Ráday Uram, Lapsánszkj Uram, Koller

Uram, Roth Mihály Uram, Kraj Jakab Uram.

Die 18. Sept. Az Tekintetes Nemes Statusok Gene-

rális-Gyüllésén ezek vádoltattak.

1. Repraesentáltatott az Deputatus Urak által deter-

mináltatott újabb Titulussa az Méltóságos Fejedelemnek,

az mely ez: „Confoederatorum et- pro Patria militantium

Hungarorum Dux.ft Magyarul: „Az HazaSzabadságáért

öszveszövetkezett Magyarok Vezérlo-Fejedemie." 2. Re

praesentáltatott az Hitnek két rendbeli formulája: 1. Az,

mellyel az Méltóságos Fejedelem kötelezi magát az Con-

foederatus Magyaroknak. 2. Repraesentáltatott, mellyel

az Confoederatus Magyarok kötelezik magokat mind az

Méltóságos Fejedelemnek, mind penig egymásnak. 3.

Minden Nemes Vármegyék Vice-Ispányai másod-magok-

kal azon concipiált és líjobban kiadott Formulája szerint

azon Gyülésben letették az Hitet, megparancsoltatván

nékiek, hogy Magok Nemes Vármegyéjében minden Ne

mes és UriRendeketmegesküdteesenek,—azminthogy el

is kovették.

Die 19. Sept. Az Generális-Gyülés beállván : legel-

só'ben az Clericusok kénszeríttettenek az Hitnek letéte-

lére ; de azok sok úton-módon excipiálván, azon formula

szerint nem akartak megeskünnie. Az egész Gyíí-

lés pedig acclamait, mondván: Meg kelllenni, mert a ki

meg nem esküszik, Notaban hozza magát ! De azzal is az

Clerusok nem gondolván, sokáig mentegették magokat ;

\
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es bogy jó példát adgyanak az Uri Rendek : legelsöben

megesküdt Bercsényi Uram, azután Forgács Uram, úgy

Eszterház Antal es Csáky lstván Uraimék eö Nagysá-

gok, és per consequens egynéhány Uri Rendek, Tisz-

tek és Méltóságok. Ezeket látván az Glerusok, úgy mon-

dották el azon hitet, cum hac tamen limitatione: Az

Rendeléseket (melyeket az Coufoederatus Magyarok vé-

geznek) megtartják, artnyibaii az metmyiben az Római

Catholica V alias eilen nincsenek, etc.

Die 20 Sept. Tíz ora tájban Mise szolgáltatván az

Ország Sátorában : az Mise-szolgáltatás után Urunk eö

Nagysága az Coufoederatus Statusoknak igazán való ve-

zérlésére felvette az Hitet, melyben annectáltatott az

három Vallásnak Conservatiója is,— Petes András Uram

adván fel az Hitet Urunknak eö Nagyságának. Az mely

Ceremoniát Egri Püspök Uram egy rövides, Moisés pél-

dájábúl Geneseos 14. felvett Praedicatióval concludált;

Urunk eö Nagysága pedig négy Méltóságos Generalis:

ugymint Bercsényi Uram, Forgács Uram, Eszterházy

Antal Uram és Csáky István Uram által háromszor so-

lenniter felemeltetett , clamans Universa Multitudo:

Vivat,Vivat, Vivat! Ezekvéghezmenvén,dicséretes és em-

lékezetes Vendégséggcl excipiálta Urunk eö Nagysága

az Nagyobb Rendeket.

Die 21. Sept. Az Reformata és Lutherána Valláson

levo Deputatus Fö-Rendek requirálták az Vallas végett

Urunkat eö Nagyságát, kire nézve Urunk eö Nagysága

javallotta, bogy az két Religio minden Gravamenit tegye

Irásban, és beadván, kész eö Nagysága minden Torvé-

nyes dolgokban annuálnia: akarván mindazonáltal eö

Nagysága az több Catholicus nagy Renddel is commu-

nicálnia. — Melyet az két Religión lévok el is kö-

vettek, hogy minden Gravameneket in Generalibus

feltévén, beadták eö Nagyságának.

Die 22. Sept. Az Catholicus Rendeket hét órára

maga Sátorához hivatván Urunk eö Nagysága, közlötte

vélek azon Gravameneket : kiket megolvasván és peren-

nálván, ekkor in instanti nem replicáltanak,hanem elhal
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lasztották. Tíz ora tájban pedig az egész Statusok ösz-

vegyülekezvén, Urunk eo Nagysága vette fei legelsö-

ben Proposítiójában : Mi tetszik a Statusoknak, hogyha

az Békességet kivánnyák-e tractálni, avvagy azellenség-

gel (az mely immineált) hadakoznia? sok szép helyes

Ratiókkal mind az két Dolgot illustrálván. Erre Platy

Sándor Uram felállván, instált, kérvén Kegyelmes Urun-

kat eö Nagyságát, hogy elöször az Vallások Sérelme

gyógyéttassék, és a zu tan follyanak más Publicumok.

Melyre Kegyelmes Urunk hosszas Peroratióval maga

mentségére igen dicséretessen felelt : ajánlván Magát

hogy az mire megesküdt, annak kiván is eleget tennie,

de hijjában addig fogni az Templomok restitutiójához ,

míg az közelgetö Ellenség meg nem gátoltatik. Mely

dologhoz az Statusok is hozzá-szólván, ex Communi

Consensu végeztetett, hogy az Ellenségnek is cum omni

Possibilitate resistáltassék, és azonban az Vallások Dolga

is az Deputatusok elött pro et contra disputáltassék.

Melyek relatióra nienvén, készségét ajánlotta eö Nagy-

sága, az Vallások Sérelmének is gyógyítására igérvén

magát. Ezek véghezmenvén, rendeltettek mind az három

Vallásból Deputatus Fö-Rendek, elvégezvéD azt is : mi-

képen és kik által kellessék az Ánglus és Hollandus Me-

diatorokat excipiálni ? Ezekenkivül az Ország Conser-

vatiójáról, az igaz Nemességrol, és az Kereskedó'król, sok

szép projectumokat adván az Statusok eliben Kegyelmes

Urunk eö Nagysága.

Die 23. Sept. Reggel hét órakor az Catholicus Ren-

dek convocáltattak Urunk Sátorához, ad elaborandam

Replicam, quoad Postulata Evangelicorum producendam.

Hora circiter 8-va Bremer nevü Oberster propter Notam

Infidelitatis az Táboron kivül meglövöldöztetveu, exe-

quáltatott. Hora circiter 9-na az Confoederatus Statusok

Gyíílése beállván, az Méltóságos Fejedelem az minden

Vármegyékbííl députait három - három személyeket ki-

vánta az Nemes Vármegyékbó'l Specificatióban kezéhez

venni; kiket scriptotenus kezéhez vévén, annakutánna

Relatióra hozák. Rendeltek pedig : 3 Clerust, Méltóságos
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Gróf BercsényiUramat, Gerhard György Uramat, Ráday

Uramat, Vay Adám Uramat, Cancellárius Uramat, Szir-

may András Uramat és többeket, Jankó Péter es Platy

Sándor Uramékkal; melyben xuindközönsegessen azSta-

tusok consentiáltanak. És az Deputatusok elsö Conven-

tussa négy órára estvére determináltatott.

Die 24. Sept. Praeside Spectabili Generoso Domino

Sigismundo Jánoky az minden Nemes Vármegyékbol

députait Fö-Rendek öszvegyülven , sigillatim kezdették

minden Nemes Vármegyék Gravamenit ruminálnia, és

azokat renddel feljegyeznie, hogy azok szerint az Nemes

Vármegyék pusztulását ávvagy épebben való megmara-

dását kitanulván : azok szerint az Portákat rectificálhassák.

Die 25. Sept. Azon minden Nemes Vármegyékbol

députait Rendek az tobb Statusokkal együtt az Ország

Sátorában gyülekezvén circiter hora 8-va, az mar rendben

irt Gravámenek szerint kezdették Praeses Uram és Sec

retarme Bulyovszky Uram az Nemes Vármegyéket, kit-

kit az maga Qualitássa szerint, ktilömb-kulömb Classi-

sokra szabnia: de mindenik Nemes Vármegye magát

oltalmazván, meg nem egyezhettek, hanem az estvéli 4

órát rendelték az ujjabb Confluxusra, azt az modalitást

akarván követni, hogy az mely Vármegye tractatusban

lészen : annak deputatusi (doñee de illis agitur) kinyo-

mattas.<*anak. Ez Controversia az midön pro et contra

disputáltatott volna, érkeztenek bé az Gyülésre az Sena-

torok Candidatiójára députait Rendek, kik közül Petes

András Uram eö Nagysá^a eloadván miben munkálkod-

tanak légyen ? proponálta, és hogy pro fundamento eli-

gendorum Senatorum vették fei in Deputatione az Ország

Torvényét, nevezetessen Anni 1519.Articulus39. 40.1tem

Vladislai 4. Art. 10. Ubi haec tria ex fundamento elici-

untur. l.Hogy azSenatoroknak ex Clero, Baronibus, et No-

bilibus kell választatnia. 2. Hogy 24. légyen, signanter

pedig Clerus négy, Báró négy, Nobilis tizenhat. 3. Ut

Senatoribus Baronibus Barones, Clericis Clerus, et Nobi-

libus Nobiles solvant. 4. Ut Senatores a Statibus eligan-

tur. Az honnénd elsö kérdés volt : hány Magnas, hány
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Clerus, hâny Nobilis választnssék Senatornak ? Ubi No-

tandum, hogy minden Nemes Vârmegyékben lévíi érde-

mes Ftí-Rendeket regestráltanak az Deputatus Urak, es

azok közül ismét az Potiorokat mils Seriesben tették, es

in publico mind az két Seriest elolvasták. Candidáltatott

penig in Secunda Serie 4 Clerus, 12 Magnas, es 30 Nobi

lis. Kesponsio: Az Statusok kivánták, hogy ñera kell az

Törvenytöl recedálnia, de az Deputatusok 12. Nobilist

kivánták csak választani, az több Statusok pedig Tör-

vény szerint kiván^ík, mégpcnig lígy, hogy az három

Religiókból egyeránt választassanak az Senatorok. Mely

dologban meg nem cgyezhetvén, per Legationem közlöt-

ték az MéltóságosFejedelemmel.MelyetazMéltóságosFe-

jedelem megértvén, igy résolvait : bogy az Senatorok Vá-

lasztásában nem lebet az Vallást nézni, hanem az arraér-

demes Embereket, mert azok nem az Vallást (mivel an-

nak ebben az Gyíílésben kelletik complanáltatni) hanem

azOrszágnak külsö dolgait fogják igazgatni.Az mi penig

az Senatorok számát illeti: ámbar az Torvény lß.Nobilis-

ról szóljon is, de pro ratione hujus moderni Status elégsé-

gesnek itélte eíf Nagysága az 12. személyt ex Nobilibus.

2. Quaestio. Quis eligat Senatores? Responsum

est: Ámbar az Torvény az Statusoknak inscribálja. mind-

azonáltal pro ratione hujus Confoederati Status megegy-

gyeztenek azon, hogy az Méltóságos Fejedelem válasz-

sza el az Senatorokat, ugy mindazonáltal, hogy ususban

ne mennyen, éV in Successores ne redundállyon az az Au-

thoritas Eligendis; ezt az Electiót is penig az egész Sta-

tusokkal kelletik communicálnia (aFejedelemnck.)

3. Quaestio. Unde Solutio Senatoribus deputanda

est, et quanta? Responsum est : Quamvis Lex aliud dic-

tet, pro ratione tarnen hujus Confoederati Status, debet

solvi ex Proventibus Regni ; Solutionis vero Quantitas a

Sua Serenitate determinan a Statibus Conclusum est,

sicut etiam Senatorum determinatio, quae in crastinam

diem 26. Sept. dilata est.

Die 26. Sept.. Az EvangelicuBok Gravamenire való

Replicák adattatván az Catholicusok által : valamit re
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plicatus kiadtanak, mind fiistben ment, hanem bona ac

corda cum Catholicis ineunda gondolkoztanak arról az

Evangelieusok, hogy kószítsenek oly Generális-Proposí-

tiókat, melyekben hogyha az Catholicusokkal megegyez-

hetnek, azután az Particularitások : úgymint az Templo-

mok, azok szerint vizsgáltassanak meg minden helyek-

ben, kit illetnek vagy nem illetnek V Es ugyanezen az

napon az Proposítiókat is megcsinálták, az melyek ki-

váltképen ez&k: 1. Minden helységekben tolláltassék az

Jus Dominandi Dominorum-Terrestrium in 'Considenti-

bus. 2. Az mely valláson többen vagynak valamely hely-

ben: azoknak applicáltassék az Templom cum accessoriis.

3. Haec Accorda sit durabilis in hoc Vigore usque ad

finem hujus Confoederationis, — resolválván az Evange

licusok facultatem de summo jure agendi in futura

Diaeta.

Die 27. Sept. Az megirt Proposítiók szerint vizsgál-

tattak az Templomok minden Vármegyékben, és azok

szerint is applicáltattak : az kiket az megirt Proposítiók

szerint illettek és illethettek,— elkezdvén legelsöben is a

Tiszántúl való Vármegyékben.

Sic per consequens Die 28. Sept. Vármegyék sze

rint vizsgáltattak az Templomok, és egynehány Várme

gyékben levö Templomok dolga dijudicáltatott ez napon

is : úgymint Sárosban, Zemplinben, Abaujban, etc.

Die 29. Sept.Úgy a Felsö Vármegyékben levo Temp

lomok is az Királyi Városokban levo Templomokkal

edgyütt ez napon elovétetodvén, decidáltattak : kié

légyen ? V. g. Az Kassai Nagy - Templom az Ca-

tholikusoknál maradván, az Tót Templom az Luthe-

ránusoknak cedáltatott ; az Eperjesi Nagy-Templom az

Lutheránusoknak, az Lötsei kétfelé osztatik, etc.

Die 30. Sept. Az Generalis totius Status Sessiójában

ezek decidáltattak: 1. Az kik az Gyíílést ñegligálták,

vagy elszöktek : personaliter insurgálnia kénszeríttesse-

nek. 2. Az Pater Jesuviták ha az Austriai Provinciától el

nem szakadnak és a Confoederatióra meg nem esküsznek,

az Országból kimenjenek : dehamegesküsznekis, csak két
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Collegiumrarestringáltassanak ; azNémetJesuviták penig

minden mentség nélkül kimenjenek. 3. A Senatorok spe-

cificáltattak, úgymint: Bercsényi Uram, Forgács Uram,

Eszterház Uram, Csáky Uram, Barkóczy Uram, Egri

Püspök Uram, Illyési Uram, Vay Uram, Galambos Uram,

Gyürky Adám Uram, Jánoky Sigmond Uram, az

Szepesi Kamora Praesesse Klobusiczky Uram, Or-

szág - Kincstartója Radvánszky Uram, etc. 4. Az kik az

Eperjesi Theatrumon megölettek : azoknak Jószágok azok

Successoraiknak restituáltassék.

Die 1. 8-bris. Az Templomok restitutiójára Com-

missariusok rendeltettek ; az 13. Vármegyékben Csete

Jósef, Orosz György, Görgey György és Szakmáry Já-

nos Uraimék.

Die 2. 8-bris. Ex praemissis Actis condált 20 Arti-

culusok in Generali-Sessione publicáltattanak, és ezután

az Méltóságos Fejedelem szépen megáldván minden Ren-

deket: tígy lett vége az Szécsenyi mezön Confoederált

Magyarok (Ország)-Gyííléseknek.

Die 3. 8-bris. Te Deum laudamust énekeltenek.

II.

Diebus et Anno Specificatis Conscripta cum

Conventu С onfoeder ator um Hungarorum

ad Szécseny Celebrato existente per me

Andream Keczer de Lypócz

Instrumentum Confoederationale

Hungarorum.

Mi alul Specificált Magyarországi Statusok és Ren-

dek adgyuk tudtára örök Emlékezetül mindeneknek az

kiknek illik ez Levelünknek rendében: Hogy minek-

utánna az Szabados Uraságra vágyódó Austriai Haz az

Királyi Diplomákat Hiti - megszegésével általhágván,
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minden Torvényeinket megvetvén es földre tapodván,

édes Hazánkat,Nemzettinket, minden Szabadságától nem

csak megíopztctta, hanem ennek föbb Tagjait minden

kegyetlenséggel öldöklötte, es sokakat közülök rettenetes

kínokkal az fold színérol eltörlenie nem irtózott volna:

Istennek Csudálatos vezérlésébül azon kegyetlen Ural-

kodó rabságából Méltóságos FejedelemEölsö-Vadaszi Üá-

kóczy Ferencz Kegyelmes Urunk eö Nagysága kiszaba-

dulván, Austri^pak ellene velünk együtt fegyvert fog-

ván, és mar harmadfél esztendoktííl fogvást hasznossan

hada kozvan ez végre : Hogy ezen Ügy dolgában közön-

séges akarattal tovább is annal jobb rend tétettessék, ez

folyó 1705-ikEsztendÖben September Havának elsöNap-

jára ide Szécsenyi Mezôben Generális-Conventusra ben-

nünket hivogató-Levelei által oszvehívott és gyüjtött

volna: szükségesnek itélfclk, hogy mindeneknek elötte

eSJ °ly fejet válaszszunk magunknak,azki velünk együtt

Hittel confoederálván,ezen Hazánk Ügyét, valamíg Isten

által régi Szabadsâginak helyrehozásával, megnyerésé-

vel kivánt czíllyátel nem érjük, nemcsak azHadi dolgok-

ban, hanem az Torvényes, Egyházi és Oeconomiai álla-

potokban is igazgassa, kormányozza és velünk egyetem-

ben oltalmazza; Tetszettkozonségessenés egyezö akarat-

ból az Praetitulatus Méltóságos Fejedelmet, Rákóczy Fe

rencz Kegyelmes Urunkat, Erdélyországának választott

Fejedelmet, minekünk isConfoederatus Statusoknak Ve-

zérló'-Fejedelmünknek választanunk,azmintválasztot-

tuk is.Mely Confoederatiónknak hogy annyivaljobb funda-

mentoma s nagyobb ereje és állandósága légyen: azt az

következendö két rendbéli esküvés módgyával ratificál-

tunk és stabiliáltunk, söt annak felyebb declacált Czíl-

lyaiban való megtartására nemcsak magunkat, hanem

maradékinkat is sub poena perpetuae Notae Infidelitatis

et Perduellionis in Patriam obligállyuk és obstringállyuk.

Mely esküvésnek formája ez szerint következik :

„Én N. N. esküszöm az élo Istenre, ki az Atya, Fia,

Szent-Lélek teljes Szent-Haromság egy bizony örök Is

ten, (Boldogs%os SzíízMáriára és Istennek minden Szen

28
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teire), Hogy ezen Confoederált Nemes Magyar Haza Stá-

tusinak és Rendeinek az Austriai Haz által minden meg-

bántódott Szabadságinak és Torvényinek Helyreállíttá-

sára öszvekötött és most is újonnan megerösitett Szövet-

ségében szabad-akaratom szerint belépek ; ezen Szovetsé-

get mint tulajdon életemet úgy becsüllöm és tartom, az

eilen sem titkon, sem nyilván sohasem practikálok, ha

mást practikálni tudnék is, vagy hallanék, kijelentem, és

a közelebb CommendírozóFo-Tiszteknek, éjs következendö-

képpen magának Vezérlo-Fejedelmünknek bémondom ;

attúl semmiképpen el nem állok, és az Ügyet el nem ha-

gyom, azt mindenkor minden tehetségemmel elosegíttem

és terjesztem, az egyenetlenséget távoztatom, az egyessé-

get mint az Szovetségnek Lelkét megtartom. Söt ezek fe-

lött az Méltóságos Fejedelmet Rákóczy Ferencz Uramat

eö Nagyságát mint az Szabadfágért öszve-szövetkezett

Magyarság Választott Vezérlo - Fejedelmet esmérem,

böcsülöm, parancsolatinak' engedelmeskedem, eö Nagy-

sága és az Szovetség Barátinak Barátja,Ellenséginek El-

lensége leszek, utolsó csöpp vereinig ezen Ügy mellett el

nem hagyom. És mivel ezen Szovetség az Magyar Nem-

zetnek javára és boldogulására czélloz és szerezte-

tett : mindenekfelett az Haza javát munkálkodom, annak

oltalmára igyekezem', és valamit az Confoederált Státu-

sok közakarattal rendeinek, kötnek és végeznek, minden

kigondolható félelem és tekintet nélkül nemcsak megtar-

tani, s magamat aboz alkalmaztatni, de minden erövel és

tehetséggel véghez-vinni igyekezem, és ezen Esküvésem-

mel most is magamban eltokéllem, — Isten engemet úgy

segéllyen !* — MelyHitünket bogy ez szerint egymás közt

letettünk: annak nagyobb bizonyságára ezen Confoede-

rátionális Levelünket az Praelátusi és Uri Státusok ma-

gok pecsétével, az többi pedig rész szerint Vármegyék és

Királyi Városok, vagy azoknak Deputátusi, usuális pe-

cséteinkkel és saját kezünk subscriptiójával is megerösi-

tettünk. Actum in Generali-Conventu Confoederatorum

Hungarorum ad Szécsen Celebrato, die 19. Sept. Anno

1705.
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III.

Serenissimus Princeps D, D. Franciscus

Rákóczy de Felsö- Vadász Anno 1705. die 20.

Septembris in Conventu Statuum Confoe-

deratorum Juramentum hocmodo

deposuit:

En Fejedelem Rákóczy Ferencz, úgy mint az Haza

Szabadságáért Confoederált Magyar-Ország Státusinak

és Rendeinek Választott Vezerlö-Fejedelme, Esküszöm

az élô" Istenre, ki Atya, Fiú és Szent-Lélek teljes Szent-

Háromság egy bizony örök Isten, Boldogságos Szííz Má-

riára és Istennek minden Szenteire : Hogy ezen Confoe

derált Nemes Magyar Haza Státusinak és Rendeinek az

Austriai Haz által megbántódott Szabadságinak és Tör-

vényeinek helyre-állíttatásában öszvekötött 6s most is

újonnan megerösittetett Szovetségét, mint tulajdon élete-

met, úgy becsüllem és tartom, azt felbontani, vagy az ei

len járni sem akarok, sem engedek, söt tellyes erómmel

és tehetségemmel azt segíttem és terjesztem, ahoz külso

Confoederátusokat is keresvén ; az köztünk való egyes-

séget, mint ezen Szovetségnek lelkét, kiváltképpen meg-

tartania, de másokkal is megtartatni igyekezem, és az

öszveszövetkezett Magyarságot s Hazánk Szabadságának

felvett Ugyét el nem hagyom, igazán vezérlem, és az

Confoederátus Státusokat: ugymint az Egyházi Személye-

ket, Urakat, Nemeseket, Szabad Királyi Városokat, az Ne

mes Jászokat, Kunokat, Hajdu- és Mezo-Városokat, egy

szóval az öszveszövetkezett Magyarországnak minden

Nemessit, Vitézlo és Hazánkért felfegyverkezett Ren-

deit Hazánkboz torvényes Szabadságiban és • Igazságá-

ban, kinek-kinek maga approbált Torvényes Privilegi-

miban háborgatni sem kivánom, sem engedem, söt azok-

ban megtartani s oltalmazni tartozom, Nevezet szerint

penig az Religiókból olykor szftrmazni szokott dissiden

28*
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tiáknak eltorlésére és az szívbéli egyességnek nevelé-

sére fogadom, hogy az Országban bévett három Religiót

maga Torvényes szokott Szabadságában megtartom, és

másokkal is megtartatom ; só't valamit ezen Confoederált

Státusokkal közakarattal kötünk, rendelünk ésvégeztink:

azt nemcsak megtartani és megtartatni, de tellyes erö-

vel és tehetséggel véghez-vinni igyekezem. Kire Isten

engemet úgy segéllyen, Boldogságos Szííz Mária, és Is-

tennek minden Szentei. — (Vivat ! Vivat ! Vivat !)

IV.

Articuli Tnclytorum Regni Hungariae

Statu um et Ordinum pro Libértate Con-

foeder at orum in Generali Eorundem Con

ven tu ad Oppidum Szécsény praeterito

m en se Septem b. Anno 1705. indi с to

Conclus i.

Articulus 1. Tudva lévén az Egész Világ elött az

Nemes Magyar Haza Torvényeinek és Szabadságinak az

Ausztriai Háznak kegyetlen Uralkodása által lött meg-

rontása, adottDiplomáinak eleitül fogvást megszegése, és

az mostani fegyverkezésnek igaz ügye: Hogy tovább is

az Nemes Ország Státussi és Eendei illyetén Opinió-

bán minden Keresztény Királyoknak és Fejedelmeknek

s Respublicáknak elméjét magok elkezdett dolgainak

folytatásában fentartsák, és az által földre tapodott Sza

badságinak helyre-állíttásában igaz és bátorságos úton

munkálkodbassanak; s egyszersmind minden Dissidenti-

áknak kivetcsével, egyességét állandóbb erövel megtart-

hassák, és utollyára az föltett kivánatosCzéltlsten által ma-

radékoknak is nagy orvendezésére elnyerhessék: Tetszett

meg'egyezö Szívvel és akatattal mindeneknekeló'tte Шуе-
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ten Confoederátíót avagy Szovetséget egymás között

tenni és kötni, az mint következik :

Mi alább Specificált Nemes Magyar-Országi Státu-

вок éa Rendek, adgyuk tudtára mindeneknek az kiknek

illik, ez Levelünknek rendiben, — hogy minekutánna az

szabados Uraságra Vágyódó Austriai Haz a Királyi

Diplomákat Hiti-megszegésével általhágván, minden Tör-

vényünket megvetvén és földre tapodván, édes Nemze-

tünket, Hazánkat minden Szabadságától nemcsak meg-

fosztotta, hanem ennek fóbb tagjait minden Kegyetlen-

séggel öldöklötte, és sokakat közülök rettenetes kínok-

kal a földnek színérol eltörleni nem irtózott volna: Isten-

nek Csudálatos Vezérlésébül azon kegyetlen Uralkodás

rabságábúl Méltóságos FejedelemFelso-Vadászi Rákóczy

Ferencz Kegyelmes Urunk eö Nagysága kiszabadulván,

és azon Hazánkat eltörlö, ártatlan vérünket szomjúhozó

Austriaiak eilen velünk együtt fegyvert fogván és mar

harmadfél esztendöktöl fogvást hasznossan hadakozván ;

az végre, hogy ezen Ügy dolgában közönseges altara ttal

tovább is jobb rend tétethessék, e folyó 1705-ik Eszten-

dôben Sept, havának 1-sö Napjára ide Szécsenyi mezöre

Generális-Conventusra bennünket hivogató-Levele által

öszvehivogatott és gyüjtött, — szükségesnek itéltük, hogy

mindenekelött egy oly fejet válaszszunk magunknak, az

ki velünk edgytitt hittel confoederálván, ezen Hazáuk

ügyét, valamíg Isten által régi Szabadságinak helyreho-

zásával, megnyerésével, czéllját el nem éri, nemcsak az

Hadi dolgokban, hanem az Torvényes, Egyházi, Politicai

és Oeconomiai Állapotokban is igazgassa, kormányozza,

és velünk edgyütt oltalmazza : Tetszett kozonségessen és

egyezö akarattal praetitulált Méltóságos Fejedelem Rá-

kóczy Ferenczet,Kegyelmes Uruakat, Erdélyországának

Választott Fejedelmét, minékünk is Confoederatus Statu-

soknak Vezérlo-Fejedelmünknek választanunk, az mint

választottuk is. Mely Confoederátiónknak. hogy annyi-

val jobb fimdainentuma lehessen,ésnagyobb ereje, állan-

dósága: azt az következendö két rendbéli esküvésnek

módgyával ratificáltunk és siabiliáltunk , söt annak fel
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yebb déclarait czéljáig való megtartására nemcsak ma-

gunkat, hanem maradékinkat is sub poena perpetuae

notae infidelitatis et perduellionis in Patriam obligállyuk

és obstringállyuk.— Az Méltóságos VezérlóVFejedelem ál-

tal letett Esküvésnek Formulája igy következik :

En Fejedelem Rákóczy Ferencz, úgy mint az Haza

Szabadságáért Confoederált Magyarország Státusinak és

Rendeinek Választott Fejedelme, Esküszöm az élo Is-

tenre, ki Atya, Fió, Szent-Lélek teljes Szent Háromság

egy bizony örök Isten, Boldogságos sztíz Máriára és Isten-

nek minden Szenteire: Hogy ezen Confoederált Nemes

Magyar Haza Státusinak és Rendeinek az Austriai T3áz

által megbántódott Szabadságinak és torvényeinek hely-

reállíttásában öszvekötött és most is újonnan megerösi-

tett Szovetséget, mint tulajdon életemct úgy tartom ée

becsülöm, azt felbontani vagy az eilen járni sem akarok,

sem engedem, söt tellyes erömmel és tehetségemmel azt

segítem és terjesztem, ahoz külsö Confoederátusokat is

keresvén ; az köztünk való egyességet, mint ezen Szövet-

ségnek Lelkét, kiváltképpen megtartania, de másokkal

is megtartatni igyekezem, és az öszveszövetkezett Ma-

gyarságot s Hazânk Szabadságának felvett ügyét el

nem hagyom, igazán vezérlem, és az Confoederatus Sta-

tusokat: ugymint az Egyházi Személyeket, Urakat, Ne-

messeket, Szabad Királyi Városokat, egy szóval az öszve

szövetkezett Magyarországnak minden Nemesseit,Vitézlo

és Hazánkért felfegyverkezett Rendeit, Hazánk Köz- Tör-

vényes-Szabadságiban s igazságában, kinek-kinek maga

approbált Torvényes Privilegiumiban háborgatni sem ki-

vánom, sem engedem, sot azokban megtartani s oltal-

mazni tartozom. Nevezet szerint pedig az Religiókból oly-

kor származni szokott dissidentiáknak eltorlésére, és az

szívbeli egységnek nevellésére fogadom, hogy az Ország-

ban bévett három Religiót maga Torvényes szokott Sza-

badságában megtartom, és másokkal is megtartatom ;

Söt valamit ezen Confoederált Státusokkal közaka-

rattal kötünk, rendelünk és végezünk, azt nem

csak megtartani és tartatni* de tellyes erövel és tehet
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séggel véghez-vinai is igyekezem ; kire Isten enge-

met úgy segéllyen, Boldogságos Szííz Maria, es Istennek

minden Szentei.

Az Nemes Magyarországi Confoederált Státusok és

Rendek Esküvésének Formája ez szerint következik :

En N. N. Esküszöm az élo Istenre, ki az Atya, Fiú,

Szent-Lélek tellyes Szent-Háromság egy bizonyörök Is

ten, (Boldogságos Szü'zMáriára és Istennek minden Szen-

teire), Hogy ezen Confoederált Nemes Magyar Haza Stá-

tusinak és Rendeinek az Austriai Haz által minden meg-

bántódott Szabadságinak és Torvényeinek helyreállítá-

sára öszvekötött és most is újonnan megerösittetett Szö-

vetségében szabad-akaratom szerint belépek ; ezen Szö-

vetséget mint tulajdon életemet úgy becsüllöm és tar-

tom, az eilen sem titkon, sem nyilván soha nem practi-

kálok, ha mást practikálni tudnék is vagy hallanék,

kijelentem, és az közelebb Commendírozó Fö-Tiszteknek,

következendökepen magának Yezérlo - Fejedelmünknek

bémondom ; attól semmiképpen el nem állok, és az Ügyet

el nem hagyom, azt mindenkor minden tehetségemmel

elosegítem és terjesztem, az egyenetlenséget eltávozta-

tom, az egyességet, mint az Szovetségnek Lelkét, meg-

tartom ; söt ezek felött az Méltóságos Fejedelem Rákó-

czy Ferencz Urunkat eö Nagyságát, mint az Szabadság-

ért öszveszövetkezett Magyarság Választott Fejedelmét

esmérem, becsüllöm, parancsolatinak engedelmeske-

dem, e($ Nagysága és az Szovetség Barátinak Barátja,

Ellenségének Ellensége lészek, utolsó csöpp véremig

ezen Ügy melle« el nem hagyom. És mivel ezen Szovet

ség az Magyar Nemzetnek javára és boldogulására

czéloz és szerkeztetett : mindenekfelött az Haza javát

munkálkodom, annak oltalmára igyekezem, és valamit

az Confoederált Státusok kozakarattal rendeinek, kotnek

és végeznek, minden kigondolható félelem és tekéntet

nélkül nemcsak megtartani s magamat ahhoz szabni , de

minden eróvel és tehetséggel véghez-vinni is igyekezem,

és ezen Esküvéssel most is magamban eltokéllem. Isten

engem úgy segéllyen! «

s
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A r t i с u 1 u s 2. Az Nemes Confoederált Státusok

tanácskozván niagok minden dolgainak jobb móddal való

folytatásáról, és azáltal Ország Constitutiójára is refle-

xióval lévén : Tetszett az Méltóságos Fejedelem-Vezérnek

mellé 24 személybol való bizonyos Senátust avagy Ta-

nácsot az HazánakfóbbTagjai közül rendehii, ésazvégre

annak az Nemes Státusok által projectált Candidátusok

közül való folállíttására eó' Fejedelemségének Authori-

tást adváu, az elvégezett 24. Számbandenomináltattanak;

Az Egyházi Praelatus Rendek közül Méltóságos Tele-

kessy István Egri Püspök, Tiszteletes Nagyságos Petes

András Anzáriai. Püspök, Tiszteletes Nagyságos Illés Ist

ván Samandriai Püspök Urak. A Mágnások vagy Uri

Rendek közül: Méltóságos Gróf Székesi Bercsényi

Miklós, Méltóságos Gróf Ghymesi Forgács Simon, Gróf

Eszterbáz Antal,1) Méltóságos Gróf Barkóczy Ferencz,

(idösb) ; Generalis Károlyi Sándor, Gróf Csáky István,

Generalis Petróczy István, Generalis Sennyei István,

Jánoky Sigmond, Gyürky Pal, Török István (Telekesi) ,

Lapsánszky János, Benyiczky László Urak2). Oeconomi-

cumoknak pedig folytatására deputáltattak : Praesesül

Klobusiczky Ferencz, Radvánszky János Ország-Kincs-

tartója, Krucsay Miklós kassai Kanonok,3) Patay Ja-

kab, Nyitray Sándor, Szent-Pétery Imre, Szepessy Pal,

Pápay János, Prileszky Pal, Izdenczy Márton, Fodor

László, Palóczi Horváth György,4) Olasz Ferencz

Secretárius.5)

') Hibásan, Eszterházy Daniel helyett.

') Rimaradtak még e sorozatból : Vay Ádám, Zay Ldrincz, Bertbóthy

Ferencz, Galambos Ferencz, Soós István, Kajaly Pal, KálmáDCzay István és

Gerhard György.

») Szalay L. egy helyütt (Magy. Tört. VI. 275 1.) ugyan к а в s a i , de

más helyütt (280 1.) meg egri kanonoknak irja.

. *) Palocsai Horváth György tábomok volt, egy Horváth György

— в tan Palóczi — pedig orsz. pénstárnok : azonban az Oeconomicum

Consiliumnak sem ez, sem amaz, hanem Szent-Györgyi Horváth

Zsigmond volt tanácsosa.

•) Kimaradtak még : Szirmay Péter, Keczer Sándor, Szent-Györ gyi

Horváth Zsigmond, Platthy Sándor, és Spáczay Gábor nyitrai kanonok. El

lenben Patay Jakab (tan К r a y Jakab Î) és Nyitray Sándor uevek h i h á b ó I

csusztak ide. *

-
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Articulus 3. Sok haszontalan koltséget tévén

ekkoráig is az Nemes VYirmegyék az gyakori kovetsé-

gekkel: mind ezért hogy azok továbbán praevertáltassa-

uak, mind pedig hogy más occurráló dolgoknak folytatá-

sára applicáltathassanak, és azáltal az ország dolgaiban

gyakorta íbglalatoskodván, az Hazânak alkalmatosságai

telhessenek, és ennekfölötte az Nemes Vármegyéknek

dolgaira vigyázhassanak : közakarattal determiníiltatott,

hogy az Nemes Vármegyék az Méltóságos Fejedelem ol-

dala mellett két-két applicabilis Tagokat, és többire Ne-

mesi fiakat választván, continue tartsák.

Articulus 4. Lészen attribuait Authoritássa az

Méltóságos Vezérlo-Fejcdelemnek az mellette levo Sena-

torsággal egyetemben, hogy az midan az Ausztriai Haz

az maga követtyei ava<íy Angliai és Hollandiai s úgy

más Hatalmasságoknak Mediatiója által az Békességnek

Tractáját folytatni fogja: annak elkezdetésére és folyta-

tására magát az Tractában nemcsak béereszthesse, ha-

nem annakt'elötte az Conjuncturáknak és Haza dolgai-

nak rátiói szerint valamit az közügynek javára hasznos-

nak ítél, munkálódhassa és végezhesse,— eresztvén mind-

azonáltal mindazoknak Ratificátióját az Confoederált

Nemes Státusoknak Koz-Decísiójára.

Articulus 5. Nagy fogyatkozás lévén gyakorta

az Ügy folytatásában az Nemes Vármegyéknek avagy

azoknak Tiszteinek hol negligentiájok, hol pediglen en-

gedetlenségek által: hogy annyival is inkább jobb mód-

dal és nagyobb sietséggel mennyenek az Nemes Confoe-

derátiónak dolgai véghez, adatik az Méltóságos Vezérlo-

Fejedelemnek az mellette levo Senátorsággal együtt olly

Autho ritas, hogy az ollyaténak eilen oly móddal pro-

cedálhasson, az mint pro Qualitate demeriti legjobban

fogja itélni.

Articulus 6. Considerátióban vévén a Confoede

rált Nemes Státusok az Pater Jesuiták ebben az Hazában

levo sorsátés állapottyát: elöször is az országban való bé-

jöveteleknek módgyát és fundamentomát tekéntvén,s on-

nan, hogy az Ifjuságnak oktatására hivattattanak légyen



— 442 -

az Hazában, nyilván-lévén, — noha azon alkalmatoseággal

applicáltattanak vala az erigált Collegiumok-, Académi-

ák- és Semináriumokhoz oly jövödelmü fundátiók,az mely-

lyek által az említett oktatásnak rendét folytatták vala,

— mindazonáltal elöbbeni szándékok eilen magok hasznát

több nagy Jövödelmekkel bövitteni igyekezvén, az Aust-

riai Háznak Türvénytelen Uralkodása által az Tiszte-

lendö Clerustúl és más az Hazában levo régi Szerzetesek-

tííl magoknak sok Jószágot eltulajdonítván, Praepositu-

rák, Apátúrságok és más több Beneficiumokat elfoglal-

ván, másoknak nem kevés Praejudiciumjával s kárával

birják is ; lévén Reflexióval azon megnevezett szerzetnek

elöbbeni actumára, egyszersmind az Haza Torvénnyeinek

igazságos kiszolgáltatására tekéntvén, helyesnek találta-

tott, hogy az ollyatén Torvénytelenül elfoglalt Jószágok ,

Comperta rei Veritate, az Tisztelendö Clerusnak mint

elöbbeni Földes-Uroknak restituáltassanak, magok pedig

az megnevezett Jesuviták, az Ifjuságnak okta tasara való

nézve, bizonyos belyekre restringáltassanak, az Némete-

sek az Német Natiókkal kimenni kényszeríttessenek, —

• mivelhogy ekkoráig az Austriai, az velünk mérkezo,

Provinciával ezen Hazabéliek öszveköttettenek, és azon

okból Vi strictissimae Obedientiae, úgy, hogy minden

Disposítiókban onnan függjenek ; Ellenben pedig ez Ma

gyar Ügynek az illyetén állapottal levo Circumstantiák

Praejudiciumára lévén ,Confoederatiójában azallegáltObe-

dientiára nézve az említett szerzetesekbénem johetvén, s

nem különben pedig az öszveszövetkezett Rendek is az

nélkül,letett hitek eilen, azHazában (öket) nem acceptálbat-

ván: kozakaratból tetszett,mely szerintazon szerzeteseknek

adódjék is tudtara ezen Végezés: Hogy vagy az ellen-

közö Austriai Provinciátúl való magok elszakasztását

négy holnapok alatt effectuállyák, és az Confoederátió-

nak subscribáUyanak, vagy azt nem akarván, s elmulat-

ván, az Confoederált Magyarország részeiben meg nem

maradbatnak ; kiröl is Válasz-resolutiójok elváratik.

Articulus7. Az elmult fellyebb való Esztendó'k-

ben az Magyar Haza Szabadeágáért felfegyverkezett s
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abban életeket letévtf, avagy bujdosásra ment sok Uri

Nemes Rendeknek és nevezetesen a kik az Eperjesi vé-

res Theatrumnak alkalmatosságával kegyetlenül felmé-

szároltattanak, Jószági confiscáltatván, abalienálíatván,

és per consequens az Successorok nagy keserííséggel

azoknak birodalmától megfosztatván, és ekkoráig usus-

sában bé nem mehetvén : hogyez illyen megsertödött fe-

leknek mentülhamarébb Jószágoknak restitutiójok iránt

Consolatiójok légyen, és az máspossessor-feleknek is Dol-

gai revísióba mennyenek, és kinek-kinek az mint illik és

az dolog magával hozza, igazságos satisfactiójok lehes-

sen, determináltatott, hogy mindazoknak megvizsgálásá-

ban és decísiójában az Méltóságos Fejedelem az mellette

levo Senatussal, juxta aequitatem rei, végképpen proce-

dálhasson, — in Casu vero, habogy maga bizonyos okok-

ból impediáltatnék, a Praemissáknak tellyes végben való

vitelére Deputatiót rendelhessen. Ezenkivül pedig lévén

azoknak az kiknek Attyok és Attyokfiai az megnevezett

Eperjesi Mészárszéken exequáltattanak , ollyanok eilen

az kik azon Istentelen delegált Judiciumban cooperál-

tanak, praetensiójok : az iránt conserváltanak facultást raa-

goknak, hogy az illyetének eilen suis Vus et Modis le-

galibus procedálhassanak.

A r t i с u 1 u s 8. Az Méltóságos Tököly Imre Fejede

lem az Magyar Haza Szabadságinak helyreállíttásáért

fegyvert fogván, és azon Ügynek minden jobb utakon és

módokon való folytatására életét, jószágát feláldozván,

úgy most is hazafiúi Magyarsága szerint Hazánkért buj-

dosásban lévén, és minden Jószágitúl az Austriai Haz ál-

tal megfosztatván: minthogy Isten által azon Jószágok

az mostani Ügynek birodalmában estenek, Méltónak itél-

tetett, hogy az praetitulált Fejedelem minden Jószágiban

restituáltassék, maga pedig Személlye szerint több buj-

dosó Magyarokkal az leendö Békességnek Tractájában

includáltassék ; söt mivel azon Magyar Ügynek folytatá-

sával hol maga, hol arra rendelt emberi, pro Publico né-

münémü adósságokat contraháltanak, hogy praevia rei

Investigatione Veritate comperta, az ollyatén megkáro
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sodott Creditoroknak az Méltóságos Vezértá - Fejedelem

ex Cassa Publica Contentátiót tehessen, igazságosnak ta-

láltatott.

А г t i с u 1 u s 9. Es mivelhogy noha Méltóságos Ve

zarlo - Fejedelmünk az Isten által felvett Ügynek to-

vább való elOmozdíttására és más minden az körül való

dolognak rendben való vételére az mostani jelenlévo Ge-

nerális-Conventust olly móddal indicálta vala az Nemes

Ország Státusinak, hogy az Nemes Vármegyék nemcsak

magok követei által, hanem ugyan mindnyájan az Egy-

házi, Uri és Nemes Rendek közül Személlyek szerint

compareállyanak : mindazáltal sokan illyetén magok ja-

vára czéllózó Intimátumokat megvetvén, és magok pri-

vatumokat az közönseges eleiben tévén, magokat, minden

legalis ratiók nélkül absentálták ; söt lévén ollyanok is,

az kik noha eljöttek, mindazonáltal az midön még alig

kezdödtek az dolognak folytatási, annyivalinkább vég-

hez-mentek vala : Méltóságos Fejedelem - Vezérlonknek

hire és engedelme nélkül, szokésképpen visszamentenek ;

hogy azért az illyek, az kik másoknak nemcsak botrán-

koztatásokra vannak, hanem egyszersmind az mostani

közönseges Confoederátiónak is nem kevés praejudiciu-

mot tettenek, méltó büntetéseket elvegyék ; tetszett az

Nemes Státusoknak, hogy mind azok a kik absentálták

magokat, mind pedig az kik eloszlottanak, Méltóságos Fö-

Generális Grróf Bercsényi Miklós Úr által — kinek is ke-

zéhez az Nemes Vármegyék Vice-Ispányai az ollyaténok

számát spécifiée Lajstrombân tartoznak küldeni—non ob

stante hogy Soldosokat adtanak, loco poenae Articularis,

az Personalis - Insurrectióra kénszeríttessenek, kivévén

mindazáltal az extreme Szegényeket, és az kik de Lege

excusatusok lesznek.

Articulus 10. Hahogy valakik Hazafiátalanságtúl

viseltetvén, az Confoederált Ország részeiben lakván, az

Szovetség iránt rendelt Esküvést letenni akármely pràe-

textus alatt is nem akarnák,vagy azegyszer letett hitinek

megszegésével az Confoederátiónak romlására mit prac-

tikálnának, é¿ attúlelállanának; az ollyak a Szovetségbéli
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Instrumentumnak tenora seerint azonnal poenam Notae

Infidelitatis, mint az Hazának árulói, incurrállyanak; azért

is hogy Nemes Rendek jobb renddel és móddal jöhesse-

nek az Szövetsegben ; az Nemes Vârmegyék Vice-Ispá-

nyai Generális-Congregátiót hirdetvén, mindenikkel, Ne-

mine Excepto, a Szovetségbéli Hitetletétessék, ésazoknak

Neveit Lajstromban inseráltatván, mind az Nemes Vár-

megye Actái között protocolláltassék , mind pediglen

az Méltóságos Fejedelemnek sub Sigillo Comitatus Ejus-

demAuthentico, pro Conservatione megktilgyék,—nem kti-

lönben cselekedvén az Nemes Káptalanok, az Nemes Ki-

rályiVárosok,Kamorák,és azCatholicus Status részérül az

Archidiaconus, az Evangelicusok részérôlpedigaz Super-

Intend en век esEöspörösek, a Plébánusokkal és Praedica-

torokkal, — úgy aVitézlorendrészéró'l az Generálisok.

Articulus 11. Megegyezett akaratból végezte-

tett, hogy Méltóságos Választott Erdélyi Fejedelem oc-

casione Inaugurations az Confoederátus Státusok Ne-

vével köszöntessek, és az odavaló Nemes Státusokkal és

Rendekkel együtt ezen Nemzetséges Confoederátiónak

acceptálására invitáltassék; melly hogy jobb renddel me-

hessen véghez , deputáltattanak Méltóságos Gróf Ber-

csényi Miklós Generalis Úr, Tiszteletes Nagyságos Pe

tes András Ansáriai Püspök, és Tekéntetes Nemzetes

Galauíbos Ferencz követeknek : az kik is azon déterminait

Invitátiónak Eflectuatióját olly móddal, hogy ezen két

Nemes Státusok egymásnak hire, Consensussa nélküf

meg nem Lékélnek, az praetitulált Fejedelemnél és az

Nemes Státusoknál véghez-vinni igyekezzék.

Articulus 12. Ezeknek felötte determináltatott,

hogy az fellôl insérait Nemzetséges Confoederátiónak

avagy Szovetségnek Instmmentuma három párban véte-

tödjenek, kinek cgyike az Méltóságos Vezérlo-Pejedeleni

által ktildetfessék pro pecuriori Conservatione et in per-

petuam Memoriam az Nemes Lengyel-Országi Respublica

Primássának kezébez, segyszersmindazon alkalmatosság-

gal repraesentáltatván az meglött és az Ország Szabad
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ságinak Visszanyerésére köttttt (Confoederatió) azonem-

lített Respublicának.

Arti cuius 13. Az Religióknak különbözeseböl

olykor származni szokott Dissidentiáknak eltorlésére, ée

hogy annyival is inkább az Haza Szabadságáért öszve-

kötött Confoederatió az szép egyesség által jobban

erösödgyön s nevekedgyék; tetszett mind az Ca-

tholicus Személyek s mind pedig az Evangelicus Stá-

tusok részérül Amicabilis Transactióra menni , az

mint is determináltatott : Hogy az Augustana és Hel

vetica Confession lévoknek szabados légyen az Re-

ligiónak Exercítiumja az Országban, az 1608. és 1647-

iki Articulusoknak úgy 1659. Esztendóbeli Diplomák-

nak tenora szerínt. Söt mivel Némellyek az Sopronyi

Articulusok erejével az Foldes-Úri jus alatt az Lelkies-

méreteken való Uralkodást magoknak tulajdonították :

hogy az annakutánna semmi szín és kigondolható prae-

textus alatt ne légyen,— azl647.EsztendobéliArticuláris

büntetés alatt akármely Religióbeli excedens eilen is el-

végeztetett ; az honnand következik,hogy azon Torvények

erejével,ha valakinek ennekutánna is az három'receptaReli-

giók közül valamelyiket tetszik amplectálni; légyen szabad

tetszésében ; abban pedig senki által ne háborgattassék.

Articulus 14. Hogy pedig az 1647. EsztendíMl

fogva Controvertált Templomoknak Dolga csendes

megedgyezéssel sopiáltassék : tetszett mind az két rész-

rtíl minden NemesVármegyékben és Királyi- s Mezo-Vá-

rosokban ollyatén Transactióra menni, a mint rendsze-

rint az Méltóságos VezérlóVFejedelem által kiadott Vége-

zésnek Instrumentumábúl kitetszik és spécifiée feltétette-

tett, melynek is szintén olly ereje légyen, mint a Arti-

culusban inseráltatott volna.

Articulus lo.Declaráltatik elvégezésképpen mind

az két Status által, hogy azon praemisso modo végben-

ment Transáctió minden Clausuláiban, Articulusiban és

Punctumiban snb poena praecitati Articuli 8. Anni

1647. állandóképpen véghez-mennyen, — Contradictione

etiam Cleri ac Religiosi Ordinis S.-Pauli Primi Eremitae
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taliter facta ut sequitur : „Honorabilis Clerus, tamquam

hujus Inclyti et Apostolici Regni Hungariae Status pri

mus, ex Obligamine professions Suae, qua ad tuendam et

propagandam Sanctam FidemRomano-Catholicam etApos-

tolicam strictissime obligatus existit, Concessioni pub-

lici liberi Exercitii Religionis, et assignationi Templorum

Dominis Dominis Augustanae et Helveticae Confessioni

addictis factae, ne unquam consentiré Se posse déclarât,

adeoque eatenus Contradictionem et Protestationem suam

ad salvandas Conscientias et praecavenda emergeré

valentía praejudicia solenniter interposuit," vel ex post

fienda, non obstante ; söt a Catholicus (világi) Status ezen

megirt egyezkedés szerint az Evangelicus Státust maga

Torvényes praetensiójiban s jussában manuteneálni Vi

Confoederationis tartozzék.

Articulus 16. Az végezés Instrumentumában

specificált Templomoknak a praemittált módon lett Re-

signatiójára denomináltassanak Commissáriusoknak a

Méltóságos Vezérlo-Fejedelem által mind az két Status

küzül, az kik az annyiszor említett végezést az kezekhez

adandó Instructiónak Tenora szerint minden fogyatko-

zás nélkül effectusban venni igyekezzék.

Articulus 17. Determináltatik tovább,hogy ezen

meglett Transactiónak módalitása szerint való rend ex-

tendáltassék âz Dunán tul való földre is, oly móddal,

hogy valakik ezen mostani Confoederátióban benn van-

nak, és azután bélépnek: nemcsak az föllyebbirt 13-ik Ar-

ticulusnak Tenora szerint való beneficiumokkal élhesse-

nek, hanem annak-fölötte az controvertált Templomok

iránt is vagy Méltóságos Vezérlo-Fejedelemnek Praeses-

sége alatt, vagy in Casu impedimenti az arra renaciendo

Deputatió által az Dunán innénd véghezment mód szerint

vétetodgyék effectusban az alku, és per consequens az meg-

lött végezésben és az Transactióban manuteneáltassanak.

Articulus 18. Minthogy az melly Fiscális-Jó-

szágok az Méltóságos Vezérlo-Fejedelem által némelyek-

nek conferáltattanak , az Collátióknak ereje az mos

tani Generális-Conventusigrestringáltatott: adatik eöFe
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jedelemségének tovább is oly Authoritás, hogy azoknak

birodalmában az mostani Possessorokat légyen szabad-

akarattyábanújCollátiójaáltal vagy confirmálnia, avagy

pedig az Haza szükségére hagyni ; s ligy az más hasonló

afféleJószágok is most és azulan szabadDisposítiójáraba-

gyattatânak.

A r t i с u 1 u s 19. Az mostani Ügy folytatásának

kezdetin sokan lévén az kik noha az Haza Szabadságá-

ért fegyvert fogván, az badakozásra eleintén resolválták

valamagokat,—mindazonáltal ennekutánna sokaknak ká-

rosíttásával praedálván, immâr letelepedtenek: non ob

stante eo, ha szintén akármely hivatalban volnának is,

az felvett fegyverkezésnek jobb elomenetelére való nézve

is, elvégeztetett, bogy az ollyak eilen, ha egy holnap

alatt az hadban nem mennek, minden megkárosodott fe-

leknek szabad légyen magok elpraedált javai iránt Via

liquidi debiti procedálnia ; és ezen Végezés az Nemes Vár-

megyéken publicáltassék.*)

(Vége.)

*) A két .eskümintát az eredeti kéziratban mind kíiliin okmányokké-

pen, mind pedig a Confoederatu') 1. tijrvcnyczikkeljénck szovegében beig-

tatva találjuk ; militan azonban itt és Ott némi aprólékos eltérés fordnl elö

e kétféle kozlés kitételei küzött : adjuk mi is az eredeti kézirathoz híven

mindakettnt. —

A 6-ik tKrvényczikkely szíWegc nemely helyiitt kiüfié homályos : de a

Diarium September 30-karól ezóló foljegyzéac (431 s 82-ik 1.) tokélctesert

le ivilágOBÍtjn ; figyelmeztctjük erre az olvasót.
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375. f. Jî-ik sorb, „adjurálta" h. olv. a b j u r á 1 t a.

377. al. 9-ik sorb. „Camaldulbúl" h. olv. Camaldul ba.

380. al. 9-ik sorb. „Camuldulban11 h. olv. Camaldulban.

385. f. 7-ik sorb, e szó után „Várasban" kimaradt v o 1 t a m.

386. al. a 13-ik sor elül kimaradt a datum : ..0."

390. f. 7-ik sorb, „az a liolott" h. olv a z b o 1 o 1 1.

392. al. 12-ik sorb, „bébuváu" h. olv. b e b ú v á n.

394. f. 11-ik sorb, „általmentünk" h, olv. általmennünk.

411. f. 9-ik sorb, „proponálják" h. olv. propon áljak, és u. o. al. 16-ik

sorb, „exspiscálja" h. expiscálja.

413. f. 12-ik sorb, „mint" h. olv. mind, az elôtte álló név „Miller11 után

pedig tégy vesszó't.

424. al. 19-ik sorb, „követet" h. olv. к »ve te к.

431. f. 1-sö sorb, „replicatus11 h. olv. replicatis.

43''. al 4-ik sorb. „Privilegimiban" b. olv. Privilegiumiban.

487. al. az utolsó szó igy olvasandó : „fe 1 y e b b" (feljebb.)

444. f. 13 ik sorb, „czéllózó11 h. olv. czélozó; u. о. f. 17-ik sorb, „do-

lognak" h. olv. dolgoknak.

446. al. 8-ik sorb, „mint a" h. olv. m i n t h a.

J e g y z e t. A Szathmári Király Adam naplójában sokszor eló'forduló

Marly helynevet maga a napló szerzóje irja mindig „Marlín-"nak. Az te-

hát nom hibából áll így ; azonban az ugyanezcn naplóban egyszer elöljövo'

„Çampieny" mar eajtóhibából áll ekkép, Compieny (Compiegne) helyett.

— Egyébiránt S¿. K. A. franczia ortho^r.ipliiáját illetoleg mógegyszer figyel-

meztetjük az olvasót az elcibeszédben elmondottakra.
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„ . . . szeret és óhajt azok tirsasága :

Elméduek kik értik, hogy nagy gazdagsiga.

Én pedig irásid nyoraát kinyomozom,

Ne bánd : új életre hogy nevedet hozom,

Emlékezetedet mindenütt hordozom.

NyúgodjAl ; koporsód légyen diceoséges !

Állapotunk moit i» пет gyönyörlisege$

Rimay, a XVII-ik szAzadban.

Pest, 1868. Nyomatta HornyAnszky és Tr&ger.
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BEVEZETÉS.

Alig van irodalmunknak elhanyagoltabb ága, mint az

akár torténelmi, akár müveltségterjesztési, söt literaturai te-

kintetben is fontoa — levêlirodalom. Nagyon kevés gond

fordíttatott nálunk még erre ; innét az aránylag oly csekély

eredmény, a mit e részben eddigelé felmutathatunk. Mert

becses anyagban — ha nem olyan igen böven is — nem

szukölködnenk: csak rendszeresen össze kellene szedni, s

napfényre hozni.

De fölötte kevés az, a mi eddig kiadva, vagy csak is-

mertetve volt is. A régibb korból alig birunk még e nemben

egyebet Eszterházy Miklós Rákóczy Györgyhöz irott leve-

leinek s Zrínyi Miklóséinak gyííjteményes kiadásán, továbbá

SzalayAgoston XVI-ik századi nagybecsií „lévelestaran" kí-

viil, — mert Mikes „Törökorszagi levelei" ép úgy nem szá-

míthatókide, mint pl. Kazinczy „Bácsmegyei levelei", vagy

Kármán „Fanny hagyományai", mivelhogy a levél Mikesnél

is — mint az utóbbiaknál — nem más, csak muforma , mint

azt érdemdús Toldynk czáfolhatatlanúl kimutatta. bzorosan

véve még Szalay „Levelestára" sem tartoznék ide, mivel

benne nem еду ember levelezésének egészét: hanem sokaké-

nak tartalmilag egybe nem tartozó gynjteményét birjuk. Más

becse van ennek, más az egyesek levelei összes gyûjtemé-

nyének, a melyekbol az író jelleme, egyénisége határozottab-

ban domborúl ki.

Irodalmunk újjászületése ota is vajmi kevés lendületet

látuuk a levêlirodalom terén. Az breg Orczy és Barcsay
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közti verses levelezés kiadásával meg volt ugyan a kezdet

téve: de mit szóljunk a gyarló fohjtatáshoz , — midön még

az e múfajban igazán remek Kazinczy Ferencz nagybecsñ

levelezésének teljes kiadását sem birjuk mind e mái na-

pig?!....

A felelet az, hogy tegyünk minél többet e részben is, ka-

roljuk fel az irodalom ez agát is, — kitôl a mennyire telik.

En is akartam a magyar levélirodalom pusztás épületé-

hez nehány porszemmel járulni; porszemek csak, igaz, —

de fénylo porszemek , — Bercsényi gyêmânt-lelkének kipot-

tant szikrdi.

A Rákóczi-féle szabadságharcz tüzvérñ teremtóje, a

kurucz hadak csiiggedlictlen fóvezére, az ország bö tanácsú,

ékesenszóló „elsö senatora u : Bercsényi Miklós, szcnvcdé-

lyes levéliró vala, s nemcsak termékenységben, de szellem-

ben, tartalmibecsben, styláris szépségekben is egyike kora

legelsô magyar íróinak.

Bercsényi rendkívtil sok leveletírt, s Rákóczihoz, Ká-

rolyihoz, az Eszterbázyaklioz, Forgácshoz, Bottyánboz

szóval a fobb szereplokhez mindig sajátkezüleg, apróbetns

szép folyóirásával , — csak ha a koszvény gyötrötte jobb

karját, iratott titkáraival, tollbamondva. Rákócziuak, Károlyi-

nak a kortilményekhez képest eg)--egy napon olykor két,

sót három-négy levelet is ira, — úgy hogy Bercsényi rop-

pant levelezéseit tekintve , az ember szinte csodálni kényte-

len ebbéli nagy tevékenységét, a folytonos táborozás, hadak

vezérlése, az egész hadügy tervelése s szervezése mellett.

Izgalmas lelke még betegségében sem engedé pihenni ,

söt kórágyán fekve még több és hosszabb leveleket irt, át-

tekintve kényszerd nyughelyérôl a távol csatatereket, s bô-

ven osztogatva az illetô vezérlóknek, nagy elméje boles ta-

nácsait. A hol maga jelen nem lehetett: jelen akart lenni

szellemével, s ezt csak bizalmas-levelei által érhette el. E

leveleiben sokszor nemcsak tanácsait, terveléseit közli: de

reflexiókba is bocsátkozik, s olykor mintegy onmagával be
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szélgetve: tüuödö lelke mereugéseit, hangulatát, sejtelmeit

szíve érzeméuyit kitárja, úgy a miut keblében támadnak.

Majd optimisrausának konnyen-bizósága: (semmi! jó lesz

iijra minden; Deus providebit!) majd féktelen gúny, metszö

irónia váltjak fel borongásait, — a szerint a mint lelkén az

érzelmek felhokként átvonúlnak.

Bizodalmas-leveleinek históriai, s általános irodalmi be-

cse van. S ez áll foként a Rákóczihoz és Károlyiboz irottakat

illetôleg. Amazok a gr. Erdôdy-, emezek a gr. Károlyi-le-

véltárbau léteznek. Torténelmi fontosságát e leveleknek, me-

lyekben a Rákóczi-forradalom gyújtó elemének, éltetô lelké-

nek : Bercsényi szellemének legtitkosabb szándokai, tervei

lep]ezetlenülnyilvánulnak,melyekbolaz üg}rek allását miuden

áltatás nélkül tndjuk meg,— torténelmi becsét e leveleknek,

mondjuk, fólosleges volna bizonyítgatni : abban senkisem

kételkedhetik, a ki Bercsénja históriai intézó-szerepét ismeri.

A mi pedig azok irodalmi becsét illeti : az is bóségesen

kitnnik a jelen gyñjteménybol, mely Bercsényinek báró —

késobb gróf—Károlyi Sándor tábornagyhoz irts'máig fenn-

maradt összes leveleit magában foglalja.

Bercsényi e levelezése élénk, folyamatos, szemléltetô

elbeszéló-modorával, rövid szavakban odavetett velos meg-

jegyzéseivel, erôteljességével, váratlan fordulataival, mondatai

nnmeroeitásával, tôsgyokeres magyar szójárasaival s ügye-

sen alkalmazott latin idézeteivel, de kivált majd fajó melan-

choliájával, majd sajátságos, keseríí húmorával — egészen új

genre levélirodalmunkban.

„Az irály az ember!" itt is valósúl e mondas. A hires ku-

rucz fóvezér fényes talentomát nem kis mértékben igazolják

ezepistolák, de megvilágítják imitt-amott árnyoldalait is; szó-

val, mint másutt mondám : „Teljes eredetiségében dom-

borodikki e levelekböl Bercsényi hatalmas ahikja : ez a tör-

hetetlen jellemu, vasakaratii, szenvedélyes , szilajkedélyíi,

szikrázó szellemú ember", zabolátlan örömeivel, csapongó

szeszélyével, kiméletlen giinyjával, haragos bánatával.
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Bercsényirol Rákóczi határozottan irja emlékirataiban,

hogy az ország összes föurai közäl egy sem merközhetett

nagy elméjével; б értelmiség dolgában minduyájok fölött ál-

lott. Igaz, hogy Rákóczinak — ki így itélt feiöle — Bercsé-

nyi leghivebb hive, legbensôbb, mondhatnók egyetlen valódi

barátja vala : de más részrol azt is tudjuk, raily rendkivül lel-

kiismeretes ember volt Rákóczi, és tudjuk, hogy e sorait Ro-

dosztóban, Bercséuyi hálala utáu irta, mint az „Oroк Igaz-

ság" elott valija, félretéve minden emberi vcmzalmat, a mely-

lyd néhai barátja iránt viseltetett. Amiuthogy hibáit is szigo-

rúan felidézi.

Kétségtelenííl elfogadhatjuk tehát Rákóczi ezen ítéletét,

kivált midóu azt Bercsényi és araagyarok hálalos ellenségéé,

Heister táboruoké is támogatja. Ez ugyauis 1706-ban Györ-

várnál elfogatván, három évig volt a kuruczok rabja, és mint

illyen, Kassán Bercsényi asztalának gyakori vendége; kisza-

badulván, nem gyózé a kurucz fotábornagy fényes lelki-te-

hetségeit magasztalui. „Hannibal Haister csaknem megfúl

belé, az mint dícséri Bercsényit, és nem tudom micsoda nagy

részét veti az világnak hozzá, hogy nines hozzáhasonlítható

értelmes ember benne," — irja a pozsonyi labanez napló. *)

Valójaban, Bercsényi rendkivül éleseszü, lángelméjñ, Ьб

tanáesú, gazdag tanulmányú, széles ismeretü és tapasztalt,

kitünö szervezö tehetségu, s ékesenszóló volt; e mellett szi-

lárd, hajthatatlan, erélyes, tevékeny, áldozatkész, hazaszere-

tetében rendíthetetlen.

De e fényes tulajdonaira sotét vonások is vetettek ár-

nyat. Mert 'mód fölött szenvedélyes , nyakas, kevély, sértó,

vérig gúnyolodó, keményen ésmegvetóleg feddo,komoly dol-

gokban gyakran könnyelmu, kétes pillanatokban Ьб tanácsa

daczára — ingadozó vala. Az urak mind igen féltek tôle :

mert a ki öt megbántotta, — ha hirtelen fellobbanó haragja

tüzét ki birá is állni, maro gúnyjától tönkre veretett; s az

*) Kézirat a nemz. muzeumban. Huug. quart. C4.
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ovéhez hasonló elmével egyik sem bírt közulök, hogy visz-

sza tudta volna vágni. Azért, honfiúi érdemeinek tagadhatlau

túlsúlya, s szellemi felsobbsége alatt — bar titkon irígyelve

— némán tíírték szeszélyeit. ЪУлек gyakran valóban kímé-

méletlenek voltak; például 1705 april 1-jén Nagy-Szombatba

érkezve, csak úgy lóhátról , udvara-népe élén ekkép szólítá

meg a császáriaktól épen akkor atszökött s a varos végére

gyalog, még német tábornoki egyenruhájában tiszteletére

menö Forgácsot: „Itt a bolond, ni! április elsejénl" *)

A szécsényi gyulésen pedig egy követet — Plathy Sáa-

dort — mivel vele hevesebbeii vitatkoznimert: szenvedélyes-

ségében végre formaliter összeszidott, úgy hogy Rákóczinak

kelle csillapítására kozbeszólni, kinek azonban egykét szelid

szaváraBercséu)afelforrott haragja rögtön lecsendesólt. Mert

meg kell adni : ez a mások által hajthatatlan, mindenen ke-

resztüljáró ember, Rákóczi iránt mély oumegadással viselte-

tett. Annyiraszerette nemes barátját, annyira ragaszkodott az

ügyhöz, melynek zászlója Rákóczi nevé volt: hogy o, kin

fólhevülésében az indulatok korlátlanúl uralkodtak, azonual

lânczra birta verni lelke oroszlánát, mihelyt Rákóczi akará.

Bercsényi jelleménekalapvonása: a véghetetlen hazasze-

retet, s ennélfogva — személyes barátságából kifolyólag is —

tántoríthatlan ragaszkodás Rákóczi iránt, s engesztelhetlen

gyülölet minden eilen a mi — német. Ember még a németet

soha úgy пет gyülölte, mint ö. Láthatni eimek jeleit levelei-

ben is, a hol csak lehet.

Mindent a mi Rákóczi eilen, vagy a német mellett volt :

kibékíthetlenul gyülölt. Indulatának egyes hevesb kitö-

rései is ez alapérzelmére vezethetók vissza. így pl. mikor a

turóczi követek által méltatlanúl gyanusított fejedelem az

ónodi gyulésen keserñségében trÓDJát odahagyta: Bercsényi

Rákóczi lelépésébeaz imádott haza ügye bukását rettegve,

*)A яЕссе habemus stultum, - prima Aprilis!" (Kaprinay kézir.

gyöjt. XLVI.)
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ragadía meg fejedelme karját, s ñt a tróura visszavezetve,ki-

áltott fei kitörö haraggal: Nem,hogysem eztorténjék : haljanak

meg inkâbb e gazokl Stúláradt iudulatai lievében kardotránt-

va, vágott Rakovszky vallaba.

Do elég e helyütt Bercséuyi jellemzéseííl. Kiemeltük fé-

nyes észbcli tehetségét, eréuyeit, — feltártuk hibáit, melyek

legfóbbjeinek az szolgálliat ncrai mentségííl, hogy íme, alap-

jok — nemes.

Jegyezziink föl itt riehány adatot — köztük egy-két

oddig nom tndottat — Beresényi származásáról. Székesi gróf

Beresényi Miklós clôkelô, ôsnemes székely-családból eredett,

melynek föbirtoka — hoimét elônevét is vette — Székes

helység vala, Marosszéken, Vásárhelytol nem messze. A

. XVII-ik század elsö negyedében mar a förendüek közt em-

llttetike család: a fejedelmiKeményekkel^Kímokkal,*) Gré-

czyekkel,Lázárokkal3) stb. rokon. Bethlen Gábor uralkodása

alatt élt Beresényi Trine, „igen katliolikus ember", „kit az fe-

jedelem", — épen e rúlbuzgó katholikusságáért — „dis-

gustált vala, mely miatt amaz nyugbatatlankodván, egykor

Rómában — devotiójának praetcxtnssával — kéredzék és

jara, másszor Jeruzsálemben. Azok megjárásantán(Erdély-

bol) ngyan ki is bontakozék , és római császár birtokában

(Magyarországban) telepedék." *)

Hogy ezen Beresényi Imre szakadt ki az ôsfészekbôl

Magyarorszagba, annyi bizonyos. Cserey, Erdélybôl kiköl-

tozésének, Keménytol cltérôleg, más okát említi, hogy t. i. Ber

') „Beresényi Imre .... nekünk atyánkfija". (Kemény János,

onéletiratában. L. Szalaynál a 137-ik lapon.)

2) „Az elejo (Beresényi Miklósnak) MarusszékbSl, Székesrôl buj-

dosott volt ki . . . a feleségemnek a Kún-ágról közel való attyafija."

(Cserey Mihály historiája, 315 1.)

3) L. Nagy-lván, Magyarorsz. családai П. k. 10. 1.

") Kemény János, az idézott helyen
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csényi Imre valami „gyilkosság miatt" bujdosott vala ki

Betblen birodalma alól. ') Egyik adat sem clég világos.

Rendkívül megöriiltem azért, midóu Sófalvi Jlhjh КЛ-

roly barátomtól — kinek családja Székes egy részét ma is

bírja — mostanában értesültem, hogy atyjánál Marosszéken,

a Bercsényiek egykori falnjában több régi okmány létezik e

nevezetes családot — nekik leányági öseikct — illetôleg.

Folkértem nevezett barátoraat : eszközölje ez okmányok má-

sainak felktildését, bogy bazai torténelmünk számára fel-

használliassam ; megigéré, s szivcssége folytán a kivánt ok

manyok fontosabbjait (4 db.) hitelesitett másolatokban, a töb-

bit kivonatilag, a napokbau csakngyan megkaptam. Ez ok

manyok között van Báthory Kristóf erdélyi vajdának Beszter.

czéu, 1577január 6-kán kiadott adománylevele 2), melynek ere-

jével mavosszéki Székes és Kendo (Zekes et Kendeô) bcly-

ségekben levo azon összes birtokrészcket, melyeket Bátboiy

István fejedelem, késôbb lengyel király, Marosszék néhai

királybirájának Lazar Ferencznek adományozott volt, de e

Lázár Ferencz az adománylevelet még ki scm vévén, mara-

dék nélki'tl clbala, és igy a jószágok ismét az ország fiscn-

sára szállottak, — Báthory Kristóf tebát most azokat,

iránta és ànnakelôtte Báthory István iránt knlönbözö al-

kalmakkor tanusitott hiv szolgálataiért és hííségéért, udvar-

nokának nemes Bercsényi Imrének, 3) és maradékainak örö-

kösen adományozza, mindennemíí baszonvételeivel, szántó-

fóldjeivel, rétjeivel, lcgelôivel, erdeivel, ligeteivcl, szöleivel,

balastavaival, folyóvizeivel és malmaival stb. egyetemben.

Igy jutott tebát a Bercsényiek birtokába Székes , a hoi is, a

különben tiszta reformatas helységbeu, ezen I. Bercsényi

Imre , mint buzgó katbolikus, kápolnát építtetett ; *) megbal

') Cserey, az i. h.

2) Eredetije Illyés István úrnál, Székesen.

3) „Egregi Emerici Bercsényi, aulae nostrae familiaris."

') Ennek romjai ma is láthatók.
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van pedig, — 1601-bea — а közel fekvö mikházi convent

sirboltjába temettette magát. ') Ezen I. Imrének , — kit

gr. Kemény József 2) hibásan nevez „Kutyfalvi" elonév-

vel Lászlónak — fia volt ama Kemény János által em-

lített //. Bercsényi Imre, kit atyja szintoly buzgó katholi-

kussá nevelt, a mi késôbbi kibujdosásának is — mint az

Blyés-féle okmáuyokból látom — okává Ion. Neje ezen П.

Imrének Balázsffy Borbála vala, s Székesen lakozának, bol

kastélyuk épen a reform, egyház kozelében feküvén, a re-

formátusokat Imre úr — kivált mióta 1616-ban Rómában járt

— isteui-tiszteletök gyakorlásában úuos-untalan háborgatta :

a miért a buzgó református fejedelem (Bethlen Gábor) ke-

gyeit elveszté. Vallásos rajongás szülte insultatióiban Imre

úr végre annyira ment, hogy a reform, székelyek tóbbé nem

állhatván, egy ízben megrohanták az isteni-tiszteletüket bot-

ránkoztató udvarát, s viszontorlásíd az б kath. kápolnáját

lerombolák; azután kastélyának estek, — Imreh úr viszont

б reájok tört : s ez alkalommal több embert megolvén —

íme a Cserey által említett „gyilkosság" — ezért büuperbe

fogatott, s miután a fejedelemnél pártfogasra nem tálala,

örök bncsút von Erdélytol. Jószágátazonban lefoglalák, csak

novéreinek részeithagyváu meg. Ezekegyike, Bercsényi Bor

bála, Lazar Jánosaé, agrófLázár-család „Gyalakúti" — ágá-

nak lön törzsanyja; 3) másika Zsuzsána, Géczy Gáborné, ma-

radék nélkül halt meg; egy névtelen, Ákosfalvi Ficsor Pé-

ternek volt felesége; végre Zsófia, Káli Kún Jánosné vala;

4) ettol a Cserey által érintett rokonság. Kún Jánosnénak

csak egy leánya maradt : Zsuzsána, Szarka Albertné; ettol

') A sirüregét fedo kSlap felirata szerint.

2) L. gr. Keméuy József e tárgyra vonatkozó foljegyzését gróf

Lázár Miklósuál. (,A gróf Lázár család." Kolozevártt, 1858. 59 s 60 1.)

3) L. я A gróf Lázár-család.*

*) Meghalt 1623-ban, s Kálban temettetett el, hol sirkovén a

felirás par év eló'tt még olvasbató volt.
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Szarka Jadit, Вагапуау Zsigmondné; ettôl Вагапуау Rachel,

Vajda Mihályné; ettôl Vajda Maria, Sófalvi Illyes Ger-

zsonné: és így kerültek a székesiBercsényi-jószágrész s vele

az itt forrásúl szolgáló okmányok birtokába az Illyés-csa-

ládnak, melybol András, az egykori erdélyi püspók is szár-

mazott.

De térjünk vissza II. Beresényi Imrére. Ezen —

mint késôbbi életpályája is mutatja — igen kalandos ter-

mészetu, vállalkozó szellemú, bátor, de rajongó és türelmet-

len ember, ekként, föntebb mondott esete után, kibujdosván

Erdélybol : végkép Magyarországba telepedett , II. Ferdi

nand király oltalma ala. Lehet, bogy itt rokonai is voltak,

mert azonkívül, bogy Lehoczky1) emlékezik egy Beresé

nyi Lászlóról mint szórényi bánról, Nagy Iván is2) felboz

egy más Beresényi Lászlót, kinek a szent-benedeki convent

iratai (fase. XVII. nro52. és fasc.XLIII. nro 2.) szerint 1544-

ben Dóezy Miklóssal valami elbajtott lovak végett ügye-

baja volt; továbbá Wagner 1607 -rol Sóvári Soós Borbálát

említi, mint Berchény István ozvegyét. 3)

Mindezen Bercsényiekrol azonban egyebet nem tudunk,

csak, hogy a szürényi bánság magas méltóságának viselése, s

az elökelö Sóvári Soós-családdal való házassági kótelék mu

tatja, hogy a Bercsényiek , mint Erdélyben úgy Magyaror-

szágban is , mar a régibb korban nevezetes emberek voltak.

De a család П. Imrével kezdett mindjobban emelkedni, és

emelkedett ennek fiai és unokái által még magasabbra, szer-

zett fényes torténeti nevet, s azután elbukott és kihalt, egy

nemes, egy szent ügy védelmében, mint a Thokólyek, Rákó-

cziak, — hogy ezekkel együtt a hálás utókor emlékezetében

igaz magyar dicsôség örök fényével tündökölve éljen.

II. BeresényiImre IL Ferdinand alattmagát a tórokelleni

*) Stemmatographiája 48. 1.

2) Magyarország családai И. k. 10. 1.

3) Tabell. geneal. Ms. tab. XLVII.

>"
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harczokban kitüutetve, araiiysarkaiityús vitézzé és Nógrád-

vára kapitáuyáválón; majdpozsonyifükamarásságra, azután,

kihetoen 1533-bau '), hárói rangra emcltetett. Végre magyar

liadakból saját dandártfogadváu maga mellé,2) harczra kelt a

svédek eilen, s 1638-Ьаи „oda is vesze e¿."3) Bel Mátyás ot

„sacri sepulcliri eques auratus"-nak irja.*)

Ilogy a baronatust a Bercsényi családuak Imre szerzé :

bizonyítják azon kir. hivatalos személyck is, a kik 1701-ben

I. Leopold fiscusa által voltak kiküldetve, B. Bercsényi Imre

uuokája, ami Miklósunk, ungvári várát ésjavait lefoglalni,

mid^u ezekiiek vira, II. Rákóczi Ferencz terveinek fülfedez-

telésekor, mint ügyrészes, Lengyelországba menekült. A bu-

dai kir. kamarai levéltárban födöztem fei e nagyterjedelmfi

és torténelmi fontosságú leltározási iratot, mely Bercsényi

Miklós lakóvárát, s annale bútorait — sot még a szekré-

nyekben állott köuyveket és iromáuyokat is — szobáról szo-

bára leirja. Kelt e leltár Ungvárott, 1701. július 27-kéu, a

mikor az osszeirás Brankovich János kamara-gróf, és Rácz

Márton, a szepesi kamara hites jegyzqje által — kik az ok-

mányt pecséteikkel és aláirásaikkal megerosítve kiadták

— Berzsenyi Demeter praepost és egri kanonok, Vajda

Jakab, ungvári fiscalis javak tiszttartója, Dolay Samuel

uugvári várnagy, végre Karancsy Miklós és Ondrejkovics

Miklós harmiuczadosok mint tanúk jelénlétében megkez-

detett.

Tehát e leltár készítésekor az osszeiró bizottság, a

grófué hálószobájában, az ajtó mellett, egy öt fiókos vörös

almárjomban, melyben egyebek közt 58 fasciculus irás volt,

rea akadt Bercsényi Imre eredeti hárói diplomájára. melyról

') Nagy Iván, az i. h., az 5. számú jegyzetben.

2) Kemény J. az i. h.

a) Kemény, u. o.

•) Not. nov. Hung. I. 457.
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â leltárba ezt jegyzé be : „Donationales pro Bcvronatu, Homé

rico Bercsényi collatae."

Kár, bogy sera e bárói, sera a szintén ugyanitt feltalált

és raegvizsgált Bercsényi groß diplomának kiadatási évét ful

nein jegyezték a különben bô lajstromba.

E Б. Bercsényi Irarének egyik említett nóvére Zsu-

zsána — az 1635-ben mar özvegy — Farnasi Géczy Gú-

borné, maradék nélkül lévén, bátyjának Imrének adtazá-

logban biharmegyei nagyfalusi, szent-miklósi , cseleki, és

zarándmegyei téczi, pipolyi, csokaji s gorbai birtokait. ')

II. Bercsényi Imrének, ki mintláttuk a svédek eilen har-

czolva esett el 1638-bau, két fia volt : László és I. Miklós.

László a hontvárraegyei Damásd várának volt kapitánya, a

ki e várt a töröknek állítólag künnyü móddal áteugedvén :

ezért az 1647-iki országyíílés által a nádor ele idéztetett. a)

I. Miklós azonban teljesen örökle atyja vallalkozó szellemét

és vitézségét. O ifjuságában, mint a hosies II. Rákóczi

György hive, urával 1657-ben Lengyelországban, majd Er-

délyben és a Tiszán túli részekben a török eilen hadakozott,

egész agyalui ütközetig, a hol fejedelme elesett. Bercsényi

Miklós tovább is folytatta vitézi pályáját, folyvást a török

eilen, és pedig nagy hosiességgel. Különösen kitünt Érsek-

Ujvál• 1663-ikivédelmében,a midonaunyira érdemesült, hogy

I. Leopold 6t tábornokká, a Dunán inneni részeknek és a bá-

nyavárosok oltalmára s Érsek-Újvár eilen emelt végvárak-

nak helyettes-kapitányává uevezé ki. Hadi érdemeit ezután is

gyarapítá, részt vett huszáraival egyebek közt az 1684 és

86-iki budai táborozásokban. — O nyerte meg családja szá-

mára, jeles vitézsége és vezéri tehetségei által, a groß rangot

is, és nem mint Lehoczky után Nagy Ivan tévesen állítja, 11.

Miklós, a ki ezt mar atyjától örökle. Ugyanis a fölebb emlí-

tett 1701-iki ungváii osszeiráskor a commissió az eredeti

') Gyula-fejérvári káptalan, Böjthi Gaspar. Protocol!, fol. 64.

2) LXIV-ik torvényczikk.
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grófi diplomat megtalálván, ezt a leltárban a másik —a bárói

— után így jegyzé föl :

„Aliae Donationales pro Titulo Comitis, per suara Ma-

jestatem Sacratissimam Leopoldum, videlicet primum, Nico

lao Bercsényi seniori collatae."

Ezen óregebb Bercsényi Miklós nagy birtokokat szerze

Nyitravármegyében , nevezetesen Temetvényvárát a hozzá

tartozó uradalommal, úgy a brunóczi uradalmat és várkas-

télyt. Mikor halt meg? törtenetkönyveinek nem emlitik.

Terjedelmes birtokait, fényes hirnevét, grófi czímét egyetlen

fia,azl664-ben sziiletett ') II. Miklós örökölte; б örökle nagy-

atyjának merész, kalandos szelleme, túzvére mellett atyja vi-

tézségét és egyéb kitünó tehetségeit is, — csakhogy tízsze-

res mértékben. Mert ezen 11. Miklós volt a hazáoak és szabad-

ságnak ünnepelt hôse, Rákóczinak hires fôvezére s fejedelmi

helytartója, a genialis ember, korának legeszesebb s legma-

gyarabb magyarja, szóval a — mi Bercsényink.

Nem czélunk itt tüzetes életrajzát adni: csak egy-két

vonást multjából, a mennyit korábbi élete némi vázlatához,

egyéuiségének bôvebb ismertetéséhez épen szükségesnek

vélünk.

II. Bercsényi Miklós, mint kitünö mûveltsége, s a clas-

sicus irodalomban való jeles jártassága mutatja, gondos ne-

velésben részesiilt; gazdag és nagy-tekiutélyü atyjának sem

belátása sem eszközei nem hiányoztak an-a, bogy egyetlen

fiât az azou korbeli legválasztékosabb nevelésben ne része-

sítse. Azt hiszszük, nem csalódunk, midôn at)jának a nagy-

szombati cgyetein iránt tanusított pártolói viszonyára alapí-

tott abbeli véleményünket fejezzük ki, bogy a felsóbb tudo-

mányokat ezen egyetemben végeztc, s ékes latinságára s a

régi római remek-írók tüzetes ismeretére ott tett szert. Több

') Lásd sírfeliratát. („Rákóczi Emlékiratai" 2-ik kiadás 255—

56-ik lapjain általunk közölve.) Téves tehát Nagy Iván combinatiója,

ki St (i. h.) 1650 tajan születettnek véü.
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mint valószinü, hogy Bécsben is töltött nehány évet ; a ter-

mészettudományok kedvelését, s mñszeretetét tan onnan hozta

magával , úgy a német nyelvet is — a melyen szintén sokat

olvasott, sot ha kellett, irt — ott sajátítá el. A tótból a mit

tudott, Temetvény es Brunócz tajan ragadhatott rea, míg a

lengyeltkés6bb,lengyelországikét rendbelibujdosása alatt, a

fraucziát pedig — nem tókéletesen — Rákóczi oldala mel-

lett, a franczia kovetektól és tisztektöl tanúlta, haugyan mar

elöbb, a bécsi udvarnál, s Savoyai Jenö táborkaránál nem

szerzett benne jártasságot. Neveltetésének azonbau csak

egyik oldala volt atudományos;a másik, melyet atyjatovábbá

lig Eszterházy Pal nádor oldalánál, — kinek udvarábau

tolté ifjusága nehány évét, vele az 1684-iki budai ostromban

is részt vévén,— mar korán alkalmavolt megkezdenie, a ka-

tonai-képeztetésv&la. Ahadi-pályán iscsakhamar és oly fénye-

seu elöhaladt, mint atyja. 1692-ben mar ezredes, Szegedvára

fökapitanya és az ahhoz tartozó kerület s véghelyek parancs-

noka, továbbá aranysarkantyús vitéz, es. kir. tanáesos és

kamarás, nem különben Ungvármegye örökös-föispanja vala.

Mint ily tekintélyes four, szerezte meg a Hód-Mezo-Vásár-

helyt és Makót; de még nagyobb jószágot kapott elso nejé-

vel, a dús Homonnai Drugeth grófok egyik végso ivadékával,

Homonnai Drugeth Krisztiuával, t. i. Ungvárát, a hozzá tar

tozó több mint 200,000 holdnyi ui'adalommal. Az ungi örö-

kos-foispánságot is e házassága után nyeré el Leopoldtól,

érdemei jutalmáúl; miután a Drugethek kihaltak, ö lépett

nyomukba. Ezen elso nejétol született László fia, és Zsuzsa

leánya, késôbb gr. Zichy Péteme; több gyermeke nem is volt.

DnigethKrisztinahamarelhalváu,Bercsényiegy kegyes, mn-

velt, különben rang- és pompakedvelô not vett el : gr. Csáky

Krisztinát, gr. Drasskovich Miklós országbiró, s elôbb gr.

Erdödy ban ozvegyét, kivel fényes udvart tartott Ungvártt,

úgy Temetvényvárábau, és brunóczi várkastélyában. Leg-

kedvesebb lakóhelye mégis Ungvár vala. Ide vonúlt félre,

midön uemzetéuek soknemíí zaklattatását, a sok torvénysze-

Thaly: .Kikóciy Tár.« U. k5t "
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gést, a bécsi udvar kényét, a népnek az idegen katonaság ál-

tali nyomorgattatását stb. tobbé nemtñrhetve, a karlóczi bé-

kemegköteseelött odabagyá a kormányi és katonai köröket.

Nemzetének oimét üdvöt tobbé nem reméuylett ; a keserñség/

poharát csordultíg teltnek érzé , — s szilaj lelkében merész

terveketkezdeforralni.Ungvárralaz ifju II.Kákóczi Ferencz

kedves lakóvára Munkács , szomszédos ; a két nagy ember

gyakran találkozott. Ekkor fejlett ki bensö barátságuk. Es

Bercsényi felkolté a nemesszívtí ifju fejedelem tíízlelkében ama

szent eszméket,—a melyekuek miudakettenmartyrjai lonek.

Felso-Magyarországjobbérzelmü magyarnemességének

— a kik Rákóczitól , Bercsényitol remélték a haza ügyei

jobbra-fordítását — gytílhelye volt ekkor Munkács és Ung-

vár. Ez utóbbinak a fontemlített 1701-iki terjedelmes leltár-

ban bö Jeírását birjuk, a melynek számos érdekes részletei

Bercsényi beléletére, tauulmányaira , magánfoglalkozásaira,

muízlésére,egyesszenvedélyeirevetnekmeglepovilágosságot,

Lássunk beiöle néhány, öt közelröl érdeklô ily képet.

Az ungvári várpalota Bercsényi idejében élé fénynap-

jait. Pompas nagyúri lak volt az. A benne felhalmozott rop-

pant mennyiségu drágakoves, gyöngyös, arany-, ezüst-míve-

ket, ékezereket, a legbeesesebb és legritkább, aranyvirágok-

kalszôttkeletiszovetekbôl ésangol sfranczia draga kelmck-

b61 készült mindenféle férfiúi és nöi diszöltözeteket nem em-

lírjük: ezek kisebb-nagyobb mérvbeu minden four lakában

találtattak akkor. Hanem igenis említést érdemel a sok szép

festmény, s rézmetszet-gyûjtemény, a termek finom múízlésre

mutató folszerelése, a válogatott butorzat, aveg}részeti mííte-

rem, a könyv-, fegyver- és régiségtár, a díszes kert stb. Úgy

hogy Ungvár tudomány- és mavészet-kedvelo ura alatt va-

lódi múzeum vala, — hogy az enibert meglepi azon idoben

hazánkban ilyesmire kiadhatna.

Különösen a festészetnek nagy pártolója lehetett Ber

csényi Miklós ; az ungvári paloták és termek mind telve va-

lának válogatott képekkel, elannyira,hogynemcsak a várúr és
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családja lakosztályai ékeskedtek szép olaj- és vízfestmények-

kel : de még a várnagy lakására és a kerti pavillonokba is

nagy és nevezetes olajba festett fali-képek jutottak, úgyhogy

az Ungvártt levo olajfestményíí és rézraetszetû képek száraa

a lajstrora szerint ráment6—700-ra. Mindgyártanagyebédlo-

palotában—melynek padlatát roppant terjedelmúviragos ke-

leti szônyeg borítá — Bercsényi Miklós és neje nagymérvñ

képeiu kívül harminczhat régi magyar vezér és király nagy

álló-képei diszíték a kárpitos falakat, továbbá négy nagyobb

és két kisebb hollandi spalier. Az almárjomokés székek dra

ga faragott-mûvekkel borítva, s mindenikén Bercsényi és

neje czíraerei. A kétfelé-nyiló nagy ajtók és félfáik az egész

várban tólgyfából, szép faragott-munkával készültek, s nem-

csak az ablakokat : de a gróf és grófné lakosztályában még

az ajtókat is nehéz-selyem- (tafota), avvagy finom angliai

kelme-ftiggönyök diszíték. Hasouló aranyos takarók fedték

a ritka szép fákból vagy márványból készült. s aranyozott

lábú asztalokat. Mindentitt fény és elegantia. A grófno ter-

meiben a „BoldogságosSzuz", továbbá némelykedves nöi ro-

kona, valamint férje arczképei, úgy egyéb, bibliai, mytholo-

giai és természetképek ; aranyozott diszasztalok és ékszer-

tartó, csillárok éskargyertyatartók, aranykeretätükrök,czifra

selyem-kárpitok és függönyök, draga szôuyegek, elefánt-

csonttal kirakott ébenfa-almáviomok , mozaik-képekkel s

aranyozásokkal diszítve; kis kerek játszóasztalok : lapjaik

elefántcsontból és ébenfából kirakott koczkákat képezvén,

shak-figurákkal , koczkavetökkel, ostáblákkal stb. A festmé-

nyek közt ott voltegy siró Mária, egy más, kibez Szent-István

kii-ály imádkozott; ott Szent-Istvánnak egymásképe ; József

királyé és neje Amáliáé; ott Mózes képe Pharaho leányával,

ott Jézus, Mária és József képei egyiitt; ott Szent-Krisztinaj

Szent-Miklós, Szent-Móricz képei ; ott Acteon Dianával, Or

pheus a miizsákkal,ismét egy más Diana; ott gr. Erdödy Er-

zsébet arczképe; ott a négy évszakot abrazólo négy festmény,

stb. Mlg Bercsényi saját lakszobájában 10—12 pompas

B,
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olajfestmény függött, köztük a pócsiSzuzMária gyönyörn és

dûs aranykeretü képe, továbbá második neje és aaját arcz-

képe; Salamon,Herodes, Zsuzsána képei; egySyren; Prya-

mus ésThysbes stb. Egymñvészifiiggo-óra,melyhavinaptárt

is mutatott. Egy arauyozott iróasztal, mely fölött, szintén ara-

nyozott vörös almárjomban Bercsényi kézi-konyvtára állott,

legkedveebb olvasmányaival, összesen 72 munka, némelyik

számos kötetböl álló. E könyvek közt találjuk Mazzaríni és

Richelieu bíbornokok, nem különben Tureune életiratait,

Pluviel országláazattanát, Grammond Francziaország torté-

netét 18 kötetben, Bonfiu és Istvánffy Miklós magyar histo-

riáját; azl681-ikipozsonyi torvéuyczikkelyeket;egy hadero-

dítésrol ii*t uémet muukát; egy más uémet mimkát a polgári

építészetrol ; a „Trophaeum Domus Eszterházyanae" -t ; Belless

András német építészettanát ; Billo hadtudományát; Véber

„Ars conversandi-" és „Ars discurrendi- "jet; Szent-Iványi

páter „külonbozotudományokról" irtkonyvét; „ Epitome rerum

Hungaricorum Petri Ransani "; „Schola Militaris Moderna";

„Secreta Johannis Baptistae Portae Neapolitanae Magia Na

turalis" ; „SecretaJacobi Vecherij medicinaba" ; Seneca ösz-

szes munkái; Cornelij Agrippae opera; CaesarisRipa: „De Vir-

tutibus et Vitijs" ; Commentarij Turcici Imperij, ex officina

Elzeveriana, Lugduni; Ministerium Cardinalis Mazzaríni;

Véber Adám : „Ars Regia"; Francziaország, továbbá Dánia

leirása kétkonyvben,latinúl; Antonij Legrand : Discursus de

Secretis Natoae, —s általában több természettudományi, tör-

ténelmi, politikai, hadtani, orvosi és építészeti; vallási kevés.

Itt voltak még Efferen Vilmos „Manuale Politicum"-a; „Ob-

servationes Politicae, " Zwekonij ; Ravisij Textoris : Theatrum

Historicum etPoliticum; Campus Martius; CuitiusNagySán-

dora; Tabulae poeticae, decern elegijs comprehensae ; Netij :

De Arte Vitraria; Nebulo nebulonum, seu Joco Seria;

Narratio Ridicularum ; Priori Benjamin „De rebus Gallicis",

12 kötet; Turenne élete; „Delineatio Fortalitiorum Hun-

(jariae et Croatiae ,'" Magyar- és Horvátország torté
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nete, német nyelven; Historia Hungarica, scripta; Caspa-

ris Schotti Physica Curiosa, stb. Ezeken kívül más szobákbau

és az ungvári barátok zárdájában letéve is sok könyve volt

még Bercsényinek, melyek kózt találjuk GyöngyössyKeme-

nyiászát és Murányi Venusát, Lippay „Pozsonyi Kert"-j6t,

Beuiczky Péter verseit, Pázmáu Kempis Tamását és magyar

imakoiiyvét; Szent-Imre herczeg életét; Estorás Pal „Corona

Hnngariaett-ját; egy német csillagászati könyvet; Ovenus

epigrammáit; az 1659-iki articulusokat ; néliáuy irott magyar

szinmñvet, („Aliqua ComoediaHungarica, manu scripta. ") egy

a mezei-gazdaságról irt latin könyvet; Ildebrandt „Magia

Naturalisa u -t ; Flogl Tobias orvosi könyvet ; Ducissae de Trop-

pau „PomumGranatum"; több naptárt, magyar csíziót; végrc

a grófnonek több magyar imakönyvet, (köztük egy Eszterházy

Páltól, s a „Hortus liliorum"), s ugyan agrófné orvosi, kerté-

szeti és szakácskouyveit.

Mindezekbôl megitélbcto : mely targyakkalszeretettleg-

iukább foglalkozni tauulmányaiban Bercsényi, kiuek nemes

izlését és müszeretetét viszont a sok festmény és draga bútorzat

mutatja. Bercsényi saját szobájában pl. a mar elmondottakon

kívül, pompas aranyozott új franezia ágy volt, zöld színü, ha-

sonló szinü függönyökkel és festettmennyezettel, melyenara-

uyos grófi czímere pompázott ; a zsüllyeszékek virágos-selyem-

szövettelbevonva; selyem-függönyök azajtôkonésablakokon;

a padolatotkeletiszônyegek, az asztalokat családi-czímerével

ékesített draga takarók boríták. Elakószobájából nyüt a fegy-

vertár,mindenféle 16- és vágófegyverekkel,hegyes-t6rokkel,16-

portartókkal,pánczélokkal, sisakokkalsezekre való strucztol-

lakkalstb. Volt ezen kívül a várban egy „Régi tárház", mely-

ben a Homonnai Drugethek funebralis-zászlai, régi fegyve-

rek, rézdobok stb. ôriztettek. Mivel pedig a vegyészettel Ber

csényi—mintkönyvei is mutarják— különösen szeretett fog-

éslalatoskodni:mindgyártsajáttermeimellett egy különvegy-

tani laboratoriumotrendezett be;ittösszesen365üvegben, sze-

lenczében mindenféle vegy- és gyógyszer, sav, víz és kenöcs
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találtatott. Е szobában feküdt Edebrandt „Magia Naturalis" -a,

s egygréczi orvoskönyv, valamintagrófnonek egy sajátkezüleg

irott magyar orvosi künyve is. („Liber medicinalis, Comitissae

manu propria scriptus, Hungarice.") Bercsényiné ugyanis,

mint kegyes úri-asszony, férje szenvedélyét felhasználván :

annak vegytani laboratoriumában gyógyszereket készíttetett,

melyekkel környezetet (komornái közöttmeg egynémet báró-

nöis találkozott), valamint a vidék szegényeit gyógyítá.—Volt

itt azonkívül egykis úti-gyógyszertár; — az igaz, hogyavár

egyéb helyiségeiben tomérdek pinczetok is találtatik vala.

Az ifjú gróf nevelojével külön osztályban lakott.

' A vár alatt díszes kert terííle, filagoriákkal ; távolabb

„vadkert" volt, hogy Bercsényi s vendégei vadász-szenvedé-

lyöket is kielégíthessék. E czélra a várban sok mindenféle

vadászeb tartaték. A vár pinczéiben' tokaji, tarczali, erdö-

bényei és ungvári borok. A földszinti nagy színekbeu feles

hintó és cséza, az istállókban hintós lovak és paripák; ezek

kozfíl Bercsényinek egy saját hátas-lova „Btijdosó11 nevet

viselt, — az osszeiráskor mar gazdája is bujdosó vala.

De immártán messzeis mentünk Ungvár és a Bercsényi

magán-életét érdeklo dolgok leirásában. Térjünk azért mar

most szorosabban tárgyuukhoz.

Rákóczi, a franczia udvarral szött alkudozásának folfe-

deztetésekor, 1701. april 18-kán éjjel, a Vayakkal, Szirmay-

val stb. együtt elfogatván : Bercsényi is, mint fo-fôrészes,ke-

restetett; de ö eleve hirt kapván, — tótparaszt-ruhába öltöz-

ködve, s tüszójét aranyokkal jól megrakva: brunóczi kasté-

lyából szerencsésen Lengyelországba illant. Mint lap-

pangott itt eleinte barátja Mecsinszky sztarosztánál s más

lengyel fouraknál, mint kerülé ki az életére leselkedö

osztrák bérgyilkosok töreit , mint folytatta a lengyelor-

szági franczia követtel a félbenszakadt tárgyalásokat , az

1701. november Lavaban börtöneböl szintén szerencsésen

idemenekült Rákóczival egytitt, mint kiildött a forrongó ma

gyar nép érettók követeket 1703-ban, mint jöttek ok ennek
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folytán fegyverrel vissza az országba, kitüzve a sokszorosan

megsértett nemzeti jog nevében a folkelés zászlaját, — mint

á-llott melléjok az xyongó ország legnagyobb része , mint lia-

ladtak elö gyözelmesen csakbamar egész a bányavárosokig,

majdPozsonyig:mindezeket tanírja a torténelem,itt nem szük-

ség elmondani.

Tudjuk, hogy b. Károlyi Sándor, a jeles tehetségñ szat-

mári foispán is — elöbb Leopold rendíthetlen hive — letevé

nem sokára Rákóczinak a lmségi esküt, és ez által tiszántúli

hadainak tábornokává neveztetett. A mitovább tortént: hadd

beszéljék el Bercsényinek Károlyihoz irott levelei, melyek,

mint az olvasó gynjteményembôl látja, 1703. octóber

29-két61 1711. april 2-káig terjednek: tehát, úgyszólván

az egész kuruczvilágot magokban foglalják, úgy, hogy a ki

ennek torténeteit csak nagyjában ismeri is , hogy legalább

némi vezérfonala van : ritka élvezettel s tanulsággal olva-

sandja ezen az események fríes benyomása alatt irt,szikrázó

szellemn, élénk leveleket, —belölökjatszva ismeri meg a leg-

érdekesebb részletek roppant halmazát, s a nagy szabadság-

harcz lefolytáról Bercsényi hadintézô szellemétôl nyer tájé-

kozást.

Bercsényinek a gr. Károlyiak levéltárában mai napig

összesen 285. darab lévele maradt fenn; íme, mindannyit egy

gyójteménybenitt veszi az olvasó. E legnagyobb részt Káro

lyi Sándorhoz szólólevelekkoztvannak itt-ott ennek egy-egy

fotisztjéhez, svármegyéjéhez intézettek is: sot egy-kettô Rá-

kóczihoz szólott, nehány viszont némely kurucz tábornokok-

hoz, tisztekhez, stb. azonban ezek is egykorúlag, vagy ere-

detiben vagy másolatban, Károlyi Sándorral közöltetven,

ennél maradának. Azt hiszem , helyesen cselekedtem, midön

Bercsényinek Károlyihoz kertilt ezen összes leveleit, s nem

csupán a Károlyinak czímzetteket közöltem. így legalább

Bercsényinek a gr. Károlyi-levéltárban levó egész levelezé-

sét birjuk.

E levelek torténeti, valamiut általános irodalmi becsérol
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fóntebb volt szó. Es bar a historiai értéken kívtil az irály

élénkségét majdnem valamennyiben feltaláljuk is, — és bar

alig van e sok levél közt egy-kettö, a melyben Bercsényi ha-

talmas szelleme, ha csak egy-pár eroteljesvonásban, magvas

gondolatban, vШámló elmésségben, keseríí húmorban, vagy

velökig hato felkiáltásban is ne nyilatkoznék : legyen szabad

mindazáltal az olvasót nehány kitüno szépségn levelére kü-

lönösen figyelraeztetnünk. Ilyen a X-ik számu(ll. 1.), mely

a katonaistylrovidségével,határozottságával, s mégis buzdító

bensôséggel dicsekedhetik. Ilyen a XXXVII. sz. (43.1.), élénk

kedélyességével , világosságával, bô tanácsaival , axiomáival.

Буеп a XLIV. sz. (55. I.), éles megkülönbözteteseivel , majd

tréfás enyelgésével , ismét sokszerñ terveléseinek világos>

tisztaeloadásával, — s általában nagy elevenségével. Ilyen az

LXIV. (83. 1.), talpraesett magyaros húmorával ; a LXVIII.

(91. 1.), melyben Trencsény melletti csatáját érdekfeszíton

irja le; a LXXVII. (103. 1.), e hosszabb levél, mely coniposi-

iójára nézve oly egységes, kerekded, s eloadására nézve oly

élénk és folyékony, hogy az elbeszélo-stylnak úgyszólván

mintája; a LXXXVI (119.1.), melynek folfogása , de kivált

hangulata érdekep; a XC (126. 1.) ismét elbeszélo-irályával

jeleskedik; aXCVI (133. 1.), mely eroteljességével és tálalo,

élczes ötleteivel tünik ki; a CVTII (147.1.), mely maro gúny-

nyal és keserü igazsággalteli;hasonlószellemnaCXXXVII-

dik is. (184. 1.) A CXLVI (194. 1.), mely tárgyalási módjánál,

er6s logikájánál, szavai és mondatai súlyánál, komolynemú

húmoránál,svégefeléfájó s mégis nyugosztalni törekvö han-

gulatánál fogva egyike a legszebbeknek; — míg a két utána

következo, ügyes szójátékaival s elménczkedéseivel költ ér-

deket, bar cgészen máskép hat az olvasóra, mint az elöbbi ; a

CLXni. sz. (214. 1.), mely komoly pillantást vet a dolgok mé-

lyére, s leplezetleuñl, bar szomorúan mondja ki a keserñ

igazságot, a vérzô szív egész fâjdalmàval. Legszebbnek tart-

juk részünkrol az ez után álló CLXIV. számú (216. 1.) leve-

let, melynek hangulata rokon az elobbiével, csakhogy még
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magasabb, még tragicaibb , bensôsége még megindítóbb , s

humora még mélyebb, még fájóbb. Bercsényi lelke e levél-

ben egész prófétai magasztosságra emelkedik; mereng, mé

lyen lut a jövöbe, es visszaborzad maga is a sotét képektol a

melyeket ott lát, s ir búsongásában igazáu „еду darab ma

gyar Apocalypsist. " - Hanyatló nemzetét meghatóan siratja.

Majd, visszanyerve lelke szilajságát, ennek egész daczával

kél fól a világrend eilen, badat izen Istennek és ördögnek;

aztán keserñen felkaczag fájdalmában, s végre egy kis alle-

goriával zarja be levelét , mely bar külsóleg csupa cond

emn : lia mélyen szomorító jelentésére gondoluuk, hajlandó-

ságot érzünk magimkban a jó tréfára — sirva fakadni. A

CLXVlI-diknek második fele (225. 1.) valóbau sikcrült, ere-

deti húmorával,s különösen végén,váratíanúl szép fordulatai-

val lep meg; a CLXXII. (23 1 . 1.) a szerencsétlen trencsényi harcz

fölötti elegiacus hangulatával mélyen ihlet meg bennünket, —

míg végén a szerencsétlenségben is csüggedetlenek szép pél-

dái elbeszélésével akar megvígasztalni ; a CLXXIII. sz. (232

l.)elevenen elôadott érdekes hadirészlet; a CXClII.sz. (259.

1.), foként végén, méla hangulata slstenbenvetett törhetlen bi-

zodalmával: „Dum bnmana deficiunt remedia, Divina succur-

runt. Amen,ám úgylégyen!" — komoly gondolatokat ébreszt,

s híven festi a helyzetet. A CCIII-ikbau (271. 1.) régi, játszi

kedve mégegyszer folvillan, s enyelgéseiben még tréfás

rythmusokat is ir , — de a levél végén megint visszaesik e

neliéz idök szülte borongó bangidatába. A nagyszámú és

többnyire terjedelmes 1709-iki levelek, elkezdve a CCVI-ik-

tól, (275.1.) egész az év végéig, majd mind igen szépek, — bú-

san szépek ; fajó melancholia, gyötrö honfibánat hangja szól

ezekböl, mely nemzete visszatarthatlau süllyedésének láttára

szállta meg az irólelkét. Kivált a CCXVI. (288. l.),CCXIX,

(293. 1.), CCXX. (296. 1.) CCXXII. (301. 1.) és CCXXXV1I-

ik (321. 1.) számuakat emeljük kie tekintetbenközülök, míg

a CCXXXIV-iket(316. 1.) következetes, szép okoskodásáért

és ennek rövid, tömör, s mégis világos eloadásáért. Az 1710
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iki levelekben is soknak vanazl709.ôszén irttakhoz hasonló

borúlt hangulata, mely ntóbb onmegadó resignatióba megy

át : „Isten az bennebízókot nem hagyja; csak vonnunk kell

mar ezen igát, míg Isten akarja." (329. 1.) S bar olykor re-

ménye — mar nem a lankadó nemzetbe: Péter czar segé-

lyébe bízván — felvillan is még: az egyre újuló csapások

megint a bánat felhöit hajtják rea, s még borougóbbálesz, fô-

ként midön a pestis nagy pusztításai is megkezdödtek , tá-

borait, helyôrségeit seprók el , — s 6t magát is helységrôl

belységre, erdöröl erdörej íízte e rettenetes kór ragálya, cse-

kély, hullongó kiséretével. Igen jellemzô e tekintetben a

CCLVIII-ik sz. (346. 1.) s nehány más e kori levelének mély

báuatú,resignálthangnlata, melypl. amásik lapon álló CCLX-

ik számúnál ismegvan: de itt más ámyalatban, t. i. szivébol

kiirthatlan német-gyüloletével összekötve : „ nem szünik

az (a pestis) fogyasztani bennünköt. Legyen Istenakaratja;

jobb Isten, mint nêmet verjen s emészszen bennünköt!"

Uyen volt Bercsényi.

Még csak egy levelét emlitjükmegl710-b61,aCCLXIV.

számút (351 1.), melynek elsö része is szép ugyan, mint elbe-

szélô, — demásodik fele általában egyike a legszebbeknek.

Mély értelmü reflexiókba merúl itt; mint az evangelisták, al-

legorizál, s egészen azon ó, bibliai stylban. Majd, emberi okot

mar nem találva a hanyatló ügy fólemelhetésére : sejtelmek-

kel, „titkos remênységgel" biztatja a csüggedo Károlyit;

„csuda jót ad Isten, úgy érzi szíve", noha ennek módját

maga is „soha bizony meg nem foghatja", — „mégis úgy

tetszik, örvendve vár jót szíve; hanemha meghal Haister

hadastúl pestisben, mint hajdan Basta Erdélyben." Lelkesíti

azért Károlyit: próbáljon,harczoljon;lám ö szivesenpróbálna,

de neki mar nem lehet, mert nines kivel, „üresek a helyek",

hada meghalt a szornyií ragályban, s б maga is beteg, —

mint ez években gyakorta. Végül mély fájdalommal kiált fei

a classions költövel :

„О mihi praeteritos Jupiter si redderet annos!"
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Egy egész élet szenvedése, dicsôsége rejlik e sorokban.

Bercsényi utolsó lévele mar Lengyelországban kelt, —

hova ö Péter czar segélyét sürgetendö, raent volt ki, s Rákó-

czi is utána, —nemegészen egy hóval a szatmári béke elött.

Eimek pontjait — amennyiben ekkor mar meg voltak álla-

pítva — Bercséuyi Bakóczitól megértette, átgondolta, és ed-

digi elveihez híven, semmi jót sem várt belolok. Legalább

szerzójokkel (Károlyival) szemben is gúnyosan nyilatkozik

rólok, emez utolsó levelében:

„ . . . . adja az irgalmas Isten nagyobb hasznát s óró-

mét kegyelmed szives fáradozásinak , mintsem én együgyu el-

mémmelf'ólérhess&m ..."

Ellenben Péter czártól érkezett kedvezô resolutiókkal

törekszik fiiggöben tartani Károlyit, kiröl reméli, bogy

„azalatt az üdöt s az badat conserválni — pro feliciori

eventu — igyekezni fog. "

A historia tanítja: mi tortént. Károlyi gyorsabban látha-

tott a maga míívéhez; Rákócziét, Bercsényiét az események

messzebbre vetették. Amaz egykép, ezek máskép vélték bol-

dogíthatni a hazát.

Ésigaz, hogya koszorú a sikert illeti: de a honfiúis em-

berikegyelet nem tagadhatja meg elismerését a roppant áldo-

zattól sem, melyet amamerészenküzdokkebloktisztaságábau

hoztak, s nem tagadhatja meg csodálatát az elvlmség e nagy

bajnokitól, a kiket az események súlya sem meg nem hajt-

hatott, sem meg nem törhetett. A rodosztói sírkovekre bar

elbukott nevek vannak vésve : örök dicsôség aranyozta meg

azok betüit.

Érdekesnek láttam könyvem utolsó lapjaira toldalékúl

folvenni Bercsényi Miklós fiának Lászlónak a gr. Károlyi-

levéltárban órzott egyetlen, s leányának Zsuzsának ugyanott

levó két levelét.
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Gr. Bercsényi László 16 éves volt, mikor e levelét irta.

Harmadfél év mulva beállott Rákóczi nemes-testôrségébe, s

19-ik születésnapjátépenatrencsényi ütközetkor (1708. aug.

3.) ülte, melybeu atyjával együtt részt von. Atyja sebet ka-

pott, s a hösfiu fejedelme életét menté meg, a miért aztán a

garda zászlótartójává emeltetett, kapitáuyi ranggal. Ugyan e

rangját megtartva alkalmazta ót XIV. Lajos a franczia kir.

testorségben késobb, Rákóczi ajánlatára , mikor mar mind-

nyájan bujdosók valának. A vitéz és féuyes-tehetségü ifjú

gyorsan emelkedett; 1720-bau mar ezredes volt. Ezen évben

alakította számára Rodosztóban élo atyja , magyar bujdosó

katouákból és kiszivárgó székelyekbôl a biressé lett Bercsé

nyi huszárezredet(rHoussardsduBerckínyiu, „ Regiment Ber-

chíny"j, melynek élén gr. Bercsényi László az 1723ik esz-

tendoben kitüutette magát a spanyolországi hadjáratban. Tá-

boruokká, majd marecballá, végre Francziaország dsö mar-

saljdvá („Premier Maréchal du France") emclkedék, és mint

ilyent, üt illeté egy idcben az összes franczia badak fovezér-

lete, mely alól azonban, késo öregsege miatt, fölmentette ma

gát. 1762-ben húnyt el, s egyetlen fiaban gr. Bercsényi An-

talban bait ki a család. Ezen Antal legitimista ezredes vol

Francziaországban, azonban, a Bourban-dynastia bukásával a

nagy franczia forradalom elöl Belgiumba menckült ; ') 1794-

beu pedig Kulcsár szerint ") Bécsben lakott. Nem tudom mar

hol, de olvastam vagy hallottam felole, hogy I. Napoleon had-

seregében ismét szolgált — nevezetesen a györi ütközetben

Beauharnais Eugen alatt részt vett volna.

Igy érte végét e fényes nemzetség, mely aránylag rövid

') Ekkor monda ama keseríí élczet : „Ember sohsem tudhatja, mit

jobb teniae ; atyámnak , nagyatyámnak azért kellett hazájokból kibuj-

dosni, mert királyuk eilen fogtak fegyvert, s nekem azért, mert kirá-

lyom mellett."

2) Mikes Kelemeu leveleihez irt elobeszédében.
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ido alatt annyi kitüno" tehetséget mutat fel. Torténetünkben

örökre élni fog.

*

* *

Meg kell mégjegyeznem,hogy ajelen kiadás annyira cor

rect akartlenni, hogy még a javítas isazeredeti kéziratokról

tortént; e levelek az eredetiekkel háromszor, — söt némely

íveu valók négyszer is — összehasonlittattak. A helyes-irásra

nézve az Akadémia által régi magyar kiadványainál gyakor-

lott mód szerint jártam el, t. i. mai orihographiával irva ad-

tam, az eredeti ódon kiejtés szigorú es hiv megtartásával. In-

nét a sok kettos-mássalhangzó, s némely magánhangzóknak

is a mai irodalmi nyelvtöl különbözö, régies vagy tájias» gya-

kori eltérése. — Bercsényi maga, mint sajátkezíí leveleiböl

kitünik, magyarorszagiasan, mégpedig a Duna melléki szó-

jàràs szerint beszélt magyarúl; a mássalhangzókat gyakran

kettôztette (pl. „rossz", „kedvessen", n\irradóra", „válosz-

száf); a ból-bol, tól-tól, ról-rol ragok helyett — mint a ré-

giek tobbnyire — búl-bííl, tiil-tííl, rúl-rul-t, (pl. „annyibúl",

„attul", „kegyelmedtñl", „badakrúl"); az éles é helyett gyak

ran hosszan í-t használt (pl. „ vítízkedhessék " ), iigy az a helyetta

tompább o-t (pl. „váloszadó" válaszadóh., „magokof'magokat

h.) stb. A mely levélben azért ezektöl eltérô kiejtésmód kerül

elö: (pl.a ból-bol stb. ragok használása, a „kedvesen", „vála-

szát" irásmód): biztos lehet az olvasó,hogy azon leveletnem

sajátkeznleg irta, hauem titkárai valamelyikének monda

tollba. Ez magyarrázza meg azon kiejtésbeli eltérést, mely

némely levelcknél, söt olykor maga a levél és ngyanannak

utóirata közt észrevehetô : t. i. a levelet diktálta, a post-

scriptumot maga irta.

Bercsényi irása — kivált ha gonddal irhatott — a

legszebb, leggyakorlottabb, a mi csak korából fennmaradt ;

apró-betñs, szép egyenes-soros, egyforma, határozott jellegn,

s folyékony és sebes. Papirjainak széle olykor aranyozott,

de fôként a táborokból irottak közt, közönseges durva papi
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rosuak is vannak. Nevét magyarúl sohasem irta ki egé-

szen, — még szerzodésféléken sem — mindig csak így: „(?•

В. Miklôs m. k.u, olyformán, mint arczképe alatt hasonmás-

ban látható. Az ugyanott lehasonmásolt latin aláirásaf^G AT".

Bercsényi m. p.11) ritkán fordul elö; az egész Károlyi-

archívumban csak egy van. E hasonmások elseje a gr. Ká-

rolyi- levéltárban levo, Nagy-Szombatban,1705. nov. 19-kéa

kelt (könyvemben LXXXVI. sz. a. közölt) sajátkezu leVele

után készült; másodika pedig — a latin — egy saját gyûj-

teményemben levo, Bajnóczvárában, 1706. nov. 27-kén kia-

dott szintén eredeti fogalraazványa után.

A mi pedig arczképét illeti : ez mostjelenik meg elôszor,

s Bercsényinknek azon egykorú, eredeti, életnagyságú olaj-

festményu mellképérôl van levéve, melyet a mult év végén

sok nyomozás után Lugo son találtam fei, és Suttág Ferencz

ottani tanár, lelkes kozbenjárása által sikerült a jelen évben

a nemzeti múzeum részére csere utján megszereznem. E kép

aranyrámástól együtt 4 lab magas, és 3 lab széles; a szat-

mári béke utáni idôkben, úgylátszik, rámájáról levéve, rejte-

gették : mert vászna igen meg van törve, rongálva, sôt

egykét helyütt át is szakadt, a minek folytán aztán, késôbbi

berámáztatásakor restaurálni kellett,—de nem valami ügyes

festö restaúrala : mert durván van összeraggatva, és eredeti

míívésze ecseténél gyakorlatlanabb vonásokkal kiigazgatva.

Aláirása : „Temetvényi Gróf Bercsényi Miklós, Ungvárme-

gyének örökös foispánnya."

S ez teszi kétségtelenné , hogy nem az Öreg (I.) Bercsé

nyi Miklósnak, — kinek arczképei különben is nem oly igen

ritkák — banem a kurucz Bercsényinek arczképe : mivel-

hogy ez utóbbivolt Ung örökös-foispanja; atyjae méltóságot

sohasem birta. Úgy vélem, nem tévedek, midôn azt állítom,

hogy ezen arczkép egykor idösb Fáy István, II. Rákóczi

Ferencz alatt Murányvár kapitányának — kirôl Bercsényi

jelen leveleiben is van egy-párszor szó — tulajdona volt;

rola szállhatottazutánutódjanéhaigT. Fáy Istvánra, mintaki

X
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azt saját nyilatkozata szerint, öseitöl örökle, s 1825- vagy

26-ban a lugosi minorita-zárda fonókének ajándékozá. Ké-

sôbb egy Fejérnevû lugosi mñkedveló szerezte meg, kitól vi-

szont a mult években a lugosi kaszinó vevé meg, mely is

az idén, eszkozlésemre, csere útján átengedte a nemzeti mu-

zcumnak.

Bercsényinek ezen arczkép ábrázolta erôteljes vonásai

híven tükrözik jellemét. Magas es domború homloka fényes

értelmi-tehetségét; erös szemöldjeinek barázdái akarat-ere-

jét; mélyen fekvö, különben igeu nagy és szép, villogó fe-

kete szemei — melyek haragos tuzben ragyognak — szen-

vedélyességét; nagy sas-orra bátorsagát ; erös álla szilárdsá-

gát fejezik ki : míg fmommetszetü telt piros ajkai ékesszó-

lására, s humorának nyilaira emlékeztetuek. Tekintete pa-

rancsoló; arczszíne olajbarna, dús baja és gyonyorú bajusza

holló-fekete, mely utóbbi alól csak úgy ragyognak ki élénk-

piros, telt ajkai. Általában véve egész arcza rendkívül érde-

kes, sokat-jeleutö, és igazi tösgyökeres magyar-jellegii. Har-

czi-meze rangjához és jelleméhez illö ; ttmdöklö kék aczél-

ból készült pánczél borítja mellét és karjait, igen szépmívü

aranydiszitésekkel, kivált nyaka koriil. Jobb válláról arany-

szövetu pantallérja huzódik ala.

Bercsényinek ezen kívül tudtomra még egy, kisebb arcz-

képe létezik, mely jelenleg Egerben, Csíky Sándororsz.kép-

viseló' tulajdona; felii*ata szerint 1703-ból való. Megnéztem a

mult nyáron : arczvonásai, szemei ugyanazok, csakhogy te

kintete kissé bágyadtabb, s arcz és alak szikárabb. Pánczél

belyett itt aranyzsinóros voros-dolmányt visel. — Bizonyos,

hogy mindakét kép egy és ugyanazon embert ábrázol, csak

hogy a múzeumi arczkép valamint nagyobb, úgy sokkal eró-

teljesebb, kifejezobb, szóval —jobb.

* *

Szándékom volt még ajelen kbtetben az ónodi gyíílés

naplóját és torvényczikkeit is kiadni : azonban Bercsényi le
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velei magok is vastag könyvre telvéu, amazok kozlését más-

когга halaaztom.

Nem fejezhetem bé bevezetésemet a nélkül, hogy hon-

fiúi halas köszönetemet ne nyilvánítsam grófKárolyi György

koronaör б nagyméltósága iránt, — mint a ki féuyes nem-

zetsége düs levéltárát a hazai tortéuelem számára megnyit-

ván, Bercsényi Miklós e leveleiuek kozlését is szives kész-

séggel megeugedte.

Pesten, 1867, uovember havában.

THALY KALMÁN, т. k.



GKÓF BEKCSÉNTI MIKLÓS LEVELEI

BÁRÜ KÁROLYI SÁNDORHOZ.

1703.

I.

Ajáulom köteles szolgálatomat kegyelmeduek.

Veszem az kegyelmed levelét, includált levelével Bay

uramnak; ezeknek remediumja lesz kegyelmeduek érkezése.

Továbbá mi bírek lesznek, azoknak valóságát mar csak ke-

gyelmedtiil várom. Ha Török András uram az jászokat jól

megbátorirja: lovas, gyalog elég lesz onnan; én is küldhetek

valamellyet,az mint irtam. Szocs Jánost és Kecskemétit paran-

csoltam hozzám gyünni, azért, mivel kényeken járuak, s —

rosszul penig, nagyobb obedientiával küldhessem kegyelmed

után, ha mar meg nem induit; ugy látom, nem oly considera-

tióra való e tájéki rácz, mint az jenei hír, kinek maig sem

gyütt meg utánnom confirmátiója, Isten jobbra forditja azt is.

Lévárul írton irják az szaporodasát az ellenségnek, az fóld

népit ülteti Forgács ocsém; ugy látom sietnem kell pro con-

solatione et consolidatione illoram. Bay uramnak pro super

abundant! megirtam: mar kegyelmed dispositiójátul várjanak.

Van oly considerátióm, hogy Kohári uram Esztergambul az

szent-endi"ei ráczokat fogja sürgetni, kire пеглте (Török András

uram az ráczoknak való pátenseket elvitte magával) igyekez-

zék kegyelmetek praeveniálni ököt; mar kegyelmeteket pro

commissario osmerték azelütt, kegyelmed maga ii-àsa által is

igen persvadeálhatná nekik: inkább az magyar uemességeu,

Tlmly: „Kákóczi Таг" П. Kt. 1
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es német prédának gazdagságán kapjanak, mintsem vesze-

delmeken. Jó volna valakit közülök az despotasággal felbiz-

tatni, kit kecskeméti rácz lakosok vihetnének osmeretségek

által véghez. Az mi az mezei hadak kozé âllott katonáknak

az vármegye által való impediálását illeti, accomodálom az

mint legjobban lehet; inkább kell nekünk most az mezei liad!

Egerhez ha érkezem, megtanit mindeuekre az hirekbül azalatt

születendö status, kire nézve is várom tudósitását kegyelmed-

nek és maradok mind fottig kegyehnednek, Szikszóuál 29.

8-bris, hajnalban indulva, 1703. köteles igaz jóakaró szolgája

G. B. Miklós m. k.

Kivül: Illustrissimo Domino Alexandre Karoly Libero

Baroni de Nagy-Károly, Incliti Comitatus Szathinainensis

Supremo Comiti, et Celsissimi Principia Generali Campestri,

Domino mihi Colendissimo. P. H.

Redditae die 2-a 9-bris 1703. in Szolnok.

11.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek.

Elhiszem Csiszár István levelét vette kegyelmed, az

marosmellyéki ráczok kicsapasát; az elhiszem visszament, és

valójában bánnám ha tartóztatást tenne kegyelmed eljövete-

lében, mert de necesse consolàluunk és segitenünk kell azt az

földet, unde non a Rascianis salus nostra dependet, mert ez

az gyükeres ellenség az kitül az rácz is vár. Az egész Kor-

pona tájéka s bányavárosi nemesség Rimaszombat felé sza-

ladt, s csak elhiszem az kell neki, ha az bányákot vissza-

vehetné; nines sok német, vármegye hada a többi: hiszem

Istent, megforditjuk most hamarjában, de ha itt elvesztjük az

dolgot: az ráezon orszagot nem nyerünk. Azért az nagy Is-

tenért gyñjjon kegyelmed. Elhiszem Szólnokban az jászság
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meliert 4 vagy 5 sereg sokat teszen. Kecskeméti az fejede-

leninél van eddig árestoniban, kegyelined Gencsi uramuak

megmondhatja: lesz contentuma lovárul; bizony jó vónaSzocs

Jànos ezere ueki, csak jó móddal lelietne. Megirtam az feje-

delemnek: az most érkezett idegen hadakot is bocsássa feléra,

Rimaszombat felé. Várom sziveseu kegyelniede^. Egerbül

kigyütt magyar hadat ma mind összeesküdtettem, puszta az

várossa, talám felgyujtatom. Ezzel maradok kegyelmed-

nek, Eger alul, 5. 9-bris 1703, küteles jóakaró szolgája

G. В. Miklós m. к.

Kivül: Ilhistrisssimo Domino Alexandro Károly Libero

Baroni de Nagy-Károly, Incliti Comitatns Supremo Comiti

Szathmariensis, et Celsissimi Principis Generali Campestri

Domino mihi observandissimo. P. H. Cito, cito, cito.

Ш.

Ajánlom szolgálatomat kegyelmednek.

Amint a minapi levelemben is megirtam és bizonyos

posta által megküldöttem a lévai dolgot, az mostan is abban

van. Sót a mint bizonyos portáknak jövetelekbül értem,

még aDunán tul való ráczság is mind arra felé takarodik. Nem

látok azért semmit is szükségesbnek lenni, mint hová-hama-

rébb nektink is mennél felessebb hadakkal való odamenete-

lünket, ós a megirt helyre csoportozásunkat, mivel az ellen-

ség is nagyobb erejét oda fordítani verificáltatik; kérem azért

kegyebnedet iterato, jó dispositiót hagpTán ottan maradandó

liadak közt, maga mennél felessebb hadakkal lehet, siessen

jönni, hogy velem megegyezhessék. Mar itt általesvén az eg-

nekkel a dolgon, kik is most takarodnak ki, minden hadastúl

táborostúl arra felé mennem sietek. Egy csoportban lévén

mi is, nemcsak az ellenséget operátióitúl megakadályoztat
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harjuk, söt reménlem Isteu kegyelme után gyözedelmet is

veszünk rajtok. Ezzel Isten éltesse es hozza kegyelmedet

szerencséssen. Eger, die 5. 9-bris 1703. Kegyelmednek kész

szolgáló jóakarója — G. В. Miklós m. к.

Az nagy Istenért kérem kegyelmedet, ne késsék, hadd

rontsuk meg ezt azt utósó reménségét ellenségiinkuek; nein

hiszem felgyujtva ott ne hagyja Levât, mert az ágyúkot is

mind levonta az bástyákrul. Pestriil is hozták valamely 8 száz

gyalog rácznak hírét, kiket Cziukotán láttak, talám velek

akarna az is megegyezni, vagy Hatvant sarkallani. Ugy látoni

erre kell most minden erönk,— bizonyossan meghajul az rácz

lia itt nyerjük, mert Slik volt az egész reménség. Az Is-

tenért, gyííjetek!

Kiviil: Ulustrissimo Domino Alexandro Károly, Libero

Baroni de Nagy-Károly, Incliti Comitatns Szatlimarieusis

Supremo Comiti et Celsissimi Principia Generali Campestri

ito

ito

itius

itius

issime

issime

Domino mihi observandissimo. Szolnok vel alibi, ibi

ubi, Kecskemét fêlé. P. H.

Redditae in Kóka die 7. 9-ris 1703.

Fl

и

IV.

Ajánlom kóteles szolgálatomat kegyelmednek.

Ezen szempillantásban vettern kegyelmednek 5. datait le-

velét; mar nagyobb örömmel indulok penig, hogy kegyelmed

érkezik. Hiszem Istent, elgjühet kegyelmed az megirt úton,

mert noha nem bizonyos, de elhihetoképpen hozák, hogy a (né-

met) mar Korpona fêlé induit. Az méltóságos Fejedelem levelét

is vettern, б nagysííga is fog indulni felénk talám, noha én hadak

iránt irtem iukább. Az Istenért, siesseu kegyelmed, hogy meg

ne gátolják conjunct!ónkot. Elhiszem, az rácz Pest felül Esz
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tergam fêlé azért hivattatott, arra kegyelmetek iitja fêlé Nôg-

rád es Szécsén tajara fognak kicsapni; jó vigyázással talám

úrjában azokon föladhatna kegyelmed. Énnékem mai- Rima-

szombat fêlé kell felmennem, mert arra takarodik az had;

kegyelmeteket ott várom, s kiildök is elótekben. Isten hozzou

édes lelkera ocsém, es maradok, Tiger, 6. 9-bris 1703. kegyel-

mednek igaz jóakarója G. B. Miklôs m. k.

A levélbe tett külön féliveu:

P. S. Bizonyos hírem van, hogy az bányavárosokra ment

az ellenség. Rimaszombat tajan várom kegyelmedet; az Is-

tenért siessen kegyelmed, ha másutt nem is, Zólyom táján

megelôzhetnénk, vagy —

P. S. Szintin most gyütt két hadnagy, Fülekrííl tegnap

délben gyütt ki: Lévánál még helybeu vau az néniet, hanem

Korponára küldött portásokat; ha siet kegyelmed, még nie-

hetünk valamire. En is megyek arra felé, hogy kegyelmeddel

megegyezhessem hamarébb.

Az egriek igérték: holnapután kegyelmetek mellé foliil-

nek. Gyöngyösön van az kapitánnyok Ordódi nram, magok is

sokan; azért kegyelmedet kérem, küljön reájok kegyelmed.

Szabó Mátét az hatvani kapitánt valami jó rendben hagyja

kegyelmed, kérem kegyelmedet. Pátensért búsit; kegyelmed

disponáljon felóle: mint mai-adjon, vagy elgyñjjon.

Kivtil: Méltósagos nraak tekintetes s nagyságos Károly

Sándor urnak, nemes Szathmár vármegyének fóispánjának,

méltósagos Fejedelem mezei hadak generálissának etc. Nékem

jóakaró uramnak ó kegyelmének adassék. P. H.

Redditae in Kóka die 7. 9-bris 1703.
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V.

Ajánlom kegyelmednek szolgálatomat.

Nem kétlem, eddig kegyelmed az hadakkal megegyezert;

én is mar itt dolgomon általesvén, ñera késera semmit, ezen

holnap mindeu bizonynyal táborostúl indulok kegyelmetek

felé, az hová mar praevie is ezelôtt bizouyos hadakat inditot-

tam; elsó státiómat Bocsra, másikát Halmóczra, harmadikát

Rimaszombatra rendeltem. Károlyi Sándor uram is útbau vau,

mai állapodása volt Hatvanban. Isten csakhamar megegyez-

tetvén bennünket, van reménségem: az kölcsönt visszaadjuk.

Mindazáltal mig mar megegyezésüuk lehet, az hadakat tartsa

csuportban, jó vigyázás alatt, es mint eddig szélledezésben

voltak hazáuk szolgálatjának tapasztalt csorbájával, tovább

azt ne engedje. Engedje Isten találnom kegyelmeteket sze-

rencséssen. Költ Eger alatt levo táborbau 6. 9-bris 1703. Ke-

gyelmednek jóakarója G. B. Miklós m. k.

Kivttl: Nemzetes és vitézlo Ebeczkilmre uramnak, mél-

tósagos Fejedelem lovas ezeres-kapitányának, jóakarómnak

ó kegyelmének adassék. Fülek vagy Szécsén. P. H.

VI.

Jó egészséggel áldja kegyelmeteket Isteu.

Értvén az levai casust, noha az iránt való szerencsétlen-

ség szánakodasra méltó: mindazáltal csudálkozáshoz nem

illendó, mert az hadi állapot akármikor is jó és balszeren-

csével szokott járui; — abban az kevésben meg nein kell üt-

közni senkinek. Nem kétlem, kapitány Ebeezki uram az innen

általam küldött haddal eddig megegyezett kegyelmetekkel ;

magam is mar itten dolgaimon általesvén, minden bizonv-

nyal feles, jó, s egynéhány ezerbül álló lovas és gyalog ha

dakkal ezen holnap korán indulok kegyelmetek felé; az mint



hogy elsô státiómat Bocera, másikát Halmóczra, harmadikát

Rimaszombatra rendeltem. Generalis Károlyi Sándor uram is

az hírekhez képest Szólnok tajan lévô fêles haddal ùtban

van, s mai státióját Hatvanba tette; közelit velünk való meg-

egyezésre. Az méltóságos Fejedelem, úgy magam is minden-

felé parancsoltam az kinn levo hadak arra felé leendö szor-

galmatos nyomúlására. Kegyelmetek tartván csuportoson ma-

gát, legyen jó vigyázassal. Isten rövid nap megegyeztetvén

bennünket, hiszem Istent: nemcsak az ellenségen való gyö-

zedelmet, de azon Isten jóvoltábúl fegyverüuknek tovább

való szerencsés terjedését s elömentit tapasztalni fogjuk, s

az kölcsönt in duplo, triplo visszaadjuk. Adhortálom iterato is

kegyelmeteket: légyen hadi szokott renden való jó vigyázas

sal mar addig, mig Isten táborostúl megegyeztet kegyelme-

tekkel, bizonyossan; nem késem semmit, naponkint fogom

utamat continuálnom, s kivánom kegyelmeteket jó renddel

s dispositióval találnom. Maradok kegyelmeteknek jóaka-

rója, barátja G. B. Miklós m. k. Költ Eger alatt, 6. 9-bris 1703.

Kivül: Fülek és Szécsény tajan lévô, magyar haza luí-

ségében levo vitézlo rendeknek közönsegessen adassék, az

hol lesznek. P. H.

VIL

Rimaszombati vámházban (?) 9. 9-bris, 1703.

Ajánlom kötelee szolgálatomat kegyelmednek.

Beszéltem mar oly emberekkel, kik kegyelmetek hadait

látták; azért csak elhiszem: mar kegyelmed vagyon okvetet-

len Füleken, ha SzécsénTaen nem is. En ime azért küldtem

ezen emberemet, hogy egéfez relátiót hozhasson mindenekrül,

mert éppen vak vagyok az dolgokban. Balassa Ádám uram

rettenetes kétségbenesett levelít látom, de caetero semmi. Sely-

meczi biró maga Lévához ment hódolni, Bozók magában fel-

zajdult, Korponán senki sem lévén, megvették; de gyalázat,
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három zászlóaljával benne lakik. Most talara Selmecz körül

jar: azért irtam Ebeczki és Rétei Fereucz uraiméknak, hogy

ha kegyelmed még oda nem érkezett, küldjeuek, s taláni

maga Rétei uram mama az szécséniekkel is, öt vagy hat jó

sereggel, Kékko vagy Korpona felé jó vigyázással megver-

hetnék azalatt Pongráczot; ha kegyelmed elérkezett, teszen

kegyelmed arnü dispositiót,— ha több megy sem árt. Az mig

én megegyezhetem kegyelmeddel : addig még lehetne kemény

portât kettôt is bocsátani, még az tatárok kozííl is, hadd mu-

tassák magokot azon az országon is. Magam Losoncz felé

nyomulok, addig mcgtudom hol az cllenség tabora; némellyek

mondják: visszaszállott, és Forgáes uram 50 tallérral obligálta

magát Sliknek minden németért, s maga nem is volt volna

jelen Slik. Zólyom tájárul irja Gyürki Adám uram, ki is meg-

egyezett Srétcrrel, Bátnál volna az tábor, Korpona felé nyo-

mul; ezt de dato 8. irja hátmegül. Szécsén4mérfoldKorponá-

hoz: semmit sem tud; Lévához 6 mérfóld: semmit sem tud. Ne-

kem nem lehet addig penig disponálni de conjunetione, mig

nem tudom hol az ellenség? Sem kém, sem hír most kiilönbeu.

Rimaszombat örömmel id föl viritim. Losoncz felé nyomulok,

holnap tídmegyck Rimaszombaton; kegyelmedet kércm, te-

gyen jó dispositiót s rendet addig is mindenekben. En maradok

kegyelmednek igaz jóakaró szolgája G. В. Äfiklos m. к.

Kivül: Tekéntetes és nagyságos Károlyi Sándor uram-

nak, tekéntetes nemes Szathmár vármegye fóispánjának, és

méltóságos Fejedelem urunk ö nagysaga mezei generálissá-

nak, jóakaró lU'amnak ö kegyelmének adassék. P. H.

VIII.

Ajánlom köteles szolgálatom/it kegyelmednek.

Szintín ma, hogy bészáílott Rimaszombat ala az tábor,

veszem Ebeczki uram levelét, kiben accludálja kegyelmed

levelét is, s abbul látom: na kegyelmed megegyezett az szé
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cséni hadakkal. Lehetetleu hogy mar de coujunctione üdöt tölt-

smik, mivel ugy hiszem, Korpoua fêlé megyeu az néraet tábor,

talám mar is ott van; ounan veheti ugyan utját mind Selmecz,

mind Zólyom fêlé, noha rosz az urja: de veheti Palástokra,

Losoucz fêlé is; kihez való képpest ha б valamely practi-

kákkal megelözue, avagy közben-gyünne: az mostani conra-

sióval teljes nép közt rosz consequentia lenne. Tetszik azért

nékem az, hogy kegyelmed az hadakkal mindöszve gyünne

Losonczhoz holnap, az hova en is elszándékozom, és ott

conjungálván magimkot, in optima forma procedálhatnnk akár

Zólyom felé, akár Korpoua fêlé; mert külömbeu ha en Szé-

csénhez mennék: mi haszna volna visszagyiiuni? nagyot vetôd-

nénk.HaSelmecz felé megyen,vagyKorpouânmulat : Losoncz-

tnl mindenfelé reâ érkeziink; azalatt mind az porták, s mind

penig az kémek meghozzâk az hlreket. Azért kegyelmedet

kérem: csak ugyanide siessen kegyelmed holnap Losoncz

hoz, kegyelmedet igen nagy jó sziwel látom; ha penig ke-

gyelmetek az cllenségnek valóságossabb hirét hallaná, hogy

visszatért volna: meglehetue, de csak bizonyossabb munkát

tehetünk ugy is az nyomán, ha conjungáljuk magunkot. Ha-

szontalannak látom Szécsént keresnünk, ha ide feljebb van

az ellenség. Bizván azért kcgyelmed dexteritására lelkem

ócsémuram, alig várom hogy conjungálhassam magamot.

Andrási György uram is itt van; érkezik Rétei György uram

bizonyos magyar és több lengyel hadakkal, ma Putnokon

van. Az Fejedelem irja: Bóné uram megvette Sebesvárot

Erdélyben: ott nagy uj félelem; itt is megsegit Isten ben-

nünköt! Besztercze és Körmöcz jól viseli magát. Ezzel

Istennek ajánlom kegyelmedet, maradván kegyelmednek

köteles jóakaró szolgája G. B. Miklós m. k. Rimaszombat

10. 9-bris 1703. *)

*) A külczim a borítékkal együtt elveszett, de azért bizonyos,

hogy a levél Károlyinak szólt.
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IX.

Ajáiilom köteles szolgálatomat kegyelmednek.

Ezeunel veszem kegyelmed levelét; kegyelmed ugy lá-

tom éu reám, gondolta, várakozzék: éii penig mar itt vagyok

Losoncznál, az ellenség penig szállott tegnap Zólyomhoz.

Beszterezét még teguap fel ñera adták volt, elhiszeni ma fel-

adják. Jóllehet nines több 12 száz németnél: mindöszve 4000

az hírek az magyarral; de ha kegyelmed késik, én csak

azoknak sem állliatok ellenek. Ott penig- oly helyen vaduak

csak 4 mértfoldnyire, hogy magunk hirivel igen megjátszattat-

hatnánk az zólyomi mezobeu. Gyütt oly hírem is, hogy az sze-

kerei Osztrolucz felé mentek; annak az a jele, hogy az Ga-

ram mellett akarnak visszamenni; ha sietnénk, itt érhetnénk.

Nekem 2000 gyalogot nem lehet most elszakasztanom , mig

kegyelmetekkel meg nem egyezem. Azért az Krisztusért

kérem kegyelmedet, s kegyelmed által az tiszteket is, s

paranesolom is keményen: még ez étszaka megegyezzék

kegyelmetek velem, mert nem vagyok sem órájábau, sem

napjában bizonyos, mikor mit mulatunk el? En itt Losoncz

mellett, Galsánál, innen az Iplyon szállok. Csak érhessük ha-

mar, megsegít az Isten bennünköt. Küldtem mar két rendbeli

portât is eleiben Zólyom felé, lesz ma hírem bizonyos is; az Is-

tenért csak gyííjon kegyelmetek! Ezzel kivánom, hozza Isten

kegyelmedet szerencséssen. Raptim in Campo Daróczensi,

11. 9-bris 1703. Kegyelmednek köteles igaz jóakaró szolgája

G. B. Miklós m. k. "

]\Iegirtam az kapitányoknak Ebeczkiékiiek: csak magok

is gyûjjenek o kegyelmek, ha kegyelmed még nem érkezett

volua. Kérem az Istenért, siessen kegyelmed; primum est con-

jungaraur, azntáii lesz a dispositió.

Kivttl: Méltóságos uruak tekiutetes es nagyságos

Károly Sándor nrnak, tekiutetes nemes Szakmár várme
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gye foispánjának, méltóságos Fejedelem mezei generálissá-

nak etc. jóakaró uramuak б kcgyelmének adassék. Szé-

cséii vel ubi. P. H.

X.

Ajánlom szolgálatomat kegyelmetekuek.

Most mezóben veszem kegyelmetek levelét; elhiszem

tegnap irt levelemet vette kegyelmetek, hogy ma velem itt

conjungálja kegyelmetek magát. Mivel azért az ellenség mar

az orrunk eltítt van Zólyomnál: azért kegyelmetek vévén

ezen paranesolatomat , se órát, se semmit ne mulasson,

mindjárt gyvíjjon az hadakkal kegyelmetek ide, ugy hogy

okvetetlcu ez étszaka velem megegyezhessen kegyelmetek.

Sok rosz emberek között vagyunk itten, mindeu igyekeze-

tünket meghidja az elleuség; éjjel-imppal magunk hírivel

kell cselekednüuk, ha jót akarunk Isteu utáu. Károly uram

ha érkezett, tiidom elgyün, ha nem érkezett: ne várja ke

gyelmetek; sem étszaka, sem essö, sem setét meg ne tartóz-

tassa kegyelmeteket. Hajnal elott itt legyetek lelkem bará-

tim; egy az parancsolat: holtig az böcsület. Isten kegyelme-

tekkel! Raptim daróczi mezôben, 11. 9-bris 1703. Jóakarója

G. B. Miklós m. k.

Galsánál szállok, innen az Iplyon; az jelt megüzentem.

Klöre küldjetek.

Kivül: Nemzetes \itézlo Ebeezki Imre, Réthey Ferencz

és Ocskay László kapitány, jóakaró uraimnak 6 kegyelmek-

nek adassék. Szécsény лге1 ubi. P. H.
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XI.

Isten kegyelmetekkel Ebeczki Imre, Ocskai, es Réthey

Ferencz kapitány iiramék. !

Valamint kegyelmetek életit, böcsülctit, hazánk meg-

maradását szereti: ez étszaka gyííjon kegyelmetek az hadak-

kal valamint gyühet, mert az ellenség mar Gyetva tajan jar;

ha nem gyün kegyelmetek: elszoruhmk egymástul. Károli

nramnak küldje meg levelemet, s üzenje meg az egész hadak-

nak: keljenek utáimom, mert ha késnn gyimuek, minden oda

lesz. Eletimkbeu s megmaradásuiikban jar az dolog. Uzentem

szóval is. Raptim Gacsalnál, (Gacsalknál) 11. 9-bris 1703.

Kegyelmetek jóakai'ója G. B. Miklós m. k.

(Bercsényi Károlyival s a többi kurucz hadakkal nov.

12-én egyesiilvén, 15-cnZólyom alatt megveri a császáriakat).

XII.

Zólyomuál, 20. 9-bris 1703.

Ajánlom köteles szolgalatomat kegyelmednek.

Nem kétlem, Isten kegyelmedet eddig szerencséssen meg-

egyeztette az hadakkal; impatiens vagyok hogy azolta semmi

hírt nem hallhattam. Kegyelmedtül még ugyan nem térhetett

meg senki, de az kapitányoknak kellett volna minduntalan

értetni; soha nem tndom, miként indulhassak s meddig az

táborral? mert valameddig kegyelmedtül nem érthetek, lehe-

tetlen az szorosra indulnom az táborral. Ha még által nem

költöztek az hadak, avagy az ellenség tul van az szorosnál,

lehetetlen nekiindulni az szorosnak, hanemha csak az szo-

ros torkára szállok; másként sem javalható közel az szoros-

rul rea ütni az ellenségnek. Azért lelkem édes ocsémnram

az nagy Istenért kérem kegyelmedet: hacsak mezôben s jó

móddal nem lehet, cautns legyen kegyelmed; és ha ugyan
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nem conjungálja magát az ellenség még két három пар: jobb

lesz távulrul raagunk hírivel rajta ütnünk ; azért caute nuitassa

ki kegyehnetek magát mert az szoroson sem rea nem üthetni,

se nem csipkedhetni. En késszen leszek akár Bucsánál, akár

itt megvárnyi kegyelmed irását. Meghagytam: Bucsárul kenye-

ret vigyenek az tábor után, többet is küldhetek holnap. Indu-

lásomot innen nem indithatom, míg kegyelmednek tudósitását

nem látom: mert ha messze nem ment az német, jobb mód-

ját keressük; s ha ugyan nem impediállialja kegyelmed az

conjnnctiót, tehát jobb távulrul magunk hirivel megkerülníuik.

En csak kegyelmedtül várok: hol s miként conjungálhassuk

ínagnnkot? mert nem subsistálhat az had étel nélkül az szoros-

ban. Ezzel Isten kegyelmeddel. Kegyelmednek köteles szol-

gája, báttya G. B. Miklós m. k.

Csak étszaka vigyázzon kegyelmetek mind magára, s

mind az ellenségre. En ha késun is, ha étszaka is, mindgyárt

megyek, mihelyt veszem levelét kegyelmednek.

Az beszterczeiek még is oda vannak, hoztak valami

kevés puskát.

Kiyiil: Méltóságos generalis Károly Sándor m^amnak,

kedves ocsémnramnak б kegyelmének adassék. P. H.

ХШ.

Kész szolgálatomat ajánlom kegyelmednek.

Ezen oraban vettern Lubi György nram levelét: interei-

piálta Ricsán levelét; vele való hadakuak seriesét megkül-

dötte: a gyalogja hétszáz-egynihánybiil, és az lovas uémetje

százhatv'an számbúl áll, vármegyeiek pedig hétszázig van

nak vele. Ez lévén minden succnrsus: vélekedem, avagyis

gondolkodom ugy, hogy inkább ezek mennének hozzájok,

kik innen Zólyorabiil kimentek, és nem Ricsán jönne ezekhez.

Gyürki uram mar megegyezett Lnbi urammal; azon vadnak,
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hogy egyeneseii Bajnócz fêlé meiivén, az conjunctiót meg ne

engedjék; kegyelnied azért reflexióval lévén a niai levelemre,

küldjön arrafelé, a dolgoknak valóságát experiâltatui. En

szivvel, lélekkcl mennék, es ma is megindultam volna: de

nem lévén kenyere a hadaknak, élés nélkül arra a földre a

holott sennni provisio nincsen, nem örömöst indítanám meg-

a liadat. Ugy informáltattam, fêles buzája van az érseknek

Sz.-Kereszten, es ott korülbelól jó faluk vadnak: azért ke-

gyelmed éjjel-nappal siittessen kenyereket a hadak számára.

Megérthette a mai levelemben is, kérem jó vigyázással lé-

gyen, es foképpen étszakânak ideiu. Kivánom levelem fris

jó egészségben tauálja kegyelmedet. Zólyom, 21. 9-brisl703.

Kegyelmednek kész szolgaja, jóakarója G. B. Miklós m. k.

P. S. Még 18. datálta az levelét Ricsán, akkor még

semmi orderje nem volt: de látom, Turócz fêlé száudékozott

Bajnóczra az conjunctiót venni. Kegyelnied levelét valôbau

óbajtva vàrom; megint elmaradunk az bag'ázsiáuktul, s eltá-

vozuuk, elég baj lesz ez is; inkább itt volnánk együtt. De még

jól adja Isten.

Kivül: Illustrisshno Domino Alexandra Ksirolyi, Libero

Baroui de Nagy-Károly , Incliti Comitatus Szatbinariensis

Supremo Comiti, et Celsissimi Principie Generali Campesù'i

etc. Domino mihi observandisshno. Sz.-Kereszt.

XIV.

Zólyomnál, 21. 9-bris 1708.

Ajánlom köteles szolgAlatomat kegyelmednek.

I^zen oraban veszem az kegyelmed és Diák Ferencz

uram levelét; ugy látom megvetették az ijedtjét, azért siet any-

uyira német uram, sót ugy liiszem, az conjunctiót az Vagon

innen nem is fogja mar keresui. Igy .értvéu azért az dolgot,

mivel még ma fogják az beszterezeiek az fegyvert kihozni,

azoinban lajtorjákért is küldtem és az tótság-ért; ha ma érkez
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nének: még ma talám itt subsistálok. Az szekerek is az tábor-

rul Beszterczére mentek, kenyeretlen sem vihetem oda az

h ;i da t. Kegyelmed mar azalatt conjuuctiôjokra fog vigyázni;

en valainint lehet ma mindeu dispositiót elteszek, s holnap

kegyelmeddelmegegyezemSz.-Kereszt körül, — csak az alatt

is kérem az nagy Istenért, legyen kegyclmetek niind magára,

mind az ellenségre vigyázással. Jól adtaIsten,hogyaz hátulját

(a németnek) megcsaptiik; az rabokot bar mindjárst ide ktildje

kegyelmetek, badd tanuljak tölök, másként sera tarhatja ember

ököt az táboron, s mai* hinni sem jó könnyen az ollyaimak,

mert de stylo lesz. Provisiôt az selmeczieknek es körmöcziek-

uek paraucsoljon kcg)7elmed, es ott a \idéknek. Jó lesz meg-

tiidni: vagy porta, vagy más bada hol lézzeug? az rab is meg-

moudbatja intentiójokot. Az mi az varos felégetését illeti Baj-

iiôczon: ha nem coiijungálták magokot, könnyebbeu megle-

hetne; mar en innen aziránt nem dispouálok, bizom kegyelmed

dexterittlsàra, csak azou kérem kegyehnedet, az mire kértem

sokszor: serényeu ngyan, de igen vigyázva! Ebeczki uram ja-

vallaná Czigely fêlé portât küldeni, ort mindeu dolgát kitannl-

hatni az németnek. Tiirócz vái-megyében jó lielyeii van most

Gyürki uram; lia igaz Monoki odaérkezése, azzal is sok gyalog

van, bizvást lebet Bajnócznak gondja; jó volua kegyelmed irua

Turóczba, tudom el seni mulatta kegyelmed. Eszterház Antal

Ujvár köilil volt, arra is lebet szeme kegyelmednek. Denique

mar megnyugtattani elmémet, mert kegyelmed lölköm öcseni

ott van; kinek is maradok kegyelmednek igaz köteles szolgája,

báttya G. В. Miklós m. к.

Elvárom tudósitását, kettût is ma még kegyelmednek.

Bajnócztul az árkokra megyen (a futo német) elhiszem; van-

nak ana tágossabb iitak egész az árkokig, s még vigyázni

kellene útjára, módjával.

Dispositis hic negotiis talám még ma megindulok, elliagy-

ván az bagázsiát. *)

*) Borítéka mar nines ; Károlyihoz szólt.
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XV.

Köteles szolgálatomat ajánlom kegyelmednek.

Ime micsoda hireket hoztak Liptó felül, Bezzegh uram

levelét megincludáltara kegyelmednek; ugy látom, nem prae-

cludálhatjuk az conjunctiót mar, hacsak addig valaniiforniáu

fel nem vernénk egy részét. Nem tndom mint van ott kegyel

metek: itt az tábonmk rettenetes confusióban van az szeke-

rek es élés irànt. Eu csak megindulok ma, ha elhagyom is az

szekereket; meg fog az ellenség erösödni: mi sem lehetünk

szakadozva. Elhiszem mar Turóczbau elküldött kegyelme-

tek, és onnan Gyürki ixram nem tudom mit tehetne; semmit

nem fog nekünk használni az szakadozás, nem tndhatjuk az

ellenséguek számát, mert hogy eunyi legyeu, nem hiheteiu.

Csak elhiszem conjungálja magtit holnap: én is ez étszaka

kegyelmeddel. Ezeket azért küldtem kegyelmetek után,

általok disponáljou Turóczba kegyelmetek juxta exigentiam

rei. Ezzel maradok kegyelmednek, Zólyonmál, 21. 9 -bris 1703.

köteles szolgája, báttya G. B. Miklós m. k.

P. S. Mar itt a del, s még sinos se kenyere az hadnak,

sem az beszterczeieknek. Lehetetlennek látom talán ma is,

hanemha késíín, megindulhatnom; de ha kegyelmetek vala-

hogy vagy elöbb nyomul, avagy penig secure ott nem marad-

hat: félek rajta, meg ne szakadozzunk. Jobb lett volna által

nem menni az szoroson, mitsem itt elütte késni az elleuség-

nek egész ero nélkül; várom tudósitását kegyelmednek.

Ha ugyan kegyelmetek megtudhatja szándékát az ellen

séguek: ahoz alkalmaztathatja magát; csak megvallom, ha

lehetne, nem mennék, de ropülnék! Itt csak holmi gyülevész

had van, kibül is hagynom kell valamelyet itt is. Zólyoiu

vármegye az bloquádát felvállolta, mert az ostromhoz niucs

kedve ennek az hajduságnak.

Kivttl: Illustrissimo Domino Alexandro Károly Libero

Baroni de Nagy-Károly, Incliti Comitatus Zathmariensis
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Supremo Comiti, et Oelsissimi Principia Generali Campestri,

Domino mihi observandissimo. rjito

(P. H.)
1

j

ito

itius

issime

issime.

XVI.

Zólyomnál, 22. 9-bris 1703.

Kötelessen szolgálok kegyelmednek.

Rettenetes impatiens vagyok, hogy semmi tudósitást ke-

gyelmedtül nem vehettem, miolta útbul Diák Ferencz nram

levelét vettern; azomban az intercipiált levelekbül látom nem

soknak lenni az succursusát az németnek, és mar Turócz vár-

megyébül is Gytirki uramék Lubi Györgygyel s többekkel

elmentek eleiben az ellenségnek; gondolható, vagy meg nem

egyezik ott, hanem ez megy oda, vagy mar megegyezett. En

innen ismét elszakadjak, és három felé legyek: rettenetes

alkalmatlan ittis re infecta hadniaz dolgot; kenyeret sem hoz-

tak vala még az hadnak, másként is, az katonáuak szine mind

oda van inkább; számtalan az zászlótlan s tiszt nélkül való ka-

tona, ki hacsak táborostul nem megyek, éppen elpusztitja ezt

az fóldet s ellézeng; más módon is, lia kegyelmetek nálom nél

kül volt, eddig is csak portának látszík, de táborostul kész ope-

ratio kedvéért kell annyira mutogatnunk az ellenségnek ma-

gunkot, azért küldtem Bik László uramot. Az Istenért tudó-

sitson kegyelmetek, és magáravigyázzon, és ha nem szükséges

sietésem, örömöst mar általesném az városon, mert gyalázatra

itt hadni nem lehet. Késszen vagyok, minden óráu indiühatok

ha kivántatik. Üzentem szóval bövebben kegyelmednek; ké-

rem az Istenért is kegyelmedet: mindent meggondolva, tudó-

sitson kegyelmed. Ezzel maradok kegyelmednek köteles

szolgája, báttya G. B. Miklós m. k.

Thaly: „Rákúczi Tur." 11. kót. 2
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Kivül: Méltóságos generalis Károlyi Salidor uram-

nak, kedves oceémuramnak ö kegyelmének adassék. Citis

sime. P. H.

XVII.

Zólyomnál, 23. 9-bris 1703.

Kötelessen szolgálok kegyelmeduek.

Ezen szent oraban, bogy az varos ostromáml visszatér-

vén, vettern az kegyelmed levclct, kibtil többet пет tanulhat-

tara, lianem az mit teguapi levelébül értettem kegyelmeduek.

Elhiszem disposítiói igen jók kegyelmeduek, de ugyancsak

elbiszem: bogy akarja az conjimctiót, kiváltképpen ha Monoki

uram nem érkezbetett az liptaiakhoz. En innen bizony con-

fusió nélkiil ncm indulhattam. Ma Isten kegyelmébül az vá-

rost ostrommal megvették az badaink: mar meg kell várnom.

míg kitakarodnak rendiben, magam is azonnal megindulok

ha az nép ma kitakarodik; igyenessen megyek kegyehned

után táborostul, és kegyelmed tegnapi irasa szerént az sze-

kereket el nem hagyom, mindenestül megyek; hiszem Istent,

addig semmi baja kegyelmednek nem lesz. Az portánk Lévá-

tnl megérkezett, egyéb semmi hfrt nem hozott: hanem hogy

Bars vármegyét Oszlyánhoz, és Nyitra vámiegyét Gal-

góczhoz parancsoltAk ismét insurgálni, az kibül megtetszik

bogy nem Trencsén felé szándékozik az német, hanem taláni

magához várja Ricsánt is; mindazáltal csak Isten jnttasson

együvé ismét bennünköt, ha szintín conjungálják is mago-

kot: megszégyeníti Isten! Nekem kegyelmed dexteritásában

semmi kétségem, csak azon kérem kegyelmedet, ugjr vigyáz-

zon, bogy ott küzel járván az elleuségbez, étszaka meg ne

játszák, az hadat nappai Isten kegyelmébül nem félthetem.

Ha ma meg nem indulhatnék is, bizonyossan niegindulok éfél-

kor, s holnap Sz.-Kereszten leszek; az szekereket is niegiu-

>
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dítom; ha kegyelraed ottau nem igazolja közel, talám jó lesz

ott megegyeznünk. Innen nines mit irnoui, hauem hogy az

zólyomiak moudják: tiz vagy tizenkét napot hagyott magá-

nak az uémet az várbau, s csak elhiszem, biztatták az urak.

Ezzel Istennek ajánlom kegyelmedet, és maradok kegyel-

mednek köteles szolgája, báttya G. B. Miklós m. k.

Kivttl: Méltóságos urnak tekéntetes és nagyságos Ká-

rolyi Sándor urnak, méltóságos Fejedelem Felsö-Vadaszi

Rákóczi Ferencz kegyelmes urunk ó nagysága egyik gene-

rálissáuak, nemes Szathmár vármegye fóispányának etc. ne-

kem jóakaró uramnak s atyámfiának ö kegyelmének. P. H.

xvm.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek.

Veszem kegyelmed levelét, kibül látom: az bajnóczi zsi-

dót nein hadná örömüst kegyelmed; én penig az munítiót

nagyobbra becsüllüm mind az zsidónál, mind az várnál, arra

volna szükségünk. Az német conjunctió, látom, inkább félté-

ben lett meg; mar meglássuk inikínt fog oszlani, és ha nem

megyen-é Galgócz felé, vagy Bazin felé? Bezzeg jó lesz most

ha az Vágon általkaphatna haduuk, csakhogy okos s jó

disciplínáju liad kellene oda; meglássuk, hannadnap sokra

tanit. Mar elbocsátám az bagázsiát, magam még holnap sem

indulhatok, mert nines szekér, sem hadam kit itt hagyhassak,

hanemha re infecta meimék; de ugyancsak nem késem,

egészlen mai levelemre referálom magamot, annál jobbat uem

látok. Sz.-Benedek meghódiüt: az hirünk, 40,000 török, tatár,

minden etc.; jól esett elmaradásom, mert kegyelmed menuyi

haddal, bát még az generalis maga! etc. Ezeket Isten korruá-

nyozza. Nem biszeni mar offensive mehessen valamire ez az

had. Vinkler meliert ha több s jobb had volna: jó volna. Én
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inagam iráut in opinione eadera vagyok mint ma, ugy más

dispositiók iránt is, az kirül többet nem is irok. Ime meg-

küldtem kegyelmednek az pátenseket, kikrül emlékeztem

mai levelemben. Mindeneket azért kegyelmed jó disposítióira

bizva, maradok kegyelmednek, Zólyomnál, 24. 9 -bris éfél-

kor, 1703. küteles júakaró szolgája, báttya G. B. Miklós m. k.

XIX.

Ajánlom szolgálatomat kegyelmednek.

Teg-nap estve vettern kegyelmednek Privigyérül küldött

levelét, kire rövideden adtam választ, hogy megindítom az

bagázsiáit kegyelmed mellettlévôhadaknak; azmiuthogyniég

hajnal elott kezdvén hozzá, rettenetes ügygyel-bajjal tndtam

kimozdítani oköt; magam is köztök voltam, Géczi Zsigmondot

kapitányúl adtam eleikben, az hagynagyokot mind nevezet

szerént minden ezer csuportjáuak, s magokot az hadakot is

nagy intéssel s instructióval bocsátám; ngy az Baka és Lóczi

és az egriektül elmaradott hajdusagnak is tiszteket emeltet-

tem, mert csak egy hadnagy sem maradt. Az Pongrácz hadát,

mivel hat zászlója van, itt megtartottam. Mar csak Szocs

János, a vármegyék s magam seregei vadnak meliertem.

Ezekkel nem lehet corpnst csinálnom kiilönöst, noha elég

pro fama.

Terek más levelére kegyelmednek, kibül értem: az néniet

Bajnócznd elment békével; el is mehetett ha ugy akarta,

mindazáltal nem hihetem hogy Trencsénben, azon szoros és

szi'ík vármeg}rébeu szoritsa magát, és Pozsonig szabadon

hagyja az országot; hanem elhiszem: trenceéni hidakon által-

megyen, és ort a tajón kezdve vigyázui fog az mi inten-

tiónki^a is, ugy hogy az merre mi innen fordulunk, 6k is tul

arra forduluak elonkben; kihez képpest igen jól esik mar ke

gyelmednek lento passu az Nyitra volgyét elbui'ítani, Nyitra
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s Bars vármegyét felvenni, és egyszersmind az árkok tajara

is terjedni, semper cum reflexione, bogy 24 ora alatt mind

elmehessen az hir, s mind conjimgálhassa az had magát. Baj-

nócznak a balasto vizét kell elveniii, s oda van a vize. Igen

akarom hogy helyben hadta kegyelmed itt maradásomot,

mert táborral s bagázsiával ellenséget íízni uem lebet; mar

elhiszem, helyben hagyja kegyelmed, hogy innen indispositis

rebus el nem mehetek. Az hajduság penig, valamennyi van,

ben van az városon, ki az Borsod, Gömör, Nógrád várme-

gyékbül és az ónodiakbul áll in toto; ezek csak megüzenték

jobb részrül, hogy itt nem maradnak ha elmegyek. Nines

köztök egy jó tisztem is, hanem most fódozom öküt; az itt

való vármegyébiil most gyülekezik. Az szekereket még az

elment bagázsiának sem valtathattam meg egésszen, az itt

maradt hadainknak semmi sines, és igy kegyelmetek csak

hagyja helyben; kintelen is késera, s nem is art. Mihelyt

belyben hagyhatom az bloquádát, mindgyárst iudulok.

Továbbvaló raozdulásomrul penig ugy gondolkodom,

hogy ugyancsak Sz.-Kereszt fêlé megyek ki, és ott azalatt

megtudván circumstantiáit az dolgoknak, elfordulhatok Sz.-

Benedek felé, és valamint mentiben kegyelmed terjedve az

Nyitra völgyen: csak egy hegy fog köztünk lehetni; avagy

ha ugy nem, beljebb is elmehetünk, egyikünk egyik s máai-

kunk más völgyen, és korülvévén Nyitrátul az Vágot, vala-

holott passust kapva, nagy jót vihetünk véghez. Ezekriil

mindazáltal — Sz.-Keresztrül megegyezvéu, ha csak szemé-

lyünkben is — miuden jót determinálhatuuk; mert nemadha-

tom még pennára szándékomat és instructiómat, ki is most

crkezett az méltósagos Fejedelemtül kiváltképpenvaló cou-

sulátiónkra, kit megmondok, uem kok kegyelmednek.

Azalatt az hajduságnak íniházatiban hogy iparkodjanak

az városokon az commissáriusok, meghattam; kegyelmedet

kérem, az provisiók iránt tegyen kegyelmed is mar innen az

Vágon mindenfelé elorevaló disposítiókot, s tul is, oly hirrel,

hogy kegyelmed az hadaknak egyik részével megyen, én
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penig aztáborral is követem; aztpeuig három—négy fêlé ко11

irnya és az státiókot mindenfelé kell nevezni, ugy hogy soha

netudhassák: merre szándékozunk? Bezzeg jól esuék,mikor

oly ember ment volna Ujvár felé, hogy az senteihidat—Ujvár-

tul Farkasdnál, Negyednél általgazolva , egy éjjel hátul-

csapva— elnyerte volua. Nekiink Nyitra felé kell czéltmknak

lenni, mert igen köz hely az miuden considerátióinkra nézve ;

onnan terjedhetünk is, uézhetünk is.

Ime elküldtem Nyitra s Bars vármegyékre pátensemet

kegyelmed kezéhez, a mellé kegyelmed küldheti levelét

cum dispositione provisionis et insnrrectiouis ; és igeuis

serius is kell bánni, nagy jó politika is hozza azt magaval:

kegyelmed elölmenve keménkedjék, et vulnera lavabo jam

correctis, ut et timentes sperent. Mar kétszer kértem az

várat: de csendes keménséggel voltak; most küldtem utol-

szor: lia adja, — adja, lia nem adja, ort hagyja, mint az borvát

az nagy leant.

Ha kegyelmednek rosztogja lesz valahol, kérem vegyen

iidôt kegyelmed az ezerekben való rendbenvételben; tegyenek

magok közt fóstrázsamestereket, szekér- s profuntmestert s

egyéb tiszteket. Mostjó haduagya megyen Diák Ferencz lu'am-

nak, Kakas is elment Kis Ferenczczel, keresik magok ha-

dait. Sok jó ember és derék katonák maradtak vala itten,

kik közt tiszt is elég; nagyon fog kegyelmeteké szaporodni

ezen bagázsiával is. Most is szaporodik kegyelmetek hajdu-

saggal is Liptóbul is; jó volua Viuklerrel egyet értve, még az

gyalogság Lóczival s jó embeiTel massai az hegyeken altal-

lopódzva, felkolompozni egy hajnalban Bicsénél Ricsánt;

nem secundálhatná soha senki az liegyek miatt. Semmi volna

annak a sáncz, csak maga hirivel карпа raj ta; deszkákot

kellene vinni, csak általhanyni az sánczot, szemben vévén,

paizs volna; csak nem nyugszunk mig fel nem adunk rajta.

ha Isten s az üdó engedi. Hát ha maga megmellôzte az német

Trencsént s igyenessen az árkok mellül az Sucho-Dolinán

általment Nyitra fêlé? Ezt nem itélem, de ugy Nagy-Tapol



— 23 —

csánnak kellene lenni az jobbunknak. Többet nem irbatok,

sok az ember rajtam. Smidek uram s Hellnbach uram is

most érkezett; lesz gondom reájok, noha éppeu humorom

elleu kell keménkeduem in materia exactionis. Ezzel Isten-

nek ajáulom kegyelmedet és maradok kegyelmednek, Zó-

lyomnál, 24. 9-bris 1703, köteles jóakaró szolgája, báttya

G. B. Miklós m. k.

XX.

Zólyomnál, 25. 9-bris noctu, 1703.

Ajáulom köteles szolg'álatomat kegyelmednek.

Nagy kedvesseu vettern: kegyelmed emberemet elkésér-

tette; ime visszabocsátom, kérem kegyelmedet igazítsa útba

kegyelmed, bogy vissza ne foszszák; csak 6 mélíold oda, de

Pozsouy most az változó hely. Mar minden készületem az

indulashoz, elreudeltem az bloquadát, végzettem az bányák-

kal. Azomban megimták nézni az várbul, mint isznak, reám

üzentek: vigyem ki az gyalogot az városbul, mert meggyujt-

ják; azt üzeutem: én is az várat, jobb kimenjenek! Akkor

üzeni az komendánt: küldjek egy akó bort. Egy bordóval

küldtem, ugy bogy az kozuémet is igyék beiöle; azt üzente,

bogy bolnap valamint legjobban, ha lehet, tractai; azért mar

arra uézve, s ugyan kivánta is, megszünjenek az lovések

mind két részrül; és igy de necease itt kell mar megvániom.

Bajnócz bogy sarczolni akar, nem rosz jel; az ostromot nem

értem, mert képtélen magas az tala: detensiója nines, deacces-

sussa sines jó az várnak. Az munítió, tagadbatatlau, nagy pro

bat érdemleue, söt lehetne talám olivan stratagemájais kegyel

mednek: haTrencsénben az városon bent nines az német, avagy

nem tul az Vágon, ezeu az jó ttdön egy bajnalban — az gyalo

got is az cselédek lovára szedve, maga bírivel estve meg-

indulva— köiinyü volna felverni az hostaton; söt ha ml van is
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Vágon, csak elliiszera: most Beczkón alól van gázló, egy jó

hosszu étszaka sokat vihetne véghez. Nem tudom, Andrási

Miklós urammal elraent-é az ezere? Ha az is, Ocskai is el-

ment, nem kevesebb csintalanság lesz ott, mint az liptákok

követuek. Az Istenért, az templomokot tilalmazza kegyelme-

tek, mert csak abbnl van rosz hirünk, és az tatártul retient

az világ. Sz.-Benedek solemniter meghódult. Pozsonbau

mar attul félnek: lia meghódul az varos, az várbul öszvelövik;

az Dunán tul késszen várnak még nrak is, segétségek solnilt

sincs több; ezt ha megcsaphatnánk most, féltében mind oda

lenne. Török András uramot el akarám ez éjjel küldeni Szócs

János ezerivel: de mar az tractára nézve nem maradhatok

gyalázatra csak ezer emberrel itt, mert az bajdum mind bent

van az városon; másik az, hogy ma gyiittek Kecskemétrül :

nem confirmáltatik; elválik, ha igaz: mar rea nem érkezünk,

hacsak meg nem tartóztatja ezen mi hirünk most az ráczot

is. Isten dolga; megsegit bennünköt! Ha Szólnok elesik is.

ugyan országot nem nyér; ha pusztít is, arra is reâ érkezünk

ha itt nyerünk. Ez csakugyau félelmessebb consequentiáju el-

lenségünk. Most elhiszi német uram: kegyelmed Bajnóczot

nem hagyja, s én Zólyomot; jó volna meglopni Trencsént, az

mint feljebb irám. Az selmecziek Sz.-Keresztre küldtek va-

lamely kenyeret. 10,000 forintban egyeztek velem, praeter ea

quae proposita sunt per priorem limitationem. Andrási uram

mal hittel szedettem Beszterczén az puskát: mégsein volt

másfélszáznál feljebb. Selmecz meg mit adott? nem tudom :

Körmöcz hozott vagy százat, vagy többet. Ugyan van mint-

egy három vagy négyszáz puska mar itt, kit még ki nem

osztattam, míg az seregre nem megyek, mert itt csak vár-

megyék vannak melle-ítem, az mezei had kozzé kell még

azt megosztanom. En hitemre, nem kimélem németes, eb-

hitü uramékot; csakhogy rosz nevet ne csiuáljunk! Azon

10,000 frtot az 2000 arany praetensión kivül adják, azt rclegá-

lom ex certa non contemnenda ratioue plumbi az Fejede-

lemre. Tovább most nem irok mást, hanem hogy kegyelme-

■-
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det kérera, faciat facienda. Ocskait féltem : megint elnyargal,

s hiriink uélkül is azt fogja keresni, hoi ellenséget nem talál,

liogy bátrabbau vitízkedhessék. Ezzel Istennek ajánlom

kegyelmedet. Kegyelmednek igaz koteles jóakaró szolgája

G. В. Miklós га. к.

XXI.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek.

Mar vége van az accordának Zólyommal, mert az mai

kétszeri üzengetésben ncntrálistaságnál egyebet nem akar-

tak; talám ugyan oszvebeszélgettek az bajnócziakkal. Azért

hogy ne töltsem az üdöt hiába, s ki ne fogyjunk az ttddbiil:

hajualban megindulok, de az gyalogságban igen keveset

lebet elvinnem magammal. Nem volna mar szükségessebb,

mint ha kegyelmeddel szemben lehetnék. Sz.-Kereszt tajan

szállok holnap, onnan talám az Sz.-Benedek felé az Garam

mellett szivódom, de nem addig, míg nem értek kegyelmed-

tül: mert ha tehetnénk valamit hirtelenségünkkel Trencséu-

nek, jó volna; talám nem ártana, kegyelmed csináltatna vala-

melylajtorjákot, azt gondolnák: Bajnóczra,—mostnemfélnek

elhiszera Trencsénben, azomban egy étszaka megtréfálhafná

az ember maga hírivel még az belsö városban is. Vanak con-

eeptnsim tovább való operátiókra is, kire segitseu Isten ben-

nünköt, communicálom kegyelmeddel. Az ráczok felñl semmi

confirmátióm nem érkezett, hanem az Tiszántúl Karczag-

Ujszállása felííl hogy szaladnak: elhiszem, hogy arra lehetett

valami csapása; nem siettem, mert az fejetlen-láb had semmit

sem tenue jót magánossan, csak elszéllcdne haza kiki, ott

sem lenne, s itt sem. Másik az: hogy gondoltam, talám ke

gyelmed küldott Vácz felé, és így fogyatnánk az hadat;

hanem ha szükség lesz vagy sokat kell küldenünk, vagy ha

csak kiesapó volt, rea sem érkezik mar. Isten jót ád abbul is.
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Vinkler felverése által Puchónál meut által az morvai német

Morvában: ma bizonyosnak hozák Zsolnárúl; talám Slik is

utánna meune, ha mégegyszer megvethetnök utját.

Eppen most veszem kegyelmed levelét, látom az inelu-

sájábúl , hogy nein segíti Kordelly Bajnóczot. De mi is mi-

nek töltjük az iidot az várok alatt? csak meglehetne az jó

alku az várért, üdöt vetve! Eddig is mire mehetett kegyelmed?

utamban is kivánom érteuem. Azalatt maradok kegyelmed

nek, Zólyomnál, 26. 9-bris 1703. köteles igaz jóakaró szol-

gája G. B. Miklós m. k.

Kivül: Illustrissimo Domino Alexandro Károly Libero

Baroni de Nagy-Károly, Incliti Comitatus Szathmáriensis

Supremo Comiti, et Celsissimi Prineipis Generali Campestri.

Domino mihi observandissimo. Bajnóoz. P. H.

Rychtar Lutilsku pod zatraczenim livdla postetito lyst

do Janowcy lenty рак Janolehotsky d Tabora g Boiniczom.

Siреку Imre m. k.

XXII.

Ajánloni szolgálatomat kegyelmednek.

Nem kétlem, vette kegyelmed tegnap irott levelemet,

melyben megirtam mai indulatomot; merre vegyem mar innen

Sz.-Kercsztrííl indulásomat? nem tudhatom addig: míg nem

tndom az németnek dolgát, kegyelmednek muukáját, s az

hadaknak rendelését. Ha bízhatnám valamcly operátióhoz,

kozelétenék kegyelmedhez; ha az Garam mellett megyek,

igen messze vetödöm s késñre egyezünk, és a treneséni utra,

sem az Vagra nem érkezem: hanemha ugyancsak qvártélyt

az Vágon innen s nem tul keresnénk, ugy kellene arra

mennünk. Nekem legjobban tetszenék, ha én innen Oszlyán

felé vagyis Nagy-Tapolcsáu felé menuék; oda Zsámbokrét

tájikárúl Treucsén harom mérfold, Sente négy mérfold, Nyitra

\
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három mérfold, Gralgócz liárom mérfold, Bajnócz Oszlyánhoz

négy mélfold: mindenîk fêlé féluének, s aira esapnék az

raerre akai'nék; mégVáez felé isUjvár mellííl kész utja. Azért

gondolnám: ha kegyelmctek Bajuóczhoz nem bízik, talám

jó volna kegyelmednek Vesztenicze felé szállani. Ha Tren-

cséuben raeg akar maradni az német, megmarad, lia nem,

bizony elmegy liicsán utáu, ha igaz hogy elment; avagy ha

operátióhoz bízhatnánk: ngyis jó volna uekem Oszlyánhoz

mennem, és kegyelmed addig készeu lenne, s raegegyezhet-

nénk egy éjjel az árkokon. De nekem az hajdut el kellett

hadnom ma, s holuap el nem ér; más az, az átkozott leu-

gyelséguek hittel fogadtam: megfizetek, és igy ha pénzt ez

éjjel nem hoznak, egy nyomot sem gyüu, s el nem hagyha-

tom. Ha azért kegyelmednek valami considerátiója van, adja

jó opinióját ez éjjel kegyelmed; sot ha valamitormán beszél-

hetnék kcgyelmeddel, még nagyobbra beesülném, — kit ugy

nem kivánhatok, hogy kegyelmed maga ott nem létével ha

fogyatkozást, csak torténhetôt is itélne, eonstitutiójához kép-

pest az dolognak. Magam is kész lennék tovább mennem

eleiben kegyelmednek, ha tndnám; noha szomyví fejetlenhad

ez, de semmi! Ezek ntán Istennek ajánlom kegyelmedot, és

maradok kegyelmednek, sasköi réteken fekve, 27. 9-bris 1703.

köteles igaz jóakaró szolgája, báttya G. B. Aliklós m. k.

Most hallom: az körmöcziek valami ezer ft'tot hoztak,

az kivel talám megcsalhatom az lengyeleket, és ha szükség

holuap is indulhatok.

Kivül: Méltóságos шпак tekintetes és nagyságos Ká-

roly Sándor m'uak, tekintetes nemes Zakmái' várraegyének

toispánjának, méltóságos Fejedelem mezei generálissának,

jóakaró uramnak б kegyelmének adassék. P. H.
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ххш.

Jano-Lehota, 28. 9-bris 1703.

Kegyelmednek kötelessen szolgálok.

Tegnap küldtem I Hilfit oly véggel kegyelmedhez , hogy

ma virradtig megtérjeu; még semmi hírit sem hallom: azért

meguutam az várakozást, idébb uyomultara az szoros tor-

kába, Jano-Lehotára; várom teguapi levelemre kegyelmed

tudósitását. Kis Pal monda: hallotta, Forgács uram hat com

pañía némettel Galgócz fêlé ment volna; quid sibi vult? vi-

gyázni kellene rea. Deák Ferencz uram iránt irott levelét

kegyelmednek csak ma vettern. Lövest sokat hallottnnk Baj-

nóczban, hilietö: kegyelmeteket salutálták. Az Isteuért, hadd

tudhassuk meg, mit akar az ellenség? Ezzel Istennek aján-

lom keg}Telmedet, és maradok kegyelmednek köteles igaz

jóakaró szolgája, báttya G. В. Miklós т. к.

Kivül: Tekintetes és nagyságos Károlyi Sándor uram-

nak, nemes Szakmár vármegye fóispánjának, és méltóságos

Fejedelem mezei generálissának, jóakaró nramuak ö kegyel-

mének adassék. Bajnócz, vagy az liolott lészen. P. H.

XXIV.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek.

Ezeu oraban veszem kegyelmed levelét, együtt az inclu-

sákkal. Tstenuek szent nevé dicsírtessék, bogy ellenségüuket

szígyeníti; mert mit irjon Baranyai uram, ha azt eombinálom,

ésjóforma eonjunctióját vizsgálom, csak most tapasztalom:

mii'e várakozott Buesánál? Igenis, mar az legszükségessebb,

hogy én siessek mindeu hadammal az mint lebet, mert elhi-

szem: nem aunyi az, hogy Komárombúl mar magában meg

inerjen indulni! Ha azért Isten segét, megindulok az hód-

világgal, és helyes okokra nézve elhagyom itt jó részit az

hadnak, az ki elígséges legyeu Nyitrát és Ujvárot meghódí
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tani, magam penig megyek az mint mehetek, es ha kegyel-

raecl mai1 nem nyomnl utánna, hiszem latent: meg Pozsonig,

az mennyire szánilálom, meg is csaphatjuk, mert megérti,

hogy kegyelmed van ott s én Nyitránál: talám nem is fog

annyira sietni. En nem mutatom meg Senténél az hadat;

csak azon kérem kegyelmedet, hogy minden tehetsigével

azon legyen, tndhassuk meg: hoi fog hâlni holuap az németV

es Giita s Komárom fêlé nem ártana jó portât küldeni; az-

alatt az provísiórúl disponáljou kegyelmed. Vagó s keuyér

elég lesz ott. Ha az komáromi hir nem volua, nem sietnék

annyira: de meg kellene elozni az ráczot Komárombau. Isten

adjon több jó progressusokat kegyelmednek. Interim ad revi-

dendum. Ezzel maradok kegyelmednek köteles jóakaró szol-

gája G. B. Miklós m. k.

Az én menetelemet nem kell hiresíteni; hadd hidjék,

hogy itt maradtam.

Datnm 4. X-bris 10 órakor étszaka, 1703.

Kiviil: Ulustrissimo Domino Comiti Alexanch'o Károly,

Celsissimi Principie Francisci Rákóczi Generali Campestri etc.

Domino mihi et Fratri observandissinio. f\itomini et iraní observanüissinio. r\i

ft *• h- i

Vjissime. \Ji

ito

ito

issime.

XXV.

Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek.

Eppen megszállásomkor vettern kegyelmed levelét. Elhi-

szem: ott volt (a uémet) Diószegen,de elhiszem, mâr el is ment,

még ez hajnalban; ha még ott vónaDiószegen: ott érnénk vir-

radtig, mert minden gyaloggal itt vagyunk; sot ha Szenczen

vôna is, talám rea érnénk, kivált ha ó gyalog nélktil van.

Gerhát uram által várom kegyelmed tndósitását, és maradok,

Raptim Pnszta-Kürt, 5. X-bris 1703. kegyelmednek köteles

szolgája G. B. Miklós m. k.
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Kivül: Méltóságos imiak tekintetes és nagyságos Ká-

roly Sáudor urnak, nemes Szakmár vármegye foispánjának

és az méltóságos Fejedelem mezei generálissának, jóakaró

uramnak ö kegyelmének adassék. P. H.

XXVI.

Puszta-Kürt, G. X-bris 1703.

Ajánlom szolgálatomat kegyelmednek.

Ezeunel veszem levelét kegyelmednek, melybúl értem:

mar az német Pozsonnál lesz, és igy azt mar elérni нет

lehet. Nagy-Szombatban nincsen egyéb, lianem az vármegye

katonáival van bent Balog István, és az szombafiak mar

üzentek nekem. Hogy én által ne menjek az Vagón: az nein

lehet, mar ennyiben kelvén az dolog, mert az hadat operario

nélkül nem hagyhatom; hanem esak meg kell mar lenni,

hogy Semte köriil fészket verjünk magunknak. Azért éu

liolnap oda szállok, és azt legszükségessebbnek látom, hogy

kegyelmedet tanálhassam Sente varaban, és tebessünk min-

denekrñl dispositiót. Semmi hasznát mar igy nem venné ke-

gyelmed az több hadnak. Ma is bészállottam volna, hogyha

kegyelmed valami provisióval lett volna az hadak számára :

de mar meg kell az szekereimet váruyi, külömben nem lehet.

Csak bé kell rekesztenünk az hadat, vagy operátióinkot con-

tinuálni kell, mert más mód nines benne. Kegyelmedet azért

kivánom látnom holnap, ha mar ma nem lehet. Ezzel mara-

dok kegyelmednek köteles szolgája G. B. Miklós m. k.

Ocskai Senténél van mar Andrási ivrammal.

Kivül: Méltóságos irrnak tekintetes és uagyságos Ká-

ruly Sándor uramnak, nemes Szakmár vármegye foispánjá-

nak és az méltóságos Fejedelem mezei generálissának, jó

akaró uramnak ó kegyelmének adassék. P. H.
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XXVII.

Ajánlom szolgálatomat kegyelmednek.

Csudálkozással olvasom kegyelmed czéduláját, kit ló-

háton irt kegyelmed; nem tudhatom: mikint, honnan s mint

van? avagy mint hiszen kegyelmed az hireknek? Ma mar

kegyelmed irásibúl: Pozsonnál is, tul is az Dunán volt az

német, most Cseklészben van, az hoi ha ngy vóna is, tábo-

rostúl gondot adna; más az: ha ort van, nem Gerencsér az

urja, Gerencsér Szombatnak, nem Pozsonnak az urja; hová

való az? Hiszem nem reménlem, kegyelmed minden ember s

hírhordó szaván építsen! Odaktddött kegyelmed 500 lovast

Szenczre: hát az nem fogta kegyelmedet inforraálni?! Nem

látom módját az had illyen szaggatásának, ha az német még

által nem ment az Dunán. Azért én csak általmegyek tábo-

rostúl holnap Sentéhez; visszavárom kegyelmedet, elhi-

szem: Szombatbúl, az mely idót veszt; mert nem szaggatom

az hadat, míg ily szaggar\ra hallom az híreket az németiníl, s

magam is vagyok. Ezzel Isten kegyelmeddel. Puszta-Ki'u-t,

6. X-bris 1703. Kegyelmednek köteles jóakaró szolgája

G. B. Miklós m. k.

Kivül: Illustrissimo Üonnno Alexaníko Károlji, Libero

Baroui de Nagy-Károly, Inclití Comitatus SzatlmiárieiiHis

Supremo Comiti, Celsissimi Principie Generali Campesti-i etc.

Domino mihi observandissimo. P. H.

xxvrn.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek.

Most, mar éjfél után, vettern az kegyelmed levelét, ma

mar harmadikot; mind jól van az dolog, csak az, hogy min-

denik külömbözökeppen jelenti az német hálását! En peuig

oly száudokkal s készülettel gj-üttem az gyaloggal is, hogy ha
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Szeuczeu is s till is ez cjjel elmenjek, s gondoltam azt, bogy

kegyelmed mar tegnapi irásához képpest Sentén fog meg-

vámi. Ezek mar, ugy látoin, nieginenekedtek kezünkbtíl. En

penig ша Szent Miklós tiszteletit Szered varaban töltüm. Bár-

csak kegyelmed valóságossan tndósíthatna: mikor hol hál az

német? Cseklészrííl merre ment? avagy talám ma ott subsistai

nyugodni? ugy még ez étszaka uekiink adhatnà Isten. Ez az

süpitö nép lassau hozza az hirt. Nagy-Szombat mar üzeut

hozzám. Szeredbíü irok mindeufelé. Jobb volna talám, ha

lehetne, kernet jót küldeui, s az had vonyódnék л'isszafelé;

talám ott érnôk. Kegyelmeddel penig, és kiváltképpeu azon

új tisztekkel, tudom ösmeröim, szükségképpen kellene be-

széllenem. Talám mégis innen telepítem meg az lovast, míg

nem tudom: ha Oseklésznél nein hever-é az német? Ezennel

elvárom azon embereket kik most állottak hozzáuk, jó íend-

ben. En penig maradok kegyelmednek köteles jóakarú szol-

gája G. B. Miklós m. k.

Puszta-Kürt, 6. X-bris 1703. hajnal elótt.

Hiában nyomul kegyelmed Szeuczre, inert oly közehul

semniit sem teszünk neki: ismét elobb-áll, ha kegyelmed

kozelít; ha visszatérése kegyelmednek ótet meg uem állitja,

mar meg nem áll.

Kivül: Méltóságos urnak tekiutetes és nagyság-os Ká-

roly Sandor urnak, nemes Szakmár vánnegye fóispánjáuak

és az méltóságos Eejedelem mezei generalissának, jóakaró

uramnak ó kegyelméuek adassék. f\ito

vjissime.

Ezen levelet minden üdohalasztás nélkül sietséggel máe

katonák vigyék az ur után, valahol lészen.
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XXIX.

Ajánloni köteles szolgálatomat kegyelmeduek.

Ezen oraban veszem az kegyelmed levelét. Az nagy-

szombatiak resolutiójokot értem; nem messze leszek, az miut

megirtam kegyelmeduek: általszállok az Vagón ma, azért

¡gen jó lesz ha hozzám igazítja kegyelmed az követeket, ей

lia maga kegyelmed megtér. Pozsony felé kellene sietnünk;

elboesátauám kegyelmedet isniét az hadaknak nagyobb szá-

mával, úgy, bogy Isten engedelmébííl, az feltett szándék sze-

rént, szabadulhatna fel hazánk. Azalatt az követek fóltauál-

nak, mert aligha Diószeghez nem szállétom az tábort, ha

Seilten magani subsistálok is kevéssé. Az német hogy nem

rosztogolt, elgondoltam; azt is elhiszem, hogy Pozsomban

uem subsistai, miudazáltal mar szükséges általmennem; az

tábor kozííl hagyok ugyan iuueu is az Vágon valamely ezer

embert, kik Nyitrával és Ujván-al mulassák magokot. Ha

kegyelmed nem várná ezen levelemet, hanem Piber urammal

és több kovet-uraimékkal Sentére elômbeu gyütt volna: igen

jól esnék, mert intentióm egészlen véghez mehetne. De ha

Sentén nem érem kegyelmedet, uem tudom ha nem megyek-é

tovább? Azalatt az nemes vármegye (Pozsony?) insurrectiója

iráut, ugy az Dunán tíü is, igen jó boesátani intimatoriákot;

mégeddig nem vala de tempore, most iratom. Duchon uram az

mi jó hírt hoz, el gyözöm várni, mert el szoktam gyozni jót s

gouosszat. Azalatt kivánom : lássam hamar kegyelmedet, mert

szükségesnek itélem. Ezzel maradok, Poezta-Kttrt, hajnal

elñtt, 7. X-bris 1703. kegyelmeduek köteles jóakai-ó szolgája,

báttya G. B. Miklós m. k.

Alig várom bizouy, szólhassak Píber László apámmal.

Кшта üki, bajó magyar nem lesz!

Kivül: Méltóságos imiak tekintetes és nagyságos Ká-

roly Sándor timak, tekintetes nemes Szakmai* vármegye fô-

Thii]y. „Bákóczi TiU' II. k»t. 3
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ispánjának ée az méltóságos Fejedelem mezei generálissá-

nak, jóakaró uramnak б kegyelmének adassék. P. H.

XXX.

Ajánlom kegyelmednek mint jóakaró uramnak kész szol-

gálatomat.

Azon jószágnak confiscátiójára, az mely iránt kegyel

med velem beszélgetett vala, küldottem Zábreczki Laszló és

Pongrácz András m'amékat, nem külünben Bik Laszló ura-

mat maga seregével Nagy-Szombatban, az Rétei uram seregé-

nek felváltására. Kegyelmed azért az confiscálandó szeraély-

lyeknek adjon jó instructiót: miliez tartsák magokot. Ezzel az

Ur-Iatennek ajánlom kegyelmedet. Kült Sente varaban, die

8. X-bris 1703. Keg}'elmednek jóakai-ó szolgája G. B. Mik-

lós m. k.

Szintín most expediálok Miavára; azon faluk biztatják

magokot Leopolddal, az zsidók praeddáját kérik. Páter Se-

lénszkit hadd küldje ki az collegium hozzám: javallani, nem

parancsolni kell, és páter Csete uramat. Ma még sobouuan

semmi hírem nem érkezett.

Kivül: Méltóságos urnak tekintetes nagyságos Károlyi

iSándor uramnak, méltóságosFejedeleniFelsó-VadásziRákóczi

Fereucz kegyelmes urunk ó nagysága egyik generálissának,

tekintetes nemes Szathmár vármegye íoispánjának, nékem

jóakaró uramnak o kegyelmének adassék. P. H.

XXXI.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek.

Ezeu oraban veszem kegyelmed levelét egjiitt az inclu-

sákkal. Ugy látom, az német megfeiieklik Pozsomban. Teg-

nap is irtam étczaka kegyelmednek, de az inclusákot kifelej
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tettem; ime most accludálom. Igazán ù'hatom kegyelmednek,

magam sem hiszem: nagy jó legyen az portázásokbúl; ke

gyelmedet hitemre ex professo ki nem hattam, hanem az

hirtelen hire azou csalókózi németuek okozta azoii expedi

tion sokat is törodtem kegyelmed jelen nem létéu. Hiszem

Istent, kegyelmednek annál nagyobb expeditiója nagyobb

hasznot hajt másszor hazánknak, s kegyelmednek böcstiletit

érdeme szerént neveli. Isten látja, nines mit sajnálni, mert

ex professo semmisem esett kegyelmed posthabitiójával. Az

tisztek hogy annyira bémentek Szombatban: azért kellene

távulyabb szállitani; nem hiszem, ma is kivehesse kegyelmed

óket, hanemha valami mâs praetextits alatt maga béfordulna

kegyelmed es quasi jam praesens kikajtaná az hadat es tisz-

teket, mert csak megfeneklik ott az had mar.

Pyber nramat mivel boesátottam generalibus terminis az

varos es káptolom iránt: ha kegyelmed bémegyen, jó lesz

pro authoritate maga elütt kegyelmed ha az pap итак homa-

giumát meghallgatja; ugy mindeneket hogy kegyelmeddel

communicáljon püspük uram, megmondottam. Az varos iránt

csak azt kiváuom: personáliter insurgáljou kiki; az hadak-

uak complaceáljanak köntössel; az homagiumot praestálják.

Ha nem lehet az insurrectio iránt kedvkereséssel limitá-

tiót teimi: mennyit állitsanak? kit kegyelmedre relegáltam,

ha ott érik kegyelmedet. Tegnap egész étczakáig semmit

nem resolváltam, mind kegyelmedet vártam az szombatíak-

kal: az elment urak javait hogy bépücsételjék és mind sub

coufiscátióne maradjon; de nem kell most még az széllyel-

szaggatni, sem az bent való tisztek ne kapdozzanak rajta.

Az ócsém gyermeki maradjauak provisióval jó gondviselés

alatt, hitii'e küteleztem gazdáinak és az városnak. De caetero

kegyelmed mindeneket igen jól rendelt volt, az minthogy

coufirmáltam is mindeneket; tovább is ha mi jót lát kegyel

med, absoluta potestate disponáljon kegyelmed, én confir-

málom; hiszem, tudja mar kegyelined: principia Principie

uosüi procedendo

3*
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Szintín hogy irám ezt, veszem levelét kegyelmednek.

Kiistoffuram hire nem ujsag; clhiszem, álmodnak az Dnnán

tul való fólddel is, kit igcnis kivánnék zavarnom; csak

nem lehetek most nyugodalmas kegyelmed távul-léte nél-

kül. Lelkem édes ocsénniram, végezze ott kegyelmed

hamar az szükséges dolgokat, és gyñjjon, vagy en me-

gyek: mert nem lehetek nálod nélkül! mert vagyok s ma-

radok, Sente, 9. X-bris 1703. kegyelmednek köteles szol-

gája, báttya G. B. Miklós m. k.

XXXII.

4

Ajánlom köteles szolgálatomot kegyelmednek.

Krisztusért kérem kegyelmedet, tegyeu minden jó dis-

positiókot, és hozza mindeufelül esuportra kegyelmed az

kadakot; attul félek, véletlen az nyakunkon lesz az ellenség

most csak bamar, mert most érkezik az fodémesi plebánus,

mondja: hogy ma könyörgesre való harangozáskor nagy

dobszót hallottak fellytil az falún Pozsony fêlé, s ugy tetszett,

ugyan Pozsony fêlé ment volna az hang, s ók azt az mi

dobunknak itélték. De hiszem, nem volt rézdob az mi

hadaink közt, egyéb az kegyelmed dobjánál: annak német

dobjának kellert lenni! Csak vélekedem igen az ámltatásml.

Mi oka volt az hadat nem az bagázsiája, hanem Czifer felé

vinni, hogy vigyázatlanul maradjon minden bagázsiánk?

Csak constringálni kell kegyelmednek minden lovas hada-

kot, és ha tudnám hol tanálom kegyelmeteket: talám magam

is közikben mennék kegyelmeteknek; de ha valahogy retirál-

nunk kelleue magnnkot, nem jól esnék, magam is ott lévén.

Most érkezett az pozsonyvánnegyei zászló is Szombatbul.

Ha ma nem s ez étczaka: holnap talám nem gyün maga

hirivel. Ocskait mar regen Fodémesre küldtem. Majtínbau
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az vármegyék vaunak, az többi kegyelmed körül. Nem

tudom az gyalogsagot megiudítani: míg nem tiidom hová, s

hol az had? Mikor ma kegyelmed Majtinhoz vagy Diószeg-

hez hozhatuá az hadakot: éjjel is kimenuék az gyalogsággal

oda; ha penig ugy látja szükségesnek kegyelmed, íiyomul-

jon ide. Nem kár volna öszvevagdalni az kiben hamisság

tanáltatik. Mar minden reménségem kegyelmedben vagyon.

Az élo Isteuért, vigyázatlan es szaggatva ne tanáltaseiink:

mert most lehet élete s hálala hazánknak. Csak csuportban

vehesse kegyelmed egy helyben magát: megáld Isteii ben-

nünköt! De szakadozva féltem az hadat igen, mostani con-

fusiója után. Ezzel maradok kegyelmednek, 10. X-bris 1703.

köteles jóakaró szolgája G. В. Miklós m. к.

Kivttl: Méltóságos urnak tekintetes nagyságos Károlyi

Sándor uramnak, méltóságos Fejedelem Felso-Vadászi Rá-

kóczi Fcrcncz kegyelmes urunk б nag)Tsága generálissának,

nemes Szathmár vármegyének foispánjának, nekem jóakaró

uramnak б kegyelméuek. P. H.

xxxm.

Isten áldja kegyelmedet.

Ezen szempillantásban mar második hirem érkezik,

kiben irják: az mi portáeinkot igen megcsapták; azért peri-

culum in mora, nem tudom miben vadnak, szükséges öszve-

csuportozuuuk. Vérszemet кар az elleiiség; elküldtem ugyan

eleikbeu miudgyárst Ebeczki uramot, hogy az mennyire lehet

reudben s csuportban vegye az hadat; ehez képpest szüksé

ges, hogy kegyelmed is az hadakkal csak siesseu csuportra.

Meghattam: mind öszveverjük magunkot. Elválik confir-

mátiója, de az elsó hire igen-igeu rosz; szóval való relátióbul

érthetek ollyat, hogy ezek az elójáróbul valók voltak, mert
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azt mondja: valami tekertiletbeii voltak az derék badak, —

mint jártak? nem tudja. Isten adjon jobbat hallanunk! Nin-

csen semmi nélkül. Ezzel maradok, 10. X-bris, 1 órakor 1703.

kegyelmednek köteles jóakaró szolgája G. В. Miklós m. к.

Kivül: Méltósagos generalis Károli Sándor uramnak

б kegyelmének adassék. pito Gerencsér,

P. H. I ií . Nagy-Szombat.

XXXIV.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek.

Ezen szempillantásban veszem kegyelmed levelét. Isten-

nek bala, bogy rendbeu van az liad; de ba az német ki akar

csapni: nem arra, banem Diószeg felé gyün bizonyossan.

Van ugyan ott vigyázó badunk Ocskaival : de az nem resis-

tálhat, hanem rajta meuve, esak az lármát hozza el; igeids

megvallom: az karánál nagyobb az szégyen, az szégyennél

nagyobb az szíve-vétele az elleuségnek. Mi mar ne is

gondolkozzunk az megszakadásrúl. Isten ne adja, ba erre

gytinne: semmit sem sucurrálna kegyelmed; ugy látom: még

az éjjel meg kell nekünk egyeznünk az badakkal. Azt látom

örömöst Ebeczkinek irott levelébül kegyelmednek, bogy majd

kigyün kegyelmed; szükséges is az conferentiánk, quia agi-

tur de toto. Megvallom vétkemet, kirül emlékezik kegyel

med Ebeczki uramuak, de bitemre, nou ex malítia csele-

kedtem.

Az városnak *) rettenetes panasszi; jobb senkit bé ne

bocsâssanak, és kérem, jó rendet tegyen kegyelmed; meg-

küldtem panasszit, tudom meg is mondták. Nem kell ott Bo-

doki, se lengyel annyi. Audrási Miklós uram praeteusióin

*) Nagy-Szombat.
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csudálkozom; kérem kegyelmed, oe is említee az commendan-

tosságot (?) religiónknak prostitiitiójával, inkább gyujjön ki.

Andrási Pal jószága hadd maradjon in suspenso. Árvát fel-

adták; jó ugyan, jó az: de nékünk is feladták az leczkét.

Szégyeulem jobban mint fáj, féltera is az bódult hadat. —

Ezzel Isten kegyelmeddel, és maradok kegyelmednek köte-

les jóakai'ó szolgája — Gr. B. Miklós m. k. *)

XXXV.

Ajánlom köteles szolgálatomot kegyelmeduek.

Kegyelmed tegnap 8 órakor kelt levelét vettern most

virradóra, csak rorátén. Istenemet híttam segétségül, és ime

adok választ kegyelmeduek. Elsöben is vice-ispán uramot

elbocsátám, az kivcl ha mi elmaradt, kegyelmetek vihesse

véghez. Semmi kétségem szerelmes ocsém benned, sot egész

bizodalmom. Azért is quid-quid feeisti in Szombat, rata sunt.

Az kegyelmetek opiniója nekem is tetszik mar, tudván az

németnek rajtunk uem jóvését; de bolond, és nem tudja con-

stitutióinkot. Mindazàltal szükségesnek látszik kegyelme-

tekkel beszéllenem; azért ha kegyelmed ez étczaka hozzám

nem gyütt, kit reménlettem, íme megyek ezennel kegyelme

tek köze, et quod optimum videbitur: faciemus, inert levelek

azt véghez nem viszik kit egy fertál-óráig való beszédem

véghez viszen. Es igy kegyelmedet most Szombatbau hiszem

lenui, kihezképpest breviter de actis azt adom válaszul:

1. Coutentus vagyok reeoguitiójával az káptolomnak,

hogy sine ullo juris processu, aut excusatione status eccle-

siastiei lehessen olivan büntetése.

*) E levélnek uiucs datuma, azouban tartalmából bizonyos, hogy

1703. deczember 10-ke tájáu, valahol Sempte (Sente) körül kellett

iratnia. Árvavára, melynek feladását a levél új hírül közli, 1703. de

czember 5-én capitulait; ez is tájékozásul szolgál keltére nézve.
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2. Az 4000 frt csak két vagy három hó-fizetés csak 300

embernek is,,, es igy ha tovább tart az szükséges hadakozás:

quid ad hoc? cum cautela consoláljuk ezzel valaniely részit

az gyaloguak. Noha nera kivâuok senkit sanczoltatui, de in

his casibus sit siue offensa.

3. Az confiscálandó ládák conservatiója iránt, ha

nem felelnek is az ellenségrííl, felelhetuek arrul: senki-

nek hirünk nélkiú ki nem adják, sem hozzá nem bocsát-

ják, hanem conserválják ad dis])ositiouem, tanquam aresta-

tum depositumot.

4. Az szent-benedeki jószágban praefectust küldhetnek:

de nem Kiirtösit, ki manifesta proditióban tanáltatott; de

az kit küldenek is, annak obligátiója legyen az vár és egyéb

hadi állapotokban az dependentiára,—ne hallasszon az káp-

tolomra.

5. Az városi had, csak elhiszem magam is, nem sok

elleuséget ver; kihezképpest az ki akar kigyünni, kigyün,

az többi ha állithatna hadat jó volua, ha nem: fogaduuk ma-

gunk, ha külömben nem látja módját kegyelmed, az б pénze-

ken, — de ha 6k kinálkodnak, mert exactionis titulus praeca-

veri deberet quantum possibile.

Az meddó menyecskék iránt való dispositiója kegyel-

mednek jól vagyon, ugy Forgács kisasszonyok iránt is; íme

ángyom Forgács Farkasnét is elbocsájtottam. Ládáit csak

pocsételni, s nem distrahálui kelletik; lovait elvitette Bik

László, arról elhiszem, parancsolt kegyelmed.

Hogy az hadi dispositiókra térjek: nékem is tetszik az,

hogy mozduljunk elébb; az minthogy most miudgyárst elbo-

csátom az gyalogságnak egy részit az kegyelmed kivánsága

szerént; menjenek Cifer felé, mert ott megelôzik kegyel-

meteket, menjenek elöre, — el lebet az gyalogot az kegyel

med korül való hadakuak érni. Hanem magam iránt az tüb-

bivel mit csináljakV beszcllek kegyelmeddel; itt az gyalog-

ság haszuot nem teszen. Ocskai Fodémestt van, megcgyez-

hetik kegyelmeddel. Az három varos niessze egymástul:
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jobbau kell megcsuportoztatnunk magimkot; azért is, hogy

beszélhessek miudenekrül, ezeiinel raajd elráudulok raagam

is Gerencsérre, lia kegyelmedet Ott tauálom. Azelött hadd

elözze levelem.

Szenczrtil gyütt nemes-embcr beszélli: tcgnap tért meg

az bazíni kein, beszllli bogy teguap költözni kezdett az

lovas német által az Dtuián, kit uebezen bibctek, és Morva

feliil 900 gyalog meut volna Pozsomban, — kit basonlón uem

hiszek; van errtil hire kegyelmeduek. En pcnig maradok

kegyelmednek küteles jóakaró szolgája G. В. Miklós m. к.

11. 8 órakor 1703. (Más teutával az 11. elótt irva: 9-bris, de

hibásan X-bris belyett.)

A levélbe zárt kis papirosou Károlyi Sándor kezé-

vel irva:

Memoriale.

Minden dominiumbeli tiszt mellé embert reudelni.

Oroltetésrül parancsolni hadak számára, mindenütt

sütni is.

Ugy mindennek obsigillátiójárul.

Korcsomák, egyéb oeconomicumok folyjanak rend

szerént.

Semminemü javakot, ingóbingó jószagokat nem kell el-

vesztegetni, prédálni, hanem hazánk javara és szükségére ad

nlteriorem suae Celsitudiuis dispositionem couserválni.

Mindenütt az kész-pínz-jovedelmet ki actu volua az tisz-

teknél, regestrálui, és in extractu trausmittálni.

XXXVI.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek.

Megérkezvén kegyelmedtül, tauálom itt az méltóságos

Fejedelem levelét, kiben több külsö országi, igazán irbatom:

jó bíreink között, irja ô nagysága bizonyossan: az rácz liall-

■■-
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van Slik cásussát, eloszlott; az nem kis vigasztalásunkra

lebet, nagy bajtiil menekedtiink meg. Mar azért az elóttünk

való dolgok vannak elöttünk; mellyeket bízok egészlen ugy

az kegyelmed dexteritására, hogy édes hazánk java, s nem

valaraely veszéllye kovetkezhessék belole, — kit egyébaránt

Istenre kell bíznia, legyen szent akaratja! Haneni az igen

szükséges, hogy jól megnézze kegyelmed az hadakot; nem-

csak az kapitányokkal, hanem az hadnagyokkal is beszéljcn

kegyelmed, tudhassák: mihez tartsák magokat? Azombau az

javát az hadnak s haduagyoknak kapdozó portara ne bo-

csássa kegyelmed, és azzal az mikorra kivántatnék jelen-

léte, senkisem lesz, — mert vagy egyéb kedvetlensége lesz,

vagy mind arra vágy. Mar az rácztul nem tartván, Komá-

romtnl sem: azért mint az tövisen ugy maradok itten, de

mivel mind ugy tetszik jobbnak, ara legyen. Csak még Szeu-

czet éri is — mert ma Sárfonél az liaddal, elhiszem, tovább

nem mebet kegyelmed — alkalmasit kitanulhat kegyelmed,

látván az hadaknak számát s inivoltát, kedvét s készségét, az

kire igen kell vigyázni. Ha módgyát nem látja ember: nem

lesz jobb, mint ollyan státusba vennttnk magnukot, hogy

maga hírivel reáuk ne gyühessen s conftisiót ue tehessen her-

telen, és azalatt distractiót csináljunk ueki tul is, iuuend is;

mert az mostani irása szeriut az méltóságos Fejedelemuek

nagy jót várhatunk, s csak kevés félelmünk vagy semmi

sem igen lebet az o segétségekrül. Magunk is azalatt napon-

ként szaporodunk, de széllyel. Tudom , mindezekre lesz re-

flexiója kegyelmednek, és engem gyakran tudósít.

Az bagázsiáit kegyelmeteknek megindítottam igyeues-

sen Sárfore, ott oly helyen lebet megszallasa kegyelmednek,

hogy onnan eltérhetni miudenfelé, nemcsak Pozsony felé;

és hogyha igen hátrább nem, legalább ott azon az dombháti

falukon jó lenne az posttrung-liniAt csinálui az Kis-Duuáig,

mei't jó küz fold; maga hírivel lehetetlen meglojuiá. Azalatt

kegyelmed ha bellyebb mozdulna is bag^ázsia nélkül, meg-

lehet, beszélgetésüuk szerént; kire az üdö s az alkalmatos
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sag megtanirja kegyelmedet. Nines oly ember kegyelmed

mellett, mint Gyürki Adám uram; az hadának mar megküld-

tem az ordert. Rétei Ferencz uramot küldje vissza kegyel

med mellém. Szöcs János ezerít legjobb lesz az egriekkel

öszveverni Ordódi uram ala, rendben is veszi. Csak Szöcs

Jánosnak tanáljak helyt; jó lesz Kékkoben küldeni kapitán-

nak. Az csallókózi hír nem eonfirmáltatik: Spáczai Mihály

uramot küldje helyében, ha az vármegyével ott tanál lenni.

Pongrácz Gáspárnak meg kell mondani: gyujön hozzám;

vagy elküldöm, vagy mást cselekszem vele, rettenetes baj

vele! Kakas mit dolgoz Csaloközben? ott nines munkája. Ke

gyelmed gondoljon minden jót, s tudósítson mindenrül.

Nálom nem marad több: Diák Fereucz s az vármegyék;

vagyon 20 zászló, ha kivántatik. Pongrácz ezere ha elgyün,

elküldhetem; kópia feles van, közekben osztom, — idegen

badat repraesentáljanak. Ezzel Istennek ajánlom kegyelme

det. Sente, 12. X-bris 1703. Kegyelmednek köteles jóakaró

szolgája, báttya G. B. Miklós m. k.

Kivül: Illustrisssimo Domino Alexandro Károly, Libero

Baroni de Nagy-Károly, Inclití Comitatus Szatbmariensis

Supremo Comiti, et Celsissimi Principie Generali Campcstii,

Domino milii observaudissimo. Gercncsér. P. H.

xxxvn.

Ajánlom köteles szolgálatomot kegyelmednek.

Ezen oraban jovének hozzám az saniarjaiak az Csalló-

közriil való relátióval. Ott az uémet általkoltozvén, az rév

ürzésére hatták Bottyáni uramot *) tul vagy fertály mérfóld-

nyére, az honnan, ugymint Kilitirül, irt az várasra. Beszéllik,

bogy az uémet általmenve, nagy rémülcsben vala, és azon-

*) Gr. Batthyány Feroucz es. gyalog ozredest.
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közbeu az fötiszti samarjai cmbereivel beszélvéu foispáu

nramnak, azt raondotta: Köpcsenhez szállanak, es általmen-

véu s coujungálván magokot Slikkel, kiszállauak az hóbár

rétjére (Pozsouynál), és azou álgyúkkal együtt fognak in

corpore nyomulni felénk Cseklész felé, mert subsistáluiok

lehetetlen Pozsomban; mar is igeu szíik s draga széuájok.

Azt is mondják: három hajót szorítottak tul az Duuán, az

kikcn szénáért s más prédáért bé akarának csapui. Igaz

az: ha kiszáll, bé nem csap Csallókozben; éu el is hiszcm

hogy kiszáll, s felnyomul feléuk: és igy de ueeesse con-

stringálauuk és egy corpusban kell venuüuk maguukot;

megtauít két-három nap az üdö beuuüuköt. Az Lóczit el-

küldtem öt seregivel. Ha szükség, mindgyárst beérem az

lovassal kegyelmeteket; talám azalatt elérkezik ismét Pong-

ráez s a többi is.

Palfi Aíiklós mam Bécsben ment, a felesége Pozsombau

maradt, ki is által akart meuui; Slik felbíztatta: harmad uap

alatt mást hall, söt ha fél, maga feleségét is odahozatja.

Az nagyszombatiakot is azzal bíztatta Slik mikor elment,

hogy mihelt conjimgálhatja magát: rajtunk gyün. Elhiszem

igyekezetit; azért ha kiszáll, extremitást kell próbáluunk:

mert akár megverjeu, akár elnyomjon beunüuköt: miudegy,

scmmitsem fug haszuálui az éu reservám. Az hadat az illyen

kedvetleníti; most is Bika, ki hirivel? nyilván az portárul,

bément az Osallókozre, igen széi» méuest, íiémet marháját

vagy 300-at hajtott teguap az Csallókózrtil az uagy-magyari

reven által; Samarján 200 frtot vont, quietálta. Ezekliez

hasonlót fog Kakas is követni. Aíások ezt látván, az át-

kozott irígység veszti ököt. Megböcsülhetetlen szép üdöuk

jar, hasznuukra. Azt kegyelmed jól kitanulja, mit tehet.

En innen portât boesátok Bottyáni Fereuczre, azt \issza

ne várjuk. Ilanem ha annyira lehetnéuk, hogy itt ue fél-

nénk, s ürdüg-adóban elboesáthatnánk valaiuely szükségün-

ki'm fiillyiil való hadat által az Dunán: meglehetne, ott

megzavarnák vagy ok az országot, vagy ököt, inert ott
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vincere ant morí; oiman visszatérése пет arra lenne az

merrc akarná, hancm az mint lehet: Istcn s a szerencse!

Kegyelmed maga igen clore való szállasát jól meggon-

dolja; igaz: audaces fortuna juvat, ez Шуей igen jó, ki-

váltképpeu ubi nihil praeter audentem interest; az is igaz:

akár elvesznünk, akár recedálnunk mar mindegy. Vincere

aut mori! csak quo sapientius, firmius, nihil praesummendo,

cum Deo omnia tentando. En váltig irok mindenfelé az ha-

dakért; lassan-lassan meg fogunk szaporodni, ha gyózzük az

lassuját járni: mert lassan-lassan ö sem fogy! His ómnibus

praemissis & pluríbus cogitatis, csak jónak látoni künnyen

megtérheto formaban, maga hirivel, étczakával, az gyalog tit-

kolásával, jó dispositióval s az hadak resolutiójával próbálui

valami progressust; de ha vesszük eszünkben: feléuk akar

nyomulni, nem kell az erósség küzütt háborgatni! nékünk

adja mezóben az Isten: csak favorral s véletlen menjüuk

rajta maguuk hirivel, elore nem is készülvén reája. Ime vagy

két vég posztót küldtem, kivel az tiszteknek kedveskedem

az városrul. Rétei uram feles posztót vitt ki Szombatbul, az

magam tiszteinek is külön küldtem egy véggel; kcgyelmedet

kérem: couserváljuk kedvét az haduak és az tiszteknek, bot

tai nem hajtjuk az ellenségre; minden tilalom eróvel meg-

lehet: az harczolás soha kedv nélkül nem Ichet. Bizony bánom:

nines clavisom kegyelnieddel, nagy secretumokrul tudósíta,-

nám kegyelmedet, jóki-ul penig, kiket tegnap hoztak az mél-

tósílgos Fejedelemtül. Várok minden jót kegyehnedtül is, és

maradok, 12. X-bris 1703. kegyelmednek köteles jóakaró

szolgája, báttya G. B. Miklós m. k.

Ersek-Ujvárbúl meghozták levelemet; meg nem nyitot-

ták, hanem azt üzenték: az ó fegyverek se most, se ha oda

megyek, ellenünk nem lesz.
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XXXVIII.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek.

Óhajtva várom levelét kegyelmednek, mivel az elleuség

felul semmit sem érthetek. Ma csak az szombatíak péuzi

végett irott levelét vettern kegyelmednek. Píber uram irja:

majd itt lesz; az pénzt ha megadnák, az tisztekuek kellene

kedvet csinálni vele, mivel ha az hajdúnak oszrjuk: kilencz

medvének egy vad-kortvély. Tegnap megirtam böven gondol-

kodásomot kegyelmednek; én itten vagyok még alkalmas

néppel: az vái*megyék 9 zászló, és Deák Ferencz ezere,

azonkivül is még vagy 4 vagy 5 sereg. Ez is tenue va-

lamit magam jelenlétével, az mikor jónak vagy szükséges-

nek látszanék. Most hallik szél-fúva ollyan hír, hogy az

horvátországi hadak gyünnek. Komárombul csapdozuak ki,

tegnap is Nagyszegre gyütt volt 60 hajdu sajkán, de elpus-

kázták ököt; hanemha hadat tartunk ott is, mert elprédálja

az Csalókozt, szaggatuunk penig nines kit s mit. Irtam

mindenfelé az vármegyék felülése s gyülése felül; lassan

készülnek, s lassabban gyülnek. Ha ugyan mezcíre szállana

ki az ellenség, meg kell csuportoznunk. Sz.-Péteri uram-

nak ktam: gyüttést gynjön, meil mar elhiszem Nyitoit nála

nélkül is bloquálhatják. Vinklemek is jobb vohia ha feles

gyaloggal érkezhetnék, hogysem csak kalaudoz: mert Po-

zsony a jel, onnan hacsak vagy ki nem ijesztjük, vagy ki

nem rízzük, vagy per securam distractionem ki nem csaljuk :

nem fogjnk tudhatni mit csinál hátmegül az ellenség. Mit

tanulhatott ki kegyelmed? kérem,tudósítson; most sem tudoni

hoi van kegyelmed. Ezzel maradok, 13. X-bris 1703. kegyel

mednek köteles igaz jóakaró szolgája G. B. Miklós m. k.

Páter Audrási uram hadát elküldöttem az élés-szeke-

rekkel, mellyeket most indítok ujobban kegyelmed után; ha

meglátja kegyelmed az diák-hadat, tudom kaezagni fogja;

az Istenért, mentsen meg kegyelmed tölök! Lovat, fegyvert,
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miiident kéruek, ferula híával vadnak. Akármit csináljon ke

gyelmed vélek; megszaggatva tennének némellyek számot.

Azt tudja, hogy kuglijáték az hadakozás, avagy mint az ko-

médián, kölcsön-fegyverben mindgyárt vitéz! *)

Az iijváriak mind kigytittek, most érkeztek vagy száz

lóval.

XXXIX.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek.

Ezen oraban veszeni az kegyelmed levelét, melybül

értem: az németnek az lovassa is bészállott. En abbul magya-

rázhatom : talám az városrul apródonként akar kikelve által-

szállani az Dunán, mivel bertelen nem költözbetik; miud-

azáltal elválik, ha ki-sánczol-é У En nehezen liihetem, aánczban

szálljon; ugyancsak ki kell azt tanulni bizouyossan. Az

német ravasz, ugyancsak kicsaphat az, lia meri, s ideit látja.

Az hadat ha csuportban tarthatja kegyelmed, bizony nem

féltein. En ugy hiszém, hogy ha az lovának nem lehet tar-

tása, kimegy: de az gyalogját bizony ott hagyja; úgy ha lesz,

rudoin mit cselekedjünk. Az Csallóküzon (hadat) általbocsá-

tani az Dunán igen jó volna, ha itt bátorságossak leszünk, és

aimak urja is lehet bátorságos; de ha kiszáll az német

sánczban, s ort nem tehetüuk neki: hiszem Istent, megjátszat-

harjuk, csak gyülekezhetnénk rea! Immár semmi nem sziik-

ségessebb mint kivárni, avagy kitanulni szaudékát. Semmi

kétségem kegyelmedben. Mintsem az hadak kedvetlensége

miátt kart valjunk, biztassuk igenis, és azt is kell valamen-

tére jó móddal megértetni vélek: kegyelmetek kozakai-atjá-

bul hogy lett itt maradásom, — netalán valami roszra magya-

rázzák, és megütközzenek benne. Az kopjákot kiküldtem

*) A fiatal hadcsapat, melyrcfl Bercsényi ily gúnyosan nyilatkozik,

a nagy-szombati cgyetem tanulóiból alakult, a kalaiidortermészetü '

Andrássy Miklós minorita-barát vezérleto alatt.
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Pongrácz hadának, s meghattam : holnap meginduljanak ke

gyelmed után. Az lengyelcket ma küldtem el nagy bajjal,

mégis elmaradt egy része; holnap ha lesznek kegyelmetek-

nél, uem elébb ; clhiszem, csintalausággal mentek, mert három

csapatban is mentek el. Pongrácz itt van, igen mentí magát;

ngyancsak el kell küldenem Vinklerhez : de Morvára üt bi-

zonyossan. Szöcs János czerérül magam is szóllottam Ordó-

dinak. Rétei Ferencz uramot killdje hozzám kegyelmed, ô

kegyelmének itt az hada késszen van. Guudelfingel nraniot

az gyalog kapitánságra confirmálom, conferálom is б ke

gyelmének, jó ember lesz belôle ott is; tudom János Diák

uram sajuálni fogja. Ha bizonyos volnék benne: kcgyelmed-

nek hirtelen több had nem kell, igenis elküldcném Deák

Ferenczet Komárom felé csak holnap is, mert ma is gyiilt

vagy 300 lovasom, az kik tudják az dolgot, noha komá-

roraiak felül ma is üzentek: félnek igen az vártul, máskép-

pen késszek mindenre. Most irtam, ha mit vihetnék A'éghez.

Szükséges kegyelmednek clavissal irnom, azért most hamar-

jában claA'ist küldök kegyelmednek, igen könnyüt: de adilig

nem irhatok míg nem tndom kezénél lenni kegyelmednek

az clavist. Píber László uram most is itt van; én szombaton

megindulhatok kegyelmed után, ha szükség. Ime accludáloni

kegyelmednek mit hozott-egy jász hadnagy ma, Aissza-

boesátám. Mindenfelül az nép gyüljön rea, innen nem

küldhetek. Nagy dolog Fodvárrul; tndják Kecskeméten, Ha-

lason nem, az hol 200 emberiink volt acta. Hiszera Istent,

igazabb lesz az Fejedelem irása. Ismét elküldtem mind Nyií-

rára, mind az Vág mellé az hadakért. Várom s kérem g^*a-

kori tudósitását kegyelmednek. Az Isten az bazíni borral

meg ne verjen kegyelmetekben. Kozhíre foly: Ocskai 40

német rabot hoz; hol vette? 6 tudja, standar semmi. Rétei

János is oda meut mar. Ezzel Istenuek ajánlom kegyelme-

det, és maradok, 13. X-bris 1703. kegyelmednek kötelee

igaz jóakaró szolgája G. Б. Miklós m. k.
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XL.

Ajánlom koteles szolgálatoniat kegyelmednek.

Ezen oraban veszem az kegyelmed levelét, mar gyertya-

gyujtatkor, kit raég tegnap küldött vagyis irt kegyelmed;

az accludált exameut az mi illeti, csak elhiszem ebbül, bogy ha

érkezik azon segítsége: meg nem szorul Pozsomban, banem

vagy folváltják egymást, vag}' együtt gyünnek ki rajtunk.

Hogyba az comandó Slikrül elszáll, s Pálfi Miklós magára

nem veszi: bizonyossau nem az brandenburgus generalise

leszen, hanem inkább, ha Slik hadát felvinnék is, az passus

orzésére badnák az brandenburgnst, annyival is inkább, ha

ugyan még kellene hinnünk, hogy az bagázsiáját mar által-

költöztette volna. Szörnyü dolog lesz, ha most Forgács

urain jelenlétével nem próbálnak valamit, mert semmi fejé-

ben le nem gyütt volna Bécsbül. Ma is ismét szaporod-

tunk egynehány százan. Rétei Ferencz uram által is ktild-

hettem volna kegyelmednek még egynehány száz embert,

az kik begyültek azolta, ugyancsak elküldöm; ime ismét ma

bocsáttam némellyeket, holnap is Tóth Istvánt, Szegi Ja-

kabot, Szöcs Pált s még tübbet is bocsátom kegyelmedhez;

ma Pongrácz elment mar, kópiássan. Az Csalókozrül is van-

nak némellyek Píber István urammal, azokot is elbocsátom.

Az Csalóküzon nines mar kétséges járásunk, azon ollyan

desperátus-forma jó ember általszaladhatna: de mi haszna?

mert ismét csak széllyed, s ott a tájon nem szaporodik; ha

nem propter terrorem et confusionem igen jó lenne: de mikínt

tér meg? o lássa. Az való, hogy talám Morva felé nyaka-sza-

kadtában menue az városrul az német: azt tudná hogy Bécs-

nek megy az tatár; jó is lenne arra boesátani Pongrácz hadá-

bul az uyil-, vagyis dzsidákkal; térjen mint térhet,—s ha ke

gyelmed gondolja, vagy inkább látja az ellenség szándékát

offensive lenni: szükséges is lesz az illyen disfractió; de ha

nem: talám jobb móddal kell keresuünk az általküldést. En

Thaly: „KAani Тяг." П. kAt. 4
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ugy itélem, hogy hacsak ki nem tanulja kegyelmedet, nem

gyün ki mezöre, az gyalogja kiváltképpen; ha peuig kigytiu:

csak az Istenért, nem az magimk-földi, hauem itt való kato-

náktul ktildgyön hírt lévele által kegyelmed, — csak rea érke-

zem en mindenkor. Az bagázsiát rainek kéri én tölem ke

gyelmed? hiszem nem inessze van, eddig is reája parancsol-

hatott volua kegyelmed, sot csudálva olvasám ma, hogy ott

nincsenek; ime meghattam, irva kiildtem meg. Szabó Maté

Pentelén ir 4000 ráczot: csak azokot ide ne liozza mar az

pat\rar, mind jó lesz! Pougrácz Gáspárt megexamiuálva, bo-

csáttam Trencsén felé, és pátenseket küldtem Morvára, ha

hódolnának. Nagyszombati uramék megúnták az sereges

salvaquárdát, mar csak 15-re szorultak. Az hadat zsákmány

vagy operario nélkül nehéz megtartani, hanemha valam i

munkát teszen, vagy iszik, — másklnt az magyar az pincze

mellett nem nyngszik; imitt kártya, amott bor: holló, mit

hevertink, az ebugattát! Lelkem szerelmes ocsém, engem itt

hagyátok; csak tüprenkedem. En mit segithetek ily ritka com-

municátióval? nem rudom; de kéi'lek, úgy xiseljétek magato-

kot: értem ne gyujetek! Várom hirit ez éjjel kegyelmednek:

ha holnap nem raegyek: vagy késíí lesz, vagy szükséges

sem lesz menetelem; hiszem Istent, az utolsót elérjük csak-

hamar, kire segéljeu minket az irgalmas Isten! Ezzel mara-

dok, 14. X-bris 1703. 6 órakor estve, kegyelmednek köteles

jóakaró bátt}7a G. B. Miklós m. k.

Szécséni Labancz Mihály ötöd-napja jött ki Pozsombul:

az gyalogja mind rosz igen az németnek. Akkor semmit sem

hallott, hauem csak: Bécsben késztilt Kohári nram, Papara

Eszterházi Antal, s ugyan vele gyütt ki, s elmaradt az Csal-

loközön többekkel.
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XLI.

Ajánlom küteles szolgálatomat kegyelmednek.

Mar két levelemet hozák vissza, kit kegyelmed után

küldtem. Galgóczi szerencsés türténeti után kegyelmednek

sohaseni tudhatom hol az német; bizontalauságra nem indul-

hattam, Nyitrát megmellözni is bajos ha az német Leopold-

hoz tanált volna szállani: azért vártam kegyelniedtül. Más

consideratióim is tartóztattak. Pongrácz Gaspar is most kül-

dött hozzám Nyitrárúl: küzinkben akar száz loval gyünni;

quid significat? Most küldöm az hitlevelet ueki. — Ha tud-

nára, hogy megiudult az német: ét (éjt) nappá tennék utánna.

Mar óránként várom kegyelmed eddig való szerencsés járá-

sánil az jó hírt. Többet tizentem, és maradok kegyelmednek

köteles szolgája, báttya — G. B. Miklós m. k.

Megszaporodtunk az elmaradt hadakkal; Szent-Péteri

uram divísiója is elérkezett, Ocskai is virradtig ugy hiszem

itt lesz.

Kivtil: Illustríssimo Domino Alexandre Károly, Celsis-

simi Principie Francisci Rákóczi Generali Campestri, Domino

Fratri mihi observandisshuo. P. H. *)

') E levél minden datura uélkül van ugyan, azonban tartalmából

ugy itéljük, 1703. deceraber elso uapjaiból valú; miudazáltal — ugyis

csekély idoküloubség lévéu — csak ide az év végére sorozzuk be.
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17 04.

XLII.

Ajánlom kész szolgálatomat kegyelmednek.

r

Kegyelmednek ma raár két levelét is veszem. Ertem az

német tábor hova szállott; abbul ki ñera látszik bogy megtért

volna, mert más alkalmatos szálló-belye ñera lebetett Szered

mellett, banem ott lesz míg hídját készéti. Irbatom kegyelmed

nek, hogy raa nem vala annyi emberségem: portást tanálhat-

tam volna, vármegyén kivttl. Most bozák Vinkler levelét: Ri-

csán bizonyossan béraent (Szakolczára); azalatt kiddött Haister

levelét Ricsánnak, kit elfogtak, itt van. Azt irja, bogy én s

kegyelmed általjottünk az Vagón, és ö utánnunk akar gyünni.

s azon alkalmatosságal Nyitrát felszabadítani; elhiszem, lia

más ok nem is, csak az is általhozza, hacsak részit is. Itten

retteuetes tövel-begygyel tanáltam étczaka az tábort, nem is

tudom ki hol szállott? Alkalmatlan helye lévén itten, meg-

szállok Czétény és Kér között; majd megnézem mennyin ma-

radtunk? Cselédbozó elég maradt hátra. — Az Fejedelem

póstája is ma érkezett; nines semmi olyas cgyéb az kültü-

zésnél. Domonkos irja: mint szaporodnak tul. Ezzelmaradok

kegyelmednek jóakaró attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

Itt az éjjel ki nem hozák az bloquádát, nem lesz talám

késü ez éjjel. fía kegyelmed szttkségét látja: üzenje meg

az várban az német laitmánnak, ha irva ordert nem kttldhet:

én peuig várok kegyelmedttil bizonyossat az híd iránt.

Azt irja itgyan Haister Ricsánnak, hogy elöbb vele akar

s zemben lenni, postan hivatja magához Szeredhez (8. irta az

levelét), mert orea is akart holmit blznya.
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Nyitra általhozza ököt, s úgyis meg kell lenni; talám

jobb lesz csak salválni, hacsak nem nyonrid az had alább.

Az német kapitáunak neve Sarodi János, az ki Nyitrá-

ban van az bloquadában; annak irjon kegyelmed. +)

ХЫП.

Ajánlom kész szolgálatomat kegyelmednek.

Bük László uram az raagam ezerebéli több tisztek ne-

vével is hozzám joven, oly instautiát terjesztett, bogy mar

régtül fogvást itt lévén az hadak közt: boceátauám hazájok-

baii, az cselédjek látására. De minthogy kegyelmed levelébol

értettem, hogy az ráczokra nézve a végbélieknek vissza köl-

lött menni: azért is íigy itélem, ezeu hadakra is van szüksége

kegyelmednek.

En egyébbaránt disponáltam arra ö kegyelraeket, hogy

legalább visszajövetelemig legyenek mar patientiával, onnau

hozvan magammal némely fris hadakat, s talám az másik

ezeremet is öszvegyüjtethetem, folváltom ôket; mindazáltal

ha kegyelmed gondolja, hogy az lovas német Bécs eleire

recipiálta volna magát, úgy hogy miatta secunis lehet: in tali

casu azon elfogyott vármegyéket, kiknek azonkivül is ujob-

ban insurgálniok köll, hazaboesáthatná kegyelmed, de oly

reflexióval, hogy azok elmenetelivel az több hadak zúgoló-

dását eltavoztathassa; mely iránt ezelôtt is irtam mar kegyel

mednek. — Innen most egyébb új hírt uem irhatok kegyel

mednek, hanem íme közlöm in paribus az pécsi káptalan

levelét, mellyet az szekszàrdi apát i\r Mérey lu^am által hoz

zám küldöttek. Igen szükségesuek itélem, hogy inquisi-

tione etiam mediante belétekintene kegyelmed. Egyébbaránt

azon apát úr is kérdezések közt megvallá elôttem, hogy

semmi fejér zászlót igen is nem tettek volua ki, s ahoz

*) Bar a level kelte nines kitéve: tartalma eléggé rautatja, hogy

1704 elejérol való.
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onnan-belöl lôttek is az mieinkhez, es így ostrommal vették

meg; *) de ut-ut sit? méltó inquirálni az dologról. Nem jut

eszembe: megküldottem-é kegyelmednek az Horvátországra

kikiildött páteusuek mássát? mely iránt kételkedésemet ime

annak accludált páriájával helyrc liozom. A mellett akarám

tudtára adnom kegyelmednek, hogy az angliai királyué és

az foederátus belgák statusi igyckezuck kozbcnjárók leuni

az békességben, mely iránt követeket is küldöttek Béesbe,

s onnan mit irnak elsôbben is azon követek énuekem? leve-

leknek mássából, melyet sub litera A. accludáltam, meg fogja

érteni kegyelmed. Hogy penigleu kozelíthcssék igyekezete-

ket: azután is irtak, déclaraivan hogy egyik köznlök ide fog

jönni hozzám. Az iránt is mit irtak? azt is megküldöttem ; s

mind az kettöre mit rescribáltam? ex acclusis earundem dor-

salibus megértheti. Szándékoztam ugyan, a mint levelem-

ben megirám kegyelmednek, az méltóságos Fejedelemhez :

de azon kovetnek jovetelére nézve utamat suspeudáluom

köllött; ha béérkezik: mit proponáltanak? azt is közlöm ke-

gyelmeddel. Nem vélem, hogy az méltóságos Fejedelem nevé

alatt emauált manifestumok még kegyelmedhez, s a tajara

penetráltak volna: imé azért ennéhány exemplárt küldöttem

kegyelmed kezéhcz, communicálhatja másokkal is. Most ini-

primáltatok többet is Nagy-Szombatban; ha clokésziünek,

bövebben ktüdök. **) Maradváu ezzel, Sente 7. Martii 1704.'

kegyelmednek köteles attyafia, szolgája G. Б. Miklós m. к.

Szintín hogy czt pocsétleni akarák: hozák ismét ñjjabb

levelét hollandus uramnak, melyet sub С. cum responso meg-

lát kegyelmed; ebben ez nagyobb kérdés, hogy 6k qna cimi

subditis akarnának tractáltatni, s azt akarom praelimiuariter

kiverni az fejekbül, quia hic est cardo rei: ut justitia causae

irer mediatores agnoscatur; alias pro iuteressatis habenrur,

*) Sándor Lászlóék Pécset.

**) A „Recrudescunt.. ." manifestumot érti, melyet Eáday Pal

fejedelmi titkár az 1704-diki év elsó' napjaiban fogalmazott, s Bercsé-

nyi februárban adott sajtó ala Nagy-Szombatban.
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es haszontalan, miudeii dolog hamissag leune. En б tôle

bizony többet tanulok, s készre megyek Gyöngyösre, az

hova mar elment kalocsai érsek uni m.

Ebeczki Imre uram is most érkczik, visszaküldöm Aud-

rási Istvánhoz: az Duna-Tisza közit kell megzajgatni akkor,

az mikor az Dunán till is berzenkediii fog Daniel (Eszter-

házy). Rosz marha Ujlaki, csak mátkatálban való. Zsámboki

is itt van; megírtam Bottyánnak: esak kigyrijön (Esztcrgam-

ból). Innen is az Dunán Esztergam s Koraárom elein lesz

alkalmas hadam mar. — Be szép lovat hozattam kegyelmed-

nek Hrussónd; de az kis-martoiii ékességbül nekiiuk semmi?

hagyján! csak karón varjat, Eehérvárott marhát mutogatnak

nékem; semmi, majd érte megyek Váczrul.

Legalól: Károlyi Sáudor uramnak.

XLIV.

Sente, 7. Martij 1704.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek.

Ma küldtem Bik Lászlóék által levelemet kegyelmed

nek, mindazoknak copiáival az mellyek folynak; vesse ke-

gyebned ezekhez sz.-miklósi beszédemet, s meglátja: mit

akar Bées, s mit keres Pécs? ínter jobbágy et szabadsag ma

gua differentia. Veszem azomban ezen oraban egyszcrsmind

három levelét kegyelmednek, mellyekbtil látom: nem kis baja

kegyelmednek is, s legkiváltképpen az hadaknak oszlása;

nem is kevéssé búsulok én azon, s elhiszem ugyan: uépet

még az vármegyékbül lehetue szaporítani, de hadat nebezeu;

maga szemetét orzi az átkozott. Ugyan meg is hidgye kegyel-

med, ha én ezeket nem perpeudáltam volna: ad terminum

„justi Principie subditos" megirtam volna hollandus uram

nak: nem sajtot keresünk! De igy mégis jobbuak itélem;
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hadd hidgye hogy nem jó bennünköt boszontani, s hadd alija,

mig megtérek annyival az mint illik; azalatt gyâdegélnek az

üdök is; jót ad Isten! Ne vélje mindazáltal kegyelmed: oda is

annyit késsem, mert itt ok nélkül hogy nem mulattam, meg-

látta kegyelmed; osztán vonszon is majd haza az magnes,

azért hagyom ide. Be jól cselekedte kegyelmed, hogy az

asszont ô kegyelmét nem admittálja; bezzeg én is ha letele-

pedhetem, nem fárasztom ntáunam; jó az asszony, de baj az

hadi embernek az feleség! Hoe intra parentesim. Hanem az

nagy Istenért, kegyelmed tartôztassa mégis az katonaságot,

mert hitemre fogadom, ha szemben leszek az Fejedelemmel :

megorvoslom az ottau való bajokot, s meglátom : ki az oka

az ollyan rosz emberségnek? s talám ugyau lesz aiinyi eröm,

hogy kitauulom, — s bizony remediálom ha tudom! Lóczi ne

bnsuljon, lesz gondom reája; az két serege nines igen tóbb

száznál, utánna megyen az is, de az elszököttekben ha uem

akasztatok föl: bar engem okozzanak. Ocskay uram is Sa-

marjában kergette Tyrpacsot, s innen katonája-kergetóben

kéredzik tölem; de mivel az vice-kapitánnya (elszökött), azért

ment két hadnagya, mar pátensemmel lîzîk. Tarpács is, az eb,

elszokvén: mar nines más az seregei mellett; meg nem enged-

tem neki, megírtam: megtérjen kegyelmedhez; iijonnan rea

parancsolok én Rétei Jánosra, hogy siessen utánna. Genesi

uramot az Istenért el ne bocsássa kegyelmed; ime most mi-

esuda uagy böesületes neve van az Fejedelem elutt, most is

azzal akarom magasztalnom, hogy legállandóbb kegyelmed

mellett; hitemre, meg nem bánja, — báresak mar addig legye-

nek békével, míg más hadat vihetüuk helyében. Nem megy

most idegen országban az katona? majd elmegy táborostid,

bizony ugyan zeng (a hire). Az külsó segítségriil többet ii'ha-

tok majd kegyelmednek, mindazáltal lám mar Zabrak vagyis

merre írja Gábor György, hogy közelit az franezia. Megirám

minap kegyelmednek: mihelt o. u. y. o. g. a. u. y. z. f. g. n. u. a.

1. y. p. b. q. g. y. y. g. ne b. t. g. f. m. y. g. t. i. z. p. g. g. f.

h. g. egy b. z. p. z. u. o. g. p. a. a. e. g. gyütt p. b. t. i. a. p. u. a.



Az svecussal, assecurálom kegyelmedet, hiában bíztatja ma-

gát német uram, mert ouuau bizony egy sem gyim; hát az

sok szász és brandenburgus hova lett? De attul, hitemre, nem

tartok, s Tyrhaim bizony nem gyün, haiiemba nyomják,

akkor penig közre-vegyük; de bizoiiy jót ád Isten, csak ö

benne bizzunk. Az vallásigazgatókuak megímtam én mar

pauasszokot, ki is adtam rajtok; csak papokot ne verjeuek, s

ne foglaljanak templomokat: badd imádkozzauak Isten kíri-

vel! Víu pap uram *) sem búsit ezután annyira bennünköt, mert

soknak kiadtam az választ; de ngyan lia igaz, Papa tájáu

tüzessebbek. Kazi püspoknek magyarsagához uem sokat

bízom, másként is irtam ugyau mar arrul kegyelmednek.

Borostyánko megvétele jól esett, mert igen bíres vár vala

az; de az puskapor majd jobb magánál is, ba sok, nolia le-

szen mar, hiszem Istent, elég: csak Munkács és Unghvár is,

mellyeket mar kézben adott Isten, jól megsegét bennünköt;

méltó is Te Deum Laudamnst tartani érettek kegyelmeteknek

is. Hanem sok bumbáml írtak volt, oda ala valahol nyertek

Sándor László uramék: azokat kellene, az Istenért, jó belyre

vinni; el ue felejtse kegyelmed parancsolni irántok, 200 az mint

emlékezem. Az badakot az Dunáu innen jó rendben hagyom

ugyan, de csak nem kell gondolkozni arrul: erre csapjon,

hiszem az dánust is elvitte Bécs felé az Morvábul; másik az:

fél attul, míg erre czikáz : kegyelmed az bécsi hostanczait is

porra teszi, sót Linczet is elérberné, míg ó visszadobolua

innen, — az mmthogy ugyau azt is kelleue kegyelmednek in

tali casu cselekedni; de nem hihetö, mert ugyan van e tajón

is had annyi; kevés semmit sem tenue: hacsak két-három-

ezer, több is, mert rea érkezhetnének miud tul s mind innen

az Vágon és hegyeken. Jól esett, az vármegyék ha megma-

radtak; Préni Farkast se bocsássa mar el kegyelmed magá-

tul, kéredzik, de még maradjanak megtértemig. Boda György

igaz, ejtett alkalmasint az gyôriekben: de bezzeg végre (">k

*) Széchenyi Pal kalocsai érsek.
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nyerék, zászlóinkot is bevivék ugyauakkor; csak addig

íízték az meddig akarták, mert rendeletlen bukkantak az

németben. Ugyan csak elhiszem: nem fognak kicsapdozni, de

az komáromiakhoz uem bizhatom. Esztergamnil ma irtam

kegyelmednek. Igenis,azon leszek: az Tiszán le, s az Dunán

fei gázoljuk az ráczot, s elhiszem, mai1 lesznek elegen az To-

báura-is -— az mint irják — hadaink, ha csak Danis uram jó

lesz. Ujlaki jó vóna, ha akarua s tuuná; kegyelmed akarja is,

tudja is: ergo jó vagy! Talám kiBotlik Jáuos is; *) de ut-ut

sit? hacsak defensive viselhetik is magokot: mégsem taná-

esos semmiképpeu hogy az jól kezdett dolgát Sándor László

uraméknak megbontsuk; bezzeg jól indultak! de Eszékuck

nem kell neki-kapui, hadd örizze még az német azt és Péter-

váradját, hanem onnan Valpó felé fel-fordúlni, bezzeg jó az!

Deák Ferencz az Maros mentiben, Andrasi István az többivel

az Tisza s Duna mentiben megfizetnek (a ráeznak), megrémül

Toban is, és jut neki is; sót meghiszem hogy sok hely meghó-

dul, csak ollyan képtelen és rendetlen sarczoltató praetensiókot

ne tegyenek mint Pécsen, mert feljöve most Mérei, az szek-

szárdi apát úr, jelentette egésszen az dolgot. Igaz, hogy sem

zászlót nem tettek, sem alkubau uem ereszkedtek: de ha az

praetensiójoktul meg nem ijedtek volna, bizonyossan meg-

adták volna magokot, mind pápista-ráez lakváu benne ; még

több rácz-helyeknek is példát adtak volna; nem jó az sar-

czoltatás, azt meg kellene tilalmazni. Hevenyesi nékcm is

most írt az praesességrñl : de kiadom neki az választ alkal-

masint, s meg is irom, hogy confusióját aunak az fóldnek

tulajdonítván nem-egyezésekuek: azért uem kell egymasra

néznick, hanem communicatis votis dispouálhatuak, s mint-

sem így confusióban legyenek egyiltt, hamarább elérik azt,

hogy három vagy négy dominium kozé egy hadi-commissa-

riust teszek, az ki az prófuntházokot erigáltassa, és az jószág

*) Alkalmasint Bottyán Jánost érti, hogy Esztergamból kijo, amint

mar föntebb is emlité; a Bottyán névre czélozva irja a ikiBotlik'-ot

is nagy B-vel.
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tisztei folytatván az oeconomicumot, azok disposítiója ala

administrálják az hadi szükséges dolgokot, inert ennek igy

nines haszna. Irae volaiiter küldöm kegyelmeduek: mit irtam az

administratiónak; magának is megírtam Hevenesi uramiiak:

ne fárossza magât az praesességgel. Kegyelmednek mint

comendérozó generálisnak incumbál igenis minden disposi-

tiók effectuatiójának belétekintése, s bízvást sürgetheti ke-

gyelmed, és quoad militiae et publica Regni servitia dispo-

nálhat; az minthogy jó is lesz ugyan denominálni az prófuut-

házokot, oda domíniumokot applicálni, hites hadi-commissá-

riust az focommissáriustul, az fogjon denominálni, és azok

comportáltassák secundum quietantias bévevéu a domíniu-

mok tiszteitül az hol mi tanálkozik, öröltessek; nem külöm-

ben abrakot, sót oda-szerezzenek in tempore, ùgy leszen jó.

Az lengyelek fizetésérül írja Hevenyesi, hogy ô anticipai s

kölcsön ad, megírtam: kegyelmed adott, és ha ezutáu ollyan

dolog fog recurrálni, tehát directe az domíniumokra adatok

assignatiokot: kiveszi az had magának azon az nem vagdal-

kozó Jé Herr! országon; *) ha nem kell az fegyver neki,

pengessc az pénzt! Micsoda kereskedést indítanának örö-

möst Gréez és Fölöstöm fêlé?! magok privátumával hírharan-

got ütnének; meg nem engedtem, est contra stylum mundi

sub aperto bello commertia publica cum hostibus admitiere;

meglehetne, az mint iram, Horvátországot azzal is simitaui. —

Szakmár körül, tùl az Szamoson, uralkodik német uram: de

hiszem Istent, még hamarébb kivesztik igy, csak még meg-

csapják egyszer! Munkácsi német erre gyün Gyór, Komá-

rora, vagy Bécsben, mar az unghvári is capitulait, úgy hiszem

együtt gytínek; hiszem inkább jobb lesz Gyórben zárnunk

ököt, hadd emésszenek! Erdélyben Orlai felesed-magával,

lovas-gyaloghaddal az dobrai passuson bément, Branyicskát

megvette, levágta az németet, Józsikával. Az szebeni német

Maros-Vásárhelyhez az két híd kózé szállott, s elhányatta

az hídakot mindenütt; meglátom ha az méltóságos Fejede-

*) Az Ausztria- és Styria-melléki németes határvidékeket érti.
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lemmel szólhatok, és disponálhatmik az operátiókrul: ha-

iiem ha magam ha felváltom kegyelmedet, akkor mehetne

arra kegyelmed; külömbcn lehetetlen hogy kegyelmed más

kezére aduá ott az dolgokot, mert hazánk nagyobb vesze-

delme forog az dologbau; mar kegyelmednek iryomdokát

nem volna kiuek ott követui. Az uémetekrül irja kegyelmed:

gyiiunekjha fizetiink; igenis,hadd gyujenek, s esak fizessüuk

iiekik. Ha nem lesz pénz: a dominiumokra, az mint mondám,

assiguátiókot kell adni, kiszedi magának azon az heitiis

falukon; minek kíméljtik? aunak se ura, se maga, se ma-

gyarsága uem érdemli; hiszem neo-aequisitiimimk az, soha

az mellettimk uem lesz szivesseii; ezerek az adai tirbarium

szerint is, hadd fizesse haesak azt is! Az ráczokot be nagy

jó lesz kegyelmednek maga mellé veimi: attul ijed meg bécsi

Ранг uram! Az íiémet peuig és graiiatéros az ráez elleu ma-

radjoii, iigy leszünk jól. Az deres ló igen beteg, ha meggyó-

gynl elküldöm, vagy jobbal váltom meg; szép mén-lovat

tartok kegyelmed számái'a lmisaiakban, magamnak is kettôt,

de uem oly szépek; kimetczetem, ha jó lesz. Bezzeg mar jókor

esnék az mènes s marha, mert volna hova hajtarnom, mar

Isten kézbenadváuUnghvárt; aztírjaazFejedelem: megajáu-

dékoz vele Murakozért. Szarka uram nekem is ir praeteu-

siójárul, committàltam is az administrátiónak végette; ouuan

semmi, Sándortul kevés; bizony nem az haszna, de nem-

beesiilésemet sajuálom. Ötvös Miklósnak, hiheto, elfogyott itt

az porissa, azért menue oda forrasztani; félek rajta: megsu'at-

ják az városok; én ugyan nem báuom, csak rendiben adjon

ki holmit kezébül, mert confnsió s nagy kárban haduá igy

itt az oeconomiát; uem neki való az ollyau tiszt az ki csak

elííbb-elííbb akar kaszálgatui, annak csak commissió s ex-

missio, uem inspectió kell; hallom meggyütt, beszélek vele.

Azt mondják, az kegyelmed ifjú elsó commissáriussa étczaka

nyitogatta az almáriumokot, ezüst- s arany- marhát íigy szedte

ki, nem hiszem: hirivel kegyelmednek; meghagyom: inqui-

ráljauak Bazinban s másutt, — megküldöm kegyelmednek;
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nem hiában nem kaphattam kézre az conscriptióját. Pozsoiii

Ricsán lévele miitatja bádgyodt voltokot; majd-majd tegnap-

elott felvetodött valaniely elleuüuk csinált mluájok, rettene-

tes lármájok vala; mint s hogy esett? nem tudom, s mennyi

káiTal? nem tudom még, de valóban megrezzentek, — azt tnd-

ták: mar az nyakokon vagyunk! Bajnócz ebül van, Huszár

urara Privigyén iszik; az hé\*iztiil akaratom eilen kezdettek

lövetni, és bumbát hányatni által az varón, s minap az bum-

bacsináló jó emberünket odaronták: elszakadt az mozsár, s

megblte; biaban berzenkednek azok, másként kellett dispo-

nálnom irántok. Nyitráuál jobban viselik most mint eddig

magokot az mieink, miolta az kegyelmed bozta németeket

oda-küldtem. Német rabokkal biztat kegyelmed, de ha az is

úgy lesz mint Oppersdorff? azért Tranu uram az landmarsalk

ir nekem, egy lovat igér érette, bocsássam ki, mert hót-sze-

gén; megírtam: nem lebet, nem rabom, s nem is szabadulhat,

mert kezes az kettoért kik bémentek; aligha oda nem ma-

radnak azok is; ir mellettek Eugenius, más rabokkal kinál;

jobb is volna rabokot szabadítaui rajtok. Az kegyelmed zsi-

dójáért 40 tallért igéraek, mást semmit. Nem hiszem, az czif-

rítsa kegyelmedet! Az kegyelmed dispositióján függ; sze-

gény az eb. Párdnczbort nem akaraak adni, azt mondják;

nines. Kis-Martonbul várnám az mementót, most még ideje

volna, az munkácsi s ungvári palotàkot kellene ékesíteni,

s Kálló se maradjon kopaszon; mindegy az füsti. Ezzel ma-

radok kegyelmednek köteles attyafia, szolgája Gr. B. Mik-

lós m. k.

XLV.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek.

Ezen oraban veszem Pápáral irott levelemet, melyben

látom kegyelmednek elég okát az jó resolutióra. Istennek

kegyelme megsegét bennünköt, csak ugyanis az Pasa-liad

el ne távozzék, kire az kegyelmed ide-való hadai fognak
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elsó okot adui, inert attul félek: eddig is általjüttek az Dunán

szökve is, csak hire legyen bar az utánna való nyomakodás-

nak! Miodazáltal talám Andrási István uram általmenetele

szívet ád azokuak is. Hiszem Istenemet, kegyelmed ha ver-

hetué öszve hadát, nieggátolná útjokot; de az igaz, hogy

csahretéssel leszen meg, mert szívet vett az ellenség. Majd

revocálja ótet is az bavarus, és így is raegsegéttetünk. Az

Fejedelem megindul maga is, magam penig megyek igye-

nesseu sietve vissza az hadak kozé; ott is miben legyenek?

az jó Isten tudja. Az több hadak is gyülekeznek miudenfelül

Kecskemét ésVáczhoz; illyen az vitíz játékja! Az lengyelek-

rül semmit sem ü" kegyelmed; hilietô: az bagázsiátok miud

oda van. Dominus est, Deus est, faciat quod bonum videbitnr

prae oculis ejus. Az rácz lesz most hamissabb, ha elveszi

az utat; nem bocsárja Isten veszélyre az maga népit! Taláin

Lévâig is hallok bizonyos hireket. Ezzel maradok, Gyön-

gyös, 29. Martii 1704. kegyelmednek köteles attyafia, szol-

gája — G. В. Miklós m. к.

Bezzeg mikor most kegyelmed Soprony felé által hát-

megül bocsáthatna erös portât: abbul várnék jót, mert el-

hiszem, revocáltatnék; gondolván az ellenség, hogy ismét

hátul kerül kegyelmed neki.

Rákóczi sajátkezü irása: Ezekhez egyebet nem ad-

jungálok, hanem kérem, ebbe meg ne ütkozzék! Az mely

Isten ezt az változást adta, el is fordíthatja. Andrási uramot

küldöm, magam is — hiszem Istent — utánna nyomulok.

29. Martii 1704.

XLVI.

Edes ocsémiiram !

Meg nem irhatom kegyelmednek, mely nem jó kedwel

olvastam kegyelmednek 29. és 30. az méltósagos Fejede-

lemnek irott leveleit, melyekbül értettem az Dunán által-

koltozését kegyelmednek. Nem kérdem okait, azokat is el-
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gondolom az kiket megirnya nena kiván kegyelmed. Igaz,

három volt az ellenség: de bárcsak Eszterház Daniel uram-

mal egyezett volna meg kegyelmed; míg az német utánnatok

ért volna, addig Siklóst megmentette volna kegyelmed cum

gloria. Az német hogy kegyelmed után menjen, bogy gon-

dolta kegyelmed? hiszem elitélhette kegyelmed: inneud is

félthette hátamegét, szakadozni nem szokott. Ime most Go-

dáék nem bocsátták által az Rábán, általment volt: vissza-

csapták; mind általszaladt az Rábán az uép, magábau recoli-

gálta magát. Árpásig Sz.-Mártonbiil rakva van. Pekri uram

is, míg ide érkeztem, mar egynehány ezer emberrel Csalókoz

s Pozsony eleit elfogta; Samarjánál tul sáuczot akart vetni:

elszállott Félben, ort hadta ágyuját is. Az nagy Istenért ké-

rem édes ocsémuram, ne engedjen kegyelmed holmi pusztai

tanácsnak, mi nem néz tovább az orránál; objecta movent

sensus, mint azelútt is mondom vala gyakrabban; praevideri

debent multa in bello, non solum fuinae cedendura. Pálfi

uram mellôl is elszökött az horvát; még sohult az Rábán

által nem hatott s nem is ment semmi, hanem Soprouban

van Andrási Pal: de nem hajol az ország. Most mar az sik-

lósi rácz bizony megtér. Az német Györtöl akár följebb,

akár alább nyomúljon elölünk: minden hajóink megvadnak,

rajta megyek. Sándor László, Vitnyédi s a többi mind el-

gyüttek, sohult semmi jó ember el nem állott. Mind csak

Györött van az német; Püspokinél széltében jar az portásom.

Pozsony felé az pórság eloszlott. Ha Pápán subsistait volna

kegyelmed, vagy fólment volna Sopronnak: úgy is közre-

vettük volna eddig az németet. Pozsonbul naponként gytin

közinkben az magyar. Csáki Tamásné asszonyommal Zicsi-

nek s többekuek sok cselédjek gytitt ki: ezeket igazán irom

kegyelmednek. Hitemre, Istenem kegyelmében úgy bízom,

mint akkor biztam, mikor Kis-Martonban volt kegyelmed,

még jobban! Minden szekerei kegyelmednek Sentén vaduak,

az többi Fehérvárott. Még Tatában is ben van Farkas Sándor

békével. Ráczot is eleget vágtak azolta. Az Krisztusért! re
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parálja kegyelmed hamar általjovetelivel az dolgot, mar az

méltóságos Fejedelem parancsolatihoz alkalmaztatván raagát.

Hitesse el kegyelraed az világgal azon jó opmiót, raellyet

vettek kegyelmedrül ! Itt most is úgy hiszik : kegyelmed por-

táz tul, — kit kivánnék valósággal llamar értenem. Es mara-

dok, Szombatbau, 5. Aprilis 1704. kegyelmednek igaz attya-

fia, szolgája GL B. Miklós m. k.

XLVIL

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek, mint

kedves ocsémuramnak.

Levelét kegyelmednek sziutén ezen oraban veszem,

melyból értem e mái napi estvére Mocsonokhoz való érke-

zését. Ha szintén fáradt is a katona: valóbau szükséges ke

gyelmed jovetele a hirre nézve; a németség ugyan még által

nem jütt: mindazonáltal ha kegyelmed ide a táborra valu

béjüvetelével megelözi az б koltüzéssét, sokkal többet tészen

mint ha azután jönne bé. Mivel pedig annyi számú haddal

nincsen a mint hire volt, hogy azért a híréhez képest alkal-

matossan lehessen kegyelmednek bejövetele, es számosab-

ban : csak azok kedvéért a kik itt vadnak, s netalántán mixst

gondoljanak, én vagy nyolcz lovas sereget kiszöktetek e

jovo étczakán, a kik kegyelmedet Sentéuél meg fogják vámi,

azokkal kegyelmed magát conjnng-álván, nevczetesb számú

haddal jöhet bé a táborban. Azomban Senténél gyalog pa-

rasztsag is van, ugyaninuen puskásokat is küldök ez étczaka

ki: ezeket is kegyelmed elrendelvéu, együtt az lovas ha-

dakkal mind béhozharja a táborban. Eképpen esvén kegyel

med bejövetele: hire elmegyen az ellenségnek, a ki most

Nagy-Magyar és Püspüki közt van; szándékozék a Dunát

általkotni Püspokinél: de Kopcsén avagy errefelé? még

nem bizouyos. Reménlem, kegyelmed számosad magával való

"Л
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clérkezését meghallván, vagy egy, vagy más felé útját csak-

hamar követni fogja, s ahoz képest alkalmaztathatjiik mi is

Isten litan következendo operátiókbau való disposítióinkat.

Magam is, Isten uiegadváu hulnapi uapot érneiu, jó regvel

eleiben megyek kegyelmednek, megszállétása eránt teszek

rendelést. Isten hozza szerencsésen kegyelmedet! Majtényi

mezöben 4. Maji 1704. Kegyelmednek kötelesseggel szolgáló

báttya G. В. MiklÓB ш. к.

XLVIII.

Kegyelmednek koteles szolgája.

Ezen embertül megértettem az dolgokot; az mint irám

úgy ceelekeszem, s kegyelmedet is várom szereueséssen.

Tübbet írnom nem akarok, mert sok paraszt-ember szava

csalt mar meg. Kcgyelmed vigyázzon magára: az ràez, hor-

vàt, miesoda tndom killyebb gyün, ha gyün holnap. Ezzel

Isten áldja kegyelmedet. Estve. 1704. 10. Maji. Kegyelmed

nek kész szolgája Gr. В. Miklós m. к.

Kiviil: Méltóságos generalis Károli Sándor kedves iïcsém-

uramnak ó kegyelmének adassék. P. H.

XLIX.

Ajáiilom koteles szolgálatomat kegyelmednek.

Most indulok, Barsnál az hldon tul megszállok. Hírem

solumnaii semmi egyéb, hanem Nemes-Oroszitul írja Szabó

Maté, bogy gyün; úgy hiszem ma Lévánál lesz; nines aii-

nak urja Esztcrgam felé. Szélt fogott az idevaló had, minden

falu rakva vele; jó lcnne kcgyelmed ha hajtatná s bíztatná

feljöttekor, hadaink gyíilekezetit hirdetve. Majd elhagyok az

portázókban, hátra maradjanak kegyelmed mellé, ha tanál-

kozik. line aceludálok ismét egy levelkét kegyelmednek,

ha nem keserétené ismét kegyelmedet; mert valóban szána-

Thaly: „RáWczi Таг." II kñt, 5
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kodoiii tegnapi levélbeii való keserñségén is kegyelmednek :

mindazáltal Isten akararjával ñera küzködik úgy látom ke-

gyelmed. Kivánok szerencséssebb pünkösd-napokot kegyel

mednek szívessen, és raaradok kegyelmednek, Czéténnél 11.

Maji 1704, köteles attyafia, szolgaja G. В. Miklós m. к.

Kivttl: Méltóságos generalis gróf Károli Sándor ked-

ves ocséniuramnak б kegyelmének adassék. Mocsonok ta

jan. P. H.

Mint kedves ocsémuramnak ajánlom köteles szolgálatomat

kegyelmednek.

En eddigis nem írván kegyelmednek, a volt az oka,

hogy az méltóságos Fejedelem tudósitasát nein vettern volt.

J6vén azonban éppen csak most б nagyságátul levelem,

melyból olvasom, bogy б nagyságánál is constál mar az né-

metségnek általinenetele: mire nézve az conjunctió iránt

megváltoztatván szándékát, maga is az hadakkal általkoltü-

zik az Duuán Forgács Simon ocsémnram utáu. Sort érkezvén

további confírmalo hireim Pálffi János uram elmeuetele

végett: reménlem, talám az szándéka, hogy valahol Ricsán-

nal magát conjungálja. Es így mindezekre nézve is holnapi

napon magam is innen ínegindulváu kegyelmed után, köböl-

kúti toltésen fellyül való völgyre, szógyényi út meliert levó

rétekre szállok, az hová kegyelmed tudósitasát elvárom : mi-

képpen progrediálliatott eddig? s ahoz az oda-való occurreu-

tiákról is infoimálui ne nehezteljen. Holott penig az holnapi

köbölkuti státióra bé nem érhetne kegyelmed lévele: holnap-

után Bánkeszii-e inviálja, ott talál iufallibiliter. Éltesse Isten

kegyelmedet sokáig jó egészségben! Kéménd, 23. Maji 1704.

Kegyelmednek köteles szolgája, attyafia G. B. Miklós m. k.

Legalól: Méltóságos generalis Károli Sándor úrnak.
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LI.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek.

Éppen hogy itt az bajcsi hídnál való megszállásomkor

egyszersmind Ujvár ala béküldtem volna: vettern kegyelmed

levelét, az accludált levelekkel együtt. Értem, hogy meg nem

induit Ricsáu, és Pálfi koltbzésére nézve kegyelmed subsistai.

Most veszem én is Luzsinszky levelét de dato 22; nem ir

egyebet készületinél. Ugyancsak lebetetlennek látom: Szom-

batboz gyújou mar hirimk nélkül Ricsáu. Pálfi hogy csak

annyid magával legyeu : uem hihetem, de ugyan nem látom

szükségét attul tartani, bogy általgyújon az Kis-Dunán;

mindazáltal majd mindgyárst elküldöm Szabó Mátét, íigy

valamely kocsi bajdút is Sentére, az mennyi kocsit kaphatok,

kegyelmed után; magamnak penig kimennem az gyalogság

s liai l ак közül nagy baj, uiert ma próbáltam s kerestem com-

mandóuak való embert: eonfusiót tanáltam. Mar ugyancsak

reudben veszem az itt maradó hadat is, és az újváriakot is

ez étczaka megriasztatom malmoknak s egyebeknek felége-

tésével; máskint is, moudják, csak 70 jó német benne, az tób-

bit kivitték; odament Ebeczki kéruyi, mulatja magát. Azt

mar kivárom, s ma mindencket rendben hagyok, s ugyancsak

hiszem Istent: ráérek Ricsánra. Otlik mit ir: megküldtem

kegyelmednek; immár azalatt elég lesz Szabó Maté hada

kegyelmednek, s én sem késem, hanemha Ujvárt feladják:

ugy megkövetem kegyelmedet, de nyirségi (?) talám uem

töltök üdöt rajta. Az német bizonyossan Fehérvár korúl jar,

íigy hozta Czeglédi, ki most gyütt ki Komárombul; más em

ber azt hozta: még csak tcgnap induit. Az bavarus két hét

alatt Bécsnél lesz, azt mondja Czeglédi; Forgács uramhoz

állott Hoivátország, azt mondja Czeglédi; eb higyje!... Ber-

csényi. — Szombatnak nem méltó azért complaceálni, hogy

Ricsánt váija; rosz, kutya-mentség az, megérdemlik: az réz-

bodzogánt az hátokhoz verjük.

5*
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Bezzeg rut állapot az mit P. S. ir kegyelmed; Шуей az

haniissag az embcrben! Jó lélekkel irora: az atyafiuság nem

engedett gyam'it lelkemnek cgyedttl, s nem más; eunek az

fatensnek csak titokban kell ezt tartani, és el nem tévedni :

Isten nem bocsátja az gonoszságot! De hitemre, csudáloin,

magát emliti kegyelmed; nem lebet, igaz, minden száját bé-

dugni, de részemrül Isten ne boldogítson, ha soba elmémre

is bocsátám kegyehnedrül: de nem mondbatnám azt errül,

kirül az kérdés. Hitem, lelkem tarrja: én nem mentem, sem

oltalmazom, azért veszszen, bogy vérem; de praevideáltunk

mar s provideáltunk is errül, az mennyiben Erdélyt látja,

mert oda nem megy (Forgacs). Ezzel maradok, bajcsi híd-

nál, 25. Maji 1704. kegyelmednek köteles attyafia, szolgája

Gh B. Miklós m. k.

LII.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek.

Ugyancsak rátartanak mar kegyelmed levelei; ma is

szintiu az tábort mcg akarváu szállítani, érkezék Domabidi

uram kegyelmed levelével, melybül értem Pálfinak Pozsony

felé való úrját. Ricsánrul penig semmit sem hallani. Ebez-

képest még semmitsem mxilattuuk el; Isten rea segít töb-

bekre is! Miùrt mulatok ittV mcgmondja Domabidi uram; egy

napot még rea szánok, lia szükséges nem lesz mcnetelem,

mert Szabó Maté elbiszem mar ott van kegyelmednél; az

gyalogság is Szeredben négy zászló-alja. Uj hírem nines

egyéb az tegnapinál. Lengyelországban nagy az háborii,

de Kassa nôszik: Orosz Pal akarja venni Judex Ciuiae-né

asszonyomot. Nagy-Szombat iránt míg kérdésére felelnék

kegyelmednek: addig vége lesz, véghez is megy az já-

tékja, mivel mar elküldött kegyelmed tromphot kérnyi. Azt

kivánja kegyelmed, ki ne vegyem kezébül: hiszem még ke-

zére sem vette kegyelmed; az virgást ha nem is, de ferulát
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jót érdemlenek. De magam is rá érek még, úgy hiszem, az

melegére. Ha mi portása van s érkezik kegyelmednek Ri-

csán felül, tudósítsou; csak szeretném niegjátszani vele itt-

kinit amugy távúrúl iudulva. Ezzel maradok, ondódi, újvári

niezobeu, 26. Maji 1704. kegyelmednek köteles attyafia, szol-

gája G. B. Miklós ш. к.

LUI.

Ajánlom szolgálatomat kegyelmednek.

Kegyelraed levclét vettern. Azt lelietetlen combinative

elhiimi, mai" is Komáromban legyen az német; de biszem

badd legyen, s nem röptil el onnan mindgyárst. Báresak az

hídhoz való készületet ha látta lehetösnek kegyelmed: pa-

rancsolt volna Vatainak. Gútára elküldtem. Ma beérkeznek

az várott munítióval liozzám, s elhiszem, lcsz is bizouyos

hírem. Még holnapig innen is kinnitatja magát Pozsony alatt.

Noha nem tndom, mint fog rea érkezhetni kegyelmed: de

talám azért nem fog az Nynlasra sietni az vizek közül, hogy

szomjjal ne haljon, minthogy azzal biztatja kegyelmed ma-

gát. Igen soknak tetszik kevés üdó kegyelmednek, bogy

még esztendö sines az mi megvénitette kegyelmedet. Meg-

oszíd az ember, lia maga gondol s keres but magának.

Kegyelmed mondása: az ördög gyöz mindent szígyenleni;

bizony, inkább mondbatni: mindenen torödui! — Ezzel mara

dok, 7. Junij 1704. kegyelmednek jóakaró attyafia, szolgája

G. B. Miklós m. k.

Kivlil: Méltósagos generalis Károlyi Salidor kedves

ocsémnramnak ö kegyelmének adassék. Boi. Ubi. P. H.
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LIV.

Ajánlom szolgálatomat kegyelmednek.

Az kegyelmed levelét vettern. Értem az készületlensége

miátt az hajóknak, késou való koltozését kegyelmednek. Azt

gondolváu: rea érkezzék kegyelmed, en béküldtem; ma Po-

zsony alatt volt is lármájok. Ha az kirek valóságát ki nem

tamxlhatjuk: nehéz az reflexió, mert ha Györ felé gytttt For

gács uram, hihetö, kivántatik ott az conjunctió. Elhiszem,

kegyelmed talám Godával még szemben akadt, kit küldtem

Forgács uramhoz. Ma még elvárom az munítiót, tovább nem

mídatok. Az árva hadát nem tudom minek emlegeti kegyel

med, mert talám egyik sem mostohája kegyelmednek. Az

fóld népe az Csalókozben, скак elhiszem, ha magát nem fél-

tené otthou, s máshova mehetne: kész volna az tolvajlásra.

Értem én kegyelmed irását, értem is mire való: de nem

kivánom mulattatnom pennámot. Az méltósagos Fejedelem

póstája gyütt, kegyelmednek is hoztak leveleket, kiket ime

megküldtem, hogy hamarább vehesse. Várok azomban sze-

rencsés jó híreket kegyelmed operátiójárul. Maradván, Nagy-

Fodémes, 8. Junij 1704. kegyelmednek köteles attyafia, szol-

gája G. B. Miklós m. k.

Kivül: Méltósagos generalis Károly Sáudor kedves

ocsémnramnak ô kegyelmének adaesék. Ibi. Ubi. P. H.

LV.

Ajánlom köteles szolgálatomot kegyelmednek.

Ma hajnalban hallottam vala, mar az készülo «tan, hirt

Forgács uramrul, niellyet mar megindúltomban confimiált

kegyelmed lévelo. Kire nézve in omnem fortunae casum

Ebeczkit maga és Szabó Maté hadával altalköltöztettem, hírt
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tevén Forgács uramnak elöre; ha rea érkezhetnék, legyen

segítségére. Meg vala hagyva, hogy legyen reflexiója ke-

gyelmedre, ha casu quo arra tanált volna térni kegyelmed.

De inkább akarom ezen diversiót mellyet mostaui Kortvé-

lyesrül irott levelébül értek kegyelmednek, kiváltképpen az

póstáuak elfogását. Ma láttattak az tüzek, születése napja

ma vau az császárnak: beillik tttzimesterségnek az gálálioz!

Pozsomban elhiszem az félelmet, de ugyanis az gyoritñl fíigg,

kinek — hiszem Istent — eddig vége van. Meg vau hagyva

Ebeczkinek: semmitsem késsék, hanem ha vagy rea nem

érkezik, vagy casu quo recipiálja raagát az német, azonnal

megtérjen, hogy innen is uyulhassunk vagj ellentállásához

Haisternek; kire nézve szorgalmazom az hidat, és két rév

kozé: az tamásházi és az magyari kozé szállottam. Balogh

István ujobban megyen némettel, hajdúval, taraczkkal az

seprôsi révben, noha azt most nem félthetem. Eppen most

gyütt meg Balogh Istváu uram Gútátul, hol az sánczot el-

nyerte, és egy taraczkot hozott tollök. Isten jó kezdetnek

engedje jó végét; és kegyelmednek is sok szerencsét, kivá-

nom szivessen. Maradván, Tamásházánál, 9. Junij 1704, ke

gyelmednek köteles attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

LVI.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek.

Mai levelem irása után vettern Forgács uram levelét.

Az mieink vadnak Pérnél, és az német Sz.-Márton feliil az

liegy alatt. De az elmiílt éjjel—irja—megyen azRába mellé,

liova? elhiszem kegyelmed tudja, ha meg nem mellózte ke-

gyelmedet Lahaucz Miklós uram, kit kegyelmed eleibeu kül-

dött Forgács uram. Engem is Istenért kér: kegyelmed con-

jungálja magát ! Mar Ebeczki oda van eddig, tul valahol. Ha
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kegyelmed is mcgegyezik, и (Heister) mégis elballag: nagy

raunka. Elhiszem penig, raár is Gyorött van. Azért hacsak ütkö-

zot nem lebet, s erre gyün inkább az Csalókozuek: ott semmi

liasznot nem teszen kegyelmetek. Kérem azért, legyen az-

iránt reflexiója kegyelmednek, az mint beszélgettünk ezekrül

az dolgokrul. Mcgirtam Forgács uranmak is: ne is tartóz-

tassa kegyelmedet, hacsak iltközetnek ott módját nem lárja.

Várom azért óhajtva tudósitását kegyelmednek. Maradok,

Tamásiuál, 9. Juiíij 1704. kegyelmednek köteles attyafia,

szolgája G. B. Miklós m. k.

Balogh István elment az seprósi révbeu gyaloggal,

ágyuval.

LVII.

Ajáidom köteles szolgálatomat kegyelmednek.

Vettern az kegyelmed lcvelét; köszönöin bogy tndôsitott

kegyelmed illyen változó liirek között. Hacsak meg uem sza-

kadozik az hadimk: ebbül még jót várok, mert ezen tamil

most, és neki-keseredettségének kimutatja az szegény ma

gyar zsengéit. Elhiszem, mâr elültanálja ezen portám ke

gyelmedet, kivcl Forgács uram kovetjét késértetem. Ha ki-

tanulhatta kegyelmed hollétit: kérem, igazítsa útban. Az reven

nem kell busulni; el is várom kegyelmedet, hacsak az mint

ma hozák az uémet megtérését helyében, és Forgács uram-

nak ismét nem messze szállását Gyemeréhez az Bakou felül,

kegyelmedet meg nem tartóztatta. Igaz, bogy had ott elég

volna ezen németnek elfogyására; csak Isten kegyelmében

legyünk: megfizet még ezért is az többivel német nram!

Mert ez nem csuda az hadakozásbau. Ezzel mai-adok, Szar-

vánál, 14. Junij 1704. kegyelmednek köteles attyafia, szol

gája G. B. Miklós m. k.

Kegyelmed ráezok eilen való szereucséinek itt nagy az

hire; csak az is nagy jó.
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Kivül: Méltósagos generalis Károly Salidor kedves

ocsémuramuak o kegyelmének ad.assék. Cito, cito, cito, citis

sime. Cito, cito, eitius, citissime. P. H.

LVHI.

Ajáiilom köteles szolgalatomat kegyelmeduek.

Vettern kegyelmed levelét: mar magát vártam vala ke-

gyelmedet. Isten itílcti rajtuuk, bogy mindgyárst így oszlik az

liad. Az Isteii jól adta hogy kegyelmed illyeii köuuyü-szerrel

tul vau, nekem ugyau igen nehéz, elitélhcti kegyelmed sok

okát, kire nézve nem írok többet. En által nein költöztem,

ист is bocsáttam egyebet portásoknál, kik megtértek ugyan

békével, hanem az kiket tegnap kiddteni kegyelmetekliez

Forgács uram emberével s Miháltival, az mint értem ezeu

kegyelmed levelét hozó embertül, eddig elérte kegyelmete-

ket. En innen semmit el nem múlatok, kegyelmetek is niiu-

deut rcparálhat; csak azon kérem kegyclmedet: ha lehetnc

Austria felé kellene nyonrídni. Akár merre menjcn az né-

met, csak felmenjen; hiszem, az rácztúl semmit sem félhet

kegyelmetek. Az uéniet nem éri: csak Soprouy és azontúl

Austria felé portázzon kegyelmetek, hadd uyomúljon ¡iz

merre szereti felfelé, hadd adjon bizodalmat is még az nep-

nek; kegyelmed jelenléte fogja igen bíztatni az országot.

Azalatt, úgy adja Isten, Ebeczki urammal is megegyezhetik

Icegyelmed: mert azokot fid nem veri az Fejedelem bizo-

uyossan. Megtér portázva azokuak minden kedvek. Elhi-

szem, Pápának boesát azon német lovas-hadat, s ream nézve

is itt is marad. Még ugyau helyben van, mert egész eddig

ollyau hír foly köztünk, hogy eleibeu szállott ismét az mi

táborunk, s c> is helyben van; hanem ez éjjel hozák, hogy

bizouyossan az Rabán sietve költöztette által szekereit. Ha

bar az Tókozuek s liábakoznek megyen is: ugyanesak ad

utat, hogy az passusink ha nem együtt, másutt fclszabadúl
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nak jobbaii innen; ha penig nem megy: kegyelmeteknek s

Forgács uramnak egész módja lesz az portázásban. Lehetet-

len föl vagy megszorítani ott az hadat, kit kegyelmed maga

jobban tud, — mert mar erre bátortalan úgyis feles haddal

költözni, míg mar killyebb nem száll Gyortríl az német.

Számintalan hamis itt az hír, elhiszem ott is; kegyelmedet

szivessen szánom ily alkalmatlanúl való létiért, de úgy hi

szem: most mutât Isten kegyelmednek módot az istentelen

nyelveskedöknek meghamisítasara, — kire az Isteu segítse

kegyehnedet! Csak az correspondentián busulok legtöbbet,

máskínt, hiszem Istent, mindent jól ád. Ezzel maradok, Szar-

vánál, 14. Junij 1704. kegyelmednek köteles attyafia, szol-

gája G. B. Miklós т. k.

Rettenetes rút rémillésnek kell most lenni tul, az mint

látom kegyelmed irásábul; de hiszem Istent, megtér kedvek

csak harmad-uapra is, kegyelmed által. Ha nem együtt, má-

sutt lesz nekem untalan révem; itt erös istrázsákot hagyok.

LIX.

Ajánlom köteles szolgálatomot kegyelmednek.

Mar hannad ízben küldöm irásomat kegyelmednek, ha

ezt is vissza nem hoznák, mint az többit. Mégeddig semmi

hirit bizonyossat nem érthettem kegyelmetek hollétinek: ha-

nem most tegnaptúl fogva beszéllik kozhirtíl, Soprony alatt

lenni kegyelmeteket. Bavay Mátyással elküldtem vala még

mindgyárst akkorban Mibályfi Ferencz uramot, nem kétlem,

regen megegyezett. Kegyelmeteknek mégsem joven hire:

Bódit is elküldtem iras nélkttl, mert mar akkor elñttünk fe-

küdt az Bordácsban az német; tegnapelñtt megiudídt egész-

szeu, 6s az Lajta mellett Hegyeshalom tajan telepedett meg

mindkét felül, közben a Lajta. Gondoltam hogy Sopronuak

megyen, késszenvólt nyomában-meiw badam: de megtartóz
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kodott, mind tegnap, s mind ma helyben maradt. Mar nem

lehet diversio nélkül hadnom ismét Austriát: mert minap fel-

verte Viukler Nikispurgnál táborát az németnek; vagy 300

lovassát vágtak öszve, minden táborjokot elnyervéii, kire

nézve, éppen most jovéiiek híreim: berzenkedui akamak. De

Isten kegyemíbül tesziink arrul ! Magam csak úgy kívántaní

köz-helyen lennem, bogy érthessek kegyelmetek felül bizo-

uyossat. Az horvátság haza ment, az ráczbau is kevés ma

radt mellette ; immár az Simonytomya tajan gyult ráczot is

megvervén, kit az méltóságos Fejedelem ir, s elhittem, ke

gyelmetek is vette б nagysága disposítióirul való paraucso-

latját: csak várom mar óránként jó hírit kegyelmeteknek.

Ebeczki István urammal az mennyiu van kegyelmetek—fel-

fóldi ésDunán innen valók— egész tabor; ahoz eddig több is

érkezhetett. Kivánok minden szerencsét kegyelmeteknek, és

maradok, Samarja, 24. Junij 1704. kegyelmednek köteles

attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

Kivül: Méltóságos generalis Károlyi Sándor kedves

ocsémnramnak ó kegyelmének adassék. Ibi. Ubi. P. H.

LX.

Ajánlotn köteles szolgálatomat kegyelmednek.

En Isten kegyelmébül ma ide érkeztem, s majd Isten

kegyelmébül ha lehet általmegyek az Dunán, és leszen arra

gondom: ott is az vizek el ne rekesszenek egymassal való

correspondentiátul. Az hadakot mind innen hagyom, mei*t

úgy látom, az üdö is úgy akarja. Jöve mind portas s mind más

által való hírem : az pmkki német mar kivitette vala álgpiit,

de ismég visszatért, és van most 300 szekere; nem rndom

késziil-é, vagy elsóbeu praedálni akar? Azért is hadtam oly

orderrel, hogy az ittvaló hadak, ha mcgértik— kik itt Jandor
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fon és Körtvelyesen leszuck — hogy kegyelmed jühet: tehát

azouual Sáudor Istváu és Tyrpacsek egyezzeuek meg ke-

gyelmeddcl. De raivel iukább hiszem, hogy erre az utak

kegyelmedet idc nem bocsátják, liauem Soprou felé kell

memiyi kegyelmednek, és az német így elháuyva meg uem

várja kegyelmedet: úgy is az conjunctiót véghez viketik,

nyomulváu utánna az többinek, vagyis az uémetnek. Nekem

penig mar miut lebet az vizek miátt operálnom, az jó Isten

tudja. Ha magam által uem mebetek: bárcsak gyalogot ho-

zatbatuék által. Tudom, mar nem éri levelem kegyelme

det Pápán, és várom todósitását kegyelmednek. Maradván,

Rajka, 29.Juuij (de bibásan Januarij helyett) 1704. kegyel

mednek igaz köteles attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

Kivül: Méltóságos Károli Sándor generalis ùruak, ked-

ves ocséjnuramnak б kegyelmének adassék. Papa, Kapuvár.

Másikfelol: Kajdacsi uram! Ezen levelemet küldje az

úr ntán. Más kéz: Ovari biró küldje Szeut-Miklósra. P. H.

LXI.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek.

Ezen szempillantásban szállok le az lovamrul. Ugyan-

csakaztvárta talám az jég,hogy általgyújek: mert mindgyárst

kezdett az essö esui. Még ugyan az jég jó volna, ha meg nem

rontja az essó, de mivel megindult, hacsak meg nem tolódik,

elmegy; mar Püspokiuél tiszta, Nagy-Magyarnál ma bomlott

tel, Félnél is mind tiszta. Mar éjjel-nappal rajta. leszek az

bajókou. Balogh Istrán s magam 4 serege Tirpácsesal till

rekedt, kiknek oly ordert adtam, az mint ma is megirtam,

hogy ha kegyelmed általgyühet erre, vigyázzanak kegyel-

medre, és conjuiigálják magokot. Rétei is oda van vélek.

Holott peuig az német elnyomulna: ugyis Sándor Isrván
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Tirpácscsal kegyelmed utáu menjeuek, az többi Pozsony

dein maradjanak, mig általverekedhetnek. Talám ez ntolsó

levelem jéghátou kegyelmedhez , — kéreni azért kegyel-

metlet, umtassa meg most egyszer maga örökke böcsülendö

magyarságát! Sokat tehet most kegyelmed haza и к javara:

széllyel van az német. Rosszak ngyan az útak; csak valami

rosz helyre ne szonüjon kegyelmed. Diák Fereiiez talám

otla-szoríilt б is valahova, ha általgyütt az Dunán, az mint

irja. Sokat gondolkozom: mi az oka, hogy az ágyúkot el-

vitték vala Bées fêlé, s megtértek vélek? Hamburgi (Ham

burg) német kint Prugnál (Brück) istrázsát tartott, egyne-

hány lovast; egyet az mai portásink megültek bennek. Nin-

esen annyi eszcm: el tudjain gondolui, hanemha valami hír

teretette volna meg ököt az álgyúkkal, avagy ha valami

segitséghez bízik. Fiseméunél (Fischament) új gyíílt hada

van. Az szekerekkel bizony portázni nem fog, hanem el-

megy valamen-e. Meghadtam: hadainkot hogy meg ne szo-

ríthassa, vigyázzanak, s inkább, ha nem állhatnák, menje-

nek Kapuvár felé mind. Noha éu elhiszem: ha meghallja

Sopron kürül való járás«^,t kegyelmednek, fellyebb indúl,

hacsak, megállani nem akarja. Ellenben most tudja: suecur-

susa kegyelmednek nem lebet, megmutatja mit tehet. De

hiszem, csak Isten engedjen öszveverekedni, kegyelmednek

nines mitül félui ! Két jó nemes-legény katonája gyütt most

и ngyan az étezaka Forgács nramtul hozzánk, mondják: ké-

szül az német, Kopcsént hin-eli, de nem hiszik. Forgács német

ruhában öltözik — íigy mondják — és az magyarságot akar-

ják az francziára vinni. Még az éjjel póstát expediálok az

méltóságos Fejedelem ntán, sürgetni fogom kozelétését ö

nagyságának, noha mar most lesznek az fold fagya miatt is

legnehezebb utak, három-négy hét múlva; adja Isten, ne

legyenek az vizek kegyelmednek is akadályára. Bizzunk

Istenben, eddig is szent kegyelme megáldott bennünköt. Ko-

máromiak követeket akamak küldeni hozzám; úgy én is

miiidenesttil kimehetek az Csalókozrül: mert innen mar sen
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kinek sem árthatok másnak, hanem tul kell raiiident elkö-

vetni, hacsak kegyelmednek succursus пеш kell. Ezzel ma-

radok, Samarja, 29. Junij (hibásan Januarij helyett) 1704.

kegyelmeduek köteles attyafia, szolgája Gr. B. Miklós m. к.

Kivttl: Méltósagos generalis Károly Salidor jóakaró

uramnak ö kegyelméiiek adassék. Kapuvár. /^ito /"\ito

itius

'itissime.
P. H.

Cito /Nito

ito I itii

ito \Jitis

LXII.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmeduek.

Branik uram meghozá az soproni kóveteket, mellyekkel

beszélletteui, meg is arestáltatám, mivel csak elhiszem hogy

ide is, oda is küldték embereiket; eimek Ocskay az oka,

mert ha o nem kalandozott volna hátra Köszeg felé, hanem

igyenessen inkább Austria felé portázott volna: az varos is

bátrabban megmaradt volna resolutiójában. Immár ez meg-

van. Bíztatják ugyan magokot az városiak, hogy ha eröt lát-

nak: az kilstí-városiak elpártolnak az belsútñl; adja Isteu,

de azért ugyan úgyis csak nagy akadékot hoz az belsoknek

megszorítások, kibeu sok becsuletes föember is vau. Igaz

ugyau: sokálig nem tarthatják, de Kis-Martouban is, úgy

Feketevárosou, Széleskuton is vadnak uémetek: lehetetleu

ne blztatták volna segétséggel okót. Es így, ha mar Isten

kegyelmeteket öszvehozza is, s az mint isinét essore fordul-

ván az üdö, Kapuváitul nem fog az Hanyságra mehetni

kegyelmetek: ugyauesak Soprouuak kell menni. Ha akarja,

megsegétheti , kegyelmeteknek is ellentállhat az elleuség,

kit ha jó erövel lehet kegyelmetek: kivánnék is szivessen,

Isten hazánk szerencséjére megáldhatuá kegyelmeteket! Ha

penig eleiben nem megyen keg)Telmeteknek: teliát föllyül

keríthetné uéniet ш-amat, kinek statussát meg tudja Sándor
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István uram mondaui, mivel Jandorfrul ez elmúlt éjjel Pruk

mellett folverték az labanczokot, el is hozának 7 rabot, vág-

tak is valamellyet. Ugyau többi között, az ki szegén Csáki

István Judex Curiae игаш secretáriussa is vala, Csútyt fog-

ták el; mondja, hogy egyáltaljában Pálfi János uram nem

mutatta elraeuo szándékját, noha mikor általmentek vala a

hajdúk: uagy hír ment vala közikben, hogy én Hamburg-

uak, s kegyelmed Pruknak akar ütni egyszersmind, s igen

meg is rezzentek лга1а, sot étczaka Höfflainhoz Viarthoz

(mert az uem Prukbau hauem ott mellette való faluban van

szállva) szaladtak valaHamburgbul az németek mind: de ki-

menvén Pálti uram, visszapirongatta oköt. Ellenben az is

igaz, hogy az álgyúkban csak 4-et hadtak, az többit Bées fêlé

kuldték. Hadok egyéb nem érkezett Slik bagázsiájánál, es

az dánus 5 compâuia érkezett Hamburgban az Parait regi-

mentjéhez, de azt mondja: az rosz, tanulatlan had, s az

dánus is uem derék. A mellett holmi paureket öltöztetnck

fegyverben Ausztriában; Soprouban, Kis-Martonban,sNémet-

Ujhelybeu is afféle ment. Nem tudom mikint fog most mar

kegyelmed hajdúja az vizes havakban niehetni? jó volna ha

szekere lehetne, es hiriért is, ha álgyúkot nem leherne, leg-

alább lajtorjAkot hurczolnának kegyelmetek után. Bezzeg

mikor insperate Viard uramat megtithetné az faluban ke

gyelmetek, míg felkászolódnék Prukbul: megesnék az vasar!

Tudom bizony, kiütne mindgj^árst Pálfi uram segétségre; azt

csak késszen kellene várni oly rendelt jó ezereknek, kik

meg se mozduluáuak addig lesbül, avagy fenálló helyekbiU.

Az én üilmaradt hadam niegzajdùlt; most küldtek által hoz-

zám, hogy bizouyos hrrek gyütt, mivel ki is volt ma is éppen

Kortvélyesig recognoscálni, Nizsideniil is megüzenték: bi-

zonyossan rajtok gyün Pmkml; csak által akarnak ide

gyünui. Eléggé boszonkodoni, mert sok kart tesznek, szivet

adnak az ellenségnek. Ha rúlmai-adnak, s kegyelmednek is

hirit hallják: ugyancsak két felül fog tartani az német. Meg-

hadtam: inkább mindenkor étczaka hol egy hol más falu
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baii mcüjenek, hogy ne is tudnák iuások : mikor, hova men-

nek? De mi haszna, mert az egyeledctt had, jó fejek nines

raagok közt; Balogh István нет tnd mit tcnui, és így Kapuvár

telé uyomúlva csak elmegy kegyelmed utáu. Salidor István

uram Tyrpaesekkal, kiuek is az némethajtó passus mellett

igen elment katonája,s aztöbbi hol fognak kalandozni? avagy

általgyünnek? ök tudják, mert magok eszin kezdenek jámi;

de mindgyárst vánnegye-kapitan uramékotárestumbanhánya-

tom itten. Ujobban is vettern Ordódi levelét; irja: kémje

nieghozta, ismég készíílnek Szakolezára, az hol mar van 1000

hajdúja jó, az többi lineaban az falukon. De Olomucz (01-

ratitz) felül hallani valamely segétséget, kit nem hihetek

egyébnek pórnál; a mellett ötödik háztúl egész Morvábul

hozzák oda az népet. Valóban gyííti ó is az mint lebet,

mert Szakoleza alatt is hogy volt 5000 ember, úgy hiszik,—

én nem! Még ugyan az mí hadunk szaporodva sines annyi.

Megírtam: az bazíui hadat is oda-vegye mikor kell; söt ha

az Balogh István hadai általgyünnek: aligha oda nem küldök

jó csapást tenni, mert Pozsonnak bízom holdolásához, csak

általniehcssek az Dunán, hogy ide ne rekedjek. Most az

révekre elküldtem mindenfelé, vágják, mar ma nem gyühet-

tek sohounan bé az Kis-Dimákon. Azalatt Komáromnak

küldenék ürümöst. Ugyan csak ninesen kegyelmeduek az én

succursnsomra most szüksége, ha oszveveheti hadát; én is itt

az mint lehet iparkodom. Somogyi nramra bízom czen pas-

sust, és az Szigetküzt Gyór eilen. Komárommal végzek

valamit, itt lesznek kovctjei. Az mint ma is kértem ke-

gyelmcdet: pro aeterna nomiuis gloria, édes nenizctünk di-

csóségét viselje mag^a elíítt kegyelmed, édes oesénraram!

Isten mcgáldja kegyelmcdet. Fax peidg maradok, Samarja

30. Junij (Janiiarij helyett) 1704. kegyelmeduek hoteles igaz

attyafia, szolgája Gr. B. Miklós m. k.
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ьхш.

Ajánlom köteles szolgálatomot kegyelmednek.

Ma veszem igen kedvessen két rendbeli levelét kegyel

mednek, egyikét Sárvártul 1. Julij, masikot Körnendrül;

melybül is minapi kegyelmetek szerenesés és dicséretes ac-

tussának relátióját értem bövebben, s nagy hálákot méltó

adnunk Istennek,— àz mint is holnap megtartom az Te Deum

Laudamnst; mar is megírtam mindeiiüvé. Rátkai, ki is holmi

levelekkel megyen érsek uram utáu, azt mondja: Styriában is

vettek meg valamely várot; hihetem, azon kegyelmed által

küldött porta. Úgy látom mindazáltal irásábul kegyelmed

nek, hogy úgy itéli, hogy mar felszabadúlt az passus: de

Haister nem Nyezsideniél, hanem az rajkai és jandorfi ré-

teken fekszik, ahol mégsem gázló az Kis-Duna, és így ke

gyelmed elbidje: untalan barran jar az óvári és sz.-miklósi

német miatt az utazó az ö részekrtil, de az szigetközi embe-

reu kivül ritkán látni innen. Eleget mesterkedtem benne,

bogy Varga Istókék mehettek volna utánua kegyelmednek:

de mivel éppen senki meg nem tért azokban kiket oda kül-

doztem, csak nem adta módja. Ma kivárom Szombatbul ököt,

Mihály IMákkal; azou leszek: ne késleltessem, ba az Kis-

Dunán meg nem akadnának. Egész eddig még azt sem igen

tudbattam: bol jar kegyelmed, s ki bol van kozííletek? Az

kegyelmed bagázsiáját miolta Samarjátul visszaküldte ke

gyelmed, azolta általment az Vagón. Jékei egyszer mutatta

meg magát; oda-faluznak Sopornyi kürül. Mar a végre hi-

vattam, ba nem gyünnek. En bizony bozaíom Jékei uramot

hanemgyün. Hogyba alkalmatosságom lebetue az általszállé-

tásban: nem múlatnám el, örömöst elküldöm, csak lebessen; de

az Kis-Dunán usztarni nem lehet, s addig nem is, míg Haisz-

ter el nem nyomùl; ma hozák: megindídt ma Gata felé,

talám fclmegy a Förtö mellé valahova. Itt igen híreséti,

nyomtatja az német: ö verte meg az bavanxst, 18,000 ember-

Tlialy: „Kukúczi Tur." П. kôt. 6
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bill nem sok maradt, de sok derék generálisok vesztek,

Princz Luis sebben vagyon. Nem is az egész baváriai és

franczia corpussal volt penig harczok; tudom, mar tudja hir-

detéseket kegyelmed. Mi is azalatt hogy nem egésszen

henyéltünk, megirtam kegyelmednek; ugyan merem imia:

1500 németnél többet vagtak egynehány portan. Azomban

az német is hogy ne henyéljen: Bajnócz ala és Nyitra ala

küldtem, Bajnóczot bumbardéroztatni akartam: de feladta

magát mihelt látta. Most Trencsénhez küldtem, Nyitrát is

bezái'attam; mar egy hét Nyitrának is az terminussa; elcsa-

pom ezeket Isten kegyelmébül lab alul. Az méltóságos Feje-

delemnek micsoda dispositiói vannak, elhittem tudtára van

kegyelmednek. Pálfi János uram még Pozsonban van, de

aligha el nem megy Rabata helyében; adja Isten: jusson

tánczára! *) Ocskai katonáiban ide bizony semmi sem gyütt,

bar kérkedjék vele, ha megengedik neki, de inkább hiszem:

Papánál lesznek. Hallom J .... val volt háromszáz katona

itt az Duna köriil Sz.-Miklóstúl; de nem gyühettek által,

úsztatva gyütt egynehány, az tóbbi jó nyereséggel megtértek.

Hiszem csudállom Niczki Sándort, hát most hova lett? Töb-

ben is most, elhiszem, az kik lebegtek is, megbátorodtak ke

gyelmed szerencsés actussával. Haisternek kegyetlen dögös a

népe; segétségére gyütt valamely gyalogja, nem több ezcr-

nél s annyi sincs. Az mely Raba .... járta, mar megegye-

zett Ricsánnal. Holnap többet írok, azalatt szolgálatomat

ajánlom. Ebeczki uramnak s több tiszteknek éppen most

keresték öszve az lajstromokot az Ricsán nyeresége osz-

tállyára. **) Volt gondom rea, hogy panassza ne legyen ke-

*) Rabata seregét Károlyi ez idotájbau verte tönkre Szent^Gott-

hárdnál: ide czéloz itt is, fontebb is Bercsényi.

**) Eics'uu es. tábornok szintén ez idotájbau veretett meg Szomo-

lyíln alatt Bercsényi hadai által, maga is rabul esvén, több mint 4000

embere s összos tábori készlete elvesztével. Ezen nyereségre vonatko-

zik itt Bercsényi.
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gyelmetekiiek. De az vadkerti nyeresége kegyelmednek *)

miben van? uem tudom, inert kegyelmed kótyavetyésénél

van. Ezzel maradok, Nagy-Magyamal, 12. Julij, 1704. ke

gyelmednek köteles attyafia, szolgája Gr. B. Miklós m. к.

A level boritékán: Méltóságos generalis Károlyi

Salidor kedves ocsémuramnak ó kegyelmének adassék. Ibi.

Ubi P. H. *+)

LXT7.

Nagy-Magyar, 14. Julij 1704.

Ajánlom köteles szolgálatomot kegyelmednek.

7. és 11. kolt leveleit kegyelmednek egyszersmind most

vettern, minap is kettöt, mellyekre elhittem eddig vehette

válaszomot kegyelmed. Ezen magyar relátió aunyival ked-

vessebb, bogy többen értik, s többet is tart magában: de

az említctt novellákot kifelejtette kegyelmed az acclusábul;

bogy azért mar felszabadídván az passus auuyira, hogy

leveleink járbatnak, kérem is kegyelmed gyakran írjon, s

másra ne is támaszkodjék aziránt kegyelmed. Szintín ma,

cum summa solemnitate, maga kegyelmed böcsületessebben

nem vihetné végben, az mint kegyelmed jó emlékezetivel

aduuk Istenünknek hálát itt az táboron. Eddig azért halasz-

tottam, bogy hadd folyjon praevie hire, és az sok hamis hir

közt lebegô nép véletlen lovéshallásokra meg ne rezzenjen.

Holnap Nagy-Szombatban az páter jezsuvitaknâl lesz meg-

tart\ra magam jelenlétiben. Isten adja: mar Haister lelkéért is

*) Károlyi Bées ala ütvén, a császári vadaskertekbe is behatolt;

az itt leölt párduezok borei s a laxeuburgi zsákmány stb. értetnek

e nyereség alatt.

**) A level rendkivfll szakadozott lévén, némoly helyiitt lehetet-

leu elolvasni: innét a néhány bizag.

6*
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iraádkozhassunk, ki is, az mint irám, nem sok szaporodással,

s két aunyi fogyással mászkál fellyebb-fellyebb az Lajta

mellett, mint az czövökös 16 füvelleni. Most Gátához szállott,

az hol egésszen elbízván magát, vigyázatlanul van; csak

elhiszem, az pórok hitíre bízta vigyázását, s gondolja: meg

nem lehet hire nélkül lopni. Ha hozzá férhettem volna az

víz miatt: eddig egynehány ezer lovassal magam birivel

megpróbáltam vólna egy hajnalban; ha confasiónál többet

engedett volna Isten: jó, ha nem: et vomisse sat est, legalább

próbaképpen, hozzá illik az magyarhoz partes nélkül is.

Ezen kegyelmed Rabatával való actusa ha ily szerencséssen

nem ment volna is véghez: mégis becsületes és hasznos lett

volna; így szeretem a dolgot. Az franczia és bavarus hogy

niegverte az németet: itt egész visszáját nagyou hirdetik, s

hiszik is. Pozsonbul kühlte újságokot megküldtem Forgács

uramnak németül; én inkább hiszem az kit kivánnék igaz-

nak. De más módon is némely okait írtam Forgács uramnak,

kikre nézve hiszem kegyelmed irását, s akarnám is ha ke

gyelmed illuminálna az iránt: honnan van hire valóságos-

sabb azon franczia ütközetnek kegyelmeteknél? Nem hiszem

Haister általgyujjon, hanem kegyelmed opinióján vagyok

iráuta; meg sem oszlarja magát, mert más corpusban fárod-

nak, rigymiut 25 compánia gyütt vizen, gyalog; mar együtt

van az Ausztriaország lovas hadával Hófhál: de meghófol-

nám Isten által, ha vagy killyebb gyünne, vagy Haister fol-

lyebb! Haisteraek hídja nines: de késszen van. Mar Isten

kézben adván Bajnóczot: Trencsént bumbardéroltatom. Most

Bruñó várossát égették fcl Bosányi s Vinklerék. Nyitra ago-

nizál, e héten—hiszem Istent—meglesz; elitélheti kegyelmed

mi jó lehet azután, de még jobb lehetne, mikor kegyelmetek

szellózésre meno sétálása ugy lenne, hogy Ausztria érzené.

Az rábakozi passust nem kellene orzeni, mert Haister, az

bizonyos: vagy az Förtö mellé, vagy Újhely mellé veimé

magát; úgy osztán oszvejárhatna az bagázsiánk, s igenis,

meglehetne mind itt, s mind ama conjunctióml. Bizony ne
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kern is kellenék az sétálas; az hadam ugyan nem hever,

egymást váltja bizony ezerenkéiit Morvábul, de magam

kusolok. Nem tiidom minek kiváiija kegyelmetek az bagá-

zsiát. En, hitemre, kész volnék az magam bagázsiáját is örö-

möst másra hadni: hadd lehetnék úgy szabadon mint kegyel

metek. Azon az ép országon minden vármegye bagázsia,

minden bokor sátor; fehér-mha az tarisznyában totiim habe-

mus, osztán egész bagázsiát nyert most kegyelmetek! De

ugyan ha alkalmatoeságát látnám: elküldeiiém, de bizony

non potem még. Varga Istók s Mihály Diák Szombatban

mulatnak, irtam mar utánnok; hacsak vezetékjeit is örömöst

elküldeuém kegyelmednek. Az vadászó nyeresége kegyel-

mednek és kótyavetyéje miben van? semmit abbau nem

rudok, senki nem is jelentett, egésszen az kótyavetyések

kezénél van; de beszéllek Mihál diákkal az mi legjobb.

Jékei uramnak nines kedve a mezöhez, inkább tubákol az

falukon; az mint irám, az Vagón tul szellözik az kegyelmed

bagázsiájával: de hiszem, el nem felejti maga hivatalját. Ha

ki miben reqnirálna, bizony nem volna panasszok ellenem:

de mivel hallgatnak, elhittem, jól vadnak. Az régi mód sze-

rint való veres pallossal való ültetést *) igen javallom, még

nem tudtam; de attul való ijedtében nem gyün Pozsonnak

Haister, mert könnyebb úrját tanálja. Pozsonnál Raimanns

uram hogy meg nem engedné az hídja farkára àllani: van

esze, s tudja hogy az varban megharagudnáuak, s az váro-

son megrivalkodnának azért. Az püspöki bíró nem félue

hátul: csak az hasát vetné az partnak. De hiszem, felelek,

attul innen akárhol Pozsonyon kivül (vagy azon fellyül, nem

mondom) vessen hidat: ha észrevehetem, hiszen bizony azt

lesetem én az bíróval regen mar; mar sajkáim is lesziiek.

Hogy innen is vesztek németek: ugy hidje kegyelmed az

mint irtam, de halomban nem rakattam; hogy kegyelmetek

portási által az Kapuvárnál esetteket rakassa halomban:

*) Felültetést, lóraflltetést = insurgáltatást.
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bizony nem oly devotus sem zesolus Ocskai, se más, hogy

még azon üdöt töltsön. Az lovas német szökik, majd két

compániám lesz шаг. Az Ricsáu uyereségébül senki részit

ue féltse; uekem is volt bajom, tie mai1 uem tartóztathat-

tam: megvau miudeuik ezeniek lajstrom szerint része, ûgy

mondják; szépeu papirosra kellett teuui miudent, tiszteket

deputáltam, elóvették az kótyavetések számadásit, bêlé néz-

tem, de uem az pénzben; megvau kiuek-kiuek az ové. Rát-

kai volt nálam, kalocsai érsek iiram utáu meut; csak csúfság

minden dolog, igazáu: Isteu uem akarja velek elhitetni, hogy

nines boloudokkal dolgok! Rosszabb az elsô puuctuma miu-

den ellenünk való articulusoknál, valamellyek lehetnének.

Haereditarium Jus redemptum, iudisputatim: kittil

redemptum? Sok rosz fekszik azalatt. Nem biszem, Isteu

ne vakltsa magok veszedelmére ököt, s neküuk következö

jónkra; magokkal publicáltatja hamissagokat. Coutributio

ad dietam relaxatur: bát azutáuV megéut elleuüuk fizes-

sünk az haduak? Visa és Okolicsáuyi uramék magok for-

máltak puuetumokot kírüuk uélkül; elhiszem, sajuálui fogja

az fejedelem: de magok jobbau, lia szemekre ter. Isteu jót

ad, esak jót reméljüuk, s jók legyüuk! Maradok azomban

kegyelmeduek köteles attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

P. S. Szintíu hogy végzettem levelemet: érkezék I lavai

Doborokárul 8. Julij költ levelével Forgács mamuak, és

kegyelmednek hozza 25. Juuij költ levelét. Az iusurrectió-

uak jó az rendi; adja Isteu hamar effectussát. Itt az portió-

kot elhagyván, miudeu porta utáu tiz fegyveres bajdút állé-

tanak, verbi gratia Pozsouy 397 portátúl 3970személyt: de ex

ratione sedis belli és az virítim való gyakori iusurrectióra

uézve 2000-et állétottak mar is uem sok híával, és a többi.

Kegyelmed kérdi: hogylia ide-gyííjon-é kegyelmed az cor-

pushoz? En kérdem: ha van-é specialis ordere kegyelmed

nek az Fejedelemtul? Ha nines, és az kegyelmed írása sze-

rént való hadak mar annyira gyülekcztek, bogy operálliat-

nak: igenis, akaniám kegyelnictck megtérését; iukább is
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akarnám: az bagázsiájokhoz és nyereség-pénzekhez kegyel-

metek gyünne, merí így az seregek s ezerek oszlása, tisz-

tektül való elszakadása eonfusiót nevel az hadakbau. Azon-

ban hitemre raerem iriiom: szükségesnek látom, mert csak

volna itt kegyelmetek, hiszem Istent, köimyeii sétálhatnánk;

van Hoffnál gyalog Szakolczánál

vob vctboz 2500 uraozcu 800 lovassal, gnoyczqgoboz 1200,

Barad és Bruñó körül ehez Montekukuli kiszökött Кан-

pofor sg bfibc ycfuzl000;susn acbhsyiyizx yxgulych yog-

sárul és Eperjesrül be Lengy elovszágra,

gofiz sg sdsfxsgfiz ps zsiumszcfguoufo lia ide-keriil: az

mint el is hiszem, elegen lesznek. Ók is jobbau mulathatják

raagokot együtt. Hevenyesi istenteleuségével megvert ben-

nünköt: miért bittüuk? de otet is mar: mér liitetett? Istené az

boszuállás, miénk az vigyázás. Malum dum omiies in civitate

faciuut: malum commuue dicitur, et minus peccatum, cousve-

tudo appellatur; iuter hos justi ut lilia in bortis variosa déco

rant civitatem. Isten illyeu revolutiókot illyeu rosszakkal azért

egyelít, ut probi ab improbis diguoscautur. Mi dicsíreti volua

az hívebbnek, si fidelitas et amorositas patriae incomparabi-

lis esset, uec majus nee minus admitteret. Mivel kérkedhet-

néuk valaha, ha azt nem mondhatnánk: lám más némely ezt

s amazt követte,—enyém az dicsoség, mert enyém az hivség!

Seposita est justorum gloria, — kit édes hazánk kiváuatos

boldogiüásával elérbetünk, Istenünk kegyelmébül.

Kegyelmed nekem titkot ü^t most igazan: mert egész

éjjel törtem fejemet rajta, mégsem tudom. Próbáltam mar

300 módon, de semmi; azért pro informatione íme vissza-

irtam kegyelmednek, ut in exemplo:

ye idtd .tp gdb. totgtc. lpvukcz skepe yecti lpad.

htbby hycrhtc.

A levélbe tett kis papiroson:

c. p. a. m. k. r. t. o. i. t. a. m. n. k. t. f. i. m. ñ. f. p. o. f. sz. n. f. x. t.

q. f. z. f. i. i. o. m. r. a. m. t. i. f. r. k. m. íí. k. p. 1. 1. x. m. f. h. y. s. f. p. s.

k. p. a. x. o. k. z. c. q. k. r. e, f. p. z. f. g. f. s.
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LXV.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek.

Jánosházáról 14. datait levelét kegyelmednek most ve-

szem; elég örömre való materiát ir kegyelmed, mikor bánatra

valót nem ir. Az bavarus verekedésérol intercipiált levelek-

böl én is azt tanulom ki, hogy tizeukét generálissal kilencz-

ezer német veszett: liolott csak 12 bavarus eilen ment az egész

tábor. Hogyba (?) clsö dispositiója kegyelmeteknek elmúlt:

csak ez ne múlnék mar el, mert én az mennyire Haistert,

jobbau vigyázom kegyelmeteket. Az bagázsiájárul kegyel

mednek gyakrabban írtam, most is úgy hiszem jól van, mert

panaszokot nem hallom. Katonái kegyelmednek itt keve-

sen vánnak, azokat általküldüni kegyelmedhez ; az többi nem

tudom, inkább ide való-é, vagy oda való? Nem írok arról,

az miröl kegyelmed olvashatatlan clavessel írt vala, többet,

hanem liogy itt is most vagyon az aratás. Az projectumot

kiváuva várom; gondolom ugyan, mintkogy uekem is kül-

dött valamellyet az méltóságos Fcjedelem, a projectum csak

vetes, nem tudom mikor lesz temiese! Neliezen hiszem, aras-

sunk abban ez idén. Rátkay egészen s igazán tudta Rabatta

esetét; én is tudtam: több az kimség mintsem az kovetség

benne. Opinióján vagyok iránta kegyelmednek, mar hason-

lót írtam két ízben is az méltóságos Fejedelemnek. Igen

akarom, bogy az méltóságos Fejedelemtc'il érkezett ordere

kegyelmednek. Haister azalatt csinálja is az bidat, nem is,

csak dögösködik; indúl is, nem is, bol ful, s bol által: bizony

ha valaha, most járhatuá Ricsán tánezát, mert egészen el-

hitte: nines mitól féljen! Soprosnél nem lesz én irántam sem

másban fogyatkozás, ugyan kivánom is. Több irására ke

gyelmednek hagyom több irásomat, azalatt maradok, Király-

falva, 24. Julij *) 1704. kegyelmednek köteles szolgája,

attyafia G. B. Miklós m. k.

*) A „2" mellöl a kovetkezo számnál a papiros ki van rongyolva,
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P. S. Megbocsassou kegyelmed, hogy magam kezével

nem írhattara, mert uagy fluxus szállott az jobb kezembeu.

LXVI.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek.

22. datait levelét kegyelmednek vettern. Kegyelmed

Német-Ujhely felé való utját értera, adjon Isten szerencsét

kegyelmednek. Regen úgy kell vala anuak lenni; és Andrási

s a többi had portáztak volna az németeu itten, — hitemre,

megfogyott volna, úgy is nyavalyás ...lta; most az Szigetköz-

beu szállott, nyugodni, hiszem inkább, és forödni yekes

Kis-Dunában; nines láttatja, . . . s nem is hiszem általjovetelét. . .

praedájul hagyja Austriát kegyelmeteknek; .... látta, hogy

б az Lajta mellett mulatva még Sopront sem mellözi hadunk,

elitéli: innen is rea vigyázhat, és nekem is praecludálhatja

nemesak intentiomot, de correspondentiámot is; ugyan nem

megy (?), ha eddig kell vala neki gyünni ha (?) akarta volna. Mar

kegyelmetek is megfelesedett tul, én sem fogytam, bizony,

mert az vármegyék fizetett hajdúságot mar elö is állétották

az porták után 10,000-et, kikkel actu lövetem Trencsént,

Njñtrát. Az morvai passust elállattam, 24 ora alatt általme-

hetünk. Táborom semmit sem fogyott ezekkel. Nines hi

temre sem ráczra, sem horvátra kegyelmeteknek mit (?) reflec-

tálni nagyot; de édes oesémuram, értem s látom alkalmasint

miben van kegyelmetek annyi haddal; csak azon kérem én

kegyelmedet: magunk módja szerént bocsassuk kedvére az

portázót, hadd portázzék inkább, mint széllyedjen. Kegyel

med az bagázsiáját ne féltse, mert van jó gondviselése Jékei

de a kiszakadt szám meglevö végvonása 4-et gondoltat. E levél egyéb-

ként is oly szakadozott, hogy sok szavát csak nagy bajjal lehet elol-

vasni, vagyis inkább kiegésziteni.
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uramnak reája, ott jar az hol szereti. Itt is kezdek valami-

hez ha módjat látom. Most sem félek, mi (?) uem alszom mikor

fekszem mindeukor. Istené az áldás, miéuk az niuuka, kit

Isteii szenteljen miud inuen s mind till; maradok eu is mind

most s miud ezeutíil, Királyfalva, 28. Julij 1704. kegyel-

mednek igaz jóakaró attyafia, szolgája, G. B. Miklós m. к.

Szakolczának elháuyatta (?) bástyáját s pusztán harta

az német. *)

LXVÍI.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek.

Kegyelmed leveleit de 30. praeteriti, et 1. praesentis

vettern. Ertem szerencsés progressusit kegyelmednek. Eu

most capitulálok Treuesénuyel; hiszem latent, jó véggel.

Még Szegedtííl hova megyen az Fejedelem? nines hiremmé.

Pozsonnál vetik az liidat, kitül tartva Andrási uram, orde-

rem eilen retirálta magát. Magam is sietek közikben, ha

késô uem volna irasom. Az Istenért, tul közeljebb mutassa

kegyelmetek magát az ellenséghez; szömyti ideje van az

nyugodalomhoz Haisteniek. Mivel penig annyira szaporodik

kegyelmetek: sokra érkezhetik. Szerencsére küldött levelem-

ben többet uem írhatok, hanem kegyelmed dexteritásálja

bízváu, maradok, Trencsénnél, 6. Augusti 1704. kegyelmed

nek köteles attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

Kivül: Méltóságos generalis Károli Sándor kedves

ocsémuramuak б kegyelmének adassék. Cito, citius, citis

sime. Cito, citius, citissime.

Falusi bírák mindenütt sietséggel ezeu levelet lovas

posta által küldjék, a bol az méltóságos generalis uramat

б nagyságát értik lenni. P. H.

*) E levelet is sok helytt olvashatlanná teszi rendkivüli romla-

dozottsága. A nem egész biztosan olvasható szavakhoz (?)-et tettem.
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LXVin.

Ajánlom köteles szolgálatomot kegyelmediiek.

Tegnap késûu egyik, ma másik levelét veszem kedves-

sen kegyelmednek, raellyeket confrontalva, alkalmasint látom

mint vau kegyelmetek operátiója, s alioz való alkalmatos-

sága. Reflexióira is kegyelmednek, bogy gradatim menjen,

javallásnál egyebet uem irhatok, anuyival is iukább, mivel

Haister az hídját Pozsonnál ott-hagyván, íigy tiidom teguap

Boldogasszonhoz szállott; hajóknak s liid-eszközökuek ma-

gâval való vitelével is bizonyítja, bogy az Rábakozre akarná

venni raagát. Csak elbiszera, közre akarnák ott szoritaiii ke -

gyelmeteket. Igen jól esnék, ba az rábakozi bad Haisternek

háta megé esnék. Irtam ugyan Verebélinek, ha késo nem

mert az lovas hadam csak tót vármegye,

lenne; cuhk gp bernqi yqtqc siqa kek mqhcuxou, gyalogom

bizony aboz igen szépen van, de annak tul nines baszna. Negyed-

széllyel nem vert

napja Istennek kellett (köszöuni), bogy ipubboub duc muhk

benünket a német az tót had miat, értse meg

radldauk q ducuk qp kek yqt czqk, uhkiu eux kegyel-

raed. Trencsén alatt megcsalui akara igen az német, ki is

Morvábau egynebáuy hcljrôl fóldnépiuek gyülekezeti nélkül

kihozván széllyel az praesidiumokot: egy estve lovas, gya-

log maga hírivel az dretomai passuson öszvement, 9 compa

ñía lovas, 3000 gyalog, ezerig való foldnépe. Mar az capi

tulation általesvén, de még az sánczbau az munitióm ben

volt: reggel ollyankor bozák bírit, mikor mai* csak egy begy

vala köztünk, ugy bogy magam felnyargalván, az hozzánk

lött ágyiija az táboromban esett által az hegyen. Mar az

hidra nézve az lovas hadakot Pozsony felé rendeltem vala,

csak ezerig való lovas vala mcllettem; az gyalog az Vág

vize miatt nem jöhetett, banem csak vagy tizenkét zászló

gyalog érkezhetett rea. Mar üdóm több nem vala: az gya-

loggal megüttettem egy szoroson, magam az hátulját meg
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ütöttem, s meg is szalasztottuk: de az szoroson csakhamar

visszanyomák az hadamot, hanem magam az segéto-sereggel

elvetém rólok, es ismét másodszor rajta vittem mind gyalo-

got, lovast; oly confusiôbau hoztuk oket, hogy zászlóját,

dobját háuta, az maga lovassa tapodta az gyalogját, egy tó-

viz es az Vág kozé megtorlott egymáson, ott kellett volna

mar csak vagni: de az lovam nem német, hanem tôt sebbeu

esett, magunk felekezeti vágta. Míg más lora карtarn: csak

arczczal gyüu rám az had. Még két fónálló seregem vala,

azzal vetém el ököt, mikor Ottlikou kivül senki velem nem

volt. Míg ismég reudben vettern az hadat: bezzeg német

uram is más formaban vette magát az szoroson! Néztünk

vagy két óráig egymásra, az kegyetlen essô s estve ott ere.

Míg az táboron maradt hadammal, az ki több volt sokkal

mint velem, megegyezhettem: bezzeg német uram sem ké-

sett, étczaka csak elszökött, szekerét, fegyverét háuta, s

hadta; neki nem vihettem utánna az Vágnak az katonát

étczaka, nagy is volt, majd úszó; hanem az tótság az he-

gyekben megdézsmálta. Csak elhiszem, megfizet vala mind

egy pénzig Trencsén tájának, ha ott nem leszek vala: de

hiszem latent, nem sok ment volna vissza, csak bar két-

három órával tudhattam volna elñbb ; de hiábau, nem költöz-

hetett hadam, s rettenetes vigyázó rendben gyütt, mint kinéz-

tem az hegyrül. Az hradiscai Kraiszki nagy úr, foispán

vala: ide-hadta életit, s több tisztek is; közulünk 3 esett el,

12 az sebes, és lovak. Megfizet még egy pénzig; most ké-

szülök az revisitát megadni. Forgács uram ha az segétô

hadakkal elérkezhetik in tempore, most lehet egyszer végét

vetni az Haister históriájának, csak ne igyekezzék azon

kegyelmetek: együtt legyen, hanem distrahálni kell és csip-

kedni, de egymást értve. Mostani operátiójára kegyelmedet

meg is kel

Isten segétvén, jó munka lesz az; eux zi aub kegyelmednek

vagy edgyiket próbálni,

mqxo utxvzauk fherqbds, külömben elgondolom végét Az
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méltóságos Fejedelem erdélyi fejedelemségre hogy válasz-

tatott: tudom, tudja kegyelmed; nekem parancsolt 6 nagy-

sága sietve mennem ha lehet ó nagyságához, de lehetetlen

kardélyra hadnom itt az dolgokot. Kalocsai érsek uram is,

elhiszem, ott van eddig. Udvartúl is irattak nékem: de ar-

mistítíum nélkül, avagy csak az fegyver pihenése nélkül

uehezeu látom raódját, lehessen csak kezdeni is valaraihez;

eiTül örömöst írnék többet, ha bizonyos volna az alkalma-

tosság. Bagázsiáját kegyelmednek bizony nem tudom hol

van? az katonák ugyan elmeutek mar, de eUgazitom örö

möst ezt is kegyelmed kivánsága szerént; ezen holnapi nap

megtudom. En ugy itélem: Haister kegyelmed táborhelyét

szerette meg; аата legyen kegyelmetek jó >igyázással. Ne-

kem leszen innen gondom, az mint distrahálhatom eszét, csak

lehetne vennem tudósitását kegyelmednek, — kivánva sok jót

hallauom kegyelmed progressusi felol. Udvartúl irattak ream,

hogy Stíriában az megsarczolt helyeket is felverték hadaink;

nyilván azok leszuek, az mellyekrül kegyelmed írja, hogy

elbízván magokot, elállottak az hódolástul. Ezzel maradok,

Nádasnál, 16. Augusti 1704. kegyelmednek köteles attyafia,

szolgája G. B. Miklós m. k.

LXIX.

Ajánlom köteles szolgâlatomat kegyelmednek.

Szintín hogy Nyitra varaban Istenünknek hálát adtam

volna kézhez való jutásaért: veszem kegyelmed 23. datait

levelét. Ugy látom, külömbözön folynak ott az dolgok, mint

itt azoknak az hire, kit ha eddig így tudtam volna: bizony

más hírei lettek volna Bécsnek; de az méltóságos Fejedelem

az annistitiumríd írt, hogy kegyelmednek megírta, s itt Aust-

riával tartjuk is, s iigy volt hii'emmé: ott is tartják az

Raba-közön. Látom, Isten sem akarja hogy békéljüuk, mert

akkor ingerli az hamisságra ököt mindenkor; kii'e nézve
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mar is ma tettem innen oly dispositiókot, s magam sem ké-

sem itten semmit is, az táborom ugyis mind helyben van

tul az Vagon: csak elhigyje kegyelmed, harmad-negyed nap

alatt mas hirei lesznek Haiszter uramnak; nem nagy munka

azt revocálni, bizony megtér Foldvârtul is. Kegyelmeteknek

azalatt elég tagos az mezô, csak ne tágétsa ha megtér, s

azalatt sem kell nyugtatni; elfogy az bizony maga munká-

jában! Ne vágyjnnk más regulara, csak tartsuk meg eadem

celerítate, et sequamur et fugiamus, dum nos procul abesse

crediderent: videant in castris suis et cominiis et eminus ver-

sari. Látom, nem defendálharja kegyelmed az fohlet: de re-

cuperálhatja, mert se Bécs felul, se másonnan bizony— akár-

mi hirek legyenek—nem kell segétségtül tartani. Tudom hír-

detik victoriájokot, de certa scientia tudom: nines vége bisto-

riajoknak; timentem timent. Kegyelmed lelkem üesémuraní

magyar módját vegye elöl, akárki mit praescribáljon; ugyan

csak rajtunk fordul meg az dolog, csak ugy éljünk vele az

mint szoktuk, értjük mi egymást, vegyük közre, megáld

Isten bennünköt; assecurálom kegyelmedet: rajtunk nem

nmlik, lesz hire rovid nap! Ezzel kivánván jót hallanom ke

gyelmed fehïl, maradok, Nitriae 29. Augusti 1704. kegyel-

mednek koteles attyafia, szolgája G. B. Miklús m. k.

LXX.

Surány, 31. Augusti 1704.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmcduek.

Most veszcm felszakasztva 25. költ levelét kegj^elmed-

nek, melybül értem alkalmasint constitutióját kegyelmed-

nek. Az conjunctió s consequenter leendö operátíója Haisz-

nek eddig meglett ha az armistitiumot nem tartják, ki Arégett

ismét curír érkezett az méltóságos Fejcdelemhez, és mar

óránként várom dispositióját. Azalatt mar minden disposiói-
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mot praemittáltam, az mint harmadnapi levelemben megír-

tam, s elhigyje kegyelmed: rajtam nem múlik, inegvan min-

den költözö alkalmatosságom. Magam is Nyitra megvétele

után csak az itt való hadak dispositíója s tekéntése kedvéért

rándultam vala ide, s ezenuel megindulok. Az austriaiak

tartják az armistitinmot: látom hamisság dolgok, mivel

Haiszter progrediál. Megveri Isten hamisságokért. Valjon

nem lehetne-é háta megé esni Pálfinak valamely hadnak?

revocáltatnék ó arra, s Haiszter erre. Eszterház Antal uram

jó helyen jar, úgy itélem, csak Isten egészségét térétené; ha

mar б kegyelme onnand leven s nem akadályoztatná az Raba

s Rábcza kegyelmeteknek megére esését: talám nem volna

rosz. Többet irnék ha pósták bizontalanságára bízhatnám, de

ezt is nyitva hozták kegyelmedtül. Kassa és Eperjes hogy

capitulai: elhiszem, tudja kegyelmed. Zálogok vaduak vált\ra;

eddig vége van. Szendröt is Isten kézben adta, ezer emberre

való pisztol s karabély tanáltatott benne. Ujvárhoz is lehet

bizodalmunk, csak az Fejedelem levelét várom de armistitio

(minthogy Kákonyi híresétette: most viszi az armistitiumot

subscribálva), bombáztatni fogom ezt itt, s magam máshoz

látok, az mint irám; de azalatt is miben legyen kegyelmetek:

kivánnám értenem. En ugyan keveset épitek az annistitiu-

mon, s látom: Isten sem akarja, mert akadályoztatja min-

denkor, hiszem latent, jövendó hasznunkra. Ezzel maradok

kegyelmednek kötelea attyafia, szolgája Gr. B. Miklós m. k.

(Az 1704-ik évból nines több level.)
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1705.

LXXI.

Köteles szolgája kegyelmednek.

Mikor busulnék kegyelmeden, veszem kegyelmed leve-

lét. Max azt véltem vala: általment az Vagón kegyelmed

Réteivel. Hogy ott maradt kegyelmed, igen jól van. Majd

Gencsit is az hadnak javával, az kihez bízhatui, oda kiildöm;

az tübbit Autal úr elszállítja Czéténben és szállásokra addig,

inert ha puskaropogast Italiana ez éjjel: majd szélt-menne

az bereknek ez az hullongó; mar is szélt fogott az átkozott.

Most veszem az méltóságos Fejedelem üzenetit; Verebéltt

van, s ott vár; én majd elmegyek, viiTadtig megtérek Czétén

ben. Kegyelmed kürül vadnak az kik jókuak moudathatuak:

Ebeczki uram, Géczi Gábor, Rétei, Deák Fereuz, és mar

Gencsi is. Ha ugyan által akania gyünni: bizony megcsap-

hatni az eleit, ha lesre vehetnék; még jobban esnék Séllyé-

nél, az hova lija kegyelmed, Ebeczki uram gondolja hogy

ment; de mibül gondolja? talám csak meglappant, s majd az

hódvilagon mutatja ki magát. Két rabot kaptak, azok azt

vallják, hogy nines gyalog vele, lovassa is csak az, ki lová-

hoz bízik, és 4 agpi; minden regimentuek 4—5 markatá-

nyossa; megtetszik: siervre fog járni. Ha azért ugyancsak

általgyün, és kegyelmetek nem fér hozzá: csak el kell ke-

gj^elmeduek hozni mind az zászlós hadakot, hanem az javá-

ban egynehány rendbeli portas esuportokot kell elhadni, az

kik vigyázzanak, s imtalan hirrel tartsanak bennünköt. Isten

jót ád; mit akarnék: megmondja Ebeczki uram б kegyelme,
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azért maga el ne maradjou, llanera pro dispositione rudos

lévén, maga is elgyííjou kegyelmeddel ; hanem jó emberek

maradjanak, mint a két ezeremben vadnak. Géczi Gábor

nram is elmaradhat, s jól kinézzék minden dolgát és csele-

kedetit és szállását, hol s mint leszen? Újvárbau is be kell

két sereg lovast küldeni az vigyázásra nézve, ba által-

gyiin az néiuet; mar bement Daniel ur is. Ezzel maradok,

Csabaj, 14. Februarii 1705. kegyelmednek köteles szolgája

G. B. Miklós m. к.

A level boritékán: Méltóságosgeuerális-niareschallus

Kàrolyi Sándor kedves ücsémuramnak ö kegyelmének. Pek-

lín. P. H.

LXXn.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek.

Most vcszem kegyelmed levelét, és éppen egyszersmiud

masfelul az Fejedelem levelét is, kiben írja: ma Nyitrán

lesz. Ime kegyelmednek is írt ö nagysága; aiTa nézve Ilos-

vait ezerestiil arra küldtem: legyen valaki eltítte б nagysá-

gának Galgócz felül is. Az ellenség dolgát meg nem fog-

batom; ma sem próbált, másutt sines hire. Petröczi nram

levelét is most veszem, 12. írja: megyen Ocskaival conjun-

gálni magát, és rajtok menni az Morvában gj'ütt népen,

hova? nem tndom. Csak nem tanálhatok többet s jobbat,

mint hogy vigyázóban maradjou ottan, az mint irám, az el-

rendelt had, s a többit szállétsuk, fizessük, nyugtassuk: csak

az ellenség is úgy engedje. Kegyelmed hadának mar ide-

hozván provisióját, itt marad mar, s itt várja meg kegyelme-

det. Az pénzért is most expediálnak. Az lajstromok jól vad

nak, ha nem úgy is az mint szokták. Szatmár éptüetirü

parancsolt kegyelmed? jól van, de ha ismét parancsol ke*-

gyelmed hogy rontsák: az jól lesz. Igenis, válaszolni kel-

Thaly: „Kákóczi Tir.« П. kit. 7



- 98 -

lett; нет azért irtam, hanem hogy ne busuljon rajta, mert

maskint lesz az még. Ezzel maradok, Csabaj, hora 2. 14.

Februarii, 1705. kegyelmednek köteles attyafia, szolgája

G. B. Miklós m. k.

Kiviil: Méltóságos generalis Károli Sándor шаптак

ö kegyelmének adassék. Cito, cito, citissime. Sopornyi. P. Ы.

ЬХХШ.

Kötelessen szolgálok kegyelmednek.

Szent-Iváuyi megérkezvén, hoza híriíl, hogy az mint az

németnek tüze látszik: Szely tajan gondolhatni leuni; az

kibiil ugyan nem magyarázhatni egésszen, hogy által ne

gyüjön, de azt sem tudhatja ember: mit akar? Azért

Gencsit ugyan csak elküldtem kegyelmed után, hogy

mar ott levén az hadnak dereka: ha àltal nem gytin is,

valami csapdozást tehessen kegyelmetek rajta. Ezeu prae-

textust vettern pro bono, hogy Antal iir mindgyárst virrad-

takor induljon meg az itt maradt hadakkal, igyenessen

Czétény tájíkára szálljon oly színnel, hogy quártélyban fog-

ják nyngodalomra osztani az hadat. Mégis, ne lássék

az fold népe elíítt is szaladásnak: étczaka nem indûl az

hadakkal. Ha megtér az német s általgyün, valamint ir

tam, iigy kell cselekedni vêle, hogy mikor megcsapasa

után mar meg kell térni: csak elgynjenek az zaszlós ha-

dak, és vigyázó egynehány rendbeli jó portât kell hadni:

tudhassuk, hova fekszik meg? Ennek penig valóságáig én

meg пет indítom az hadakot Czéténrül, se az Fejedel-

met oda nem javallom gyünni; de miben lesznek reggel

az dolgok? elvárom tudósításat kegyelmednek. Megvizsgál-

ták elhiszem ez éjjel, — de csak csapdozó legyen is, utánna

kellene lenni valameiTc fordúl, hadd látuá: nem aluszunk!
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Csak íigy cselekedjék kegyelmed az mint jónak fogja ös-

merni, mind jó lesz. Maradok ezzel, Csabaj, 15. Februaiii

1705. kegyelmednek köteles attyafia, szolgája G-. B. Mik-

lós m. k.

Most hozák az rabokot; hacsak az nyomán az német-

nek nines portas: soha meg nem tudja kegyelmetek, csak

az mikor kimutatja magát, mert ezek azt mondják: három

órányi helyen akartak megszállani, s ott általgyünni. Antal

umak lesz istrázsája az ürményi szolloknél, ha nyomul

az német, bizonyossan lesz hire, és általmegy Verebély

felé, noha kegyelmetek is teszen hírt: netalán igyenessen

menjen maga hirivel. Ha megmellozi, sem elózheti meg ke-

gyelmeteket.

Kivül: Méltóságos generalis Károli Sándor kedves

oesémuramnak ö kegyelmének. Mocsonokon. P. H.

LXXIV.

Edes oesémuram!

Hogyha posta érkeznék az Fejedelemtül, értené ke

gyelmed, hogy gyün, és az német arra fordúlna, s kivánná

az conjunctiónkot: érjen rea kegyelmed, mert meg lehet

Vácz felé elözni derekassan az németet, habar elhagyásával

is az bagázsiának. In tali casu megyek éjjel-nappal utánna

kegyelmednek, csak idein tudósítson kegyelmed. Kegyel

mednek szolgája G. B. Miklós m. k. *)

*) E sietve irt levelkének nines ugyan datuma, de tartalmából

látszik, hogy 1705. február kozepérol való.

7*
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LXXV.

Szent-Péter, 31. Martij 1705.

Kegyelmes агат!

Addig mesterkedém mégis, hat hajót kaphaték, ollyat,

kiben 20—25 ember elfér. Szekereken hozatám ide, s majd

még az éjjel rajta megyek, az sajkákot elíízom ágyíikkal, és

passust fogok által az Dunán. Ime mit ir Károli uram, — kit

ezen oraban hozának nagy bajjal — méltóztatik nagyságod

meglátiii, trasnmtáltam az clavest. Nagyságodnak is ir; ép-

pen apposite esik muukám. Mar Modrot, kiilsö, belsö város-

sát nyakában gyújták az németnek, Bazímiak hóstátja *) s

vara elégett, korül-szállotta az hadunk. Nines tübb hajdúm,

az ki van, mind ott van; Ujvárbul hoztam ide kétszázot.

Ment posta Haiszter után, hidját is megvetették Komáromuál:

megtérjen, mert ide-vesz az gyalogja! Ha megtér: könnylt

Károli nramon, kinek látom Bottyánban minden remén-

sége, — kit пет tudok hol van? azért ezen Károli uramnak

írott kis levelkét is nagyságodnak merészlém alázatossan el-

küldenem, mivel maga is azt írja, hogy arra küldjem; pénzt

kér, ha megvárná; hada van, az mint látszik: ha 30 zászlót

elcomendérozva, mégis coi-pust tart magának. Jól ir, és még

hire sines rosz. Hiszem latent, megcsalja valamellyiket; csak

Bottyán menne által! Ezzel nagyságod kegyelmességében

ajánlom magamot, és maradok nagyságodnak alázatos szol-

gája G. B. Miklós т. k. **)

*) Külvurosa, néha hostancz-nak is irja.

**) E levél Rákóczihoz volt intézve, б küldé át Károlyiuak.
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LXXVI.

Bucsu, 3. Aprilis 1705.

Méltóságos Fejedelem, kegyelmes uram!

Az mint Szent-Péterrül írt alázatos levelemben megír-

tam nagyságodnak: én az próbát megtétettem, de hamissága

az embereknek hirt tett nekik; az sajkákkal, enyelgésére

portásomnak, által nem gyüttek. Kire nézve csak az lovas

seregek között az ágyúkot az partra vitettem, hozzájok sü-

togetvén, véletlen esett közülök egynehány; csak elébb-

tovább vonyódtak s bujkáltak az szigeteken, napestig kín-

zottam ököt. Estve essô s nagy sotétség között felvo-

nyódtak, minthogy mar le nem mehettek. — Karvához szál-

lottam az ágyúkkal, és apró hat ladikocskámmal. Tegnap

ñgj adta Isteu, hogy egy hetes-hajó császár sóját németek

és egy sajka késérvén lefelé, jókor meghozván az porta,

kétfelé küldtem az ágyúkot, alul föllyül: megrekedtek; az

ágyulovések alatt béhányattam az hajókot, nem várták meg,

mind elszaladtak, s Isten kézben adta az sajkát, két taracz-

kocskával együtt, és az hajót; azonnal kirakattam az sót

belole. Háromszáz lovast általbocsátottam tegnap estve,

hogy vizsgálják meg valóságát az hireknek. Másik hatos-

hajó is van még, kit az sajkások elhadtak, de elsüllyesztet-

ték, most vájatom ki, ha megfódozhatnánk. Bottyánnak az

mostoha-leánuya is rajta volt az sajkán, Esztergambul Komá-

romban akart menni; azt általhozattam, beszéllettem vele,

azt mondta: Haiszter Esztergambau is paranesolt, valami

mehet, segítségére menjen; és hogy valami részit megcsapta

volna Károli nram, és hogy teguapelíítt valami rosz hirt

hozott az hírraondó neki, kit megfogatott, mást küldött \izs-

gálóban, az is úgy járt, hogy megtért. Komárombul is teguap

elíítt íigy üzenték: valami rosz hire érkezett volna az néme-

teknek; ellenben tegnap az portásom Koináromuál volt,
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midön del tájban az egész ágyúkot körül kilotték három-

szor, s az kijövö eraberek úgy mondták: Haiszter maga 16

lóval csak érkezett bé Komáromban, mind elmaradt Fehér-

vár tajan, ki Csíkvárnál mondja, az tabora; azt nem hihetem,

de nem tudom minek lôttek? Mar megtudom ma. Ugyan ma

hajnalban hozának egy embert az Donan tul, azt mondja

cum deductione, hogy magyarokkal száz német volt portara:

azokot egyig levágták, az magyarja elszaladt; azolta Károli

Fehérvár felfil innen került rajta, s tul is másfelñl közre-

vették az németet. De csak mind semmi, hanem az által-

bocsátott portám hoz bizonyossat, mar attul kell várnom.

Csak az koplalást gyoznénk, mert szalma sincs sohul.

Bottyánnak de 27. kelt levelét veszem, az mint irja: repa-

ráltatott azon lövodözese az foldváriaknak; de még által

nem ment vala. Uzente ugyan szóval: általmegy harmad-

napra, az jó vóna. Eppen most gyütt ismét tul emberem, azt

hozza, hogy bizonyossan Tácznál van — Simonytornyán

fellyül, Fehérváron alul— az német, az Sárrérje mellett tul, Ká

roli uram penig egy darabja innen, Fehérvár körül, s más része

tul az Sárrétjén. Mar most ha Bottyán általmenne Paksnál:

akármely felekezet megegyezhetne, ha ez így esnék meg.

Ezeknél bizonyossabbat írhatok csak holnap is nagyságod-

nak. Maradván nagyságodnak alázatos szolgája Gr. B. Mik-

lós m. k. *)

Bottyán vas-macskákra sir: Beszterczén is van, van

azonkivül Nyitrán is, ha az fóldváriak elégségessek nem

lettek volna; csakhogy az üdo draga, s az késedelem. **)

*) E level is Kákóczinak szólott.

**) Bottyán tábornok ekkorPaks fölött Bottyán-váránál hidat épit-

tetett volt, ahoz kellettek neki a vasmacskák.
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LXXVII.

Nitriae, 8. Aprilis 1705.

Kötelessen szolgálok kegyelmetlnek.

Kalocsárul 1. Aprilis költ levelét kegyelmeduek vettern.

Mar az méltóságos Fejedelemnek irott elöbbi levelibül is

értettem vala casusát kegyelmednek, elég disconsolatióval;

az minthogy raindenekfelett azon törödöm, hogy kegyel-

med és az fötisztek annyira elszakadtak az hadaktul; mert

ha csak az ne esik vala: úgy reparálhatta volna s repérai-

hatná kegyelmetek ma is az dolgot, kinél jobban nem lehet.

Hogy penig ellenem se kegyelmednek, se az hadaknak pa-

nassza ne lehessen : íme historiée teszek relátiót kegyelmed

nek, itt-való szerencsés munkáinkrúl. Minekutánna kegyel-

med általment az Dunán: Haiszter minden ereit Trencsén

felé fordítván, lovassát, gyalogját válogatva, s ágyuját magá-

val vitte; másfelül Krampach az fold népivel Morvábul sok

ezer hirü számmal az éléssel megindúlt. Igyekeztek azon,

hogy Petröczit Ocskaival megszoritsák az hegyen tíü, s az

élést is bévigyék. Akkor Ocskait az Morvának az gyülevész

nép eleiben szalasztám,el6tteHaiszternek; az ijedtében szély-

lyeloszlott, s még elötte Haiszternek az Vágou által is gyütt

Ocskai. Haiszter Ujhelig pénétrait. Morváukára szállítottam

Ocskai mellé Ebeczkit, magam meutern az árkoknak; két-

szer induit által Beczkóig az német: visszauyomtuk kárával,

úgy hogy az élést sem vihette bé. Onnau megtérvén, uyomá-

ban bocsáttám ismét az hegyek mellett, Szombatbul kivivén

minden hadat (mert Daniel uraní ismét az sentei hídon ódalt

költözött neki), úgy meut egy éjjel, az eleje Prácsát érte; bé-

vonyódott az Csalókozbeu Haiszter, Modorbau 500, Bazin-

ban 900 és Szeut-Györgyben 700 gyalog uémetet hagyván

egyéb halottakon kivül, az betegessét Pozsouban, s az

többit bévitte Csalókozbeu. Onnan kegyelmed eilen Komá
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romnál általkoltozvén: seinmi üdot nem miúattam, azonnal

rajta az városokon; de Viarsz megsegétette hertelen, egy

bolond hír elnyomitotta hadunkot. Siettem magaña több ha-

dakkal, ágyúkkal, bumbákkal, hogy az városokot erôvel

aggrediálván, tebessek revocatiót Haiszternck. Azonközben

veszem egy nap 5 levelét kegyclmeduek, mellyekbül meg-

értvén az dolgokot, és nevezet szerént Karvánál valaraely

hadnak succursusát bocsássam; bogy bizonyossabb lehessek

az dologban: azonnal az városokon való operátiót Daniel

iura bíztam, magam egynehány ezer lóval siettem Karvá-

hoz; vagy hat ladikot kaptam, szekerekeu vittem. Mar tizen-

egy sajka ott az passust örzötte. Isten úgy adta, bogy egy

sajkát elnyerttink s két öreg hetes-hajót, az többi sajkákot

fólszoritottuk az szigetekröl. Azonnal portámot bocsáttám

által,utánna kegyelmednek, költözesemnek nagy birivel. Az-

alatt Daniel úr is serénkedett, annyira, hogy tüzet vetvén az

városoknak egymáeután: mind az bárom varos németje egy-

egy páczával, üres kézzel bocsáttatott ki, kiket az hegyek-

ben az tótság késszen várt; abban egy sem ment becsülettel,

mind oda van. 21 zászló, majd negyven dob, és sok szép

fegyvert adtak kézbez. Másfelül az Csalókoznek is neki-

küldtem, onnan Gútornak, Samarjának vette magát az né-

met, felszaggatta s odahadta az vereknyei hidat; Viarsz és

Ranzan nevo két generalis 24 compánia lovassal és két regi-

mentbeli gyaloggal lévén Csalókozben.

Ezen confusióit Haiszter megértvén, bogy 1о\4к az vá

rosokot, én költözöm, Csalókozt is impetálják: vette bárom

curír tudósitását, — úgy resolválta azon probara magát, kit

kegyelmeden követett, úgy, bogy vagy succédait volna neki

kegyelmed eilen, vagy sem: meg kellert neki térni; s ugyan

az vót az oka, bogy kegyelmeteket nein persequálta, mert

mindgyárst azon étczaka maga az badával meg-tért, hanem

két felekezetet bocsátott uzöben; maga póstaképpeu 50 lóval

sietve az Vértcse» út nélkttl ugy gyütt, hogy 2. Aprilis dél-

ben Komáromban volt. Portásim kési'ín jártak, hanem ntánna
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jovôkbnl 10 labancz rabot hozának, a mellett Kuzáninak

irott orderjért Haiszternek s curírját elfogták. Megtetszett

az levélbtil, hogy az mi hadaink megfordúltak vala az üzökre,

es nem persequálhatták. Az labancz rabokot igen megexa-

mináltam: voltak ollyak is, az kik az actuson nemcsak jelen,

de mindkétfelé való ñzésben voltak; egyik felekezet Pincze-

hely fêlé ment, s ugyan az tatai magyar- s ráczság egész

Pinczehelig volt: de azok semmiben sem akadtak, csak az

Bakon nyelte el az kumczot; megtértek, mindgyárst Csák-

várig gyüttek. Az esztergamiak Simonytornyáig voltak Ná-

dasdival: de megtérvén, csak az nyakokban ereszkcdett

véletlen az mi hadunk, 40 németet lecsaptak s valamely

ráczot, s az többi trupban verte magát, csak elgyütt. Pálfi-

nak ezek serami hírit sem hallották, hanem Nádasdi kalan-

dozott még oda: de az német úgy elgyütt, hogy 4-ta mind

Tatánál volt mar az, mikor mar meghozta portásom, rabot

hozott, hogy az német Kocsra — vagy Kocsod, vagy mi

vala,Tatán tul—egésszen bészállott. Haiszter orderébül tud-

tam, mit akar? Azon étczaka az sajkát és öreg hajókot szé-

pen elszedettem, s Ujvarnak küldtem oly hirrel, hogy majd

Gútánál bémegyek s Komáromot rea gyújtom Haiszterre.

Azalatt Haiszter Komárombul gyaloggal s agyúkkal eleiben

ment az táborának Szônyre, és onnan engem impediálni

akan^án, mellesleg vele az sajkák s hajók. De megtudván:

mar elmentem, Szönyön megszállott; tñz támadt köztök, az

nagy szélben több megégett 200 németjénél, nyergetlen lova

400-nál több is futkozott. Ott megtudta: az hajókot Gútanak

vittem; megindíilt mindgyárst, meg sem szállott Komáromban,

Gútához ment két vagy három-ezered magával azon éjjel.

En peuig Kamocsára szállétottam valamely hadat. Ez üdöt

adott, az mint írám, Szent-Györgynek is, úgy hogy az is

oda; és így látváu: nines mar minek succnrrálni, megállapo-

dott mar két napja. Azt Haiszter levelébül látom, hogy oly

hire van, bogy kegyelmed recoligálta magát, és megfordúlt:

noha az esztergami labanezok megmondták azt, hogy mikor
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az kurucz az б nyakokban fordúlt, mar nem volt köztök

Károli, mert magok is kiáltották az kuruczok: hoi van hát

most Károli? Az mely falubau (Kiliti) kegyelmedet felverték,

abbau két kurucz-testnél többet nem tanáltak, hanem egyszer

az kuruczok megfordították volt az eleit az németnek s rácz-

nak: azokot az trupja iigy öszvelövödözte kurucz képében

az sotétben, hogy ezeret hiresitenek veszett; nemcsak az

rabok vallják, de Komárom is tele vele. Most mar, az mint

irám, Haiszter hadának egy része Tata körül faluz, nyug-

szik, más része Csalókozben ment. En penig ismét Morvá-

nak bocsáttám Ocskait lovassal, gyaloggal. Pozsony elein

vigyázom, es az Duna mellett való hadaimot megszállétám

Szent-Péter s Komárom között vigyázóban, bogy késszen

lehessek mindenre.

Im ezen hitemre valóságos relátiómbul meglárja kegyel-

med: nem aludtam. En arra adtam parolát: revocálom, csak

két-három hétig viselje kegyelmed magát. Nem tölt három

hét belé, meg kellert térni; bátran írom: meg kellett térni,

mert bizonyirja effectussa. Vajh bizon nem désistait volna

persecutiójátul kegyelmednek, nem gyütt volna oly sebtiben

vissza, hogy bottai hajtotta lovát! Az ñzobñl gyütt s tért ka-

tonák vallják: az Bakony és Somogyság nyelte el az kuru-

czot, 6k — Isten ököt úgy segéljen — nem vágtak abba

csak mit is. Minden kérkedése Haiszternek abbul áll, hogy

az kedves fakó lova kegyelmednek oda-égett, és az szakács-

néját elnyerték kegyelmednek és hogy éhel fog meghalni

mar az kurucz. ■— Nines hát édes oesémuram én bennem vétek;

elég distractiót, s nagyobb kart tettünk mi o benne mint ö

kegyelmetekben! Csak két nap lett vóna nagyobb vigyázás-

sal kegyelmetek, hogy fel ne verhet vala: megtért voma

úgyis. De megvan az liad bizony kár пе1кШ ott valahol az

Somogyságon, — csak menjen által Bottyán új haddal:

meglárja kegyelmed, miesoda forditást tesz azoknak szíve-

ken! Mar Pálfi hol van s mi dolgos? azt nem tudom; de ettül

az Haiszter hat lovas regimentitül — mert annyi mai'adt mel
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lette — nem lehet nagy munka kétfelé. Az gyalogja mar oda

van, csak éppeu azoii új gyalog Toleto regimentje maradt,

s egy batalion azoukivül, az többi mar oda van. Az mi az

Duna és hid munkáját illeti, nem érkezhettem arra: de az

mennyire tudom, késszen van minden készületi. Hogy nem

tiidták merre várui kegyelmedet, ki vétke? Mikor az mely

úton maga gyiitt kegyelmed az révet látni: azon az úton

elôre-kiildte volna portásit kegyelmed két három nappai,

megtudták volna mondani mind itt s mind ott az állapoto-

kot. En ugyan megírtam valakegyelmednek: de három leve-

lemet is egyszersmind hozták vissza, még hirit sem hallhat-

tam egynehány nap kegyelmednek igazán; hire sok s jó elég

volt, mert sohult senki sem féltette kegyelmedet, minden

ember, és látta: meg kell Haiszternek terni ezen progressu-

sokra nézve. Mar Pozsont bombáztattam voua bizonyossan,

hogy megtéritsem Haisztert, ha meg nem tért volna. Im-

már van hajótok, ti dolgotok; kitanulom en is, cselekszem

az mit lehet, mindenkor vigyázva az ellenség motusira.

Ezzel maradok kegyelmednek köteles attyafia, szolgája

G. B. Miklos m. k.

LXXVin.

Illustrissimi, Reverendissimi etc.

Salutem etc. Minthogy a tekintetes nemes vármegyék

sokszori instantiájok által az méltóságos Fejedelem elôtt

jelentették és kivánták, hogy az personalis insurrectiójok

zsoldos katonák eloállitására permultáltatván, observata pro-

portione accomodáltatnék, sok rendbeli declarátiókkal az

personalis insurrectiónak difficultásit mutatván,— kire is pro

voto méltóztatván magát az méltóságos Fejedelem resolválni:

nines kétségem, alkalmatossabban is ne essék az nemes vár-

megyéknek, kiváltképpen eddig való rendetlen és impropor
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donata insurreetiókat tekintvén, mert eddig az nemesség

potioritássa, ki az nemes vármegyék szolgálatira magát ap-

plicálván, ki penig az fegyverkezésre inhabilisnek magát

declarálni nem szégyenelvén, adott okot az táboron levo

egy-házi nemességnek minden kikeresheto móddal való

hazaszokésre, és a mellett minémü más inconvenientiák is

eshettek a miatt, tudva vagyon az nemes vármegyének.

Hogy azért mind az kozjónak proportiója az zsoldosok

eloállitásával mar jobb renddel folytattassék, s ennekutánna

az nemes vármegyéknek az insurrectio körül annyi confusión

elô ne kerülhessenek: akarám praesentibus ezen tekintetes

nemes vármegyének is az méltóságos Fejedelem tetszésébül

intimálnom, hogy az eddig fenálló personalis insurrectio

helyett ne nehezteljen olly rendet szabni in gremio sui, mely

által az zsoldosok száma secundum subinsertam methodum,

observatis observandis, exurgálhasson. Nem is lehet, úgy

látom, ebben igazságossabb reflexiót találni, mint ha erga

proportionem taxarum azoknak statutiója subdividáltatnék:

mennyi forint vagy garas után kelletik vetni egyegy katoná-

nak felállitását? Kire az portális helyeknek concurrálniok

éppen nem lehet, mert azoknak az hajdíik praestálásával

elég gondjok. Igy ezután reménlhetné az nemes vármegye is

maga seregeinek állandóságát: mert nem lesz alkalmatos-

sága a szegényebb renden lévonek az gazdagjabbak eilen

zügolódni, az gazdagjabbaknak a szegények eilen contra

apertam proportionem tusakodni. Es a mellett, midön ezen

eloállitandó zsoldosokra, nemine excepto, inclusis etiam do-

minijs fiscalibus, et officialibus tarn comitatensibus quam et

oeconomicis, mindnyájoknak concurrálniok kelletik: nem

látszott rovidségesnek, a mint azon personalis insurrectio

nal elöjiltt nemes vármegye hadának efifectivus statusábul is

lehetett collimálnom, hogy ezen tekintetes nemes vármegye

secundum calculum repartítionis három seregre ne limitai -

tassék; nem is lehet egyébiránt olly mensurara vetni, hogy

punctualiter vagy kevcsebbre, avagy netalám többre is me
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hesseii, — noha az is post peractam statutionem atipendiario -

rum igen könnyen kitetszik, midön az nemes vánnegyék

magok közt az proportiót nyomozni fogják. Azt mindazáltal

a mennyire mellyik nemes vármegye magát aggravátusnak

demonstrálni fogja: lehet azonnal rectificatióban venni. Mint-

hogy azért az táborozásnak kinyilása is szükségessen ké-

vánja az hadak eloállitását: iucumbálni fog az nemes várme-

gyének — kire praesentibus hazafiui kotelességére és szere-

tetére adhorta!om is, —hogy félretévén most eziránt akármely

dispntátióra található kérdéseknek proposítióit, az megírt

zsoldosokat memiél-hamarébb eloállitani igyekezzék, ne is

halassza idozéssel, hogy az jó igyekezetekuek hátramaradá-

sával mind magának kart ne hozhasson, mind penig az

méltóságos Fejedelmet is maga eilen való kedvetlenségre

ne gerjeszthesse. Hogy azonban ad evitandas quascunque

obortas difficultates, azon zsoldosoknak, úgy mint mar ezután

mindenkor aliando et in statu numeri effectívi leendö hadak-

nak, jobb accomodátiójokra nézve is jobb rendbeu lehesseu

dolgok, az hadi-szolgálatoknak nagyubb effectuatiójával :

tetszett az méltóságos Fejedelemnek is úgy disponálni, hogy

azon zsoldos seregeket oszvevetvén egymással, kinek-kinek

szomszédságát is tekintvén, azokat regimentek számra re-

ducálnám (fennmaradván mindazáltal rainden nemes várme-

gyéuek maga zsoldossi ü-ánt mindeu jussa és praerogativája;

nem is czéloznak oda az intentiók: valamiben praejudicál-

tassék, hanem ezután is kinek-kinek mellette marad az

nemes vármegyék nevé és jurisdictiója) minthogy egyébiránt

is nem vármegyéknek, hanem vármegyék hadának fognak

neveztetni. Igy azért obveniálván secundum calculum ezen

tekintetes nemes vármegyére három sereg száma, s azokban

praeter officiates mindenikben 80 gregariusnak elóállitása:

alkalmatossan esett ezen nemes vármegyét Szabolcs, Bihar,

Bereg és Ugocsa vármegyékkel az egy regimentre öszve-

vetni. Mely iránt is e következendö resolutióm deserviáljon a

nemes vármegyének pro observatione et informatione, hogy
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az nemes vármegye elsöben ia annyi tisztet azaz fóhadna-

gyot cum prima plana, együtt az felállitandó seregekkel

maga constituálva praesentáljon; mellyeknek exolutióját se

cundum Regulamentum modemum militare, s nem feljebb

mint az mezei hadaknak fizetését, angariatim procurálja az

feljebb irt mód szerint egyedül az nemesség taxájából, mind

tiszteknek s mind közönsegesnek, — az stabot penig: iigy-

mint az Colonellus, Vice-Colonellus, Vigiliarum-Praefectus

és a tübbi, kiknek laistromát, úgy cúrralo menstrualis fizeté-

seket is, extractualiter inclusive a nemes vármegyének meg-

ktildüttem—egészen fizesse ki ex communi; ki is illy modali-

tással lehet, hogy mivel ezen öszvevetett nemes vármegyék,

kik egy regimentre reducáltattanak, 10 compániábul állók,

és azokbul ezen nemes vármegyének hármát kelletik eló-

állitaui: azon stab fizetését azért az seregek számára ap-

proportionálván, jut abból az nemes vármegyének ad con-

currendum az obveniált három seregéhez képest menstrua-

tim administrálni Rh. fl. 61, den. 30, mellyeket az constituait

óbester uram kezéhez szükséges lesz erga quietantiam ad

ministrálni,—minthogy az stabhoz deservíalo tiszteket, mind

penig az seregekben levököt is, óbester uram maga fogja

elrendelni az nemes vármegyék mutua cointelligentiájával, —

in tali etiam casu, a midón successive vacálni találna is vala-

mely tiszt. Az óbesterséget peniglen kinek méltóztatik az

méltóságos Fejedelem conferálni: kiadja végette б nagysága

maga méltóságos disposítióját. Caeterum servet Deus etc.

Nitriae, die 20. Aprilis Anno 1705. Earumdem praetitu-

latarum Dominationum vestrarum ad serviendum paratus

C. N. Bercsényi. m. p.

A levél alján: Comitatui Szatmár.

Egykom másolat.

Hasonló az Ugocsa vármegyéhez irott is, azon különb-

séggel, hogy:

a) e megye egy századot tartozik kiállitani, — és
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Ъ) a stab fizetéséhez hónaponként 20 fr. 60 dénárral

jaral.

Egy másik egykora másolatNyitrán 1705. april 21. nap-

ján keltezve sziutén mindenbeii egyez az elôbbivel, kivévén

hogy abban:

a) Zemplén, Ung, Borsod s még tan Abauj vármegyék

utasittatnak egy ezred kiállitására.

b) Az ezred 12 századra határoztatván, abból Abauj-

megye—mert ugy látszik ehhez szól az irat—hármat tartozik

kiállitani, és végre

c) hogy a törzstisztek havifizetéséhez havonként 51 fr.

49 Vi dénáiTal járuljon.

LXXIX.

Kötelessen szolgálok kegyelmednek.

Kegyelmed levelét vettern. Ertem az méltóságos Feje-

delem mellett való létit kegyelmednek. Igen akarom, hogy

Kecskemét körül való megtelepedésit értem az kegyelmed

lia (huíale, mert igazán írom: igen megütköztem vala haza-

kivánságán kegyelmednek, az mint utolsó levelemben is em-

lékeztem. Csak mar onnan is ne szoknének, széllyednének, s

azzal az méltóságos Fejedelmet ne kedvetlenétenék : mert

ezen eddig esett dolgok reparáltathatnak Isten által, s ugyanis

az mezonek vidulásával megvidulhat még s virágíthat sze-

reneséje kegyelmednek, mint tavaly. Hogy az ráez és hor-

vátság esendesedik ellenünk: nagyobb jót remélhetünk, csak

végérül kezdjük, s nem az közepin az munkát. Most, látom,

megfeneklett az Csaloközön az német; Fehírvár fêlé ment

vala vagy háromszáz, de megtért tegnap, és más tizenhárom

hajó —lovas-hajóval,rakott—németség ereszkedett le tegnap

Esztergam fêlé. Mit akar? elválik; ha nemesak az bántja

begyit, hogy az esztergami sereg Agárdival Köbölkutra vala,
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kiket elovettek seregeim, hùszat fogtak, s többet vágtak kö-

zulök, alig ment valamely vissza; es mivel ugyan Esztergam

elein most ütnek fiivellö-tabort hadaiiik egy rész ezerei:

talám csak azokat vigyázza, mert gyalogot s hajokot vitet-

tem arrra, azzal diversiót és megszakadását akarváu okoz-

nom. Gútánál sánczot csinál az német, mar kétszer kirivasz-

tatván fektibül; csak tegnap is két sajkáját semmissé tették

hajdúink, hat maradt az sajkás hajdúkban épen. Morvában

közönseges az hire: igen megverték az németet oda-fel, de

mikínt? particuláritását nem hallom. Kegyelmed secretá-

riussa, elhiszem, Gálfi, bizonyossau Fehérvárban van rabul.

Esztergamban tübb 50-nél, több 20-nál Tatán, Fehérvárort is

vagy 30: de nevezetes ember solmlt sincs, hanem Ibrányi

uramnak valami strázsamestere írogat ki. Ibrányiral mondják:

meghólt, némellyek, hogy kézben olték meg, és valami Pal

Adám nevo kapitánt emlegetnek: talám Bai Adám lehet,

mert Balogh Adám, hallom, megvan. Ezzel maradok, Újvár,

22. Aprilis 1705. kegyelraednek köteles attyafia, szolgája

G. B. Miklós m. k.

LXXX.

Méltóságos generalis, kedves ocsénraram!

Vettern kedvessen levelét kegyelmednek. Értem más-

honnan is, hogy Aradhoz rendelt corpusnak commendírozás-

sára mégyen kegyelmed, kivánok is minden jó progressuso-

kat. Azzal nemcsak az Ott körül levo rácznak resistálhat, s

azon földnek securitást adhat: de az váradi bloquádának is

jó segétsigére lészen. Micsoda operátiókat mutat Isten ke

gyelmednek, elvárom tudósitását. Az ide való occurrentiák-

ról nem irhatok még most semmit is, mert csendességbe

vagyimk mindkét részrííl; elválik mire fakaduak itt is ope-

rátiók. Az császár hálala, úgy gondolom, tudva mar kegyel-
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mecliiél. Ma vettern tudósitást, bogy az király is igen beteg

volna. Cardiuális, es az caneellarius is bizonyossau raeg-

I loi ta к ; tudom az jesoviták is mind kihalnak! Genosi és Nyíri

uraméknak azt sem tudom, mibeii van dolgok? Ezzel raara-

dok, Sentén, die 20. Maji 1705. kegyelmednek köteles aty-

tyafia, szolgája G. B. Miklós m. к.

Az trencséni élés лritele csinált most egy kis zenebonás

tapodást; eléggé valék utáuna, de elszalasztánk israét az

lyukábau miudeneket. Csak suecursusa ne gyiijöu: ezen né-

met uem sokat tesz.

Kivül: Méltóságos generalis Károlyi Sáudor kedves

ocsémuramnak ó kegyelmének adassék. Eger. Arad. P. H.

Károlyi Sándor kezével: Redditae in castris ad

Gyula positis die 31. Maji 1705.

LXXX1.

Köteles szolgálatomat ajáulom kegyelmednek.

Két reudbéli levelét kegyelmednek vettern kedvessen;

megszolgálom az ott levo progressusiról tett tndósitasát. Mar

praevie is volt híremmé az kcgyelmetek actusa, méltóságos

Fejedelem iuformátiójából. — Gyula alatt való baszuos muu-

kálkodását is értem utóbbi levelébol kegyelmednek; lia mar

Isten az külso és közepsö várakat kézbez adta: rcméulem, Isten

által nem sokára onuau is kiveszti kegyelmed az ellcnséget,

kiben is kívánok szivessen minden jó progressusokat kegyel

mednek. — Száuakodom szegény Nyíry veszedelméu; hc-

lyette kegyelmed javallása szeréut is az méltóságos Fejede

lem Kárándy uramat mar is resolválta. — En ide fordúltam

egy kis idöre az méltóságos Fejedelem parancsolatjából: de

ott magam liadait jó vigyázásbau hagyván; nem is volt oly

nagy reflexióra való dolog, mert a mely bídja volt mind

Thal;: „Kákóczi Tir." II. köt. 8
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KomáromnAl, úgy Vereknyénél is: azokat mindenestól fel-

szedetvén, az árvizek is most csendességben tartják. Elválik

mire fordúhiak az jövendö operátiók, tudósítom kegyelme-

det is felülök. Ha mi újsági lészuek kegyelmednek maga

további progressusiról, elvárom tovább is tudósitását. Ezzel

maradok, Egerben, 5. Junij 1705. kegyelmednek kötelessen

szolgáló barátja Gr. B. Miklós га. k.

Kivül: Méltóságos generalis Károly Sándor kedves

ocsémuramnak б kegyelmének adassék. Gyula alatt. P. H.

LXXXII.

Méltóságos generalis, kedves ocsémuram !

11. praesentis költ levelét kegyelmednek vettern. Látja

Isteu, nem tudom mit akar kegyelmed belóle kihozni, hogy

mindent kezdettink kegyelmeddel , és miudent re infecta

hagyatunk kegyelmeddel. Nem tudom mit hagyattunk el

kegyelmeddel ollyat, kit maga el nem hagyott kegyelmed?!

Hogy az rácznil avocáltatott taval az haddal kegyelmed: az

szombati harcz okozta. Curae majores pellunt minores. Most

sem tudom, hogy eszében is volna az méltóságos Fejedelem-

nek avocálni kegyelmedet: hauem perfeetis ibi negotiis, aut

ingruente necessitate, vel causa majoris militari, reflexióban

vítetctt kegyelmed corpussa, bogy im az méltóságos Fejede-

lem maga az kegyelmed és Eszterházi Dáuiel urara cor

pussa között leszen, maga immediate való disposítiója ala

akarta venui ezen három corpust. Enuek zúgását ballotta

nyilván valamely fiilbeumászója kegyelmeduek. Nyiizó e

Kaszás badaiuak oszlása hiremmé sem volt, nemhogy ke

gyelmednek imputáltatnék részemrül. Micsuda irás: eluyug-

liatom több régi kuriiczokkal kik elsök valának, most utolsók!

Utolsók az kik uto] marasztják raagokot. Kegyelmed bezzeg
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jó lelkiismérettel semmit niagára uem fódozhat ebben az

panaszban. Az illyen irás hozzám meglehet: de ha az méltó-

ságos Fejedelemnek hírivé esnék, uem hiszem complaceálna

kegyelmed vele. Kivánja kegyelmed: másképpen gondol-

kozzunk az dispositiókrul; hiszem semmit nein tudok egye-

bet, hanem hogy kegyelmed corpussát megerosítettük, hogy

szaporábban progrediálhasson, és az méltóságos Fejedelem-

mel ódalt esvén, in omnem casum lebet ad manus kegyel

med. Most még semmi szilksége nines, inert az német még

csak most kóvályog, s csubódik az Csalóküzün. Ezerig való

ment le Kleklsperggel: az talám nem confundál ott mindent.

Segitsége még nem gyütt. Ezután mint adja Isten? megírom

kegyelmednek. Maradván, Szered, 17. Junij 1705. kegyel-

mednek köteles attyafia, szolgája G. B. Miklós m. к.

Legalól: Károlinak.

LXXXJJI.

Szolgálok kötelessen kegyelmednek.

Most hozák hírit Szeredbnl: az német Szombatbùl lo

vas, gyalog, kiment Kosztolán felé; ha rablani, égetni: meg-

tért, ha Ocskait akarja oda-rekeszteni: kint érhették volna.

Tôlem kérdik, mit csináljanak? Jobb lett volna: rajta men-

niek omnes, ha biztak hozzá, ha nem bíznak: minek kér

dik! Megírtam, hogy Antal (Eszterházy) maga is cum omnes

menjen utánna; lesz-é valami beiöle? nem tudom. Holnap

az Fejedelem az conferentián Nyitráu lesz, én is oda me-

gyek reggel, kegyelmed is jó karban hagyva az hadakot:

gyííjon oda reggel; nyerjünk iidot, mert száz szónak is egy

a vége. Meglátja kegyelmed jó lesz, ha az Fejedelem is úgy

akarja; kegyelmednek fog tetszeni ha megérti. Ezzel mara-

dok, Ujvár, 29. Junij 1705. kegyelmednek kóteles szolgája

G. B. Miklós m. k. *

8* Г
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Kivül: Méltóságos generalis Károly Sáudor kedves

ocsémuramnak ö kegyelmének adassék. Folsó-Szelyben.

P. H.

LXXXIV.

Kotelességgel való szolgálatomat ajánlora kegyelmednek.

Nem kétlem: ckkoráig méltóságos Fejedelera б nagy-

sága parancsolatjábúl Bóné András, Kaszás Pal és Hosvay

nraimék magok ezerekkel kegyelmed mellé érkeztek. Mi-

nemü bizonyos punctumokbúl filló instantiája lett légyen

említett ezereknek méltóságos Fejedelem elótt: arra miként

méltóztatott ó nagysága resolválni, pro nlteriori directione

sui, minthogy mar kegyelmed commendója és direetiója ala

rendeltettek, kivántam praesentibus kegyelmedet informai-

nom. Legelsóben penig az minapi Vereskônél elveszett ka-

tonák fizetése iráut iustálváu: méltóságos Fejedelem annak

megadását resolválta, olly formáu, bogy minden hadnagy

számban vévén seregébül elesettkatonákot: fizetéseket azok-

nak, megmaradott feleségeiuek avagy cselédjének fogyat-

kozás és mindeu csalárdság nélkül sub amissione etiam offi

cii, ha valamiben eomperiáltatnék , küldjék meg. Egyéb-

aránt mar is in Abschlag- sen exolutionem menstruae solutionis

vettek fei tizeuötezer Rhénes foriutokat: abbúl alkalmasént

ki fog telni. Es mivel azou péuzuek felvétele alkalmatossá-

gával meg nem mustráltattak: a listát úgy, mintha iu effectivo

numero, és harcz elótt lettek volna, adták bé, s a szerint per-

cipiálták is ; kegyelmed, — lévéu mar, a mint informáltatom

méltóságos Fejedelem által, commissárius Somodi Péter ke

gyelmed mellé rendeltetve, péuz is vagyon kezéuél — praevie

most mustráltatván, a mennyire ki nem telnék fizetések az

tizetótezer forintokbul: residuitássát commissariussal exolvál-

tassa. — Másodszor: Az kárvallott katonáknak bonificatiója
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iránt méltóságos Fejedelem egyszeri resolutiója szerint suffi-

cienter edoceálván kárát, kinek-kinek in adjustationem damni

húsz-húsz taller adattassék; annak kifizetésére penig, mint

hogy az török seregre obveniáló havi-pénz még kezeknél

vagyon, s az ezertiü elmaradott: mostanában deputáltam úgy,

hogy azt kiosztván az kárvallott katonáknak, magokat meg-

lovasíthassák; az törökök azomban, mivel abbiïl semmit sem

participáltak: itt fognak exolváltatni. Ha peniglen azon pénz-

bül az kárvallottaknak egészlen ki nem telhetnék, tehát ke-

gyelmed in tali easu ue teibeltessék említett hadi-commis-

sáriusnak commissiót adni: az defectust kezénél levo pénz-

bül suppleálja. Harmadszor: Az tisztek mundírungjának való

posztónak megadását is resolválta méltóságos Fejedelem, a

minthogy mar is valamelly véggel adattam is; mellyik ezei-

béli tiszt mennyit vett kezébez: generális-perceptor contia-

quietantiájábíU meg fogják érteni, olly forman mindazáltal,

hogy az jövendobeli fizetésébeu, a ki mennyit maga szük-

ségére percipiált, per imputationem pretii defalcáltassék.

E mellett К aszas Pal nram ezerében lévén bizonyos aggre-

gátus tisztek, kiknek specificátióját íme inclusive megkül-

düttem kegyelmeduek, minthogy ennekelötte azon ezerbeu

compániájok is volt: kegyelmed commissiója mellett emlí

tett hadi-commissarius elott assentáltatván magokat, juxta

etiam Regulamentnm fele-íizetéseket adattassa meg kegyel

med nekiek. Ezzel kegyelmed atyafiságában ajánlván maga-

mot, maradok, Tompánálo. 7 -bris Anno 1705. kegyelmednek

kötelessen szolgáló attyafia G. B. Miklós m. k.

Kivül: Méltóságos generalis Károly Sándor kedves

ocsémuramnak ó kegyehnének adassék. P. H.
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LXXXV.

Blustrissimi, Reverendissimi, admodum Reverendi, Specta-

biles ac Magnifici, Perillustres ас Generosi, Egregij

item et Nobiles Domini, Amici Colendissmi, Obser-

vaudissimi !

Salutem, servitiorumque meorura paratam commendatio-

nem. A téli idônek kozelitéséliez képest, úgy a nemes vár-

megyék konnyebbségére nézve is, és hogy a nemes várme

gye most actualiter táborban contiuuuskodó hadainak oly

szabad alkalmatossága és oka az eloszlásra ne lehesseu:

tétettetett dispositió, — azok itt ex cassa bellica mundírungoz-

tassanak, úgy mindazáltal, hogy a végre erogálandó expen-

sákot a nemes vármegyék a cassában fogyatkozás nélkiil

refandálják. Mire nézve ezen nemes vármegye portális gya-

log hajdúinak megruháztatása bízattatott nemzetes és vitézló

Bezzeg Gábor generális-solutor és perceptor uramra б ke:

gyelmére, oly móddal, bogy eloször is számban vévén a

nemes vármegye hadát, a szerint adhassa ki a muadiningot.

Hogy azomban ezen dolog annál jobban effectuáltassék :

szükség a nemes vármegyének említett Bezzeg Gábor nram-

mal azü'ánt praevie correspondenter lenni és conveniálni,

tehessen in gi'emio sui a nemes vármegye dispositiót a

teendó expensáknak contentátiója és reftisiója iránt. Ezeket

azért pro informatione et ulteriori directione kívántam a

nemes vármegyének praesentibus intimálnom; reménlem, ef-

fectiiatióját admariirálni el nem múlatja a nemes vármegye.

Coeterura servet Deus praetitulatas Dominationes veetraa

diu foelicissime. In castris adSzécsény positis 2. 8-bris 1705.

Praetitulatarum Dominationum vestrarum ad serviendum pa-

ratissimus C. N. Bercsényi m. p.

Kivül: Illustrisssimis, Reverendissimis, admodum Re-

verendis, Spectabilibus ac Magnificis, Perillustribus ac Gene
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rosis, Egregijs item et Nobilibus Dominis N. N. Supremo- et

Vice-Comitibus, Judlium et Jurassoribus, tori denique Uni-

versitati Dominorum Praelatorum, Baronum, Magnatum et

Nobüium Inclyti Comitatus Csanádiensis, Dominis Amicis

Colendissimis, Observandissimis. Csanád. P. H.

Másik fel61: Dominus Capitaneus Szólnokieusis pro-

moveat.

LXXXVI.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek.

Ezen oraban veszeni 12. költ két rendbeli leveleit ke

gyelmeduek, s azokkal egyiitt kit 10. írt kegyelmed. Valóban

érzette s vádolta sziveni Szécséntül fogva ezen torténetet.

8. költ leveleben niég bíztatja vala az méltúságos Fejedelem

magát: de Forgáes uram mar akkor sem bízott az passu»

inegtartásához ; *) azelíítt is írta vala azt nekem: esak attúl

fél, csalt vét, niásfelé indül, s másutt üt bé. Mar ha elgondol-

ták, bogy nem provideáltak rola: valóban esudállom! Immár

Istennek akaratja eilen nines mit tennüuk, dicsértessék min-

denekben Istennek szent nevé! Rosszabbat nein tartok, mint

bogy a méltóságos Fejedelem, niondlnitoiu: idegen toldöu,

igen méllyen ne szomljou; ugyau az magunk csinálta sáu-

ezaink akadályunki'a ne legyeuek, és az conmmnieátiótul

elszorítsanak beuuünköt. Egyébaránt esak elhittem: ott az

veszedelem nem sok lehetett részünkrül, inert az resisten-

tiábau veszett az mi veszett, azután széltibeu tauált róka

berket magànak! — Edes ocsémnram, írja kegyelmed, hogy

sokat írhatna kegyelmed; hitemre, én is írhatnék kegyel

meduek: de emlékezteteni kegyelmedet az tarnóczi quártély-

lyábau való confidens beszédünkre, micsuda vélekedést vet-

*) A zsibói szoroHt és sánezot érti, a melyeu nov. 11-én vivatott

a veres iitközet, mely a magyarokra nézve szomoruan végzodôtt.
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tem le elméjirül kegyelmednek? Hiábau! probaba hissziik

— látom — az jót, hogy jó, vagy jó lett volna.

Ugyan lelkem ocséniuram, ha az gyalogság elszakadt

urunkrúl: micsuda liad maradt mellette, ha ezek, kiket ke

gyelmed ir, kigytittek ismég? Csak azon kérem én az nagy

Istenért kegyelroedet: feltett szándékát kövesse el, menjen,

az Jézus nevébeu kérem kegyelmedet, nyomában az német-

nek, — legalább kegyelmedtül való féltiben ne álljon el az or-

szág! Ha az parasztság eláll is raellolünk: azt nem javal-

hatom, hogy égesse s vágassa az fód népit utánna, mert

hiszem semmiképpen sem subsistálhariia az mi hadunk is

körülötte, s anual nagyobb az, hogy praesenti malo, quam

futuro etsi majori regimur; jobban elidegenítené a fold népit

az égetés és vágatás által az kuruez magárul, mintsem az

következendo portiónak félelme. Ha penig valahogy az Fe-

jedelem elfitte tanálna lenni az németnek: netalán kegyel-

med égetésc még zendíílést, veszélt is okozhatna az Feje-

delemnek. Eltítte tízni az cllenségnek az foldet más, utánna

is más.

Barkóczi Ferencz uram Eszlárnil ü-t levelét vettern.

Megii-tam ö kegyelmének: valamit összevehet, csak kiildje

utánna kegyelmednek, és lia ugyan számossan összeveheti

az hadat, s veszi kcgyelined tudósítását: ugyan maga is el-

menjen; mert lia csak útja kegyelmeteknek el nem reked,

emlékezzék meg kegyelmed, tavalyi megverettetésünk után

micsuda munkát tettünk körüle! Majd fárodtan bészáll vala-

hova; ugyan csak nem fogja ö birhatni Erdélyt, ha az ma-

gyarországi hadakkal kcgyelmetek köniyül-veszi; nem is

hiszem: elálljon az székelység, ha keveredhetik össze ha-

dunkkal, és meg nem boszantjuk. Azért lelkem ocsémuram,

kegyelmed azt juttassa magáuak eszében: mint nyitottunk

nemzetiinknek utat erre fclé, végéig az hazának, — mar az

tulsó végin is mutassa meg kegyelmed maga serénségét!

Nekünk az fejedelem azt írja vala: nines szüksége az

iuniistítiumra, mert ha bémegyen is az német, környtil kell
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veuiii s fogyatni, s úgy is van, ha eniiyire meg nem oszlott

volna; de ha ûjesztendô napig összeveheti kegyelmed az

liadakot, bizony nem késôllom. Pozsonyban mar van hire,

hogy Forgácsot fólverték, 7000 német ment bé, az többi

visszagyün Budának : mivel tul az Dnnâu Bottyán s a többi

ébreszgetik oköt; fellytil semmi segitségek. Nekem penig or-

derem volt az Fejedelemtiil : шта vigyázzak, ha megtér az

német, ellene menjck, s azonban tractáljak is lassan. Max

nem tudok mit tenni most a tractával ; még ngyan itt nines

hire ezeu easusnak, sot visszája: de csak az órája rea nem

toit, hogy hire lesz. Csak itt is cseudesétencm az népet

munka lesz.

Ezén holnap fogok expediálnom biztató s izgató páten-

seket az fölföldre. Segiteni fogom pénzzel s iràsommal ke-

gyelmedet; minden holnapban 150,000 forintot kiildök Tokaj-

ban, kibtil mi niehet az Fejedelemhez? nem tudom, ort is ki

veszi kezére? nem tudom; az Istciiért, legyen gondja kegyel-

mednek reája.

Eppen most hozzák Esztergam t'elñl hírit, hogy Péter-

váradja felôl várnák vissza némely részit az hadaknak Bu-

dához. Combina!ош Pálfi hírivel, és Simonyi Gaspar relátió-

jàval , ki is ma gytitt ki Pozsonbiil , hogy 7000 ment bé

Erdélyben, az többi Budának tér \issza. Csak mar az Feje-

delemrtil ballbatnék valamit. Az Istenért, kegyelmed gyakrau

tudósítson, kérem, mert mar más correspondentiához nem is

bízhatom; én sem míilatom el mindenckrííl kegyelmedet tu-

dósítauom. Mái- kegyelmed ort, s én itt az mit eltehettink: el

ne mùlassuk. Csak az iidö s ti-acta engedje: rajta leszek, itt

veszessen annyit s többet, mint az mit Erdélyben nyér! Ezzel

maradok, Tyrnaviae, 19. 9-bris 1705. kegyelmednek köteles

attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.



— 122 —

LXXXVII.

Tymaviae, 19. 9-bris 1705.

Kegyelmes uram !

Nem reméiilett tudósítást vettern ezeu oraban Károli

uramtul. Megírtam б kegyelmének: az nagy Istenért, nyomáu

legyen az uémetuek, bogy legyeu kihez bíznya az fóld népi-

nek. Nagyságod bogy merre legyeu, csak azt kivánom egye-

dül tudni, és rai karban? Assecurálom nagyságodat, teszek

annyi conrasiót német uramnak: Erdélynél többre böcsüli, s

csak nagyságod személlye az szerencsétlenségtül megmarad-

jon, bizony megemésztetik még a telen ott az ellenség, s

innen több nem megy. Isten akaratja. Csak érthessem nagy

ságod bizonyos hollétit: semmi az többi! Az ittvaló dol-

gokrul curír által írtam tegnap nagyságodnak; most sines

mit íiTiom többet, hanem csak egyedül várok nagyságod-

tul óhajtva, és maradok nagyságodnak alázatos szolgája

G. В. Miklós m. к. +)

LXXXVIII.

Tymaviae, 22. 9-bris 1705.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek.

Raduórul 16. költ levelét veszem ma kegyelmednek,

együtt az méltóságos Fejedelem levelével, kit nem kis conso-

látióval olvastam anuyibul, bogy az szerencsétlenségek kö-

zött is tudbatom mint-létit ö nagyságának; de nekem csak

az nem tetszik, bogy beljebb raegyen Erdélyben, penig bogy

semmi nevezetes ember veszedelminek nem hallhatom hirit,

és Forgács urammal egytitt-létit. Pekrirül semrait sem ért-

*) E levél Kákóczihoz szólt.
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hettem; s azt sem szeretem, hogy az erdélyi hadaknil sem-

mit sem tudhatok, s az Fejedelemmel ñera voltak; inkább

az megfélemlettségtül, miiitsem az állhatatlanságtul féltem

ököt, s némellyiket. De ha bárcsak valami nevezetes corpu-

socskára verhehle magát ö nagysága, es kegyelmed az lovas

haddal utánna lesz: bizony azon megfárodt s koplalt hadnak

magahittsége megvész! Hogy az hadunk raegoszlott: bizony

most sem jobban mint tavaly, hiszem mind sem maradtunk

annyin taval, mint csak kegyelmeddel is gondolok lenni

most is lovas hadat; hogy most rosz, s hat tavaly jó volt?

kivált addig míg vérszemre nein kaphattak. Biztassuk ma-

gnnkot lelkem öesem; knrvannya! ha bernent is, hiszem most

sem lesz az igen több mind is, mint maga vót Babutin; mennyi

vesz még döggel abban! Csak nem kellenc engedni terpesz-

kedni neki szcltiben, bizony meglohad az eb ! Tudom, az hevert

Babutin hada fog most egyiitt az ráezokkal ebelkedni! Azt

hiszem, megfeneklik ez Kolozsvár tajan, s araaz fogja gá-

zolni az országot, kiliozza az urakot Szebenbtll, és xigy fogja

hódoltatni az országot. De ha esak egy-két esapáskát lehetne

rajta ejteni: mindgyárst megfélemlenék az! Tudom, bizony

semmit kegyelmetek azokban el nem múlat. En Barkóczi

uramnak azt írtam: ha mindazon gyülevész haddal is, nyo-

múljon az erdélyi szélekre; mégis hírit bocsássa, bátorítsa

azzal az széllyedtcket, csinál reflexiót az ellenségnek is, és

az Fejedelemuek is annyibul securitást: mégis, tartózkod-

uak az «llenkezö szívü magyarok is. Magam, hitemre, ha

lehetue, szívszakadva cselekedném mindent: de ez az átko-

zott csalárdsággal teljes üdövesztö tractája az órámot is

megunatja velem. Eddig az armistitiumban törte a fejit; csak

az Nyitra vizéig innen, s tul a Tiszáig kívánja Erdélylyel

quártélyul, semmi fejiben. Mai- látja: semmire sem vehet, s*

elhitettem vele, elvész az armádája Krdélyben is; az békes-

séghez láttatott fogni, de kimondhatatlan csalárdul, inert az

absoluta dominationis libido nein hagyja nyugodni. Eröl-

tetem szörnyen az Dunán tul való operátiókkal: mert mar
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Simonytomyán kezdve, Pécs, Siklós s a többi mind miénk,

kivagták az németjét, s az magyarja miénk még Tatának s

Esztergomnak is; mar ma Tatábau akart ebédelni Bottyán.

Ovar körül örzi Pálfi az Dunát s Lajtát; most mar hátamegé

küldtem neki, magam is holnap Újvárban megyek, Karvánál

szállítok tobb hadat által. Csak munitiót szálllthatnék által,

jó volua, de lia elííbb nem: a téleu meglesz, s tavaezra

hidam is. Mar én iuneu szaporodui, hacsak meg nem ront

magamot is, bizony nem engedem, —megveszem Austrian az

mit Erdélyen vonszou, ha Isten segét; csak hadamot vehes-

sem óssze, de itt, hogy ím nem fél, szélt-megy, ott hogy fél,

azért megy! Én bizony jó reménségben vagyok; összefiit

most csakhamar mar az hajdú is; az olában van annyi re-

ménségem, mint az tótban. Slik nem járt oly helyen, com-

missárins is lévén most: de bárcsak Kleklsperg az vin kutya

veszett volna melléje! Csajágit az Tisza-Duna kozé küldtem,

az hadat Összeverni: Arad fêlé ktildenék, az ráczot revocálni

Erdélybúl. Az mely pénzt Tokajban küldtem havonként:

Kassára rendeltem, talám jobb lesz Szakmár felé. Ezzel

maradok kegyelmednek köteles attyafia, szolgája G. B. Mik-

lós m. k.
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17 06.

LXXXIX.

Köteles szolgálatomat ajánlora kegyelmednek.

Vettern kötelessen levelét kegyelmednek, kiböl örömmel

értera szerencsés progressusit, kivánván : tegye Isten szeren-

cséssé jó szándékiban. Innen semrai más egyéb újságot nem

írhatok kegyelmednek, bañera hogy Pálfi János uram oly

véggel ordereztetett volt valamely ezer haddal az Dunán tul

való földre, hogy a mieinket dissipálhassa: de mivel nem

snccedálhatott igyekezete, mar most visszavonyódik. Mire

nézve most kivánják mar az armistitiuranak conclusióját;

még ugyau semmi kezdete se annak, se pedig az békesség

tractájának semmi terminusa: ez is az oka, hogy késobben

tudósítom kegyelmedet az ide-való occurrentiákról. Ha mi

ujsagom lesz, közlöm kegyelmeddel. Maradván ezzel is,

Tyrnaviae, 7. Aprilis, 1706. kegyelmednek kötelessen szol-

gáló attyafia, G. Б. Miklós m. k.

Indifferenter senki Bezerédiuél jobbau magát nem vi-

seli; most is maga tizenegy ráczot, horvátot, s két kapitánt

vágott le. Eppen most küldök 3 zászlót az Fejedelemnek.

Kivül: Méltóságos geuerális Károly Sándor kedves

ocsémuramnak б kegyelmének. Erdélyben. P. H.
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xc.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek.

Tegnap veszem nagy örömmel 29. datait levelét kegyel

mediiek, kibiil szerencsés progressusát értvén, az Ur-Isten-

nek hálákot adtam : mert abbul az ellenség szándéka s készii-

letiiiek confusióját, s hadunknak bátorodását következendö

jónkkal fogjuk tapasztalhatni. Csak laten tegye tovább is

nyomóssá kegyelmedet, és secundáltassék iimen-kivill is:

mert hacsak henyélve örüljük egyikünk jó munkáit, keveset

tart örömüiik !

Ugy látom, kegyelmed is akkor játszik mikor kedve

van. Kn is tréfálódnám most, lia meg nem játszattatnának ;

kirül, és miuden munkáimral per syncope így tudósíthatom

kegyelmedet:

Miskóczrnl az mediátorokhoz megjovén az váloszszal s

tractáló készségiinknek declarátiójával, az egyik követ fel-

mene ndvarhoz. Azonban kétfelé tekénték: hát szana-szélti-

ben faluznak tul az ezcrek, coutemnálván Pálfit, holott hallom

szaporodását. Siirgetím liniában az Raba mellé szállásokot;

disputálák: csak annyi, hogy osszcvették az gyalogot. Nya-

kaban gyüve Keresztíirnak maga hírivel Pálfi, de mintbogy

az gyalog Kapuvárban megcsuportozik: nem mehete rajtok;

szívet vettek az lovasok, s vissza az nyakábau, portázva.

Azalatt Haiszter kigyün Körmeiidig, ott Andrási Pal meg-

szoritja; s Pálfi Szcnt-Miklósou megfeneklik. Kapuvár elött

cgymást bíjják amazok is, emezek is. Ebeczki egykor kapja

magát, az lovassal Audrásihoz, Pálfi megtudja, iitáuua; addig

kicsalják Haisztcrt, levagdalnak vagy kétszázat benne, Wsz-

szaszalasztják Kürmendre, nyakában gyújtják, s ott-bagyják.

Miclon ezek folynak: gyi'ui az követ Bécsbnl az armistitium

punctumival, hogy menjünk ki az Duua-túlsó füldrül, Csaló-

köz és Fehérhegyen tul; jobb kimennünk, mint kiüzettes-

sünk. Engem Samarjában ér az követ jovetelének hire (mi
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vel? niég пега tudtam); akkor költöztettem az liadat iu suc-

eursum, s bocsáttám Bertótit Bécsnek tüzelni, s Ocskait az

hidaknak, — s mar az пега liasználván, magam is megyek vala

által. Solía nem tudok vala rait tenneni, visszahí az követ,

által az szükség. Forgács uram tanála látogatásomra, s innen

Saraarjában gyünni: ö kegyelmét bocsátanom kellett az raa-

goknak nem respondens con'espondentia kozé. Azalatt az

méltóságos Fejedelem is küldött Foldvamál liadat által, de

nem eré. Meglön azoubau Haisterrel conjunctiója Pálfinak, s

az mi badunk is csuportozék Forgács nram mellé az Répcze

szélire. Mustrálta magát fortélyos belyeken 6000 emberével

Pálfi: csipkedék derekassau kemény portáink, kivált Beze-

rédi; megfordnla Pálfi fahizva Csepregnek, Szombathelyt s

minden falut az bol szállott, felgyújtváu maga utáu. Akkor

bocsáta Forgács uram Styriának Kis Gergelylyel 3000, és

Német-Ujhelytül Bécsnek más 3000 lovast, kik is tüzelének

derekassan, amaz 50, ez 30 faluknál többet. Mire Bécstül az

Nyidasnak tértek: addig P'orgács az gyaloggal s tul Sopron

miatt rekedt munitióval Ovárnak gyütt, Rábakozt jó fortifi-

cátióban bagyván, я ])assusit körtil. Pálfi morogva ment

Sopronnak. — Ilion gyün Okolicsányi bével-lével; mar nem

kell több, csak az Rábáig, s megbadták Pálfinak: által ne

menjen; Erdélyben penig maradjon in statu quo, sibi arma

fecissent, juxta axioma: possideatis quae possidetis. Hauern

de militiae et copiarum ex Transylvania egressu lévén, s más

kérdésink, s egy szóval nem többet: banem Sopronyon beliil

Széleskútig, s Német-Ujhelig engedtiik, mert birja mar.

Ezen kérdésekre nézve et pro conclusione armistitii Vra-

tislau bogy secure gyüliessen: ad priraam Maji simplex ces-

satióját az bostilitásuak végzénk tegnapeliitt, úgy, bogy csü-

törtököu kezdôdjék. Felmene az curír az mas éjjel, s ma

utánna egyik követ. Ez üdó" alatt Forgácsnak 20 bumbája

maradt vala Bottyán Sopronnyátul, belé-háuyatá Ovárban;

az várossát mindgyárst, az várát feladák tegnapeliitt neki,

ki is takarodík az német. Ennek Pálfi segétségére siete,
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megindúla piuteken Lósrul, s azt is felgyujtá, s a többit;

Rusztnak gyiitt. Haec scio.

Pozsonbau, valamig lôtték Ovárt, uem szüut az jel-

lovés Pálfinak; liidat is vetettek. Ma azt hozák bizonyossan,

Pálfi tegiiap Pozsonbau volt, 1200 gyalogot s két ágyút

általvitt, bogy Ovárt megsegéti, azonban megtudta: késô; ki

azt mondja Bécsben meut, ki Czimdorfra az hadakhoz. Még

nines hirem bizonyos maguuk embereitul, de mar elhiszem,

az harmadnap alatt ncm sokat tészen. Mondják, ide akar

általgyünui; de hiszem? liât clbagyja az bécsi lineát? Hiszem

vissza is kell meuni. Ide ne gyñjon, mert eu velem nem

tractai!

Midôn ezent íruám: veszem Mojscs fassiójának œmmu-

nicatióját az méltóságos Fejedelemtiil, kegyelmed cogitátiói-

val. Sok van abban оНуац, kit még akkor reméulett az né-

met, mikor jobban bizott. Miud ballottam mar eu azon készii-

letjeit az németuek: igy lesz, amugy lesz, de még akkor

nem volt hire Marsilliuak az tenger mellé érkezett 10,000

francziával; még akkor Barczellouát uem szállották volt meg;

még akkor Eugeuius nem ment Olaszországra; még akkor

Paint nem uyomtAk vissza, — et sexeenta alia. Maga Vratislau

exageratiouis nomine mondta: errant domini Ungari in sup-

posito, quod sit ruinata armada Transylvanica, quinqué aut

sex millia sunt in tali statu effectivo, qui possuut exire. Per

armistitium is Eszékuek Szegedtiil kérék az passust, az

hadak kijovésének s menéséuek.

Coeternm, mar ncm tudom mi lesz az tractábau: har-

madnap megmutatja. De kegyelmed cogitátióit in supremo

gradu helyben hadtam, s hagyom is. Jól glossálta kegyelmed

az fassiókot, s miudeukor úgy bittern, hogy cselekszik ha

cselekedlietik, de ha mi itten kcménkedünk, s trausferálhat-

juk az háborút által az Duuáu cum profectu: hitemre, sem

Ecsedez sem Kassáz német uram, *) hauem egyenessen gytin

*) Azaz: sem Ecsedet, sem Kassát meg nem fogja szállani.
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in succursum, ha gyühet. Ha nem gyühet másfelé: Péter-

váradnak is elgyün; hanem ha diversiót tehet itt is, ott is:

igenis. Hiszem, regen tudja azt az német: jó volna neki

innen az bányának, s onnan Egernek, s úgy conjungálni

magokot. Eb engedje, eb volt még az gondolatjok is! Szembe

való harczot nem javall kegyelmed? én sem. Most is azt

mondják az párák: jobb lett volna hegyiben menni eddig

Pálfinak! Bizony jobb, ennyi had mit csinál? eredj,nézd meg

kora (így) párája; lám folszabadúltál így is. De ugyan jól

viselték most magokot, nem lett senki labanczczá. Kôszeg

várossa embereit ma absolváltam : salagvárdájok lesz német is,

magyar is, mint Szakolczânak; kimegy az praesidium, 50 tet-

ves (horvát) volt benne. Az kegyelmed papja megvitte az as-

signátiót mind, Okolicsányi ui-am is mar elkiildte Egerben

az kívánt vásárlást. En penig maradok, Tyrnaviae, 12. Apri -

lis 1706. kegyelmednek köteles attyafia, szolgája Gr. B. Mik -

los m. k.

Igenis, Herbeville fog comendérozni. Pálfi Olaszország-

ban megyen: mert nem hisznek mar neki is. Guidónak (Stah-

renberg) az hollandusok mellé kellett menni.

A level boritékán: Méltóságos generális-mareschal-

lus Károlyi Sándor kedves ocsémuramnak б kegyelmének.

P.H.

XCI.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek .

Bezzeg lelkem ocsémuram, izzadtam ma mint Dobosi;

igazán, elmene kegyelmed az bajos munka elnl. Reggeli 8

órátul fogva, most estve 10 órakor oszlánk el, alig ehettek.

Nemhogy assecurátiót de non praerogando electioni, de hal-

lani sem akarják; mintsem penig vagy kiadva mozgassuk

azt, s attul vagy recedáljunk, vagy azt rumpáljuk : jobbuak

Thaly: „Вакоем Таг." П. kót. 9
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látszott inhaereálni az activitáenak. Eddig hányám az actá-

kot: az plenipotentiábul akadtam oly czikkelyre, azon for-

dúltak meg eszekben, s mar mire vihetik az udvart? elválik.

En ugyan nem hiszem: mar meg ne legyen az is, s az pro

longarlo is. Kemény Simon nram irva viszi az relátiót;

tudom, kegyelmed is meglátja. Mar holnap cum cautione

béveszszük az replicát. Irja kegyelmed, hogy még meglát;

hanemha Sentére gyün vissza kegyelmed, mert a Fejedelem

azt írja: oda-várjam ö nagyságát holnap, hacsak nem válto-

zik parancsolatja o nagysagának. Ha látom is, ha nem is

kegyelmedet: ajánlom atyafiuságos aíFectiójában s igaz barát-

ságában kegyelmednek magamot, kinek is maradok, Tyrna-

viae, 6. Julij, éjfélkor 1706. kegyelmednek igaz barátja,

attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

ХСП.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyehnednek.

Kedvessen vettern édes ocsémuram levelét. Nyilván Se-

rédi is az Kempist olvasta *) mikor feleségének javallotta:

csak ügy viselje magát, mintha soha kurva sem lett volna!

Igenis, fogadom szavát kegyelmednek is, Kempisnek, con-

temnálva mindent, magamot is contemnálom; mi haszna is

erövel küzködni az böcsülettel? Nem gyühet az magamtúl

magamnak; keresve fogy, ruházva kopik az. Honor vim

ferre nequit, intentas rumpitar, remissus liquescit, quaesitas

perditar; maximum honoris genus est honeste vivere. Ertem,

kegyelmed ma Sentén lesz, quod ego non credo : mert lehe-

tetlen haddal. Megint bajunk van az replicával; mar nem

merem bizony itt hadni ököt, elvárom estig végét, s megyek

en is. Ott van mar az mim van. Elhiszem az hadak is, az

*) Kempis Tamas kouyvét, Pázmáuy Pétertó'l.
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kikrül parancsolt az Fejedelem nékem, ma Majténnál lesz-

nek, et quia ad revidendum, többet nem írok. Maradván,

Tyrnaviae, 7. Julij 1706. kegyelmednek igaz barátja, köteles

szolgája G. B. Miklós m. к.

Kivül: Méltóságos generalis, Károly Sándor kedves

ocsémuramnak б kegyelraének. Ujvár. P. H.

хеш.

Köteles szolgája kegyelmednek.

Soha nem tudtam tegnap, hova lett kegyelmed? Mar azt

tudtam: az nagy siró dámában ragadt kegyelmed pro con-

solatione, et gloria gentis. En ma igazán ebül vagyok, ke-

zem-lábom, s mar lábaim, — talám le is esem az lábomrúl;

igazán úgy járok, mint az talpa-égett kutya. Még semmi

hírünk, talám elérkezik ma az statistica quaestio. Az Is-

tenért, hirem nélkül el ne szokjél lelkem oesém! Ad revi

dendum. Maradok, Tyrnaviae, 11. Julij 1706. kegyelmednek

köteles szolgája, báttya G. B. Miklós. m. k.

A levél boritékán: Méltóságos generális-mareschal-

lus Károlyi Sándor kedves ocsémuramnak o kegyelmének.

Szent-Gyorgynél P. H.

XC1V.

Köteles szolgálatomat ajánlom kegyelmednek.

Vettern kötelessen levelét kegyelmednek. Nem bánnám

akár jó kedvével, s akár jó szavával gyógyítaua. — Mi pe-

diglen céduláját illeti: az újság elóttem; a két elsöt ugyan

könnyön lebet kinyomozni, de Sréter dolgáról, minthogy az



— 132 —

Oeconomicum commissariusokot küldött instauratiójára, mi-

ként tétetett a dispositio? nékem nem constál. Szent-Györgyi

kém pediglen Petenáda vádlására mar csaknem két eszten-

dötül fogvást tartatván: nem comperiáltathatott semmi is

ellene, ki miatt csak a pálczázást is érdemelhette volna. Mi-

don azért ezekrôl így informálhatom kegyelmedet, maradok,

Tyrnaviae, 11. Julij 1706. kegyelmednek köteles szolgája,

attyafia G. B. Miklós m. k.

Küvetem kegyelmedet: magam nem irtam; *) mert nem

jó az üdö jót tenni : minek osinálnánk rosszat?

Kiviil: Méltósagos generális-mareschallus Károlyi Sán-

dor kedves ocsémuramnak б kegyelmének. P. H.

XCV.

Kötelessen szolgálok kegyelmednek.

Kegyelmed levelét veszem. Éjjel kivánja váloszomot, s

most 8 ora után veszem, midôn mar Kéri uram indnlófélben

vala Bmnóczra; kiriil irtam az méltóságos Fejedelemnek,

nem lévén bizonyos: érheti-é levelem kegyelmed Újvárban?

En bizony akarnám, ha szóllana Kéri urammal az Fejedelem,

csak lehessen occasiója, hanemha directe akarna oda-menni.

Rabntinhoz hiszem azután ment az curír, nem hiszem

ad 24. kczdje. Ma itt lesznek az mediátorok, megirom mivel

gyünnek. Forgács uramnak irott kegyelmed levelét, hitemre,

per inanimadvertentiam szakasztottam fel, s elolvastam,

mégis nekem szóllónak bittern, hanem azután olvasva ke

gyelmed nekem irott levelét: annak postscriptája után ke-

restem, bol van? Mar ez kezéhez nem jutbat, s azt tartom

*) E level nines Bercaényi saját kezével irva, csak az aláirás éa

utóinís az ové.
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jobb is hogy nem jut. Ezennel irok többet, ha az mediátorok

elgyimnek; azalatt maradok, Tyrnaviae, 15. Julij, 1706. ke

gyelmednek köteles attyafia, szolgája G. B. Miklós m. к.

Kivül: Méltósagos generalis Károli Sándor kedves

ocsémuramnak ó kegyelméuek kötelessen. Újvár. P. H.

XCVI.

Morváuka, 26. Julij 1706.

Méltósagos generalis, kedves oesémuram!

Nem kétleni, ezelxítti levelem is, nielyben igen rövideden

irtam kegyelmednek, juthatott kezéhez kegyelmednek, s el-

gondolom: mar is in fervore laborum fogja ezeu levelem

érhetni kegyelmedet; mindazáltal, hogy kotelességemnek

megfeleljek, egy kis compendiumját dolgainknak így küld-

hetem kegyelmednek :

Kegyelmed elmenetele utáu csakhamar váratlanul ér-

kezett le Apprmont-né asszouyom, *) kivel is az szombati

kapu elntt keveset szólva, nem sokat tanúlva, elkésértettem

Újvár fêlé; s ugyan onnaii bémeuve az kapu elñl, mentem

Kechternliez. Akkor érkezvéu, uála voltak az több követek

is, s nagy impatientiával jelenti hiábanvaló járását; sôt hogy

biaban szóval ne tartson, és sinceritását mutassa: adja tud-

tunkra, nemesak armistitium nem lesz, de az békességhez

sines semmi reménség, hacsak Erdélyen fön nem hagyunk:

conditio extrema, ut maneat in statu-quo Gubernij, et sub

absoluto Dominio Austríaco. Az németnek Magyarországbul

kiviteléhez se legyen bizodalmunk, hanem megkevesétésé-

hez. Denique azt akarják: az kötelet nyakatokban vessék, s

az mikor tetszik, megránthassanak. Stepnyei mondja: haec

T) Gr. Aspermont-né : Rakóczy Julia.
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Vratislau ex rabie facit; s annyira iudignálódtak az udvar

eilen, hogy magyar jobban nem szólhatott: tegyétek fel ke-

ményen az protestátiót , az világ eleiben terjesztjük ártat-

lansagtokot! Biztattak: nihil curate Domini, manipulum ha-

buistis dum inchoastis, justam habetis causam, tandem vos

Dens adjuvabit; gloriantur de suis dispositionibus, expectant

4 regimina, Rabutin ibit ad Döbröczin, ex Moravia populus

magnus, et in Rascianis fidunt multum : sed Deus nunquam

justitiam deseret. Apparet, quasi Deus vellet hanc Domum

per suos ministros et eorum superbiam puniré. Ei Domini

mei, nihil gloriosius, quam pro patria et libértate mori, nihil

felicius, quam publicata justitia causae bellare. Igazán írha-

tom, en is többeknek hallottára úgy szóllottam nekik, meg-

konyvezték, s helyben-hagyták, és jót kivántak.

Ezeket megirám Újvárban: mégis mind éltette az Ap-

prmont-né reménsége az bizodalmot. Járt az curir szaporán

még 4 vagy 5 nap: et factum est nihil; kigyüttünk volt

omnes Sentére, senatus, commissio, mediarlo, — et factum

est nihil.

Akkor en is elkéredzettem ide az fördöben, és eljöve-

telem elûtt akkor tanálok bémenni, hogy az systémát Forgées

urammal communicálja az méltóságos Fejedelem, s nekem is

kiadja ö nagysága: kit paucis mutatis látván lennem, vártam

tovább, két-három rendbeli propositióbul mi lesz az paran-

csolat? s azzal elgyüttem. Minap írja ö nagysága, Réteit,

Géczit el nem küldheti még Karvátul; Ocskait általküldjem

az Fehérhegyen Vinklerrel: és igy megint méltóságos fö-

generális uram corpussa — nyist! Azután ismét általküldte б

nagysága Géczit s Réteit, s Ebeczkit contraorderezte: és így

az egész becstlletes corpusom két regiment. De semmi, hi-

szem felmegyek az sentei toronban, onnan majd általlátok

rajtok, mert nem sok.

Most az méltóságos Fejedelem még Újvárban van, az

udvari hadakkal. Forgács uram az reguláris hadakkal, úgy

hallom, tegnapeMtt induit Karvához, de talám bagázsiájokot
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— az mint mondják—még Üjvárnál hadták. Ma, írja az méltó-

ságos Fejedelem, rándúl maga is Karvához, s ott fogja deli-

berálni az operátiókot, és hogy az Dunán tul rettenetes sok

hír van: az föd sem birja talám az ráczot; tudja ördög, hogy

bírja az Dráva kompja! Az német is nagy erôvel induit,

mind perspectíván nézni is elég volna; írom б nagyságának :

nem újság az Dunántúl! — En ngyan ma megírtam kétszer

is minden constitutióját az ellenségnek, mert szokásom sze-

rént mégis rajta szemem innen is. Mar megtértek tul az

Nyulasrul, Pozsontul s Morvábul portásim, nyelvet, rabot

hoztak. Pozsonbul is vannak bizonyos hireim. Istennek

szent nevé dicsírtessék: az fölfuvalkodott kevélységét az né-

metnek nem szenvedi Isten! mert Eugeniust Olaszországban

igen inegverték, két seb esett — hálalos — rajta, kire nézve

igen sebtiben azon lejövö regimenteknek fei kellert menni; ez

bizonyos. Ebben megcsökkent német uram, Kopcsén s Rajka

tájárul megindult tegnap hajnalban, s mind bétakarodott az

új liniáján belül. Pozsonbul is 4 compánia gyalog németet

kivitt, s úgy hallani: destinálta az liniát örzeni, valamig az

erdélyi német fol nem gyün, más segétséghez mar nem bíz-

hatván. Az mint is három nap alatt Petronellátul erre felé

által, és Hamburgnál is hidakot vettetett az Dunákon; mert

Morvára való készületemnek nagy hire Pozsonban s köztök:

csak elhiszem, az communicátiót keresi.

Ocskai most ment bé ez elmult éjjel Morvára, maga s

Rétei János lovas, és Vinkler- s pór-gyaloggal, Barad (Bród)

körül készétett élést bolygatni: de Morvában semmi had sines

egyéb az szokottnál.

Vojnovicsnak ismig van hire. Az valóságos, hogy az

mely horvát-ráezok ideki valának Haisterrel tavaly: azokot

most gyntvén, rea támodtak az németekre, s valami német

praesidiumot is kivágtak tobiil; azt is hozták tegnap Po

zsonbul: igen sietö postan kellett csak Horvátországbul

Pálfi Jánosnak felmenni Olaszországban, Eugenius heliben.

Azt bizonyosnak nem tartom még. Csak az ráez van mar
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elúttunk, kinek legnehezebb hírt csinálni, hogy rosszul van

az német, kajde domu! Ezeket mar igy tudván, mégsem

tudom magunkot, hányadán vagyunk, s mit akarunk? Csak

azt tudom, ki mennyi hópénzt praetendál: mert ugyan talám

keresik, him kaphatnak pénzkérôt, hogy ream küldhessék.

Forgács uram levelit is ma veszem, adja tudtomra, hogy

Fodor uram regimentit az Fejedelem az reguláris-hadban

rendelte comandója ala: az restántiát fizettessem meg. Talám

ugyan csak supremas kongórum maradok mar; *) ut-ut sit,

ugyancsak igaz jóakaró szolgája kivánok lennem minden

igaz-hazafia atyamfiânak, s édes nemzetemnek henyélve sem

ártok, kiért fáradságomot s véremet szenteltem vala.

Mar Isten kegyelmébül jobbadulok, ma mar lovaglot-

tam is; holnapután elmegyek mégis Sentére, talám tovább is,

Újvárban is, ha parancsolják; kérdetlen ugyan senkinek sem

kivánok akadályoskodnom: de megvallom, nehezen nézem;

majd kérdezkedve elvesztjük az üd6t. Most mar Petronellá-

hoz szállván az német— hacsak csalt vetni nem akar—meg-

fizetnek rácz uramnak hamarjában! Bar inkább az Bácskára

vagy hova bocsátanának eleiben az Erdélyi németnek, mint-

sem itten imígy is, amúgy is gyötrödtetem boszúval; ehrá-

lik majd. Azonban is maradok kegyelmednek köteles, igaz,

jóakaró attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

P. S. Mar elvégezése után levelemnek veszem 20. prae-

sentis Károlybul költ levelèt kegyelmednek. Az Úr-Isten

hivassa ebédre, s tartsa meg vocsorára Plutó; hanemha nya-

volyája tartóztatja, külömben csak elhiszem, megindúlt ed-

dig. **) Szeretnék eleiben menni Szeged felöl, s kegyelmed

utánna, ha ketten közre-vehetnök: bízhatnám hozzá, mert

itt az liniában nem sokat akarunk tenni, látom.

En, édes ocsémuram, hitemre, nem kivánnám keresve

') A kuruczok a hadi szükségre veretett rézpénzt kongónak

nevezték.

'*) Az Erdélybol kijövo Rabutiora vonatkozik mindez.
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keresni disconsolatiomot: de úgy látom, nines jobb orvos-

sága az távullyozásnál; ez ilyen nyavolyának nem használ

az közel tñz.

Ezen kegyelmed levelének megtartom coopertáját, meg-

mntathassam valaha kegyelmednek: mint volt felnyitva, s

meg lepecsételve; okát nem látom, hogy kegyelmed sza-

kasztotta volna ismég fel. Azért tovább küldöm s adorn leve-

leimet postara, ne is includálja kegyelmed más pakétnmban,

mert úgyis kerengve járna igen, szaporábbat gyün Lévátx'il

igyenessen.

A levél boritékán: Méltóságos generalis campi-mare-

schallus Károlyi Sándor kedves oesémuramnak ö kegyel-

mének. P. H. '

XCVIL

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek.

Kegyelmednek két rendbeli levelét vettern, majd egy-

szersmind. Az Úr-Isten consolálja kegyelmedet kedves fia

gyógyulásával; szivessen kivánok б kegyelmének kedves-

kednem, kirül parancsoltam mar, de teszek oly disposítiót,

meg nem fogyatkozik.

Az ráez vendége mii'e mehetett Bóné uramnak, nem

tudom. En három nap nmlatík itten, igazáu mulattam. Ma

az méltóságos Fejedelem elmerie Esztergamot vínya, azzal

kicsalni líniájábul az németet. Eszterházy Antal uram Boty-

tyánnal az projectum szerént ment Kemenyes-aljára: azon-

ban kimutatván magát 3000-ed magával Pálfi, Bottyán rajta

induit 4000 loval; vakon ment: vakon tér meg, elhiszem. *)

*) Tréfás czélzat Bottyán félszemére, miután e tábornok bal-sze-

mét még a török eilen vívott harczokban elveszté, s azért közönsege-

sen Vak-Bottyánnak liivatott.
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Az soproui linián kivül 8 compañía lovas telepedett

avangvardiájul: Bezerédi, Szekeres rajtok ment, tegnap kel-

lett próbálniok. Hofnál is kis táborka van: azon Ocskait

bocsáttám. Béküldtem az liniája megé Fridrikéket Kis Zsi-

gával, által Csaloközön, megvizsgálui : miben vannak? Az

vén Zicsinét s holmi mosonyi ispajákot ott lepték. Az német

darabolva fekszik Hamburgnál, és Pruk s Pandorf között.

Most megyek vissza Sentére, onnan pracdicálni az én böcsü-

letes corpusomnak. Multa haberem ad scribere, de nines

most üdöm, hanem Sentérül írok. Azalatt jót adjon Isten

mindenfelül, kivánom, és maradok, Ujvár, 3. Angustí 1706.

kegyelmeduek köteles attyafia, szolgája, barátja G. B. Mik-

lós m. k.

Legalól: Károli úrnak.

xcvni.

Szolgálok kegyelmednek.

Minthogy ha holnap nem is, holnapután innen megindu-

lok az hadakkal, s minden bagázsia elhagyásával sietek:

azért kegyelmed úgy disponáljon az provisiórul, hogy Hat-

vanban harmad-negyed nap alatt provisió elég legyen nem-

csak egy-két uapra tizezer lovasuak, hanem többre is ott a

tajón. Most kegyelmed nem nézve az impositiónak rendit s

az vásárlást, quia nécessitas caret lege, elég lehet s legyen

is az quietantia mindennek, mind úrnak, szegénnek, várme-

gyéknek s helyeknek: mert én, hitemre, ott vétetem az hol

tanálom, erga bonificatione; jobb adja kiki in tempore. Lé-

szen énvelem pínz is: de késo ne legyen az vasar, kegyel

med cum protestatione mindent elkóvessen, mert én, hitemre,

senki ratiotinatiójáért az haza veszedelmét uem nézem be-

húnt szemmel és sóhajtó panaszszal, meg tudom tílalmazni
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az excessusokat, lia nem koplal a had; külömbcn kegyel-

mednek is másnak is meiitsége nem használ. Meg akarok

penig az elleiiség iitjához képest egyezni mind Károli s mind

Barkóczi uraimékkal: eltova 30,000 portióml gondolkozzék

kegyelmed dietim. Maga penig kegyelmed Hatvan tajan le-

gyen okvetetlen harmad-uegyed napra; hogy hol keressem,

vagy kerestessem kegyelmedet: azt is tudjam elôre. Kit

hirtelem akartam tudtára adni kegyelmednek ; holuap böveb-

ben írok, és maradok, Esztergom, die 18. Augnsti, 1706. ke

gyelmednek szolgáló jóakarója G. Bercsényi Miklós m. k.

A levél alján: Darvas Mihály nrnak.

(N.B. Egykorú másolat; nem Bercsényi irása az aláiras sem.)

XCIX.

Méltóságos generalis, kedves ocsémuram!

En mai napon Esztergamtól megindulván, ide szállot-

tam Mikolához, az Ipoly mellé. Késobb-indulásomat az ha-

daknak az Donan által való késóbb költözese okozta, noha

magam is impatienter vártam jöveteleket. Mire nézve is azon

vagyok, hogy bagázsiámnak elhagyásával is holnapntán

Hatvan tajan lehessek minden bizonnyal; reménlem, azalatt

is veszem tudósitásat kegyelmednek. Magam mindazáltal az

holnapi státiórúl is írván, hollétemet adom értésére.

Veszem azomban de dato 22. írott levelét kegyelmed

nek, melyben provocálja magát az elöbbeninek continen-

tiáiára, kit én nem láttam; hanem a méltóságos Fejedelem-

nek küldött írásából értem, hogy Szentesnél conjungálta

volna magát a rácz a német corpnssal. Miként legyenek mar

tovább ort az circumstantiák? rudom, veszem informátióját

kegyelmednek. Magam pedig menetelemet semmire sem
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késtetvén, mennél-jobban siettetnem kivánom. Eiigedje Ig

ten, azalatt is örvendetes liírt hallhassak kegyelmed munkái-

ról. Maradván ezzel, Mikoláu, 24. Angustí 1706. kegyelmed-

nek kötelessen szolgáló barátja G. B. Miklós m. k.

Minthogy kegyelmed levelébtil értem Csongrád felé

igyekezetit az ellenséguek: azért én Hatvanra ñera is me-

gyek az hadakkal, hanem azon leszek, holnapután Turara

szálljak az tó mellé; ha ugyan vehetem azalatt tudósitását

kegyelmednek: akár Hatvanban, s akár raáshová kész va-

gyok divertálnom praevie. Maga megegyezését is, úgy Bar-

kóczi uramét is, kegyelmetek egymás értelmivel ahoz alkal-

maztatliatja, s nekem is úgy tehet kegyelmed hirt: mivel mar

Turan till egészen kegyelmedtül várok az ellenség státussá-

hoz képpest.

Legalól: G. Károli uramnak.

.0.

Romhány, 2tí. Augusti 1706.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek.

Most vin^adtakor ezeu meuve, veszem 25. Árokszállásá-

rul költ levelét kegyelmednek, kibül értem elösszür is elöm-

ben jovését kegyelmednek, s ismég megtérését, kit igen jól

is cselekedett kegyelmed : mert annyi fóldre távozni most az

liadak közül, kik uógatva sem mindenkor serények, éppen

nem tanácsos. Igaz ugyan, ezelíítt való levelemben megirtam

vala kegyelmednek: kivánok mennélelébb szemben lennem

keg}7elmeddel, de megvallom, az hirekhez képpest közellyebb

gondoltam vala lenni kegyelmedet. Minthogy azért az ellen

ség alább fordult: kegyelmednek is alább kellert elhiszem

nyomului, noha sem azt nem írja kegyelmed bol az hadak,

sem bogy meiTe fordul kegyelmed? De akár merre legyen

kegyelmed: meghozza ma Turához embereni, s arra tartok.

Mert cousiderálván most hamarjában is kegyelmed informa
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tióit, s egyszersmiud jó opinióit: úgy látom, mindeneknek-

elütte szükséges kegyelmeddel való conjunction!, mert tudva

mégsem tudjuk az ellenség igaz útját, és megszakadó vagy

egész erovel való járását. Mindkét részrül való hadaink szá-

mát, mind ezeket az conjunctiónk idejéig kitanulva, igazab-

ban elrendelhetjiik: ne unum faciendo alteram omittatur,

másként duo imperfecta sunt generativa entitatis chimericae;

most is azért járék késón, liogy unum faciendo, alteram omit-

tere nolebamus, et factum est unum infectum, et alteram neg-

lectum. Három propositióját teszi kegyelmed az ellenség-

nek: 1. Szólnok és az Tisza-Duna között való conjunctió az

fölsövel; e mellett — látom — ciment. 2. Buda felé egész

ereivel menetelét; ezt semmi diversio nem háborgatja, s ha

többen nem akadályozzuk s fogyatjuk, kevesebben inkább

nem. 3. Ha megoszlik, s Péterváradnak megyen; ha agyon

nem verhetjük, félig megverjük. Ha ezt véghez vihetjük:

¡genis, két kézzel javallanám akkor intentióját kegyelmed-

mednek. De ut-ut sit, lehetetlen addig in spatiis imaginariis

megnyugtatnunk clméuket, míg össze nem megyünk, s Össze

nem nézzük magunkat, s az ellenség szándékát; mert mi bar

fele volnék annak, az mennyinek ir kegyelmed! Az kegyel

med regimeutei is, csak elhiszem, nem egyeznek az tabellák-

kal: azért jövök, bogy unitis viribus plus tentemus. Azonban

minekeltítte összegyülncnk: oszoljunk, — nem látom jónak

lenni, kiváltképpen bizonyossak nem lévén az ellenség dol-

gában, s tudom az Fcjedelem parancsolatját is.

Tartok attul: ezt fogja kegyelmed reiterálui az minapi

levelemre, s nem az conjunctióra mutat ótat s iidôt; azért ex

superabundauti akartara értésére adnom váloszul kegyel-

mednek: ma Turánban (így) leszek az hadakkal, és sietek az

egyezésre, várván kegyelmedtül egész informátiót. Kecske-

métnek s a többinek igenis elmenését elolök parancsolja az

méltóságos Fejedelem. Ezzel maradok kegyelmednek köte-

les attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.
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CI.

Méltóságos generalis, kedves öcsemiirara !

Most étczaka megszállván itt Turánál, veszem kurirom

által való válaszát kegyelmednek, melyböl úgy látom, sem-

mi valóságot nem tanulliatok, minthogy mai irásával is ke

gyelmednek külömböz. Értem azomban, hogy hadait által-

koltózteti kegyelmed, de nem írja: bol lebet megegyezésem

kegyelmeddel? Mire nézve is holnap itt megnyugtatván az

badakat délig, meg fogom prófontoznom, s azalatt is szem-

be lévén Barkóczy urammal: beszélgetünk, merre kollessék

vennem utamat? Tudom azonkozbe veszem válaszát ke

gyelmednek is a mai levelemre. — Most assignáltatott Bar

kóczy uram bizonyos intercipiált német leveleket, mellyek-

bôl egyebet semmit sem tanúlbatok ki, banem hogy elégsé-

ges provisiórul tettek rendolést Makóboz. Óhajtva várom

tudósitását kegyelmednek. Maradván ezzel is, Turánál, 26.

Angustí 1706. kegyelmednek kötelessen szolgáló attyafia

G. B. Miklós m. k.

Ugy hiszem Aradbul is kellett valami németnek ki-

gyünni, s annak készétették Makónál az élést. Lefelholcz-

nak Rabutínnal kell táborozni; 3 generalis: Nehm, Lefel-

holcz, harmadikot nem tudom. Nem tartom lehetetlennek

Csongrádnál kóltózését anindbul, hogy csak detassamentrul

(détachement) emlékeznek, az ki az ráczok és generáUsok

eleiben menjen; talám csak azon rísze az németnek volt Tá-

pénál, de ha egéssze Tápénál volt: nem hihetö az csongrádi

koltozése. Talám jó volna nekem Jász-Brínhez mennem hol

nap étczaka, szombaton virradóra. Szólnoknak megtartásá-

íTil ingyen sem gondolkodik az méltóságos Fejedelem; mi-

helt fel-fordúl az ellenség (kit mar nem hiszek) Csongrádtul

Szólnok feie: jobb volna azt pusztára-hagyva felégetni, úgy

mégis hirtelen belé nem száll.

Legal ól: G. Károli S. uramnak.
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CIL

Méltóságos generalis, kedves öcsemuram !

Két rendbéli levelét veszem ma kegyelmednek, mellyek-

ból az ellenségnek constitutiójáról való tudósítását, nem kti-

lömben maga hadainak általkoltoztetését értem. Mire nézve

magam is innen mindgyárt éjfél után megindulván az hadak-

kal, kegyelmed javallásához képpest is Jász-Berénhez szál-

lok, az hova generalis Barkóczi Ferencz uram is velem eljö-

vén: igen akarnám, ha lehetne annyi ideje és módja kegyel

mednek, ne terheltetnék egy kis-korra oda hozzám feljönni.

Hozza Isten szerencséssen. Turánál, 27. Augusti 1706. ke

gyelmednek kötelessen szolgáló attyafia G B. Miklós m. k.

Legalól: Generalis Károli uramnak.

СП1.

Méltóságos generalis, kedves öcsemuram!

Vettern kedvessen levelét kegyelmednek, melyból ér

tem, hogy Ordódy uram tudósitása szerént mar is költöznek

Csongrádnál a német; nem combinálhatom mindazáltal: mi-

ként lehessen az, hogy Szentes és Vásárhely között lenne a

tabora, a ki Szegednek töviben vagyon, és egyszersmind itt is

Csongrádnál költözzek? Talám csak pro stratagemate küldte

által a sánczba azt az ennéhány sereg ráczot és németet,

hogy másutt általkoltozvén , miuket eludálhasson. Egyéb-

aránt is nem hitethetem el magammal, hogy üressen hagyja

P^rdélyt; ha azért szakadozni fog, e lesz bizonyossan mester-

sége. Reménlem azoraban, eddig valóságát koltozésének is

tiidhatja mar kegyelmed, kiröl való informátióját várom is

kegyelmednek ; söt talám a tegnapi levelemhez képpest ma-

gát is utba találja mar czeu levclem kegyelmedet. Kedves
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sen is venném együtt az úrral Barkóczy Ferencz urammal

б kegyelmével idejovetelét, — és ha ugyan eltávozásában

módja nem lehetne kegyelmednek: magam is kész vagyok

lerándulnom kegyelmedhez. Ezzel maradok, Jász-Berénnél,

28. Augusti 1706. kegyelmednek kötelessen szolgáló attyafia,

G. B. Miklós m. k.

Mind az vármegyékért, gyalogért elküldtem; solía nem

tudom, ha nem jobb volna-é azokat várnom, mert ha mesz-

szebb megyünk, inkább nem gyünnek az gyalogok, —avagy

csak utánna sietnem kegyelmednek? kit kegyelmed tudósi-

tása fog elválasztaui, mert ugyanis ha költözik s megindúl:

azután az magnam famam nem használ.

Legalól: G. Károli Sándor úrnak.

CIV.

Méltóságos generalis, kedves ocsémuram!

Mar elmenetele után juta eszemben, hogyOrdódyGyörgy

uramnak velem való megegyezése iránt elfelejtkeztiink be-

szélgetni. Miuthogy azért az ellenségnek indulásához képpest

magam is kegyelmed tudósitásától várok: mikoiTa kollessék

tehát, és hol б kegyelmének is közöliteni hozzánk? Kérem

ne neheztelje a szerént orderezni o kegyelmét, tudósltván

engem is felôle. Ezzel maradok, Jász-Berénnél, 29. Augusti

1706. kegyelmednek kötelessen szolgáló attyafia G. B. Mik

lós m. k.

Most rendeltetem ki az hadat, kit küldök. Az szólnoki

sereget is visszabocsátom: netalán bontakozások torténjék

szegényeknek, csekél javaikon kapkodhassanak.

Kivül: Méltóságos generalis Károlyi Sándor kedvee

ocsémuramnak б kegyelmének. Szólnok. P. H.
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cv.

Méltóságos generalis, kedves öcsemuram!

Mar levelemnek elküldése után, midôn kirendölni aka-

rám az hadat kegyelmedhez: Barkóczi uramnak s az több

tiszteknek is juta ily reflexió eszekben, hogy haszontalan,

mert csak vizsgálni való leiine: merre megy? Ûgyis van mar

hada kegyelraednek, s innen késo, netalán csak holnap is

essék megegyezésünk ; heában farad a java az paripásnak.

Jobb ezerestöl szolgáljanak ha rea érek, most meggyenguiñe

az ezer az szaggatással; másik az: nyelvet találnak fogni

közülök, kitanúljákhadam számát. Ugyanis mar megegyezve

köll rendölnünk az próbákot ezután. Ezzel maradok, Jász-

Berén, 29. Augusti 1706. kegyelmednek kötelessen szolgáló

attyafia G. B. Miklós m. k.

Kivül: Méltóságos generalis Károlyi Sándor kedves

ocsémuramnak ö kegyelmének. Szólnok. P. H.

CVI.

Ajánlom koteles szolgálatomat kegyelmednek.

Hajnalban vettern az kegyelmed levelét, kibül értem

Nyúzó uram relátióját, és az Borosék beszédjét. Az Duna

mellett Esztergam segétségét ha gondolhatná ember, s onnan

fel-fordulását: igen naturálisnak gondolnám igyekezetit; s

azért is, csak elhiszem, nem tétováz másfelé, hanem igye-

nessen kegyelmed opiniója szerént is Budának megyen, ki-

rül csak elhiszem, majd veszem tudósitását kegyelmednek.

Ordódi ollyat ir tegnap, hogy ezer lovas német Vásárhelyre

bément vóna; valljon nem az visszament-é? mert egy-két

ezerrel tobb-é, kevesebb-é az tábor? Nyúzó uram sem ani-

madvertálhatta az költözes közben.

Tludy: „Rákócii Таг." U. kSt. 1Q
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Vettern az méltóságos Fejedelem levelét is; includál

holmi leveleket, kibúl láttatik: az Dunán valamely segétsége

érkezett volna az németnek; de talám az morvai ereszkedett

le Hamburgtul, csak hírre nézve is, Dunán. Tul penig Sonio-

gyi Adám lévele megmutatja, mint jártak.

Szocs Jánosék lehetetlen valamiben ne akadtak volna;

talám Isten nyelvet adott nekik. Az provisió felul írtam teg-

nap is; azt írják: nem lesz abban fogyatkozás. Pest eleirííl

írják, az Rákos mezeire kiszállott volna az budai ráez.

Szent-Miklósinak parancsoltam — ott közel lévén — de csak

paraszt-hír, nein hihetem; csak az insurrectiót akarják távoz-

tatni. Ezzel minden jót várván Isten által kegyelniedtül,

maradok, Jász-Birínnél, 30. Angustí 1706. kegyelmednek

köteles attyafia, szolgája Gr. B. Miklós m. k.

Pozsombúl írják: Pálfi Miklóst az ifiat megolték duel-

lumban, az másik Miklósnak fia rabbá esett odafel, és hogy

Landaut megvette volna az franczia. Az tractátusokhoz mar

fogni nem akarnak, mig ezeu erdélyi németnek operátióit

nem látják.

Az palatinusnét Szirmai mar összehozta volt az urával,

és in primo congressu az hoffmarsalk embere gyün közik-

ben, s lijobban árestomban ^szikasszonyomot, bogy ne cor-

respondeálhassanak isegymással. Szép palatinusi böcsület!

Legal ól: Károli urnak.

cvn.

Kötelessen szolgálok kegyelmednek.

Most veszem levelét kegyelmednek. Bezzeg nem jó

volna az katona hire, de mikínt hidgyem? biszem maradt

talám két lovas, az ki megtéréthette az többit, s az mint ezeu

katona megfogta, több is megfoghatta volna lovât; hazud б

kegyelme bizony.



- 147 —

Ordódi uramuak vcleni való coujunctióját ingyen seni

mostanra kivántam. Nem tudommiut esett irásom, valóban is

bánom; haneni hogy az mikor niagunknak conjungálni kel-

lene magunkot beszédünk szeréut: akkor hogy o kegyelme

ia in tempore tudhassa igyeuesseu kcgyelmedtül, azért írtam

vala azt. Most Ordódi Czegléd körül van, valami Besenynél;

én mindgyárst kiddök imien ö kegyelmihez: ne mostanra

értse az conjunctiót, hanem tartsa kegyelmed disposítiójához

magát, az ellenség motussára vigyázva. Maradok azonban,

Jász-Berin, 30. Augusti 1706. kegyelmeduek köteles attyafia,

szolgája G. B. Miklós m. k.

Kivül: Méltóságos generalis Károlyi Sándor kedves

ocsémuramnak б kegyelmének. Szólnok. P. H.

Méltóságos generalis,

cvni.

Jász-Brín, 30. Augusti 1706.

kedves ocsémuram! Impatienter várt levelét kegyel

meduek az német rabbal egyiitt vettern ezennel; kibül látom

bizonyosnak lenni: az ellenség mai rosztogolása után ugyan

csak Szólnoknak veszi útját, és arra nézve kegyelmed az

Tisza-ódalra igyekezik, s conjunctiót jónak nem osméri:

hanem én itten, Ordódi amott, kegyelmed harmadik he-

lyen, etc.Edes ocsémuram! úgy látom, kegyelmed csak azért

javallotta jobbára lejüveteleraet, hogy késérését kezemre

adhassa az ellenséguek, nein állítváu serami hasznát körü-

lotte létüukuek. Igenis, ha ily szakadozva leszünk, senki

közulünk nem tudja más mit csinál, hanem ex longinqua

communicatione: bizony egyéb haszua niucs, hanem egy-

szersmindelfárodvánaz liad, s kitanulván egész erönköt, —

egyszer egyikünk, s másszor másikunk veszti rajta. Másik

10*
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s legnagyobb okát látom az Tisza fêlé való menetelében

kegyelmednek, hogy az aradi operátiót kivánná kegyelme-

tek. Kirül az méltóságos Fejedelem mit ir ma hozott levelé-

ben: lme in originali küldtem kegyelmednek, kibül meglat-

hatja kegyelmed б nagysága pacancsolatját, es egyszersmmd

az aradi operátió iránt való értelmét б nagyságának ; kit

igenis jónak s hasznosnak látnánk Arad körül: de mit nye-

rünk benne, ha azalatt összedulja ezen német az országot

kedvére?! Mert én igen gyanakszom: ez nem megyen Bnda-

nak; soha bizony Szólnokért nem vontatná csak az ágyukot.

Föliebb szándékozik; de akármerre menjen: illyen dara-

bolva elñtte nem lehet ember, - mert tudja kegyelmed ho

mennyin vagyunk. Attul nem kell tartani, hogy Szolnoknal

általmenjen, s utól ne érhessük Csege fêlé is. Ha penig Bn-

dának megy: nem vesztjük ideit Aradnak.

Az provisión nem kell busnlni, csak onnan-felül essúnk

az honnan kell hozni; van most is több 20,000 kenyérnél

késszen. Az vármegyéket s gyalogsagot egésszen Hatvan-

hoz gyülekeztetjük. Mi haszna lesz, ha három felül nézzuk

az ellenség mótussát? Egy felül is meglátni azt! Kire nézve

ime küldtem magát generalis Budai István uramat kegyel-

medhez, hogy ezeket megértve, az alkalmatos conjunctiorùl

elsôben is érthessek bizonyossat: mert én egyáltaljában igy

nem darabolódom. Az méltóságos Fejedelemnek mar ma

váloszul azt tettem, hogy lehetetlenség lesz Földvarrul gon-

dolkozni, hanem ha ugyan Budának megy: Vácz tajan lehet-

nénk mi akkor, s ûgy könnyebben lehet conjunctiónk о

nagyságával, — s kegyelmeddel communicálom o nagysága

parancsolatját.

Lelkem édes ocsémuram, nehéz néven ne vegye kegyel

med: de csak attul félek, mar az Tiszántúl való menetel az

hadnak fejiben ment. Hacsak kegyelmed maga jo kedwel

nem csinál kedvet hazánk oltalmára tiszturaimék által is az

^ vitézlô rendnek: kiki haza szeretetít fogja forgatni, kedvet-

enségbül sem teszen jót; s hitemre: belé nem férüuk Arad
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bau, ha az hazát elvesztjük! Az Isten bizonságom: nines

ellenemre annak ideiben azon operátió, de bizony ettül függ

minden. Mintsem én így darabolva legyek: inkább ezt az

hadat is keze ala küldöm kegyelmednek.

Az 20 koesi helyet 50 koesit küldtem kegyelmednek;

meghadtam : virradtig ott legyenek. Mar Ebeczkit sem küld-

hetem kegyelmedhez, míg válosszát nem veszem, mert látom:

változott státiója kegyelmednek. Bárcsak beszélhetnék ke-

gyelmeddel! Maradván kegyelmednek köteles attyafia, szol-

gája Gr. B. Miklós m. k.

CIX.

Méltóságos generalis, kedves oesémuram !

Ez étczakán költ utóbbi levelébül is kegyebnednek nem

tanúlhatván semmit is az ellenség indulásáról, noha várom

óránkínt újabb tudósítását, mert eddig elhiszem elvált igye-

kezete, s constál is mar kegyelmednél, — kivántam mind-

azáltal in antecessum megirnom, hogy itt az urakkal б ke-

gyelmekkel considerálván menetelét a németnek, kozbnsé-

ges tetszéssel azt találtuk: ha Szólnokhoz igyekezik, ma oda

nem penetrálbatván, holnap megnyugszik ott. Nékem penig

az hadakkal, ha az ö érkezésénél elôbb találna menetelem

lenni Rékashoz, a ki Szólnokhoz csak egy mélfóld: nem

esnék nagy confusió nélkül, az fold népének rémülésére

nézve is, ha onnan ismét egész erömnek kimutatásával ide

kollenék magamot retirálnom. Mire nézve kivántam inkább

expediálnom kegyelmedhez brigaderos Ebeczky István ura-

mot valami négyezer lóval, oly véggel, hogy Szólnoknál

valamint-valahol tegyenek egy csapást a németen ; mely pró-

bájokra hadna kegyelmed is mellette б kegyelmének vala-

mely tíszteket, kik az fóld csinnyát tudhatnák. Egyszersmind

oly disposítióval ne neheztelné kegyelmed Ebeczky uramot

,'•
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azoii próbatételre eligazítani, a mint maga kegyelmed leg-

alkalmatossabbnak gondolja. Maga penigleu az mellette lévô

fáradt haddal (Szólnokhoz való kózelétését tekintvén az né-

metnek) ne sajnáljon ide hozzám jönui, és corpnsát badaim-

mal (kik máskint is meggyengíílnek mar Ebeczky uram ki-

küldésével) conjungálni. Innen azután tehetünk ismét dispo-

sitiókot, mind Ebeczky nramnak felváltásáról, mind pedig

más egyéb szükségekrol. — Ha azoraban Koros fêlé ment

a német, s ehez képpest kegyelmed is maga tudósítása sze-

rént Abonyhoz mégyen: igenis, rudva légyen kegyelmednél,

bogy magam is directe oda-megyek kegyelmeddel való con-

junctióra, kiröl tudom, csakhaniar veszem mar irását kegyel-

mednek. Kérem azért, ne nebezteljen disposítiót tenni, ba

maga el talált volna is mai1 Rékasról távozni, bogy véletle-

nül Ebeczkiék bêle ne botorkázzanak az ellenségben Szól-

noknál ; valamely katonát rendóljen, kik Rékasról az igenes

úton erre felé menvén eleikbe, megvibessék kegyelmed ize-

netit ó kegyelmének: tudhasson kegyelmedhez pro infonna-

tione menni. Ezzel maradok, Jász-Berénnél, 31. Augusti

1706. kegyelmednek kötelessen szolgáló attyafia G. B. Mik-

lós m. k.

P. S. Úgy értse kegyelmed, bogy én kegyelmed tudósi-

tásáig Ebeczki uramot meg nem indítom : banem Abonboz

ha tanál menni kegyelmed, mindenesttil elmegyek; bogyha

penig Rékashoz megyen kegyelmed : azt mondják, mind ke

gyelmednek, s mind az ellenségnek directe erre кеБ gyünni ;

bezzeg okos lesz akkor kegyelmed irása szerént az német.

Csak oda-mennem s visszagyünnöm nem jó volna. Mar

Ebeczkiék mellé hagyhatna kegyelmed ha kell többet is, s

бк maradnának oda , mig kegyelmed az fárodtabb haddal,

és Ordódi uram is itt conjungálhatnánk magunkot.
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ex.

Méltóságos generalis uram!

Immár megérkezvén hozák ezen levelet; *) s mivel

Gyamiatiban is akadtani, Farkas Péter jóvetelére nézve

nem gondolom kegyelineduek másfelül megizenték volna:

azért küldüm kegyelmedliez ; de hiszem, bizonyossat tud ed-

dig kegyelmed. Elmém mulatságábul írhatom, hogy ha ismét

táborhelyében szállott az szekérsáncz kozé: birt kapott felô-

lünk, vagy mulat;ha penig kinyoniúlt, s iigy állapodott meg:

elment ez éjjel az pusztának. Ennek azután kellett megesni,

hogy kegyelmedtñl elváltak.

Az Fejedelem levelét is iitban vettern; kegyelmednek

szóllókot mindgyárst elküldtem. Nekem azt írja б nagysága:

nemliogy segétsége gytitt volna az németnek, de ismég

*) Méltóságos generalis uramnak ajánlom nagyságodnak mindenkori

kész szolgálatomat.

Szintén most érkezett hozzám Farkas Péter nevü becsületes had-

nagy, nagyságod hadábul való, ki is gondolván nagyságodaak itt léte-

lét, sietve joven, egy keveset ítet, nagyságodhoz azután sietve fog

menni. Az ki praevie nékem beszélette, hogy a német tábor eleibe

portara lévén : tegnap estve Kécskénél valóságossan lenni látta a tá-

bort, és hogy ki is kíszétette volna magát, hogy megindúljon, rendelt

seregekben, mintegy helyébül ki is mozdulván ; elötte szekerekbül sán-

czot csinált, és actualiter is ott vagyon; mellyet ore tenus oda-érkezé-

sében bövebben referálja. Caeterum Isten tartsa nagyságodat fris jó

egésségben. Datum Jász-Berény, die 3. 7-bris 1706. Nagyságod aláza-

tos szolgája Szent-Miklósi János m. k.

Kivül: Méltóságos Székessi gróff Bercsényi Miklós uramnak o

nagyságának, kegyelmes urunk o Fejedelemsége a magyar haza mel-

lett felfegyverkezett hadainak fo-generálissának, magyarországi nemes

confoederatus statusok elsö senátorának (tit. etc. etc.) nékem nagy jó

patronus uramnak o excellentiájának adassék. Apátin. P. H.
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támodás van Baváriában, az ki és Landau csak elhiszem

semmit le nem bocsát; és így gondolható, annyival is inkább

nem czékáz ez az német. Harmadik observation! : ma veszek

udvartól az rabok iránt sub volanti parancsolatot az péter-

váradi comendantra; nem Nebem, hanem general Rhen ura-

mot nevezi péterváradi comendantnak, kibül gyanakszom

inkább :Nehem erdélyi comendantságra indi'dt, s valljon azon

ezer lovassal, kinek némely nap hire vala, bogy Vásárhelyre

bészállott: nem ment-é el inkább az Maros meliert? Ut-ut

sit , kimutatja magát, — csak várom kegyelmed szerencsés

megérkezését, és maradok, Raptim Apáti 3. 7-bris 1706. ke-

gyelmednek köteles attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

Legalól: Károli úrnak.

CXI.

Kötelessen szolgálok kegyelmednek.

r

Vettern az kegyelmed levelét.En is elküldtem az kémért,

ha kaphatnák.

Szóluoknál az hidat ha veti az német: nem hiszem a

ratrázsért, mert iigy emlétem, kegyelmed azt mondta: nines;

semmi tul; ha mégis késik, inkább elmularja operátióinak

ideit. De mi haszna elmélkedünk, ha csak egésszen indulásá-

bul kell tanulnunk !

En itten mar az disposítiókot elvégzettem alkalmasint;

béhoztam EszeTamást is. Semmi fogyatkozás mar itt nem

lesz, bizony játék az oltalom, ha jól akarják; van is látom

kedvek hozzá: egyedñl az vén püspök apám *) nem szereti

az bujdosást.

Itt sem pénz, sem posztó. Pénzt ugyan valamit hagyok

itt is, viszek is vagy 20,000 forintot: de posztó éppen semmi

*) Telekessy István egri püspök.
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Bines, mind elvitték mar Debreczen felé, kegyelmed rende-

lése szerínt. Holnap jókor kegyelmeteknél leszek, adja la

ten: érjek jó hírre. Maradván, Eger, 8. 7-bris 1706. kegyel-

mednek köteles attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

Kivül: Méltóságos generális-maresohalhis Károlyi Sali

dor kedves ocsémuramnak o kegyelmének. Dózsánál.

Gyöngyösi posta küldje Dózsára. P. H. Staphaeta.

СХП.

Kötelessen szolgálok kegyelmednek.

Most ötödfel órakor veszem az kegyelmed levelét. Nem

is tudtam eddig bizonyossat az ellenségrül, noha magam is

küldtem innen Birín felé. Nem árt ugyan az praecautió, de

csak elhiszem, mar Egemek nem megyen ez az német. En

úgy igyekezem innen kiállani közhelyre, liogy liolnap, vagy

az mikor Sülyliez száll: megcsaphassam gyaloggal is. Mar

csak tndnánk osszekeríilni, vagy csak liírünk is leliessen

egymásnak, de mar Fénszariit tartom az változó-helynek ;

ha aira nem gyün az ellenség: még nía is küldük Fénsza-

rúra, hogy rudhassák ort való portas tisztim liollétemet.

Krucsait itt liagyom, oly véggel, hogy ha erre gyün az rácz:

felégesse az magazint és malmokot. Ezzel maradok, Hat-

van, 11. 7-bris, kegyelmednek köteles szolgája, attyafia

G. B. Miklós m. k.

Andrási György uramra jó lesz biznya Szólnokot, csak

gyillnének össze s rakásra az elrendelt hadak; kegyelmed

csak tegyen egész disposítiót felôle.
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схш.

Méltóságos generalis, kedves öcsemuram!

Mar levelemnek elvégezése után veszem más reudbeli

irását is kegyelmeduek, az elfogottráczezal együtt. — Adom

azombau kegyelmeduek értésére, bogy én a gyalogságot

ezeimel megindítatom az dányi tohoz, maganí ])ediglen az

több haddal Turához mégyek oly véggel, bogy kitanulván

constitutióját az ellenségnek, onnan Kókáboz fordúljak : azon

lévén, bogy valahol ott az szorosokon csapást tehessek rajta.

További occurrentiákról elvárom tudósitását kegyebnednek.

Maradok ezzel is, Hatvaimál, 11. 7-bris 7 órakor estve 1706.

kegyelmednek köteles szolgája, attyafia G. B. Miklós m. k.

Az német az kit boztak azt moudja, bogy az begyek-

uek megyeu az német, ép országra. Erre leuue az; elválik

bolnap.

P. S. Ezen német, kit Bóné küldött, maga szökött, fegy-

verét lovât ott tartották: el ne vesszen, psu'ancsolja meg ke-

gyelmed; amaz bárom is ott van, csak Pásztó-volg}'ére az

bagázsiámboz kellene oköt küldeni.

Légalo!: G. Károlyi Sándor iimak.

ÜX1V.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmeduek.

Alig olvasom meg levelét kegyelmednek Diák Ferencz

nram acclusájával: veszem üzenetit Szent-Miklósi uramnak,

megyen az német Dózsáuak; kire nézve tegnapi irásom sze-

rént való propositióimhoz tartván magamot, megyek ezennel

Ecsedhez. Az gyalogért elküldtem. Egerben írtam;majd Gr-

dódi uramot is expediálom oda, maga kivánja, mert tudja
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dolgát Egernek. Hauern borokbau ha niegfogyatkoznak, mert

az viz mégis szfikiilhet: ktildök ezeimel GyÖDgyösre, ha

mit kaphatnânak, még bévihetnék ; talám Miskolcz felül is

lehetne valamitszállítanibele, ha oda parancsolva, sietnének.

Megírtam Barkóczi uramnak: mellette most Egerbcn Mik-

házi ezerestnl, küldjöu s hozasson akárkiét, az hol tanálja,

s qmetálja.

Mar Andrási György nram szólnoki expeditiója látom el-

múlik,azértinkább—jobb volna— az gyalogságot Tokaj felé

hozatná kegyelmed : talám még (lia Egret férehagyva igye-

nessen Kassànak akarua is meimyi) megelôzhetné azon haj-

dúság az Hernát-mellyékére.

Rétei Jáuost ktildtem vagy ezer jó lovassal elémben:

menjen az elleuség felé, engem is értessen: hol szállott, mint

szállott? s próbáljou lesködve, ha lebet. Vaxom kegyelmed

tudósitását is. Az Fejedelemhez is mindgyárst expediálok

curírt.

Kenyér felííl is írok : Ecsedhez hozzák ez éjjel, mert

van eddig Nógrád vármegyébül elég Acsánál, vagó is; mind

Ecsedhez hozatom még ez éjjel. Kegyelmed ráküldhet, vagy

írja meg uekem: mit, hova küldjek holnap? mert ez» éjjel ott

lesz bizouyossan. Ezzel maradok, Turánál, 13. 7-bris 1706.

kegyelmednek köteles attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

Mar az futott népnek kegyelmed intimálja: ki szálljon

haza, s ki szaladjon?

UXV.

Méltóságos generalis, kedves ocsémuram !

Idejövet utamban veszem levelét kegyelmednek; gon-

dolván azonban, hogy beérkezésemmel mind kegyelmed

hollétéról, úgy az ellenségnek megszállásáról is nagyobb

valóságot érthetek: szintén mar sótét estve megtért Szent
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Miklóssy ш'ат Berénbôl, ki is az odavaló barátok relátió-

jából azt hoza, hogy a mennyire érthették, Mérához igyeke-

zett a mai státióra, oly véggel, hogy liolnap Egerhez min-

den bizonuyal szállhasson; kit jóllehet én uem hiszek, de

ugyan hihetetlennek sem tartom. — Most azért iunen expe-

diálom Ordódy György uramot is Egerben, megírván gene-

ralis Barkóczy uramnak mindeneket, a miket szükséges el-

követui. Söt mivel az ellenséguépe az éllésnek fogyatkozása

miatt igen bádgyadt lévén, a mint az barátok is referálják,

igen óhajtották az Eger tajan levo malmokat : comraittáltam

Ordódy uramnak, hogy mindgyárst úrjában az egész mal

mokat egykét mérfóldnyire osszeégetessen.

Azomban, hogy az egri népnek kibontakozása anual

alkalmatossabban és szaporábban meglehessen: kérem, ne

nehezteljen amagamellettlevo hadakközül vagykétezer lovast

(odaküldeni) : mertremélheto, hogy azráczcza benyargalhatna,

és tenue tartoztatástaznépkoltozésében. Magam is innen kül-

dök valamelly hadat : míglen kegyelmed hada beérkezhetik,

vigyázhasson azalatt is. — Csak elhiszem, hogy virradtig

megtudom hol van a német; ahozképpest alkalmaztatom az

magam ¿ndulását is. Maradván ezzel, Ecsed, 13. 7-bris, 10.

hora vespertina, 1706. kegyelmednek köteles szolgája, attyafia

G. B. Miklós т. k.

Kivül: Méltóságos geuerális-marschallus Károlyi Sán-

dor kedves ocsémuramuak ö kegyelmének. Ibi, ubi. P. H.

CXVI.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek.

Várva vártam ma is levelét kegyelmednek, de mivel ma

Maklárhoz szállott az német, és kegyelmednek semmi hírit

sem hallhatom: csak elhiszem, hogy Kövesd felé tul vette

kegyelmed eleiben magát az ellenségnek, az ki igen jól is



— 157 —

esett. Eu innen kemény portákot bocsáttam utánua az ellen-

ségnek, az mint teguap meg is írtam, ha vehette volna leve-

lemet. Ma peniglen az gyalogságot elindítottam Verpeléb

felé Szabó Matéval, lovas hadat is adván melléjek, és Szak-

mári Miklóst mar is tegnap Egerhez küldvén írtam utánua:

mi módját lâthatnâk az próbának! Nem tartok most hertelen

nehezebbet az communicátiónál, provisió fogyafkozása nél-

kül : az mint is, Gyöngyösnek elfutásával, alig tudtam ma az

gyalogot megkeuyereznem; hanem holnap mar csak aunak

kedvéért is Atkár tájíkánál tovább nem szállhatok, vagy

Vizsoly körül: de küldok Kályra is, mivel oda írtam más

levelemben, bogy megyek, — vehessem hirit, ba gyün oda,

kegyelmednek.

Nem tudom még egésszen deliberálnom magammal: ha

egésszen innen maradjak-é rajta, vagy eleiben fordúljak? Jar

ott az elmém, hogy Verpeléd s a tajan bé Sirok felé hagj^-

jam el az hadnak egy részét, magam peuig feljul fordúl

jak, az fölsobb gyalogságot onnan az Erdóhátra fordítsam,

mind azért, hogy ugyan csak arra fog igyekezni az ellenség

mar, és nem vissza; secundo: az vánnegyéket s hadakot

onnan kell várnom, s ouuaufelûl uógatuom. 3. Az provisiót

mind Putnok s Miskócz, Szikszó tájíka hátmegtíl subminist-

rálhatja. Kegyelmed ha Ouod eleiu, én Putnok elein, s in

nen az harmadik felekezet: mind elélhet, s rea is ér min-

denre. 4. Ha megegyezett próbát akarunk is: úgy lehet ke-

züukön. 5. Kassâra is jobbanérkezünk. — Mar elküldtem az

pâtenseket miudcnfelé, hanem az Tiszántúl való várme-

gyékre is készétettek, kiket el uem küldtem, hanem kegyel

mednek accludálom; az mint tetszik és jónak látja kegyel

med: ha kiildi is, ha nem is, — de talám jó vólna, kivált az

nyíri pajkosokot, hacsak Rakomazhoz is, gyñjteni. En Zem-

lén, Aba (Abaúj), Sáros, Szepes vánnegyéket az Heraád

mellé írtam gyñlni csakhamar az puskássát, Gömör, Torna

s a többit Putnokhoz; míg oda-gyíílnek: tehetünk rendelést

ffilolök. De ezek igen haszontalan lesznek magok, hacsak
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tanúlt hajdúság nein keveredhetik közikbeu. Hauem az nagy

Istenért liadd nc késnék az hajdúság- Prényi Miklósékkal ;

Andrási Gyürgy uramat kelleue eleikben tennünk. Nem

hólyag Eger ueki, hiszem Isteut, s rnivel az szökött uémetek

12 mázsa poránál többet nem mondanak: lia az hihetö, nem

sokat késik alatta. De ugyan csak ráér az hajdúság, az

Heruát berkén egyezhcrnének meg az fold népivel ott, s úgy

osztán az többivel. Ha eleibcu eshetném, és közel kegyel-

medhez (hiszem Keresztes felé is, Siróк felé is mcgmelloz-

hetem) magamnak is Kassára kellenc meuuem , noha mar is

expediáltam oda bizonyos embcreket: de míg nem kozelétek

kegyelmed mellé, nem hagyhatom az hadakot.

Most kellenék gyakran lármázni, csapdozni az elleu-

séget, hogy az várban valók szívet nyerjenek, mert ha oda

száll, az mint goudolom, észre-vehetuék az lármát néha-

néha. Vagyok is oly száudékban: holnap elküldjek eros

portât ismét Verpeléb felé, mert holnap nem száll bé alája

úgy hiszem, hauem holuaputáu; talám csapást tehetnének

ódalt rajta, míg az leseket fel nem veszi. Elvárom azonban

kegyelmed jó tetszését is; ha azalatt vehetem, annál jobb.

Kegyelmed azonban az provisiók dolgában s mindenbeu

disponáljon oda elôrc, az mint legjobb, minden reám való

tartózkodás nélkül : mert éu is azt követem, az mint tanálom

az praeparatoriákot. Csakvárjuk ideire:megszégyenétilsten

maga-hittségében! Csak az malmokot égették лго1па el, bi-

zony megúnja az facsarását az malmokuak. Az mely rabot

ktildött kegyelmed, az meghozta az tabora rendit; hitemre,

nem látom 10,000 németnek. Mar két uapja semmi particu-

laritásom nemgyütt az Fejedelemtííl. Ezzel maradok, Ecseduél,

14, (7 -bris) étczaka, 1706. kegyelmednek köteles attyafia, szol-

gája Ge. B. Miklós m. k.

A levél boritékán: Méltóságos generalis -mareschal-

lus Károlyi Sándor kedves ocsémnramnak б kegyelmének.

P. H.
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CXVII.

Küteles szolgálatomat ajánlom kegyelmednek.

Midön ezeii belsö accludált levelemet bepecsételtem

volna: szintén akkor vettern Mezo-Tárkányrül 13-áu datait

levelét kegyelmednek; kihez képpest mar fogom tudni mihez

alkalmaztatuom magamat. Provocálván magamat az belsö

levelemre, maradok, Ecsednél, 14. 7-bris 1706. kegyelmed-

uek köteles szolgája, attyafia Gr. Б. Miklós m. k.

CXVIII.

Méltóságos generalis, kedves oesémuram!

Mezo-Tárkányról irott levelét kegyelmednek vettern

kedvessen ; kire most egyéb választ nem is adhatok, hanera

egészen provocálom magamat tegnapi irásomra, mellyet kül-

döttem Bosvai hadnagya által kegyelmednek. — Mégeddig

az ellenségnek mai státiójárnl semmi tndósitásom ; beszélli

ngyau zsibongva az katonaság, hogy megmellozvéu Egret,

Keresztes fêlé ment vobia, kit én egyébaránt nem hihetek ;

elválik mit boznak portásim.

A kévánt keuyér dolgából nem akarván badát kegyel

mednek fogyatkoztatnom: íme most indítottam kegyelmed-

bez Atány felé 4000 kenyeret, rendolvén késérojül melléje

Krucsay nram ezerébol mintegy negyven katonát; többet

küldenék, de nines, ezt is magam bada fogyatkozásával kül-

döm: inkâbb ez koplaljon azalatt. Várok egyébaránt feles

provisiót még ez éjjel is, mellyet — Isten éltetvén — bolnap

az ellenség indulása valóságának kitanulásával, magammal

kivánok elvinuem, igyekezvén Heves és Atány tájékára hol-

napi státióra telepednem, azon okbúl is, hogy közöllyebb

esbetvén kegyelmedbez, további dolgokrul beszélgetbessünk.
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Ezzel maradok, Visonta, 15. 7 -bris 1706. kegyelraednek kö-

teles szolgája, attyafia G. B. Miklôs га. к.

Az mely gondolkodásimot irtam kegyelmednek, hogy

vegyükkörül az ellenséget : azEger megszállása-korra való;

holnap az mar elválik. Innen expcdiálok én is erôs portât

Budai urammal, ha próbálhatnának, es Átánlioz terne vissza

bozzám.

CXIX.

Köteles szolgálatomat ajánlom kegyelmednek.

Levelét kegyelmednek vettern kötelessen. Nem kétlem

azomban, az ellenségnek Miskolezig való menetele tudva

kegyelmednél is; kinek Kassáboz való nyoinúlása noha még

bizontalan, mert onnan az bányákhoz is még kifordúlhat :

mindazáltal in omnem eventum eommendíroztam mar bé

annyiszánra jó fegyvreres hajdút, kikkel az praesidium alkal-

matossan fog resistálni az ellenségnek operátiói eilen, ámbar

kivánná is megszállani, kit nem reménlek, mert tudván gya-

logjának erotlenségét: valamint Eger alatt, iigy ott is az

benlévok keménnyebb magok-viselések megmutatásával, hi-

szem Istent, re infecta el fog távozni. Máskíut is generalis

Károlyi Sándor uram alkalmas baddal elóremenvén, fog

tenni ideki is minden jó disposítiókat az ellenség fogyasz-

tására. Reménlem, boldogítja is Isten hazánkot, annyival-

inkább, hogy mar a méltóságos Fejedelem is Esztergamot

Isten jóvóltából kezéhez vévén, nyomokodik felénk; magam

pedig azalatt is háta-megett. maradváa az ellenségnek, a ki-

vántató vigyázásban hátramaradó nem lészek. —

Mindezekre nézve, noha Kassát éppen nem félthetem,

de ugyan érdemes ember nélkul is hagyni nem tanácsos, s

ahozképpest jóllehet kegyelmednek positive nem imponálha-

tom fócommendantúl való benmaradását: mindazáltal hazánk
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szolgálatjának elomozditásában igen hasznos dolgot követne,

ha abban is nem terheltetnék eddig dicsíretessen contestait

hazájához való szeretetit megmutatni: mert annak conservá-

tióját, Isten segedehne ntán, kegyelmed tapasztalt dexteritá-

sának is tulajdonítván, méltán vehetné recognitióját érette

az nemes országnak is. — Midön azért megnevezett gene

ralis Károlyi Sándor uram a tajón lészen: vévén e végett

resolutióját kegyelmednek, fogja közleni disposítiómat min-

denekben kegyelmeddel. Ezzel maradok, Keresztes, 19. 7 -bris

1706. kegyelmednek köteles szolgája, barátja Gr. B. Mik-

lós m. k.

Kivül: niustrissimo Domino Generali Stephano Sennyei

de Kis-Sennye, Suae Serenitatis Principalis necnon Confoe-

deratorum Inclyti Regni Hungariae Statuum et Ordinum

Cancellario etc. Domino Observandissimo. Cassoviae. P. H.

CXX.

Köteles szolgálatomat ajánlom kegyelmednek.

Megindula ma az németMiskolczrnl igyenessen Szikszó

felé ; megyek az nyomán ezennel. Mar vége van az véleke-

désnek: ugyan csak Kassa az jele, kit — hiszem Istent —

vesztére keres. Haragszik az malmokért, irást hagyott Mis-

kolczon: azért égettette fel,miért rontották el az malmokot?

5 minthogy ö azért haragszik: azért kövessük el mi; s mint-

hogy ö felégeti az helyeket: jobb mi égessük elátte, mintsem

6 megrakodjëk benne, s ugyis felégesse. Tudom, kegyelmed

tett rendelést Onodban, ki járjon elntte? Holnap ugyan, ha

étczaka is, megmellözöm : hogy lehessen eleire is, s hátul-

jára is vigyáznom. Egyebet nines mit írnom kegyelmednek,

mert tudom: kegyelmed minden jó dispositiókot tenni el nem

múlat. S holnap is mindenrñl tudósítom kegyelmedet, és ma-

Thalj: .Bákócii Tir." II. k6t. 11
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radok, Darócz, 22. 7-bris 1706. kegyelmednek köteles aty-

tyafia, szolgája Gr. B. Miklós m. к.

Legalól: Károli итак.

CXXL

Méltóságos generalis, kedves ocsémuram!

Nem kétlem, vagyon eddig informátiója kegyelmednek

maga hadaitól is: miként ment véghez a tegnapi proba? ki-

nek minden impedimentumát az két rendbéli portáknak meg-

egyezésének és abból tortént egyenetlenségeknek tulajdo-

nithatok; de ám Isten néki, pedig hogy mégis kevés kárral

lett elnyomulások a mieinknek. Nyertünk annyit vele mégis,

hogy az ellenség nagyobbtúl tartva megállapodott, az hol

ma is subsistait; ugy hiszem mindazáltal, kimutatja holnap

magát Kassánál. — En mar az cllenségnek motusát várva,

innen hertelen ki nem fordûlhatok, ide várván az hat megett

levö nemes vármegyék elszéledett hadaiuak gyülekezetit.

Kegyelmed azomban nem tudom hoi légyen most, nines két-

ségem mindazáltal: vagyon uutalan reflexio az ellenségre

ama oldalról, mert én mar innen oda vigyáznom nem érkez-

hetem; sott az ellenségnek Kassához való indulásával, minapi

kegyelmed opiniója szerént, Eperjes és Kassa kozé eloljáró

hadakat is maga oorpusából tessék rendölni : mivel innét az

szorosokra nézve nem lehetne magamnak alkalmatossan

vigyáztatnom. Singulariter azomban kérem, légyen érette:

lehessünk egy-két nap alatt szembe, hogy az további dispo-

sitiókról beszélgethessüuk. Adhatom értésére kegyelmed

nek a méltóságos Fejedelemuek mar ide feléuk való meg-

indulását; reménlem Isten jóvóltából, hogy ó nagysága be-

érkezésével romlását veszi itt a német, ha talál azalatt is

Kassa alatt mulatni. — O nagysága tudósitasából közölhe-

tem kegyelraeddel , hogy Tmperiumban és Spanyolország-



— 163 —

ban is igen rosszúl kezdtek folyni az császár dolgai, mert

az franczia Turínumot megvévén, Eugeniust ott közre-vette,

úgy, hogy Bécsben desperáltak is mar feiöle. Spanyolország-

ban peniglen rútúl megveretettnek lrják az hollandust. Ezek

mind jók, fogják is nem kevéssé segíteni dolgunkat. Enged-

jen Isten más oly örvendetes valóságokat is hallanunk. Tu-

dósítását azombankegyelmednek elvárván, maradok, Torná-

nál, 26. 7-bris 1706. kegyelmednek köteles szolgája, attyafia

G. B. Miklós m. k.

P. S. Eddig is irtam volna kegyelmednek: de reménlet-

tem, ma vehetem tudósítását kegyelmednek. Itt elnttem egész-

szen puszta az ország. Ugy kellene megegyeznünk szállá-

sunkrul, hogy egymást érthesstik : mert lám mondám, lám

mondad,— most sem használt az egymás hire s egyezése nél-

kül való kettos porta; kétfelé is ugy legyünk, hogy egyfelé

is nézhessünk. Tegnap együtt az kegyelmed levelét hozták

az porta hírivel: azért késett, vagyis múlt el válosztételem ;

másként sem írhattam volna többetaz j ó 1 van-nál kegyel

med disposítióihoz.

Legalól: G. Károlyi uramnak.

СХХП.

Ajánlom szolgálatomat kegyelmednek.

Generalis Károlyi Sándor uram levelébúl értem kegyel

mednek visszamenetelét Eperjes és Locséuek rendben való

hozására nézve, kit jónak, szükségesnek is látok. Hogy

azért bizonyos lehessen kegyelmed az ellenség felöl: irha-

tom kegyelmednek, hogy tegnapelutt Forrótul Nagy-Idának

induit vala, és két kemény portával kétfelol rendeltem vala

megütését; innen magam corpusábul való portât az eleire jól

elrendeltem, s parancsoltam Szöcs János és Diák Ferencz

и*
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uraméknak az hátulját megütni, midônaz elein lármáskodnak.

Azomban nem tudom quo fato? amazok is keresztül elûtte

általjovén az német útján, ugyan az en lesemre jüttek, s

mar idejek nem lévén az elválásra: elszállottak. Feiverte az

rácz nyomokot; útjában megtorpadt, s kirendelvén magát, az

német helyén kerestek nyomot. Csak kirohant Nyùzo az rá-

czon, s annak segétségére minden reserva, omnes. Az ráczot

háromszor vágták az németre; addig líniában vévén magát

Perény es Nagy-Ida közt az német: megindùlt elôtte az por-

tásunk, s Nagy-Idán is általhajtotta, Istennek kegyelmébôl

kevés kárral, — plus minus százig ha veszett. Más oldalpor-

tákhárorafelol is megütótték, ódalt s hátul; ùgymegrémùlt az

német, hogy az erdökön keresztul bajtotta szekereitTorayos-

Németi fêlé, embernyi vastag fákot vagdalt szekere úrjá-

nak, sok számtalan szekerének elhagyásával vi tu-

dott, ott meg tért s mindenütt útjá

ban németen bul magyarázható: megpróbálja

Széplaktul Kassát, mint Maklártul Egret .... Tárcza vize

mellett Eperjesnek mehet. Kit azért kivánok kegyelmednek

idején értésére adnom ily formaban, hogy tudhasson kegyel-

med praeveniálni készületekkel, valamig kordélyban nem hó-

dul. En ugyan azonlészek: ha meghaladja Kassát, praeveniál-

hassam, és gyaloggal is muniálhassam Eperjest is jobban,

mind penig Károlyi uramnak is megírtara ; mindazáltal ke-

gyelmed se mulasson el semmit is, és az nemes Sáros vár-

megyét adurgeálja: szállétsa szorosokra az gyalogot, vág-

nák bé útjait, — mert csak hasznos ennek az éhelholtnak

remorát is tenni. Kiváltképpen az malmokot elroutsák, éges-

sék, mert valamit meghadnak: megégetem én, minden tekéntet

nélkúl. Szebenyt hallom tömötten lenni: az nem oltalmazható

városka, — jobb annak fbldig pusztulni, mintsem vérszemre

kapjon az ellenség. Ha penig Kassát meg tanálja szállani

(holnap válik el): úgy az többihez lesz több idúnk; de hor-

dozkodjanak el in tempore az emberek, és gyñjjen fegyver-

rel mellém lovassa, gyalogja, nemesse, parasztja: ne járjak
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úgy mint az gyalazatos Abaúj vármegyével, kik egészeu

idehagyának, úgy , hogy kalauzot sem kaphattam , nemhogy

informátiót vehetnénk. Pozsony s Nyitra vármegyékben ily-

lyen futáskor elteszik lab alól cselédjeket nem

keresnek egyéb rejteket az tábornál, az parasztság hajtat-

lan .... ihon in visceribus Regni mely rosszak, most sines

szüneti az vármegyék kereskedésének. Megmondottam: az

hadak praedájára adom az szökötteket. Csak elgyimninek az

többi is. Inhabilis nines senki maga élete oltalmára; nines

gyengébb az légynél: mégsem adja magát zúgás nélkül az

ember kezében. Gyün az méltóságos Fejedelem: jobb conso-

látiót, mint büntetést vegyenek б nagyságátul.

Lubomirszkyban semmi leheteüenséget nem is tartanék,

ha az svecussal való értelme elnttem nem volna, s nem hi-

szem az lengyelek magok is akarnák, ha akarná is. Irtam

vala néki is, az levelet kegyelmedhez dirigálva: nem tudom

hova lött; talám tanülhatnék válaszábul, noha eddig lehetett

kegyelmednek bizonyosat tanulni. Holnap megírom ke

gyelmednek ha indúl az német, ha nem is; de ha indúl

is, ha nem is: hiszem Istent, veszni induit,.— csak mi jók

lennénk! Ezzel maradok, Tornánál, 27. noctu 7-bris 1706.

kegyelmednek jóakaró szolgája, barátja G. Bercsénjd Mik-

lós m. k.

Kivül: Méltóságos fogenerális gróff Bercsényi Miklós

uram б nagysága levelének páriája. *)

*) Egykorú másolat, de mar oly szakadozott, hogy sok helyütt

éppen lehetetlen elolvasni. E levél egyébiránt — mint tartalmából

bizonyos — Bertóthy Ferencz kassai více-generálisnak szólott, Lo-

csére.
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сххш.

Torna, 29. 7-bris 1706.

Méltóságos generalis,

kedves ocsénraram! Tegnap adtam választ Bödrtil írt

levelére kegyelmednek, mellyetKassárul hoztak, s azonkivül

is két levelem is vár utánna kegyelmednek: de minthogy

most akada Verebéli egynehány lóval ide, ezt bizonyos al-

kalmatosságnak tartván, kivánok bövebben írnom kegyel

mednek.

Az ellenség tegnap Csántul hova lett, még bizonyossan

nem tudom; de tegnapi négy ágyúlovés, s ez étczakai haj-

nali lovések mellyek hallattak ide, igen elhiteti velem az el-

lenségnek bellyebb-szállását, és megpróbálja Kassát, hiszem

Istent, maga veszedelmére, ha jól látunk hozzá. Kire nézve,

mihelt megszállja az ellenség Kassát : mindenekfelett szük-

séges nekünk is úgy szállanunk, hogy egymást értve min-

denre érkezhessünk, és hogy egy értelemmel lehessenek az

porták, segéthessék az táborok egymást, s tudhassa min-

denkor egyik felekezet az másiknak dolgát; mert íme pél-

dája az minapi confusió is annak, kit egésszen annak tulaj-

doníthatni, hogy véletlenül összebukkantak egymás lesében

az porták. Ha megegyezve egyik el61, másik ódalt vagy utol

lesz vala : az egyiknek munkája alatt az másik micsuda

confusiót tett volna szekereiben, megmutatja az apró ódal-

poilák bécsapásának szerencséje. Ez ugyan csak semmi,

mert Isten kegyelmébül türheto az kár. Tegnapig mind keres-

tettem s összehordattam az harczhelyen az testeket, Ebeczki

Adám minden ezerbúl valókkal járt oda: de 38 testnél többet

nem tanáltak, s azok között két sárosi nemesembert, valami

Hedri s Roskoványit tanáltak, többet sem. Nem is vagyunk

semmi tiszt híával mar, mert Prínyi Adám kegyelmednél le

ven : elhiszem Bik László és Hadadiék is ort lesznek, mivel .

Szöcs János uramékkal szakadtak el, az mint mondják,
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Gönczi János peiiig zászlótartósrul, zászlóstul Göncznek

ment, még rabot vitt kettôt magával. Nem jól esik, hogy

azon elszakadt tiszt uramék ezereikre nem gyiinnek; en

mindgyárst elküldtem innen az ki volt is odavaló. Azt elhi-

szem, sokat elvágtak hazafelé bennek, de majd elôtamadnak.

Irhatom ezen bizonyos alkalmatossággal azt is kegyel-

mednek, hogy az méltóságos Fejedelem Gyürkérül irt levelét

az Ipoly mellôl most veszem. Megszállotta az karvai sánczot

Starnberg, 10 ágyüval lové; az hidunk megvan, gyu s megy

az communicátió bêlé; mar 3 nap ostromlották: kire bagá-

zsiája elhagyásával megfordúlt az Fejedelem, — próbát akar

rajtok tenui, kire segétse az Isten ! De ebbül azt magyaráz-

zuk, bogy most hamar gyalogunk ounan nem gyün: kihez-

képpest anuyival serényebben kelléne az zemléni gyalogot

oda Bödhöz gyñteni. En innen mar óránként várom ezen

ódalon valókot; bárcsak 2000 mezei-gyalogimk lehetne,

egyikinnen,másiktúl azannadák(?)biztatására. PrényiMiklós

ha innen esnék felölem; még mást is hallottam valakit, az ki

tul lehetne.

Az mi communicátiónkrul úgy gondolkozom: tul az

Dorgó s kassai hágó felöl gyalogot kellene vagy ezer lovas-

sal hadni, mert arra nem portáz ; hauem kegyelmednek az

Hernád mellé, innen, Tornyos-Némedi tájíkára kellene szál-

lani, nekem penig Jászó és Szepsi kózé, és így mind össze-

mehetnénk , s mind egymást segéthetnénk, s mind egy érte-

lemmel járhatnának portásink. De mindenekrül hogy jól

végezhessünk, igen akarnám ha magam szólhatnék kegyel-

meddel; nem is kiváuom, enuyire ide gyiijön kegyelmed,

hanem ha ugyan megszállja Kassát az német, tehát háta me-

gett valahol kegyelmed megírja, hogy megegyezhetünk: az

conferentiára oda-megyek egynehány lóval, Göncz tájíkára,

vagy hova. Csáki Mihály bol van? bárcsak gyünne hozzám.

Az Tiszántúl való hadakot értem — elérkeztek. Orosz Pal

ezere itt szélyedt el; meghagytam: ide gyñljenek mellém.

Vitárius is itt van, s ismét kezére kellert az ezerét venni;
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шаг látom, кар is rajta. Kenyheczi jó lesz ha ott тага cl az

Hernád mellett, mert az jobban tudja. Szemere Lászlót jó

volna Eperjes s Kassa kozé úgy rendelni, hogy az zemléni

gyalogságnak egyfelúl, másfelñl az sárosinak esnék közik-

ben, s lenne commandója alatt mindkettó; ha szükség, Kru-

csai ezerét is melléje kellene rendelni. Az probat innen teszi

portássa, ha teszi.

Most expediálok egynehány száz lovast oly vég-gel,

hogy megvizsgálván az német szállását: mindgyárst ahoz-

képpest Jászóig (mert ezen ódal még épebb) mindent porra

tegyen; ha penig másfelé ment az német: hirt tevén, megyek

én is. Várom azért bizonyos tudósitását mindenekrül kegyel-

mednek; ha másként nem, kerülve elhozhatja egynehány

lóval valamely tiszt. Bar sietnének (a Hegyalján) a szurettel,

kitñl mint lehet; jobb az bizonyos, nem-véltemnél. Ezzel ma-

radok kegyelmednek köteles attyafia, szolgája G. B. Mik-

lós т. k.

P. S. Minthogy nem tndhatom: nyavalyás Révai Ádám

ha ugyan életben van-é, vagy levágták? Elfogasát mondják,

látták; nemkülömben több rabjaink is lehetnek. Bovai is oda-

portázott,parancBolaton kivnl mulatván: azt is elkapták, csak

magát.Igen'akarnám, mikor kegyelmed(úgyis mar egész cor-

respondentiája kegyelmednek Rabutinnal az rabok iránt)

irna neki valami formaban; hiszem elég rabunk vanUngvártt

s másutt, Egerben is egynehány.

Most üzeni portasom : tegnap Csánynál volt az német

rosztogolva; az Hernáton általment a zsákmánnya.

A level boritékán: Méltóságos generális-maresal-

lus, és Tiszántúl való fó-generális Károli Sándor kedves

ocsémuramnak ó kegyelmének. P. H.
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CXXIV.

Méltóságos generalis,

kedves ocsémuram! Most érkezék Prínyi Adám kegyel-

med levelével. Értem relátióját is; igen approbálom kegyel-

med intentióját. En ma Verebéli által küldtem bô irásomot

kegyelmednek, de mivel kertil vele, késon éri. Szerencsére

csak ezt irom kegyelmednek: ha kegyelmed arra megyen,

innen maradhat Szemere két — három ezerrel. Intentiómot

hogy kegyelmed nem tudharja: azon ne torôdjék, mert úgy

látom, megegyeztünk rajta, ha tovább megy; ha megszállja

Kassát: az hágót és Dorgó eleit gyaloggal kell megtölteni,

Szemere uramat tudós hadakkal körülöttök, s magunk közel

ne adjunk ennyi neki. Mivel ma sem ment alája: nem hiszem,

menjen is mar; kit megtudunk, mert nékem.is elég emberem

körülötte. Szepesbul veszek leveleket, kikbul semmi rosszat

sem tanúlhatok ki.

Turinumot az franczia megvette, Eugeniust körülvette,

veszettnek tartják Bécsben. Sileziának egy része elállott az

svecus mellé; igen megütközött Morva is rajta. Kellenék

most az armistítium s tracta az udvarnak!

Most hozák hírit : pusztán-hadta az német Szólno-

kot, étczaka szökött ki beiöle; tanto molis tryumphussa

Rabutinnak , — bizony bar mkább Szebenben maradt yolna,

jobb nyugodalmára. Ezzel maradok, Tornánál, 29. 7 -bris

1706. kegyelmednek köteles attyafia, szolgája G. B. Mik-

lós m. k.

P. S. Erdélyben valóban jól viselik magokot; mar

Kolozsvárt, Medgyest, Brassót megvették, s több aprólé-

kot is.
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cxxv.

Toraánál, 1. 8-bris 1706.

Méltóságos generalis,

kedves öcsemuram! Nem tudom mire vélnem: mar har-

madnapja semmi irását sem vehetem kegyelmednek. Mar

úgy látom, ne kérdjiik senkitül: mit akaraz német?mert teg-

nap az fasín-vágóiban is elhoztak egynehányot, s le is vág-

tak. Most is három portám oda, kik megvizsgálják formáját

zsákmánnyának. Elküldtem Szepsi s Jászón tul, még ha mi

széna tanálkozik, s élés, felégetni. Mondják az rabok: két

kazal szénát tanáltok teguapelíítt is az táborhelyén. Küldöt-

tem mar három levelet kegyelmednek, kikkel mind Hernát s

Göncz fele kerültek kegyelmed után. Azt csudállom, miért-

hogy Bik László és Hadadi uraimék nem gyünnek az por-

tárul megtért zászlókkal ide az ezereikre? miért hagyják

illyen szakadozva. Nem hiszem, kegyelmed tartóztassa 6köt.

Majd kifárad ez. Rétei Györgynek sines itt csak mi katonája

is; Goncziék oda vannak mindaketten. — Irtam keménnyen

Gunderfingemek is, szakmári, Borsod vármegyéknek: de

csak semmi. Igazán, ketten háromfelé vagyunk. Az több

nemes vármegyékkcl sem tudok mit tennem: mert Sáros,

Szepes mind elment, Zemlén siucs csak harminez is. Mint-

hogy azért úgyis tul esuek kegyelmed felül: Zemlén, Ung,

s Bereg felültetésére exequáló seregeket küldjön kegyelmed;

s hogy ne meuthessék magokot ittlétekkel: íme lajstromát

mindeniknek megküldöm kegyelmednek, az nemes várme

gyéknek szólló leveleimmel. Sáros, Szepesnek penig zász-

lóit is melléje ktüdöm Bertóti Ferencz vice-generális urnak:

legyenek quardiái, és kegyelmed küldhet oda is б kegyel-

mének erosségére valamely sereget, minthogy Kassa s

Eperjes között, tudom, ugyis van hada kegyelmednek; ha

penig maga üzeneti szerént kegyelmed Somos koriíl volna:

inkább reáérkezhetik.



— 171

Az gyalogságot hajrják ezeii az oldalon; nein tudom

támosztják-é, vagy támogatják az szegénységet? de csak

késztil, s nem gyiil. Most érkezik hallom vagy 2000, s az ha

hoz kedvet az többmek is. Meglássuk miklnt fog Kassához,

miklnt az zsákmányhoz; azon legyünk: vagy azt, vagy ha

úgy megyen mint Szólnoknál, száll ftitrázsra: az táborát pró-

báljuk meg. Csak igen alkalmatos helyét mondják étczaka

az táborának gyaloghoz. Irtam volt kegyelmednek Prínyi

Miklós s több gyalognü is, s arrul is: Zemlén s azon tíil-

valók Dorgó-aljára, Sáros, Szepes is másfeltíl Tárcza folia

ban közel lehetnének, s tehetnének, az többi innen. Majd

mar elgyün az ujsággal az essö is; ha addig meg nem vcszi

Kassát: megveszi az hideg 6tet. Nines is annál fontossabb

reménségünk. Azt meghiszem, keménnyen fog egy darabig,

ha hozzá fog. Onnan Eperjesnek megyen, s úgy fordúl az

Varano volgyén Újhelynek, Tokajnak. Azt gondolja: reáér

az sztiretre, mert jó üdök járnak, s még november elein

szoktak szürnyi; de úgy hiszem, az kinek esze van, azt nem

várja. Az operâtiokrid éppen nines mit irnom, mert nem is

tudom kegyelmednek s hadának hollétit. Kész volnék öt-hat

mérfoldnyire is elmenni: csak kegyelmeddel szólhatnék, mert

nem minden dolgokot kívánok pennâra tennem. Elvárom

azért tudósítáeát kegyelmednek, Verebéli âltal küldött leve-

lemre referàlvân magamot. Noha valameddig ágyúkkal az

pressât löni nem kezdi az német: addig nem hiszem formális

obsidióját; bépokik egyneháuy bnmbát, s megkérdi azután:

hány órakor vannak odabé? Osszeszidja, s ort hagyja, mert

addig talám az eperjesi kapunil megtér embere; s csak attul

félek: megelôzi ott az hajdút. Ezzel maradok kegyelmednek

köteles attyafia, szolgâja Gr. B. Miklós m. к.

Estig várakoztam az vármegyék listáira: el nem készül-

tek; holnap megküldöm.

Bolondúl expediálták ez éjjel s most hozák vissza teg-

napi levelemet, s azt is ime adjungálom. 2. 8-bris.
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CXXVI.

Méltóságos generalis,

kedves öcsemuram! Mar regen óhajtva várott levelét

kegyelmednek az peklíni mezôrtil most veszem; Eperjest is

raegjárta, látom. Miolta Prényi Adám elgyütt, azolta levelét

kegyelmednek nem láttam; küldtem hármot is, de mind

Göncz felé hátmegííl. Legkiváltképpen Verebéli, Diák Fe-

rencz uram hadnagya által Irtam bizonyossabban kegyel

mednek, és megírtam: mikínt kellene cselekednünk? Most

sem látnék jobbat, mar bizonyossak lévén az megszállás-

ban. Kegyelmed rabjai vallása igaz lesz, vagy egyik vagy

másik: mert igenis, vagy elö,-vagy hátramegy, — de nem

két-három nap alatt, ha bressához kezd. Az mint ma kez-

dettem hallani az lovéseket: úgy látom, nemcsak bumbar-

dírozza, hanem két felnl is lövik formaliter, s talám har-

madik felúl lesz az mozsárja, hogy nagyobb diversiót okoz-

zon. Igy magát is jobban s nagyobban fárasztja az ellenség;

elválik: 3 sánczot, tábori strázsát, zsákmánnyát, s kézi ôrlését

mint gyôzi.

Mi penig láthassunk hogy jobban s egyértelemmel dol-

gunklioz: igen szükségesnek látom beszélgetésünket együtt.

Minthogy penig mar Szemere uram is elérkezett, jó volna б

kegyelmét hadni azon az oldalon, és kegyelmednek az tábor-

ral közellyebb ide az Hernád mellé szállani: minthogy igenis

szükséges úgyis lenni hadnak az hátulján, s igen alkalma-

tossan rea is érhetne az portázásra. Kegyelmed azért ha

maga oda nem száll: legalább Szemere, Kenyheczi s még

valamely ezer szállhat oda melléje, hozzám sem messze s

kegyelmedhez sem, mindkét felul közikben. Igy megvallom

éppen nem szeretem, mert annyira vagyunk egymástul: har-

madnapra vehetem még levelét is kegyelmednek. Hol legye-

nek az hadak? nem tudom. Miért nem gyün Bik László s

Kárándi ezereikre? Itt is, ott is zászlójok. Barkóczi, Orosz
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Pal ezereinek is meghadtam: ide gynljenek; talám kegyel-

med nem parancsolt mast nekik, — s mégsem gynlnek. Az

kótyavetye hogy ott nem szmiik: Istennek hala itt sem; de

késôn lesz annak vége csak úgy. Nines hija itt is az hadnak,

s nem is lett volna : ha úgy cselekedtek volna, az mint ren-

deltem. Eleget nyertek volna, ha két feWl csapták volna; de

semmi, nem úgy lesz másszor! Denique száz írásnál is job-

ban szeretném ha szólhatnék kegyelmeddel; legjobbnak lát-

nám, mennénk Göuczre, az mint is ha kegyelmed megirja:

mikor lesz ott kegyelmed? en is ott leszek ; ide is három, ke-

gyelmedhez is három mértfod. Azalatt elönkben szállhat az

oda rendelendö had. Majd arra is küldöm kegyelmedhez

emberemet. — Az bártfaiak resolutióját én jónak tartom :

csak az cselédjeket in tempore oly helyre kiküldjék, az hol

kezünk alatt legyenek, mert ha csak az hegyódalban kül-

dik: akkor híják vissza mikor akarják, s addig tôlûnk sem

féltik megtartóztatásokot. Eperjes is igen jó resolutiót vett,

ha lehet in tempore praesidiumjok, kivált ha Kassát elhagyja

az ellenség, — secus az is kus ! Ezzel maradok, Tornánál,

2. 8-bris 1706. kegyelmednek köteles attyafia, szolgája

G. B. Miklós m. k.

Tudom, Bertóti Ferencz vice-generális uram megirta

kegyelmednek Lubomirsky válosszát. Nem is lehet az más-

kint, az mint írja. En sohasem tartottam, semtartokattul.

Eperjestt nines commendans, azt irja Keczer Sándor

nram.

A levél boritékán: Méltóságos generalis Károlyi Sán

dor kedves oesémuramnak o kegyelmének. Peklín. P. H.
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CXXVIl.

Méltóságos generalis, kedves ocsémuram!

Megirám tegnap considerátióimat kegyelmediiek Vere-

bélyi által: mit kollessék cselekednünk, ha Kassát lovi az

német? Ma pediglen az szükséges dispositiók tételének ked-

véjért egymással való szembelétünk iránt ezen adjungált

levelemet bocsátván kegyelmedhez, hogy azalatt is, még

concurrálhatunk, tudliassa intentiómat: kívántam feiöle ke-

gyelmedet tudósítanom, mert egyáltaljában nem tartom jó-

nak, hogy egymást nem érthetjük. Az ellenség constitutiójá-

hoz képpest szükségesnek írom:vagy SzemereLászló uramat

küldené kegyelmed Kassa s Eperjes kozé, és maga kegyel-

med ide az Hernád mellé szállana, vagy ha kegyelmed ott

marad, Szemere uram lenne itten. Ha Szemere uram oda-

száll: Berthóty Ferencz uram commendója ala lehet bíznya,

Szemere és Krucsay ezereivel. En megint Sáros és Szepes

vármegyéket oda küldóm, hogy Bertóty uram ott verje össze

ôket. Az sárosi, szepesi, zemlényi, ungi, beregi gyalogság

pedig két felöl mellette lehet az lovasnak az hegyeken. —

Kegyelmed azomban maga, Szöcs János, Nyuzó, Kárándi,

Sennyei, és Kenyheczi s Diák Ferencz ezereivel, Zemlén,

Abaúj, Ung, Bereg vármegyékkel Gröncz elein lehetne. Ha

pediglen kegyelmed maga tul marad: lígyis Szemere uram

mellett Kenyheczi s több ezereknek is köllene maradni, és

az vármegyéknek kegyelmed mellé insurgálni; a mint is

a végre ime megkuldtem kegyelmednek az vármegyék listá-

ját, hogy ezen ittléteken kívül senki ne menthesse magát,

hanem kegyelmed compelláltassa, s tétessen exemplumot az

kibocsátott pátensem ereivel: ne tartsák semminek hazánk

szolgálatját!

Ebbôl az két közöllyebb eso táborbúl ily hasznot re-

ménlek, hogy soba egyikét nem merné próbálni, ha az mási-

kát elhinné — reáérhetne. 2. Egymâs értelmével lehetne az
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keménuyebb portákat folytatni. 3. Ha élés keresése kihozza

a németet: egymás hírivel kellene az eilen próbálni, mert

külömben se egyikúnk, se másikuuk nem impediálja. A mi-

nap sem esett volna úgy a dolog, ha egyik felekezet a má-

siknak béállását tudhatta volna. 4. Ha étczakai próbát gya-

log mellett lehetne tenni : annak is egyértelemmel kellene

meglenni. — Mindezen , úgy egyéb dolgokrúl is szükséges-

sen kivántatván egymással való szembenlétünk : találjon

módot benne, hogy Gröncz tajan véghez is vihessük. — Bik

László és Hadadi uraimék jójjenek az ezereikre. Nikházy

uramnak is itt lézeng minden hada, úgy Orosz Pal uram-

nak is; hadd gyülnének ide raellém, az mint kezdtek is mar

gyülni. Az provisió itt hátmegnl kitelik bövebben. Jászó

tájékára is lehetne gyaloggal szállitani hadat, ha gyíílne.

Elvárom azért tudósitását, és maradok, Tornánál, 2. 8-bris

1706. kegyelmednek köteles szolgája, attyafia Gr. B. Mik-

lós m. k.

P. S. Eddig is kívántam volna Jászó, Szepsi kozé vala-

mely hadat küldenem : de se hadam, se gyalogom, se ahoz

való commandóm; mert úgy tudhassa kegyelmed, nines itt

az 3000-en kivíü csak mi is. Deák Ferencz uram talám még

jobb volna Szemerénél egyik corpushoz. Bárcsak Mikházi

uram gytinne, az jó volna Jászó felé.

Legal ól: M. G. Károly Sándor úrnak.

CXXVIH.

Méltóságos generalis, kedves oesémuram !

Kegyelmed levelének útján megküldvén tegnap az vá-

laszomat: most nines miröl írjak egyébbrôl, hanem esak hol-

létét örömest tudnom kivánván, legszükségesebbnek látom :

mennélhamarább szembe lehetnénk valahol, hogy azalatt is
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még a német így occupálódik, tehetnénk szükséges disposi-

tiókat; a minthogy el is várom tudósitasát, ha Göncz tajé-

kán concurrálhatunk-é ? Irtam ezuttal Szemere László és

Kenyheczi uraîméknak: a magok ezereivel szálljanak a ta

jara, hátmegül esvén az ellenségnek , — hacsak kegyelmed

azalatt mas dispositiót nem tett felölök. Ezzel maradok, Tor-

nánál, 2. 8-bris 1706. kegyelmednek köteles szolgája, aty-

tyafia G. B. Miklós m. k.

Legalól: G. Karoli uramnak.

CXXIX.

Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek.

Megfogyatkozván papiros dolgábul, e tajón nem is kap-

hatok; mire való nézve kegyelmedet kérem, mentül hama-

rabb mind, úgy secretáriám szükségére is valami jó papi-

rost, veres ducalis és spanyolviaszt is küldjön kegyelmed:

mert éppen fogytán vagyon. Ezzel Isten éltesse sokáig jó

egészségben kegyelmedet. Torna, 2. 8-bris 1706. Kegyel

mednek szolgáló jóakarója G. B. Miklós m. k.

Az mint az mai lovéseket hallom: iránzom, formális

obsidióhoz fogott Kassánál az ellenség; hiszem Istent, ott

veszti ideit s népit, és nékünk is üdöt ád az ellene készülés-

hez. Nines nehezebb elóttem, mint Károlyi nrammal való

nehéz communicátióm. Noha megírtam ö kegyelmének: Kassa

s Eperjes kozzé miesoda hadakot rendeljen kegyelmed com-

mandója ala: Sáros, Szepes vármegyéket is oda kell boesá-

tanom, mert kiben húsz, kiben kevesebb lovas van; talám

jobban öszveverheti kegyelmed ôket: mert nem tudok itten

mit tenni vélek. Csak szintén az gyalog gynlhetne; de mi
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haszna cséppel, villával? Jobb vólna kevés jó, s bogy az

aliando maradna ; inkább az többi valamit ba aduának az

puskásának. *)

CXXX.

Méltóságos generalis, kedves öcsemuram !

Nikházy uram ideérkezvén , mind az ö kegyelme decla-

rátiójábul, ligy kegyelraed levelébôl is értem az odavaló

constitutiókat. Megvallom, ingyen sem gondoltam, hogy az

Hernád mellett, hátmegül az ellenségnek, semmi had ne le-

gyen. Kegyelmednek ne járjon ott elméje, hogy eddig is a

német haszontalan hevert volna Kassa alatt: mert ha nem

igyekeznék formalis obsidióvalKassánakmegvételére,mind-

gyárt hevenyibe pumázta, s bombardíroztavolna csak próbá-

nak kedvéért, s ha csalatkoznék reménségében , ott hagy-

ván, másfelé fordûlna ; de az szökött németek relatiója min-

denképpen kivántató megszállásnak készületit bizonyítván :

nem hitethetem el magammal, s kegyelmed se higyje, hogy

hertelen távozzék alóla. Mire nézve igen szükséges , hogy

mind az belsök bátoritására, mind pedig az körül lévô tarto-

mánynak biztatására nézve mindenfelöl egyértelemmel erös-

sen fogjunk az ellenségen, kin csipkedve ugyancsak na-

gyobb kártés fogyatkozást nem teszünk mi benne, mintsem

б mi rajtunk. Kihezképest most sem írhatok egyebet ke

gyelmednek, hanem csak a mit a minap Verebélyi által , kit

tegnap Horvát Samuel által tett irasomban is reiteráltam;

mert így semmihez nem fogván, ha az fóld népénekbennünk

való reménsége elesik , látván, nem tehetünk semmit az el

lenségnek, avagy csak erössen is rajtanemfogiink: könnyen

*) Egykorú másolat; úgy látszik Bertóthy Ferencznek volt írva,

Locsére vagy Eperjesre.

Thalj: ,Rik4«ii Tur.« П. Шч 12 f
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igy mind az országot, s mind az várasokat is elveszthetjiik.

Nines azért haszna, hogy az hadakat egészen Ott maga mellett

tartván: az hátmegül való vígyázásra és egyszersmind az

egyértelemmel leendo portázásra elóbbeni irasimhoz képpest

ide is bennek fel ne küldjön kegyelmed ; kiket a szerént el-

várok. Hogy Szikszó tájáról s egyéb helyekröl kitelhetnék

az had : azt haszontalan assignátiónak tartom, mert én is Sá-

ros, Szepes vármegyékben tizezerre való embert is assig-

nálhatok kegyelmednek, de mi haszna ^ ha gyülevész? — Az

hirek dolgát mi illeti, azon új népek az kozáksaggal gyúl-

tek saxónak segitségére: de máris a svecus eleikben állván,

eddig is úgy hiszem dissipáltattanak; nem szükség tartanunk

onnan valamely minket impediáló alkalmatlanságtól. Ezzel

maradok, Tornánál, 3. 8-bris 1706. kegyemednek köteles

szolgája, attyafia Gr. B. Miklós m. k.

Boronkai uraru tarka hada kalmuk lesz , az kinek az

kozákokkal való kijovetelét mar regen értettem.

Az erdélyi dolgoknak jó folyamotját örömöst értem le-

velébül Csáki Andrasnak. Úgy látom, volt ollyanaz utolján,

kit velem tndatni nem akart kegyelmed , — de talám még

ezen két líniát is melléje kell vala metszeni az többinek. El-

küldöm az Fejedelemnek az levelet.

Az szepe lóval engem kegyelmednél kerestek ; ide vá-

rom, Bik Lászlóék elkésérhetik.

Legjobb volna ha magam szólhatuék kegyelmeddel ;

csak késóre ne maradna, s azalatt is ha Diàk Ferencz

uram némely hadakkal Göucz eleire gyiinne; hiszem, ha

megy isaz német: onnan is reáér mellózni, — elózni iigysem

lehet.

Edes ocsémnram, én legyek bar az lám monda m-

пак oka, ha jól próbálunk; hiszem ha egyszer nem succé

dai az diákuak az compositió: non sequitur, hogy tóbbszor

csak melíette járjon az iskolának, hanem hogy corigáljama-

gát. Ha nem egyszer, másszor megadja Isten.Bizony jó con
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ceptusomvan. Csak vehetném közellyebb az hadat, magam is

közikben mennék.

LegalóhM. Gr. Károlyi uraranak.

CXXXI.

Méltóságos generalis, kedves ocsémuram !

Itt azou nemes vármegyék kik Kassa elein esnek, any-

nyéra oszlának el, hogy alég maradt valamely katona zász-

lójok alatt, mire nízve kintelenítettem is visszabocsátanom

zászlóstúl, hogy késedelem nélkül reparálván magokat , tel-

jes freqnentiával compareáljanak kegyelmed dispositiójaalá;

de úgy hiszem, szokások szerént megvárják odahaza az

sürgetést. Kihezképpest noha magam is írtam az nemes vár-

megyéknek: kegyelmedet mindazáltal kérem, az kiküldött

pátensemnek emlékeztetésével ne neheztelje siettetni com-

parítiójokat, kiket is úgy alkalmaztasson maga körül, a mint

megirám kétszer is kegyelmednek. Sárost és Szepest Ber-

thóty uramhoz rendöltem az ott osszegyált gyalogság mellé,

minapi dispositióm szerént. — Elôbbeni irásomra óránkínt

várom tudositasát kegyelmednek; reménlem, csakhamar

szembe lehetünk egymassal. Ezzel maradok, Tornánál, 4.

8-bris 1706. kegyelmednek köteles szolgája, attyafia G. B.

Miklós m. k.

Legalól: M. G. Károli uramnak.

СХХХП.

Méltóságos generalis, kedves ocsémuram !

Max harmadik levelemre semminemú válaszát nem ve-

hetem kegyelmednek; mire vélni nem tudom. Mindennemñ

12*
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dispositióim fiiggöben vamiak, várván kegyelmed tudósltásá-

túl, miuthogy praevie magam kívánok szemben lennem ke-

gyelmeddel. Az gyalogságisnaponként szaporodik: demind-

addig meg nem indulhatok az dispositiók tételében, valamed-

dig kegyelmeddel uem conferálok,kirulmárméltóságosFeje-

delemnek is írtam. Kegyelmednek szólló némelly leveleket is

magamuàl tartóztattam : reménlettem, tegnap s ma szemben

lehetek kegyelmeddel, azou alkatmatossaggal megadhatom :

de holléte felôl semmi tudosítását kegyelmednek uem vehet-

vén, ime megküldöttem, kérvén kötelessen, elöbbeni levele-

imhez képpest ne terheltessék tudósítani: a sziikséges be-

szélgetésre hol lebet megegyezhetnünk ? Válaszát várván ,

magamot kegyelmed atyafiságábau ajáiúom, és maradok ,

Tornánál, 5. 8-bris 1706. kegyelmednek kötelessen szolgáló

attyafia, Gr. B. Miklós m. k.

Légalo 1 : M. Gr. Károly Sándor úrnak.

СХХХШ.

Méltóságos generalis, kedves ocsémuram !

Az tegnapelotti égetésnek minden historiája most nyi-

latkozott. Rétey György megrészegedvén , eszébe jött pi-

rongatásom, hogy minapiban nem oly exacte vitte véghez az

faluk pusztítása iránt való orderemet: két felé is rendölt

katonákat, kik rendibe gyújtották az falukat. Kire egyéb-

aránt tiïl az hegyen levo portások is kijovén, midon az in-

nensô részrol magam portásátlátnák: egyik a màsikat ellen-

séguek tartváu, egymásba kapni nem mertek , az üdönek

sotétsége miatt is. Azalatt az égeto katonák az erdök közt

elvonódtak. Megtérvén azomban, teguap itt találtam az mél

tóságos Fejedelem levelét, kinek kozelítését értvén, actu me-

gyek б nagysága eleiben ; kit midôn értésére akartam adnom
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kegyelmednek, maradok, Tornánál, 9. 8-bris 1706. köteles

szolgája, attyafia Gr. В. Miklós m. к.

L eg al ó 1 : M. G. Károli Sándor úriíak.

CXXXIV.

Méltóságos generalis, kedves ocsémuram !

Minekutánna mar expressus katonáim által elöbbeni

levelére elküldtem volna válaszomat : veszem újabb irását a

szomolnoki póstauton , kire ugyanazon alkalmatossággal

íme rescribáltam is. Eléggé voltam azon: meginditliattam

volna ma az gyalogságot, de hogy véghez nem mehetett,

volt oka. Holnap azomban minden okvetetíen beérkezvén

az méltóságos Fejedelem, jön б nagyságával elégséges gya-

log-had, ugy, hogy igazán meremírnom: böven teUk benne

az kivántató szükséginkre. Isten béhozván б nagyságát :

ezen kegyelmed levelét is közlöm б nagyságával, s azon

lészek, minden jora disponálhassam. Maradván azalatt is,

Tornánál, 10. 8-bris 1706. kegyelmednek köteles szolgája,

attyafia G. B. Miklós m. k.

Az ingenír s Rottenstain hova lettek ? Azt írta kegyel

med: küldte, s nines sohult itt.

LegalólrM. G. Károlyi Sándor úrnak.

CXXXV.

Méltóságos generalis, kedves ocsémuram!

Juthat eszében, minapi beszélgetésem alkalmatosságá-

val jelentém kegyelmednek, hogy a midön kegyelmedet kö-

zöllyebb kivántam lenni hozzám: azalatt az Eperjes tajé
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kára rendölt hadak directiójára maradt volna vice-generális

Berthóty uram; de minthogy az megfordúlt disposítiókkal

kegyelmed is az hadakkal Somoshoz telepedett : megirám

Berthóty uramnak, menjen Lôcsére, onnan való vigyázások-

nak végben-vitelére. Kíról is midôn hirt kivántam tennem

kegyelmednek : maradok, Tornánál, 12. 8-bris 1706. kegyel-

mednek köteles szolgája, attyafia G. В. Miklós m. к.

L еg а 1 ó 1 : M. G. Károlyi uramnak.

CXXXVI.

Méltóságos generalis, kedves bcsémuram !

Ma szintín öt rendbeli levelét veszem kegyelmednek;

megelôzte mar némellyiket váloszom. Es mivel mar az mél

tóságos Fejedelem ma nálam ebédelt : holnap nyomulunk mi

is. Ma bizonyossan tudom, Csánbul elment az német, de hova

szállott? még nem tudom, hanem hogy az nyomon ment

Tornyos-Némedi felé, az tüzeit láttuk; és igy bizontalan

még : ha tul megyen-é az hidon , vagy innen jar az Herná-

don? Hanem in omnem casum expediáltam Csajagi uram

comandója alatt Színaival és több gyalogsággal többet 3000

gyalognál, oly orderrel, hogy míg az Hernát mellé érnek:

az szállását az németnek megtudják; ha innen szállott, s

innen megyen : tehát Szemere László s Mikházi uramékkal

egyetértve ódalolják, s ha mit tentálhatnak, próbálják; ha

penig tul ment Göncz felúl : holnap étczaka háta megett az

ellenségnek mindgyárst általtakarodjanak ; az háta megett hi-

szem kegyelmedet is lenni valahol, Miskvagy Nádasdtájján:

azért kegyelmednekhírttegyenekmagokrul, és per omniavár-

janak kegyelmed orderétül s rendelésétül, Szemere s Mikházi

uraimék penig ugyancsak innen maradván, mellesleg úgyjár-

janakinnen,hogy mindenkortudhasson kegyelmed felólok, és

kegyelmed tegyen rendelést, ha valamely étczakai próbát
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lehetiie azalatt is próbálni, mitevök legyenek. S ha messze-

esnék az commnnicatió : tehát kegyelmed tegyen oly dispo-

sitiót és jelt valamely bizonyos hegyen a tajan, az hol le-

hetne ezeknek is meglátni ; három közel való láugos szalma-

tüzet vetnének , mellyet ezek meglátván : tudhassák abbul,

hogy az proba meglesz , kirtil mar praevie tudásoknak kell

lenni; és igy intézhetné ember az tftzi jelek által, hogy egy-

szersmind eshetnék az csapás. Holnap ugyan, ha megkenye-

rezhetem az hadat:magam is az hadaknak egy részivel mel-

léje megyek az ellenségnek, úgy, hogykegyelmeddel közel-

járván egymáshoz, lehessünk mindenekben egyértelemmel,

kirül indulásomkor veszi kegyelmed tudósításomot; megtu-

dom azalatt hollétit kegyelmednek. Az Fejedelem bémegy

Kassára talám holnapután, az népnek consolátiójára , és

egyéb disposítiókra nézve. Ürvendem azonban szivessen

minapi szerencsés futrázs-verését az kegyelmed portassinak.

Isten többet is ad ort is, itt is.

Ide is hordogatni kezdették az uémeteket ; kit vezetnek,

kit hoznak beime. Rétei György ment ezerestiil eleiben az

németnek kemény orderrel, úgy, hogy mindent elégessen.

Szemerét contraordereztem az méltóságos Fejedelem paran-

csolarjábul: mert neki parancsoltam vala, de Rétei váltja

mai- fei munkáját. Hanem attiil félek, úgy járunk Gönczczel

mint Miskolczczal most, hacsak kegyelmed tûlfelôl meg nem

elôztette; de semmi, az sem tart neki Döbröczönig, annyi-

valisinkább Budáig,— akármerre meujen. Aztakarjákitthin-

ni: Budának megyen, dése okát se módját nem látom. Akár-

hova menjen: de meginaljuk már,az mit hozzá fogtunk, Isten

kegyelmébül.Ezzelmaradok, Tornánál, 12. 8-bris estve, 1706.

kegyelmednek köteles attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

P. S. Gyütt hirünk mar mind Bavairul, mind Révairal :

kézben, vasban vadnak ; reeomendálom kegyelmednek sze-

gényeket : hadd használjon az abruki (abrud-bányai) corres-

pondentiáj a Rabutinnal ezeknek is.
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A level boritékán: Méltóságos generális-mareschal-

lus Károlyi Sándor kedves ocsémuramnak б kegyelmének.

Kassán. /vito

/ ]ito

P. H. I ito

1 litissime

Vitissime.

CXXXVII.

Méltóságos generalis, kedves oesémuram!

Kegyelmed levelét veszem, csudálkozva olvasom. Nagy-

messzi vagyunk egymástul: Bodoló, Zsadány, s az német az

gönczi hídon innen, az vendégfogadó és Némedi között. Látta

kegyelmed levelembiil , kit Kassán vett, az hadaknak mind

melléje, s mind eleiben való rendelését. Nem messzi marad-

tunk ntánna még, ezt bizony konnyú volna beérni még, az

mely futo, csak mernénk belékapni; de hiszem ha mellôzni

kell az Tiszáig s azon is tul, mint eddig : konnyú computus,

hány réfet maradtam hátrább mint más ? Csudállom, itt leven

az méltóságos Fejedelem, mégis nem kérdi kegyelmed: ha

menjen-é általily sebtiben az Tiszán? hanem csak írja ke

gyelmed, hogy megyen ; azt sem irja kegyelmed : ki hol

van , s ki hol marad az hadakban? hanem okot ad az

egész Tiszán tul való hadnak, hogy széltmenjen. Mar nem

is tudok kinek írnom ; ha senki sincs , senkinek sem

irhatok. Hiszem tudja jól kegyelmed, hogy ez az ellenség

nem fog szélt, az merre indúl ; az más ódal megmaradhatna ;

onnégSzólnokhoziselmehet, s máshová. is. Ha mégis kegyel

med azt irná, hogy Tokajhoz megy kegyelmed elöre : haj-

dút siettessek, az hidját impediálni valamely taraczkot elei

ben : mégis, mondanám ; de arra induit : ergo széltmenjen az

had ! Kegyelmed lássa mit cselekeszik; én bizony le nem ál-

lok rola, s az méltóságos Fejedelemnekúgy tudom akaratját,

hogy ezen veszni induit ellenségen fenhadni nem akar, mert
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ó nagysága s bizony én is inkább akamánk : ha Döbröczön

is Kassává lenne. Nines azért mit írnom kegyelmednek mar

váloszul tegnapi s ez étezakai irásim után. Csak azon búsu-

lok: mar az hajdiiság conrandáltatik, keresvén kegyelmedet.

Bárcsak póstautat erigáltatna kegyelmed maga után: tud-

hassam hol kerestetni kegyelmedet, mert mar az meczen-

zajffi posta talám messziesik. Semmi, semmi; ad revidendum

Káxolyban. Maradok, Bodoló, 13. 8-bris 1706. kegyelmed

nek köteles attyafia, szolgája Gr. B. Miklós m. k.

CXXXVIII.

Méltóságos generalis, kedves oesémuram !

Vettern kötelessen levelét kegyelmednek, kiböl is értvén

tudosítását, valóban írhatnám: tobbé ne légyen ez! Közölven

azomban azt améltósagosFejedelemmel, maga is б nagysága

kívánt írni kegyelmednek ; mire nézve nem látom szükséges-

nek, bôvebben rescribáljak, meg fogja érthetni abból disposi-

tióját б nagyságának. En pedigleu maradok, Nagy-Idánál,

17. 8-bris 170&. kegyelmednek köteles szolgája, attyafia G.

B. Miklós m. k.

Legal ól: M. GL Károli uramnak.

CXXXIX.

Méltóságos generalis, kedves oesémuram !

Értésére kivántam adnom kegyelmednek, hogy magam

az lovas hadaknak egy részével idegyüttem , mert Liiczhoz

való menetele hire volt az németnek. MármaMonokhoz me-

gyek. Ebeczky István uramot küldöttem a német nyomán,
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recognitiójára az németnek: költözik-e az gyaloggal? nem

lehetne- é valamely probara egyezni? s kegyelmed hollétét

is hogy megtudja ; azomban ha miröl kiván kegyelmed tu-

dósitani, Monok tajara levelét dirigálni ne neheztelje. Ma-

radván ezzel, Halmajnál, 19. 8-bris 1706. kegyelmednek kö-

teles szolgája, attyafia G. B. Miklós m. k.

Legal ó 1: M. G. Károlyi uramnak.

CXL.

Méltóságos generalis, kedves ocsémuram!

Nem kétlem, vehette ezen irásom beérkezéséig mai le-

velemet, mellyet az méltóságosFejedelem jelenlétében irván,

azáltal az ö nagysága parancsolatjárúl tudósítottam kegyel-

medet. Kinek is effectuátiójában tudom semmire sem késik ;

mindazáltal, mivel azon próbatételnek nagyobb successnsára

innen is kollenék Tarczal és Takta felúl segítenem : de az

fóld népének elszélledett voltára nézve csak olly embert

sem kaphatok, az ki az fold csinját tudván, alkalmatossan

elvezethetné az hadakot, — kihez képpest kegyelmed küldje

hozzám az örög Szitcs János uramot, liacsak egynehány lo

vai is ; az minthogy el is fogom várni mind б kegyelmét,

mind peniglen elííbbeni levelemben déclarait méltóságos Fe

jedelem dispositiójának eífectuatiójára igyekezö tudosítását.

Maradván ezzel is, Monoknál,21. 8-bris 1706. kegyelmednek

köteles attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

P. S. Eppen most veszem mai levelét kegyelmednek,

Esze Tamásnak írott levelével együtt. Nem azt írtam ma

kegyelmednek, hogy Esze Tamas elmenjen Vencselöre : ha-

nem azt is sajnálja б nagysága, hogy Csajági odament még

üdönek elötte, mert az méltóságos Fejedelem absolute meg

akarja csapatni (a németet); az mint is gyün több gyalogság
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az táborrul is. En azért megírtam Esze Tamásnak: ne moz-

dúljon mig által nem költözik az ellenség. Ha Csajágiban

fogyatkozás leszen, nem fog tetszeni az méltóságos Fejede-

lemnek. Nines még hídja; ma futrázsra volt: mégis holnap

megyen; holnap megyen? ki mit tud belé, mikor megyen!

CXLI.

Méltóságos generalis, kedves óesémuram !

Vészem kotelessen Tisza mellôl irott levelét kegyel-

mednek; csakhamar azután érkezik bizonyos hírem az el-

lenségnek Tiszán által való koltozésérül, melly úgy tudom

kegyelmednél is tndva vagyon. Esze Tamas és Eolyñs az

gyalogsággal elhiszem kegyelmed dispositiójához képpest

talám mar is megindúltak; mindazáltal ha még helyben

volnának: küldöttem orderemet, azonnal menjenek által a

Tiszán. En most is azt tartom, ráérkezhetik oda az hajdúság

azholottfogkivántatni; kegyelmedmagais jól tudja:az ellen

ség olly erós menést nem tészen, hogy rea ne érkezhessen.

Bik László és Bosvay uraimék még által nem menetelek

úgy vélem, nem lészen káros ; tudván azon földnek constitu-

tióját, feltalálják kegyelmedet. Javallanám, bar tenne olly

rendelést és dispositiót kegyelmed, hogy az hadak kik által-

mennek, tudhassanak kegyelmed nyomán utána kegyel

mednek menni ; tartok attúl : mind innen, s mind tul elszél-

lednek, nem tudván merre menetelét kegyelmednek. Ezzel

kegyelmed atyafiságában ajánlván magamot, maradok, Dob-

szánál, 23. 8-bris 1706. kegyelmednek köteles szolgája,

attyafia Gr. B. Miklós m. k.

P. S. Elhiszem, kegyelmed elözve fogja mellozni az ha-

dat; s miesuda disposítió marad az ellenség után menö hadak

provisiója iránt, nem tudom : mert még ugyan nem determi
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liait az méltóságos Fejedelem bizoiiyossat, de ugyanjelentett

ö nagysága annyit: ha maga nem is, legalább éu által fogok

meniii utánna, valameiTe mégyen; és igy ha általmegyek,

bárcsak egy ezer volna ollyau körülem, az kiknek kalauzsá-

gán jái'hatna az portázás, s tudhatnám is kegyelmed infor-

mátiójábul: hova tartózkodjam valamely provisióbul? Úgy

hozták hírit : mar Polgár körül látszottak ma az tüzek ; az

szököttek is azt mondják: az Tisza mellett akar menni Bu-

dának. Elküldtem mar Lúcz és Csege felé; az rév-keltôknek

is meghozzák holnap hírit. Nem tudom még, ha arra-é, vagy

kegyelmed nyornara fogja az hadakot paraiicsolni az méltó

ságos Fejedelem ?

CXLH

Méltóságos grótf, generalis, kedves bátyánraram!

Nálam kedves levelét kegyelmednek most veszem ;

melyból értvén jó progressusit, igaz szíwel kivánom : tegye

Isten szerencséssé több muukáit is kegyelmednek, hazánk

szolgálatinak kívánt elomenetelére ; a minthogy lészen is

csakhamar alkalmatossága dexteritásának megmutatására ,

mert Rabutin Kassának elhagyásával általkoltozvén To-

kajnál a Tiszán, actu masérozik a tulsó részen lefelé , úgy

hogy ma volt megállapodása Polgár táján. Tészen ugyan

csavargást Debreczen felé való igyekezetivelis: de bizonyo-

sabban láttatik mar útját venid Szólnok felé , mind a Tisza

mellett ; és onnét, a mint communiter hirdetik, három felé is

szakadni fog: az vele levo szegedi és péterváradi ráczság

hazájában mégyen bizonyossan, a dániai had pediglen tobbé

nem akarván egyáltaljaban a császárt szolgálni : Pétervára

felé veszi útját, s onuan maga országában. A mely négy

vagy öt regementtel marad azomban maga Rabutin : azzal
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Erdélyben visszatémi igyekezik ; es így e szerént való sza-

kadozásával notabiliter kevesedik erejc, — noha egyébaránt

irhatom igazán , s nem is hizelkedésbôl kegyelmednek :

miôlta ldjött Erdélybôl, a mint az szököttek relátiói hozzák ,

fogyott mar négyezer emberrel is. Reménlem azért, hogy

kegyelmed is minden jó dispositiói után, bemenetelét impe-

diálván, Isten által többrdl többre is fogyasztani fogja ; kiröl

nem kétlem, vette is mar a méltóságos Fejedelem dispo-

sitióját, kihez a jó szereucsénél egyebet nem is kivánhatok

kegyelmednek.

A mi azomban a Tatar lovat illeti, megvallom : nem

szokhatom hozzá, — kit is minthogyvisszakiván kegyelmed,

jó szível megcserélem az dobrodzsânival, a minthogy pro-

xime be is küldöm kegyelmedhez. Nem mondhatom pedig-

len: szerencsém nem volna kegyelmed küldtelovaimhoz, mert

az Deres és Murza oly contentnmommal valának,hogyazok-

nál jobbakat nem is kivánhattam. Egyébaránt a Deresnek

actu foly az orra ; Murza pediglen megmarjnlván, sajnállom

mindkettönek esetit : de ugyan az utóbbit, azon ina-marjülva

is, az méltóságos Fejedelem magához vette. — Méltóságos

ángyomasszony ö kegyelme levelét is csak most veszem ,

mellyet még septemberben datait, kivánván abban : küldenék

passust б kegyelmének Erdélyben való bémenetelére. Gron-

dolomugyau, kegyelmed dispositiójából igyekezik oda venni

útját : de elhiszem , Rabutinnak visszameuetelét nem tudta

még akkor kegyelmetek ; álljon azért tetszésén áugyomasz-

szonnak bévitele, kit én éppen nem javalbatok , — hanem

inkább tovább is, ha tetszik pusztás jószágomban való ma-

radása ó kegyelmének, atyafiui igaz kotelességemet igaz

szível kivánom contestálnom, kiröl írtam magának is б ke

gyelmének. Ezzel pedig maradok, Körömmel, 28. 8-bris

1706. kegyelmekkotelesszolgája, attyafia GL B. Miklósm. k.

P. S. Minthogy kegyelmed most igen complaceál az

méltóságos Fejedelemnek: kérem, továbbá is kegyelmed ne.
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desistáljon jól kezdett mimkáitul. Fognak bizonyos hadak

még kegyelmed keze ala bémenni Erdélyben , ha az német

bétanál mennyi, s hacsak maga kegyelmetek (néhai szokasa

szerént) külömben nem kiváuja : nem lesz masé az erdélyi

comandó ; de ne is hiresítse kegyelmed irásomat.

Legal ól : M. Gróff PekryLörincz úrnak.

CXLIII.

Méltóságos generalis, kedves ocsémuram!

Megirám vala tegnapelott kegyelmednek , hogy Deák

Ferencz uram tudósításához képpest — mely az ellenségnek

Nánás , és per consequens Debreczen felé való menetelét

hozta — magam is az hadaknak egy részévellstenjóvoltából

utánna mégyek. A mint is készen leven minden költözo al-

kalmatosságom, meg is indúltam vala : de Hemád-Németínél

szemközbe juta velem Dévai Pal uram tudósítása, hogy a

német nem Debreczen, hanem inkább le Szólnok felé masé-

rozik; a minthogy azon nap Dobnál, tegnap pediglen Polgár

tajan meg is állapodott, az holott noha ö kegyelme az füredi

hidat in tempore elszedette: de az csegei kompokra gondvi-

seletlenül vigyáztatván, azokat az elójáró ráczok elnyerték,

s által is kapván rajtok, tettek ott az futott népben valamely

kevés kart ; sot ollyat is értek, hogy az debreczeniek marhái-

ban is Polgár tajan nyertek volna a ráczok, mely iránt csu-

dálnám Deák Ferencz uram gondviselését, praevie nem tudta

volna eltakarítatni. — Minthogy azért megváltozott mar az

ellenségnek menetele: ahozképpest tetezett a méltóságos

Fejedelemnek is magam további általmenetelét megtartóz-

tatni, a minthogy tegnap conjungáltam is magamat б nagy-

gágával. Kegyelmednek tudom, fogott б nagysága irni ; meg

fogja abból érteni dispositióját.
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E mellett, a minemö fakó kanczán küldtem volt el ke-

gyelraeddel az Kassára bemenendô ingenért: mindeddig

sem tért meg azon lovara, ki is rainthogy ez idei táborozá-

somnak eg}Tedúl való nagyhiríí nyeresége, s mar az atyám-

fiának is feldicsekedtem vele , hogy sézába való lovat szer-

zettem néki: kérem, szolgáltassa kegyelmed kezemhez. Nem

külömben a mely kegyelmed hadnagyát az hatvani pósta-

mester lován expediáltam volt utáuna kegyelmednek, az is

mégodalévén,nohaKrucsaiuram katonái által megküldetett-

nek írta vala kegyebned , de megadásábau semmi sem tólt,

hogy a méltóságos Fejedelem ne bíisítassék, kit mar meg is

jelentettek б nagyságának: kerestesséki kegyelmed, és azon

kanczámmal együtt küldje hozzám. Ezzel maradok, Koróm-

nél, 29. 8-bris 1706. kegyelmednek köteles szolgája, attyafia

G. B. Miklós m. k.

Legalól: M. (т. Károli nramnak.

OLIV.

Adjon Isten miuden jókat, poroszlai birák!

Vévén ezen parancsolatomat : az midon nemzetes vitézlô

Csajági János gyalog ezeres-kapitány uram parancsolatját

veszitek, б kegyelméhez Gyöngyösre bemenvén, az porosz

lai jószágban levo Homonnai-rész eránt az minémü disposi-

tiót б kegyelme fog teuni és parancsolni : az szerént minde-

nekben б kegyelme dispositiójához alkalmaztatni magatokat

semmiképpen el ne mulassâtok, minthogy azon Homonnai-

résznek dispositióját bíztam б kegyelme re; kiben külömbet

se cselekedjetek. Lorinczi táboron, die 20. 9-bris 1706. jót

kéván G. B. Miklós m. k. (Paria.)

Kivül: Adassék ezen parancsolatom poroszlói bírák-

nak és lakosoknak közönsegessen. Poroszló.
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CXLV.

Perillustris ас Generose Domine observandissime!

Salutera et servitiorum commendationem. Minthogy mél

tóságos Fejedelera látván sok inconvenientiákat az mezei

ezereknek oly megszakadozva s keverve létekben, hogy

szerte-széllyel szedett katonaságból álló hadait csoportossan

tartani avagy keresni alég tudják ezerekbéli tisztei: paran-

csolta azért ö nagysága olly reductióját és rendben-vételét

az regimenteknek, hogy a mennyiben lehet, ha nem egy vár-

megyébtil is, de egy kornyékbül álló seregek , kik elhánva

külön-külön találtattak az ezerekben, öszvehozattassanak,

úgy állíttassanak rendben s helyben az ezerek. A mint a

nemes vármegyék zsoldossai közt való rendetlenségének és

conftisiójának eltávoztatására : úgy azonvármegyébül exsur-

gáló katonaságnak kiállításának alkalmatossabb voltára

nézve tetszett méltóságos Fejedelemnek azon kegyehned keze

alatt eddig levo ezerét más regimentekre reducálni, kegyel-

mednek pedig mind azhazaszolgálatjának hasznossabb foly-

tatására való, úgy más egyéb consideratiókra nézve is, e tá-

járul való hadakból más regimentre conferálni, a melly is

eképpen rendeltetett : ugymint Kecskemét városa hat, kôrbsi

két, czeglédi egy sereget, azon fellyül ezerének completá-

tiójáranemzetes vitézlóDeák Ferencz kapitány uram ezeré-

ból Farkas János, Szócs István, és Szira Gergely hadnagy

uraimék seregét oly declarátióval, hogy valamely katonák

ezen seregek közt Zagyván és Tarna vizén tul valók talátat-

nak : azok kegyelmed ezerénél maradnak, a kik pediglen vi-

zen innet valók lesznek , azok méltóságos generalis Csáki

Mihály uram ezeréhez mennek. Léazen pedig azon ezerben

kegyelmed vicekapitánnyanemzetes és vitézlô Sôtér Tamas

uram ; fo-strázsamestere azomban most actu nem lévén, ke

gyelmed azon tisztségre valami discretus s a táj körül való
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böcsületes hadi erabert, kettôt ad minus, vagy hármat, a ki

kegyelmednek tetszenék, candidálván cum sufficienti infor-

matione, neveit elóttem praesentálja, hogy arról vehesse dis-

positiómat, mert azoknak substitutiója immediate rulemfïigg.

Föhadnagyok, úgy vice-hadnagyok, s egyéb alábbvalótisztsé-

geket jurisdictiójában és authoritássában lészen kegyelmed-

nek, ha vacantia vagyon, avagy lészen, vagy a kik actu van-

nak is, arra alkalraatlanoknak lenni itéli : más hadnagyokat

avagy tiszteket azok helyett substituálhat. Minthogy pedig -

len ezen kegyelmed ezerében most actu tizenkét compániák

számláltatnak : méltóságos Fejedelem azomban minden regi-

mentet csak tiz compániára reducálni parancsolja , kihezké-

pest kegyelmed azon tizenkét compániát tizre reducálja; az

pedig úgy lehet : mivelazkecskeméti, korösi, czeglédi kilencz

seregnek completekelleuék meglenni,de mivel aztisztei nem

mind arravalók: azért a kik alkalmatlanok találtatnak, a mint

fellyebb is megirám, azon seregebélikatonáit oszsza és subre-

partiálja az tanúlt s próbálthadnagyok ala, avagy más tiszteket

is praeficiálhat, lészen authoritássában kegyelmednek, csakúgy

alkalmaztassa, hogy ezerét jó tiz compániára tölthesse. E

meliert pro ulteriori directione adom azt is tudtára kegyel

mednek, hogy jóllehet minden regimentben tizenkét compá-

nia, s minden compániában nyolczvan koz-személy szám-

láltatott, de mivel mar méltóságosFejedelemparancsolatjából

mar csak tiz compániára reducáltatnak : szabad lészen azért

minden compániát száz legényre szaporítani , mely mustra

által is placidáltatik, s acceptáltatik is. Mire nézve kegyel

med is regimentinek reductióját a szerént intézheti. Hogy

pedig más regimentekböl kegyelmed ezeréhez applicálandó

seregek kézre való adásban fogyatkozás ne légyen: imé

adjungáltatik mindenik tisztre az iránt való intimarlo, hogy

kiki lustrális listájokat is nevezet szerént, maga pecsétje

alatt, kegyelmednek transmittálja.Inreliquoeundemdiufoeli-

cissime vivere cupio. Szécsény , 22. 9-bris 1706. Perillustris

Dominationis Vestrae servus et amicus С. N. Bercsényim. p.

TUj: „Rákócii Таг.« it. kit. I3
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К i v ü 1 : Tekiutetes nemzetes és vitézlo Berthóti István

brigaderas uramnak szólló méltóságos fo-generális Bercsé-

nyi urara o excellentiája levelének párja.

CXLVI.

Zólyom, 25. 9-bris 1706.

Méltóságos generalis ,

kedves ocsémuram ! Balkányral 20. költ levelét vévén

kegyelmednek, nem lehet, hogy mar ezen második levelét

kegyelmednek válosz nélkiil hagyjam, utozásombul is. Szól-

nok megszállására sár, víz, essövel én nem indúltam vala :

ahoz sera üdönk, sem írank, sem szelenczénk. Az currírvá-

rásral mikínt tehetnék? nem tudom. Hogy jó volna lesni?

arról van disposítió ; de mikínt lehessen meglesni Pétervár-

tul az török foldén menö curírt? azt még meg nem tanul-

hattam. Irja tovább leveleben kegyelined: az sem volna

káros, ha elhinnók, hogy eljött az órája;eléggé

hitettem volna, hogy innen az Tiszánisvan az Istennek órája:

de mivel nem egy oraban született vala, nem is akara egy

oraban elveszni az ebhitó németje! Mirabilis Dens in

ope ri bus suis: Mirabilis esset, si Deus non esset; de bi-

zonyos az is: mirabilis homo in opinionibus suis. Mely ret-

tenetesen vágjuk, mikor non pote! Nem tudtam, az

Tisza annyira megszítta az ebhasú németjének az belit ,

hogy az kit innen az Tiszán non poté-nak ösmere ke-

gyelmed, akkoris, mikor mindegyüttvalánk: mostpotemnek

tartja. Másnak kell hát ott lenni , nem ráczczal kerétett Ra-

butinnak. Ne bantsd, hadd menjen Erdélyre! mert

taval azért ment Erdélyre, hogy bántották Zsibón ; itt is azért

nem bántottuk Kassáig, hogy úgy ne járjunk az városokkal,

mint Erdéllyel. Ilion, succedála féliciter; ottsebántsd,bizony

talám inkább nem megybé Erdélyben! Lám,Újvárosnaksem
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ment, mig onnan nem bántották. Û g y is elvész, etc. Ha

Kassának úgyis veszui induit vala magátul is, — inneksö

opiniója szerént kegyelmednek: általvetheto tíílünk is azon

hittel, hogy inkább veszni megyen tul; kiszem ugyan, tul

készéteni vesztit vitte vala kegyelmed jó idcin el az tokai

hegyrul az hajdút. Az én hadamot mondják elosz-

lottnak; raondta kegyelmed írása, kegyelmed követje:mert

Újvárosnál talám 2000-et monda lenni Steczel, mert el-

széllyedt, hanemha nem egy az széllyedés az oszlással. Nem

is kerestük ott Bik Lászlót , hanem csak az hadnagyát, kit

elvitt vala kegyelmed az Fejedelem táborárul magàval ; nem

is Ilosvait, hanem csak vicéit, (alezredesét), kit portara küld-

vén innen, oda vitte az reportnmot. De ha nem oszlott: e nél-

kül semkétezer: Szöcs János, 2Bóné, 3 Besenyei, 4Senuyei,

5 Nyúzó, 6 Kárándi, 7 Krucsai, 8 Szemere, 9 Kenyhe-

czi. Az élhetetlen rácz s bûzhodt német szél-

lyesztette szegényeket. Fera pessima decoravit eos;

quis credidisset? Kegyelmed hitte ollyan beli-büzhedteknek

lenni : azért sietett, választ sem várva, eleiben. Szemere is s

Kenyhecziék is annakittákóromét Keresztúrban. Lám, nem

hittem hogy szalad, azt tudtam, csak megyen; csak hajtogat-

tamrakásra ókot, hogy menjen jobban az utolja bor-innya!

Diák Ferencz seni suceurs ; maga, Juhász, két katona,

s három szolga : ennyivel szaporítá az nádvari (nádudvari ?)

táborábul az armadánkot; kegyelmed mellñl széllyedt-é?

oszlott-é ? de elment az hada. Igazán bétólt az én lám

m o n d á m ! Nem eugedem másnak azon proverbiumot, enyém

az, hozzám ragadt, s reám ragadt az ; es hogy ne vétsek

benne : mindent mondok , s mindenkor ki fog telni az lám

mondám. Ugyanis lám mondám: akár Szebeuig, s akár

tul azon, az pokolnak az kilsíí kapujáig is elkésérem;

s az miért innen nem vala jó szerencsóltetui az hadat:

talám azért lesz jó tul? El is késziilók, el is iululék:

de az ellenség urja kegyelmedet megesalá, s azalatt maga

írta kegyelmed az méltóságos Fejedelemnek : nem kellene

13*
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több az két ezernél. Hát miért lám mondám mar: senki-

sem jön által? Azt irja kegyelmed: heában gyün az

pusztára, nines mit ennyi, nem lesz mit tenni ! Docebit litera

В. domini fratris. Mind által kellene hozni az ha-

dat! Lássuk csak, mivel lesz jobb, hogy tul van: azután ta-

núljuk meg, hogy gyiinni-é jobb, vagy mennyi által? De hi-

szem, csudállom, hogyaz méltóságosFejedelem parancsolatit

még 20. nem vette vala kegyelmed; megláthatta azokbul,

hogynem'sak Bik László s'Ilosvai általmentek kegyelmed

utáu mindgyárst fordulásával az németnek : hanem Deák Fe-

renez uram is anuyival ment, az mennyivel lehetôsnek lát-

tuk, nyomában az németnek. —Ezeket, édes oesémuram, nem

oly véggel irom, hogy irás által kivánjak feleslenem, avagy

thaesestdefendálnom: csak,hogy nelegyen válosz nélkül illyen

irása kegyelmednek ; s ugyan kérem is kegyelmedet : ne ke-

ressük egyraásban az vétket; mégazlstent is kérjük, ne írja

fogyatkozásinkot az porban : mert bizony én is, más is , ott

hagyjuk Rabutínt DöbröczönbenDobozinar),mint az zsidók

az kurvát Krisztusnál. Mulier, ubi suut qui te accusant ? Do-

bozi, Iran vannak az kik oltalmaznak?

Az mi elmúlt, oda van; transierunt, ut dies quae prae-

teriit. Legtöbbet használ annak emlékezeti magunk tanu-

lására.

Az fakó kanezát, én bizony nem bánom mar, ha férhez

adja is kegyelmed, mert az feleségemnek akarám német-nye-

rcségñl praesentálni sézábau : de mar vége lesz ma az comp-

lementumnak. Az döbröczöni sz'eretet:azmiut szere-

tem borát, úgy irigylcm hasznát kegyelmednek. Másként

sem fog mar mirajtimk sem szó, sem igízet, sem irigység :

mert bizony mar az mennyiszer engem dicsírtek, ha annyi-

szor igéztek volna, czer Ludfi ereivel sem maradtam volna

életben; s ha minden irígy szó erôt vótt volna ellenem:

Azacliár lettem volna, sem gyöztem volna mar eddig! De

*) IdSsb Dobozy Istvánt,a debreczeni fobirót érti.



— 197 —

semmi; csak bocsásd folytában az világot, recte vivendo : cura

cuneta cura nihil! Es így maradok haec inter kegyelmcd-

nek köteles szolgája, attyafia, s barátja G. B. Miklós m. k.

CXLVn.

Bajnócz, 1. x-bris 170fi.

Méltóságos generalis,

kedves oesémuram ! Bátorbul költ levelét kegyelmed-

nek vettern kedvessen, s örvendem szivessen mind szeren-

cséit kegyelmed portássinak, s mind az én confidensirásom-

nak kedvességét, kivel (ha nem idegenül veszi kegyelmed

с onfidentiámot) elhiszem, az ezelottvalólevelem is kérkedhe-

tik: mert ex impatientia exprobrationum akarám eszében

j uttatnom kegyelmednek quae praeterierunt, s abbul osmér-

tetnem, kegyelmed az oka! Most itt, s nem ott bátorko-

dom, mert hitemre: ott járnék most, járnék is örömöstjebb,

mintsem itten baj oskodnám; mert mar szemem, flilem teli

az kozségnek, katonának, smindenrendnekpanasszitul. Stri

dor dentium, sempiternus hoiTor, Regulatorum horror; hi

temre , nem hiszem : két hét alatt ne revoltáltak volna az szc-

gény tótok az hegyen tùl s Csejte táján ! Gondolja kegyel

med : Károli katonája részegen sem oly rosz, mint ez józa-

no n ; az szegény csak iszik, s tékozol ha van mit, ha nines

mit, nyogdegél, s helt ail: de ez exprofesso pusztit s ked-

vctlenít mindent, mintharegulamentuma tartana. En, hitemre,

nem tudom , mit gondol az jó oesém (Eszterházy Antal);

valóban sok opiniót okozott magânak. Mar csak ne-

kem ne kellene bajlódnom vélek ! Az német ismét Rábakoz-

bül az Csalókozre tért ; Samarjábanlovassa,gyalogja Pozsony-

ban ; nem tudom, telelni akár-é, vagy szánkázni killyebb ?

Komáromban is száU — hallom — most az lovasnak egy rc-

sze. Hadd múlassa magát, majd mi is, ha lehet. Azalatt ma-
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radok kegyelmednek köteles jóakarója, attyafia, szolgája G.

В. Miklós m. к.

Szabadítsuk Ilavait, Rêvait, ha lehet, az sok rabón. Mar

Kassára is eleget vitettem rabot, csak válogasson kegyelmed

bennek, az kit kiadnak.

Légalo 1: Károli.

cxLvm.

Méltóságos generalis,

kcdves ocsémuram! Károlybul 19. x-bris költ levelét

kegyelmednek most veszem, kibül értem, némely irásim

nehezek legyenek az olvasásra; hihetô, currenti cálamo ta-

nálom írnya, s nem vigyázok annyira az accentiisokra; aka-

rom mindazáltal, hogy confidentiámnak tulajdonitja kegyel

med, s bizony nem is gondoltam eddigis egyébnek sem

kegyelmed nckem való irásit, sem váloszimot, — s ugyanis

amicorum colloquium colludium est. Az Regula, re gula eleget

dula, majd megfula,s mar elhulla. Most iparkodnâm, minden-

rendö reudelkedéseknek rendetlenségei rendiben,hamitrend-

ben vchetuénk, mellyeket bovebbeu kivánok terjesztenem

cleiben kegyelmetekuek az senatus consultumban majd.

Új esztendobéli kedveskedést kiváu kegyelmed? De bi

zony nem értem az okozó opiniós gyümölcsöt, mellyiket érti

kegyelmed. Értem az törzsököt, de mint foganoszikültetése?

nem tudom : mert nem tudom oltovánnyát. Többet sem irok

errül, mert ezt is mint hiszi kegyelmed? nem tudom. Nem

utolsót gondolok mindazáltal az magahitt ág gyümölcsözesi-

nek leuui. Ez legnagyobb csuda — bogy iigj irjam inkább

nem csuda,— hogy az kinek semmisem tetszett : most ö nem

tetszik senkinek ; tetszik ültetése.

Az ellenség még sem Szamos, sein köz? Ha köz lesz,
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uem lesz számos, ha íiem lesz számos, vamos lesz, ha vamos

lesz, nem sok marad az tokai harminczadra tavaszra ; én még

oda-tartom czélomat most is.

Itten az Raba hasitja, látom, azbirodalmot; hatöbbnem

lesz : még a fagyon lehetne vele szánkáznyi. De nines nehe-

zebb, minthogy az Istenadta kongó (rézpénz) koldúst csinált

az egész hadakbúl ; az templomban is alig mehetek békivel,

s nem gyôzbm foldozni, sok a sok nines en. En azomban

maradok, Besztercze, 29. x-bris 1706. kegyelmednek köte-

les attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

P. S. Veszem azonban más levelét is kegyelmednek de

dato 12. praesentis Károlybul, kiben írja kegyelmed: Csa-

jági uramat ne distraháljam hadakozásátul , hanem inkább

kegyelmednek irjak az poroszlóiak iránt. Nagyobb fogyat-

kozás lenne, ha kegyelmedet distrahálnám, másnál ; sot bar

eddig se distrahálta volna kegyelmed magát az Homonnai-

portióval, mely portiót az méltóságos Fejedelem sem confé

rait kegyelmednek, s nem is conferálhatott;mégEger várossa

megvételekor rea tettem vala kezemet, s eddig is úgy hittem :

az tokai gondviselôm viseli gondjokot. Hiszem, magának is

emlitém egykor kegyelmednek: talámazHomonuai-portiót is

elfoglalta kegyelmed? Azt monda kegyelmed: nem, Isten ne

adja! S én is úgy hiszem ma is: kegyelmed csakazt foglalta,

az mit lehetett az méltóságos FejedelemtuT felkérnyi; de

gyermekim rész-jószágát tudom nem praetendálja kegyel

med, s én sem az többit.

Leg al ól: G. Károli úrnak.

CXLLX.

Szolgálatomat ajánlom kegyehnednek.

Minthogy ezen mostani hadak reductiója.alkalmatossá-

gával újobban a tekintetes nemes vármegyéknek közönseges-
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sen intimáltatott, bogy az zsoldos és portális hadak non se

cundum mcdernum effecthum statum, hanem a mint ezelött

repartido âltalkiremi esett s obveniált, in completo esse vad-

nak designáltatva a regimentek kozzé : ebben is az méltósá-

gos Fcjedelem parancsolatját értésére adtam az nemes vár-

megyéknek. Mintbogy a prima 9-bris kezdetik az annus mili-

taris, s egyszersmind az hadak ideje completátiójának s elô-

állításának, ugy bogy a ki most eloállítja maga obtingensét,

per totum decursum anni militaris, ad primum scilicet subsé

quents menais 9-bris, ha szintén medio tempore elvész is,

töbször completálni quottáját nem tartozik ; mindazáltal, az

mar béállott esztendôrc ezen nemes vármegyének incumbál

akár szökötteknek , akár elveszetteknek supplementátiója ;

ugyanis in redemptionem personalis insurrectionis rendeltet-

vén a zsoldos: jóllebet nehéz mémellycknek elveszett zsol-

dosának kára, koltsége is az újnak eloállítására, de valamint-

hogy inpersonali insurrectioneha valamely nemesi s úrirend

életét elveszti: annak fia sine exemptionis praetensione he-

lyében áll, s fegyvert fog, ha namesi hazafiúságát maga

elôtte viseli, s tulajdon maga életének s javainak s édes ha-

zájának oltalmát szereti: annyivalinkább miként praeten-

dálhatja szolgájának avagy zsoldossának л-eszedelmével

(mellyel maga, életét megmenteni mondatik) ab onere et ob-

ligatione militari eximáltatni ? Meunyiben mindazáltal más

helyes okbul netaláu a nemes vármegyének némely tagjai

exemptiójokat, avagy contingensekben lett méltóságos Feje-

delemtiil relaxátiójokat megmutatbatják, hogy aziránt ne in-

juriáltassék se a nemes vármegye, se az ezerek ne csonki-

tassanak : mind az okbul, mind penig tekintve arra, hogy az

eloállítandóknak praestálásának nemcsak magok a nemes

vármegyék itílctjek szerént való defalcátiót tegyenek ma-

goknak, és a nemes vármegye a repartirlo szerént obveniált

zsoldosoknak és portális hajduságnak in gremio sui tett in-

dividuális subdivisióját in specifica signatura : mellyik helyre

mennyi subrepartiáltatott légyen ? az regiment tiszteinek
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(incumbalva nekiek in locis designatis maga contigenseit

keresni) adja ki, kikböl is kitetszvén: kikmennyiben kiván-

ják relaxatiójokat, avagy exemptiójokat? tartozni fog regi-

mentbéli tiszt repraesentálni méltóságosFejedelemnek azok-

nak signaturáját ; a mennyiben defalcatiójok agnoscáltatik

pro justo, annyiban leszen a nemesvármegye obsignatiójában

imputatiójok, salvojustae proportionis calculo ;annyira azom-

ban az hadaknak completátiója ex cassa bellica fogadjustál-

tatni, nem külömben ide applicáltatván a fegyverkezésnek

continuatiójára kénszerítetve, azok is, a kik ezelött praedá-

nak kedvéért fegyvert fogtak, és mar abbíil megtelvén, az

közügynek elôlsegéllésétûl haza való telepedések által ma-

gokat elvonták. Kihez való képest kivántam kegyelmednek

praesentibus értésére adnom : nemcsak azoknak specificátió-

ját kik exemptiót valamely okbul praetendálnak , vagy kik

eleintén fegyvert fogván, míglen szabadon praedálhattak, tá-

boroztak , most házoknál , vagy akárhol másutt megte-

lepedvén , haza szolgálatjátul megvonták magokat , —

sott azoknak nevezet szerént való specialis signaturáját

is a nemes vármegyétñl kezéhez vegye, kik az zsoldo-

sok statutiójátul nem eximáltattanak s elóállításával tar-

toznak ; tudhassa kegyelmed: kitúl és honnét , mit és

mennyit kellessék vánii kegyelmednek? Mely specificá-

tiójokat kegyelmed a tekintetes nemes vármegyétvíl ma-

gához vévén , tartozik azokat méltóságos Fejedelem elótt

modalitate praescripta repraesentálni: lehessen mind a te

kintetes nemes vármegyének, úgy az ezer részérül is végre

azon zsoldosok eligazitása. Ezzel Isten éltesse kegyelme-

det jó egészségben. Kegyelmed szolgáló jóakarója —

G. Bercsényi Miklós m. k.

Originali sine dato existente, raptim sine dato.
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CL.

Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek.

Nem kevés hátramaradást tapasztalok az ellenség ke

zénél levo rabjaink szabadulásában , hogy az német rabok

specifieatióját egészlen kezemhez nem vehetem ; s valami-

kor valamellyikénekszabadulásátadmaturáltatni kívánnámis

sok ido telik benne, csak mig kitauúlhatom azon rabnak hol-

létét, a kit váltságúl tfílünk kivánnak. Kihez való képest kí-

vántam praesentibus semel pro semper értésére adnom ke

gyelmednek— mellyet pro generali et universali commissione

lennitudja kegyelmed — legelsöbenis az egész rabokat, kik

actu keze alatt találkoznak, cum genuina specificatione lajst-

romban vévén: mikor? hol? s miként fogattatott? micsoda

tiszt, s ki regementjebéli? s kozonséges-é ? s micsoda nem-

zet? s hováhamarébb kezemhez szolgáltatni igyekezzen, s

el se múlassa. Azután penig akárki commissiójára s requisí-

tiójára vagykezealólkiádvalamellyetkozúlokrmikor, kinek,

és hová assignálta ?nemkülömbenha idöközbenrabokat küldö-

nek vagy visznek kegyelmed kezeés directiója ala: azokatis

hasonlóképpen nevezet szerint számban vegye, aeque cum

speciah declaratione listájokat küldje mindenkoron hozzám,

hogy azoknak is nevezeti kezemnél lévén, szegény rabjaink

raentülhamarébb szabadulások iránt teendö disposítióm-
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mal consoláltathassanak. Éltesse Isten kegyelmedet. Besz-

tercze, 3. Janaurij, 1707. Kegyelmednek szolgáló jóakarója

G. В. Miklós m. к.

Kivül: Tekéntetes nemzetes és vitézlo Bay László

munkácsi commendans nramnak б kegyelmének. Munkács.

CLI.

Kassa, 10. Januarij, 1707.

Méltóságos generalis, kedves ocsémuram!

Egyik üdvozló, másik Esze Tamas indulását jelentô le-

veleit veszem kegyelmednek. Az üdvozlést köszönettel s ге-

ciprocatióval veszem. Esze Tamásnak több hire mégidenem

hatott, nemhogy maga. Lubomirszkyval most vannak végzo-

félben: azért parancsolta az Fejedelera arra mennem, tehes-

sek ott is rendelést. Igy hallad az 15. terminus, s ïgy szók-

nek napjaink. En azonban vagyok kegyelmednek koteles

attyafia, szolgaja Gr. B. Miklós m. к.

Kivül: Méltóságos generalis Károly Sándor kedves

bcsémuramnak adassék, Károlyban. P. H.

CLU

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek.

8. Károlybul költ levelét kegyelmednek ma vettern, s

azonnal, mar indulásomban, tartózkodtam Beszterczén , míg
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az hadakot elorderezhettera. De ideérkezvén, mar veszem

Csajági levelét Gyöngyösriü, kibeii accludált levelekbfíl lá-

tora: mar 11 -ma, úgymint tegnapelútt,Fegyvernek körfll járt

az német; és így, hacsak ezelñtt egy-két héttel küldöttlevele-

imhez képpest nem tartottákkésszenaz hadakot: nem hiszem,

oly erövel érjenek rcá. Vettern ugyan egyszerre kegyelmed

levelével Munkácsrul még 3. írt levelét az méltóságos Feje-

lemnek ottlétibeu ; de hiszem én mar . . . megeloztem

volt orderimmel, csakhogy Csongrádot nem designáltam,

máskínt mind úgy parancsoltam vala mar. Egyébaránt nehe-

zen hihetem: megszakadott erovel általgytíjon az Tiszán,

hanem az szározzán útát keresi Szeged fêlé, s talám Szólnok

is hítta magáért.

Vettern azouban tegnap más levelét is kegyelmednek

. . . az kanczával; de mar heljTehoztamazfeleségem

elrítt uyereség-hozta bö cstiletemet, — a nélkúl is köszö-

nöm mindazáltal megküldését. Az Regulamentumot uyom-

tah'a küldöm meg Rozsnyóral : de mit tesztek vele, ha nines

quártélytok ? Krucsai uram ezere s a tobbi is azért rendelte-

tett oda, hogy in omnem casum ad manus lehessen kegyel-

mednek ; meg is írtam Orosz Pal uramnak is. En nem bán-

nám, bar az többi is mind mnnkában volna. Csak az Krucsai

ezerébül Mezo János s másik Abaújban rendelt seregek

gyünnének ezeremre : úgysera maradt meg 4 seregnél több

azrégi, Rétei Györgynek; de bizonyjó lesz ez, s tetszik is

minden tiszteknek.

Innen nines mit írnom notabilist kegyelmednek, mint

hogy Csalókozbííl kimorgották az németet az Nyulasra, mint

az ebet a kemenczébúl az donyhás ágyra, s Koszegbñl

Ebergényit Sopron vidíkére, mint az vendéget az házbul az

tornáczra. Mar nut teszuek nekik? nem tudom. En ugyan

írtam egy epistolát ad Corintios ; ha megfagynak az vizek ,

s véghez Aiszik, nem rosz lcsz.

Most veszem Bruinx levelét ; complementet ir, és hogy

megtudom mit ir az Fejedelemnek. Szirmai is ir új lúrt,
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praeses, et de publicis semmi, csak includálja levelét Bruinx-

nak; magyarázom abbúl, hogy nines mivel kérkednie. Pestist

hirrelnek Pozsonban lenni: ott semmi, csak ki ne gyujön.

Ezzel maradok, Lipcse, 13. January, 1707. kegyelmednek

köteles szolgája, barátja Gr. B. Miklós m. k.

CLUI.

Méltóságos generalis, kedves oesémuram !

Ide méltóságos Fejedelem udvarlására tegnap késtí estve

szerencséssen érkezvén, vészi o nagysága ma levelétkegyel

mednek, kibul az ellenségnek Szólnoknál Tiszán általjove-

telérúl, úgy maga hadaival általkoltozésérál való tudositását

értem. Nem kétlem, Berthóty István uram commandója alátt

levó hadak egynehány rendbéliordereimre ekkoráig csuport-

ban vannak; az felsö hadaknak oszvegyüjtését is reménlem,

méltóságos generalis Eszterház Antal uram б kegyelme szor-

galmatoztatja. Mindazonáltal irtam ezen alkalmatossággal

is adursiója iránt б kegyelmének , nem külömben Ebeczky

István uramnak is (legkozelébb esvén kegyelmetekhez) maga

és Rétey János uram ezerével azonnal induljon, s egyenes-

sen menjen Hatvan felé, tégyen praevie odaérkezésérúl hírt

kegyelmednek, s várjon kegyelmed disposítiójárul. Mire

nézve kegyelmedet kérem, légyen ollyreflexióval, hogy meg-

értvén Ebeczky uramnak Hatvanhoz való kozelítését, minek-

elôtte odaérkeznék: az ellenség mótussihoz és constitutió-

jáhozképpest praevie vehesse б kegyelme disposítióit kegyel

mednek. Ajánlván ezzel kegyelmed atyanságában magamot,

maradok, kegyelmednek, Rozsnyó, 18. January 1707. köte-

lessen szolgáló attyafia Gr. B. Miklós m. k.

A levél alján: M. Gr. Károly uramnak.



— 206 -

CL1V.

Méltóságos generalis, kedves öcsemuram!

Vettern kedvessen levelétkegyelmednek. Ertemabbúl az

ellenségnek constitutiójárúl való tudosltását ; és mivel méltó

ságos Fejedelem disposítiójábúl reménlem, rövid пар itt lát-

hatom kegyelmedet: azért is bövebb válaszadó irásommal

nem kivánom terhelnem kegyelmedet ; egyedül akarám érté-

sére adnom kegyelmednek : a melly dama inclusájárúl

tészen levelében emlékezetet, én semmi inclusát nem lát-

tam. Maradván ezzel kegyelmednek, Rozsnyó, 23. January

1707. kötelessen szolgáló attyafia Gr. B. Miklós m. k.

Kivül: Méltóságos Grenerális-Marschallus Károly Sán-

dor kedves bcsémuramnak б kegyelmének. Hatvan. P. H.

CLV.

Méltóságos generalis, kedves öcsemuram!

Szinte most vévén még sub 7 -a praesentis Kobelkútrúl

datait méltóságos generalis Eszterházy Antal uram levelét :

noha valóságát s rendit az ellenségnek Dunán által való me-

netelinek elégségesen ki nem tanúlhattam is abbúl, de elöt-

tem az képi azon tulsó világon ezen ellenség motussára

nézve való lármáskodásoknak, s nép rémolésének. Mellyre

nézve is emlétett generalis uram ö kigyelme sürgetvén azon

fóldnek suecursussát, kérdés kivül való : nem volna rosz a

fóldnek bátorétására mental több hadaknak általmenetele,

kivált ha az ellenség további szándékárúl kiadta voma ma-

gát : megegyezik-é többivel, és megegyezve operál-é, nyug-

szik-é, avagy szakadozik? Kiben való intentumát innet-tova

az ido ki fogja mutatni. De mostani circumstantiákkal mért



- 207 -

uem biztathatom Ö kigyelmét sok hadnak oda absraháltatá-

sával : okai, s módnak uem lote bóven coustál kigyelmednél.

In ilium casum mindazâltal , hahogy az hadak Foldvártúl ta-

lálnáuak elszoréttatni, szükséges lévén passusrúl provideálni:

tanácsosnak itélném letmi, s magok is alkalmatosnak az com-

municátiórairják,Paksnál mosthirtelen egy passust csinálni,

úgy, hogy arra szükséges népet hadaibul elszakasztván

kigyelmed, azok Paksnak innet téteiuének, otthon lévén (az

mint informáltatom) az innet való helyeknek a népe is, mely-

lyel subsistentiája az oda rendelendö hadnak kónnyebb lé-

szen. Ezek után tartsa és éltesse Isten kegyelmedet kivá-

natos jó egészségben. Ungvára, 17. Februarii 1707. kegyel-

mednek kötelessen szolgáló attyafia G. B. Miklós m. k.

CLVI.

Ajánlom kötölesseggel való szolgálatimat kigyelmednek.

Sub 13-a praesentis költ, Kecskemet városa iránt ke-

gyelmednek írt, elöttem egyéb dolgokban is mindenkor hat-

hatós interposítióját vettern ; mellybül értvén azon városnak

abba való praegraváltatását, hogy brigadíros Berthóty István

uram az contingensekbéli 6. sereg lovast, minden sereget

100 személyre számlálván, 600 lovasnak egészlen kiállétá-

sát praetendálja. Azon szorongattatásoknak konnyebbété-

sire azért, ment intimatióm nevezett brigadíros uramra : egy-

egy seregben 80 lovasnál többet nem kivánhatván , in toto

480 legénynyel a várostúl elégéttessék meg, és seregeknek

száz személyig való completatióját másonnan provideálja;

sot abban is lészen az városnak tapasztalható alleviátiója,

hogy ezelótt az hadak fizetésének, mundirjának az városnak

erszényébúl köllett kitelnie : mellyekkel most a varos nem

fog aggraváltatni, hanem hadi cassábúl administi-áltatik. Sze-

kerekvel ugyau azonmagok seregeit, —az iránt való univer
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salis elvégezés szerint— provideálni tartoznak: deazonkéviil

se fizetéssel , se miindír kiadásával (az mint föllebb megira-

tott) nem terheltetvén, illy mértékben itélem elviselhetonek

az terhet ; egyébiránt nem lévén is mod , hogy máskínt azon

6 seregbñl (80 személylyel mindenikét értve) relaxatiójokat

reménlhessék, oly okbul is , hogy másoknak exemplificátióra

s abbúl eredbetö liaza szolgálatjának késleltetésére és sok

confusióira alkalmatosságot nem adhatni. Éltesse ezek után

Isten kigyelmedet- kivánatos jó egészségbeu. Munkács, 25 -a

Februariil707. Kegyelmednekkotelességgel szolgáló attyafia

G. B. Miklós m. k.

Kivíil: Méltóságos Generális-Mareschallus Károlyi

Sándor kedves ocsémuramnak б kegyelmének. P. H.

CLVII.

Méltóságos generalis, kedves ocsénraram !

r

Ertettem ellenem való panaszát kegyelmednek, uékem

irott levelébül : mintha Verpelét iránt való dolgárúl megfe-

ledkeztem volna, melly iránt nékem jelentett disposítiójának

véghezmenésével , kivánván kegyelmednek kedveskednern,

én proponáltam is a méltóságos Fejedelemnek, és ó Fejede-

lemsége. nem annyira difficultálja, vagy cunctálódik benne,

mint tudni kivánná mivoltát. Jól esnék azért iránta (mibñl

álljon?) ne terheltetnék vagy engem, vagy ö Fejedelemsé-

gét bövebben értetni kegyelmed. Poroszlaiakrúl peniglen

vagyon mar insinuátiója Csajághy uramnak, minthogy kezét

rólok méltóztatott levenni kegyelmed. Ezzel maradok, Mun

kács, 28. Februarii 1707. kegyelmednek köteles szolgája,

attyafia Gr. B. Miklós m. k.

Assecurálom kegyelmedet, le nem felejtettem Verpelébet
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akkor is, » többszor is, de o nagyságaazt raondta: meglátja.

etc. Az idegen országi szelek valóban jól fújnakmindeu-

felôl.

Legalól: M. G. Károly Sáudor úrnak.

CLVm.

t

Ajánlom kötöles szolgálatomat kigyelmednek.

Nékem irott levelét kigyelmednek vévéu , Csauádnál

való szerencsés successusát értettem ; továbbá is szerencsé-

seké tegye progressusait az Úr-Isten , és több lij szerencsé-

ket mentül gyakrabban értenünk engedje !

Kecskemétíekrñl mar ezelótt mind kegyelmednek re-

-plicáltam, mind peniglen Berthóty uramnak is intimáltam,

az reájok esett zsoldosnak kiállétásában egy-egy se -

Ügben nem százat, hanem 80 lovast csak praetendálhasson,

s szekereket se egyébkiiit, hanem az miut a kozenséges de-

terminatió : egy sereghez 3 szekér. Mivel azoraban az ha-

daiknak fizetése is, sera penig mundírja tölek nem fog prae-

tendáltatni: érjék bé ezen alkahnatossaggal annyiba való

terheknek konnyebbülésével. — Tartsa Isten és éltesse ezek

után kigyelmedet kivánatos jó egészségben! Mnnkács, 8-a

Martij 1707. Kigyelmednek kóteles szolgája, attyafia Gr. B.

Miklós m. k.

Kivül: Méltóságos Generális-Mareschallus Károlyi

Sándor kedves ocsémuramnak ó kegyelmének.

ТЫ»: .Bikócii Tú." 11. kM. 1 l
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OLIX.

Munkács, die 9. Martii 1707.

Méltóságos generalis,

kedves ocsémuram! KegyelmedMakórulirott levelét vet

tern Hadadi uram által, kibñlaz csanádi sáncznakmegvételét

örömmel értem ; s egyszersmind tovább valóoperatiók iránt az

méltóságos Fejedelem eleiben terjesztett propositióit kegyel-

mednek o uagysága cousiderálváu, parancsolta o uagysága

kegyelmednek értésére adnom, hogy nem látván most sem

ideit sem módját Aradnak formális operátiójához : hanem ha

mar kegyelmed most az több sáuczokuak is, úgy mint Csa-

nádnak, demolítiójátul désistait (kit egyluizomban elkövemi

nem rosszabb lett volna, mint visszaszállásokat lesni az rá-

czoknak) nines más mód benne, hanem hogy kegyelmed

Belényes és Papmezö vidikin megtelepedvón, hadi rend sze-

rént az hadakot nyugtassa meg kevéssé ott, az hol provisió-

jáuak kitelését hiszi ö uagysága, s kegyelmed ösmerni

fogja.

Hogy penig munka nélkül való járása ne legyen az ha-

daknak: most útjában ha lehetne kegyelmednek az sánezo-

kat mind felégettetni s levonattatni , egész végét vetné igye-

kezetünknek, s az ellenség is osmerné nem több igyekeze-

tünköt lenni most. Mert az delinearlo igenis kicsinségét

jegyzi most az vizeknek : de addig is elönti az viz, míg ezen

levelem érkezik, s haszontalan egész készület nélkül kap-

dozni az várszálláson.

Az hajdúságuak Erdélybííl való kijövétele most teljes

lehetetlenség : hanem az méltóságos Fejedelem Erdélybeu

méltóságának fejedelmi székiben ülvén, kijovetelével teszen

dispositiót mind hajdurúl, s mind Aradrúl ; addig nyugodjék

az had, az mint irám, Belényes s Papmezö vidikin. Csudálja

is ö nagysága, hogy kegyelmed mar is az Jászságra gya-

logság végett írt, Döbröczönbril honnan, Egerbñl munítiót
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vitetni акаг, — parancsolatján kívfil б nagyságának; mert

Egerbeu is s másutt is úgy adják ki az munitiót, ha б nagy-

sága vagy maga, vagy általam parancsol, mert nines hatal-

munkban egyikunknek is operátiót kezdenünk parancsolat

nélkül : hanem kinek-kinek kezére bizott hadak s dolgok

addig s úgy vadnak, az mint bizattatnak. Most penig más

occurrentiákra nézve, nemhogy az jászságot felvenné,— de

Csajági uramot ezerestúl mindgyárt bocsássa vissza kegyel-

med maga statióira, ki is fogja ott orderemet venni : mihez

alkalmaztassa magát. Nem különben Diák Ferencz uram is

az maga ezerével gytyön vissza maga statiójára, ne marad-

jon rendetlen confusióban ezere, s miatta több is. Azon föl-

lyeb írt elrontása iránt az több sánczoknak nem kell Csajági

hajduját oda-fárosztani semmiképpen: mert ha pusztán

vadnak, ahoz paraszt, fejszés, kapás,— nem hajdu kell.

E mellett insinuáltatja б nagysága kegyelmednek, hogy

megtelepítvén az hadakot,úgy disponáljon irántok, hogy ok-

vetetlen az ónodi gyülésen pro 1-a Maij jelen lehessen;

azalatt ha mi oceurrentiák lesznek: б nagyságátbizonyossan

Erdélyre тепб ufaban Szakmár felé kell keresni, mert az

jöv6 hétfôn akar megindúlni.

Mar kecskemétiek iránt írtam igenis Bertóti uramnak;

nines semmi abban : többet kivánhasson rajtok mint azelôtt.

Ezzel maradok kegyehnednek köteles szolgája, attyafia

G. B. Miklós т. k.

Az mi török fóldérül való pornak s provísiónak dolgát

illeti: elvárja б nagysága az jövö temesvari törököt ; vagy

az által végeztet б nagysága, vagy tészen dispositiót, hogy

abban fogyatkozás ne légyen.

11*
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CLX.

Méltóságos generalis, kedves öcsemuram !

Ezen ide foljövö alkalmatosságommal az Tiszán inner

való regementeknek reductióján, Deák Ferencz uram ezerén

kévúl, mar egészlen általesvén : mennyire Tiszán tul valók

találkoztak, azokat Krucsay János uram kezéhez resignál-

tatni, accludált extractas szerént, rendöltem. Hátra vagyon,

hogy az más ezerekben kiszakasztottaknak helyében meg-

légyen reductió által az completátiója; melly végre is az ma-

radék-ezerét magával együtt általküldottem kegyelmedhez,

hogy campániánk kinyilásáig szükséges lévén reductiónak

véghezmenetele : mindezen ezernek , mind penig Palocsay

uraménak is rendben való hozását admaturálni ne terheltes-

sék. Constálván kegyelmednek a méltóságos Fejedelem tet-

szése, hogy nem akarja : egy ezerben mind csak tiszta zsol-

dos légyen, — kihezképest úgy alkalmaztathatik Palocsay

uram ezere : ha az Partium és Varad kornyékebéliek meg-

hagyatnak is benne, több zsoldos felekezeti más, nem

zsoldosféle egyéb ezerbéliekkel cambiáltathatik ; bízom

mindazáltal szokott dexteritására kegyelmednek, és ezzel

maradok, Ungvárában, 19. Martij 1707. kegyelmednek köte-

les szolgája, attyafia G. B. Miklós m. k.

Legalól: G. Károlyi Sándor úrnak.

CLXI.

Méltóságos generalis, gróff, kedves öcsemuram!

Minapi rozsnyai tekéntetes senatoriális concursusnak

végezésébül oly végre rendoltelvén az jovô Május havának

elsó napjára ónod mezo-városa tájékára indicált generalis

concursusunk, hogy nemes Confoederált Státusok s Rendek
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közul kiki az uemzetséges tigyünk eddig lett folyamatjáuak

rendét büségessen tndhassa, és tovább-való hasznos elömoz-

dítására mind tanácsosb útjairul hazafiúi sentimentumát

adhassa; mivelhogy azhadakközekötelezettrendek feiessen,

akkor béállandó hadi campániával occnrálható operatiók

által, oda való menetelektñl abstraháltatnak, s nines mód

egyébként ott jelen lenniek : szükségesnek azért lenni itélte

az méltóságos Fejedelem, hogy minden corpustúl választas-

sanak olly böcsttletes hadi rendek, az kik megírt generalis

concursusra compareálván , öszveszövetkezett igaz hazafiú-

ságokhoz képest, több statusokkal együtt édes hazánk javára

czélzó dolgokban munkálkodhassanak. Kihez való képest

szükséges, hogy az commandója alatt levó militia corpusában

tegyen olly rendolést : az praefigált napra és helyre abbúl

iiégy vagy öt értelmes személy expediAltassék, fónt-titulált

kegyehnes urunk б nagysága parancsolatja azt hozván ma-

gával. Es azalatt maradok kegyebnednek, Ungvárában, 26.

Martij 1707. köteles szolgája, attyafia G. B. Miklós m. k.

Legalól: G. Károlyi Sándor úrnak.

CLXI1.

Méltóságos generalis, kedves oesémuram!

Nekem irott levelét kegyelmednek vettern, melybñl

érteiu az ráczságra nézve újonnan való iudulását; engedje

Isteu , annak szereucsés successussárúl hallhassak mentñl-

hamarabb sok vigasztaló jót. —Azomban igen szükségesnek

tartom lenni , hogy Deák Ferencz uram ezerét visszaorde-

rezze maga mellôl, olly okbul, hogy az Tiszán innét való ha-

dak közul ninesen egy ezer is, melly olly rendetlemil volna ;

ne lenne oka lattnak ide-

jén rendbe való

meuteni. lüvánom . ,

I »ten éltesse kigyelmedet, kivánat
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s annak ezen Besztercze fêlé . .

harmad naptul fogvast ....

egészségemnek nem ki-

csiny alteratiójára nézve. Ma Istennek jóvoltábúl jobbadon

érezvén magamot, szinte induló-félben vagyok.

Kivánom ezek után : Isten tartsa es éltesse kegyelme-

det szerencsés jó egészségben. Lôcse, 6. Aprilis 1707. ke-

gyelmednek köteles szolgája es attyafia G. B. Miklós m. k. *)

clxih.

Ungvár, 9. 8-bris 1707.

Méltósagos generalis, kedves ocsémuram !

Vettern 6. Szamosfaivárul költ levelét kegyelmednek.

Úgy látom, mégsem lehet ligy, az mint akarnók, és nem te-

rem magában ott az provisió, az hol improsíve kivántatnék.

Az hadaknak oszlása megszokott nyavolánk ; uyavolánknak

szokott panassza : most ezek valának okai szabados bémene-

telének,— majd több oka lesz szabados telelésének. Sic itur

ad astra ! Regen tudom azt én mar, bogy mi nem hadako-

zunk, hanem vontatjuk az háborút; háborgatjuk ellenségünk-

nek szándékát, nem ellenzük; panaszoljuk fogyatkozásinkot,

s magunk fogyatkozasinak panasszit sajnáljuk. Rosszasagát

az had praetensióval födözi : elôbb fogy el prófontja, mint-

sem megeszi; elöbb szakad mundirja, mintsem elkészül;

elôbb fogy el kongója, mintsem kiosztjuk; elôbb tudja

okát: miért nem gyôzheti? mintsem rea indúl. Et tarnen

in his aninms constans et fortis non curat adversa, quia non

perferre, sed evitare studet ; non molesta, quia non ultra pla-

citum ea sustinet ; non ardua, quia non duratura, eo impetu

quo ducitur, reducitur; in securis periculis audax, in dubiis

*) E level közepe ki lévcn szakadozva s elfakulva : innét a sok

hézag.
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renitens, in extremis extrema praeveuire novit ; ubique par

tem felicitatis reperimus , ant quia bene, aut quia saltern non

magis male actum sit. Minden consolatióm abban van, hogy

szomszéd Lengyelországban több rosszat tapasztaltam lenni

in principiis libertatuni, az holott ignavia inspicit alienas dé

esse virtutes, et vires decertare. Nos tarnen nobis nostra inté

resse sentimus, et ferimus sensus nostros dum ferimur.

Megyek mar en is az felsö badakhoz, az hoi, látom,

Starnberg ott jar az hoi akarja, avagy nem akarja hogy mi

járjunk. Most Újhelynél hagyta bagázsiáját, maga általgyütt

az Vágon, Lehotáknak, Temetvén és Tapolcsáu várai között.

Nem tudom, mit akar?Vakmerostratagemmájátnem hihetem,

inkább hiszem : Ocskai szerencsés actussának bosszuját ke-

resi. Az quártély—elhiszem—nekiis, nekem is vanfejemben;

lesz ugyan reflexióm kegyelmed corpussára is: de azt,úgy

látom, az ellenség és az szükség regulálja. Hogy penig uto-

zásomrul breviter informáljam kegyelmedet: Istennek hala

szerencséssen jártam, paravi viam Domino, úgy, hogy kész-

szen élhetünk hazástul az jóval,kinek hasznát úgy vehetjük,

az mint akanmnk az üdö engedi; haec seienti satis. En penig

maradok kegyelmednek köteles attyafia, szolgája G. B.

Miklós m. k.

Legal 61: Károli úrnak.

CLXIV.

Lelesz, 18. 8-bris 1707.

Méltóságos generalis, kedves ocsémuram !

Most, folíele meuó utamban, az fólséges Fejedelemhez

indúlva, veszem itten három rendbeli leveleit kegyelmednek.

Az elsó még Károlybúl 30. Julij költ, kiben újságiil nem

újságot ir kegyelmed, hogy az réz kongása шаг неш Isten-
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пек Sem enibernek nem tetszik ; mire nein is méltó egyebet

váloszolnom, hanem: non est malum in civitate quod non

fecit Dominus, kit az lengyelek proverbiumja ugy szokott

niagyarázni : nines oly rosz dolog, az ki jora nem fordùl,

uincs oly rosz veszett, kit olykor jónak ne sóhajtsunk. Sem

Istennek sem embemek nem kell az kongó: pengöt penig

sem Isten, sem ember nem ad, — mert az bányákon nem az

érezet, hanem az embereket vagdalják. Az keserves panasz

csendesítésére assistentiát küldött Antal: agyonvágata s lövete

Hellenpach vagy negyven embert; és igy benedictio auri in

saugvinem versatur. Majd ellepi az viz az bányákot; mig

az inquisitió kimeri : megösmerjük addig kárát, ha haszná-

val nem elégedrüuk az báuyákuak ! Ennél ezen elsöbb leve-

lére nem váloszolok többet ; hanem az asszony б kegyelme

akkori P. S. küszóntését böesülettel veszem, s viszont aján-

lom köteles szolgálatomot б kegyelmének.

Második levelét írta kegyelmed 10. 8-biis, valami Sing-

falvánil ; ugyanis csak siiigre mérik mar, az mint látom ezen

levelébül kegyelmednek, Erdélyországát. — Rabutin, úgy

látom, ollyan gazda, mint én voltam : mert soba nem mentem

Tokajban, esak szüretre, szöllöt ennyi, mustot innya; talám

az ördögttil tamilta,— ott szíír az bol nem kapált, mert én nem

javallottam neki ! Nevethetem panaszszát kegyelmednek, hogy

nem kell Erdélyben az magyarorszagi had : holott kivánva

kívánták ; elhiszem bizony, hogy kívánták, azért, hogy az

németet bé ue bocsássák , de nem azért, hogy per regulam

detri csak azt tanulják ki: 3300 kenyér hány embernek kell

két napra? Kivánva kívánta Pekri: de mar meg nem fér

mellcttetek, általcsaptad az Maroson, oda az hol maga is

írja kegyelmed : megpuskázzák az oláhok magok is az má-

létrt; bezzeg male ott az kenyér! Itéletem szerént jól ité-

lera, jól mondja: felétek sem megy, ha reátok-megy az

ellenség, mert hiszem tudja: ott nem ér benneteket! Ez meg-

lehet, azt írja kegyelmed , ha azt nem követik, az mit con-

cludáljnk ; de inkább: mikor követjük azt? Hogy nem tudja
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kegyelmed! hoc moris est in tota nostra patria; malum quod

commune est populi, consvetudo civitatis dicitur , desinit esse

Vitium, dum omnes fecerint.

Harmadik levelét kegyelmednek Szamosfalvátul ve-

szem, 12. 8-bris ; eztnem tudom hány sing innen vagy tul az

fölsö Singen? Ebbül látom, gyanakszik kegyelmed, hogy

haragszom utóbbi Ungvárrul írt iiásomban. En bizony nem

haragszom, csak,hihetö, influentiámbul trtam egy darab ma

gyar Apocalypsist. Ha kegyelmed gondolja: azért harag

szom, hogy igazat írt kegyelmed, — nekem is gondolom kel-

lenék: azért szomorkodik kegyelmed, hogy igazat írtam.

Bizony, talám méltó is volna szomorkodnom, nem azért, hogy

iromkegyelmednekis,mâsnakis,hanemazért, hogy— i gaz!

Nemcsak Erdélyben, de másutt is, s itt, is regen éneklem éu

ezen Jeremías siralmát. — Két-három étczaka sem alszik ke

gyelmed: bizony én sem! De mi haszna? nisi Dominus custo-

dierit civitatem, frustra vigilat qui custodit earn. Dum dederit

dilectis suis somnum, ecce filii hominum, fructus yeutris etc.

Quid hoc? Mikor üdönk s nyugodalmunk volna az jóravaló

készülethez : rructus ventris, kiki magáéhoz lát kozíílünk ;

osztán lárma , lárma! Lévate capita vestra! Osszefutunk

mindenfelul, nem — hogy oltsuk az tüzet : hauem hogy néz-

zük,hogy hogyég; ahun, ahun, nézd ! — Most is, itélje kegyel

med, azt írja Antal iir solemnissime : mar az ellenség Tót-

Újhelytñl s Beczkótul fogva az Vág meliert líniáit felicis-

sime elvégezte, cum omni fortificatione sui, s mar innen

iártatja currensét,sTapolcsánig csapdoz;ellenkezöpostirung

nem lehet, mert nem subsistálhat. Hanem az hadak igen dis-

consolátusok, quarter kell nekik ; az tísztek pörleni kéred-

zenek mar az téli havakban, az kozkatona is mai" egymást

fosztja, parancsolni sem mernek nekik, hanem konyorgéssel

ha kit kiigazithatnak. Az fold népe engedelmet kér az ho-

dolásra, — ha meg nem engedi : nem oltalmazhatja, éhel hal ;

ha elhajrja: az Ipolyig semmi nines, azon innen kell hozniaz

hadat. Hát nem igaz Apocalypsisom ? . . . Mit szoniorkodol
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irásomon? boszonkodjál te is, nioudj elleue mind az ör-

dögnek,s mind az ístennek: mert majd,hitemre, pejora erunt

posteriora prioribus ! Mi Maros s a Vag — miud csak egy ág;

o tt az ola, s itt a tôt puskáz mar. Ez az bökkenöje, hogy

popularis periitamor. — Majdad inítium Decembris lesz gytí-

lésünk, kibeszéllem magamot mégegyszer ; lia nem használ :

Isteu úgy segéljeu,— újrakezdem; mert addig mérjük, ad-

digszabjuk: úgyjárunk, mint mostjártam egy horvát sza-

bómmal, egy nadragnak való posztómbul — kalpak sem tölt

toldas nélkül. Haec satis. Maradok azomban kegyelmednek

köteles attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

P. S. Azt írja kegyelmed : éutolem tanulta kegyelmed

az mit tud. Köszönöm, mi Lucilli, recognitionem magisterij,

de hogy m in dent csak tölem tanúlt volna kegyelmed:

bánná ezt — PikóDome!

CLXV.

Több puuetummokkal beadott punctumom ez volt méltó-

sagos fogenerális umnkhoz б excellentiájáboz :

Kivántain nagysagod méltósagának emlékezetire ad-

nom, hogy az elmúlt nyáron óuadi nemes ország gyülésinek

alkalmatosságával Kecskemét várassáuak decretaliter mél-

tóztatott vala megparancsolni, hogy az nemes ország szol-

gálatjára teljes hadikészülettel két compániabeli katouasagot

állítson regimentemhez : de többet egy compániánál ki nem

állítottak, mivel kozben-vetvén magát méltósagos mezei-

marschalk Károly Sándor uram б nagysága, az mint is ex-

cellentiád ezen б nagysága annectált nekem irott leveleibñl

boven megértheti, hogy az egy compániának kiállítatasátul

supersedeáljak. Azért kegyelmes uram, kivántam alázatos-
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san értekeznem : ha abban-hagyjam-é, vagy tovább is sür-

gessem azon compániának kiállítását? *)

Méltósagos generalis Károly Sándor urara felséges

Fejedelemnek emlékezetet sem tevén az kecskeméti hátra-

maradott seregrñl, hanem mostani alkalmatossâggal reprae-

sentálván б Folségének : kegyelraessen parancsolja annak

statutióját; mire való(nézve) inhaereálván elöbbeni disposí-

tiómhoz, azon restans seregnek modalitate jam praescripta

eloállitására és statutiójára adigálja említett várasiakot, úgy,

hogy az jövendó mezei campániák beérkezéséig az regiment-

nél lehessen. Kassán,die 31. x-bris 1707. G. B. Miklós m. k.

(Egykorú másolat.)

*) E másolatban meglévo levél eddig úgy látszik Bertóthy dan-

dárnok Bercsényihez ezrede ügyében benyújtott jegyzékének masa:

az ezentúl következö rész azonban mar Bercsényié.
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1708.

CLXVI.

Illustrissinii, Reveverendissimi, admodum Reverendi,

Spectabiles ac Magnified, Perillustres ас Generosi, Egregii

et Nobiles Domini et Amici Colendissimi, Observandissimi !

Salutem,servitiorumque meorum paratissimam commen-

datiouem. Micsoda végezéssel tértek meg a nemes vármegye

deputatus követjei : mind magok relatiójábul, mind az б Fel-

sége intimátiójábul tudva lehet eddig tekiutetes vármegye

elött. Mely végezésnek helyes Btatutumira referálván niaga-

mot,nem lehet kétségem : az nemes vármegye hazaszeretetinek

indulatjábul és az kozjónak elomosdítását segéllo akaratjá-

bul teljes szível, megnyugodt elmével mindezeknek effectu-

átiójában maga tehetös hazafiúságát igyekezik bizonyitani,

s annyival is szivessebben, az meunyivel ismérheti kiki az

statutumokban feltett rendelésekbííl az felséges Fejedelem-

nek, úgy mindnyájuuknak, szíves igyekezetit abban, bogy

ezeu fennforgó hadakozásunknak terhe mind az úri, nemesi,

mind az haza közlakosi között szenvedhetobbé tétethessék.

Azértis a badak tartására és az kozfegyverkedésnek foly-

tatására szükséges subsídiumoknak elintézése az minapi

ónodi országos gyülekezetünkben az mennyire el vala ren-

delve, micsoda nagy fogyatásával az hadikóltségnek köny-

nyebbéttetett: az haza könnyen megítélheti; midôn az hadak

fizetésére limitait két milliomon és alimentation kivul uem-

csak az egész hadaknak quártélyt, hauem az recrutáknak

felálhtását is közönseges akaratbul rendelte vala azon ónodi

gyülekezet. Minadonzáltal úgy vaiinak felvetve inindenek.
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hogy az hadaknak nagyobb része postírungbau, az orállá-

sokban, az haza szolgálatjában helyheztettetve maradván : az

országnak újabb terhe nélkttl ая eddig administrait, vagy

restantiában levo naturálékkal az commissariátusság által

interteneáltatni fog; kiknek is quártélyok recompensája, és

az mely részecskéjek quártélyokban oszlik, azoknak is re-

gulamentális tartások, fizetésekre rendeltetett contingens

quantumbúl defalcáltatik. Az ingyen való quártély, tartas he-

lyett micsoda konnyebbség ez : elitélheti kiki, annyival is in-

kább, ha zsoldosoktúl és portális hajdúknakgalibájátul való

menekedését hozzá veti. Mellyet megfontolván a nemes vár-

megye, hogyannálszivessebben serénkedjék a többinek meg-

adásában : mol tan adhortálhatom.

Nem lévén azért egyéb rendeléseket szükséges recapi-

tulálni : egyednl az quártély rendelését kivánom az tekintetes

nemes vármegyének értésére adnom , hogy tudniillik ezen

tekintetes nemes vármegyének lévén dícája ....*)

mellyek között vagyon az úri és nemesi rendeknek dicája

nro Minden dícára három forintot számlálván,

tészen llórenos nro Ennek megfizetése ügy

rendeltetett, hogy a mennyiben nem accrescáltak dícái, ad

finem Janaurii, a mennyire accrescáltak peniglen ad finem

Februarii exolváltassanak egyszersmind ; kit az nemes vár-

megye az galibás executióknak eltávoztatásáért igyekezni

fog minden kérdés nélkül beszolgáltatni annak elrendelt

módja szerint. Vagyon az vitézlo rendnek nro

. . . dícája, kit cum declaratione nominis et regiminis

(két-két forinttal számlálván egy-egy dícát) registramban

béadni szükséges, úgy hogy a nemes vármegyéknekgalibája

nélkül fizetésekben imputáltassék; úgy mindazonáltal, hogy ha

ezen vitézlo rend száma között possessionatus nemesek ta-

lálkoznak: azokat spécifiée kell registrumba declarálni, hogy

az három forintos dícáju nemesek kozé szárnláltathas-

*) Üres hely.
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sanak. Marad tehá az parasztságnak dícája nro. . . .

. . . . mellyek is két forintokban számláltatván, tészen

esztendeig való summájok nro Minden ti-

zenöt dícára egy oralis es egy equilis portió vettetve lévén,

jutott oralis nro equilis nro. . . .

. . . . Ezen specificált portióknak imputátiójára ren-

deltetett ezen tekintetes nemes vármegyébe quártélyúl . . .

Mellyek regulamentaliter in natura alimentáltatván, me-

gyen az felol írt summábul minden oralis portióért holna-

ponkint fl. 3. és minden equilis porttióért fl. 2. defalcátió-

ban, az ki is tészen hat hora fl. nro Az

többirül, valamit nem absorbeálnak az portiók : tessék a ne

mes vármegyének oly csalhatatlan rendeléseket tenni , hogy

az téli havaknak kimenetele elôtt exolváltathassék. Minthogy

penig a prima Novembris kelletik érteni kezdetit ezen rende-

léseknek , azonban az elmúlt interimális quártélyok subdiví-

siója által más formaban esvén dislocatiója az hadaknak :

tortínhetett a nemes vármegyének valamely assignait quár-

télyossa ; kire nézve, hogy az elnmlt Novembernek és De-

cembernek fundussa minden confusió nélkül való rendben

vétethessék , pro 15. Januarii, aut subsequentibus, az nemes

vármegye magajólinstructusdeputatussai által Korponára, és

az Haubtquártélyban repraesentálni elöttem elégségeskép-

pen el ne múlassa: micsoda regimentnek avagy hadaknak, ki

assignátiója meliert, mennyi oralis és mennyi equilis porti-

óit alimentálta az elmúlt holnapoknak szám szerint való,

mennyi napjaiban , és kicsoda , micsoda pénzbeli exactiót ,

vagy egyéb notabilis excessusokat tett? Továbbá peniglen

mindennemo pénzbeli exactiótul el lévén az hadak tiltatva :

az Regulamentum tenorához tudhassa a nemes vármegye

strictissime accomodálni magát minden excedensek eilen ,

hogy az conuiventiáknak, avagy késo panaszoknak oka ká-

rára ne kovetkezzék az szenvedöknek.

Vala penig azelötti interimális dislocátiónak alkalma-

tosságával az hadaknak és az nemes vármegyének intimálva
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az is, hogy az postiruugban levo hadak alimentátiójára az

dénotait quártély-helyekbül alimentátiójokat leszállítsák; ha

azért ollyauokbúl ezen uemes vármegye valamely natu-

rálét húsúl , kinyérdl, vagy abrakúl praestált volua az

hadakuak: az ollyatín praestátiókrúl való documentumokat

praesentálváu, az naturálékuak admmistratiójáuak defalca-

tiójában acceptáltatai fog a uemes vármegyéuek.

Azoubau admoneálni kivánom iu tempore uemes vámie-

gyét az portális hajdúkuak és zsoldosokuak restantiájok

iránt, hogy azou lovas és gyalog regementekkel, kikuek

azokat praestálni kellett volua, számot vetvén: az restaus

helyeket nevezet szerint kiadja , hogy azoknak exactiójával

a nemes vármegye több alkalmatlanságot ne szenvedjen. Es

mivel az zsoldosokuak számábauazollyatínúrifegyverviselo,

és nemesi rendek nem szánüáltatnak, az kik a zsoldos-adás-

ban, elsö rendelésekor, avagy azelött, immár hadakban vol-

tanak : azért, az mint mar annakelötte is gyakrau megírat-

tatott, az ollyanoknak nevei az restantiáriusok kozéneszám-

láltassauak, mert azonkívñl is kell a zsoldosok számának

kitelni ; söt az magátletett mindenrendô katonaságne szenved-

tessék az nemes vármegyében heverésben, hanem nzettessék

az oly regement kozé, az mely nemes vármegyébnl exurgál.

Egyéb minden dolgokrúl az Regulamentum Ьб világosétást

tévén, nem szükséges irásomat terjesztenem , hanem adhor-

tálom s kérem a nemes vármegyét, hogy mindeneket suo or-

dine, et in tempore, ha mik occurrálnak, praesentáljanak ,

kivánván hazámhoz való kotelességemet az jó rendobservál-

tatásában szivessen bizonyítanom. Coetemm servet Deus

praetitulatas Dominationes vestras salvas et incolnmes quam

diutissime. Datum Cassoviae, die 1. Januaiii 1708.Earundem

praetitulatarum Dominationum vestrarum ad serviendum pa-

ratissimus С N. Bercsényi m. p.

Extradatum ex Cancellaria Bellica Excellentissimi Do

mini Supromi Regni Generalis Comitis Domini DominiNico
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lai Bercaényi de Székes, etc. Cassoviae, die 31. x-bris 1707.

Samuel Ebeczky m. p. *)

CLXVII.

Zôlyom, 27. Januarij 1708.

Méltóságos generalis, kedves ocsérauram!

Kegyelmed levelét vettern. Igenis, elhiszem, hogy az

Tiszán tul való fólduek szörnyii bö quártélyossa miátt nem

sok haszna leszen az dícázásban ; de bar itt lenne mar csak

annak divatja,—csakhogymég egy pénz sincs az cassában, s

mind csak polturával fenyegetnek. Meglássuk, mire mehe-

tünk ; valóban érte vagyunk, ugyan mindenképpen. Mar az

recrutázást is próbáltatom ; fehér pénzzel bízom hozzá, más-

kínt semmisem lesz beiöle.

Kegyelmed pénzit Helenpach is magáínak mondja. En

ugyan úgyis adtam vala az passust ; hogy penig kegyelmed

nevével mások ne járhassanak : külón irattam vala kegyel

med marhájáuak számát, s úgy az másokénak is. Kegyel-

medébül magának praetendálja uagyobb részit adósságban

Helenpach, azminthogy engem is kinált vele adósságomban :

de nem akartam felvenni, kegyelmedre nézve. Megyek most

Korponára, mindgyárst megvizsgálom, nem lesz panassza

kegyelmednek : de lehet talám másnak, az ki talám hire

nélkül is czimborássává tette magát kegyelmednek. Minden -

nél alábbvaló czimborássának mindazáltal bar engem se

tartana kegyelmed : mert látom, könnyen ad ki kegyelmed

inkább rajtam, mintsem az marhavásáron. Ha az szabad

quaestus segéthetné az dícát, az mint kegyelmed irja, tan-

*) E levél a gróf Károlyi-irattárban nines Bercsényi többi leve-

lei között: hanem Eákóczi Károlyihoz irt leveleiaek 1707-iki kotetébe

van belekôtve — tévedésbol.
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tum facit, ha ugyaiiazzal fizeti az dícát, az kivel szerzené,

s ugyan úgyis committáltam feiöle.

Új hirfíl nines mit írnom kegyelmednek egyebet, hanem

hogy az császár Pozsomban fog gyünni pro 29. Februarij

országgyíílésére ; az hovakegyelmedetisvárnák, ha árestom-

ban nem volna kegyelmed. Ocskait is vasban verték, Be-

zerédi letette magát, és az hadak megszakadoztak, s az vár-

megyék mindinkább elállottak, s megkülönöztek tölünk,

s azért próbálnak szerencsét : ha nem gyúlnének-é most

hivataljokra az vármegyék? Bolond ebhitök ! mit bocsátják

ez illyet nyomtatásban, hiszem csúfság dolgok ! Igazán 29.

Februarij 2000 nap hulladíkjábul foldozott bissextilist illeti ez

illyen gyúlés az császárt, magának az echoját végzi; jó

lesz napjára, mert kántor van, nem szegi még bötit; az eb

sem venné fel conceptusit !

De van azért ezen herba alatt angvis. Mindent igér

most azoknak, csak hitethesse el az külsó fejedelmekkel,

hogy tractában eredtünk vele, et turbet conceptus. Másik az :

prout conventum fuerit : most lesz az, hihetö. —Az én böesü-

letes brigadírosim sirnak-rínak : mind elszökött az katoná-

jok, megúnták az szalmát rágatni az lovakkal, s nem bírják

az sárt gázolni; s német uram csak elgyözi, azátkozott!

Eugenius fog ellenünk gyünni, azt mondják. Volt mar egy-

szer 9 generálissal ellenünk Pozsonban , azt mondom. Azt

mondják: az császár megharagudt, hogy sohasem békéllik

velünk, ha most nem ; ha megfakad mérgében sem bánom,

azt mondom. Es mondom, hogy vagyok kegyelmednek kö-

teles jóakaró szolgája G. B. Miklós m. k.

Az abákot nem tudom mikor várhatom.

CLXVIII.

Méltóságos Generális-Mareschallus, kedves oesémuram !

Károlybul de dato 23. January irott levelét kegyel

mednek az includált Rabutín levelével együtt vettern, kibül

Tlulj: .BAkóczi Tár.* U. kot. 15
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Krucsay es Gyulai szabadulások iránt való kivánságát ér-

tem. Szintén ezen alkalmatossággal vészem fólséges Feje-

delem levelét is, kiben írja ö Folsége: mar épen induló-

félben volt által a Tiszán ; úgy hiszem azért, ekkorig maga

kegyelmed szembeu lévén ö Folségével, jelentette is azou

dolgot ; praepostere leime mar irásom is. En ideérkezésem-

mel actu is munkálódok még a recruták iránt való disposi-

tiók tételében; mar azon gondolkodom: honnét telik ki a

mundír? Az 24,000 vég abának semmi bizouyos hírit uem

tudhatom ; kedvessen vészem, tudosít felóle : lehet-é hamar bi-

zodalmom? tudhassam a szerint én is dispositiómat rendelni.

Maradván ezzel kegyelmednek, Korponán, 6. February 1708.

kötelessen szolgáló attyafia G. B. Miklós m. k.

Parancsoltam mar az pénz kiadásárul, Helenpach em-

berei is odamenvén.

Kivül: Méltóságos Generalis Campi-Marechallus Ká-

roly Sándor kedves ocsémuramnak б kegyelmének. Ká-

rolyP. H.

CLXIX.

Assignatio super florenis Rh. 1,500 idest mille quingentes,

quos perceptoratus cassae bellicae districtus Regni superio-

ris incliti regimini Domini Brigaderii ac Colonelli Thomae

Esze pedestris ordinis pro recrutaram conductione ex con-

tingenti dicali Magnatum et Nobilium Incliti Comitatos Be-

regiensis erga quietantiam administran faceré noverit. Neo-

zolij, 22. February, Anno 1708. О. N. Bercsényi. L. S.

(Egykorú más ola t.)
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CLXX.

Méltóságos Fó-Generális és Locumtenens, uekünk jó

kegyelmes urunk ! *)

Hogy az Úr-Isten excellentiádat minden dolgaiban bol-

dogítsa, és kegyelmes urunk б Folsége szolgálatjára , s az

nemes haza vigasztalására sokàig. szerencséssen éltesse, szi-

vessen kívánjuk.

Kegyelmes urunk! nemes Beregh vármegye általunk

nagy alázatossággal excellentiádnak repraesentáltatja, maga

portális hajduinak dolga miben légyen. Nem kétljünk, jól

constáljon excellentiád elott : az elmúlt esztendoben is nagy

alázatossággal megtaláltuk vala excellentiádat; demonstrál-

tuk minémü nagy készséggel igyekezett azon nemes vár

megye, hogy menuélelébb maga portális hajdúit kiállíthassa.

A minthogy a midön parancsoltatott azon esztendoben, min

den készséggel, igen hamar kiállítottunk és praesentáltunk

vala 73 jó fegyveres legént, kirül quietantiánk exstál. Az

elmúlt esztendoben viszoutag circa medium Maij küldöttünk

fei Fejérpataki János akkori vice-colonellus uram б ke-

gyelme kezéhez huszouhetet , kiknek administrátiójárúl

quietáltatváu, producálhatjuk.

Valóságos dolog, kegyelmes urunk! emlitett Fejérpa

taki János uram, minthogy az elébb administrait 73 hajdu

kozzñl, kik más regimentekre oszlottak, kik természet sze-

rint való halál által elhóltauak, kik fegyver által elestenek,

tóbbet praetendált rajtunk. A midön az nemes vármegye so-

káig mesterkedett volua azoknak suppleáltatásáu, és nem

suppleálhatta, s nem effectuálhatta az o kegyelme kivánsá-

gát : kénteleníttettünk б kegyelmével conventióra mennünk ;

*) E folyamodvány eredetijét alólirottak Bercsényihez nyúj-

tották be, ki azt másolatban, rea adott válaszával egyfltt utkfildte

Károlyihoz, miuthogy Bereg eimek kerületébe tartozott.

15*
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б kegyelme raagára assummálta , hogy a hiját maga fogja

recrutázni, csak az nemes vármegye az fegyverére való pénzt

adja meg б kegyelméuek. Az minthogy, kegyelmes шпик,

azokuak fegyverére való pénzt б kegyelmének exolváltuk,

melly pénzrül való quietantiánk is exstál , quietálváu б ke

gyelme arrúl is bennünket, hogy az reánk obveniált hajdú-

kat is praestáltuk. Az kiket penig б kegyelme praestált,

azokuak neveket б kegyelme nemes vármegyének transmit-

tálta. Az ido alatt változván az б kegyelme tiszti : azon te-

kiutetes regcment transferáltatott brigadérius Bagossi Pal

uramnak б kegyelmének. Hova lettenek nemes vármegye

hajdúi? abban iuformátnsok nem vagyunk. Elég az, ke

gyelmes unmk , említett brigadírus uram б kegyelme az

nemes vármegyén praetendálja, és bizonyos tiaztít béküld-

vén, mar eljövetelünkkor is, ha készeu nem lesznek két

hét alatt, executióval is megveuni parancsolta б kegyelme.

Kihez képest, kegyelmes unmk! a midon excellen-

tiád eképpeu méltóztatik megérteni alázatos iuformatiónk-

búl igaszságunkat, mellyet miud az quietautiákbúl, mind

penig Fejérpataki uram levelçbtfl megbizonyitani készek

vagyunk, ha excellentiád úgy parancsolja ;

Méltóztassék azért excellentiád olly kegyelmessen be-

létekinteni, hogy az nemes vármegyének ennyi koltsége s

iáradsága hiába ne légyen, mivel az ország dolgainak

iolytatásait nézve, azon hajdúságnak eloállításában kiván-

tunk olly serényen munkálódni, hogy nemes vármegye

semmibeu ne okoztassék. Kirnl alázatossau excellentiád

elött instálunk : parancsolni méltóztassék sokszor említett

brigadérius tu-anmak б kegyelmének, az executiót nemes

vármegyériil tollálja б kegyelme. Miudezekrííl excellen

tiád kegyelmes reselutióját alázatossan elvárjuk. Excellen

tiád alázatos szolgái, nemes Beregh vármegye deputátussi

Bay Ferencz m. k. Balog György m. к. Bornemisza

László m. к.
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Jóllehet az elébbeni subrepartitio szerint való statutióját

azon hajdúknak a tempore reductionis regiminum úgy kel-

letik érteni, hogy azokat effective a nemes vármegyére ju-

tott szám szerint praestálja azon regimenthez , a mellyhez

applicáltattak: mindazonáltal, minthogy egy részét Fejérpa-

taki uram készpénzül vette fel , melly helyett tartozott б

kegyelme fegyveres hajdnkat statuálni, hogy az nemes vár-

megye meg ne károsíttassék, s kétszerte való praestatiójával

ne aggraváltassék, a mennyiben quietantiákkal elégségessen

comprobálhatja nemes vármegye Fejérpatakiuram készpénz-

beli perceptióját, annyiban adinterim, míglen számot vet Fe-

jérpataki urammal aziránt a nemes vármegye, suspendál-

tassék az executio. Intimáltattam mar is vice-generális Ber-

thóti Ferencz uramnak: megírt Fejérpataki uramat azonnal

vegye árestom ala, és terminust praefigáljon б kegyelme,

adván értésére mind nemes vármegyének, úgy Bagossi uram

nak, hogy akkor, az hova fogja terminálni vice-generális

uram, a nemes vármegye reudelvén bizonyos deputátussát, s

említett Bagossi uram is expediálja oda regimentjebeli tiszt-

jét, megírt vice-generális praesentiájábau vessen számot

a nemes vármegye Fejérpataki urammal. A meuuyiben azért

comperiáltatik, hogy Fejérpataki uram azon percipiált pénz-

ben hajdúkot nem statuait voluartartozika nemes vái-megyét

azzal contentálni, s mindaddig árestombúl sem bocsáttatik

ki, valameddig abbéli dolgát ex integro nem complanálja a

nemes vármegyével. Azt akaratjára hagyván Bagossi uram

nak, mennyivel marad restantiarius Fejérpataki uram ade

mes vármegyének, ha említett Bagossi uram készpénzül

maga, kezéhez veszi is, az vármegyének konnyebbségét te-

kintvén, úgy hogy propria industria б kegyelme azon haj-

dúságot szerezzen regimenrjéhez ; ha penig pénzâl nem

akarjapercipiálnia nemes vármegyétal, sürgesse 6. kegyelme

statutióját, s contentáltassa magát annyiszor nevezett nemes

vármegye Fejérpataki urammal. Hogy penig abban is alle-

viáltassék nemes vármegye, ha valamelly portális hajdlík
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közfll az felséges Fejedelem udvari hadai köze mar az re-

gimentek reductiója ntáu trausferálták volna magokat, avagy

más regimeiitekhez is szöktek volna: azon regimentbeli fö-

tisztek recognitiójával, az mellyben találkoznak, elégséges-

sen edoceálván, Bagossi uramnak is számát reproducálván,

in imputationem obtingentís acceptáltatik, oily értelemmel,

bogy jól megvizsgáltassék : mi forman szöktek, avagy men-

tek más regimenthez , és micsoda kotelességgel voltak

ezelôtt az nemes vármegye portális hajdúi közt? Mert ha

akkor, a midön portálisokkal jártak, csak bizonyos ideig és

változó formaban az helységektííl és faluktúl kiállítva va-

lának : eltelvén idejek, megint azok helyében másokat prae-

stáltak a portálisok kozzé az helységek, — az ollyanok oda

nem acceptáltathatnak; hanem egyedííl ollyak érternek, a kik

állandóképpen statuáltattak, kiket repetáhii Bagossi uram

nak incumbál azon regimentektííl, a hol comprobáltatnék

lenni. Egernél, 1. Junij 1708. G. Bercsényi Miklós m. k.

CLXXI.

Az két külömbözö tisztségnek nem viselhetoségét xigy

kell érteni az Regulamentum elsô részének harmadik pun-

ctuma szerént, tudniillik : kapitányságot, commissariusságot ;

avagy kapitánsághoz auditorságot, több aflféle meg nem

egyezhetö tísztségeket. De az három fötisztnek compánia-

béli kapitányságok nincsen kérdésben, azok placidáltattak

quoad solutionem, — hanem quoad alimentationem csak egy

tisztsége után szokott járni portiója. Egernél, 4. Julij 1708.

G. B. Miklós m. k. Egykoru másolat.. Más kézzel még ez

van rea irva :

Csak az regulárisban-é vagy mind mezeivel kell-é így

érteni ? alázatossan elvárom nagyságod oktatását ; még az

könyvben úgy irattathatnám be, kiu aetu munkálódom.
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OLXXII.

Zimbernél, 7. 7-bris 1708.

Méltóságos Generális-Mareschallus, kedves ocsémuram!

Az kegyelmed levelét veszem Károlybtü. Úgy látom,

megérzette kegyelmed is,az mi minnyájunknakfáj. Elhiszem,

eddig az fólséges Fejedelemmel is lehetett kegyelmed szem-

ben, és így az fatalitásbul esett casusunkriil informáltatván

magát : vagy csak azért is fatalitásnak fogja hinni kegyel

med, hogy — meglett. Isteuuek áldott legyen szent nevé

azért is, mert úgy lett az mint akarta! *) Kegyelmed leve-

lének értem én is értelmét : de nekem mar nagy fogadásom

van az lám mondám eilen; azért nines mit írnom kegyel-

mednek, hanem, hogy semmi opiuióját senkinek sem hal-

lottam ez idei hadakozásinkrúl, s annyivalisinkább nem

reprobálhattam.

Most mar az Isten alkalmasint összehozott bennünköt.

Az német általtakaradott, az gyalogja Gútához, Pálfi az lo-

vasnak egy részivel Sopornyinál fekszik, az többivel Haisz-

ter általment az Dunán. Ocskait az átkozott állhatatlanság

labanczczá tette ; vagy háromszázig való katonáját adta el,

kikben Beleznai sokat levágott, és az többi jobb részint maris

visszagyütt ; azt hitette vala el vélek : megvan az békesség,

azért késérik bé Pyber püspököt. Melynek cselekedetin

osszezajdúlt mind az táboron az vitézlo rend, s újra összees-

küvének, —nemkülömben Újvárban Nyitrának példája meg-

keményétette szíveket. Mar Újvárt próbálja-é meg? azt tar-

tom,Dunántúl való mulatása mutarjamegHaiszternek. Ezzel

kivánok minden jó progressusokot kegyelmednek, és mara-

dok kegyelmednek köteles attyafia, szolgája G. B. Mik-

lós m. k.

*) Mind e szoraorú reflexió a szerencsétlen treucsényi harczra

vonatkozik.
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clxxiil

Méltóságos Generális-Marescballus, kedves ocsémuram !

Mely dühödt szándékkal fogott vala Ujvárnak obsidió-

jához az ellenség, tudom, ballotta kegyelmed ; mellyet is mi-

don majd három egész hétig éjjeli-nappali szüntelen való

kemény bombardírozással continuálta volna: Isten ô szent

fólsége annyira bátorította belsó badaink szívét, — nemcsak

dühóskedésétul nem írtóztak, de szép egyességek, kemény

resolutiójok által nem utolsó kárát is vallotta az eUenség,

mert csak az külsö-malomnak báromszori ostromának alkal-

matosságával is fêles népét elvesztette, sott az harmadikán,

midôn petárdával kivánta volna az ajtóját kivettetni: gyííze-

delmessen repellálták az mieink, petárdaját s egyéb elké-

szétett öszközet elnyervén. Negyedik ostromjátúl sem ki-

vánván desistálni : sánczot vettetett, hat ágyúval lotte falát ;

akkor osztán, azon lovés alatt megrakván szalmával, fával

bclöl az malmot, ott levo bajdúk minden kár nélkül kijovén,

felgjTÍjtották, azután az vár felôl levo falait onnan-belól le-

lotték ; megvételével az ellenség magának semmi hasznot, a

várnak semmi ílrtalmat nem okozott. Vetett bé háromezerig

való pummát. Oly kiváltképpen való gondviselése volt Isten-

nek rajtunk: mindenestûl, asszouyokkal s gyermekekkel

együtt, husz ember kart nem tebetett, kiért áldassék szent

nevé! — Ellembeu peuig az ellenségbñl mind az belsók

által, úgy az ktilso szüntelen kórülótte csapdozó kemény

portáim által notabiliter veszett. Úgy járt, mint Kassánál

Rabutín. Végtire lévele által kéretvén a várot, huszonnégy

órát vetett terminust : kire néki a várbúl huszonnégy ágyú

val keményen válaszoltak. Látván keménységeket, kapja

magát Haiszter, munítióját s bagázsiáját elszállétja ; maga

is táborostúl ma megindúlt, s verte magát Suránynak, ki-

bül conjiciálhatom, —a mmtközhlrrel is beszéllik — Nyit-

rának, onuét a bányák felé lenne szándéka, és netalántán
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az Garamot vetné lineajûl, hogy miuket az újvári comnrani-

cátiótíú elrekeszszen, 6s a mit tüzzel véghez nem vihetett,

éhséggel akarná helyrehozni. De hiszem Istent, valamint

Üjvár alatt maga liatalmát rajtuuk elkezdette : azon fegyve-

rünk-vezetö irgalmas szent Istenünk maga szent hatal-

mát s kegyelmét tovább is rajtunk kijelenti; kit elóre prae-

videálván, tettem is oily rendoléseket : Isten által, feltett szán-

dékában tartóztatharjuk és impediálhatjuk az ellenséget.

Micsoda progressusink lesznek ezentul ? azokrùl is tudósítani

el nem mídatom kegyelmedet. MaradvánJtegyelmednek, te-

regnyei táborbúl, 12. 8-bris 1708. kötelessen szolgáló aty-

tyafia, G. B. Miklós m. k.

Alól: M. G. Károli íirnak.

CLXXIV.

Szolgálatomat ajáulom kegyelmetekuek.

Levelét kegyelmeteknek vettern, miröl írjon kegyelme-

tek, értvén. Miuthogy peniglen ezeu kegyelmetek expositiója

és kivánsága méltóságos generális-mareschallus Kái'olyi

Sándor urami'a relegáltatott:ott szükség kegyelmeteknek az-

iránt magát insinuábii ; fogja is venni kegyelmetek emlétett

méltóságos generalis uramnak pro contento dispositióját.

Ezzel Isten éltesse kegyelmeteket. Sáros-Patak, 20. De-

cembris, 1708. Kegyelmeteknek szolgáló jóakarója G. B.

ШЫ08 m. k.

Kivnl: Nemzetes vitézló N. N. tekéntetes nemzetes

és vitézló Szemere László brigadíros uram ó kegyelme regi-

mentjebéli tiszteknek közönsegessen. P. H.
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CLXXV.

Illustrissimi, Revereiidissimi, admodum Reverendi, Specta-

biles ac Magnifici, Perillustres, Generosi, Egregij

item et Nobiles Domini, Amici Colendissimi, Obser-

vandissimi !

Salutem, servitiommque meorum paiatissimam comnien-

dationem. Micsoda szível-lélekkel kivántuk közönsegessen

elmùlt pataki generális-concursusuak alkalmatosságával ha-

zánk boldogulására czélyozó dispositiókat elrendelni: onnét

visszatért deputatus követ-attyafiai relátiójábiü megérthette

a tekéntetes nemes vármegye. Melly generalis concursusnak

alkalmatosságával elôvétetett a nemes státusok által mind a

kovetkezendô békesség tractájának folytatása, s mind penig

fegyverkezésünknek (lia szükség és az ido úgy hozzák ma-

gokkal) további contiuuátiója. Mindkettörnl elégségessen el-

mélkedvén, jóllehet mostani mnnkában levó armistitiumot

olly véggel offerálta az ellenség, bogy annak ideje alatt az

békesség tractáj a reassummáltassék : de mivel tapasztaltuk

minnyájan azelíítti basonló alkalmatosságokkal az ellenség-

nek az igaz és valóságos békesülésben álnokságát,—amelly

példa most is szemünk eltítt lévén,hogy basonló csalárdságát

(ha succédai is az armistítium) azon békesség tractája ábrá-

zatjával természet szeriut benne-rögzött, álnok s larvas syn-

ceritását, addig míglen maga dolgait s ellenünk való készñ-

letit rendbeu veheti, rejtve elñttünk ne tartsa , végtire csak-

ugyan dühödt, eltokéllett szándékát fegyverével nyilvánsá-

gossá ne tegye : tetszett közönsegessen a nemes státusoknak

legkivált további fegyverkezésünk fol)^atása üánt olly infal-

libilis dispositiót tenni és rendet szabni, hogy praeter pecu-

niarium subsidium a tekéntetes nemes vármegyék bizouyos-

számú gyalogokat, minden nemes vármegye maga pénzbéli

quantumához képpest minden 50 forint után egy-egy bajdút

számlálván, facta in gremio sui proportionata limitatione,



el oállítsanak,—a niell) ek mostani gyalog-regimentek comple-

tátiójara rendeltessenek és applicáltassanak; s egyszersmind

penig bizonyos fegyvert is admraistráljanak, úgy, hogy az-

alatt is, míglen az kétséges és egyedííl Isten titkában tudva

levo békességnek valósága, vagy az ellenségnek további

szándíka kijelenik: azok eloallítassanak, megfegyveresítes-

senek, s egyéb minden liadi praeparatoriumok részünkrül

is véghez mehessenek, és nem succedálván a békesség, fegy-

verünk-vezérlo Istenünk szent irgalma által ellenségimk

dühös incselkedésének ellene állhassunk. — Kihezképpest

subdividáltatván universaliter az egész vármegyékbííl pro

veníalo hajdiiság az mostani gyalog regimentek kozé, consi-

derálván minden regimentnek mostani státussát, kivált penig

bonnet és шеБу nemes vármegyébnl exurgáló kornyékét:

ahozképpest jutott ezen tekéntetes nemes vármegyébnl ob-

veniáló hajduság

*) mellynek oszveszedésére, az ország

determinátiója szerint, az dénommait nemes vármegye kapi-

tánnya mellé ugyan nevezett regi-

mentjébríl bizonyos badi tisztek rendeltetnek, az kikadandó

instructiójok szerint, és ugyan emlétett nemes vármegye ka-

pitánnya dispositiójalioz képpest, hivataljokbau fognak pro-

grediálni. Micsoda modalitással kellessék penig továbbá

mindezeknek megleuui, s kivánt effecrasban menni, s mennyi

haj du jutott légyen ezen tekéntetes nemes vármegyére maga

quantumához képpest: fólséges Fejedelem iutimatiójábúl

megfogjaértenia tekéntetes nemes vánnegye; azért reiterál-

nom nem kivánom, nemis látom szükségesnek. Egyedul aka-

rám a tekéntetes nemes vármegyének értésére adnom, éshaza-

fiúi szeretetire és nemzetséges confoederátióhoz valókoteles-

ségire emlékeztetnem : úgy igyekezzék a tekéntetes ne

mes vármegye azon gyalogságnak és fegyvernek limita-

*) A hajdúk száma, valamint alííbb az illetö ezredes novo kész-

akarva kihagyatott.
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tióját és repartitióját accelerálni, hogy emlétett hadi tisztek

nemes vármegyében való béérkezésekkel azonnal, és további

idohalasztás nélkiil, azoknak collectatiójában és exactiójában

progrediálhassanak, — hogy mentülhamarébb applicáltatván

és incorporáltatván az regimenthez: fegyverhez és hadi reiid-

tartáshoz szoktathassauak, és alkalmatossá tétessenek az

haza következendö, szükséges szolgalatjának elómozdéta-

sára. Kiben semmi kétségem siucs,hogy a melly készséggel

ezen rendeléseket tenui kivánta: anual nagyobb serénséggel,

hovahamarébb, és hátramaradás nélktil való effectuatióját ne

munkálódja a tekéntetes nemes vánnegye. Coeterum servet

Deus Praetitulatas DominatíonesVestras salvas et incólumes

quam diutissime. Datum inarceUngkvár,die 31-a x-bris 1708.

Praetitulatarum Uominationum Vestrarum ad serviendum

paratissimus — C. N. Bercsényi.

Extradatum ex Cancellaria Excellentissimi Domini Do

mini Regni Hungariae Supremi-Generalis ac Locumtenentis

Domini Comitis Nicolai Bercséni de Székes, Bellica. Ungváx,

19 -a Januarii 1709. Samuel Ebeczky m. p.

A 1 ó 1 : Nemes Zemlény vármegyének.
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17 09.

CLXXVI.

Munkàcs, 11. January 1709.

Méltósagos generalis ,

kedves öcsemuram ! Szintín midôn az felséges Fejede-

lem udvarlására gyünnék, veszem 6. költ levelét kegyel-

mednek. Az Bagossi ezere-félinek az jó hire sines; itt Ungh-

vármegyében fetrengett egynehány karabélyos, az-kiket ke-

gyelmed Csicseri mellé küldött vala: azok Csicserben nem

tanálván Ambrúst, ott megfeneklettek vala, s kimenének Csi-

eserit keresni. Mar semmi hire se magának, se hadának.

Kassára penig o Felsége igen szükségesnek tartja provi-

deálni, mert szintín teguap gyüttaz hii*e, hogy Haiszter által-

hozváu ismét az dánusokot is az Dunán, s az Vagón tul

melléjek szedvén az postírungokot, általgyütt az Vágon;

4 felol kicsapva raegnyargalák Ujvár kornyékét, az agyúk

alatt jól megelleukezének, és az bányavárosoknak mené

Haiszter; maga Selmeczen, s az hada, circa 4000, Zólyom

felé mozgott. Rima-Szombatot is emlegetik,Szepest is czéloz-

zák : kire nézve Kassárúl emlékezni igen szükséges ; és így

paranesolja б Felsége, hogy meg ne elégedjüuk egy talám-

mal, hanem ha kegyelmed bizonyos nem lett azon hajdúság-

nak jovetelében, (hacsak az mostani motussa az ellenségnek

nem akadályozza) másonnan is provideáljon sietve kegyel

med. Mert én itt azt sem tudom: miesuda tiszt keresi Bagosi

hadát, nemhogy reñexióm lehetne rólok.
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Az Vârad fêlé igyekezö iiémet eilen mint impediálja

omuessegünköt itt való motussa az ellenséguek : ellátta fel-

lyebb való irásombúl kegyelmed; kirûl ugyan irnakollyat is,

hogy mintha az papa maresallusa Marsilli megverte volna

az császár hadát: azért az regimentekben fei kellene men-

nie, es az dánus hadak telepednének lielyekben ezeknek, az

városokra. Mindazáltal ezt csak magimk biztatására hidjük:

meggyüu három nap alatt valósága, lia az bideg engedi, mit

akar? Antal ur is most irja exprcssusa àltal, bogy Budátúl

Györig, Pozsonig postcrolta magát az német az praesi-

diumokban , az földet el nem lepbette ugyan. Jó volna az fa-

gyon általnyargaltatni omnesüuknek részét, bajó volna; és

ha Tolvaj el nem lopná az üdönköt, *) kiuek még csak új

esztendó napjáu kellett Bécsbeu lenui, mert Haiszter tar-

tóztatta.

Denique megérdemli az Hóka az 3 vég posztót, mert

köszönöm hogy jó, bogy enyém: azt ö Felségéuek köszönöm,

mert ba kegyelmed válosztotta volna nekem: vagy nem ez,

vagy ez is roszszá lett volna ; hanem csak pro informatione

köszönöm kegyelmednek, bogy tudbassa kegyelmed, micsu-

dás az jó ló, kit én is szcretek, és posztóban való takarásra

érdemesnek tartom. Azért fogadj Isteu, több kell. Ezzel ma-

radok kegyelmednek köteles attyafia , szolgája G. В.

Miklós m. к.

CLXXVU.

Munkács, 12. January, 1709.

Méltósagos generalis,

kedves öcsemuram ! Ezen oraban bozák bírit : mar az

ellenség Árva vármegyébeu bent van; az Nagy-Fátra felnl

*) Tolvay Gábort érti, а Ы ekkor a bécsi udvar részérol fegyver-

szüueti alkudozásban állt a confoederált magyarokkal.
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kernlt, s az midön azzal viaskodnának az mieink : Besztercze

felííl bécsapott az ellenség Liptóban, s mai1 Rosenberg körül

uyargalódzott. Az mi hadaink, kár nélkül ugyan, (de csak

retirálták magokot 8. praesentís Szent-Miklóshoz. Pálfi raent

Arva felé, Beszterczén volt még 6-ta Haiszter, Kohárival.

Elhiszem, ha operálni akaruak : azok is kerestek diversiót

vagy Rima-Szombat, vagy Rozsnyó felé ; ha penig csak ki-

csapása Pálfinak : mar Arva vármegyét elcsapá. Parancsolja

azért az felséges Fejedelem : kegyelmed minden lehetó ha-

dat késszen tartsou, és kiváltképpen kocsikot parancsoljon

az gyalog ala, — Kassára jtthesseu, tegnapi irásom szerént,

mert Csicserinek semmi hire. Azonbau ha valaliogy Pálfi

Arvábúl, s Haiszter Rozsnyó felol progrediál: késíí is lehet.

Az nehéz: nem tudhatjuk, mi formaban van az német? pro-

grediálni akar-é bagázsiastúl, vagy csak csapkod ? Pálfi Árva-

vármegyére irott levelébnl ugyan úgy látszik : birnya akarja

Árvát. Mihelt híriiuk gyilu, miudgyárst tudósítom újobban

kegyelmedet. Maradván kegyelmednek köteles attyafia, szol-

gája G. B. Miklós m. k.

Kívül: Méltóságos Q-enerális-Mareschallns Károlyi

Sándorkedves ocsémuramnak б kegyelmének adassék. Károly.

Cito f\ito /Nito

itius I itius I itius P. H.

itissime Uitissime Vitissime.

CLXXVm.

Munkács, 17. Januarij, 1709.

Méltóságos Grenerális-Mareschal lus,

kedves ocsémuram! íme, accludálom kegyelmednek az

posztós leveleket, kikrñl gondolkodtam, s úgy látom : legkö-

zellyebb útja az, hogy azon marha árárul való summáig quie-
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talja Helempach Keczcr uramat, mintha az restantiájábau az

50,000 flrtot is marháiiak vette volua, és Kezer uram adjon

kegyelmednek posztót érette.

Most nem regen érkezék frissebb lévele Babocsai ш*ат-

nak, cnm declaratione : Pálfi és Ebergényi még 12. Árvában

voltak, circiter 2000. Viani Ocskaival, Turóczival, Rosen-

bergen, circiter 1500. Szent-Miklósig még uem volt az ué-

met ugyaii : de az mi badunk Kézsmárk és Löcse között tor-

padt meg. Révai Mibály, az átkozott, labanczczá lett 80 dra-

gonyossával, az turóczi és liptai nemességgel. Az Urbán

(Czelder Orbán) és Andrási gyalogiban is sok lett, s elállott;

soknak keze-lába fagyott, — úgy, hogy miudazkettóbeu sem

hiszem ot vagy batszázot lenni. Kire nézve parancsolta az

felséges Fejedelem Prényi Miklós uramuak magának is

és Pongrácznak is bémennyi az városokra. Es így mar ne-

künk ittkin semmibajdúnksem lesz ; jobb is, ottben fíitbzzék

az barátom,mígjobb üdóre kapbatunk, kit reménlünk. Ezzel

maradok kegyelmednek koteles attyafia, szolgája, Gr. B.

Miklós т. k.

CLXXIX.

Méltóságos Generális-Mareschallus, kedves óesémuram !

Vészem . . . +) praesentis nékem irott levelét ke

gyelmednek, kibul értem: pro 24. praesentis szándékozik

Debreczenbñl megindúlni kegyelmed az hadakkal. En mar

mindenfelé elküldöttem dispositiómat, tiszteket expediáltam.

Méltóságos Generális-Marescballus Gróff Eszterházy Antal

úrnak kétfelé inviáltam jó securitással staffoetáimot még

ezelótt bannad nappai ; azoknak vételével tudom mcgindítja

operatióit. Balogb István nramot is elküldöttem, a mint ke-

*) A datum kitételo elmaradt.
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gyelmeddel beszélgettem : de mar elöre megtudta vala Mun-

kácson kegyelmed felmenetelét ; hogy annál alkalmatossab-

baii végezhesse s jobb móddal б kegyelmcre bizott dolgokot :

magának csak elméjére adtam. Ott készen találja kegyelmed

az hadakot. Megírtam méltóságos generalis Eszterházy An-

tzl uramnak is : légyen szorgalmatos reflexióval Duna mel-

lékire való kegyelmed kozelitésére, communicative conti-

nuálhassa kegyelmetek az operátiókat. Mire nézve sztiksé-

ges : kegyelmed is adja tudtára б kegyelmének valami bizo-

nyos alkalmatossággal indulását, hogy kegyelmed is vehesse

informatióját б kegyelmének. En is azomban indulok Kas-

sára, de még semmi hírem az hajdúságnak oda való érkezé-

sérül es gyülekezetirül : mindazáltal csak elmegyek, s ak-

korra, a mikor kegyelmed megmdúl, Kassán lészek. Csak

azon kérem kegyelmedet: ne hallassza indulását kegyelmed,

inert az elleuség is, úgy látom, progrediál; mar Szepességre is

beférkezett; elválik, azzal megelékszik-é, vagy tovább fog

terjcdni? Mar egyéb dispositiót nem tudok tennem, a kit

kiadtam. El kell várnunk, végezésünk szerint, öszvegyülhes-

senek hadaink, indúlhassunk a mint elrendeltük. Elválik, mit

akar az ellenség is ; nek i sines oily ereje : bennünköt elbo-

rítsou, s az egész fóldct. Lubomirszky is contrahálta az ba-

dát, meg is induit Iglóhoz ; még ugyan semmi hostilitást nem

mutatott. Megválik, б is mit akar. Nem reménlem ugyan, elle-

nünk igyekezzen, inkább magyarázzuk: magára visel gondot,

s vigyáz az hadara. Csak mar mi is az felvett dispositiókat

ne hallasszuk, az alkalmatosságot el ne mulassuk. Marad-

ván ezzel, Ungvár, 19. Jamtuarii, 1709. kegyelmednek köte-

lessen szolgáló attyafia Gr. B. Miklós m. k.

P. S. Babocsai uramnak de dato 16. veszem utolsó tu-

dosítását ; ki is nem az németre nézve, (az kinek akkor

corpusa Szent-Miklóson volt, és Liptó-Újvárt praesidiálta s

épéteni akarta) hanem Lubomirszkira nézve retirálta vala

magát Szepesvára ala Almásra; és Kézsmárkban 200-at,

Locsében Andrási regimentét hatták vala praesidiumíd. Lu-

Thaly: ,Bált6cíi Tur." П. k6t. 16
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bomirszki Kézsniárk mellett csendessen felmarsérozott Ig-

lyóra, minden hadikészületivel, taraczkjával. Szabadon jártak

embereink, de semmit sem vehettek ki beiöle : köz hire, hogy

ellenséggé leszen ; volt módja ugyan, ha akarta volna, mert

confusus népiinket ott érte ; mar recollectióra engedte s bo-

csáttá ôket, s Babocsai béküldett hozzája kérdezni : tu quis

es? Nógrádban is kicsapott vala az ellenség: de azt vissza-

nyomták szerencséssen. Sietve vároin tudósítását kegyel-

mednek.

Alól : M. G. Károli uramnak.

CLXXX.

Raptim Unghvár, 21. January, 1709.

Méltóságos Generális-Mareschallus, kedves ocsémuram !

Indúltomban Kassára, veszem az kegyelraed levelét. Ort

mit teszek gyalog s had nélkül ? пет tudom ; azért csak más

praetextust kell terjesztenem az nép elôtt. Kegyelmed ha

hárora regimenttel indul : úrjában Krucsai, Besenyei es Sze-

mere; es azonkivxil Szeut-Péteri uramnak mar megírtaui :

Gyöngyöshez gyûtse azon ódal széllyedtjeit ; szaporodik ke

gyelmed mindeniitt. Elegen leszen kegyelmetek, csak

Isten szerencsét adjou, — mert kegyelmed vàratlan hire

többet teszen ott. Lesz ott kinek parancsolni kegyelmednek.

Ezzel maradok kegyelmednek köteles attyafia, szolgája

G. B. Miklos m. k.
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CLXXXI.

Méltóságos Generális-Maresehallus, kedves ocsémuram!

Ide Kassára szerencséssen érkezvén, veszek némelly le-

veleket, mellyekben azt is irják: Beszterczebányárúl az ellen

ség kicsapván, a melly hadaiuk szintén akkor Zólyora tajan

portan valának: megnyomta, s nyomokou egész Divínig jött

volna ; onnét is az ott levo gyalogság kinyoraúlt volna elötte,

s Csajági urara ezen gyalogsággal Gácsvárában recipiálta

niagát. Ezekrñl ugyau raég teljes confirmatióm nem érke-

zett: mindazáltal, ha ugy volna is, elhiszem, subsistai az

ellenség ; legkivált mivel irják : gyalog is vagyon vele, Gá-

csot bombardü^ozással fogja kivánni ijeszteui. Kihezképpest

kívántam kegyelmeduek praesentibus értésére adnom, hogy

a melly hadak niég az ellenség elott csuportosson vannak,

jobban ue confundáltassanak : kegyelmed ne ballassza hadai-

val arrafelé való nyomulását, succurálhassou mentíílhama-

rébb azon földnek, s consequenter az iustituálaudó operatiót,

elrendelt dispositiók szerint, prosequálhassa kegyelmed. Lip-

tóban és Arvában még helyben vagyon a német ; Rosenberg-

nél és Szent-Miklósnál tovább nem is volt. Irják azt is:

Pálfly Ocskaival visszatért Zsolua felé. En mar itt elvárom,

mind az ellenség constitutionának valósagát, ugy az hadak-

uak oszvegyulését, azután én sem bevertetem az hadakot ;

csak azon kérem kegyelmedet, ne késsen kegyelmed is.

Ezzel maradok, Kassa,23. Januarij 1709. kegyelmeduek ko-

telessen szolgáló attyafia G. B. Miklós m. k.

Lehetetlen, sok legyen az német, — mert annyifelé va

gyon. Váratlan érkezése kegyelmednek nagy szerencsénkre

lehetne.

Szent-Péteri uramhoz inviáltam ezen levelemet, azért,

hogy tudom, kegyelmed nem Tokaj felé, hanem alább, vala-

hol Poroszló vagy Csege tajan gytln által : ne kalandozzon

ezen levelem az póstákon. Szent-Péteri uramnak is meg

16*
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írtam : legyen jó gondja az hírek valóságára, hogy kegyel-

rncdet miudgyárt tudósíthassa s értesse postáival.

Kivül: Méltóságos Generális-Mareschallus Károly

Sándor kedves ocsémuramnak o kegyelmének. Károly.

Debreczen. Aito A**0

I 'itiuS | 'itillS p ti *\

1 dtissime 1 jitiesime ' '

Uitissime Vitissime.

CLXXXn.

Méltóságos Generális-Marschallus, kedves ocséraiiram !

Ide Kassára való érkezésemmel hertelen érkezik hirem

az elleuségnek Beszterczérül Nógrád vármegyében való ki-

csapásárúl ; raellyre nézve én is sietve tudósltottam kegyel-

medet. Nem kétlem azonban, eddigis megértette kegyelmed

visszatérését. Nem is progressusra jotí vala ki,hanem szintín

akkor voltak portara hadaiuk Besztercze felé : ex occasione

érkezvén succursussa Haiszternek Liptóbúl, rajtok ütött, s

megindítván öket, Vámosfalváig ment nyomokon ; ott sub-

sistálván, Divínt és más két helységet fölrablott, azzal visz-

szatért. Elhiszem, ekkoráig megindúlt kegyelmed is az ha-

dakkal; valóban nagy szerencsénkre lehetne kegyelmed

váratlan odaérkezése. E mellett minémñ levelét vettern mél

tóságos generalis gróffEszterház Antal nrnak : Ime in paribus

accludálom kegyelmednek, pro ulteriori directione. Megval-

lom, nem lehet nem approbálnom abbéli projectumát б ke

gyelmének; secuudálnom iskivánnám: de kegyelmednél mar

*) E levél két példányban is megvau, azon külonbséggel, hogy a

másiknak csak ennyi az utóirata : , Szent-Péteri uramhoz másik leve-

lemet dirigáltam, és meghadtam : untalan tudósítsa az hirekrfíl ke-

gyelmedet."
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tudva levo fólséges Fejedelem intentiója szerint elrendeltetve

lévén az disposítóik, nagy halladást okozna azokuak változ-

tatása. Megirtam azért nevezett méltóságos generalis итак:

elöbbi leveleimhez képpest б kegyelme is csak Csalloköz

felé instítuálja operatióját, úgy, hogy communicatis consilijs,

Duna mellékére való érkezésével kegyelmednek, ugy dispo-

náljon kegyelmetek az következendö progressusokrúl, a mint

legalkalmatossabbnak s hasznossabbnak fogja itélni,pro ra-

tione status et exigentia, mire és micsoda er6vel ? Melly iránt

írtam fólséges Fejedelemnek, kérvén б Folségét: expressus

emberét expediálja kegyelmedhez : placidálja-é б Folsége mél

tóságos generalis Eszterház Antal uram projectumát? és tud-

hassa : micsoda disposítióval instítuálja kegyelmetek az kö

vetkezendö operátiókat ? Egyedül kivántam azért én is most

kegyelmednek ex re enata ezekrñl emlékeznem, tudhassa

elöre tudósítani kegyelmed felñlírt méltóságos generalis

uramat: mikor, hol, és mikínt lehessen kegyehneteknek

communicátiót observálni? — Az liptói ellenség most is Ro-

sembergen és Szent-Miklóson subsistai, tovább nem terjedett,

az idônek keménységére nézve-é, vagy más okokbúl? majd el-

válik ezentúl. Az armistitium felfil semmi egyéb valóságos

relatióm nem érkezett, hanem de dato 13. Újvárbúl veszem

Szalay István secretariusom levelét, kiben irja : vette Tolvaj

Gábor levelét Bécsbñl, mellyben értésére adja : az armisti-

tiumuak conclusiójára generalis Gusani rendeltetett com-

missariusúl, és hogy Szalaiéknak Dunán által való menetelre

Bécsbñl fog passust küldeni. Eddig mar hozzá fogtak-é

az dologhoz, s mire mehettek ? semmi informatióm. Ezzel

maradok, Kassa, 26. January 1709. kcgyehnednek kötelesseu

szolgáló attyafia G. B. Miklós т. k.

P. S. Úgy látom, nem oly merges az német, mert Árvá-

ban bloquadát hagyott, Liptóban alig maradt ezer német,

úgy verte össze magát Csajági eilen Haiszter: mégis nem

tölthette másfólezer lovasnál többre magát, az mint irja Csa

jági. Infallibilis szerencséit várom Isten által kegyelmednek.
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Söt ollyat ia ir Csajági, hogy Bées fêlé ment mindgyárst

Haiszter. Az hadak derekassan csuportoznak; mar ismét bé-

szállott kiki helyére.

Az Újvárban rendelt élés, pénz, posztô, miesuda, mind

ott van Szécsénben ; az esztergami es nyitrai német összejar :

nem meri megindítani Bottyán. Kegyelmed amyékéban lesz

jó bészálétani azt is, s többet is. Egerben ordert killdtera :

kegyelmedtûl várjanak parancsolatot ; munitio ha kell, adja-

nak. Rétei is, Vas Sándor is ott van most.

A levél borítékán: Méltóságos Generális-Mare-

schallus Károlyi Sándor ' kedves oesémuramnak б ke-

gyelmének. P. H.

CLXXXIII.

Kassán, 29. January, 1709.

Méltóságos generalis,

kedves oesémuram ! Mennél tovább, annál nehezebben

várom tudósítását s jó hirit kegyelmednek : mert nekem itt

semmi haszon farsanglásom; nem szaporodom, sem szapo-

ritom az hadakot. Azt mondják: Pálfi ismég Liptóban ment

2000 némettel, s Scvannikot (?) s többet akarja foglalni. О

lássa. Mar kegyelmed hire, elhiszem, elhalladta Bécset ; legyen

is ugyan hire kegyelmednek, kit várok kivánva , s maradok

kegyelmednek köteles attyafia szolgája G. B. Miklós m. k.

CLXXXIV.

Kassán, 31. Januarij, 1709.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves oesémuram ! Késó postan most veszem 25. kbit

levelét kegyelmednek, kihezképpest, — hacsak akadékja
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пет volt kegyelmednek, — eddig Atánt is raeghalladhatta.

Mindgyárst expédiaiот most Andrási Pal uramat, hogy Csáki

Mihály urammal, az mivel lehet, azzal próbáljanak; ée

Andrási István uramat küldöm Rozsnyó tajara, hogy oda

Rima-Szombat 5 mérfod, és Lóese is 5 mérfóld : cum bona prae-

cautione vigyázzon mindkétfelól való communicatiójára és

munkáira kegyelmeteknek ; mihelt eredetet veszen egyik,

úgymint az kegyelmedé : tudhasson az másik arrul bizo-

nyossat. De talám eloltanálja kegyelmed az armistitiumot.

Semmi particularitásrul sem tudom most informálnom ke-

gyelmedet, mert Haiszter elmenetelétñl fogva megesende-

sedtek. Egyedül kegyelmedtul várjuk mar az öröm napját.

Es maradok kegyelmednek köteles attyafia, szolgájá G. B.

Miklós т. k.

Az kegyelmed regimenrje 8 zászlóval nines ugyan ne-

gyedfélszáz ember: de csak 4 zászlóval egy batalion-for-

mában rendessen marsíroltattam bé ókot, s azután gyütt 50

egyéb hajdú. Itt koriíl semmi sines még. Jó lesz ezután is,

ha jókor lesz. Mint fog az olvadó üdo szolgálni kegyelmed

nek? . . . Isten akaratja.

CLXXXV.

Unghvár, 5. Februarii 1709.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves oesémuram! Ma visszaérkezvén Kassárul az

felséges Fejedelem parancsolatjábul, itten ere utol ezen ke

gyelmed böesületes tiszti. De levelébtil kegyelmednek éppen

пет itélhetem, hogy váloszomot enuyi ideig várja kegyel

med operátióival : minthogy egy kérdést sem látok benne,

az ki vagy iijság volna, vagy Munkácson is meg пет

fordúlt volna mar elótttínk. Bottyán levelébúl is csak azt

látom, az mit mindenkor láttam, s jelentettem Munkácson
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is, hogy erös helyekeu lévén poatírungja az ellenségnek, s

annyi, az kivel ottvaló hadaink nem birhatnak : s ugyan-

azért rendeltetett vala az fólséges Fejedelem által ily titkos-

san ezen kegyelmed indulatja, hogy maga hirivel zavar-

hassa meg kegyelmed postirungjait, es arra ébredjeuek min-

denütt; mind Bottyán, s miud Csáki Mihály és Andrási Pal

uraimék másfelñl. Az mint is mar én jó móddal expédiaitam

Kassárúl az Liptó felöl való dispositiók iránt, és Andrási

István uramat Muránban küldtem pro communicatione ob-

servanda, és hogy kegyetmedtííl s indulásatul várva, in tem

pore indulhassanak azok is, — az mint errñl böven irtam ke-

gyehnednek.

Micsuda obstaculumot tehet most kegyelmednek az sub-

sistentia nem léte? holott úgy parancsolta az felséges Feje

delem, s magának is úgy tetszett kegyelmednek, hogy még

Bottyánnak se legyen hire kegyelmed felmeneteliben, nem-

hogy provisiót kellett volna készittetni; hiszem azt felelé ke

gyelmed Muukácson: nem kell, mert teszen kegyelmed arrul;

vigyen magával, többször is próbálta. Legnagyobb kérdését

látom tehát kegyelmednek az armistitium iránt, kit midón

kérdésben vettünk Muukácson,—nemdenem azt felelte-é ke

gyelmed : ott tudja azt meg kegyelmed hamarább ! ffiszem

nekem is Újvárbul kellene azt tudnom; hogy Szalainak pas-

sust adtak, még sok hía. Lám, Tolvai felment, s azután gyütt

Liptóban az német; lám, én kidoboltattam vala ezelutt, (1704)

s azután üzte által kegyelmedet az Dunán ; beerte azzal, hogy

nem tudta Haiszter. De bizony bar felét vágnánk ki postl-

runginak hátmegúl, míg Szalai oda-sétál : inkább reáállana,

s inkább visszamenne az bányákrul ; de így itilheti-é inkább

kegyelmed, hogy meglesz oly hamar az armistitium? hogy

kimegyen az bányákrul? hogy evacuálja Zólyomot? s mar

Liptót s Arvát? Ha penig azokra nem áll : hiszem, nem kótket

mást Antal! Csak múlatja magát az német velünk, az mint ó

akarja. Nem lehet azért, hogy kegyelmednek az armistitium

iránt, sem penig operatiói iránt, innen egyebet s újabbat ir
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hassak; s úgy tudom, hogy az fólséges Fejedelemnek sines

oka újítaui vagy változtatui kegyelmed expeditiója iránt való

kegyelmes dispositíóit.

Az újvári praesidiumbaii gyôlt élésnek bevitelérül, in-

gyen sem gondoltam hogy késérgesse azt : hanem hogy ke

gyelmed szerenesés próbájának s munkájának árnyéka alalt

vihessék bé; mert igen félek rajta, addig gyul Szécsénben : ott

vesztik egésszen. Kegyelmed felmenetelében vala az fólséges

Fejedelemnek nagy bizodalma nemcsak annak bészállétá-

sâban, hanem, hogy az Vágon tul is kegyelmed nagy provi-

siót fog béhajtathatni.

Az három varos instantiáját proponálom az fólséges Fe

jedelemnek : minthogy nem ereszkedem én az haidúk dispen-

satiójában.

Révay Gáspárnak új torvénnyét parancsolta б Fólsége.

Az szakolczaiakot az armistitiumra hallasztotta. Az berzai

pap inquisitiójárul parancsoUam : de nem jó volna annak e

telen más postírungban menni. Mozsárt Egerbtíl, Gácsbúl

regen parancsoltam vala vitetni kettót; ismét parancsolok

felóle.Nem látok azértmást tovább mitírnom kegyelmednek,

hanem a mihez módja s kedve leszen kegyelmednek : ahoz

adjon Isten szerencsét és áldást kegyelmednek, minnyájunk

orómére; kit midôn szivessen kivánok, maradok kegyelmed

nek köteles attyafia, szolgája Gr. В. Miklós m. к.

Kivül: Méltóságos Grenerális-Mareschallus Károlyi

Sándor kedves ocsénraramnak ó kegyelmének. P. H.

CLXXXVI.

Szolgálok kegyelmednek.

Veszem az kegyelmed levelit. Az assignatió, igetíis,

Honth vármegyére való az 4000 forintrül. Nógrádrúl semmi

sines, ott ne is kereskedjék kegyelmed ; hanem mivel az re
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gimentnek quártéllya adatván, az hol volt quártélya desig-

nálva, igírtem egy-egy tallért egy katonára, és tisztek fele-

portióra : azt azon az vármegyén szabad exigálni, az vácán-

sokra csak, s nem az többire, — mert nem tudom Nógrád s

Heves vármegye köziil mellyikben van quártéllya az regi-

mentnek. Errál bu instructiót küldtem Ebeczky Istvány

uramnak, Balogh uraranak is ; de mivel kegyelmed Babocsay

uram brigádájátúl messze esett: azért küldtem kegyelmed-

nek maganos assignátiót ; hanem Ebeczky uramnak megirtam :

communicálja kegyelmeddel az instructiót, és abbúl meglárja

kegyelmed: mire való az 4000 forint? Mert nemcsak felosz-

tásra való egyszersmind, hanem reparatiójára is az regiment-

nek. Es így ugyanazon cassábul gyógyittassa kegyelmed az

sebesseket is, számodását megtartván. Azt is meghadtam

Ebeczky uramnak : felváltassa kigyelmeteket az eddig quár-

télban valókkal. Az mundirungban sem lesz fogyatkozás, csak

tudjam: mennyi köll? mert hiszem mar elosztották egyrészit.

Beleznait nem láttam még, nem is tudom hol jar. Ezzel ma-

radok, Ungvár, 6. February, 1709. Kegyelmednek szolgáló

jóakarója G. B. Miklós m. k.

Alól: Géczy Gábor uramnak.

CLXXXVn.

Unghvár, 13. February, 1709.

Méltóságos Generális-Maresallus,

kedves ocsémuram! Tegnap estve érkezék Ilosvai, s ma

veszem utóbbi levelét kegyelmednek. Igen jó Ebeczki uram

expeditiója is : de azt is tudni kell kegyelmednek, hogy mar

Viárd Lóese körül nyargalódzott némely nap. Ott jól meg-

puskázották Lóese alatt; azólta hova lett? nem tudom. Ke-
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gyelmednek lesz hire Andrási Istvántul talám feiöle hama-

rább, Locsétül Rozsnyónak. Igen szükséges arra reflexiónak

lenni, hogy az ellenség progrediálván egyfeltíl, valami diver-

siót tehessünk neki. Mar az üdó változásával az Duua jege

megbomlik, s kevessebb félelme lehet az ellenség conjunctió-

jának. Többet most nem irhatok: mert ezennel érkezik hoz-

zám az felségesFejedelem; hanem csakjó szerencsés prog-

ressust kivánok kegyelmednek, és maradok kegyelmednek

köteles attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

Az armistitíum punctumit még el nem küldték, nines

mit subscribálnom ; azalatt — látom — terpeszkedik.

Tolvai levelébnl egyebet nem tanulhatunk, hanem hogy

az armistitium conditiója : possideatis prout possidetis. Szé-

pen járunk, ha Szepest is elveszi addig; azt azért ke-

gyelmeteknek vagy vissza kellene húzni, vagy vissza kel-

lene verni.

CLXXXVm.

Unghvár, 22. February, 1709.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémuram! Midön az posta nem mehetésétaz

vizek miátt panaszlanák : akkor érkezék kegyelmed böcsü-

letes tiszti, Détárrul 16. költ levelivel kegyelmednek ; s ugyan

tul hagyván az vizenpostilionját: ezen ordináriával bocsátám

szerencsére váloszomot kegyelmednek,—míg az vizek meg-

térését engedik kegyelmed tisztinek.

Értvén azért irásábul kegyelmednek aztidônekés vizek-

nek akadállya miatt való tartózkodását : Újvárnak provisió-

járul igen akarom helyes és szorgalmatos disposition ke

gyelmednek; ez is nagy jóthoz fáradságában kegyelmednek,



— 252 —

ha most több nem lehetett is, —mertJstenen s az üdöii erôvel

ember nem lehet hogy vehesseu.

Azon földnek s embereikoek constitutiójárul, úgy látom,

bizonságát írja kegyelmed még Patakon tett relatiómuak.

Beatus qui vidisti et credidisti. Hiszem tudja kegyelmed Nóg-

rád vármegyét, mi volt mindenkor ; most mikor arra szorul-

tam vala, ha nem méltán panaszlottam-é Patakon publice?

Bottyánnal való galibám holtáig meg nem szüuik ; mért ? üs-

raeri kegyelmed, s okát feltauálja. Minden Munkácson ben-

nem tapasztalt keserñségem azért volt, hogy láttam azon kö-

vetkezhetô nehéz dolgainkot, mellyeket kegyelmed most

¡rasaban képez. Nemcsak az viz: de még az német füvellése,

ha Graramot veszi liniájának ; quid tune ?

Tudja kegyelmed, leheteüennek látszott annyi német-

nek ott lenni, és Szepes felé is érkezni; látja most ke

gyelmed, hogy nem lehetett azon mar kétség, s boszúval

tölt kevés haddal az postírungot is s munkát is gyözni. És

így Istennek hálá penig, hogy könyörnlt kegyelmed Újvá-

ron ; én, hitemre, megköszönöm, csak annak provideálhasson

kegyelmed. Az vizek, elhiszem, tartóssak lesznek ; és nines-

más mód benne, hanemha az vizek megett készítené az em

ber az élést, valahol Gyöugyös vagy az Pásztó völgye körül,

s egyszersmind szálétaná. Commissariatusságra nines mit

vetnünk, mert szednyi, s vármegyére vetni, sem vennyi, mód-

ját nekik sem adtuk, sem mutattuk, sem engedtilk ; csak el-

hittilk vala, hogy Bottyán s Bertóti uramék provideálnak: az

minthogy ùgyis hittem, s csak elhültem bêlé most, hogy ôk

quártélynak osztották fei az vidiket, s nem az praesidium

szükségét nézték.

Az pénzszedésért vasban parancsoltam veretni ; Bottyán

írja: б engedte volt meg; — s hát mar? Mar imputatiójárul

tettem rendelést, és acceptáhii kell, s az brigádák cassájában

az confusiót per communicationem tollálni ; mégis az hol mit

szedtek : de az hol nem szedtck, ott nem is collectáltak sem-

mit. —En talám pénzen is megvenném az armistitiumot : de ha
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Isten nem akarja! Antal ur levelét most veszem: Mura-

közben jar az hada, ostromoltak ott valami várost, szeren-

cséssen ; és írja, hogy miudgyárst indul, niihelt hirit hallja

kegyelmednek, s látora : valóbaii keménnyen akarják viselni

magokot, csak az Isten segéteué ököt! Fodor ezerét eleget

sóhajtottam Antaltúl, valamiiit Bagosiét s a többit Sándor-

túl : de, amaz is még 3000 gyalogot kér által az Dunáu, miut

Sáudor az Karikára. Mar kegyelmed tudni fogja miud az

két szélén való constitutióját dolgainknak, s nagyobb itílet-

tel fog óFelségénekisadhatni informatiót: mert eddig nekem

innen, s kegyelmednek tul fájt az Tiszán. En, jó lelkem sze-

rént azt reménlem : ha magunk magunkot nem vesztjük, hi-

temre, nem veszünk még; mas, váratlan kegyelmét is fogjuk

az Istennek capasztalni.— Csáky Mihály uramollyatír,mint-

ha ismét Szepesnek tért volna az német. Isten tudja, mit kó-

vályog az is annyit !

Csudállom: azt írja kegyelmed, az hadakhoz nines

szóllója kegyelmednek ; talám Bottyán uramot considerálja

kegyelmed? s nem akarja б kegyelmét corigálui; hiszem

tndja kegyelmed, egyenlôk az disposítiók. Ha kegyelmed vét-

ket lát, hogy nem rendelésem szerént van valami : miért nem

lehetne ahoz szóllója kegyelmednek ? !

Az rabokat jobb volna inkább Egerben, mint Gácsban

küldeni, sok okokbúl. —Ha az felséges Fejedelemhez mehetek

az vizek miatt, bóvebben Irhatok. Azalatt maradok kegyel

mednek köteles attyafia, szolgája Gr. B. Miklós m. k.

CLXXXIX.

Unghvár, 23. February, 1709.

Méltóságos Generális-MareschaJlus,

kedves oesémuram! Fridrich fóstrázsamester mam

maga idefutott hozzám, — az akasztófátul féltvén fiát. Te
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kéntve azért az attyát, s az ifiuságát fiának: megírtaní l'j-

várban, bogy fei ne akasszák. De mivel kegyelmed teguap

vett levelébul látom, Gácsban hozatja kegyelmed az rabokot,

s megírtam tegnap kegyelmednek : inkább Egerben vitesse

kegyelmed; es lgy kívánom kegyelmednek értéaére adnom,

hogy tesaék kegyelmednek úgy disponálni azon két ifiú

felôl, hogy Farkas Péter fiât Egerben vigyék kemény rab-

ságbau, s külön az ott lévô labancz raboktul, Fridrich fiât

penig badd hoznák ide Unghvárra, hogy egyiltt ne legyenek.

Engem az árvíz elszorított Munkácstúl, az hova kellene

de necease mennem, az mostani kilsô hirekre nézve ; mert

úgy hozták hirit, hogy az muszka megszorítván az svéciai

királt, inkább capitulátióra mint tractára szorította az királt.

Nemcsak Lengyelországon felhagyott az svecus : de egész

Inflantiát, Rigával s Dinamunddal, az muszkának adta,

Augustnak Pomerániának részit,dánusnak restitutio] át elvött

helyeinek, — s úgy késérteti haza az muszka a királyt, az meg-

maradt kevés hadával. Ez mind confirmatiójátul ftiggvén az

dolognak : ezzel nyílnék végso reménségünknek útja ; kibeu

az czar amicitiája, és az Augustusnak emlékezeti alkalmas

consequentiákot mutatnak: de mégis több jóval, mint rosszal

biztatnának az circumstantiák, csak in tempore érkezhesse-

nek embereink. Mar Miskóczit visaza nem bocsátom, míg ér

tésére nem adhatom az Fejedelemnek érkezését; ha mi

particuláris parancsolatja lesz az Fejedelemnek, vihesse ma-

gával. Azomban maradok kegyelmednek köteles attyafia,

szolgája Gr. B. Miklós m. k.

A levél borítékán: Méltóságos Generális-Mare-

schallus Károlyi Sándor kedves ocsémuramnak б kegyelmé-

nek adassék. Détár, vel ubi. P. H.
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cxc.

Munkács, 27. February 1709.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémuram! Midôn Miskóczi uramat expediálni

akarnám azTiszáutúl való hírekkel,és szegény Bagosi uram

hálala végett: íme érkezik 23. költ lévele kegyelmednek;

kibül látom , mar is azt követte kegyelmed, az mit levelem

vétele után is követni kellett volna. Úgy adja Isten, jókor

érkezik kegyelmed még oda is, mert nem hiszem, az üd6jobbau

kedvezzen német uramnak is, mint nekünk. Ebeczki uram és

ezere elvitele isjól esett, mert csak elhiszem: inkább ment maga

¡s, mintsem Bottyán mellett maradt volna; s több hasznot is tehet

most ott kegyelmed mellett. Újvárnak is vetett kegyelmed

most annyit az szájokban : beérik vele, mlg Isten megtéréti

kegyelmedet; mert jóllehet megírám magam isBottyánnak:

kegyelmed dispositióit efFectuálja, de nem bízhatom hozzá.

Az felséges Fejedelem nem érkezett váloszt tenui levelére

kegyelmednek, hanem approbálván menetelit, kegyelmed

nek iratja általam, hogy szegény Bagosi halálára nézve (kin

valóbau szivessen szánakodik o Folsége is) Orosz Pal uramot

küldte o Folsége az hadak kozé; micsuda instructiója le-

gyeu : magátúl meg fogja kegyelmed o kegyelmétül érteni.

Es mar kegyelmedet Isten odavivén, az mi legjobb : azt ko-

vesse. A mellett emlékeztetni parancsolta б F'olsége kegyel

medet az Krucsai regimentinek reductiója iránt való dispo-

sitiórul, mivel maris disponált az karabélyosok között irán-

tok б Folsége ; de nem kell most azzal kegyelmednek munká-

ját gátolni, hanem ha majd ideje leszen. Ezzel sok szeren-

csét kivánván kegyelmednek, maradok kegyelmednek köte-

les attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

A 1 ó 1 : Károli úrnak.
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CXCI.

Munkács, 8. Martij, 1709.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ócsémuram! Mind ezelûtti, Miskolczi által kül-

dött levelembûl, s mind ezen б Folsége mostani levelébûl lát-

hatja kegyelmed: semmi kedvetlenséget sem okozott kegyel-

raed, megtérésivel. Továbbá penig az Tisza- s Duna-közöu

megállapodott hadakkal mit parancsoljon б Folsége: kegyel-

mednek irott levelébûl meglátja. Nines mit írnom többet,

hanem, hogy maga kegyelmed legfrissebben experiálván

Újvárnak mind szükségét, s mind segéthetôségének mód-

ját,— hacsak kegyelmed nem succurál, elláthatta kegyelmed:

se Bottyán, se más azt véghez nem viszi; söt csak az pos-

tírungokban terjedt hadakkal mittehetnék magam személlyé-

ben is, több had nélkül ? Elitélheti kegyelmed, sine contrac-

tione militiae totius lehet-é azon had elégséges kettös mun-

kára? Es igy, tudom, kegyelmed miólta látta, megszánta

Újvárt jobban, mint az szemmel látott sínlo beteget. Minden

orvoslását keresse fei ! Az én dispositiómot mi haszna

emlegetemismár: mert ha felét annak elkovették volna:

nem fele nyavolyáirúl tettek volna Újvárnak. De mar

csak azokrnl kivánok pro informât i one emlékeznem, az

mellyek ad manus lehetnek kegyelmednek. Tudniillik Dar-

vasnak meg vala paranesolva, hogy Eger s Gyöngyös ta

jan compretáltassa az prófontját Borsod, Heves, Pest és

az Jászságnak, — és in hunc finem azon darab fóld

nem tölt vala meg quárjélyossal. A mellett sub spe vefasionis

is többet szerezzen per particularem limitationem az úri s

nemesi rendektnl requisitive; ebbnl, azt hiszem, semmisem

lett. 2-do. Az Pest elein való helységeket megíjesztve el-

szálétásokkal : exigáltassék rajtok az élés ; mely dispositió

rendelésekor, úgy emlétem, hogy jelen vala kegyelmed is

Patakon; et factum est nihil. 3-io. Az Jászságra sub titulo
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kölcsön, et nomine kérlek, limitáltassék valamely subsi-

dium, per anticipationem ; ez is semmiben múlt. Es igy ezek

lehetnek még ad manus kegyelmednek. Mellyekkel csak

ùgy kellene élni, az mint az üdö engedi mar; es ezen okok

leven in praedicato, erga quietantiam ott kell felvagui az

vermet, az hol rea akad az ember.

Generális-commissarius uram is elment mar Egerben,

kenyerezni, és ahhoz készülni, hogy ha külömben nem le-

hetne, lóháton is lehessen szállítani valamit zsákokban.

Menne szekéren míg mehet, s lehetne kapdozni lora is, noha

sokjókocsi kitelhetnék még az Tisza-Duna-közrül. írtamazt

is generalis-commissarius uramnak: bíztassa az quantum-

pénzben imputáltatásával Borsod vármegyét ; az életet

mivel úgy kérte tölem a vármegye , — da csak ó kegyelme

bíztassa.

Generálisnak mellyik lehessen alkalmatos ? maga tud-

hatja kegyelmed, Erdély felé kegyelmednek ; én ugyan sen-

kit sem kívánok tartóztatnom. Három van, kibea megakad-

hatni: Bottyán, Andrási István s Pal, valamellik tetszik.

Brigadírosnak az gyalogsag kozé Szent-Iványin állott meg

tetszése ö Folségének : de nem tanálja fel kegyelmed Bago-

sit ! Ezzel maradok kegyelmednek köteles attyafia, szolgája

G. B. Miklósm.k.

A levél borítékán: Méltóságos Generális-Mare-

schallns Károly Sándor kedves ócsémuramnak б kegyelmé-

nek adassék. Károlyban. P. H.

СХСП.

Munkács, 11. Martii 1709.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémuram ! Noha utóbbi parancsolatjára nézve

б Folségének, elhiszem, minden igyekezeti, kegyelmednek

Újvárnak mennélhamarább való succursusa, az ki annyiva 1

•ПЛ): JBíkéoi Таг." П. k»t. 17
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is szükségessebb, mivel úgy látszik, primo motu annak bloqua-

dájárul gondolkozik az ellenség; kinek is, minekelûtte csu-

portos subsistentiája lehet az ellenségnek, addig kellene

provideálni. S jóllehet kegyelmed ebnenetele után is valami

keveset szálétott bé Zsámboki : de Bottyán inkább confusiót

csinál; semmiresem bízhatni hozzája. Nem adná talám Bá-

torkeszit Újváron. CsakBertótira panaszol,mert kegyelmedre

panaszolni nem mér; menti azomban magát, hogy az pos-

tírungok megfogyván, nines kivel késértetni élését Újvárban ;

badat kér, s ha van : panaszolja ottlétit ; maga kivánkozik

Újvár felé, hihetö, az quártélypénzirül számot vetni. Szent-

Péteri uramat küldtem vala le, azon б kegyelme brigádájá-

nak rendben vételére, és computussára az Bottyán engedel-

mébül s a nélkül szedett pénzeknek: de abban sem progre-

diálhat miatta, az mint mai leveleben olvasom Szent-Péteri

uramnak. Csajági az gyalogaág felállitása iránt is akadá-

lyoztatik. Lehetetlen azért ezekben más remediumot tanálni,

hanem kegyelmed maga felmenetelét siettetvén, nemesak

Újvárnak provisiójárul cum effectu disponál, hanem mind

Szent-Péteri uram brigádájának rendben vétele az kegyel-

meddel levó hadak árnyékában talám meglehet, s mind penig

Csajagi uram effectuálhatja ordereit ; kiknek is ruegírtain :

kegyelmed felmenetele ha lesz, mind instructiójokat megmu-

tassák, s mind annak effectuátiójaban dispositiójátul várjanak

kegyelmednek. Mert Gsajáginak kellene felváltani az Radica

batalionját Újvárbul, és azon brigádát rendben venni. Azért-

is meghattam : Balogh István uram az Dívín tájíki postírung-

beli brigada comandóját vegye kezére Csajági uramtúl, cum

plena informatione, hogy felszabadúljon az brigada rendben -

vételére. Bottyán uramnak haszontalan írnom is kegyelmed

felmenetelirul, hanem Isten felvivén oda kegyelmedet : pa -

ranesoljon neki, s értesse meg vele értetien fogyatkozásit

Mellyeket midön az tolséges Fejedelem parancsolatj ábul ia

irok kegyelmednek, maradok kegyelmednek köteles attyafia,

szolgája Gf. B. Miklós m. k.
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схсш.

Unghvár, 15. Martii 1709.

Méltóságos G-enerális-Mareschallus,

kedves ocsémuram ! Tegnap sétála ide még Viskrül 20.

praeterití írott lévele kegyelmedhek, s ma veszem Károlybúl

9. datait levelét kegyelmednek ; azalatt vehette kegyelmed

Munkácsrul expédiait levelemet is, kiben az fólséges Feje-

delem parancsolarjábulÚjvárnak segedelmét recomendáltam,

ki annyival is szükségessebb, hogy most veszem ezen acclu-

dáltlevelétBottyánnak,és Szent-Péteri uramnak; s minthogy

azMunkácsrúl írott levelem tenora szeréntmindezek az mely-

lyekriíl írnak, egyedríl kegyelmed felmenetele alkalmatos-

ságával remediáltathatnak : azért transmittálom kegyelmed

nek. Az hidat talám könnyebb megcsinálni, mint megtartani ;

kit az tábor szállása fog megmutatni. Jobban blzom én az

gyaloghoz, mint az híd beneficiumjához mar; mindazáltal

nihil omittendum. Nagyobbnak tartom most is szerzését, mint

bévitelét az élésnek. Elôre semmi sincs ; az hol szerzeni kel-

lene, ott emészt most az kegyelmeddel való had.

Az vármegyék csak az panaszt appellálják; azt

hattam vala: kevesebb quártélyossal, pro subsidio,

mar az is ki computálja magát. Még penig az

pénzt is, hogy exigálják, az nem lehet; keménnyen

írtam Szemere László uramra , még kegyehned voluntlrjei

iránt is, mert azok kezdették.

Az gyalogságuak alkahnatossabb módját nem látom,

hanem mivel Csajági uram maga brigádája recrutait írja al-

kalmas progressusban lenni,meghattam: Baloghlstván men-

jenDívínhez, és Csajági uram maga lásson hozzá, mundírrul,

fegyverrül tett dispositióimot effectuálja ; és mivel 2210 recruta

esett brigádájához , — tbbb megvan mar felénél, az mint

írja, — azokuak csuportozásával kell az hidat és az Garam

berkét eroséteni, s úgy lehetne felváltása is az újvári prae

17»
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sidiumbul kijövöknek, kiknek helyében kellene menni Csa-

jági egyik brigádájának. De ehez több ész, mint его kell,

Bottyánnak fejiben nem fér. Darvas elöre megsíratja kenyerét ;

csak sopánkodás és másban való vétek-keresés lesz Darvas

uram provisiója. Hacsak vagy magam, vagy kegyelmed ott

nem leszünk, semmisem lesz. Itt is hasonló bajom van: mert

az Lubomirszky György, az Obezni(?) Arva körül berzen-

kedik hadával ; az némethez készül. Szepesben, igen féltem,

ott ne lepjék az városokon gyalogunkot, az kik hasonló ke-

nyeretlen boldogtalanságban vadnak; ott nemhogy nines,

hanem bogy suive nem megyen az szajokban. Az tôt nemes

penig azt bánja : széllel nem él az had. Nem tudok merre

fordúlnom; pénz, posztó, fegyver forog fejemben. Megval-

lom, hogy nem tudom : ha lehet-é csak gondolni is valami

módot az confusióktollálására; hanem az a consolátióm, hogy

magában szül az confusió jót

Kegyelmed írja az túlsó extremitast : Ötves uram penig

jó progressusát írja az Fejedelemnek. Az kegyelmed regi-

mentje Kassárul fei fog váltatni, de Újvárosi vagy 60 hajdu-

val ment bé ; jó lesz a Nyiren a hajdú, futósdit játszhatik. Ab-

rukhoz (Abrudbánya) hiába gynjtjük. Mikor a Mátrát a a

murányi hegyeket megraknám hajdúval : úgy, tunnám, nem

nyújtóznék német uram; de ha itt útat nyitunk, ott meg nem

akad. Úgy látom, minden dolgunkot az tábor-és füvellö-szal-

lasa az németnek választja el. Van hire: az claims felmegy.

s elmegy ; az bányákra mar csakpénzt, s nem élést hajtauak.

Elmegy bizony, el, de hova?. . . Dum humana deficiunt remedia.

Divina suecurrunt. Amen, ám úgy légyen! Én azonban ma-

radok kegyehnednek köteles attyafia, szolgája G. B.

Miklós m. k.

A level boritékán: Méltóságos Generális-Mare-

schallus Károly Sándor kedves oesérauramnak б kegyelmé-

nek. Károly. Р. H. Staffoeta.
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CXCIV.

Unghvár, 18. Martii 1709.

Méltóságos Generális-Maresallus,

kedves ocsémuram! Most veszem Károlybúl 14. költ

levelét kegyelmednek. Ertem az offerált generálisok iránt

való complementtimát kegyelmednek. Palocsai uram érde-

mét semmire sem kétlem : de jól tudja kegyelmed, micsuda

bajunk vala Bagosi promotiója miatt is, kit nehezen tudtam

eddig is maga ftistiben takarnom ; hogy most ismét kitakar-

juk azon tiizet : én nem javalhatom. Nem szükséges az pro-

motió az б kegyelme commandójához ; úgyis elbírhatja az

commandót mint brigadiros, ha ugy fog б Folségének tet-

szeni. Sem eröt, sem mást nem ad az titulus ; az hoi compe-

tentia sem lehet vêle, ottan; meglehet még az is, annak idei-

ben. Barkóczi Ferencz urain a nélkül is resolváltatott, és б

Folsége parancsolta б kegyelmének ott vàrni meg az regi-

mentet. En úgy irom, az mint értem; ail az fblséges Fejede-

lem kegyelmességében.

Az adjutant felmenetele, adja Isten, vihessen sokat vég-

hez ; elhiszem, az Bottyánnal nem gondol : de azt is elhiszem,

hogy Bottyán kevesebbet vêle, s csak várom mar lamen-

tatióját.

Kegyelmed regiment)et Kassárul visszabocsátani pa-

rancsoltam, hacsak az másik Lubomirszkinak — Györgynek

— mostani új lármája tartóztatását nem okozza.

E mellett, minthogy ott éri még, reménlem, levelem ke-

gyelmedet : Kmcsai ezere iránt való parancsolatját ô Folsé

gének reiterálom kegyelmednek ; parancsolta б Folsége : mar

emberit küldeném, az ki elhozza az beregi és ungi katona-

ságot. Disponáljon azért irántok kegyelmed, ne kellessék

adjntantomat fárasztanom érettek: hozzák által magok az

tisztek; és ha az vizek tartóztatják, legalább listájokot küldje

kezemhez kegyelmed: az heverököt lehessen itthon fel-
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szedni, — úgyis az kit kaphatnak Beregben, szedegetik

mar is.

Az Eötves Miklós uram kezénél lévô rezet assignáltam

vala, s írja, hogy kegyelmed valamely görögnek adatta.

elhiszem, abáért; örömest tudnám : mennyi ? hogy az mundír-

abának quottájában számlálhassam , úgy az karansebesi

abábul is mit hoztak el ? Igazíthassam el az tulsó hadak mun-

dírját is, mert Lónyai csak szélt jar; s bánnám az fogyat-

kozást. Ezzel maradok kegyelmednek köteles attyafia, szol-

gája G. B. Miklós m. k.

Legalól: Károli úrnak.

cxcv.

Méltóságos Generális-Marschallus, kedves ocsémuram!

Az elmúlt napokban, Munkácson létemben, követjeiket

küldvén hajdúvárosiak,memoriálejok által instáltanak, es úgy

ofiferálták magokat, hogy csak az commissariatusság juris-

dictiója obtingensek alkalmatosságával ne lenne rajtok : in-

kább készek magok mind fegyverben szolgálni, — egyszer-

smind emlékeztetvén a fólségesFejedelmet sengemet is: mi-

kép 6k a mostani haza tigye mellett megindított fegyyerke-

zésben legelsok voltak, a kik adstipuláltanak, és annak

promotiójában secundáltanak benuünket. Ofiferálván mago

kat, hogy azután is végig adózások helyében is hadakozni

fognak szünetlen, magok kültségekkel, együtt velünk, vérek

kiontásáig is, ha az szükség úgy hozná magával. Melly alá-

zatos instantiájokat , és hazafiúságos oblatiójokat, s ezen

fegyverkezésben elsö assistentiájokat magam fóladtam leg-

ottan az folséges Fejedelemnek, s reám bízta ö Folsége,

kegyes reflexióban vévén erga praemissa, hogy aliando bi-

zonyos jó állapotban venném ôket. Aminthogy elbocsájtot-

tam onnand vissza emlétett követjeket awal, hogy mind az
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városok részérôl, s mind az militiáérúl küldjenek hozzám

cum sufficienti plenipotentia két-két követet, és azok által

az reájok ' Patakon vetett obtingenseknek közöttek lett sub-

divisiója tabelláját küldjék meg; akarván mindazt kitanúl-

nom abbúl : kik állanak ki az hadban köznlök? (kiknek

azérí az onus alúl szabadoknak kellene lenni) s kik, és

mennyien laknak otthon? Consequenter, így illuminálódván,

tudhattam volna azt is collimálnom : mennyin állhatnak elô

tóbben fegyverhez; mert ez lévén az Fejedelem resolutiója,

hogy igenis méltó, az kik az hajduvárosok koztíl fegyver-

ben vannak, úgy mint más vármegyebéli vitézlô rend, im-

munitáltassék. De elgyüttenek ugyan követjeik cum plenipo

tentia, mindazáltal" el nem hozván az kivánt tabellát, kibül

köllett vólna státussokat kitanulnom; el nem tudtam dol-

gokat igazítanom, ¡6 Folségének is intentiója szerint. Hanem

csak ismét az hatszáz lovassal állának elô, hogy csak hadd

legyen б gondjok, mint fizetik? Ez penig mar tudva lett dol-

gok elöttem ; s kegyelmed elôtt lett végezésnél nem kell sem

több, sem jobb ahoz, kiben az vitézlô rendnek panassza

van, hogy 6k most is egyaránt fizetnek az heverokkel. Es

igy, hogy oblatiójok s az folséges Fejedelem resolutiója és

az szolgálóknak instantiája is meglehessen: tessék kegyel-

mednek közekben küldeni értelmes tiszteket, kik az pro-

portiójokat megvizsgálják fólvetéseknek, kik mi immunitál-

tattanak ? kiken mi s mennyi marad? és úgy, mint vehessék

hasznát országos szabadságrul írt articulusunknak ? dire-

málják, s adják opiniójokot, melly szerint tehessen б Folsége

resolutiót irántok. Ha penig elhitetheti kegyelmed velek,

hogy így is jól vannak: az is jó lesz. Mire mehet penig

kegyelmed a munkában? elvárom informatióját •; kivánván iu

reliquo, Isten éltesse szerencséssen sokáig kegyelmedet.

Unghvár, die 18. Martij, Anno 1709. Kegyelmednek kóte-

les szolgája, attyafia G. B. Miklós m. k.

A 1 ó 1 : Károli Sándor úrnak.

,-'
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CXCVI.

Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek.

Négy rendbeli leveleimre választ-adó levelit kegyel

mednek vettern, tudósítását értem. Azon négy regiment iránt,

mellyeknek egy része quártélyban, más része pediglen pos-

teriumban vagyon : tudniillik ezen magam ezere, Balog Ist-

vány, Ebeczky, és Somodié felöl, olly dispositiót tettem vala,

hogy, hacsak valami jeles próbát Bottyán uram instituálni

nem akar, vagy pediglen az ellenségnek arra való motussát

nem látja : quartélokban lívoket máskínt ki nem mozdítaná

magok státiójokbul, hogy egiszlen az katonaság ki ne fárad-

jon az szüntelen szolgálatban. Mar nem tudom mi okra való

nézve, azon dispositiómhoz magát nem alkalmaztatja neve-

zett generalis Bottyán uram : kiért újonnan is írtam az iránt

б kegyelmének ; reménlem, mar kigyelmetek is meg fogjak

látni. Nemes Hevesvármegyében subsistentiáját mi illeti ki-

gyelmeteknek : az iránt Patakon lítemkor títetett rendelis,nemes

commissariátusságnak igenis, vagyon hírivel ; azért azt nem

mondhatja a nemes vármegye, hogy csak magok hatalmával

beszállottak kigyelmetek, nevezetessen regiment felöl. Ge-

nerális-commissarius urammal még Patakon szóllottam, hogy

Heves vármegyében subsistentiája lígyen; mellyhez kipest

tett is dispositiót aziránt б kigyelme. Nagy-Hont vármegyé

ben 4000 forintnak mentöl hamarább való administrátiójárul

is lrtam, azzal reparálhassa magát kigyelmetek, minekelötte

kiszálljon az mezöre. Mindegyik dologban fogyatkozás ne

lígyen: mar teljes dispositióval Benyiczki Mártony vestiturae

commissarius uramat kiküldöttem az hadak kozé; ezen re-

gimentem iránt penig specialiter parancsoltam ö kigyelmé-

nek : azért Obrisbochmaster (fö-örmester) uram hozzám való

jövetellel ne is fárassza magát. A zászlók megkészültek.

iltesse az Úr-Isten sokáig jó egészségben kigyelmedet
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Ungvár, die 21. Martij, Anno 1709. Kegyelmednek szolgáló

jóakarója G. B. Miklós m. k.

Legalól: Géczy Gábor úrnak. (Egykorú másolat.)

CXCVII.

Szolgálok kegyelmednek.

Minthogy a nemes vármegyék által állítandó hajdúk

fegyverérül annak idejében kívántam provideálnom : a végre

feles-számu fegyvert idegen országbul, parolámra, erga infal-

libilem quantotius eorundem fiendam persolutíonem, kihozat-

tattam. Azomban az nemes vármegyéknek akár kész fegy-

vernek, akár peniglen a helyett députait készpénzbeli sub-

sidiumnak praestálása optiójára adatván, minémú rendelést

töttek légyen a Tiszán túlsó vármegyék, s kész fegyvert ad-é

maga hajdúinak, vagyis maga kapitányai kezéhez a helyett

députait pénzbeli subsidiumot administráltatnak ? nem tudom.

Kire való nézve íme acclusive megküldöm kegyelmednek

kapitány uraiméknak szólló leveleimet, kiket is kegyelmed

azonnal küldjön kezekhez. Megírtam, ha kész fegyver admi-

nistráltatík az nemes vármegyék által az hajdúknak: azeránt

tudosítsanak, mennyi fegyveres hajdú állíttatott elö, s mennyi

nem? Ha peniglen a helyett subrepartiált subsidiumnak ki-

szedése ö kegyelmeknek incumbál : mental hamarabb való

effectuatiójában serénykedvén, kegyelmed kezéhez küldeni

el ne mulassák ; kegyelmed peniglen azonnal hozzám admi

nistraba, hogy az creditorok assecurátiómhoz képest conten-

táltathassanak. Ezzel éltesse Istenjóegészségben kegyelme-

det. Unghvár, die 25. Martij 1709. Kegyelmednek jóakarója

G.B. Miklós т.к.

Kívül: Nemzetes vitézlo Eötvös Miklós vice-provin-

cialis-commissárius uramnak б kegyelmének.



- 266 —

cxcvin.

Szolgálok kegyelmednek.

Jóllehet elébbeni levelemben azt írtam vala kegyelmed

nek, hogyha subsidiaba fegyverpénznek collectatiója kegyel

mednek incumbál:21,211(?)mentülhamarább oszvegyújtvén,

kezemhez szolgálíatná kegyelmed, hasonlót nemes várme-

gyék kapitányinak is intimálván ; mindazáltal az badak szá-

mára való fegyvernek alkabnatosabb és szaporább szerzé-

sére nézve nemzetes vitézlo Englmajir Jakab uram fólséges

Fejedelem tetszésébul armaturae commissáriusnak decretál-

tatván, arra députait pènznek kezéhez való vétele is б ke-

gyelmére bízatott. Kihezképest kegyebned б kegyelme által

requiráltatván , eddig percipiált fegyverpénzt assignálja б

kegyelmének, és számot vetvén azon summábúl való pénz-

nek ekkoráig lött erogátió eránt, б kegyelmével quietáltassa

magát mostanában б kegyelme kezéhez adatott summárul.

A mennyi penig még restantiában volna az vármegyéknél,

nem külömben azt is, az kit netalán nemes vármegye föka-

pitányi percipiáltak, mentíühamarabb kezéhez venni, és ne-

vezett armaturae commissàrius uramnak erga quietantiam

administrálni el ne mulassa. Éltesse ezzel Isten jó egészség-

ben kegyelmedet. Ungvár, 30. Martij 1709. Kegyelmednek

jóakarója G. B. Miklós m. k.

Kívül: Nemzetes vitézlo Eötvös Miklós vice-provin-

ciális-commissarius uramnak б kegyelmének.

CXCIX.

Méltóságos Generális-Mareschallus, kedves ocsémuram !

Károlybúl 19. írott levelére kegyelmednek hogy ha-

lasztottam az választ, okozta rész szerint majd három héttúl
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fogva szunetlenfájdalma fejenmek,—kire nézve azon levél-

ben írott kegyelmed dialogussára nem felelhettem; rész sze-

rint peniglen indulágához képpest vártam második tudósi-

tását kegyelmednek, hogy tudhassam merre dirigálnom

levelemet. Az minthogy Hevesrfil 26. irott levelét vészem

kegyelmednek, kibtíl noha az árvizek akadállyát értem:

mindazáltal teljes bizodalommal vagyok, jó dispositiói sze-

rint kegyelmednek, vagy elébb, vagy utóbb, de jókor leszen

effectuatiója az foltert igyekezeteknek ; kiben ugyanis az

zsákok fognak legtöbbet segíthetni. Nines is mit írnom egye-

bet, hanem hogy dispositióit kegyelmednek javallom, s any-

nyival is jobban, az mennyivel távnlabbriil kíván kegyelmed

indúlni. Szent-Péteri uramnak, igenis, hasznát fogja kegyel

med vehetni; az minthogy, tudom, maga is óhajtva várta ke-

gyelmedet, azért, hogy az maga brigádájának rendben való

vételit ha csak kegyelmed nem segíti , hogy tantisper re-

trahálhassa valamiképpen a foldozni való regimenteket,

minthogy formaliter felvâltani azon regimenteket nem lehet.

Diák Ferencz uram regimentjét is a Szepességrül felváltani

parancsolná az fólséges Fejedelem: de semmi egyéb mód-

ját fel nem találharjuk, hanem" parancsolta ö Fólsége, hogy

kegyelmednek megírjam, hogy úgy igyekezzék kegyelmed

alkalmaztatni maga dispositióit : midön ideit s alkalmatossá-

gát látja kegyelmed (kiváltképpen talán megfordulva) lehetne

kegyelmednek az Ipoly mellékin megtelepíteni maga hadait,

és portázások által, mar az üdo kinyilásával, azon vigyázást az

mellyet az postírungokbúl observáltak, véghezyihetnének, és

azalatt Csáky Mihály uram regimentje, minthogy mar az rend

ben vétetett, — az mint Szent-Pétery uram írja — elmehetne

Deák Ferencz regimentjinek felváltására Szepesben ; és az

mely regimentek még öszve nem csináltattak, azokot vissza-

felé lehetne boesátani Szent-Péteri uram propositiója szerint,

hogy rendben vehesse 6ket,*és mindgyárt ismét rendben vé-

telek után odamehetnének, az hová kegyelmed szükséges-

nek rendelné. Bottyán uramnak hogy kegyelmed compla
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ceálhasson kivánságábaii, igen jókor esett az maga nékem

való írása is, melyben maga curáltatásáért Kassára kiván-

kozik ; az minthogy meg is irtam б kegyelméuek, hogy ke

gyelmednek felérkezésével fel fog б kegyelme Kassára jü-

hetni, várjon azért kegyelmed dispositiójátul, mikor jühessen

el. Es így, jóllehet a nélkul is, de mégis alkalmatossabban

folytathatja kegyelmed maga disposition , — mind Ebeczki,

mind Balogh István uraimék ad manus lévén kegyelmednek ;

és minthogy kegyelmednek ott ten való múlatását nem termi-

nálhatni, hanemha a szükség s az alkalmatosság hozza ma-

gával : elvárom tudósitását kegyelmednek, ha szükségesnek

itélné-é kegyelmed Bottyán uram eljüvetelével Andrásy

István uramat odaküldeni, avagy csak brigaderos uraimékra

hagyja kegyelmed akkor, az midon távozása torténnék ke

gyelmednek? Jóllehet mihent doctor Laagh uram mostani

kezdett curája alól felszabadít : mindgyárst megyek magam

is, mert Isten látja : mintha tövisen ülnék ; de annyira el-

bádgyadt az fejem, egy levelet sem olvashatok meg, káprázás

nélkül. Talán Isten megkonnyebbít ; csak egy hét alatt is

közelebb leszek kegyelmetekhez.—Az én becsületes nemes

regimentemnek könnyen elhiszem keményebb exactióját: de

annak bizony Darvas Ferencz az oka, az ki vagy maga sem

érti, vagy negligálja; jól informálja az vármegyét, és az ren-

detlenség hozza az nem akaratot, és az nem akarat az erôl-

tetést. Mindazáltal, szintén íigy vagyon az, mint az többi

hatalmában kegyelmednek; megköszönöm kegyelmednek

notabilis példával való büntetésit. Producálhatja Géczi Gábor

az én parancsolatomat, s útját mutatja a számadásának. En

ugyan azt tartom : könnyebb lesz az computusok által való

adjustatio, az restantiák exactiójánál. Az Tiszán tul való

hadaknak nem tudom mi okon kívánhatná kegyelmed innend

az assignátiókat : mert egyenlo szaporáját látom innen is az

pénznek; és jóllehet csakszáz forint sincsen az cassában, az

ki assignálva nem vólna, mert egyszersmind designáltatott

az egész pénz mindenfelé: de még csak az harinadát sem

f
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tudják megvemii az hadak. Megválik, mire fognak az cassi-

rerek mehetni. Lónyai uramot éppen most expediálom ; nem

tudtam eddig elékeríteni. Egyenessen Egerben fog innen

menni, ott az abat veszi kézhez, es azért megyen kegyel-

medhez is, hogy az Tiszán tul való had mundírjának szüksé-

git vehesse rendben : minthogy Szent-Péteri uram brigádá-

jának, és az Tiszán tul való hadnak mnndírozása, kire mu-

tata ugyan az Fejedelemnek valamely jegyzésit, de az csak

az gyalogság iránt van, — örömest az iránt is vennék infor-

matiót, ne lenne fogyatkozás. Eltesse ezzel Isten sokáig jó

egészségben kegyelmedct, kiváuom. Unghvár, die 5. Aprilia

1709. Kegyelmednek kötelessen szolgáló attyafia G. B.

Miklós m. k.

A levél borítékán: Méltóságos Generális-Mare-

schallus Károly Sándor kedves ócsémuramnak ó kegyel-

mének. Heves. P. H.

CC.

Méltóságos Generális-Mareschallus, kedves oesémuram !

Az Tiszán túli hadak mundírjának jó rendben való víte-

lére nézve Lónyay Ferencz vestiturae commissarius uramot

magamhoz hívattarván, aziránt tett dispositiómat boségessen

elméjére adtam, s irás szerint való instructiómmal annakfoly-

tatására el is boesátottam ôkegyelmét. Recruta-hajduk mun-

dírungjának csináltatása azon nemes vármegyéknek, mely-

lyekbñl exurgálnak, incumbál ; az tobb hadak ruházatjának

készétetésében peniglen mind módot mutattam, mind penig-

len a végre 6000 forintot is Szabolcs vármegye obtingensé-

bñl assignáltam б kegyelmének. Azon hadak mundírja fo-

fyatkozásinak honnan való kitelésérííl is dispositiót tettem.

!s mivel posztó o kegyelme kezénél ninesen : Benyiczky

Mártonnak intimáltam, requisitiójára, azon szükségre való
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posztót administraba Ö kegyelme kezéhez; kit is pro ulte-

riori directione sui kivántam értésére adnom kegyelmednek.

Maradván ezzel is, Dubrincs, 6, Aprilis 1709. kegyelmed

nek köteles szolgája, attyafia Gr. B. Miklós m. k.

Kívnl: Méltóságos Generális-Mareschallus Károlyi

Sándor kedves ocsémuramnak б kegyelmének. Heves. P. H.

CGI.

Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmednek.

Nem kétlem, kegyelmed mar nem messze van ; Buják

táján gondolom kegyelmedet lenni. En azért gyiittem erre ,

bogy gondolám : az bányavárosokra megy az ellenség. En

innen az útját, s kegyelmed onnan az hátátjól érhetnok. Mar

kegyelmed, hacsak egy nap is, múlasson Fülek vagy Szé-

csén mellett, — az ott való hadakkal conjungálja magát; éa

magam is mindgyárst megyek kegyelmetek kozé. Ezzel

maradok kegyelmednek köteles jóakaró szolgája Gr. B.

Miklós m. k.

Kívnl: Méltóságos urnak, tekintetes nagyságos Ká-

rolyi Sándor uramnak, nemes Szathmár vármegyének fóis-

pánjának, méltóságos Fejedelem gyenerálissának, nekem

jóakaró uramnak ó kegyelmének. P. H. *)

CCII.

Ungvár, 15. Aprilis 1709.

Méltóságos G-enerális-Mareschallus,

kedves ocsémuram! Utolsó levelébul kegyelmednek

örömmel értem indulását. De 11. írja Bottyán : Mocsonoknál

*) Edatumtalan levél az 1709-ikiek közt van: de bizonyáral707

elöttrSl (tan 1703-ból) való, mint Rákóczinak „méltóságos" czíme bi-

zonyítja. T. K.
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sánczol az német, s az vizet nem járhatni. Azt irja : sem

szalma, sem fu, — az Isteuért, disponáljak ! Ha Szent-György

nem disponál, én nem nevelek fiivet. *) Megírtam neki : ke-

gyelmed dispositiójátul várjon, és ha füvellésnek gyün ideje,

úgy gondolnám, hogy Balogh maga brigádájával Losoncz

körül, Ebeczki Szécsényen alól, Szent-Péteri Hatvan tajan

verné az füvello-táborát, kiki maga brigádájával. Az Feje-

delemnek is úgy vala tetszése : mert hertelen összemennyi

sem jó, sem lehet, csak az provisióra nézve is. Azalatt talám

talpra kapok mostani hevertembul, s megyek. Csáki uram

próbának induit, eddig elvált kezdeti ; segítené az útját ke-

gyelmednek. Maga Breznyónak ment. Babocsai Arvának vi-

szen élést. Pápai tegnap vala nálom; jól induit ott az dolog.

Ezzel maradok kegyelmednek köteles szolgája, attyafia

G. B. Miklós m. k.

Leglól: Károli.

ССШ.

Unghvár, 19. Aprilis, 1709.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémuram! Hevesbúl 8. és 10. költ leveleit

kegyelmednek egyszersmind vettern; s jóllehet 8. írja ke-

gyelmed az rácz eilen való indulását : de mivel 10. ismég

Hevesbúl lrja válaszomot elvárni, itélem azon rácz hír elmú-

lását. Jó dispositióit azonban az provisiók iránt értem ke -

gyelmednek; de jól fejezi bé kegyelmed leveleben, hogy ne-

hezebb az bévitele, s mar annyival is nehezebb lesz, hogy

nemcsak Mocsonoknál az sánczot vetteti Hartleben : de Esz-

tergamnál is talám elkészült eddig az hídja, — ésValus Su-

ránban akar szállani, kire mar valami gyalog is ment az

bányákrul. Mindazáltal fata viam invenient.

*) Czélzás az april 24-kére esö Szent-György napjára.
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Az Pest vármegyebelieknek hogy semmi intimátiójok

nem volt, nem én vétkem ; de ugy látom : mint az sok baba

köztaz gyermekis elvész: azsok dicasterium között az com-

putusok csak akkor kedvessek, mikor az vármegyéknek hasz-

nossak. Talám még jobb volna: senkise tudná, 8 neis em-

legetné, ki mit adott? hanem csak Isten-igazában, kitül mi

lehet. Csudállom, hogy az Tiszántúl való provisión busul

kegyelmed; ott dixit, et facta sunt. Ott Ötvös kovácsolja,

Nyúzó nyúzza, Károlyi nem károlja, s más sem panaszolja :

sôt egyik másiknak az szekerit tolja. De Bottyán, Darvas,

Nógrád, és az Medves-alja, — az czinegeszót is ordításnak

hallja; minden szó panasszát az világ meghallja, jotta-irá-

somat omegának valija.

Az hódoltaknak adott protectiómot, elhiszem, látta ke

gyelmed: de az protectio nem az dispositiók, hanem kárté-

kony excessusok eilen szokott lenni. Qui dat legem, potest

et tollere. Nem örökös-level az protectio, hanem midön mar

sem ideje, sem szüksége nem vala , ûgy emlékezem, Rima-

Szombatban engedtem meg kiteleléseket házoknál ; nem is

tudom mit vétettem vele, jobb-é, hogy most ennyi kenyér-

rel, pénzzel segét: mintsem exulans-portiót praetendált volna

az is. Legalább abban bizonyos vagyok : protectiójokot nem

vásárlották bennem. Akkor úgy láttam jónak, most igy.

Az ráczkeviek az hajdú-pénz adása iránt azelútt vet

tern az vármegye levelét is ; kire nézve mar is resolváltam,

s Csajáginak committáltam, de árát nem szabtam ; 6k lássák

in praesentia comitatus.

Az Tiszán tul való fegyverpénzzel rosszúl biztat Ötvös

uram ; ökörert fegyvert nem adnak, mindazáltal a mit sze-

rezhettem, abbul által is rendeltem; messzirül gyün az.

Fegyverben nem lesz fogyatkozás : csak az iidöben ne le-

gyen, mert mar Junius végére várok csak fegyvert, s nem

elöbb. Nehéz a vasar pénzetlenül. Valahol mit kaphattam,

elsöben is arra fordétottam. Mi az fegyvert esztendöre kel-

lene elôre szerezni; nem lehet azt egyszersmind, vetnyi is,
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aratnyi is. De az mint az hajdúk szaporodását értem,

hiszem latent, nem lesz ollyan igen nagy fogyatkozásunk,

raert mar 8000 aczél s kész fegyverem van ; csak az tabellá-

kot várom, s mundír késztiletit.

Az Dunántúl nem tudom mi hirei vadnak kegyelmednek ?

Antal úr írja nekem, hogyBolfordot*) elfogták, másfélszázod

magával veszett vígyázatlanságátul ; azt revancsírozni ment

Csíkvárhoz, ostrommal vette meg. Semmi rosszat nem ir, ha-

nem hogy munitióbúl egésszen kifogyott, kinek ha módját

tanálhatná kegyelmed : Egerbííl port és ólmot küldeni igen-

igen szükséges volna, s könnyü is volna prófunt ala hajtani

jó egynehány kocsit, estve megrakni porral s ólommal, vir-

radtig az pusztán elmenne ; Foldvár tajan általviuné azt Kis

Péter minden ceremonia nélktil.

En mar harmadnap alatt elvégzem curámot, és az jövö

béten okvetetlen megindulok Kassára, onnan tovább, az hova

az szükség hozza. Ezzel maradok kegyelmednek köteles

attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

Vas Miklósrul írnak Újvárbul; kegyelmed fogatta meg:

szabadulását relegáltam kegyelmed informátiójára. Az rabo-

kotvalamimódon ki kellenék bozatni,— inkább Egerben iga-

zodhatik el dolgok. Kapik, Stupanszki s a többi.

A levél borítékán: Méltóságos Generális-Mare-

schallus Károlyi Sándor kedves ocsémuramnak б kegyel-

raének, Szécsénbeu. P. H. Másik felöl Károlyi kezével :

Die 1. Maji redditae in Saág (Ipoly-Ság) 1709.

CCIV.

Méltóságos GeneralisCampi Mareschallus, kedves ocsémuram !

Mivel tekéntetes nagyságos Palocsai György uram re-

signátiója alkalmatosságával az ó kegyelme reguláris lovas

*) Bolford, tulajdouképen Wollfart Ádám kurucz ezredest.

Tlialy: .Kákóiíi Tur." II. k«. 18
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regimentit fblséges Fejedelem kegyelmes urunk б Folsége,

méltóságos gróff iffiabbak Barkóczi Ferencz uramnak ó ke-

gyelmének kegyelmessen conferálta; melly regimentuek

keze ala való vítelére menvén, elsôben is kegyelmednél ma-

gát béjelenti, — kihezképpest így értvén általam kegyelmed

az б Folsége tetszését és parancsolatját : az regiment eleiben

való helyheztetésérül , és suo modo való instelláltatásárúl

disponálni tessék kegyelmednek ; maradván ezzel is , Kassa,

2-a Junij 1709. kegyelmednek kötöles szolgája, attyafia

G. B. Miklós m. k.

Alól: Méltóságos Generalis Campi-Mareschallus Ká-

rolyi Sándor uramnak.

CCV.

Méltóságos Generális-Mareschallus, kedves ocsémuram !

Emlékezhetik kegyelmed, Patakon létemkor az hajdú-

városok ezere dolga általam kegyelmedre relegáltatott, szó-

val mondottam vala : mintsem más regimentet tartsanak

quártélyul az városokjobb magoké rendoltessék oda. Mint-

hogy penig az badak brigádákra való subdivisiója alkalma-

tosságával Palocsay uram regimentje Babocsay nram brigá-

dájához rendoltetett, ellenben Szemere László uram kegyel

med corpussához esik : tudom, úgy mint brigadírosra lészen

szüksége б kegyelmére kegyelmednek ; mire nézve kegyel

med emlétett Palocsay uram regimentet orderezze ide által,

ellenben penig Szemere uram is innét általmenvén, (véghez-

viheti Szent-Péteri uram nemes Heves vármegyével, Besse-

nyei ezerével a Tiszaoldalon való vigyázást), a melly regi

ment most a hajdú-városokon vagyon, azt kegyelmed szál-

lítsa Palocsay regimentje helyében, és az hajdú-városokon

az magok regimentje lehet. Ezzel maradok, Unghvár, 6. Junij
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1709. kegyelmednek kötelessen szolgáló attyafia G. В.

Miklós m. к.

Az kegyelmed levelét megküldték, kiben kegyelmed

irja nekik, hogy hiában relegálom kegyelmedre ököt, ha nem

disponálok directe. Tme az dispositió, de nem tudom az ha-

dak státusához képpest meglehet-é? Irtam errúl az folséges

Fejedelemnek is.

Azt írják Újvárbúl: takaroszik 12000 (uémet) Pozsony

s Rajka felé, mert Olaszországra meuuek. Ime az acclusa.

Alól: M. Gr. Károlyi uramnak.

CCVI.

Jósván, 29. Angustí, 1709.

MéltóságosGenerális-Mareschallus, kedves ocsémuram!

Ezennel veszem 26. költ levelét kegyelmednek. Isten

megmntatta ott is, s itt is az szerencsét, s másszorra hallasz-

totta. Pálfi megértvén az hadaknak mind iminnen, mind amon-

nan való megtérésit,meglibbentvala Divinnél; intercipiálván

Haisternek ésEbergényinek irott leveleit,amanuakírja, hogy

ha mar visszaindult, ott várja meg, és Szécsénhez megyen

eleiben;Ebergényinek : ne féljen míg itt járok én, és ha nem

állhatja, szálljon Rosenberghez, ott megsegéthetí. Látván,

hiában várom elindnlását: mentem 21. az hadak kozé, talá-

lám Füleknél Ebeczkit 3 regimenttel, egynek sem sok. Haj-

nácskohez mentem étczakára. Vii-radtíg, oly liiszemmel, hogy

engem ott tanál:rajta gyütt Pálfi, oly sebessen, hogy ha nem

küldtem volna az Ipolyhoz vigyázó seregeket, egészlen con-

fundálta volna ; de amazokban akadván, ezek az puskázásra

recoligálhatták magokot, nyomúltak felém csendessen. Meg-

tndván Pálfi az raboktul Hajnácskonél táborral hogy mar

18*
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létemet : megfordúlt. Miiidenütt untalau nyoniában küldvén,

csipkedték, s mindeu porta szerencsével tért meg ; ó sem

múlatott, az nap étczakával visszatért lyukában. 23. az mo-

zsárjait visszaküldte Gyetvátúl, kiket addig hozatott vala,

talám azért, hogy Csajági akkor érkezett az gyaloggal hoz-

zára, kinek hire jobb volt s több volt magánál. 25. miud ra-

kásra gynjtöttem elómben az hadat, ki hol volt ; kire az nap

sánczolni kezdett. Etczaka látom én, hogy non potera a nya-

kában raenui,— széllyelküldtem az hadat, kit Bajnócz s Tu-

róczuak, kit Morvának, Pozsonnak ; zászló számát, nem hadát

néztem. Magara cum floribus indúltam Szepesre, hogy Lip-

tónak megyek. Azon egész éjjel lovahátán íílt Pálfi, s reg-

gel 26. visszament egésszen Vigíes felé. Azalatt Ebergényi

is, tudjamitiïlfélt? pusztán-hadták egésszen az liptai sánczo-

kot, és Rosenberghez szállott, s ott, hallom, sánczolja, roa-

gát. En is azért mar itt megbuktam, míg hírem gyiin Pálfi

tovàbb való motnssának: Liptónak megyen-é, vagy hova

fordúl V De talám ismét posituráiba teszi magát. Mivel Haiater

ismét újrakezdette operatióit, és Simonytornyát megszállotta:

mar mint van dolgok? van tiz napja hogy nem tudom, s ha-

csak nem revocáljuk Haistert : mar nem is bízom hozzájok,

nagy lelkem-fájdalmával.

Az 3 regimentrul írtaz íolséges Fejedelem is ; igeu-igeii

jó helyre gyünnek Miskolczhoz , mindgyárst eleikben kiü-

dök, azalatt gyün hírem az ellenségriíl is, s oda fordítom az

hová illik, onnau. Mihez kezdjek? nem tudom, inert csak

naprúl napra való keuyerünksincseu,nemhogyoperatiókhoz.

Sir a lélek bennem; széltiben hódol Nógrád, s appellál ha

kérek ; az uémettñl fél, azért velünk nem gondol. Gömör-

nek emberségét raegette az rozsda, mert vasbúl állott; az

többit az exulans emészti. Csak az jó Isten tart beunünköt.

En, hitemre, mar kifáradok mindenbííl, mert egészségem siuca.

Ezzel maradok kegyelmednek köteles attyafia, szolgája

G. B. Miklós m. k.
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A levélbe tett kiilön papi rosón: P. S. Szögedi Ig-

nácz több társaival együtt Liptóban hitetleníü elpártolt, még

egy cancellistámot is, Bivolínyit, rabúl vitte az ellenséghez.

LiptóbúlPálffi mellé csapta magát. Ez elmvtlt péntekenaz gácsi

gyalogporta Divínnél Újkéri nevfí egyik hadnagygyal együtt

elfogta. Isten uem szenvedte sokáig liitetlenségét , elnrált

hétfftn mind az kettönek lett executiója ; a pataki sententiát

el nem kerñlhették. *)

CCVII.

Rahónál, 23. 7-bris 1709.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémuram! 16. költ levelét kegyelmednek ve-

szem ; kibñl valóban elég iVjságot olvasok az arnótok indulá-

sárúl, csakhogy nem szeretem, hogy csak Pápaival bizonyít

kegyelmed, és hogy kellett Boszniábúl indíilniok. Hacsak

quártélyt csinálni gyünnének is : jókor volna ; s iigy látom,

volna mindkettnnknek szükségünk, ha más csinálna nekünk

is quártélyt. Mert az én németem csak fftlel, mint az medve

az lyukban. Liptóban kicsalhatnánk, ha azt nem hiuném : б

akar oda csalni, mert csak hol fellyebb, s hol hátrább száll.

à^Iost is ismét bészállott volt az szent-péterí sánczban gya-

logjával: ismét csak bloquáda-formában vetettem lovassal;

megint érte ment, Rosenberghez vitte.

Breznyót is bloquáltatom Andrássi Pállal az hegyekbííl ;

Beszterczéig hódúl neki az Garam melléki, csak elállja. In

nen penig mi kívúl s ö belöl vágatta bé az hegyeket; oHais-

*) Mind Szegedi Ignácz mind Újkéri János az 1708 végén Sáros-

Patakon honárulásért lefejezett Bezerédi Imre és Bottka Ádám szintén

halálra itélt, de megkegyelmezett büntársai voltak. Most mindaketto

újabb árulásba esvén, Hajnácskovárában fejök vétetett.
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tert, s rai Isten itíletit várjuk, az б fejire. Még ugyan nines

hírem Haisterrúl, Lauem az mint minapiban irtam : Gútához

ment valami, s Tatánál is van valami ; az többi, elhiszem, ker-

gelödzik tul szegényekkel, kiknek egyedül az Isten oltalmok

mar.*) Istennek hala, Osajági szerencsésseu ment által Grara-

mon, Daniel úr is megtért az maradékkal Széesén felé.

Ebeczki még oda van az késérokkel ; ha ugyan látom : aligna

valamihez nem fogok, ha Bottyán is felérkezhetnék az ráez-

rúl, kire minap küldött, s maga fekszik, s én is megiut sántá-

lok az nedves üdóben. De bezzeg rosz az , hogy Egerben, s

még az várban is, bent az pestis formaliter. Mind Gyöngyö-

sön, Miskolczon, Csáton, smásutt, s márFüleken is igenkez-

dettekhalni; még ugyan Füleken nemgugának mondják : de

igen félek rajta, közikben ne hasson az hadaknak is. Ezzel

maradok kegyelmednek köteles attyafia, szolgaja Gh B. Mik-

lós m. k.

A 1 ó 1 : Károli ùrnak.

CCVIII.

Tornalja, 24. 7-bris 1709.

Méltóságos generalis,

kedves oesémuram! Ujounau adom tudtára kegyelmed

nek: peractis rebus Transdanubium, elindúlt erre Haister.

Antal irja az BakonbtU 14. hogy négy regimenttel induit

Haister, az erdélyivel (erdélyi némettel) megegyezve, meg-

lopni Ûjvart. Tegnapelûtt penig Esztergamtul, tul Visegrádhoz

szállott lovassának — mondják — része, nem tudom , csak

részinek tarrják-é azon négy regimentet? vagy annak része ?

Munitióért — mondják — ment ; elválik. Bottyán haldok-

*) Eszterházy Antalékat érti, a kiket Dunántúl ekkor Heister szo-

rongatott.
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lik.*) Üánieluek liattam: sántáljon Eger fêlé, s az mint az

pestis engedi, provideáljon az Csajágitúl elmaradtgyalogbùl;

csak Prényi regimentje, az többi botos recruta.

Maris felesenelállottak szegényAntalmellôl, magaisfél az

ölestül s bletéstül : mert az veszprémi tiszteketEckstaint, Feke-

teIstváut,Lukát melyiket, mind megölette Haister. Repraessa-

liát kérnek, hogy tétessek ; nyúzuám, ha volna kit! Aniótot

s agyiït kér Antal : mert nem tud merre szaladni erre altal,

azért rajta-menne örömöst az postírungon; igazán, szegény

martyr patriae et libertatis, ш tantis extremitatibus ; csak ke-

vesed magával bújkál szegény, Isten csudája, ha megmarad.

No most mi is ketten két felôl majd rajta lesziink!

Arvábau is van lármája Andrássi Istvánnak, de Pálfi

csak fülel még; majd elválik, ha együvé gyülnek-é, vagy

együtt kezdik két felôl? Isten s az tidô jót tesz velünk. Nem

hagy Isten, csak jól bízzunk! Ezzel maradok kegyelmednek

köteles attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

Alól: Károlinak.

CCIX.

Tornalja, 30. 7-bris 1709.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémuram! 3 levelét hozzák kegyelmednek.

Szluhának ma küldém az acclusát ; másikban írja kegyel-

med, Barát mondja: pestis van Haister táborában; itt mond-

ják: Erdélyben van; mégis utolsóban írja kegyelmed indu-

lását az erdélyinek. Itt Zsilízhez gyütt Eugenius regimentje,

hallom : az bányáknak induit Pálfihoz , azonkívñl az Vágot

*) Meghalt September 27-én, örsi pusztánlévo táborában, Tama

vize mellett.
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líuiázta; más rendbeli egyébuek még nines hire. Eu Szepest

féltera, kirríl az raiut lehet provideálok, et faciam quod po-

tero ; de úgy látom : egyenlö uyavolyánk vau, és egyenlö aka-

ratimk. Ugyan e telen talám meg nem öl mar sem pestis, sem

német, ha megrivaszt is til-tul beunünköt. Nines ollyas más

partieuláritásom. Az Duuántúl 18. írja Autal, szegéuy: vagy

segítsük, vagy hozzuk által. Isteutehet jót szegényuyel! la

ten bar hozná az órát ; talám azt is az pestis ha kongatja,

mert mi nem. Ezzel maradok kegyelmednek köteles attyafia,

szolgája G. B. Miklós m. k.

ccx.

Méltóságos Generális-Mareschallus, kedves Ocsémuram !

Brigadíros Szemere László, és Colonellus Bessenyei

uramék regimeutjei a Szepességre lévén commandírozva,

holmi kigondolt praetextusok alatt igen haza-oszlottak;a kik

még megmaradtak, azok is kóvetet küldöttek hozzám ide :

adjak engedelmet a többi után való hazamenetelre ; mellyet

szintén itt létében folséges Fejedelemnek repraesentáltam

ö Folségének, de igen resentiálta, s parancsolta б Folsége :

disponáljak az eloszlottak oszvehajtásárul. Kihezképpest

kívántam kegyelmednek praesentibus értésére adnom, tegyen

olly dispositiót, hogy említctt regimentbeli eloszlott hadak

mentûlhamarébb regimeutek utáu hajtassanak; példájúl pe

nig б Folsége paranesolia, hogy az olly szabad oszlástúl

elszoktassanak : az szbkevény-tisztek közül akasztasson fel

kegyelmed, niivel a miátt uagy hátramaradást szeuved az

haza szolgálatja, Maradván ezzel, Unghvái-, 11-a 8-bris 1709.

kegyelmednek köteles szolgája, attyafia. (Az aláirás elmaradt.)

Alól: M. Gr. Károlyi Sándor iu*nak.
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CCXI.

Unghvár, 18. 8-bris 1709.

Méltóságos Greuerális-Mareschallus,

kedves ocsénmram ! Tudom, tudja kegyelmed miért da-

tálok innen; az minthogy nohakét nap alatt elakarok indúl-

nora közellyebb az hadakhoz : mindazáltal értettem folsé-

ges Fejedelemtííl, kegyelmednek in casu necessitatis velem

szemben léte szükséges lészen ; s máskínt is , ha az ellenség

raotussa ñgy hozná magával, személlye vagy hada is succur-

rálhat az szükségnek.

Kire nézve kivántam kegyelmednek értésére aduom

recenter való constitutióját az dolgoknak, et quidem breviter

deducendo. Minap Eugenias regimentje általjovén az Dunán

Zsilízhez, az újvári provisio-hordást akarta impediálni, s el-

liánta leseit. El is nyerte gyalogja szekereinknek egy részit

Csúznál; s az egyik lovas lesse kimutatta magát, kit Balogh

Istvány és Réteiék, Istennek hala, oly szaporán körnlvettek,

пега bocsátták másik lesre, 200 néraetnél többet raktak ha-

lomban, s 35 rabot az javában vittek bé Újvárban; ott hadta

az szekerét s lessét a többi, sment Nyitrához. Azalatt Haisz-

ter nyoraban, több hírrel mint néppel , Esztergamnál általta-

karodik; gondolom az hírek combinatiójábul, másfélezernél

nem több. Két regiment lovassa, s egy battalion gyalogja, 5

ágyú vele, kit öregnek írnak. Eugenius maradíka, és 3 bata-

lion Zsilíztííl eleiben ment, azokkal dobolt vissza Zsilízhez.

Azonnal Pálfi béküldte Beszterczére gyalogját, lovassával

lement Szent-Kereszt felé , elhiszem, Haiszterhez. Es így 7

regiment lesz mar lovas együtt; nem hiszem, 3000 lovasnál

tehessen többet. Ennek hire indúl Kecskemétnek , Szécsén-

nek, Gácsnak, Miskolcznak, Szepesnek, Kassának, Eger-

nek: szállja meg Ujvárt. En azt tartom, Ujvárt koruyékezi,

s szorossab bloquadában veszi, s azmie attúl megmarad: bo-

csárja az liptaival Szepesnek. Erre nézve ma küldtera orde
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rimet, — mivel Balogh István mégis odaszorúlt Újvárhoz :

Ebeczkit kegyelmed hada-félével bocsássa Daniel uram há-

tában Haisteniek ; impediálják kétfelíü, az mint lehet And-

rásiék üssenek bé Liptóban, Babocsai Rahótul, Urban Brez-

nyótúl ; egyezzenek megBeszterczénél: haddkapjonlegalább

két-háromfelé az eb. Ha penig vagy Szécsénnek vagy Eger-

nek megyen: kornyékezzék az mint lebet, smindgyárstmeg-

irom kegyelmednek. Hétfon Enyiczkéremegyek.Esmaradok

kegyelmednek köteles attyafia, szolgája G. B. Miklós m. к

Diák Ferencz (hada) széltoszlott. Máriásinak is irtam ;

de bar kegyelmed is hajtatná azokot is, Szemere s Bese-

nyeit is.

Külön papiroson: P. S. Mar elvégezése után leve-

lemnek veszem 13. költ levelét Eszterházy Daniel nramnak,

kiben irja: 12-én vetett 2 hidat Haiszter Varad és Kánó ko-

zött, Ûj-Barson alól, s magátíü szállott eleiben 12 compánia

lovas s talám 2000 gyaloggal 5 öreg és 8 kis agyúja s 4 mo-

zsárja. Ott elvárja, elhiszem, Pálfit, az ki 12. ment Bucsa

felé Szent-Keresztnek, 15-ta megegyezhetett; elválik, ha Új-

vár vagy Gács lesz eszében '? Ha Gácsnak gyiln, meghad-

tam: egy részivel az hadnak megéje maradjon, Ebeczki

penig az kegyelmed hadaival elötte gyäjön fei az rahói tá-

boromhoz. Ha Gácsot megveszi, elhiszem, kergelödzni fog ;

jó volna talám akkor, ha kegyelmed felgyünne , mert rebus

confusis is nehéz az dolog osztán. Most ugyan bagázsiastúl

van, nem nyargalhat, ha általgyün is.

CCXH.

Unghvár, 21. 8-bris 1709.

Méltósagos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémuram ! Nem kétlem, verte ezelíítti levele-

met kegyelmed, melyben az ellenség constitutióját megírtam
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kegyelmednek; s 110ha azulta semmi particuláris hirem iiem

érkezett, miólta Pálfi megegyezett Haiszterrel: mindazâltal

szükségesnek látván az hadak kozé való kozelétésemet, in-

dulóbanvagyok;sezen oraban veszem azfólséges Fejedelem

parancsolatját, melybenGrács ésEgeriránt, az nehézágyúkra

nézve, kiketHaisternéllenni íruak, parancsol singulariter; s adja

oFolségeértésemre azt is, bogy kegyelmednek is parancsolt,

iu casum necessitatis való feljövetele iránt kegyelmednek.

Hozzák azonban Géczi Zsigmond levelét is, melybeu

írja, bogy mar Nógrádot elhányatván (kérdetlen, maris félel-

meket jegyzi), neki committálta vala Daniel úr Szécsénnek

is elbányását : de mivel oly hírek érkezett, hogy másfelé

venué útját (merre? neni irja), azért suspendáltatott ; mind-

azáltal Korponai rabsagábul most szabadúlváu, azt mondja:

conjuuctiójok Pálfinak Haiszterrel oly instructióval vagyon,

bogy elosszór Ujvár korííl az takarmánt s készétett szénájo-

kot felégessék, s azután általjovén az Graramon, Szécsény,

Gács, s Bima-Szombatig vesse liniáját. Pozsonban penig

Miskolczot emlegette Haiszter. Ut-ut sit.

G-ondolkodtam rajta,mennél távullyabb megyek kegyel-

medtííl, annálkésedelmessebbleszcommunicátiónk; es mar in

confusionem esendô dolgainknak nehezebb orvoslására ke-

gyelmed tölem várván, s én bizonyos abban nem levin, mit

s mikínt cselekedhetik kegyelmed ? fallibilis opiniómra ren-

delhetem díspositióimot. Kire nézve igen jónak és sztiksé-

gesnek itélném, ha kegyelmeddel praevie conferálhatnék ; az

mint is, mivel még Kassáu de necesse kell múlatnom, az jövö

csütörtökön kimegyek Enyiczkére, az ki esik 24. Holnap,

elhiszem, veszi ezen levelemet kegyelmed, és két nap postan

odagyübetne kegyelmed hozzám : addig bizonyossan kimu-

tatja foga-fehérét Haiszter, és igy communicatis consiliis

abutrinque kormányozhatjuk az dolgokot, s meg nem csalat-

kozunkimmagiiiativaopinióiuktúl. Kérem azért, s várom is szi-

vessen kegyelmedet, s el sem megyek Enyiczkérül, mígvagy

magát, vagy válosszát kegyelmednek nem veszem. Most azért
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pro directione csak azt akarom értésére adnom kegyelmed-

nek, hogy Kassára Bagosi uramot destinálta az Fejedelem

gyalogsággal, s oda uiucs is innen gyaloguuk , hanem ke-

gyelmedtïil. Egerben Prényi regimentje egésszen bemeh et ;

Gácsot demoliálni parancsolja. Eu, hitemre vallom, mind

könnyebb s mind méltóbb volna az Ipolymellékirül elnyom-

nunk Pálfit, mint mikor az Vag mellöl elnyománk; csak

kapdoznánk oly szivessen rajta, s felejtenénk az quártélyt.

Mert ugyauis, ha Nógrádbul kiszoruluuk : az pestis és éhség

között nines mit örtllnilnk quártélyunknak. Ez, uram, mind is

7 regiment lovas; bizony nines 4000 az gyalogja, mar csak

semmi, ha van is, télben ; ugyan nagy ostora lesz Istennek,

ha szétgázol bennünköt. S várok minden jót kegyelmeddel

való szembenlételembül. Maradván kegyelmednek köteles

attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

Ha csütörtökre nem érkezhetnék kegyelmed : pinteken

is elvárom Enyiczkén.

A levél borítékán: Méltósagos Generalis Campi-

Mareschallus Károlyi Sándor kedves oesémuramnak б ke-

gyelmének, Károly. P. H.

CCXIII.

Enyiczke, 28.8-bris 1709.

Méltósagos Generális-Mareschallus,

kedves oesémuram ! Még Unghvárrúl eljövetelem elñtt

küldöttem postan pecsétemmel egy karabílyosomot kegyel-

medhez curírképpen Munkács felé, kiben kértem kegyelme-

det, hogy ide Enyiczkére hozzám gyünni postan ne késsék ;

és még ez elmúlt péutektul fogva várám cum summa impa-

tientia kegyelmedet. Azértis 21. költ levelére nem is irtam
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kegyelmednek váloszt: reménlettem óránként kegyelmedet,

hogy tudhassuk magunkot scienter segéteni. Irja ugyan ke-

gyelraed : ez idén nines mitiil tartani ; igaz is, ha hadunk con-

fusiója, tiszteinknek elégteleusége nem volna. De ha nekem

(kell) közikben keverednem most, kegyelmednél, elhiszem, б

Folségétííl is tudva levó okokra nézve : úgy látoni, kegyel-

med is elkésvén, félek rajta , az occasio útat ne nyisson az

ellenséguek.

íme, miesnda coustitutiókban van az ellenség dolga:

meglátja az acclusábúl kegyelmed. Mar gyalogjának mo-

tussa váloszrja : vagy Gácsnál, vagy Liptóbau üti ki magát ;

de az csak való dolog, mar bagázsiáit Tornara küldvéu ha

dunk: ha Rimaszombatnak oly sebtiben megyen mostani

heverése után Haiszter, s nem is hadgya megüzetlen liadun-

kot, bizonyossan meghalladja Kassát az lármája.

En megirtam : ha lehet, gyújtsák rea Szécsént, s kenié-

nyebb portázást tegyeuek rajta, mert ez nem sok , könnyen

elfárodhat ; s az Szent-Péte ri brigádája hogy összeszedje

magát, menjen háta megé,— de kivel? mert lába fáj Szent-

Péteri uramnak, Balogh Újvárban fekszik : ki fog hadat ve-

zetui? Ott peuig most sokat tehetne jó ember; egész Bécsig

is Morvábau sohult sines tübb liad, csak az mi Pálfival meg-

fordúltnak iratik.

Kéntelen voltam Nyárait s raagam regimentét Kassára

paranesomom : mert nines 700 szolgánk bent; így lesznek

talám tübben kétannyinál. Hertelen lármára, kér kegyelmed,

ne fárosszam se kegyelmedet se az hadat; örömöst, csak

tudhatnám: mikor nem lesz hertelen? Mert ki tudgya, ha ed-

dig is nem mozdúlt-é ? ha Rimaszombatot nem érte-é, avagy

Liptót az gyalogja? Ha mar onnan várjuk indulását : ké-

sôbbre s messzebb lesz az Tisza kelojeaz ellenségnél, akar

Kassához, akar máshová.

Minthogy azért én nem tudhatom miben van s lehet tul

kegyelmednek dolga, s mint érkezhetik kegyelmed ide is,

oda is : azért megküldvén kegyelmednek az dolgokot, a tud«
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váu kegyelmed az ó Folsége parancsolatját s intentióját irán-

tam, úgy cselekedjék kegyelmed általjovetelivel, az mint

jobbuak tiidja. Azt ugyan bizonyosnak hiszem: ha Rima-

szombatot meghalladja, elolvad az haduuk itt cselédezni, a

mar is. Radies szegény mar haldoklik ; én nem tudok kit

még csak belé is küldeni ;*) Audrási és Czeller regimenrjei

némettel rakottak, Nyárai gyönge ; mar Bagosi isgyühet-é,

nem-é ? éu nem tudom. Edes oesémuram fele-nyereségemnek

tartottam volna kegyelmeddel való szembeulételemet; írnék,

hitemre, absolute kegyelmednek, ha tudnám, mit lehet kegyel-

mednek cselekedni ? Azért mindezeket considerálván , ke

gyelmed szálljon szembe mind tulsó s mind innensô dolga-

inkkal, et fac bene patriae, quam diu poteris. Mar szegény

Antal dolgának eddig vége van, az mint látom még 6. költ

levelébñl, mert még egynehány napot vetett, et Ninive sub-

vertitur; elhiszem — sub rosa — capitulait az Bakonbul.

Ezzel maradok kegyelmednek köteles attyafia, szolgaja Gr.

B. Miklós m. к.

P. S. Mar végezése után levelemnek hozák hírit: Pálfi

(kit Viardnak hiszek inkább) 800 lovassal és az gyalogság-

gal szállott Sághoz, még talám 24 — 25-ta. Ugyan 25-ta ve

tett hidat az Iplyon az német, Ráróson alól, Bucsánál, s által

is gyütt ezerig való; másnap, úgymint tegnapelñtt, kellert

költözni: megegyezhetett tegnap, ha nem elöbb, Rárósnál az

gyaloggal, s eddig Grács alatt lehet. Ott, csak elhiszem, hamar

végzi dolgát, s tartalék nélkúl megyen akarmerre. Szécsén-

ben nem postírungoz, mert még az vermes-életet is szeke-

rekre rakja; magával hozza-é, vagy az bányákra küldi? el-

válik. Trja Eszterházy Daniel uram most Sajó-Püspokirül :

igenoszlik,kivált az Tiszántúl (való) és Máriási hada; az pes-

rises helyekrñl vissza sem tér. Ez, ha mégis hertelen lárma :

majd többet várjon kegyelmed vagy Rimaszombat vagy

Liptó felñl! En attúl félek: Kassát kornyékezi, büszkeségé-

tül viseltetve, mikor senkisem száll eleiben.

*) Kassára, militan Radies Audrás euuek paraucsuoka vala.
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CCXIV.

Enyiczke, 2. 9-bris 1709.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémuram! Mar elmellózvén kegyelmedet, ho-

zák meg reportumát egy labancz rabbal az ellenség Lo-

sonczra való bészállásának ; s úgy látom, az 2000 vagyis

regimentnek mâsfelé való menésinek hirin is nem kevéssé

ütköztek meg az hadi tiszteink ; mar clv:\lik, bol iiti kimagát?

de megvallora, csiïfos dolog elúttem. Szegény Daniel úr, úgy

látom, mar kifárodt, s az Isteii javunkra bozta fel kegyelme

det. Majd jobbau lesznek mindenek , csak kitanúlhassuk

igyekezetit Ezzel maradok kegyelmednek köteles attyafia,

szolgája G. B. Miklós m. k.

CCXV.

Enyiczke, 2. 9-bris 1709.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémuram ! Látta kegyelmed az felszakasztott

levelekbul, mely böcsületes az reportumok , az kibul leg-

alább magyarázom : nem xezzentette meg ókot az ellenség.

íme azonban kegyelmeduek szólló leveleket is hozának, ki-

ket siettettem utánna keg)relmednek. Most expediálom curí-

remet az Fejedelemhez, ki is, csak elhiszera, kegyelmed le-

menetelét értvén, consoláltatni fog. Isten az üdöt is jónkra

kezdette fordítaui. Szent-Péteri uramat elítéltem betegesnek

lenni ; ott legbajossabb lesz az corpust contrahálni, kibeu

áll az újvári communicatió is. En minden jóhoz bízom ke

gyelmed jó dispositióibul. Maradván kegyelmeduek köteles

attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.
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CCXVI.

Enyiczke, 3. 9-bris 1709.

Méltóságos Generális-Mareachallus,

kedves ocséimiram ! Ezen délután 3 ora tájban veszeiu

kegyelmed levelét az acclusákkal ; s ugyau nyomban érkezik

Máríási nram is más rendbeli leveleivel Daniel uruak ,

raellyeket kegyelmed raegolvasván lirjában , nines mit írnom

egyebet, bauem hogy mindazon környölvött sok rosz hire-

inkre nézve is egyedííl Istennek kegyelmét köszönöm ke

gyelraed elérkezésivel. Mert nekem Isten szíves akaratoraot

is lekötötte lábommal, s az fejem is iigy fáj, hogy kínnalírok

is; de akánnint s hogy, kegyelmedben minden bizodalmunk,

hogy legalább elveszni eszeket hadainknak nem engedi ke-

gyelmed.

Considerálora az dolgokot, s éppen nem capiálhatom,

mitakar? Az gyalogját Bát körul írja Csajági. Hatvanuál

irja az németet Prínyí, kinek ha Biríny meghódul: azon

egész fold is conséquente!*. Ha postíningot akarna : minek

laknék Bátnál az gyalogja ; hiszem, Szécsént rakta volna

meg! Egernél conjunctiót talám nem keres. Blyen szélt

fogni az országon nagy bíztatás nélknl nem merne ; s nem

vihették meg anuak Egerben elöbb hirit Hatvanbúl , Gyön-

gyösbül, mint Birínbül? Sôtér, ésKókai hadai mit csinál-

nak? Istenem, miesuda dolgok ezek!

Az átkozott franezia (kit nem is ösmertem, s parancsol-

ták odatennem) ôerôsétette, s csak elhiszein, készre viszi Gács

ala, s meg sem mellözi, ha munitió nines is vele. Tisztíttatja

az Fürész-volgyét, és azon hozhat eleget Besztercze, Zó-

lyom felül gyalogot és mozsárt; faltöro álgyiija nines.

Eszterház Daniel uram írja : megyen, s maga sem tudja

mire; hanem Szalainak csak azt hadtam vala: disponálja,

hogy tudjam, van-é kedve, lia odaérkezésemmel küldöm?
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De csak elhiszem, hogy ottan érte még kegyelmed, es igy

en nem is írok egyebet, hanem hogy kegyelmedre relegá-

lom, és kegyelmed dispositiója szerént cselekedjék. Kihozá

az újvári hadat Ocskai Sándor, s az is az hegyeknek ment

Pétervásárához. Kegyelmes Istenem , micsoda összekevert

kártya ez ! Elmùlik az ideje, csak még összeszedheti is ke

gyelmed ököt.

Andrási István is staífétát küld, hogy 14 zászló lengyel

s kozák érkezett Liptóban. Talám azon Sondeczki hadátbo-

csátták haza Lévátúl, mert ott vala hire Haisternél , s azolta

nines hire; s másként Lengyelországbúl ninesen s nem is

volt ártalmunkra való hírünk. .

Rettenetesség széllyed az katona ; s csak 20 lovast sem

tudok összeveretni Máriási hadához, s az másik most hozza

szekeren zászlóit. Ez étezaka is vettern levelét kegyelmed-

nek, hogy az hadnagyokbocsátják. Hazud a kutya ! Bárcsak

az ezerekbül két-három tisztecskét ktildene ide hozzám ke

gyelmed : mégis ámítgatnám , ha erövel nem hajtathatnám

mellém. Hatvanbúl hire sem lesz innen-felül: hol jar az átko-

zott német? Nem Erdélynek induit legalább. Kegyelmed

maga hadai eleiben tudom elküld, s -disponál irántok is.

Újvárban ha pénzit ott hadgya kegyelmed, igen jól esik,

s assecurálom is kegyelmedet iránta : sem hallasztom , sem

tartóztatom megadását , mert aliundis obligáltam magamot

Csajáginak : valakitül felveszi , én adom meg , annyivalisin-

kább kegyelmednek. Söt országostul is köszönetöt érdemel.

Azért én is íme megírtam neki, hogy kegyelmed megengedte,

s maga is írt kegyelmed.

Urbán Czeller helyben maradt, s ott tanálja ordere ke

gyelmednek, mert Andrási sem kívánta, mert nines kinyere ;

de Nyárait sem irja, hogy küldte volna Kassához.

Berthóti Zsigmonddal lássa mit csinál kegyelmed ; köny-

nyü hadat comendérozni alája ; próbálva bizony próbál, s el

hiszem jól щ csak tartos ne legyen comaudója. Balogh Ist-

Thaly: „Rákóczi Tur.* П. k»t 19
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vánt nem tudom kiolvasni Újvárbúl ; szúrja penig — az mint

látom — szemit Csajáginak.

Apropo. Most juta' eszemben: Hatvan meg akara Bu-

dára hódolni, kiért holta elñtt három nappai szegény Bottyán

ott vala, s fogdostata meg bennek ; talám még azon factió

hítta oda az németet, s terjedt az Jászságra.

Az szakolczaiak csak az czeglídiekért tartattak mar,

s úgy hallom, azokot elbocsátták, kegyelmed tudja, és az

kecskemétiekért; talám ezeket is csak el kellene bocsátani,

mert itt vesznek. Tudja Sugó, mint írtak most is recenter

irántok.

Többel nem is terhelem kegyelmedet, mert tudom, van

dolga. Isten után kegyelmedtñl várok jót én is; és maradok

kegyelmednek köteles attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

ccxvn.

Enyiczke, 4. 9-bris 1709.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémuram ! Ez étczaka hozák ezen sok citós

staffétát, kit felszakaszték, rosszabbat gondolván , s íme ac-

cludálom ; és mivel ezen oraban veszem ezen Ebeczki Samuel

levelét , az ki nagy considerátióra való dolog, s másként is,

magamot illetvén: azért remittálom kegyelmedre; pro sui

dexteritate et rei exigentia cselekedjék kegyelmed. Az ma-

gamra való vígyázás az ablakrúl meglehet, s van vagy 20

karabílyosom ; aziránt is kegyelmedre bizom magamot , ha

valamit iktathatna*) kegyelmed magamébul mellém. Még az

palotásim is ott vannak valahol , csak kalandoznak , bar el-

gyünnének. Nines most semmi hírem , az Fejedelemtül sem

érkezett. Ezzel maradok kegyelmednek köteles attyafia,

szolgája Gr. B. Miklós m. k.

*) Iktathatna regiesen annyi mint juttathatna, mint igazság =

jogosság, ihar = juhar stb.
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ССХУШ.

Enyiczke, 5. 9-bris 1709.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémuram ! Várva-várván óránként levelét

mar az hadak kozñl kegyelmednek : most veszem Tornaljá-

rul 4. datait levelét Babocsai uramnak ; semmi emlékezetet

kegyelmedrul nem teszen. Soha nem tudom mire vélni ; nem

gondolhatom 3. szerencséssen ne érkezhetett volna kegyelmed

Színrül Tornaljára jókor. Mar azulta két-három levelemet is

küldtem kegyelmednek.

Andrasi István írja 3. hogy csendesedett az liptai né-

metnek ellenek készületi, s több segítséget vármégmagához

Liptóban ; el is hiszem, nem operál addig, mig Haister innen

dolgát nem végezi. Ok ugyan Kézsmárknál akarának har-

czot állani, megpróbálások után az városoknak menni, haké-

sö nem lett volna. Mar Nyárai elindúlván mellölök, és Urbán

sem érkezvén hozzájok: elhiszem, csendesednek ; s másként

sem tudom mint javalhattam volna, tudatlanúl az ellenség

számát, vaktában cselekedniek. Hranoviczára jöveteleket

igen disvadeálják, s nem is értbettem levelekbñl : gyünnek-é,

nem-é? Azért aziránt csak kegyelmed dispositiójára relegál-

tam 6köt, és megírtam, hogy mivel Nyárai úgy sem volt az

városokra destinálva, hanem Kassára : azért Urbán, Pongrácz

s Andrási Pal regimentjeivel elegen vannak akár az városok

praesidiálására, akár retirádára, az mellyikre az ellenség ereje

(juxta dispositionem) sztikségessebbnek fog mutatni; csak

abban ne hibázna bar judiciumjok.

Hatvan feltil nines hírem ; csak elhiszem, vagy vak-lárma,

vagy megtért: mert el nem snllyedt azon két regiment. Talám

azt várta vissza Szécsénben Haister. Mondja ugyan Ficsor,

19*
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most szabadúlván, mikor mai* Haiszter innen volt , kérdetlen

közönsegessen mondták Beszterczén : Tyrham-gyalog és 3

lovas regimentnek kell 1. 9-bris felindúlni, s készult is Тут-

ham batalHonja Beszterczérül, — de ezt nehéz elhinni.

Mar ma kimasztam az agybul ; holnap , ha lehet megte-

kéntem Kassát, Nyárai érkezésivel ; talám azalatt gyün hire

kegyelmed hadainak is.

Máriási Adám Böcsre, Szederkénre gyuti hadát ; portât

küldött Hatvan fêlé.

Potoczki maga ment Munkácsra Tarlóval ; hadával kí-

nálkodik ismég, Okolicsányi késéri Bártfárul. Azt irja: az

muskva mar nem megyen el, Lublinban telel feleségestñl.

August talám visszatér (kit nem hiszek), mert nem hajolnak

hozzá,s meg is csapták ; Saxoniában induit vala, Krassiin meg-

tartózkodott, tatárhoz bíztában. Deaz Fejedelemtúl azulta

sincs levelem. Ezeket írva az miket tudok, várok én is ke-

gyelmedtñl, és maradok kegyelmeduek küteles attyafia, szol-

gája G. B. Miklós m. k.

CCXDL

Enyiczke, 6. 9-bris 1709.

Méltóságos Genenerális-Mareschallus,

kedves ocsémuram! Ma 8 órakor veszem kegyelmed jó s

bö informatiókkal tölt levelét , melybñl mind kitanulom az

mellyeket mar két héttñl hullogva irott reportumokbúl tud-

nuuk kell vala; s így tudva: kevesebbet gondolkodtam volna

azokrúl, az mellyekrríl Haister nem is gondolkozik.

Az Isten áldja meg kegyelmedet, hogy az esze — vag)7-

is összeveszett kártyával sem irnja meg az játékot; ugyanis

malum quod in civitate commune est, consvetudo dicitur.

Ügy azért jobb lesz újra osztanunk az kártyát. Az mint is jó
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• dispositióihoz kegyelmednek nines mit szóllanom, s elhiszem,

maga is általlátta kegyelmed azokot , az melly okbul jónak

láttam Eszterház Daniel uramot hátra-ballagni , s jobbnak

senkinél : mert legalább corpast fog praesentálni nevezetivel ;

kevesebb, mint soknak nyargalódzása ; s csak elhiszik Szom-

batban : ha oly béna, esonka generalis hátra mert mennyi ,

nem készülünk ki az országbul; s még jobban elhinnék, ha

maga késérné Ruzicskit Szakolczára hintón.

Csajáginak sem hiszem lehetett volna mást szája izin

küldeni: mert nemtudom miesuda sympathia, de van köztök,

et hinc bonum spero effectum, annyivalisinkább, hogy mind

ollyan had megyen vele , az ki nines, sem lenne ott az hol

kéne ; itt penig 3 brigádája maradván kegyelmednek:

Ebeczki, Babocsai , Szent-Péteri, — úgy látom , csak marad

még mindeniknek, ha jól osztoznak, 300. Háromszor három

= kilencz. Enlstenem, énlstenem! Conturbabantur Con-

stantinopolitani. Szépen excusálja kegyelmed tiszteket,

incusálva az hadakot , azért nem portáznak ; hát mar Haister

ordere eilen mikíntmernek kevesen bujkálni? Ugyan igazán

belli et juris ratio prohibet hosti praescribere belligerationis

modum; tyranni, immanitatem suam velare volentis, iniquis

publicatis, ptíblicos se reddunt tyrannos. Lehetne Borsi ne-

vével válaszolni: de jobb lesz egy helyett kettöt akaszta-

nunk, — nem keriil bizony harmadikra az sor !

Az hadat üzetném : sohult sem kaphatom; széllyed, elhi

szem, de nem haza; azt nem értem. Verbigratia Szent-Pétery

effective 97, commendati 131, absentes 193, summa 421:

mégis 900 kéri az mundirt, 800-at fizettek, etc. Mind így

vannak ; azért az absens, úgy hiszem, csak most szökött ;

regen szökni szabad volt.

Nem is terhelem kegyelmedet extravacans irásommal,

hanem az ellenségre térve, úgy látom, igenis vastagon kez-

dette Szécsínben az postírungot. Gyarmaton nem lehet ma-

radni az két regimentnek ; most csak petekírolta ezeket, ha

nem mint Tót-Újhelytt, fészket vert vala magának az egyik
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szárnya: úgy lesz most Szécsénben; és igy 8 regiment lovas-

sát imaginálván az ellenségnek, kinek hata itt van, hetedik

Újvár körül Monticelli, 8-dik Liptóban Volsfkhell,—iigy irán-

zom, az mely harmadfél regimenttel Tamásihoz induit, (mert

Stainwilnak fele az bányákon s Liptóban van mar is) elbal-

lag Haiszter.

Az bányákon való gyalogját pro corpore tartván, Besz-

terczét haubtquartírnak : jobbszárnyát Szécsénnek, s balszár-

nyátLiptó felól extendálja; itt helyben hagyván, amonnan

mozogni fog Szepes felé. Csak úgy kíván nyomogatni ben-

nünköt, hogy kétfelul kerülhessen Kassához. Nem tudom

Haisternek mi van esziben ? de ezt látom : ha van is, bolond-

ság, ha mi jól akarjuk; ha nem jók leszünk: ha nines is

eszében, de oda jut még.

His itaque de rationibus, igenis szükséges s jó is lesz

az városokrul provideálnunk : mert ha most Gácsot így ta-

pogatja, kevesebbet teszen majd mind kissebb erövel, s

mind késóbben az városoknak, az hova mivel úgyis And-

rási Pal, Urbán Czeller, és Pongrácz regimentei destinálva

vannak (tészen 2000 embert), csak elégnek kell lenni pro oc-

cupatione locorum; s mindgyárst majd meg is irom, hogy az

mezei nem subsistálás praetextussával nem praesidium ,

hanem csak bészállás-formában szálljanak bé Kézsmárkra s

Lócsére, ugyis magát mar béhelyheztette Andrási István

uram Kézsmárkon az várban. Nyárai holnap lesz itt Kassá-

nál, rendben hozom ókot, és Eperjest innen provideálhatjuk ;

s consequenter az mi általgyün az Tiszán , fordíthatjuk min-

denové; kik kozé csak jónak látnám, ha Révai Imrével való

gyalogságot, kivált Prínyi Miklósét Dersófivel lehetne egye-

léteni: mert azok mind az Mátra s mind a Tátra kornyéké-

két mar járták, s tudják, — egymással lennénekjók, ktilön pe

nig sem vesling, sem turó; hiszem, meghordják addig Eger-

ben az fát.

Ha az városok megrakodnak, s az lovas nem birja : ha-

szontalannak látom oda-várni magokhoz segítségünkot ;
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hanem jobb lesz Krompak felé, Kluktiyó fêlé killyeb nyoma-

kodniok, s úgy lehet akár Szomolnok s akár Eperjes felûl

mennünk—ha lesz kivel—velek egyezve. Azértbagázsiájátis

azon regimenteknek mar küldettem Sáros vármegyében

Zboró tájíkára. De még erriil nem merek írnom Andrási

uramnak,mertgazetakban menue,—hanem csak az városok-

rul, az hoya sub larma hiában megyen, ha elöre fészket nem

vér; mar penig Szécsényért elhiszem nem hiában nyargalt,

s ott nem hadgya. Ez sem idébb, s amaz sem megyen odébb

e nélkiil. Es igy csendessen kell ezeknek az orvossagot is

praescribálnom.

De panem nostrum quotidianum — hic opus hoc labor—

praeprovideáltam vala en Putnok s Tornaljára 3000 köblöt :

belé-kapa, mert késszen tanálta commissarius uram. Azért

kegyelmednek tudom lesz gondja az tehetendô igyekeze-

tiinkhez képpest is az hadak érkezésivel. Szendrôben paran-

csoltam Darvasnak (kit most itt ugrat az koszvény) hordatni

az obtingenst: de kegyelmed ne nézzen obtingenst, hanem

csak ubi existenst.

Ma mar probara akartam indúlniKassára : deez étczaka

s most is majd ream dolt az szélben az haz hia, ollyan rette-

netes szeles üdo ; bezzeg megszelezé az lábomot : az hoi nem

fájt, ott is fáj, kiért igazán nehezen szenvedem az árestomot.

Isten akaratja. Valóban szánom Ebeczkit is, mert csak tu

dom, mit tesz az ebnyùzta koszvény!

Gácsot inkább hiszem csak contemnálja mar ; megkör-

nyékezi, s azt tudja: elolvad az szivek, mint Arvának; de et-

tül sohacommunicatiónkot el nem veszi,kivált gyalogKoko-

vátul s mindenfelül. Az sántának (Eszterházy Daniel?) dolga

ha nem igaz is, de az mint iránzom, meg nem férnek Nyá-

rádival, s nehéz mar segiteni rajtok. Denique fac bonum om

nibus, quamdiu poteris. Én annyivàl is könnyebben szenve

dem kínomot, az mennyivel nagyobb bizodalommal nyugod-

tam meg kegyelmed ottlétivel ; kiért is mint voltam in prin
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cipio, et nunc et semper, maradok kegyelmeduek köteles

attyafia, szolgája G. B. Miklós m. к.

Mindgyárst küldtem azoii étekfogót Palocsaihoz.

P. S. Mar be is pocsételtem vala levelemet, hogy érke-

zék Gács iránt való hire. Úgy látom, nem engedte Isten elér-

nüuk Gács megmaradásáuak csudáját. Mar csak elhiszem,

nem késik Haister ; elsóbeu Losonczrúl kinyargaltat, ha

amarra mennyi akar. Csak óránként várom mar, mi lesz

tovább?

ccxx.

Euyiczke, 7. 9-bris 1709.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémitram ! Most estve hét órakor, elso, datum

nélkúl — gondolom Serkébiíl — másik tegnap Tornaljárul

költ levelét kegyelmednek veszem. Az hadak számát még

jobban csudálnám, ha tavaly is Újvár alatt való szépen meg-

gyülésünk után hasonlót nem tapasztaltam vóna nyomulá-

sunkban. Igazán, misérrima est populi conditio , quae ñeque

pacem, ñeque bellum ferre potest. Nyárádi az átkozott nem

tanálhat mentséget magának, ha szokásunk szerént torvé-

nyünk meg nem mentí; ki ha messzire hallad, késo lesz pél-

dája. Igazán, hasonlótul inkább féltem az városokot ; kivált

azon némettel egyeledett hajdú megegyezik az városiakkal,

ki soha bizony házának harmadik gyúlladását nem várja.

Máskínt is, az mi regularis hajdúnk ollyan mint az rosz doc*

tor : dum sanare curat, occidit ex arte ; supremamque credit

perfecisse laudem, dum moribundo causam mortis explicare

novisset. Mindazáltal, hogy inkább rosszaságok, mint az mi

desperatiónk okozza az következendököt : ex superabundant!

holnap expediálom expressusomot Andrási István uramhoz
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es az városokhoz, s eleikben adom példáját Beszprémnek :

jobb tiidva, mint készxïït haraisságra menjenek bêlé; s biz-

tatom is mindennel. Nyárai is holnap Kassára érkezik, s mar

azokbul kell provideálnom Eperjesnek, de nines nehezebb,

mint jó comendantokat tanálni , mert his praemissis nines

kire csak elmémet is ragasztanom; talám Andrási István

maga benn maradna Lôcsén, ha mégis ùgy akarja mint mi-

kor messzebb volt az tüzétül.

Tamásitul való indulása Gyetva felé, még nem szabadí-

totta felRimaszombatot az nyargalójátul, sotFülektñl Serké-

nek is mehet szoroson, véletlen keresni : kit ugrasson ki on-

nan? S ha csak gyalogja ment el, Haister itt maradt : van

hírivel eddig kegyelmednek, mire maradt? csak elhiszem.

Consilia quibus impares sumus fatis committamus. Egyéb-

aránt Füleket, Rahót, Osdgyánt csak filiálisoknak veszi ;

nem is messzi neki, rea éf, mint ezelñtt Véglesre , s Zólyom-

tul, Ilavára Újhelybñl. S6t csak elhidgyük, hogy mig az meg

nem fekszik, fészket ver, s úgy terjed, míg akarja, Haister

elmenetele után is. De Isten majd rea is más órát fordíthat.

Heves tajara nyilván Csala uram csalta az hadakot ke-

nyérre, másra semvélhetem; de csak azért is jobb menetele

az úrnak, hogy legalább hamarább összeveszi ököt, s ha az

vadkerti sánez akadállyára nem leszen : tehet diversiót ; s

báresak az szegény Dunántúl valókon akár succursiissal se-

gétene, s akár csak salválhatná ököt, mert 15. irott lévele sze-

rént is, in illis terminis, az kit kegyelmednek írtam , Fodort

felnégyelték volna, ha Hlert meg nem ijesztettük volna. Az

Gécziék cselédjét ha in securo tudják lenni, tudom elmennek

örömöst, máskint nem tudom ha nem jobb-é ki az felesége

baját féreteszi, s elhadgya, mint az, ki miatta néktink is s

magának bajoskodik.

Az hadak malecontentusok? En s kegyelmed pessime —

maleságokért. Szalai praedicátiója, az karabélyosok exac-

tiója (ki hiremmé nem lehet, mert óbester uramék negli-

gentiája , suo modo nem distinquáltattak az vármegyén) : de
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hiszem az Abaújnál tovább nem terjed; miért ment el az

többi? s ez is miért nem haza, hanem az berekre? miért nem

panaszra? nemelébb? nem utóbb? Ugyanis praecarie bellan-

tibus voluntas, non ratio praecipit ; igy van dolgunk miolta

actum libertaos fecimusmercenarium: pro aere militans, fruc-

tum in bello, non belli gloriam quaerit. Hajh, szegény magyar,

servitutem rugiendo quaeris !

Az brigádák micsuda elfogott pénzekért instálhattak?

Hiszem olvasta kegyelmed az restantiákat az vármegyéken ;

az lovas hadnak egy pénzit sem fogtam el : de nem mehetett

ki többre exactiója. Szedjék, ha szedhetik. Jó is volna most

fizetni, ha pénzek volna. Az kik most elszöktek, majd azok

morganak. Nem vág az a kutyalölkü németet, az ki illyen-

kor keresi az computust !

Nekem mar az térdemet gyotri az átkozott fájdalom;

ma két doctor vala nálom; mind elnézik, tapogat\ra mutatják:

itt dagadt, itt veres, itt tüzes,— mintha nem én érzeném!De-

liberálák : debemus habere patientiam, s itt hagyának. Igyfek-

ve is vagyok kegyelmednek köteles attyafia, szolgája Gr. B.

Miklós m. k.

Az felséges Fejedelem válosszát veszem. Exacte irja

formalitását az német dolgának s postírungjának, és van re-

ménsége : mikor ö hadgya, akkor kezdi kegyelmed hadai

érkezésével munkáját.

Sugónak ime irtam : kegyelmed dispositiója szerént cse-

lekedjék in omnibus.

Az exulans uramék még Darvas Ferencz uramékonki-

vül ittnincsenek; az Jáezón van, az többi Ott lesz az hova

kegyelmed rendeli, mert ort tudhatja meg kegyelmed : mind

pestis, s mind ellenség hol hágy helyt nekik ?

P. S. Levelem végezésekor veszem Rakomaztul ma

költ levelét Bagosinak, hogy kegyelmed ordere szerint las-

san-lassan marsérozni fog fei az Hernád meliert, és Nyúzóék

Lúcznál költöznek.
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CCXXI.

Méltóságos Generális-Mareschallus, kedves ocsémuram !

Ezen oraban veszem 7- akoltlevelétkegyelmednek, ésaz

mint irásábul iránzom kegyelmednek, hama nem is , holnap ta

lán fogoni láthatnom kegyelmedet. Minthogy inkább hiszem

az ellenségnek maga posztírungjaiban kitanulása kedvéért s

mintsem az én válaszomra nézve, mert nem hiszem az mint

az levelekjárnak, holnap délig is vehesse ezen levelemet,

hacsak elö nem tanálja: azért is nemcsak lábom, de az fejem

fájdalmais akadályozván, kevesebbet írhatok kegyelmednek;

s nines is az posztírung helyheztetése iránt egyéb conside-

rátióm Rimaszombatnál , az kit majd lehetetlennek látom,

csak per formam excursionis is meg ne látogassanak, s meg-

ugratják, s új oszlást okoznak; egyébkor messze, s most lá

tom közöl esikhadainknak két-három mértfoldnyére is az el-

lenség. Balog in hoc casu csak reservának való hely , mert

azt nem félthetni, s onnan succurálhatna, mind rimaszombati,

mind rahói ott verhetné öszve magát; ha Serke felé menne

az ellenség : utánna esnék, ha erre , amaz esnék utánna ; és

igy ha segéthetnénk egymást, mert az ellentállásban nem le-

het bizodalmunk. Ratkó éppen medvebarlang : mind messzi s

mind éktelen az útja; a tiszólczi passus is mind haszontalan,

mind közöllyebb Kahóhoz, kivált lovasra; azt talán csak Ku-

bínyira az Hont vármegyei vice-ispánra lehet biznya, tbbb

hasznát vehetnénkaz magunkkarabélyosainak idébb, azhon-

nant kegyelmed irása szerint is cum majori praeparatione

kellene indnlnunk; máskínt is, megvallom,hogy inkább körü-

lettem szeretném 6ket lenni. Perényit az többivel csak öszve

köll házosítani, akar innét oda, akár onnant ide ; lüvö-szerszam

mind Egerben, mind Kassán mindenkorra készen lehet. Az

alimentatióra az hadaknak csak designative neveztessenek

az faluk ; el tudnak élni, mint tavaly , prófantház nélkûl is.

Ezen considerátiókat csak ad interim kívántam elméjére ad

i
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nom kegyelmednek, raert ùgyis Ulyenkori elsô dispositiôk-

nak csak secundum posse köll meglenni, még jobbra segéti

Isten benntinket ; s íme accludálom azt is kegyelmednek : mi-

csoda levelemmel expediáltam Szalay Istvánt generalis

Andrásy István uramhoz. Ott még öt regiment lovas völna,

ha azok nem conftmdálják magokat, s jókor érthetné az Ti-

szántúl levó succursus : minthogy csak kevésnek gondolha-

tom Haisztert, talán még azon tehetnénk forditast, kivált ha

az magam regimenrje mellé Rétey Györgyöt vagy valakit

mást ellopni lehetne.

Nem tudom vólt-é az a reflexiója kegyelmednek, hogy

Breznó s Tergád felé lehet passussa az ellenségnek, ha Mu-

rányt elmellôzni is ? Coetera ad coram; és maradok, Enyiczke,

8. 9-hris 1709. kegyelmednek kötelessen szolgáló attyafia

G. В. Miklós m. к.

P. S. Ez étczaka vettern az Fejedelemnek két rendbeli

levelét, mellyeket kegyelmeddel kell communicálnom : azért

inkább rea várom kegyelmedet. Úgy látom, igenis , újra kí-

vánná kezdeni, s veszi eszében : kifogyánk az rendelkedésbiíl.

Az falukot hátmegül magunknak, elônkben az ellenségnek

szállltjuk ; de hiszem megszáll az — úgy látom — juaga

ban is.

Igazán, in extremitatibus extrema me praemunt : az la

bora s fejem fáj, convenit fato dolor.

Szegény Antalt segétsük ! Bíztattam azzal mostani tegnap

küldött levelemben is, hogy csak kedvéért küldtuk Daniel

urat, sok haddal ; írtam mar regen Csajáginak is : salválja

hacsak személlyét is, jobban megmarad az többi. Csak szi-

vessen карпа az dolgon Daniel uram, bizony salválhatná,

mert csak látom, nem viszi messzi.

S hát nem akadt még felaz gácsi comendánt?

P. S. Az cavalír uraméknak *) is talám jobb volna csak

felballagniok : mert nem lesz azoknak onnan ollyan próbá-

Jok, az mint az fejedelem akaratja volna.

*) Rákóczi nemes testorserege értetik.
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ссххп.

Enyiczke, 9-bris, 10 hora matutina, 1709.

Méltóságos Grenerális-Mareschallus,

kedves ocsémuram! Ezen oraban veszem, egyik 7. és

8. költ leveleit kegyelmednek, kikre tartózkodva váloszolok,

tegnapi leveléhez képpest óránként várván kegyelmedet;

mert bizony nagy dolgok iránt igen szükséges kegyelmed-

del beszéllenem, s igazsággal irom : ha lábom fájdalmi hely-

bül helyben változva nem rekesztenének, elmentem volna

magam, csak azért is, hogy kegyelmeddel beszélhessek. Ké-

rem azért kegyelmedet, valahogy meg ne mellözzön kegyel-

med, haházáhozkívánisrugaszkodnijreménlem ugyan,hogy

még ezen levelem is útban tanálja kegyelmedet.

Az mi az ellenség dolgát illeti, úgy látom : nem tudhat-

juk még, mi mentelHaisterrel? mert ha oda az lovas hadbúl

semmi el nem ment,nehezen hiszem, csak az liptaival magá-

val próbáljon valamit Szepesség felé, és iigy nem tartom

szerencséit Rimaszombatnak ; noha az mint látom az kutya

Plati levelébul, azt írja, az mit intentiójában ösmert Hais-

ternek, mar meglettnek, mert elhitték : nihil nisi velle su-

perest

Valóban rosz dolog az Vajda lévele, s féltem mar ma-

gokot is az kétségbeneséstál, kiket az hópénz bizony meg

nem tartóztatna ; de hiszem úgyis Nógrádban s Hontban

volna restantiájok, mert bizony egy pénzit sem fogtam el az

lovas brigádáknak, hanem Ebeczki uram brigádájának az

pestis fogta el szedésit : mert Dôri András 31,353 forint res-

tantiát ad bé, kit az pestisre vét, — kitelnék abbul; de mi

haszna? mert azzal nem töltjük kedveket, s nem távoztatjuk

reménléseket. In rebus desperatis reipublicae non consilijs,

sed armis opus est. S arrúl kell most végeznünk, dum ad-

hue spiranius, ut respiremus. Jobb azokat készületünkkel

bíztatni.
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Eszterház Daniel uramnak általmenetelérül desperál-

tam mar illyen-formán, de mégis jobb hogy elindult : leg-

alább az egri oldalon ósszecsuportoztatharja az badat, az к i

annélkúl csak így széllyedezne tovább is.

Murán-várának bizony igenis nem tartom szerencséit ,

mert senes bis pueri; magam unghvári régi hajdúja van benne

egy compánia , ahoz bíznám jobban mint az próftmtmester-

hez, s annyivalisinkább az exulansokhoz, kit azon okkal disva-

deálok, hogy az nemessek hire magára vonná az ellenséget

Az egész jószágot kezekben hadtam s az hajdúk fizetésére

fordítottam, az vármegye dézsmáját az proftmtházban, — de

mi haszna? mikor csak megvallom, nem tanálhattam embert

apám*) mellé, qui fuisset secundum cor meum ; mert csak lá-

tom : pauci habent donum martyrij.

Az rácz hirrül ma veszem ezen acclusát ; mar ezen lár-

mának vége van. Úgy hiszem, Hatvanhoz való szándéka az

németnek hozta volt fel azon ráczokot, és hogy ürössen ne

oszoljék, tette ezen diversiót.

Nyárádinak nem lehet mentsége , mert ugyanis az levél

bévitelit ex hoc praeviso tilalmaztam életire;az hajdú zúgoló-

dása nem támodás : mert az elsö zúgolódót ölette volna meg.

Azsokpélda,példa nélkül szokásban megy; az examen üdót,

s az üd6 szánakodást, s az szánakodás mentséget szerez, s

az ismég reménséget, s példát másnak az roszra.

De ugyanis jól írja kegyelmed: arma, arma! Et animuni

ad arma! Csak azon töröm elmémet: quomodo possit animus

incitan, quem ex primis resolutionibus exuimus; spem in sola

virtute locatam transtulimus in mercedem , bellum sustinere

cepimus fiducia exterorum, bellare desiimus, quasi non nostra

res ageretur in nobis. Istenem, Isteneni ! Mondhatnám énis sok

szómat:ha az lám mondám-nak ellentnemmondottam volna.

De non est consilium contra Dominum ; tangit , non perimet ;

jobbra forditja, hiszem Istent, csak jobbra kezdjiik ! Princi-

*) Az ftreg Fáy István murányi várparancsnokot érti.
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pium salutis est cognitio mali ; ha nem hittük, látjuk, s mar

csaklátom: jobban akarjuk, csak üdonk lehessen. Mert csak

elhiszem, mar nem nyújtózik tovább, hanem portaképpen

onnan ha Szepesnek megy, beéri Löcsevel. Majdarmistitíum

vagy Mdeg-stitium*) követi; csinálunk majd vagy jóbul vagy

roszbul kedvet magunknak, omnes majd, ketten háromfelñl

omnes egyet, de nem egyiitt. Hiszem Betlen Grábor éppen in

hoc statu verte meg per omnia, s ugyan az Ipoly mellett,

Ecsedbul az németet, s Bécsben küldte farsangolni ; б sem

horkantott többet, megbékélt tavaszig. En, hitemre, többet

féltem míg jobban voltunk : mert ettñl féltem az miben va-

gyunk; mar most nines mit feinem rosszabbat: azért várom

azjót. Csaklsten adna még reménségemhez lábot jót! Coe-

tera ad coram. Azalatt maradok kegyelmednek köteles attya-

fia, szolgája Gr. B. Miklós m. k.

ССХХП1.

Enyiczke, 11. 9-bris 1709.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves oesémuram! Tegnap késon veszem, midón ma-

gát kegyelmedet óhajtva várnám, 9. költ levelét kegyelmed

nek ; s ugyanazért is váloszt sem tettem eddig, hogy ebédig

reménlettem kegyelmedet : mert más két levelemet, kit 8. tr

iam, s azután, vevén kegyelmed, ellátta abbul mind jónak s

mind szükségesnek lenni szembenlétitnkot. Máskínt is, azon

két utóbbi levelemben feltanálja kegyelmed válosszát ezen

9. költ levelének. Mert Bagosi uram itt van; Nyúzórul sem-

mit sem tudok , és hogy nem orderezem kegyelmed nélkül

6kot , és hogy mit írtam Andrásinak ; s Revier uram is ide-

*) Az az : vagy fegyvemyugvás, vagy hideg miatt való szünete a

hadakozásnak.
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érkezvén, mivel bocsátám. Az ágyúkot is parancsoltam ; de-

nique akár Szepesre s akár amarra fordíthatjuk elménket,

ha megegyezik erônkkel. De leginkább az Fejedelem irasira

nézve kell szóllanom kegyelmeddel ; hahogy azért, (kit nem

hiszek, nem gyühetne kegyelmed) raár sántikálok: talám

holnapután elvontathatom magamot , raert de necease kell

szóllanunk. Maradok kegyelmednek koteles attyafia, szolgája

G. B. Miklós m. k.

P. S. Mar elvégezése után irásomnak hozának számta-

lan levelét kegyelmednek, kit oly véggel küldtem eleiben

kegyelmednek, hogy útjában az sézában legyen mulatsága.

Hanem ezt fel-szakasztám ; majd eleikben küldök ezeknek,

s még Bagosi uramobristlajtinantjais oda-van; hadd esnpor-

tozzanak csak. Majd marokkal lássunk hozzá.

Legalól: Károli úrnak.

CCXXIV.

Enyiczke, 13. 9-bris 1709.

Méltóságos generalis,

kedves ocsémuram! Ezeu oraban veszem fektemben

kegyelmed levelét az sok intercipiáltokkal. Mar nem is va

rona kegyelmedet, míg nem látom, hanem írom kegyelmed-,

nek, hogy az Fejedelem holnap, úgymint csütörtökön paran -

csolVaranón lennünk.Eu megirtam : kegyelmed még nines itt,

s én fekszem; megyek ha mehetek,és ha kegyelmed érkezik.

Az Istenért, hogy gondolja kegyelmed, hogy Nyúzút

máshová rendeltem volna, kegyelmed nélkúl ? Nem hallom

hírit is, sem neki, sera másnak ; csak egyedál Bagosi uram

van itt, s ma gyütt Göuczre még valamely száz hozzá.

Miud exculans s minden jól van rendelve ; jobb volna

filtott nép mint exculausképpen éluének : mert majd kifot-

tunk mar az rendelésbiU.
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Nem az király: Mazeppa holt meg Benderben, de sem-

mi sines benne; sem tatár sem törökMuszkaban: sot Mendziko

(Mendscbikoff) Krakóban, szalad is elutteLubomirszky, csak

az ne fusson az némethez ijedtiben ! En ugyan nem

üzöm, mert igen fáj az lábom. De mégis maradok kegyel-

mednek köteles attyafia, szolgája G. В. Miklós m. к.

cexxv.

Enyiczke, 14. 9-bris 1709.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves oesémuram ! Tegnapi levelire kegyelmednek

azért nem adtam váloszt, hogy irásához kippest vártam ma

délig legalább kegyelmedet ; s elhiszem annyival is inkább

hogy elgyün kegyelmed; mivel megirtam tegnap is kegyel

mednek , hogy az Fejedelem ma csak azért lesz Varanón, hogy

minket is mindkettönköt oda vár conferentiára. Ezen leve-

lemmel csak azt akartam értésére adnom kegyelmednek, hogy

most ezen hadnagy által (éppen Újvárban bizonyosan bémen-

vén, Csonka István nevo, ugyan odavaló), Csajági uramnak

írtam, s accludáltam a Dunántúl gyütt tisztek levelét maga-

телта1 Antalnak, hogy azalatt is bizakodhassanak; másikot

in duplicate Dánielnek küldtem, s írtam Dánielnek is, hogy

kegyelmed által kiadott réndeles szerént sietve járjon el ex-

peditiójában, és készétesse az általkiildeudo succursusnak is

alkalmatosságát, hogy megtérvén az Fejedelemtul ezen tisztek,

tanálhassák késszen. Valami ráez hadat kiváunak: egyik az

en ráez kapitányom, másikot nem tudom; jó volna azokot is

odaküldeni. Az cavalírokot az Fejedelem Varanóra paran-

csolja, meg is irtam Haller uramnak. *) — Az intercipiált le-

velekbiil látom : félui paranesolják Haisternek az pestistríl;

*) Báró Haller Gábort, a nemes testSrség ornagyát érti.

Thaly. .Eákóczi Таг.' П. 16t. 20



— 306 —

nines semmi notabilis ártalmimkra való : de elég materiát ad-

tak conferentiánkra; hanem Tolvaj irásában semmi sines, kitñl

félt Daniel úr. Az való : Szepes látszik czéljának leuni, s gon-

dolom : eddigis mért késett Haister? Kirñl coram plura. Ezzel

maradok kegyelmednek koteles attyafia, szolgája GL B.

Miklós m. k.

Alól: Károli.

CCXXVI.

Polyánka, 18. 9-bris 1709. 8. vespertina.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves oesémuram! Mar két rendbeli levelét veszem

útban kegyelmednek, mellyeknek az elsóje jó intentióit az

gyaloggal való probaban jeleuti, az másik kerekinek torését,

kit könnyebb csinálui, mint az elsóre érkezni ; de bar toldo-

zott legyentengelye kegyelmednek: csakBagosi uram frissen

bírhassa hajdüival lábát! O Folségének igen tetszik az kegyel-

med intentiója; s az való, hogy az miesuda szoros urja, s kemény,

köves, s nagy-erdós passnsa van, csakrcáérjen: soha bizony

Bagosi azokot össze nem bocsátja;sigazán, méltán lehet re-

ménségünk Isten által, hogy ezen rész-németen lehet nieg-

törnünk szerencséje kerekit. Azt peuig csak elhiszem: rea ér,

mert lehetetlennek tartom: rosztogolását Rozsnyónelmulassa

ha tovább menni akarna is ; még az lovas had is rea ér.

Az szepesi németnek még semmi hire sem gyütt. Csáki

Mihály uram embere vala ma nálom, kérdezni : ide-é, vagy

Enyiczkére gyüjöu? Azt feleltem : ha ma gyíín, nyomunkban

gyííjon; ha holuap, Enyiczkére, (mert úgy kell hinni, hogy

ott leszek). Es így ha oda tanál menni : csak megtartóztassa

keg}relmed, s vegye hasznát míg odaérünk. Azon szolgájá-

nak relátiójábúl tudom íniom, hogy Hangosi az hadakkalmár

Korompakou volt.
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A német az káptolomtul *) bocsáttá portait Olaszi s Korot-

nok felé. Lublyónak semmi hire köztök, sot hogy beljebb

ment voliia. Otlik úrtul serami hiriink, mert igen sietve hál-

takKeczerestulHanusfalván. —Márigenis, Szécsben leszünk

holnap s továbbis, mígkegyelmed tudosításábul azFejedelem

ki nem tanúlja ftmdamentaliter constitutióját az dolgoknak.

Mindenekhez jó szerencsét kivánván, maradok kegyelmednek

köteles attyafia, szolgája Gr. B. Miklós m. k.

ccxxvn.

Gál-Szécs, 20. 9-bris, 6. matutina. 1709.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémuram! Tegnap estíg semmi hírünk sem

érkezék, hanem késon estve az kegyelmed lévele, együtt

Bertóti uramé másfelol ; de mivel Otlik nram informátiójátul

különbözött: többet vártunk. Hogjr kegyelmednek informátiói

nem lehettek: megmellozték, úgy látom, kegyelmedet. Mert ez

étczaka vettern Krasznahorka alól Nagy János levelét, s

éppen ezen momentnmban az màsikot, melyben irja: Krasz-

nahorkátul az más éjjel lái'mát teimi ment volt bé Rozsnyó

felé, s mar ott nem érte az németet, étczaka elment vissza ;

majd Pelsöczig iizte, s rabokot is fogtaktülük, kik Losonczra

való megtérésit vallják; 600 volt comandírozva csak Rozs-

nyóra. Babocsai 1200-nak irja. Viard elmaradt, csak rit-

masterrel voltak Rozsnyón. Babocsai irja: Pelsócztúl tért

vissza (ott nem érvén bagázsiámot) Viard, Lekenyéhez szál-

lott, mig az Rozsnyóra küldottportájamegtért. Márelhiszem,

az csak feldúlja ott az falukot, s megtér.

') A szepesi káptalau értetik.

20*
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Babocsai uramnak megírtam : mivel mar tudja hol van

Szalai, csakegyrakásravegyékmagokotmindgyárst, s késér-

jék csapdozva vissza az ellenséget, es kegyelmed dispositiója

hadd érhesse ôkot csuporton. Hatszázan— írja—vannak Sza-

laival : uem tudom Bik Lászlóékkal, vagy a nélkül ? Ha ez azért

mar igy van : elhiszem, az szepesi fêlé forditja kegyelmed

maga elméit ; talám az is csak illyen sétálóban induit vala.

Isten minket is majd elvezérel látogatásokra.

Eppen hogy ezt irom, veszem kegyelmed masodik leve-

lét, hogy az gyaloghoz ment kegyelmed. Eszterhazy Daniel

ùgy látom, más útát keresné az succursusnak Dunántúl, s ta

lám meg is írta.

Jó volna ugyanis az maradék-katonaságot Babocsai uram

irása szerént visszabocsátani: rakásra szednék magokot, s az

több Tiszántúl jovókkel egész corpus telnék ; csak bar vi-

gyázó maradna az postírung helyett, ha volna kinek. Kirñl az

mint jobbnak tetszik s lehet, úgy disponáljon kegyelmed.

Mi mar igenis, ezen az oldalon leszünk kegyelmed tovább

való tudósításáig, kit jó hirrel várunk óhajtva. Maradván ke-

gyelmednek köteles attyafia, szolgája Gr. B. Miklós m. k.

ccxxvin.

Gál-Szécs, 21. 9-bris 1709.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémuram ! Ma hajnalban egyszersmind veszem

Jászórul 19. s Medzenzéflhil 20. költ leveleit kegyelmednek.

Babocsai uram írhatta ottlétit az németnek: mert 19. ment

vissza Rozsnyótul; éjfélkor nem tudhatta tegnap indulását, ki

reggel meglehetett. Mar kegyelmed disposition turbálni nem

akarván, csak az kivánnám tudni : az újonnan jövö hadaknïl
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mit disponált kegyelnied? s nem fordirja-é azt is arra? (mivel

Babocsai corpust nem ver). Ne járjunkúgy,mintNyúzóékkal,

kinek egyikünk sem küldött vala eleiben, egymásra nézve.

íme Palocsai uramleveleit kegyelmednek megküldöttem,

mellyeket ma vettern ; csak azt írtam váloszúl, hogy csupor-

tozzék, kegyelmedtâl várjon, s engem is tudósítson.

Ma innen Szalánczra megyünk, s holnap bétekéntünk

Kassára: mert írja Bertóti nram, hogy mar is Munkácson tul

is hiszik talám létünkot; azalattis,tudom, veszem tudósítását

kegyelmednek. Maradván kegyelmednek köteles attyafia, szol-

gája G. B. Miklós m. k.

P.S. íme az szepesváricomendanslevelétis accludálom,

s megiitam Polocsainak: küldjön lovasokot, kik in securo

lesznek az vár alatt, s jó communicátióttarthatnakKassával,

Eperjessel, s vele is, s pénzt is visznek bé.

Ezen acclusákbúl láthatja kegyelmed : nagyobb reflexió

lehet Haister operatióira, mint az losonczira , az ki inkább

csak diversióra induit; mar megegyezvén gyalogjával, elvá-

lik holnap : ha Lócséhez fog-é, Szepesvárához-é ? vagy ott

hagyva gyalogját: az hol csuportozását hallja hadainknak,

oda indúl? Kire nézve elhisszttk, hogy ezekre kegyelmednek

jó reflexiója legyen, ugy alkalmaztatja disposition, hogy ám

bar az losonczira igyekezzék is az hadakat indítani : de az

itt következhetö újabb confusiókat is, addig míg több hadak

érkeznek, praevideálja, s azok iránt provideál is. Kirúl is tu

dósítását várjuk kegyelmednek.

CCXXK.

Zsadányi hidnál, 22. 9-bris 1709.

Kedves ocsémuram!

Minthogy mar Kassa is az sok bolond hírire elszala-

dásunknak teljességgel elbódúlt vala: ma Enyiczkére akar-

,'"-
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tunk menni, gondolván megtérését az németnek az Sajó mel-

161. Azonban itten tanáljuk elö kegyelmed ez étczaka irott

levelét Szalai inclusájával, s ugyanazzal Babocsai uramcitos

levelét, hogy Putnoktul az német ma hajnalban megindúlt

Szendrö fêlé, s felvervén portait, maga is Szalai szaladt Szig-

ligetig: egy mértfôd Tornához. Kire nézvesemazlármakozé

általmenni, sem megtéréssel lármát teimi nem kivánván : Szép-

laknak fordulunk innen, es ma ott megvárjuk,mihirünk lesz?

Ehez képpest vagyunk olyreménséggel: (mivel mar az

gyaloggal, ugyanis irasa szerént kegyelmednek, biaban azon

lavírozót tízni) az lovas haddal kigyiitt kegyelmed Jászó fêlé,

s talám kiljebb is Szepsi fêlé, mivel Babocsai uram mellett

nines kinek ; legalább az maga frissebb hadával fog kegyel

med vigyáztatni eluttünk , — noha nem ördög még az német,

ha kalandoz is !

Az szepesirûl lehet hire mar kegyelmednek ; kirñl nem

tudok többet, hanem hogy 20. virradóra kezdette keményen

lovéssel tüzelni, s meg is gyúlt többszörizben, s azután meg-

sznnt virradta elôttaz lovése; kit sok magyarázás követett, de

valami gyalog gyütt emberei Bertóti Ferencz nramnak mond-

ják : tegnap is hallották lovéseit. Ut-ut sit, ugyan csak nem

lárjuk más s jobb módját az dolognak, minthogy Bagosi ura-

mat az gyaloggal ide Kassához kell visszahozni. Jobb, in se-

curo várja többit magához, s ha mire még érkezhetnénk : 4.

mérfoldSzepesis,Eperjes is, —mintsem innen is elrekesztes-

sék, s magában se tegyen semmit. Ha Losoncznakideje lesz:

innen is odafordithatni. Ezeket midôn így írom, kegyelmed

itíletin maradnak az dolgok, ex praesenti cognitione rerum.

Krucsai megtért. Muszka van az széleken, és Lubo-

mirszki beljebb ment Krakó felé; KioszkitMódvafelényom-

ják. Csáki Mihál Hanosfalván volt, Homonnára vitte az asz-

szont. Ebeczkit hallom, kegyelmedhez ment tegnap. Ezzel

maradok kegyelmednek köteles attyafia, szolgája G. B. Mik-

lós m. k.



- 311 —

ccxxx.

Kassa, 23. 9-bris 1709.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves oosémuram! Az kegyelmed levelére maga az

felséges Fejedelem adván választ : én csak azt írom, hogy

Isten még megszégyeníti Haistert, az mint ma vettern And-

rási levelét; ha eddig megállottak, talám nem félthetem. Az

hadak eleiben elküld az Fejedelem mindgyárst, és mindenekrül

informálom mászszor kegyelmedet. Mostmaradok kegyelmed-

nek köteles attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

К i v ü 1 : Méltóságos Generális-Mareschallus Károli Sáu-

dor kedves ocsémuramnak ö kegyelmének. P. H

CCXXXI.

Gál-Szécs, 26. 9-bris 1709.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémuram!

Folséges Fejedelem Kassárúl megtérvén, tegnap ideér-

keztünk szerencséssen. Ugyan б Fblsége kegyelmes paran-

csolatjábúl kivántam kegyelmednek értésére adnom, hogy e

táján, az kördl levo szomszéd falukon annyira elterjedett az

pestisnek infectiója : az útfélen is találnak hólttesteket. Noha

nem lehetvén bátorságos maradása itt б Fólségének : mind-

azáltal hátrább való menetelével nem akarván nagyobb lár-

mára okot adni az fóldnek, hanem inkább csak Hrabóczra

kívánta státióját transferálni, az hová б Folsége holnap meg

is indùl ; parancsolja kegyelmessen énnékem is odamenete-

lemet, úgy hogy oda várván kegyelmed érkezését is, maga
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további intentióját ott determinálhassa б Folsége. Kegyelmed

eddig ñera érkezését penig magyaráztuk arra, hogy az gya-

logsággal instituálandó próbának elrendelésében munkálódik

kegyelmed ; de szintén most érkezik Palocsay uramtúl For-

gács uram regimentjebéli fostrázsamester, az által veszem le-

velét is б kegyelmének, kiben írja: Revír ш*аш odaérkezett;

de arrul semmit sem emlékezik, vette volna kegyelmed or

deret az conjuctiórúl. En azomban Revír uram által б

kegyelmének küldött levelemben kegyelmed dispositióinak

observátiójára relegáltam б kegyelmét, kiben folséges Feje-

delem meg is ütközött : netalántán kegyelmed orderet valami

tolvajok intercipiálták ? s az nemcsak késletné az feltett szán-

déknak eífectuatióját: de netalán valamelly változást is okoz-

zon ; mindazáltal elhiszem , vagyon arra kegyelmednek

szorgalmatos gondja. Azt is írja Palocsay uram, bogy And-

rássy István uramtúl Locsértíl jött volna ki két hajdú, leve-

lekkel, a ki referálja, hogy Locsérnl kicsaptak az ellenség

sánczára, 300-ig valót levágtak, és két álgyúját is elnyerték,

és hogy ben a városban sem rémülés sem szükség nincsen,

jó resolutióval vannak, s várják a segítséget is. Pauer Fe-

rencz uram 24-ta becsapott az ellenség táborára, nagy lármát

csinált : azon lárma alatt csapott ki az városbúl Urban Czel-

ler, az mint mondják. Onnét megtérvén, Váralján akadt bizo-

nyos németekre, 15-ig levágott, egy lajdinantot is rabúl ho-

zott; Szepesvárában is volt, s élést is és marhát szállított az

praesidium szükségére. Szóval azt is üzente azon fostrázsa-

mester által Palocsay uram, hogy Revír uram ma be kívánt

menni Locsére : de azt nem capiálom, nem az lévén ordere

б kegyelmének; hanem inkább hiszem, hogy az hadak con-

junctióját értette Revír uram, és azokkal teendô próbát. Ve-

szem ezen alkalmatossággal brigaderos Babocsay Ferencz

uram levelét is, kiben írja, hogy annyira megoszlottak az ha

dak : alig vagyon 20-ad magával az innensö haddal. Mire

nézve, hogy annál szaporábban öezvecsuportoztassanak : fei
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érkezésével Nyúzó uramnak kemény ordereket adtam az

colonellusokra, hogy egy hét alatt kiki maga regimentjét

öszvevegye ; Orosz Palé Zemlény tajara gyülekezzen, Sza-

laié Hernád mellékire, Rétey Gyorgyé Kanyakta (?)*) mellé,

Nikházié penig Kassához. Azalatt penig mig ezek öszve-

veszik magokat, minthogy az ellenség bizonyossan Rima-

Szombatnak visszatért : megírtam Babocsay uramnak, hadgya

jó informátióval a vigyázást vagy Nyúzó uramra, vagy Bik

László uramra, a mellyik az hadak közt leszen colonellus

uramék közül ; magam orderemet is accludáltam, hogy min-

den motussát observálván az ellenségnek, szüntelen tudó-

sítsa fólséges Fejedelmet, mivel mar egyéb had nem leszen

az ellenség elótt.Ezekrulkívántamkegyelmedetinformálnom:

tudhassa kegyelmed mind az constitutiókat s mind az dispo-

sitiókat, s ahoz képpest maga dolgait is elrendelni. Maradok

ezzel kegyelmednek kóteles szolgája, attyafia G.B. Miklós т.к.

Legalól:M. G. Károlyi Sándor uramnak.

Külön papíron:P. S. Irhatom kegyelmednek : ez

étczaka érkezett az kióviai palatinus lévele ; maga arra igéri

csaknem egészszen magát, az mivel Krucsaiuramexpediálta-

tottvalaVaranórúl:azértismét elment mégez étczakaKrucsai.

Babocsainak felesége, gyermeke betegen van Eperjestt:

impatienter kéredzik ; azért kellett engedelmet adni , és

Nyúzónakparancsolta az Fejedelem irnom az vigyázásrul, de

nem tudom: ó van-é ott, vagy Bik László? Az ki ott lesz, an-

nak szól. Mindazáltal kegyelmed disponálhat irántok, csak

legyen valaki vigyazóban ottan is.

*) Elöször В ód va volt írva, de kitorííltetett.

-
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CCXXXII.

Ajánlom szolgálatomat kegyelmednek.

Fostrázsamester Hammer uram által küldött levelét ke

gyelmednek vettern, az acclusával együtt, kibñl értem Revir

uramnak odaérkezését, de nem capiálom azt : kegyelmed sem-

mit sem emlékezik Károlyi uram felôl, sem ó kegyelme or-

derérííl, — holott ö kegyelme dispositióihoz képpest még

tegnap kellett volna kegyelmednek megegyezni az gyalog-

sággal Kromapakon; elhiszem mindazáltal, ekkoráig el-

rendelte kegyelmetek az instituálandó proba iránt való

dispositiókat. — Igen akarom, Lengyelország felé való

vigyázást jól observáltatja kegyelmed; tovább is el

ne múlassa, kivált penig Lubomirszkira is légyen reflexiója

kegyelmednek : nem colludál-é a császár hadával ? vagy nem

szándékozik-é melléje állani? Mire nézve nem fog ártani, ha

kegyelmed hiresítetni fogja hadainkkal az б várossaiban, és

lakossi elött, hogy mi ugyan öket nem kivánjuk bántani és

háborgatni, de ha az б nrok a császár mellé talál állani,

bizonyossak lehetnek : 6ket és uroknakminden jószágát fog-

juk tuzzel emészteni ; mégis lészen ezzel is tartalékja Lubo-

mirszkinek. A melly két hajdúrul emlékezik kegyelmed, hogy

Locsérül Andrássy István uramtúl jöttek volna: mindekko-

ráig sem érkeztek; hihetö, Kassának mentek. Hallom szeren-

csés actusokot az benlevoknek; Isten megvígasztalja ôket

kegyelmetek szives munkálkodása által is, csak bizzunk Is-

tenben! Kegyelmed azomban az odavaló vigyázást jól ob-

serváltatván, mindenekrúl szüntelen tudósítson kegyelmed.

Ezzel Isten éltesse sokáig jó egészségben kegyelmedet. Gál-

Szécs, 26. 9-bris 1709. Kegyelmednek szolgáló jóakaró ba-

rátja G. B. Miklós m. k.

Az includált levélnek kezemhez való küldésit nem kell

megtudatni; bar azt se tndnák, hogy kezéhez akadott ke

gyelmednek.
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Úgy hallom,Tótt Márton fostrázsamesterem bészorúlt Ló-

csére, az katonaság csak ezéltkalandoz : azért jobb azon Rétei

György tiszteit comando-formaban, portaképpen úgy elbo-

csátani, hogy gyühetnénck felszedésére az katonaságnak;

mert míg tisztje, zászlója üressen ott jar : itten nem gyul az

katonaság. De az mely elobbvaló tisztvolnaköztök: kegyel-

med megparancsolja, hogy béjelentse magát nálom Kassán.

A levél alján: Palocsai György uramnak.

ССХХХШ.

Hrabócz, 27. 9-bris 1709. estve 9 órakor.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémuram! Nem tudom megírnom, micsuda

óhajtvavárja az folségesFejedelemkegyelmedet,vagymagát

vagy tudósítását; annyival is inkább, mivel az midön az ke

gyelmed irásához képpest is eddig az feltótt proba indulatját

reménlette vala б Folsége : azonban ezen oraban érkezék Tótt

Mártony fostrázsamesterem, Lócsérííl hétfon estve jött ki, út-

jában szemben lévén Palocsai és Revierékkel : azok semmit

sem tadnak kegyelmed dispositióiban, söt Revier uram sem

érthette jól az dispositiókot, — mert nemhogy Kjompakhoz

igyekeztek voma, hanem inkább magokhoz várták az gyalo-

got. íme azért mindgyárst magát Tótt Mártonyt expediáltuk

kegyelmedhez, kitul megértheti kegyelmed: micsuda nagy

facüitatióval mutatja módját felverésének, s micsuda jó ac-

cessusa mind lovasnak s gyalognak ; s mar penig az lovas

hadnak sem volna most másutt dolga, azon kivül, mint az ki-

rul ma írtam, hogy valami maradjon vigyázóban az Sajó kö-

rñl. Mind elmehetne az lovas is, ha voma. Azért Tótt Márton

úgy megyen,hogykegyelmeddel összeakadjon; ha penignem

éri kegyelmedet: Bagosit fogja felkeresni, és mint szemmel
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látott, s jó értelemmelmegvizsgáltinformátiókotadhat, kinek

is épithetni szaván ; s nines is azért többet mit irnom, hanem

hogy vagyok kegyelmednek köteles attyafia, szolgája Gr. B.

Miklós m. k.

P. S. Revier uram mar Palocsai urammal vagyon, s ott

várta az kegyelmed dispositióit, kiket lehetetlen, eddig ne

vett volna, kegyelmed orderit ha el nem fogták.

ССХХХГ7.

Hrabócz, 28. 9-bris 1709. hora 8. matutina.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves oesémuram! Ezen momentumban veszem az

kegyelmed levelét, Krompakrul 25. datáltottat , kiböl ma-

gyarázható : késôn megy váloszom, mert eddig Isten meg-

mutatta szent áldását kegyelmeteken, ha könyörult rajtunk.

Mindazáltal parancsolta az felséges Fejedelem az iránt való

kérdésére ex snperflua cautela váloszolnom kegyelmednek,

hogy sok okokbúl jobbLocsének succurrálni, mintsemlglóra

csapni; mivel jóllehet mind tudjuk dolgát Lubomirszkinak:

mindazáltal, Kézsmárk mellett menvén,aztüzente be Locsére

kézsmárkiak által: б nem ellenség. S másnap contrarriumot

írt bar bé : ha fel nem adják, б is succurrál Haisternek, de

a híával még ki nem mutatta vala magát ; és igy látni való :

Locsétül fíigg dolga. Ha azért Locsének succurrálunk: magá-

ban elhal az Lubomirszki dolga; ha penigIglyónakcsapunk:

oda Haister succurrál, ellenben Haisternek nem succurrál

Iglyó ; s másként is, Iglyónak próbájával netalán múlnék

suecursusa Locsének! Azért ha valamely véletlen okbúlmeg-

tartózkodott volna kegyelmetek : így értse tetszését б Folsé-

gének. S abban nagy contentuma van az felséges Fejedelem-

nek, hogy kegyelmed maga is köztök van az hadaknak, s ne
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is siessen el, míg ottlétit szükségessebbnek látja. S adinn az

igaz Isten szerencsét kegyelmednek ! Maradok kegyelmed-

nek köteles attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

Tôt Martont ez étczaka nyomában expediáltuk kegyel

mednek Krorapak fêlé, talám addigis odaér, míg ezen le

velem elér.

ccxxxv.

Kortvélyes, 30. 9-bris 1709.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémnram! Mïdôn ma az felséges Fejedelmet

késérném: utolérének bennunköt kegyelmed 27. költ levelé-

vel, kire parancsola az Fejedelem váloszolnom, s adnom ér-

tésére kegyelmednek, hogy mivel az kioviai palatums mar

éppen Zavatkához, az szélekre penetrálván, s onnan postan

küldötte fôquartélymesterét, ki is tegnap déltájban érkezett

Hrabóczra, hogy azértbéjovetelek alkalmatossabban lebessen

azon hadaknak : ma maga póstaképpen az Fejedelem elment

Munkács felé; holnap magával az palatinussal szemben akar

lenni, s mindgyárst ismég visszatérni ; s nékem penig paran-

csolta б Folsége itt megvárni vagy maga vagy kegyelmed

megtérésit, s maga intentióit conferálnom kcgyelmeddel, me-

lyekrííl írnya haszontalau, mivel igen függenck azok az el-

lenség motussátul s állapodásátol. Ehihetvén azt б Felsége

magával : mar kegyelmed nem tágítja azon cllenséget, vala-

míg látja hasznát és sztikségét ort köztök lotit az hadaknak.

Terek azért válosszára kegyelmed levelének. Hogy Pa-

locsai uramék késobben vették orderit kegyelmednek, úgy

hiszera attul esett : mi azt tudtuk, kegyelmed küldött, s ke

gyelmed azt tudta : mi küldtüuk ordert , — de ugyau csak in

tempore lehetett erkezések.
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Kegyelmed menetelinek hire igenis, lehetett az ellen-

ségnél: s talám abbúl eredett folyó hire annak is, hogy Haisz-

ter eleiben ment volna kegyelmednek Lôcsétûl. Es így a 27.

usque nunc, ma4napja: azolta lehettek változásokaz ottvaló

dolgokban, s igen nagy jót remél б Folsége Rivier és Bagosi

uramék recognitiója után való próbábul, annyival is inkább,

ha Tóth Márton is in tempore érkezhetett kegyelmedhez, kit

mindgyárst nyomára expediáltam vala kegyelmednek.

Az káptolom próbáját nem láttatott approbálni az Feje-

delem; úgy Lubomirszki iránt is irtam ezelñtt is kegyelmed

nek, kinek dolga, az mint látszik most is, függ Lóese- és Sze-

pes vármegyétul.

Az ottvaló corpus erôsétésit az mi illeti: б Felsége azt

kegyelmed dispositiójára parancsolta remittálni, az mint is

azért adtam tegnap is tudtára kegyelmednek : micsuda or-

derei mentek Ordôdi uramnak s a töhbinek, tudniaillik, hogy

Ordódi uramterjeszszeSzendrottíl Rozsnyóig azon Tiszántúl

való hadakot, és kegyelmed orderihez alkalmaztassa azután

is magát. Esígy akár az, s akár Nyúzóék, ha nem késo, elme-

hetnek. Babocsainak 20 sem maradt; megválik e jövö héten

mint gyûlhetnek Szalai , Rétei, s a többi. Becse még hátra

van; azt látom, késóbben ér Úszfalvára.

Kézsmárkra igen jó az lovas is: de úgy, hogyhaL6csét

(kit mar talám nem reménlünk) megveszi, Kézsmárkbul az

gyalog is salválja magát, az lovas mellett.

Palocsai uram reportumábúl az mint láttam, én igazán

irom : contentissimus voltam; coeterum textus habet.

Igen jó lesz helyében akasztatni szegény hadnagyom-

nak az lajdinantot, kit Eperjesen tanáltathat kegyelmed, s

ugyan meg is írtam Sréter uramnak: sehová se ktildje hire

nélkül kegyelmednek.

Az másik ódalrúl semmi hirem sem gyüu, hanem hogy

az putnoki sétálása után az németnek, egy része Hajnácsko-

nek, s más része Losoncznak ment ; szörnyen hirelik: Szé
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csént felégették, Viard is sebben esett, es Ocskai Sándor is

azon action hálalos sebben esett volna: de az confirmátiója

még elmaradt. Csajági írja az utulsó leveleben: visszavár-

nák Haister hadának egy részit; de okát ñera látom, s nem

is hiszem.

En mar könnyebben sántálnék, csak szorithatnám az

nyerget. Az kegyelmed tndósítását itt várom mar el. Mara-

dok kegyelmednek köteles attyafia, szolgája Gr. B. Miklós m. k.

Mar csak erre Eperjes felé várom tudósítását kegyel

mednek; vannak csinált póstak erre, mert késôn jar Kassa felé.

CCXXXVI.

Kortvélyes, 1. x-bris 1709. délben.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémnram ! Tegnap érkezett vala, levelem el-

küldése utan, Revier megérkezése után irott lévele kegyelmed

nek az instituálandópróbafelul,kinekmid6n szerencsés pro-

gressusárul óhajtva várnék: veszem szintín most,kéményünk

gyúladása között való lármánkban, kegyelmed 29. irott leve-

lét, az Fejedelemnek szóllót, kibnl valóban fájdalmassan ol-

vasom elmulását az jól induit próbának. Talám az Ur-Isten

azon rosz iidôt javunkra adja, s megúnja Lóese alatt az heve-

rést; külömben igen félhetô: kegyelmed eljövetelivel vagy

semmit sem tesznek, vagy magokra várják maga hírivel szo-

kott robanását Haisternek, — s újabb confusióban ne hozat-

tassék azon gyalogság is, kiben mégis most valami remén-

ségiink lehetne, Isten által.

Az Fejedelem miért mentMunkácsra? az nap megírtam

kegyelmednek, s elhiszem, mig kegyelmed Eperjest s Kassát

megjárja: addig megtér 6 Folsége. Csak azonkérem kegyel
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medet: ha Eperjesrúl Kassára megyen kegyelmed, hadgyon

aziránt jó dispositiót, hogy Eperjesrúl directe gyühessenek

as communicátiók: mert azFejedelemnek minden udvara Va

rano körul, mint azelött, ismét megtelepedett, kit nem tudtam

semmi szómmal elforditanom.

Az tiszántúli hadakrül vehette kegyelmed eddig irasimot.

Úgy hozta vala hírñl a Fejedelem étekfogója, hogyBodok-

kônél halt még csütörtökön Ordódi : de senkitñl sem gyün

hirem felolök. Mar nem tudom, az küldött orderemhez kép-

pest mint helyheztette magát Ordódi Rozsnyó es Szendró

köze: de Bahocsainak mar csak 20 lovassa sem vala, s maga

is elgyütt eddig talám Eperjesre az feleségéhez , (mivel ide

nem gytitt); azért kegyelmed mar csak Ordódinak ha paran-

csol. Becsének még semmi hire, noha annak ment eleiben az

order. Kívánom azért tudtára adnom iteratokegyelmednek:

tudhasson parancsolni az hadaknak, mert én nem orderezhe-

tem ókot: merre s ki mintmenjen? hogy ne akadályozzam jó

disposition^ kegyelmednek.

Szent-Péteri 29. írja : ismég kicsapott az losonczi né-

met, Hajnácskot is felégette, az majorokot,várat? nem tudja;

Réz Istvánt elfogta, s alkalmas levai exulans-katona is volt

volna mar vélek. Az pestis igen terjed, s márkatonái is cse-

lédjek takarítása mellett halnak, Szakmári cselédje is elhólt.

Szalai is írja betegen Kassárul : mind vice-kapitánya s mind

fostrázsamestere haza infectióban van, nem tudja gyúteniha-

dát. Terjed fel az Hernád mellett is szaporábban.

Eszterház Daniel 25. és 26. Döbrötül ir. Rácz hírt csi-

náltak valami görög s török kereskedö-szekerek ; s akkor

Szabó Maté németekért ment vala Szécsénben, s gyütt is vé

lek : de mégis felégettette elöttök Hatvant , s visszatért az

német. Mar б Döbron Máriási, Szent-Péteri és Révai Imre

gyalogival subsistaivan, Egret provisióval akarja segéteni.

Eszterház Antal levelét accludálja Csajági. Ugy látom,

bizik az segétséghez Antal; s más tenorral ir 19. 9-bris : ha
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hamar nem lesz, által késziil, ha lehet. Csajági levelébiíl is

látom : nemcsak Ebeczki kell oda most kamar, mert nem jó

lesz ott is. íme alkalmas levelek gyüttek onnan kegyelmed-

nek ez éjjel. En mar csak contempláeiókban várom az Feje-

delmet ; mar lassan javulok is lábomra. Maradok kegyelmed

nek köteles attyafia, szolgája Gr. B. Miklós m. k.

CCXXXVII.

Peklín, 21. x-bris 1709.

Méltóságos Grenerális-Mareschallus,

kedves ocsémuram ! Munkácsi postara küldtem más le-

velemet, s ma veszem 17. költ levelit kegyelmednek , kibul

értem rendelt pósta-útját, s arra igazítván ezen váloszomot:

akarom tudtára aduom kegyelmednek, hogy az mint irám, az

rozsnyai probat, ügy látom ez étczaka vett levelébiíl Bagosi

uramuak, jól induit, s eddig reraénlem jó végit; kit úgy

engedjen Isten! Rea érhetett Palocsai uram is, úgy iránzom;

kirñl tudósítani fogom kegyelmedet.

Az Tiszáutúl és Erdélybeu való pestist értem: egyikét

szomorúan, az másikot nem. Bar Haister is mustrára menne

Acteon után, - de ez még Iglyóban püsköL

Nekem valóbau keserves, mert Uughvártt mar az várban

érte az pestis az feleségemet is ; miut szaladhatott ki az elsó

két halott után? nem tudom. Szép szerenese az erdélyieké,

adjon Isten vigasztalásunki-a többet is, ott is, itt is; csak Is

ten hozza kegyelmedet az hadakkal, míg életben tanálja ke

gyelmed az succursust.

íme azonbau accludálom kegyelmednek az vásárhelyiek-

nek utolsó végezését, együtt restantiájokkal; bizom azért tú-

torsága ala kegyelmednek , — s hanemha csak keuyérkével

Thaly: ,Bái6c»¡ Таг." U. k5t. 21
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tart el érte kegyelmed, mert ha mar mindeuem Unghvárba

szorítja az pestis : én bizony nem tiidok mit tenni, mert az

krajnyán is két majorom inficiáltatott, s egynehány falum:

Csemernye, Garam, Terebesmindpestises; Enyiczkét Károli

bagázsiája emésztette. Illyen a szegénlegén dolga!

Nagy-Mihályban mind az tábori eszközöm le voltrakva

Szirmai kastéllyában : azt is odaszorítá az pestis, meg is ha-

lának az palotasimban, noha oda hadták vala veszni; igy

lettem mazúrrá a hazáért! Miadenem odavan, még az réz-

edény is.

De csak Isten bozza kegyelmedet: azjókészületremajd

Szomolnokon rea kapjunk ! Azalatt recomendálom az vásár-

helyieket, kiknek íme egy levelet írtam, ha ez nem elég : mi

kell több hozzá? elvárom tudósítását kegyelmeduek, es ma-

radok kegyelmednek köteles attyafia, szolgája G. B. Mik-

lós m. k.

ítem pro ratificatione még egy baál jó török-dohant

ígértek nekem esztendonként : egyszer megadták, az is fale-

vél volt talám! reservando reservandorum ; de nem nyíri do-

hánt, noha azt is jó néven venném most kegyelmedtül : mert

éppen fottán vagyok, mar lovasz-dohánra szorulok. Miserere

mei, mert nem kaphatok itt törökre !

KülönpapironrP.S. Mar elvégezvén irásomot, hozák

Eperjesrnl költ levelét kegyelmednek. Az rosz üdó sem rosz

az átkozottnémetnek ! Én azt hiszem, felverése utánhadunknak

megtért; kirñl várom igenis tudósitasát kegyelmednek.



— 323 —

17 10.

ccxxxvm.

Halma, 6. January, 11 órakor estve. 1710.

Méltósagos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémuram! Az kegyelmed levelét veszem, kivel

azFejedelmetálmábul felkölteni nem kivánván: nem is válo-

szolhatok egyebet, hanem hogy reggel az indulása б Felsé-

gének meglesz, Edelínben megyen, én penig vissza Kassa

felé, az hova Andrási uram tudósítását elvárom. Ha Krasz-

nahorkára ajándékot lódoz az német: nem tomjéu fílsti, sem

aranygolyóbis!de arrulSzalai nem ir; a bíával elbiszem nem

ködmen-lövls,mintaz jászaivala. Ha Andrási uram megtudja:

az badak kozé menve, bar circumstaiitialiter megírja sietve

Edelínben az Fejedelemnek. Es kiváltképpen való gondja

legyen az badak osszegyüjtésében, kiben az tisztek mar az

jovó badak szállásával nem mentbetik magokot: mert Szent-

Iványi is ma lesz vala Goncznél ; holnapután vége lesz az

marsoknak innen. Ordódi még 2. induit el Eperjesrül Lóese

felé ; eddig megtért, s elhiszem, az sem késik. Ezzel mara-

dok kegyelmednek köteles attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

К í vu 1 : Méltósagos Generális-Mareschallus Károly San-

dor kedves oesémuramnak б kegyelmének. P. H.

21*
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CCXXXIX.

Kassán, 12. January 1710.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémuram ! Szintín beindulásomkor vettern az

kegyelmed levelét, kibííl az hadak számát látva, csudállom.

Elhiszem, reménli az naponkínt való szaporodásokot is ; és

mivel — az mint értem — Antal ur sem mehetett el : talám

még jobban esett. Ugyanis emlékezera régi opiniójára ke-

gyelmednek, bogy váratlan lesz szerencsénk: talám most ép-

pen úgy esik meg! limen még nines mit íruom, mert csak in

statu quo vanuak mind Szepesben s mind Rozsnyón, s mind

az mi hadaink: de mar nem újság Ujvár felé való igyekezet

az németnél is. Isten adjou jót hallanom kegyelmetek felül:

szivessen kívánva maradok kegyelmeduek köteles attyafia,

szolgaja G. B. Miklôs m. к.

Legalól: Károli.

CCXL.

Méltóságos generalis s gróff, kedves sógor uram !

Nem kétlem, emlékczetiben van kegyelmednek, minémó

bizonyos számú vég aba rendeltetett az újvári szükségre ; és

annak mar némelly része admiuistráltatott is oda. Hogy azért

annak számához képpest tudhassak a többirül disponálnom,

specificátióban vévén administrátióját: elvárom aziránt volta-

képpen. való tudósítását kegyelmednek. Es minthogy Újvár

táján lévô lovas hadaknak az ó mundírozása innen alkalma-

tossan meg nem lehet, ktvánván kiváltképpen Balogii és So
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modi urairaék regemeiitjeinek aziránt succurálnom : jónak

itéltem, ha az . . . . rendölt aban feljiil még ezer véggel ....

. . . szaporítjuk az odavaló szükséget. Kihez képpest ezen

levelem által kívántam értésérea dnom kegyelmednek: az el-

elsöbbeni abáhozazon ezer véggel tétessenkegyelmed, és en-

nek a levelem megadó Fejes Márton nevó hadnagynak ke-

zéhez resignálja szám szerént, kit is ugyan a végre kegyel-

medhez küldöttem, és olly istructióval bocsátottam, hogy ke-

zét tévén azon abara, gondviseléssel légyen reája, és olly vi-

gyázással, hogy a midôn mód és alkalmatosság adatik Újvar-

ban való szolgáltatásában : egyszersmind szolgáltassák és ik-

tassákbé;holott Szluhauram által megmustráltathatván az re-

gementek, alkalmatossau esik aimaк erogatiója, praesenta-

naeus statusokhoz és szükségekhez képpest ; az elkészétésére

is érkezhetnek. Kirííl egyébaránt magának Szhiha uramnak

is írtam. Ezzel éltesse Isten sokáig jó egészségbeu kegyelme-

det szerencséssen. Kassa, 15. Januarii 1710. Kegyelmednek

köteles szolgája, attyafia G. B. Miklós m. k. *)

CCXLI.

Unghvár, 14. Febniarij 1710.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémuram ! Most értem az úrVay uram levelibnl hol-

uapkegyelmeteknekegyiittlétitEcsedben, kibul magyarázom

az felségesFejedelemnek elmenetelit.Es így szükségesnek itél

tem kegyelmednek tndtára adnom, hogy mivel most29. zászló-

aljalengyelés lipka-tatár liad gyün, kiknek eleiben innen az

*) Egykorú másolat, melyaek eredetie úgy látszik gr. Csáky Щ-

hályhoz vala intézve. E másolatnak közepe valami régi nedvességtôl

igen megromladozott : ezért némely szava alig, s egy-kettö épen nem

olvasható.
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elôre jött tisztjekkel expediáltam tegnapelñtt: Dnklán kellett

tanálniok ; 3—4 napi nyugodalmat kivánnak csak. Azért be-

szélgettünk Vay urammal, s tetszett volna o kegyelmének,

kit én is approbálok, hogyha az Tiszántúl tennének diversi-

tiót az rácz fóldre ; mivel mar tudtam az Fejedelemnek leve-

Hbül általmenetelit kegyelmednek az Tiszán: azért iigy intí-

zem, hogy ezen új hadakotLúcz felé utaztassam az Tisza mellé.

Kegyelmed rudhatjajobban az felséges Fejedelemnek intentió-

j át : mint smiben hadta kegyelmed ? és miként lehetne máskínt is

utánnamenni ezen hadaknak?Nohagondolom, módját tanálja

Szent-Péteri uram, ha kegyelmednek nem kellenek. Ha penig

kegyelmed hasznokot akarja venni: szükségesnek látnám, ha

kegyelmed maga rugaszkodnék hozzájok Lúczra az Tiszá-

hoz (kirül írok praevie akkor kegyelmednek), ésúgy hiszem:

maga disponálharja kegyelmed, ha fizetéseket ott Turón hol,

oda-alá, megadhatni reménli; mennyit s mit? én nem tadom,

hanemha csak per paus esnék meg igéretjek, hogy ad com-

putum menjen: mert ezek csak úgy gyünnek mar nyomon,

hogy mint az többinek, nekik is úgy ; s márnem tudom, ha el-

szakadnak-é örömöst az tobbitííl? De csak tudjam intentióját

kegyelmednek, disponálom az palatinust.

Palocsai snpplicál : hadd ne menjen, s hadd nôsszék : mert

megindúlt benne. Mar kegyelmednek általmenetelére nézve

talám elkéshetik, és osztán az új hadak eleiben adom talám,

késérje Lúczig.

Micsuda bajunk vala az muszka dolgában : megérti Vay

uramtúl kegyelmed ; de mar Isteuuek hala, úgy látom, nines

mit tartanunk tôle, utolsó válosszához képpest Golcznak.

Ezzel maradok kegyelmednek kóteles attyafia, szolgája G. B.

Miklós ш. k.
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CCXLIL

Méltóságos Grenerális-Mareschallus,

kedves ocsémuram !

Kegyelmed nékemirottlevelét vettern, tudosítását értem.

En, hogy az franczia generálissal szemben lehessek, Ungh-

várra divertáltam vala; tegnap érkeztem ide vissza: de va-

lóban rosz hirekre, mert Andrássy István eddig való dicsire-

tit hitetlenséggel végzette : ez elmúlt csütörtökön Lóese vá-

rossát kézhez adta Leffelholcznak, maga is hitetlenúl elpár-

tolt, az praesidiuranak is nagyobb részét oda-esküdtették, az

tisztekkel együtt , egyednl Czeller Urban brigaderos uramat

árestom alatt vitték Kézsmárkra;azkozhajdúságbúl penig a

kinek kedve nemvolt az császárhñségéhez:fegyverét s mun-

dírját elszedvén, s megesküdtetvén, hazabocsátja. Mar And

rássy István tóbb attyafiait is kisirti, ki miatt consternátióban

is vannak. Ezekbül a circmnstantiákbúl könnyen consequen-

tiát csinálhat kegyelmed : Krasznahorka is mint lehet ! Edes

ocsémuram, mint és miben legyenek az erdélyi dolgok? nem

tudom : de itt valóban szükséges vohiaazgyalog. Mar Lôcsén

általesvén az ellenség: nem tudhatni, merre lészen mótussa?

Igaz dolog ugyan, most ideje ninesen, hogy erôsséget száll-

jon: mindazáltal vel ob solam opinionem horum et Eperjesi-

ensium quoque, igen jó volna, hacsak az praesidiumok ese-

reberélése praetextussára is, báresak négy vagyotszázhajdú

érkezhetnék. Mire nézve kegyelmedet kérem: teljes igyeke-

zettel azon légyen, mentñlhamarébb verjen öszve valamelly

hajdút, és küldje ide Bagossy László uramat azokkal : mert

emberemépen ninesen kihez biznomlehetne, ex ratione etiam

praemissa; ugyis fólséges Fejedelem orderem ala rendelte б

kegyelmét ; nem tudom, medio tempore nem változott-é б Föl-

sége kegyelmesparancsolatja?Nehallassza azért kegyelmed
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az gyalogságnak expeditióját. Brigaderos Palocsay György

uramuak raa kelletett volna megiudúlni: de ezen mostani cir-

cumstantiákra nézve nem bocsáthatom ö kegyelmét, mert

uniesen ember körulöttem ; esak addigismígBagosy uram ér-

kezlietik, légyen itt. Mar most elválik, merre fordúl a német ;

fogom kegyelmcdet tudosítani,várván kegyelmedtül is az oda-

való occurrentiákrúl való informátióját. Maradváu, Kassa, 18.

February lTlO.kegyelmednek küteles szolgája, attyafia G. B.

Miklós m. k.

P. S. Az mely lengyel hadakrul emlékeztem vala: azok-

nak azulta semmi híreket sem hallom ; gyütt ugyan valamely

ki Bártfához : azé az Poszár Potoczkiéi, az kivel tavasszal

alkudtunk vala, de valami Lipóczi nevo hadnagyunkot lotte

meg Potoczki, s bernent Bártfárul harmadmagával. Az több

lengyeleket hallom, Munkács fêlé mentek, inkább attúl tartok:

megtértek; hanem az palatiuus maródi maradíkját küldöm

most utánna az Fejedelemnek.

Úgy hallaui, Pálfit Szepes felé várják Rozsnyóra; nem

lehetetlen, hogy össze ne vegye Viarddal lovassát, s kivxîl ne

kernljön az Fejedelem után. Az mint van, bar ne késnék ke-

gyelmed! Nem khránnék mar lám mondám lenni: de csak

elhiszem,már csuportossabban fog hozzá, Szepest nem féltve.

Alól: M. G. Károliúrnak.

CCXLIII.

Kassán, 19. Februarii 1710.

Méltóságos Generális-Marescliallus,

kedves oesémuram! Ma kapuuyitatkor veszera az ke-

gyelmed levelét ; és ez étezaka irott levelemet itt érvéu : ime

aceludálom, s megláthatja abbúl coustitutiónkot. Ugy látom,

lsten nem akarja hogy elliidgyük magunkot : mert valóban
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rajta vagyunk itt mindkét felñl. Hogy az erdélyi hadak, úgy

az mint kegyelmed irja, megfogyuak : könnyen elhiszem; sot

igazsággal írora kegyelmednek, nem tudok itten csak ezer

embert is összevenni. Mar itt Andrási István példája; elitíl-

heti kegyelmed, micsuda consequentiát nevelhet az átkozott

két István ur!*)Éppenmost hozák hírit, hogy mar fehér zászló

lobog Szepesvárában is. Onnan bizonyosnak tartom Krasz-

nahorkát; s hacsak Antal uram valami szerencséjenemrevo-

cálja eszit: féltem, Eperjest ne érje, mert mar is inficiáltatott

factióval. Ha penig Eperjesnek nem gyün, bizonyossan ösz-

szeszedi magát az lovassa, s az Fejedelmet fogja felkeresni :

mert kegyelmed elmenetele is tudtára van mar az ellenségnek.

Az új jövö had iránt írtam mar az Fejedelemnek, hogy oly

véggel küldöm Lúcz felé, csak haljhatnám hírit; de az mint

levelemben irám, kételkedni kezdek benne: merttudom, hogy

revocálták vala is ismég ököt az Respublica számára, s félek

rajta :megütküzvénazmuszkareánk jövö hiriben, és megtér-

tek.Kirül ha mit értek, tudósítom kegyelmedet: de mégsem-

mi bizonyos benne. Az muszka ugyancsak Lyublyót bloquálja,

s talám maga Golcz vissza is tért. Oda-jár Szent-Iványi. Mar

megtartóztatom Palocsait addig: s mégis lesz kit eleiben ad-

nom az lengyel hadaknak ; máskínt is, nines mar kire biznom

itt semmit is ezen Andrási-historiaban : mert azt irja expresse

Györgynek István, hogy az egész familia nevéremeghozták

az grátiát, kit ugyan maga küldött ide Gryörgy, s pöki az mar-

kát : de máris üzengetnek Viarddal egymásnak. **) laten az

benne bízókot nemhagyja! Csak vonnunk kell mar ezen igát,

míg Isten akarja.

Vásárhely iránt kedvessen vettern tudósítását kegyelmed

nek; bar eddigis kegyelmed jóakaratját kértem volna : mert

*) Andrássy István ki Locsét, s iQ.gr. Csáky István, kiHadadvárát

adta fel árulóul, ugyan ekkortájban.

**) ALocsefeladásával árulóvá lett b. Andrássy István, s aKrasz-

uahorka varaban inagát még tarto b. Andrássy György értetik.
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látom, 3 esztendeig sem félnek tólem annyit,mint 3 holnapig

kegyelmedtñl. Attul sem féltem kegyelmedet: kárát valija,

csak Isten segítsen bennünköt ellenségünk eilen ; várom is

további tudósítását kegyelmednek, ésmaradok kegyelmednek

köteles attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

CCXLIV.

Kassa, 21. Februarij 1710.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémuram ! A fólséges Fejedelem paraucsolta

vala Le-Mér uramat kegyelmedhez küldeni, ki is megérkez-

vén Muukácsrul, sokképpen mentí magát; ésmivel mai leve-

lébñl kegyelmednek látom : talám késni nem akar kegyelmed,

azért íme gróff Stompát küldöm által, kinél még jobb volna

az munkácsi, kinek most talám nines ollyas dolga. *)

Kegyelmednek duplicata-formában való levelét is veszem

az idegen hadakrúl, de a jó híreket sem hallhatom ; nem hi-

szem : meg ne fordúltak volna. Máskínt örömöst elküldeném,

mert б Felsége is paranesolja, placidálván irántok való re-

flexióinkot.

Az muszkák még esendessen vannak. Golcz maga vissza-

ment : de general Gordon van ott, az kihez elment Szent-Iványi,

cum honore 40 lovast küldött eleiben.

LócsétnlSzepest próbálta az hamislelkü Andrási István:

ott megcsalta magát; mar bloquadával fenyegették Görgei

János apámot (Szepesvárábau). Onnan Krasznahorkát pró

bálta: de elóreküldtem Györgyhöz, és spiritust csináltam

neki ; még közel sem bocsáttá. Viard tegnap is kiszállott, s

kérték ; parollára lebocsátták Sándor Lászlót, Mátyással; Viard

*) Mind le Maire, mind gróf Stampa hadméruok-tisztek voltak.
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azt mondta: б nem gyermek, otetmitvexálják?hamabe nem

bocsátják: б többször feléjek sem gyim. Aztüzeute Gybrgy:

Isten soha ne is hozza! Azután István írja, hogy holnap el-

mennek, ki tudja mikor fordúlnak vissza? azért kérte 2

órára feleségét ; de semmi. Elég az, csak elhiszem, Viard is

megindúl, ha ma meg nem induit is. Azért, az mint levelébñl

látom б Felségének, szükséges sietni kegyelmednek. Hiszem

az Tiszántúl nihil impraevisum ; lám, elgondolánk regen ezen

törtenhetö confusióját, kinek praeferáltatott az Fejedelem in-

dulása. Mar kérem édes ocsémlelkére kegyelmedet: mellyik

darab fóldet lehet praeferálni az Fejedelem személlye és az-

által való szerencsétlenségének az táborának ? Mert ha Isten

megáldjakegyelmeteket az Fejedelemmel: haec reparabitom-

nia.De ha most az Fejedelem tabora s magaamugy confimdálta-

tik? hát osztán? És igy, én csak megvallom, csak nem lehet

késni kegyelmednek ; de az ollyan hadat vigye kegyelmed

magával, az kit szokésttil félt, etc. Ezzel maradok kegyelmed

nek köteles attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

CCXLV.

Kassán, 23. Febmarij 1710.

Méltóságos Geuerális-Mareschallus,

kedves ocsémuram! 21. költ levelét kegyelmednek ezen

oraban veszem. Tegnap reggel induit innen gróff Stampa in-

geuir-kapitány postan kegyelmedhez, mely által megírtam

kegyelmednek, hogy az új lengyel hadaknak nem hallom hí-

reket, hanem ma értettem ollyat : mar Homonnának еЫкЬед

induit Boronkay, kivel regen lesettem otthireket; talámgyün

holnap hírem felolök : de ha bar most volnának is az határon,

raikorra másznak még azok ele ? nem tudom. Nem hiszem,
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érjék Luczkát még két hétnek elíítte úgyis; azért azokiráut

kevés reflexiója lehet kegyelmednek. Nem is tudom, mar ke-

gyelmed elmenetelivel miként lehessen általigazítani ököt az

Tiszán? Azért mind kegyelmed tudósítását elvárom, s mind

az Fejedelemnek teszek hírt irántok, ha elérkeznek.

Alkalmasint megcsapta mar is az pokol tiize Konkoly

Istvánt itteu, midônmaga-hittségében szégyent vallott: s még

grátiája sem confirmáltatott udvartul, es mégis megboloudùlt

Krasznahorkábau jó szót sem ad nekik Andrasi György, s

maga is írta István, hogy elmeiinek, s mikor gyühet? nem

tudja, bárcsak egyszer lassa feleségét, gyermekit; de közel

sem bocsáttá György. Mar megyen-é, ment-é? nem tndom,

noha rajta szemek Rozsnyón, és így nem hiszem még meg-

indult volna, haceak ma nem, Viard Rozsnyórul. Szepesvári

comendánsnak most veszem levelét, de teli clavissel, s isten-

adta bora lenyomá minden secretariussimot : nem tndom mi

van bennek?Hanem azlevélhozó hajdùk mondák tegnap az

eperjesi portásunknak, hogy Váraljárul tegnapelñtt kinyomta

az németet az muszka, és az 13 városrul mindeniitt, s takaro-

szik az német Liptónak ; örömiben azon portas hadnagy lóha-

lálában küldte az levelet, svisszavitte kalauznak azhajdukot.

Mar valóságát várom ; de ennek nagy lehetoségét mutatja az,

hogy Szent-Iványit küldtem vala Golczhoz, az elmenvén az

czárhoz, general Gordon adott váloszt böcsülettel, és 40 lo-

vas-granadírost küldött eleiben Palocsáig ; megiedt az böcsü-

lettiíl Koklesz : salvus-conductust kért, s nem mert menui, —

s nekem ir azalatt. En visszapirongattam : mit keres vagy

ad okot az diffidentiára ? hiszem inter amicos non est

salvns conductns necessarius ! Meujen, mert nem ötetböcsülik,

hanemkovetségit. Azalatt (itílje kegyelmed) Gordon aztírja vá-

loszul : Illustrissime Domine Brigaderi ! Si venis amicus, non

dubita, etc. Azonföljül küldi tisztit hozzája cavaléri üzenettel:

ne tartson diffidentiát, mert agnoscáljákjbarátságimkot, azért-

is van intimátiója. N. B. íme,iukább páviáját accludálom. Azt is



— 833 —

valónak mondják, Leffelholez Lócsének hírivel oberst-laj dinan-

dot küldött Gordonhoz: azt böcsülettel az vochtra vitette,

s most is Ott van. ITr-Isten, boszoiitsad mind muszkát, iirgét,

hangyát az átkozott németre !

Antal íir históriája tudva van eddig kegyelmednél: mert

20. irott levelét aziránt most veszem én is б Folségének. Is-

tennek hala penig, hogy nem esett rosszabbúl. De esak meg-

vallom, magam sem javalhatom az Fejede\emfelmenetelit; ha

peuig késik kegyelmed, most is írja: elmegyeu. Az szerencsi

eonferentiára nem hiszem, Czeglédrül gyújón; jobb sietni ke-

gyelmednek, s inkább mind az erdéli hadakot vigye el ke

gyelmed, ha félti ott hagyni. Bagosit hozza Isten : mind szük-

séges, s mind kár uélklil való hasznát veszem én ; de Prényi

is azt írja: fegyverét, mundírját elhánta hajdúja. Bizony jó

volna az fegyverszerzés, ha annak volna módja: de se írunk

se szeleuczénk hozzá; bárcsak az Tiszántúl való fegyverpénz

és Helen])oeh restaos okreivolnáuak meg: volna creditumnuk,

ha pénzüuk nines. Az Oeeonomieumnak azegyKaráesonuya:

annak mar se húsvétja, se pünküsdje. Ha lehetngyau fegyvc-

rünk: jobb magyamak, mint tótnak s oroszuak osszuk!

Nagyszegi uramnak uagy díeséretit hallom mindeutííl,

s aunyi qualitását, kit sokban sem tauálnáuk.

Csajagit paraucsoljaaz Fejedelem: revideáltassam dolgát

hogy lehesseu itt in eriminali, sine praesentia testium nem

lehet azt inquisidora, esak midön maga nem valija vétkit. Pa-

locsai még el nem gyütt.

Az vásárhelyieket jóakaróimnak vallom, ha jó dohánt

akarnak küldeni ; hiszem ha nem tartozik is vele : ugyan esak

emberségbííl is megég az, esak jó füsti legyen. Kegyelmednek

hogy jámbor jobbágyi: nem csuda hogy azok, mert tul van-

nak az Tiszáu ; penig hogy még örökösnek nem írja magát,

addig mind bízom az dohányhoz. Miesuda hívemet érti ke

gyelmed? nem tudom ; talám Kurta Istvánt? Fel az átkozottat.
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ha az, hadd nézzeii ínagosrul ! Maradok azonban kegyelmed-

nek köteles attyafia, szolgája Gr. B. Miklós m. k.

Munkácsra, úgy hallom s tudom is, hoztak fegyvert, de

mennyit? nem tudom. Kegyelraed ha ott zörgetne: mert mar

csünk nincsen, s nines is hol csinálni. Aczél még van ezerig

való ; munkában volt az foglalt városokon, munkában feles

mindenütt, — az eldühödt.

Nagy jele az muszka barátságnak: Lyublyórúl minden

kurueznak kiadja portékáját; söt Lefelholczra reáüzent: va-

lakinek kurueznak jószágát az 13 városokrúl elvitték, adják

vissza, quia est in praejudicium neutralitatis Reipublicae fac

tum. Ezt nemesak Szent-Iványi irja.

Ezen tegnap irott levelemet megtartóztattam máig, oly

reménség alatt, hogy vagy az lengyelriíl, vagy szepesi vagy

rozsnyai német indulásárul gyün hirem : de semmi sines. Az

szepesvári comendans sem ir egyebet, hanem hogyaz major-

ban szállott vala az német, de elment Iglyó fêlé, s körülötte

semmi sines egyéb az káptolomnál ; s fél az bumbázástúl.

Most érkezék lévele Boronkainak az szélekrúl : de semmi

hire sines azon lengyel hadaknak, hanem muszka hírt ir, az

kinek ex acclusis rationibus hitele elüttem nem lehet.

CCXLVI.

Kaesa, 26. Februarij 1710.

Méltóságos Grenerális-Mareschallus,

kedves oesémuram! íme Palocsai uramot tovább tartóz-

tatni nem akarom, mivel úgylátom : messzebbre hallad érke-

zése az idegen hadaknak, kikrñl csaknemgyühethírem. Azt

penig látom, hogy kegyelmednek az Fejedelemhez való me
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netele igeu szükséges, mert az miut látom az rendelkedéseit

s darabolásit az hadaknak Újvar körnl : igazán írom kegyel-

mednek , igen féltem ókot az confusiótul, s elidegenírjük iga

zán az idegent is mellölönk. Azzal érnénk meg, ha «ennui

ellenséggelnemvolnának raegkornyékezve,—az micsuda di-

versiókot igyekeznek tenni, s az mennyi felé szakadoznának

azzal. Az memiyireazértén innen messzirulimmaginálhatom:

talám jobb volna kegyelmednek nevezetcs kónnyñ corpussal

messzebb mennyi, és hogy az ellenség distractiója azzal úgy

lehetne, ne conjungálhassa könnyen magát; mert mostNyitra

s Garam kórñl egyik corpussa, másik Vadkert s a többi: 8

Antal mégis az Garam s Ipoly között faluztathassa Ujvárbúl

az hadat, — nem férhet fejemben. Ha penig egyazer megta-

nál az lengyel rénrnmi: emlékezzék meg akkor kegyelmed

rea, mennyi baj leszannakcsak excusara valósok praetensiói-

val. — Szepesvárát nem háborgatják marjobban, mint ezelútt.

Rozsnyón mégis ott van ViarddalAndrási ; mar felesége futosó-

bolonddálett. György emberkedikKrasznahorkán.Most 6 napi

élést osztatott ki Viard hadának; porta-hire készületinek, de

ha nem erre csap : messze járhat addig míg megtudom. Ret-

tenetes nehezen tndom táplálni az hadat, s a miatt éppen nem

is csuportoztathatom; portázása iscsaksemmi. Az muszkárul

nines hírem. Ezzel maradok kegyelmednek köteles atryafia,

szolgája G. B. Miklós m. k.

CCXLVn.

Kassán, 3. Martij 1710.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedvcs ocsémnram ! Tegnap s ma 4 levelét veszem ke

gyelmednek Bagosi uram érkezésivel, és ma 28. Csátrul az
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veres-náddal irottat; mellyekre ezen curlrja által az folséges

Fejedelemnek rövidedeu kívánok válaszolnom kegyelmed-

nek, hogy Viard még folyvast Rozsnyón, s пет Szendróben

vagyon: ott eszi látom az hatnapra osztott provisions isniég

Iglyóra küldött szekereket : bomba kért, mondják, —de talám

czipót hozuak neki !

Az Duuántul 4 regiment nekezen telhetett. Haister csak

ólálkodik, nem üzekedik, úgy hiszem ; hol iminnen s hol amon-

naii buik ki az hegyek közul, quaerens quem devoret.

Bagosi uram ha jót nem tesz: fáját is Kassának Ordács

égeti majd; azértjókor gyütts jora gyütt Mihált felváltatja. *)

Taraczkot kell kerestetuem, mert itt 4 superfluumot sem

akaniak vallani, EgeiTe s Muukácsra igazgatuak: de meg-

vizsgálom ; az ingenírrel elküldöm, cum alijs uecessarijs.

Szent-Iváuyit ö Felsége paraucsolja Eperjesre helyhez-

tetuem, s most van in opere: azért azt nem küldhetem által,

hanem Palocsai elment,talám az is potest siipplere neeessitatem.

Aczél van, azt is küldhetek, csak tudjam hova ? En talám

csak Bagosinak assignáltatom. De az péuzzelcsak biztatke-

gyelmed, mert kíuálnak most is fegyverrel: de uiucs pénz.

Elied kegyelmed majd bêlé, meuuyi restantiát csiuál kegyel-

mcdnek az Klobusiczki uram solemuis computussa, penig

fegyver-pénz es az insurrectiós péuz is odavan mind; ki-

telik sok onnaii, ha telik pénz. Az Istenért, ha lebet csak

alig is Morva fêlé csalja kegyelmed maga utáu az németet, es

Antal gynjön az Fejedelem mellé azon hadakkal: mert nem

jó lesz! Adjou laten sok jót hallanom; es maradok kegyel-

meduek köteles attyafia, szolgája Gr. В. Miklós m. к.

*) Bagossy László ezrcdest érti, hogy felválthatja Kassáu Bagossy

Miliályt, Károlyi gyalog-alezredesét.
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CCXLVIII.

Cassoviae, 18. Martij, 1710.

Méltóságos Grenerális-Mareschallus,

kedves ocsémuram! Jász-Berén, die — semmi írott leve-

lét veszem kegyelmednek;nem késon adokváloszt, mert ideit

nem tudja magának kegyelmed lévele. De írhatom azt válo-

szúl : igenis,nem mind cselekeszi azt az némct,az mitmi elgondo-

hmk, de mi sem mindenkor gondoljuk el, az mi esik rajtunk.

Mert ha bé nem tanáltam volna (csak gondoltomban penig)

kiildenem Nagy Jánost innen az magam karabélyossival :

megesett volna mostEperjesenazváros vásárja, többen hiszik

mintnem.MárBártfaismegbíztamagát ; kiküldte feleségétMi-

hály, s azt írja : vicendum mar, aut moriendum! Krasz-

nahorka is biztarja magát, s engem is György. Rozsnyónak

készültem nagyon :belepökött 100 bumbát egy éjjel Eperjesre

Leffelholcz, ott hagyá vagy 300 németjét halva, sebessen;

visszafuta Viard Rozsnyóra, Szebenben megfeneklett Leffel

holcz, Héthárson sánczhoz készült. Azalatt azmuszkabément

Váraljára s Olasziban, és az Lubomirszki lengyel hadát kö-

rülvette; (felüzent az várban : ha lovések esnek is, tudhassa

mire vélni az comendáns), de csak megadták magokot az

lengyelek ; levetkeztetve bekancsukázták Lyublyóra ököt, s

beüzent Lôcsére: adják ki az Lubomirszkanusokot, mert ki-

veszi. Mar ma hozák hirit : egésszen megin dúlt Szebenbnl

az német; elválik holnap, merrement? — Az hajdú csak nem

gyün az Tiszántúl, sem ott, sem itt : bizony nem lesz ebbnl

semmi jó; vagy hogy magam isérttekvagy hozzájok megyek

az Tiszántúl. Bar bottai gyiinne, mert csak beteget is többet

küldtem mar ki 300- nal, hever a puskája. Kegyelmedeteddig

tndja hol éri levelem, elhiszem, ott, az honnan várunk minden

Thaly: „Rüíiciy Tár.' II. kük 22
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jót, kit adjon Isten. Ezzel maradok kegyelmednek köteles

attyafia, szolgaja G. B. Miklós m. к.

CCXLIX.

Cassoviae, 12. Aprilis, 1710.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves öcsemuram! Újvárbúl költlevelet kegyelmednek

veszem kedvessen; örulömszerencses érkezésit kegyelmednek,

ей ôFelségének írott kegyelmed levelébul bövebben értem az

ott való circumstautiákot, s többi között javallom az portiók

száma kissebbétésit is : mert valahová tesz az Isten, nem hi-

szem, Újvárt erövel bántsa mar német uram, s azért ennyirñl

megtérjen, — különben ki nem sal.

Géczi Gábort felküldé kegyelmed, hogy rosszùl levö re-

gimentem rosszabbá legyen : mert mar résolvait vala óFolsége

Ocskai iránt, s meg is küldtem Beleznainak decretumát az

óbrist-laintnentsígre. — 800 embert ir lenni kegyelmed azre-

gimentben, s mégis roszúl van; mellyik a jobbik?

Az én németjeim itten csak mulatják magokat; mind

Szepest, s mind Krasznahorkát bumbázta, s meg félben-hadta ;

még mérgessebb mar György a Hurkában.

Bártfát is megkornyékezte vala, s Hertnekben szállott;

valóbanszediazsokmacsent(?)az sárosvármegyei vermekbiíl,

s hordja hátrább, az mint neki tetczik. Bagosi nem szaporod-

batik, inkább fogy; énaczélokotkiadtam, s mámala hevernek,

s maga Szalai leánya kúraja alatt van; jó recipe — bôtben!

Enazonban maradok kegyelmednek köteles attyafia, szolgája

G. B. Miklós m. k.
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CCL.

Cassoviae, 14. Aprilis, 1710.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémuram ! Örömöst értem 6. költ levelibûl ke-

gyelmednekdolgainak szerencséssen való folyasát. Az zavaros

vizbeii halásznyi, gondolom, elübb kell vala iudúlni kegyel-

mednek, mert mar igen az tisztára értkegyelmed.Nagyszegi

Gábor uram instellátiója igen jó, bogy jókor lett meg. Az re-

gimentekrnl még nem vettern öFölsegeparancsolatjat, hanem

Bokros levelit veszem : úgy látom, örömöst cserélne б is in-

kább, mint gyalog szállana; s hat az Dunántúl való vacan-

tiák nem esnének alkalmaztatására ezen dolognak köztök,

pro remedio? Mert az Regulamentum az cassât, s az cassa az

reductiókot okozta vala eddig ; most mar, elóre kezdvén az

dolgot: nem látom okát, miért kellenék csak nevezetit is fo-

gyasztaniazregimenteknek? Ocskai Sándornak accomodátió-

ját másutt magam is kívánom, s elbiszem, maga is.

Az pestis hogy ottisjelengetimagát: csüfosdolog; bogy

ment annyira,s hogy ugrott oda sine contiguo? Itt, az Hegy-

alján kiváltképpeu, igen kezdett újului.

Nem tudom, van-é tudtára kegyehnednek : Szóllosi, az

kegyelmed fostrázsamestere, feleségihez joven, együtt az-

zal bernent Szomolnokra, s jó labancz.

Szepesvárát keménnyebb bloquádában fogta az német.

Е1кШа1ет vala Nagy Jánost,Harissal,vagy 700hajdúval: az

majorban volt közel 600 német, étczaka megütotték, s való-

ban confundálták vala, mert az házok tetein sem maradhat-

tak; öltek meg majd százig való németet, s mar lovaikot s

mindeneket magokénak tartották : összedobolta magát az szil-

váskertekenaz német, rajta az mieink háromszor, de nem bír-

hatának vele, s ott hagyák. h^gy palotás \ice-hadnagy, talám
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négy kozlegény veszett, sebes valaraely. Késve nem késhettek,

inert nyomokban esett vala az azebenyi német : mégis nem

ért az actuara, szépen elgyiittek mind. Márjobban van Ba-

goai is : újra próbálomjobban még ennél ia. Viard — mond-

ják — kéazül, ó tudja hova. Ezzel maradok kegyelmednek

küteles attyafia, azolgája G. B. Miklóa m. k.

Legalól: Károli.

CCLI.

Méltóságos Geuerália-Mareschalms,

kedves Ocaémuram !

Pápay János uram Constantinápolbúl számomra két

ménylovat küldött Tömösvarra ; írtam Pápay Gaspar uramnak.

Makó-Vásárhelyreküldje,úgy hogy onnét ide hozzák. Ertem

most fólséges Fejedelemtxíl : kegyelmed arra-felé hadakot kiild :

igen kedvessen veszem, s kérera is, tegyen olly dispositiót.

hogy azon alkalmatossággal kihozhassák. Igen szépek a lo-

vak , a mint írja Pápay urani, — husz taller az ara ; most

volna ideje, hogy hasznot tehetne. E mellett jelentette azt is

fólséges Fejedelem: kegyelmed az vásárhelyiek pénzét fel-

küldötte volna, — de arrúl mégeddig semmitsem tudhatok;

azért kedvesen veszem ha tudósít, ki által és mikor küldötte,

avagy hol lehetnek vele ? Ezzel maradok, Gerénynél, 15.

Maji 1710, kegyelmednek köteles szolgája, attyafia G. B.

Miklós m. k.

A 1 ó 1 : M. G. Károly Sándor uramnak.
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CCLII.

Cassoviae, 2D. Maji, 1710.

Méltóságos Generális-Mareseliallus,

kedves oesémuram !

Begyüvék idc, s majd kiszaladok : mert az pestis dere-

kassan beköszönt, s шаг valóbau közibeu esett eselédiumek

is. Isteu akaratja!

Bagosi Miháltitt tauálám ; íme, visszabocsáttám comendé-

rozottjaival. Almásit Jászóhoz küldöttem. Bagosi László meg-

noszött, hada semmi; visszaküldtem hadáért, és Almásinak

is megyen tiszti vele. Ha felgyüunek, hiszem Istent, jó hasz-

not tehetnek, mert aratásig nem operál, úgy látora, az német.

Most csak jár-kél Szepesbtíl Rozsnyóra, Liptóra, hova ; hi-

hetó, most igazítja Össze magát. Csak az Isten ne bocsátaná

mar mezóben közinkben az pestist, kitûl— megvallom— igen

irtózom. Erdély felöl sem hallani semmi indulatját az ellen-

ségnek;majd csak öszvetartozkodnak, hihetó. Ezzel maradok

kegyelmednek köteles attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

Kivül: Méltóságos Generális-Mareschallus KároliSán-

dor kedves ocsémuramnak, Károlyban. P. H.

CCL11I.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves oesémuram !

Kegyelmed regimentjét Bagossy Mihállyal elküldóttem

kegyelmed után. Almási uramat itt tartóztattam ,naga hajdu
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sagával : de mivel igen kevés száramal vagyon, ne terheltes-

sék kegyelmed disponálni, hogy a mennyire elszélledett, fej-

szedettessék, s ne terheltessék ide, utáuna ô kegyelmének

küldeni. Colonellus Bagosy László uramnak semmi bada

itt nem lévén , — magát is б kegyelmét expediáltam

regimentjének oszvevételére , mivel a nélkül itt hasznát

sem vehetem б kegyelmének. Hogy azért annal szorgalma-

tossabban munkálódjon regimentjének oszvevételében : ke

gyelmed maga is adurgeálja б kegyelmét, hogy az ellenség-

nek constitutiójához képpest való szükséges haza-szolgálat-

jának elomozdítására hova-hamarébb az táborra ide hozzàm

feljöliessen б kegyelme. Maradok ezzel, Kassa, 29. Maji,

1710, Kegyelmednek kötelessen, szolgáló attyafia G. B.

Miklós m. k.

К i v ü 1 : Méltóságos Generális-Marschallus Károlyi

Sándor kedves ocsémuramnak б kegyelmének. P. H.

CCLIV.

Pazdics, 2. Junij 1710.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémuram!

Engem csakugyan kiszalasztott az pestis Kassarul, s

em is tagadhatom, hogy cselédim kozé esett : mert csak az

ki jövök is Kassarul, mar máig 8 infectus van. Talám Isten

megkönyörul rajtunk, s kiszellôziink. Nem tndom, hogy le-

hessen tábort ütnem, mert mind lovas s mind gyalog inficiál-

tatott ; azért csak regimentek-számra elhányva csuportozta-

tom 6köt, magam is csakbujkálok.De talám nem is kell mar

itt a tábor : mert sok okoskodasim után, csak vaktában indi
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tám meg Kqroskényit, s bevivc szerencséssen az ¿lest Sze-

pesbeii. Megharagudt rajta Lefelholcz, s úgy hozzák hirit,

levouatá (hihetö, mérgibeu) az sánczot, ott hagyá az várot,

nemcsak, de azt mondják : Locsét is. Megválik. Megtért

ismét Koroskényi ezeii bine uézve Eperjestai Szepes felé ;

ott a német, ha visszabajtják.

Minap is emlékeztem levelemben kegyelmeduek az vá-

sárbelyi pénz felól, mellyet az felséges Fejedelem emlétette,

bogy kegyelmed megküldte : de mégeddig ueui láttam ; kérem,

ue meujen indulasa eliítt kegyelmeduek feledékenségbeu,

mert elöbb lesz s van is szükségem rea, mintsera az táborrúl

megtérjen kegyelmed.

Pápai János uram azt tudja : az éu ménesem télbeu is

fíadzik, mint az tôt tehén ; két méulovat vett számomra (ki-

nek kiszállétásárul is kértem vala minapi levelembeu ke-

gyelmedet, ha együtt lehetue az abákkal) ; hibeto, karácsonra

száuon hozatja ki ököt Pápai uram, —mert vau lábok, de iiem

járhatnak. Még egynehány kanczámnak hallasztattam örö-

mök napját, azokhoz való biztomban : de ha kegyelmed uem

bíztatja feljöveteleket Szent-Iván napig> talám nem is özve-

gyeltetem ököt szegényeket tovább. Várom azért jó tiidósí-

tását kérve kegyelmeduek, és maradok kegyelmeduek köte-

les attyafia, szobgája Gr. B. Miklós m. k.

CCLV.

Pazdics, 5. Junij, 1710.

Méltóságos Generális-Marescballus,

kedves ocsémuram!

Püukösdi ajándékban kegyelmednek kedveskedem Szôl-

lösivel, kit Isten megvert hamis hitiért, s bevitték Horvát
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ZsigáékKassára; raeghadtam : vasban küldjék által az Ti-

szán kegyelmednek. Jobb, ott inagasztaltassék fel az regiment

elätt, mintsem Kassárul nézzeu Rozsnyó telé, — raert máris

igen mérgelodnek irásokkal érte az német tisztek ; jobb tá-

vullyabb, s okot ne adni az német uyelvellésnek, noba ez

formalizált desertor mar.

Ertem az fólséges Fejedelem levelibnl kegyelmednek is

Munkácson létit, s kivánok jó vadászatot addig kegyelmed

nek, míg magam is fogom láthatnom, kit hamar reménlek,

adja Isten : frissen ! Maradok kegyelmednek köteles attyafia,

szolgája G. B. Miklós m. k.

К í v ü 1 : Méltósagos Generális-Mareschallus Károly

Salidor kedves ocsémuramnak б kegyelmének. Munkács.

P. H.

CCLVI.

Sztáránál, 23. Junij, 1710.

Méltósagos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémuram!

Ime szegény menyem Forgácsné új historiáját accludá-

lom kegyelmednek ; originálissát az Fejedelemnek küldtem.

Gyanakszom, attul esett az, hogy elóreVai nramhoz comple-

mentummal nem üzente meg az asszon jövetelit, s nem várt

rendelésitñl az felmenetelben;degondolom, nem is tudta ottlé-

tit az asszony, csak ment vaktában, örömiben. Az szállás eilen,

hihetó, új ratiókot hozott Baj (Bay) uram Vay uramnak, et pe-

titiir novum cum gratia. Ut-ut sit, az mennyiben mar ó Föl-

sége általuuk tam solemniter denunciálta kegyelmességét, s

maga keze irásával erósítette : illik, hogy én is, s ùgy ke
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gyelnied is, б Fólségét alázatossan kérjük, ne engedje azt

masoknak változtatni. En ugyan, megvallom, nines Baj

nramnak annyi szalonája azon felso-házokban, az kiért fel-

veuném, hogy irásom magyarázatján bajoskodik Baj uram.

Ha penig ámbar váratlan ment volna is az asszouy : azért

nemillettprostituálni. Nem merteni énirnyaoda(Munkácsra)az

tiszteknek, mert magam is féltem az rövid válosztúl. Az láda-

béli fegyverirúl én, hitemre, nem emlékezem, hogy szó lett

volna is.Ezekbñl az illetlen kereskedésekbfílcsak látni való:

van elég illetlen boszontása szegénnek. Kérem azért magam

is kegyelmedet, szólljon б Felségének, és solidáltassék az

б Felsége parancsolatja ; faciant quod debent, ut debent, non

ut placet. En azonban maradok kegyelmednek köteles attyafia,

szolgája G. B. Miklós m. k.

CCLVII.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves oesémuram!

7 -a praesentis nékem irott levelét kegyelmednek vet

tern. Igen köszönöm, az ménlovak elhozatásárul dispositiót

tenni nem terheltetett kegyelmed, kivánván én is atyafisá-

gos jóakararját reciprocálnom kegyelmednek. Beleznay iránt,

minekelotte vettern volna fblséges Fejedelem parancsolatját,

mar úgy disponáltam vala, a mint o Folsége most kegyelmes-

sen méltóztatott parancsolni; elhiszem, levelem vételével

eddig el is indnlt az regiment után. Ezzel maradok kegyel

mednek, Barkónál, 12. Julij, 1710, kötelessen szolgáló attyafia

G. B. Miklós ni. k.
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A level borítékán: Méltóságos Generális-Marechal-

lus Károlyi Salidor kedves ócsémuramnak ö kegyelmének.

Szólnokhoz. P. H.

CCLVIII.

Homoimánál, 20. Julij, 1710.

Méltóságos Gencrális-Marescliallus,

kedves üesémuram !

Kedvessen vettern 20. kült levelét kegyelmednek. Az

ménlovak iránt való igyekezetit kegyelmednek köszöuöm ;

semmi, talám megfiadzanak ott tavaszig, vagy kihozzák Pá-

pait magát. Ersek-újváriaknak miben legyen dogok : nem-

csak az magok levelibñl, deHaister onnan alúla datait ordere

pariájábül is látom. Nem látom formális obsidióját ugyau,

hanem inkább csak az bloquadáját hagyjarendbeu. Elhiszem,

küld Ordódiuak is ordert, ebszokta módjára, s lia irányozza

basznát : ott motoz maga is, s nem hiszem mar azt félben-

bagyja csak az Dunáii által valók menetelivel, ha ugyau

neki fogott; ha neki nem fogott, úgy nem mondom. En is

bizony nem örömest lappangok hiába: de csak nines haszna;

megírtam ö Felségének, hányadán vagyunk. Circumdederunt

me mortis dolores. Szivvel lélekkel mennék, (úgy segéljen

Isten!) csak tndnék hova,s kivel,—mert majdúgyis meg kell

lenni. Almási betegen haza-ment, hada is ki úgy, s ki elholt.

Bagosi arattat vagy 30 hajdujával, s maga ispánja megholt

Szalainak ; hogy tovább ne légyen: Eperjesre küldtem, halni ;

majd nem leszmár kinek zárni az kassai kaput. Isten könyö-

rnljön rajtunk, s menjen tovább mar ezen pestis! Semmi

újságom, mert az nem újság, hogy vagyok kegyelmednek

köteles attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

A levél alj án: Károli.
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ceux.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves oesémuram!

Minémvílevelét vettern Bokros Pal uramnak:íme accludá-

lom in originale kegyelmednek. Úgy látom, most sem akarja

érteni maga állapotját, mivel egészlen külömbözötir, mint ke-

gyelmed disponált, és б Folségének is repraesentált. Kihez

képpest olly véggel transmittálom kegyelmednek ezen leve-

lét, hogy kegyelmed maga irása által adja jól elméjére, mi-

hez tartsa magát, és mint értse kegyelmed disposition : ne

következzen nagyobb egyenetlenség köztök; most azért en

nem is válaszoltam б kegyelmének. Maradok ezzel, Homon-

nánál, 29. Julij, 17 10, kegyelmednek kóteles szolgája, attyafia

G. B. Miklós m. k.

Legal 61: M. G. Károli ùrnak.

CCLX.

Körömnel, 16. Angustí 1710.

Méltóságos Generális-Mareschallns,

kedves oesémuram !

Két rendbeli levelit veszem kegyelmednek. Egyikben

látom, impatienter vette kegyelmed Bokros nyughatatlansá-

gát ; nem csuda, magamrul tudom : nines bajossabb az baga-

tellás instantíánál, mint mikor nagyobb dolgok töltik az em-

bert, s valóban tólthetík is, az mint б Folségének irott leve-

libvíl kegyelmednek látom ; mert mi is itt mint vagyunk ?
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tudhatja kegyelmed. Most Krasznahorkára ment Szeut-Ivá-

nyi az gyaloggal, vagy (¡00, ha sok пет volna, azok is gngá-

sok; nem szííuik az í'ogyasztani mindenképpen benuunköt.

Legyen Isten akaratja; jobb Isten, mint német verjen s

emésszen beunüukót ! — Az másik lévele az rabok iránt, kirnl

én nem írtam vala az corneudantoknak, hanem esak az

kikuek incumbált az szabadítas; de Szluha elrekedt, hanem

Sugó mondja : végzett, egésszen azou punetiimok szerént,

az mint Szluhának kell vala végezni ; azt parancsolja ô Föl-

sége megvárni : várom is óránként, és ö vigye végezésit

véghez.

Clavisse hogy velem nines kegyelmednek? Hiszem meg-

van nálom az újvári clavis ; s mindgyárst szaporán tehet

amú kegyelmed : mert ha az nem tetczik, küldjön mást.

Most ugyan együtt lévén o Folségével, se nékem kegyelmed,

se én kegyelmednek többet nem irhatok; hanem irhatom

azt, hogy vagyok kegyelmednek köteles attyafia, szolgája

G. B. Miklós m. k.

CCLXI.

Méltósagos Generalis -Mareschallus,

kedves oesémuram !

Az sztikséges comniunicátiók observátiójára és folytatá-

sárafólségesFejedelemkegyelmes parancsolatjábnl rendelte-

tett Egerben colonellus Györi Nagy János агат, orderez-

tetvéncommandójaalá az egri két lovas sereg, ùgy, hogy ott-

létével mindenfelé vígyázván, kivált penig síiríí portáztatás

àltal serio observálja az ellenségnek torténhetô motussát, és

nevezetessen Szécsény tájékárul; mellynek alkalmatossága-

val mind ide fólséges Fejodeleinhezszüiitelen az intervenien-
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tiáknak valóságárul folytassa az communicátiót, úgy kegyel-

medet is mindenekrúl informal) a. Hogy azért tudhassa

kegyelmed is ezen б Folsége kegyelmes parancsolatjábúl lett

dispositiót : pro dircctione kivántam kegyelmednek is prae-

sentibus értésére adnom. Ezen úttal orderében vagyon neve-

zett colonellus Nagy János uraranak, ugyan folséges Fejede-

lem kegyelmes dispositiójábiú, hogy az gyöngyösi bírákért

kttldjön el, és Egerben vitetvén, verettesse vasra öket, mivel

bizonyos vétkek comperiáltatott б Folsége elött. E mellett

akarám azt is tudtára adnom kegyclmeduek, hogy jóllehet

brigaderos Ebeczky István uram regimentjének ide kellctett

volna jönni : mindazáltal az mostani dispositiókra nézve

azon regiment kegyelmed mellé rendeltetett; mellyíiek alkal-

matosságával tetczctt kegyelmessen folséges Fejedelemnek

Ebeczky Adám uramat azon regimentben commendáns-co-

lonellusnak resolválni, Fridrichet peuig vice-colonellusnak

ugyanazon regimentben ; a szerint declaráltatván azért charac-

tereket б kegyelmeknek, tétesse az szolgálatot is б kegyel-

mekkel. Es mivel nem tudom miként fognak couveniálni

egymással, azért, ha casu quo in particulari et private valanii

viszálkodást advertálna közöttök kegyelmed : keressen va-

lami praetextust, mintha informatióval kiváuná ide hozzám

küldeni Ebeczky Adám uramat, küldje ide, maradjon ott

Fridrich, csakugyan jobban viheti б kegyelme véghez a re-

gimentnél a azükséges szolgálatot, és kivált portázást, mint

EbeczkyAdám uram. Ezzel maradok,Kóromnél, 23-a Angustí

1710, kegyelmednek köteles szolgája, attyafia G. B. Mik-

lós m. k.

Kívül: Méltóságos Generalis Campi-Maresehallus Ká-

roly Sándor kedves ocsémuramnak б kegyelmének. P. H.
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CCLX1I.

Kürümiiél, 24. Augusti 1710.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémuram!

Az újváriakuak váratlan dolga igazán nagy consequen-

tiáinknak magyarázatja; kire uézve niicsuda extremummal bo-

csáttattak tiszt uramék,látom, jó resolutióval : magoktul s iu-

tructiójokbúl meglátjakegyelmed,— az kiket, tudom, fog ke-

gyelmed is erósíteni. Talám Isten irgalma még jora fordít-

hatja!

Antal urat most expediálom az vesztverísi németre; mar

az gyalogságocska Kraszuahorka alatt van, jó praetextussal.

Mar bizoiiyos, az muszka követ elment Bécsbâl , fel-

moudott az császár barátságán , kit Augustusnak adott tud-

tára. Maga is az czar Rígát, kibeii volt 10,000 svecus, Vibm--

gumot és Dünamuiidát megvette, s visszatért maga az czar

Lengyelorszag felé. Csak az üdónk el uevesszeu Ungh-

várral. *) Eu azonban maradokkegyelmeduek köteles attyafia,

szolgája G. B. Miklós m. k.

Elhitettem az újváriakkal : nem jó mosttöbb pénzt külderii.

Parancsoltaaz fólséges FejedeleBí, megküldjem kegyel-

mednek az újvári elsó vagyis régi instructiót, mellyet az je-

lekrendirúl adtam valamégBertótiuak:mivel most isaztkel-

lenék tartaiiiok, bogyha valahogy meg nem volna kegyel-

mednél; abbul adhatnának jelt magok menetelivel az succnr-

sus biztatására elóre is. Ime azért accludálom kegyelmednek;

ha mi s a mi punctum kivántatik ezen tiszt uraméknak, ki-

adbatja kegyelmed.

*) Nyilván tollhiba, Újvárral helyett.
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есьхт.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémuram !

Uovay Mátyás olly véggel induit iunét, hogy valamimó-

don Ujvárban bemeliessen. Kihez képpest kiváutam elsóben

ö kegyelmét kegyelmedhez dirigáluom, mivel kegyelmednek

jobban fogiiak coustálui az odavaló constitutiók, — azokhoz

képpest cum securitate expediáluá kegyelraed ó kegyel

mét, kívált ha valamit használhatna még bemenetele;

holott peuig gondoluákegyehned, hogy haszontalau leimefá-

radsága : iukább dispouálja, és javasolja б kegyelmének, ve-

szett fejszének itt keressenyelét. Ezzel maradok, Ongánál, 26.

Augusti 1710, kegyelmednek küteles szolgája,attyafia G. B.

Miklós m. k.

Azt moudja Ilavai uram:hason is bémász, paraszt-ruhá-

ban ; de ideje ha eddig el nem múlt, ezután iukább meglehet.

Cserinek is valami lovai vanuak Ujvárban, maga akart ke

gyelmedhez mennyi, lebeszéltem rola: hauem íme acchulálom

levelit, kit odairt lovai felííl, hogy az ki ezen levelit beviszi,

az hozza ki lovait. Biztattam,teszeu kegyelmed rendelést, mi-

dön béküld, inert nein lebet simpliciter denegálnom instau-

tiájokot.

Leg al 61: M. G. Károli Sándor urnak.

CCLXIV.

- Szerencs, 29. Angnsti 1710.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsénniram !

Mind nekem s mind б Fülségének irott levelibííl értem, az

újvári tisztek expeditiója elñtt mint irt legyen kegyelmed oda;
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igen akarora, hogy convcniáltunk de terminis, mert azon ex-

tremitást máskint salválni mar nem lehetett. Ebbül is mit ad

Isten? várjuk óránkínt cum anxietate.

Viardot Antal ur hire nem mozditotta, mert elöbb induit

Viard Antalnal; de mivel csak Tamasin feküdt, még az zó-

lyomi passust örzi, s talám Pongrácz hajdu-hire vezette oda.

De máskínt is egytitt járt Antal ur maga hirivel, mert nem

gyoztük várni reportumát azoknak, az kiktül kellert volna

megtunnunk: micsuda motussa lesz az németnek? Az hajdu-

sagnak Krasznahorkához való érkezósivel megindult, általis

meut az bújó-helyen Antal uram vakon, megmellôzték az

reporrummal, s kíntelen ódalt kellert csavarodni Szôlôs-Ar-

dóhoz, nihil faciendo.

Az ellenség az mint gondoltam, iigy cselekedett : az elsô

hajdu-hirre mind elgyiittSzepességrûl az lovassa, general Vir-

munddal, látta : semmi derék dolog, hagyott vagy 500 lovast

az gyalognál Vesztverésen, s visszament harmadnapra. Ezt

megvárva s tudva ha induit volna Antal uram, megprôbâl-

hatta volna. Mar újabb hirre megint által várom az Szepes-

ségrul az többit, hacsak megtért hire nem tartóztatja.

His in casibus mar nem akarván б Felsëge kordélyra ex-

ponálni Sarier regimentit: nines más mód benne, hanemhogy

Antal ur subsistáljon ort az Bódva kornyékén, es próba-re-

ménséggel tartsa s gyûtse az hadat, míg elválik Újvár dolga.

Ha még Isten eszire hozza Ujvárt:nem kellkémélleuünkSa-

rírt, hanem Roznyót és Szepest (megtámadtatunk), mert

ha azért megharagszik Haisterrutatnyit kegyelmednek ;

én bizony más módját (Újvár megsegítésének) nem látom/)

Csudállom, mégis azt óhajtja kegyelmed : egyessek le-

gytink mi magyarok; miulta fent van az eccelesia, pro con-

*) A ritkítva szedett szavak az eredetiben oly titkos-jegyekkel

vannak irva, a melyekhez hasonlójegyanyomdákbannincsen.Megsem

voltak raégfejtvo, mindazáltal a Rákóczi által Károlyihoz irt 1710-iki

titkos-lovelek hasonló jogyei segiílyuvel sikerült fSloldanom.
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cordia imádkozik principum ; sohasem nyerte, sem nyeri, s

mihent lesz : ott éri az itilet napja, hogy böcsülettel vesszen

az vilag, —met tudja Isten, nem lehetne tartos egyessége. Is

ten csak az igazokot es benne bízókot tartsa meg : mind jó

lesz még az dolog. Igy hissziik el, hogy semmi, csak Isten az

ki segét. Az kilso hireket is csak annyiban irom kegyelmed-

uek, az mennyiben az gazdaember nézi az kalendáriumot :

mikor jó vetni ? uoha ugyis tudja : mikorjól szántott, akkor jó

vetni, mikor megérik az gabona : akkor jó aratni, mikor éles

az fejsze: akkor jó fát vágni.

Edes ocsémuram, vegyen kegyelmed példát, ezeltitti

geniusomat tudva, micsuda rettenetes toródéssel voltam az

ellátott rosszat gondolva:ihon, most se Újvár veszedelme, se

más nagy rosz nem fér fejemben. Titkos reménséggel tölt szí-

vem; soha bizony okát s módját nem capiálom, söt csak imma-

ginábii sem tudok magamuak : mégis úgy tetczik, örvendve

várjót szívem; hanemha meghal Haister hadastúl pestisbeu,

mint hajdan Basta Erdélyben. Valamint lesz, de csuda jótad

Isten, úgy érzi szivem ! Próbálnék bizony éu most mindent, ha

úgy lehetne tölem, mint nem. O mihi praeteritos Jupiter

si redderet anuos!

Kassán nem szünik az pestis, Eperjeseu szünik, azt irja

Bagosi, csak 10—12 bal napjában; mar majd üróssek az

helyek min denütt.*) En azonban maradok kegyelmed-

nek koteles attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

CCLXV.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves oesámuram !

Nekem irott levelét kegyelmednek vettern; kibúl, úgy

fólséges Fejedelemnek irott kegyelmed levelébül nagy cou-

*) Ezen szavak is a föntebbi titkos jegyekkel iratiak, s fölfejtet-

lenek voltak.

Tbtlj: .Eákócii Иг.« П. kit 23
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solatióval értem az újváriak résolutiójárúl való tudósítását ke

gyelmednek, kivált, hogy minekelötte folséges Fejedelem re-

solutiójával beérkeztek volna az ide-járttisztek: laten felger-

jesztette az ben-lévôknek igaz ügyünk mellett való hazafiú-

ságokat, és elkovetésére találkoztak köztök oily igaz-sziviik,

kik véghez vitték magok hazafiúságos indulatjokbúl azt, a

mit cselekedni kellett volna a folséges Fejedelem kegyelmes

dispositiojábúl; engedje Isten, valóságának vehessük confir-

matióját! Követem kegyelmedet, hogy magamkezemmelnem

irhatok kegyelmednek: mert annyira elfogta az jobb-karo-

mot az fájdalom, irást nem tehetek ; többet azért most nem

is irhatok kegyelmednek. Az constitutiókat penig, elhiszem,

megérti kegyelmed iolséges Fejedelem válaszadó levelébñl.

Ezzel maradok, Szerencs, 31. Augusti 1710, kegyelmednek

köteles szolgája, attyafia G. В. Miklós m. к.

Legalól:M. G. Károli Sándor итак.

CCLXVI.

Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek.

Nemes Heves vármegye követi által az folséges Fejede-

lemhez recurrálván, az hajduk praestálásában való súllyát de-

tegáltatta; kire nézveoFelségekegyelmessen resolválá, hogy

igenis, az mely hajduk in actuali servitio vagy megholtak, vagy

elvesztek : azokért ne tartozzon a nemes vármegye másokat

állítani. Példának okáért, az ki elóbb szökött, s azután holt :

az mar nem holt meg mint hajdu, az okáért massai tartoznak.

Ahoz képest kivántam praesentibus értésére adnom kegyel

mednek: ezen óFelsége dispositiójáhoztartván magát kegyel

med — ne praeteudálja az ollyatéu hajduságot, és azokért

való executióktúl supersedeáljon. Ezzel laten éltesse kegyel
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medetszerencséssen. 3.7-bris Anno 1710.Kegyelmednekszol-

gáló jóakarója G. В. Miklós m. к.*)

CCLXVn.

Szerencs, 25. 7-bris 1710.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémuram!

Tegnap estve érkezének az újvári levelekkel ezen ka-

tonák, kiknek relátiójokbúl is látni való, hogy nemcsak az

biztatás, de az segétség is szükségea volna. Még ugyan ost-

romját ezen holnapban nem gondolom, az másiknak felét nem

hiszem ott töltse : addig veti rea tehetségét. Semmi ököt job-

ban az aliando resolutiónál szegényeket nem segétheti ; ma-

goknak nyernek, s nekünk adnak azzal üdöt— véletien pró-

bájú szerencsének reménségére. Azt observálom relátiójok

búl ezeknek, hogy ha segétségu bizodalommal erösödhetnek :

egy holnapig, s tovább is, hiszik megtartását; mert én csak

úgyis hiszem, addig igyekeznek várni az segétséget, az míg

kenyereket lenni irja Pongrácz. Azt tartom rosszabbnak,

hogy csak panaszolja kegyelmednek, s nem bünteti az föl-

adásról szóllókat Pongrácz. Ezek segétség bizodalma nélkül

megtérni nem akarnak, és Beleznai kinnmaradása is kétséget

csinált ottben; jónak itélném azért, ha lehetne, bíztatva okát

Beleznai kinnmaradásának megirnija, hogy az segétség bevi-

telire maradt : mert ha mar fóltették ily koczkára életjeket,

fottig jobb játczaniok, mert sokszor az utolsó filieren fordul

meg az szerencse. Isten úgy adharja itt is.

Szluha, látom, mind eszében s nyelvében sokat bízik, s

azt, hiszem, tartja pro deliberato : ha megmaradÚjvárral,lesz

hitele, ha nem marad Újvár, nem lesz szüksége az mentségre.

*) Egykorú másolat, melynek eredetije úgy látszik vagy b. Peré-

nyi Miklós, vagy Csajághy János gyalog-brigadérosoknak szólott.

23*
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Az muszkva postaszekerinek valóbanjó kenojéthoztaPá-

risbúl Kokényesdi, viszi is postan a postával az czárhoz; kirül

kevés szóval sokatirok kegyelmednek: úgy lett minden, az mint

kivántuk vala propositioinkban. Adjalstenszentáldásátezen

jól induit dolgaink folyásához ! Ropülnék most, ha szárnyom

volna, oda, az ki messzebb Budánál is sántának. En azonban

maradok kegyebnednek köteles attyafia, szolgája G. B.

Miklós m. k.

CCLXVm.

Szerencs, 28. 7-bris 1710.

MéltóságosGenerális-Mareschallus,

kedves ocsémnram!

Ez elmúlt napokban azt irtam volt kegyelmednek, hogy

az rabok szabadúlásának folytatására Sughó György uramot

küldeni fogom kegyelmedhez : mindazáltal az üdo alatt be-

tegsége interveniálván, el nem mehetett ; most azért, mar ki-

épülvén beiöle, íme expediáltam kegyelmedhez, s egyszers-

mind committáltam is ö kegyelméuek, hogy vagy kegyelmed

mellett tartózkodván, vagy pedig Egerben resideálván, min-

denekben kegyelmed dispositióihoz alkahnaztassamagát. Ki-

hez képest odaérkezésével tessék kegyelmednek úgy dis-

ponálni vele, és az rabok dolgát az szerint folytatni, a mint

az szükség és az alkalmatosság hozand magával. Intimálva

lévén az praesidiumokbéli commendánsoknak is, a melly ra-

bokat fogja kivánni kiadattatni: requisitiójához képest ne

difficultálják.Ezzel maradok kegyelmednek köteles szolgája,

attyafia G. B. Miklós m. k.

Kívul: Méltóságos Generális-Marschallus Károly Sán-

dor kedves ocsémuramnak ö kegyelmének. P. H.
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CCLXrX.

Terebes, 30. 7-bris 1710.

Méltóságos Generális-Marschallus,

kedves ocsémuram!

Ezen böcsületes szöke ember valamely nagypöcsetö s ki-

csiuirásúlevelekkel joven Szereucsre: valamely darab marhá-

mot árulta meg Viszlaitúl, minthogy ürüsseiinemakartavinni

az váloszt ; jobban szeretem az levélhordásánál , hogy meg-

mentett az marhátúl. Az árát meg nem adta, de mivel úgy

liallom, láteles embere kegyelmednek sótaztis: boariae intimus

consíliarius, én azért árát szabatván az marhának, adott le-

velet Viszlainak magárúl. Reméulem, az Fejedelem marliáját

is el fogja vinnimost ezzel együtt; de ha uem viimé is azt,ki-

vántam ezt kegyelmednek értésére adaom , s egyszersmind

biztombau kérnem kegyelmedet, mivel én nem ösmerem ezen

böcsületes szôke embert, s nem is tudom az kegyed marhái-

val mikínt szokott illyen dologban bánni: ne terheltessék ke-

gyelmed barátságomért szóllani vele felôle , is intíznyi úgy,

hogy kart ne valljak miatta, ha kivált az Fejedelem marháját

elvinni nem tanálná. Kegyelmed jóakaratját megszolgálom,

és maradok kegyelmednek kóteles attyafia, szolgája G. B.

Miklós m. k.

Kívnl: Méltóságos Generális-Marschallus KárolySán-

dor kedves bcsémuramnak ö kegyelmének. P. H.

CCLXX.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémuram!

22-a és 30-a 7-bris nékem irott leveleit kegyelmednek

egyszersmind most veszem. Elhiszem, azokrúl, az mellyekrííl
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leveleben emlékezik, kegyelmeduek paraiicsolt mar fölseges

Fejedelem: azért most Beleznai iránt látora legszükségesb-

nek válaszolnom kegyelmednek. Jóllehet azon kegyelmed

consideration Beleznai iránt raagam is jelentettem vala föl

seges Fejedelemnek: de б Folségének más considerationa le

ven, tetczett további kérdés kívñl Szalai ezerét б kegyelmé-

nek kegyelmessen conferálni. Megvallom, nem látom módját,

miként lehetne azon egynehány felekezetbeli katonaságot

ószvecsapni: mert nem considerálom csak Somodit és Gé-

czit, mivel azok köziil egy sem strapáczára vágyó ; tudom,

könnyen feltalálná kegvelmed utját azoknak accommodatió-

jában: de a sok hadnagyok s egyéb fö-tisztek nagy disgus-

tnsban esnének, külbn-külonféle commandóhoz szokva lévén ;

ha az katonaság oszvevétetik : csuporton az sok tiszt meg

nem marad ; nem tudom, nagyobb haszon lenne-é, vagy kár

az által? Hiszem ámbar Szalay ezerében praeficiáltatik Be-

leznay: azzal talám még most ki nem szakad az hadak kozñl;

lehetne talám az újváriakot is mellette hadni. Mindazáltal ez-

iránt való levelét kegyelmednek megküldöttem fólséges Fe

jedelemnek, tudom, rövidnap szemben lészen kegyelmed б

Folségével: ha azalatt azon dolognak accomodatiójában más

modalitást nem talál kegyelmed, fog б Fólsége arrúl kegyel-

mesen disponálni. Énnekem semmi difficultásom ; a mint leg-

jobban esik, úgy accomodálja kegyelmed. Maradok kegyel

mednek, Homonna, 6-a 8-bris 1710, köteles szolgája, attyafia

G. B. Miklós m. k.

Újvárt nem most vesztettük, hanem csak az üdot; légyen

Isten akaratja! Mar ugyan Isten valóságossabb reménséggel

engedte várnunk szerencsénket, csak gyozzük várnunk: mert

bizony még tul van Homonnán, s azon is tul. En ugyan örö-

möst elsántálok érette, sem késem, sem szánom fárodságomot,

s ugyan ma indulok innen Unghvárra. Csak az passusom nyil-

jik, megyek, s hiszem Istent : jobban térek meg.

Legalól: M. G: Károli Sándor urnak.
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CCLXXI.

Lelesziensi Administratori.

Admodum Révérende Domine !

Qualemnam assignationem ex benigna Suae Serenitatis

Principalis ordinatione Domino Episcopo Viza pro sua sub-

sistentia in Convento Lelesziensi antehac extradederim, non

dubito, bene recordabitor Admodum Reverenda Dominatio ;

quo quidem titolatos Dominus Episcopus eidem Suae Sereni

tatis ben dispositioni confisus, intuitu modernarum con-

stitotionum semet . . . ferre volens, uti informor, non ut debi-

tam subsistentiam eidem dédisse . . , verum ne ad Conventom

quidem admitiere voluit. Quod ipsum Suae Serenitati medi

ante memoriali suo repraesentans, non sine disgusto intellexit

Sua Serenitas Principalis. Proinde ex benigno Suae Serenita

tis mandato praesentibus intimandum volui Reverendae Do-

minationi Vestrae, quatenus praementionato Domino Epis

copo nunc noviter eo remisso, pro ulteriori subsistentia com-

moditatem ac simul pro sui et secum habitis 9 personis et

6 equis necessariam ac condecentem accomodationem et sub

sistentiam ex proventibus bonorum Conventos ordinäre velit,

пес intermittat, ne ulteriores contra Reverendam Dominati-

tionem Vestram hoc in passu perveniant ad Suam Serenita-

tem quaerelae. Coeterum etc. Ungvár, 22. 8-bris, 17 10.Admo

dum Reverendae Dominationis Vestrae Amice benevolus С

N. В. m. p.*)

*) Egykorú másolat, de szakadozott, s azért kipontozott helyei ol-

vashatlanok,
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CCLXXII.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves oceémnram !

Tegnap Munkácsrúl betegen megtérvén, (adja Isten, az

forró-hideget elkertílhessem), két rendbéli levelit is találván

kegyelmednek ele, mellyeket 6Folségéhezelküldvén,íme ac-

cludálora az б Folsége válaszát. Nékem is in simili irván Pe-

rényi Miklós uram: úgy hiszem, vagy haszontalan,vagykésô

vólna válaszom ; hanem azt igenis javallanám, hogy a siroki

és hajnácskovi hajdúságot parancsolná kegyelmed Egerben

szállitani. — Eszterház Antal uramnak obrister Sarjer uram

Dobszátúl nagy protestatióval ir, hogy kegyelmed Deák Fe-

renczet ezerestúl elorderezte mellóle, kit a Fejedelem Mariá-

sival rendelt vala oda, minthogy Viard most is Bódvánálfek-

szik; elhiszem, Murányt petekírolja, minthogy, az mint Lymp-

recht irja, még 17-a érkezett oda vagy 600 gyalog, kiissán-

czot vetett. Ebergényit várta oda magához: de Lymprecht

nem panaszolkodik, csak bolondságnak tarrja. Ezzel Isten

éltesse sokáig szerencséssen kegyelmedet. Ungvár, 27. 8-

brisAnno 1710. Kegyelmednek kötelessen szolgáló attyafia

GL B. Miklós m. k.

Legalól: M. Gr. Károly Sándor urnak.

ССЬХХШ.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémuram !

Az kegyelmed elmenetele után csakhamar érkezík mind

Eszterház Antal urnak lévele, mind Eszterház Daniel urnak

nagy pagetuma. Úgy látom,mindkettennevelikconrasiójokat.

Eszterház Daniel uram az Kassához rendeltetett incassatió



— 361 —

кои el sein tud indúlni, nein is hiezem tudhassa segéteni ma-

gát, hacsak kegyelmed uem segét rajta. Kihez képest decla

rativa iiifonnatiót küldök irva kegyelmednek Rakomazra.

Eszterház Antal úrhoz pediglen valami Schultz nevo commis-

sariust küldött Keczer uram: az Eszterház uram regimentjét,

a maga udvarát, és holmi Dunántúl valókat széltibeu inquar-

tirizált : holott azoknak Sztropkó tajan volt helye. Scharier

még Szántón van, Szent-Péteri Monokon, s azt kérdi Antal

úr: ha az egész hadakatmind Lynkhez (Lökhöz) szállítsa-é?

Hala Istennek, hogy kérdi. Megirtam б kegyelmének: úgy

tudom, Scharírnek raent ordere tegnap, hova szálljon;az többi

hadakat hagyja ö kegyelme in statu quo, és maga jôjon el,

az mái levelemhez képest. Kivántam azért értésére adnom

kegyelmednek ezeket, és hogy az ellenségrol sem egyik,sem

másik semmitsem ir. Nagy Jánost de necesse el köll hivat-

nom : mert az regimentem coníusioban marad. Ezzel maradok,

Ungvár, 10. 9-bris 1710, kegyelmednek kotelesszolgája, aty-

tyafía Gr. B. Miklós m. k.

P. S. Kedves ocsémuram! El nem küldhetém ezen leve-

lemet, hogy érkezék más lévele Antal urnak: tegnap haj-

nalban felverték Szerencsen az mieinket, Csiba Ádám irja

Bényérül ; szélt- szaladtak, s nem tudták károkot magok is.

Nyomban Monokon is puskáztak, és tüzet láttak mikor okót

Szerencsen felverték, — irja Antal. Mar Scharieron az sor.

Másfelol sok cito-s (levelek) érkeztek az Tiszántúl ke

gyelmednek; felszakasztám, Palocsai levelének essentiáját

megirtam azFejedelemnek.En azt hiszem : bagázsiája s gya-

logja Onodnak, az ki oda-gyütt ; mert öt regiment sok volna

Langle-nek.

Mar rebus sic stantibus, nem tudom, ha nem egyenessen

megyen-é kegyelmed Pataknak,—vagy csakEbeczkitküldi?

Tegyen hirt Rakomazra, mert nem fogja tudni segéteni ma-

gát Antal az posztirungokkal ; lme azért két levet irtam An

tal urnak váloszíd : az mellyike kegyelmednek tetczik, azt
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küldje el kegyelmed. Az német, tudom, visszament: de az mi

hadunk hová meut? azt пега tudom.

Legalól: Károly urnak.

CCLXXIV.

Unghvár, 10. 9-bris, 11 órakor étczaka, 1710.

Méltóságos Generális-Marschallus,

kedves ocsémuram!

Most veszemKaposrulirt levelétkegyelmednek,sezelôtt

egy órával hozák újabb levelét Antal urnak ; Liszkárul irja,

9. hat órakor estve, includálja Nagy János és Sarier leveleit,

azok megvárták Szántón, míg beszállott az német Tállyára ;

szekerét nem irják: van-é, nincs-é? hanem hogy az ónodi

lovas Grusánival mind itt van, csak az gyalogja s egy com-

pánia lovas maradt volna Onodon.

Ma estve más levelet is küldtem Palocsaitul kegyelmed-

nek, s azzal együtt irtam ezen hirekrül is, kinél többet nem

tudok irnom; hanem szükségképpen kell azt tudtára adnom

kegyelmednek, hogy az Fejedelem Sariernek még az bagá-

zsiáját sem engedte az Bodrok-köznek elôre szállitatni , az

most Tokajban volt, búsul rajta Sarier. Másik az,az kitalám

nagyobb is lehet, hogy Eszterház Antal urnak általam pa-

rancsoltatta az Fejedelem, hogy in casu retirádáját ne vegye

az Bodrok-köznek, hanemÚjhelnek,Zemlénnek,sconsequen-

ter az nagy-mihályi hidaknak; s azt irja Antal: ha vissza-

megyen, Lökhezküldi által az Tiszán az hadakot, s ha perse-

quálja, ordere szerint retírálja magát. Liszkátul sem szabad

penig visszább mennie,mígnemnyomják. Csudásnak látszott.
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Hogyhakésszen tanáljaazpataki hidafclehet nem jó is beiöle;

az Isteuért is kérem azért kegyelmedet, legyen ezekre refle-

xiója kegyelmednek, mert mar Antal ùr el nem mérmeimiaz

leczkéje mellôl.

En ugyan megirtam mar, s meg is irom б Felségének :

úgy látom, nem várja karácsont, meg sem elégszik Onoddal,

hanem az hegyaljai borral toldja az Sajót. Ha nem engedtük

Onodra vinni, maga ment érte. Ma, elhiszem, ott naplott Tály-

lyán; holnap tobbetvárok, adjalsten: jobbat! Ezzel maradok

kegyelmednek köteles attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

Mostvolna jó Nyúzónak hátmegül próbálni !

CCLXXV.

Unghvár, 11. 9-bris 1710.

Méltóságos Generália-Mareschallus,

kedves ocsémuram!

Midôn ez étczakai levelire kegyelmednek váloszolnék :

érkezett Elek Zsigmond, kit fris lovon küldtem mindgyárst

az Fejedelemhez. Ez úgy lett, látom, az mintakartuk; regen

mondja kegyelmed : nines lehetetlenség, s nem hisszük. íme,

Antal úr levelének mássát megküldtem. Úgy látom, feltanál-

ták egymást Sarierrel, s követi az orderit Antal retirádájá-

ban. Csak bar az Géczi katonái szivárkodnának Kaposra:

mégis, azrévetvigyázva, portáznának Patak felé is, az hol —

gyanakszom — megfeneklik, hacsak az Tisza-ódaltnem con-

siderálja. Ma mar hirt sem kapnnk. Ezzel maradok kegyel

mednek köteles atyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.
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CCLXXVI.

Unghvár, 12. 9-bris, 1710. 9 órakor reggel.

Kedves ocsémuram !

Mindeddig semmi ujabb hirem ñera érkezvén, óhajtva

vártam, s most veszem Zéténbül költ levelét kegyelmednek.

Istennek áldassék szent neve, hogy kegyelmedet az alkal-

matosság ott tanálta, s legalább reparálhatta az vigyázást. El-

hiszem ugyanis, пеш hertelenkedik ki az német Patakrul;

azt nem tudja, hoi kit keressen? Az Fejedelemuek is most

veszem válosszát; azt irja:ezt nem várta volna, és hogy Sarier

valahogy elnerekedne: mar annak vagy Ungvár, vagy

Csicser utja.*) Az nagy élô Istenért, quod optimum, facito:

mert Tiszántúl nem látok oly praegnans okot. En elküldtem

Gilich nevo kapitányomot az regimentemhez Vásárhely felé : de

nines hirem felole. Elég volna ott az vigyázásra Nagy Janos

is talám.

Az én indulásomnak holnapi napját mar kiadtam vala az

lárma elutt,s ezen lármávalnem is változtatom,hanem csakmeg-

indulok holnap. Bezzeget hagyom addig itt, és irok bövebben

aziránt kegyelmednek, magam indulása elött. Azméltóságos

asszony nem hiszem Kassára ne ment volna, az hova Dáni-

elnek is szükséges volna irnijaigen, mert gondolom ezenlár-

mának hangját Kassán. Egernek is nagy bombája lesz ezen

hir. Reménlem, most szerencséssen jar Nyúzó, s talám revo-

cálja Patakrul is, kit adjon Isten. En azonban maradok ke

gyelmednek köteles attyafia, szolgája G. В. Miklós m. к.

íme, miesuda levelivel gyütt Beleznainak Iváncsai : ac-

cludálom kegyelmednek, s azért küldtem magát kegyelmed-

hez, és relegáltam kegyelmedre. Irtam sárosi vice-ispánnak

is : adasson ezer forintot, vagy többet is, kegyelmed disposi

tiona szerént, kirííl Dánielt is kell informálni.

*) Az itt ritkítva szedett szavak is az aug. 29-iki levélben hasz-

nált titkos-jegyekkel vanuak irva.



— 865 —

CCLXXVII.

Unghvár, 12. 9-bris 1710.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémnram!

Antal úr visszamenvén Kaposra : jóllehet ma Iváucsáék

által írtam váloszt Zéténben költ levelére kegyelmednek,

mellyben megirtam, hogy az Fejedelem azt parancsolja pro

principio tartani : el ne szoruljon tole az Sarier regimentje,

és hogy ha el uem meut Patakrul az német, siessen Sarier;

minthogy azért mai constitutióját az ellenségnek nem tudom,

s disposition sem kivánom kegyelmednek akadályoznom :

oly véggel irom ezen levelemet, hogy Antal úr küldje sietve

kezéhez kegyelmednek, tudhasson kegyelmed Sariernek in-

dúlásárul disponálni,— mertnagy kerüllö VásárhelyUnghvár

felé, Vaján felé penig bajossabb az költözes.

És mivel itt az gazhirek úgy is folynak, hogy elment az

német Pataktul, s úgy is, hogy mar Szomotorhoz gytitt, kit

nem hiszek : Antal úrnak megmondottam, s azzal bocsáttám

Kaposra, ha Kaposon semmi hírt nem tanál az ellenség mo-

tussárúl : ne orderezze Sariert, hanem ezen levelemet küldje

sietve kegyelmednek; holott penig hire volna, vagy netalán

kegyelmed is másfelé ment volna : tehát orderezze Sariert

megindúlni. De ha elment volna Pataktul az német : jobb

volna az bodrok-közi asztagoknál subsistálni Sariernek. Vá-

rom azért jó dispositióirul való tudósítását kegyelmednek,

és maradok kegyelmednek köteles attyafia, szolgája G. B.

Miklós m. k.

Ebeczki nem ment Vásárhelyhez, de idegyütt.
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CCLXXVIH.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémnram !

Kókai Márton colonellus uram levelét most veszem

Nagy-Ráskátul, kiben írja, hogy egynéhány regimentbe-

liek ott verték ószve magokat : de kegyelmednek semmi hí-

rit nem hallották, nem tudtak hova menni. Most azért meg-

parancsoltam : keressék fei kegyelmedet az Bodrok közt,

mivel azon katonaságnak f6-tisztei kegyelmed mellett van-

nak. E mellett akarám megírnom kegyelmednek, ha még

bizonyos hirét nem tudná kegyelmed, hogy az méltóságos

asszony ma Ráskánál szerencséssen altalköltözött. Ezzel

maradok, Unghvár, 12. 9-bris 1710, kegyelmednek koteles

attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

Legal ó 1: M. G. Károli urnak.

CCLXXIX.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémuram !

Zemlénybúl nekem irott mai levelét kegyelmednek vet

tern, kibnl mind az ellenség constitntióját, s mind penig ke

gyelmed által lett dispositióknak elrendelését értem. Teguap

méltóságos generalis Esterhás Antal uram innét olly dispo-

sitióval ment visszaKaposra, mivel olly hír futamodott vala,

hogy az ellenség általjott volna a Bodrok-kózre : observálja

ö kegyelme (Jharír uram regimentjét; nem tudván még az-

iránt való dispositióját kegyelmednek akkor, fblségesFejede
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lemnek penig akararja az lévén, hogy azon regiment in prae-

misso casu meg ne mellözze. Mivel azért azon hírben semmi

sines : megírtam nevezett méltóságos generalis úrnak, б ке-

gyelme continuálja urjátMunkácsra, б Folségéhez. — Charir

uram regimenrje iránt való kegyelmed dispositiójára nines

mit írnom, hanem legyen tovább is goudja kegyelmednek :

mind azon regiment iránt, úgy egyéb dispositióinak elren-

delése által, fólségesFejedelem kegyelmes intentiója effectu-

áltassék. Maradok ezzel, Unghvár, 13. 9-bris 1710, kegyel

mednek köteles szolgája, attyafia G. B. Miklós m. k.

P. S. Kegyelmed leveleit, igenis, az folséges Fejedelem-

nek mindenikét transmittálom.

Sokan akarják confirmálniaz német elmenését Patakrul:

elhiszem mar ma bizonyos hire lehet ; az válosztja az déz-

mát (?) az Bodrok-közön, s másutt is. En ma ismét rosszúl

lettem : de azt hiszem, mint az kánya, kitisztulok holnap is ;

csak elinditom szekereimet, mert kozelétenek is, siettetik is

utamot, az czárt is jönnyi közellyebb hozták.

Legalól: M. Gr. Károli Sándor úrnak.

CCLXXX.

Kedves oesémuram!

Ebeczki István ajánlja nagyon magát az ide beszoru-

lásra, in casum, az feleségemmel. Ha meglehetne: Antal eljó-

vetele s kegyelmed Rakomazra való érkezésivel gyünne

vissza Ebeczki, jó volna.

Azért is úgy írtain Antalnak : ha Szent-Péteri elment,

xxgy hagyja Ebeczkire, ha Szent-Péteri ott van : gyüjön el

iübeczki, — ha kegyelmed is jóváhagyja. Kegyelmednek

köteles szolgája G. B. Miklós m. k. *)

*) Á datum kimaradt, azonban bizonyos, kivált az Ebeczkire

való vonatkozásból, hogy üngvártt, 1710 nov. kozepén kelt.
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CCLXXXI.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ócsémuram!

Most veszem két rendbéli levelét méltóságos generalis

Esterhás Antal urnak ; mindkettö tegnapi, de mellyik elso ?

nem tudhatom. Még, úgy látom, most is kétséges az pataki

ellenségnek elmenetele : mert egyikében Rátky Daniel uram

Leleszrtü б kegyelmének irott levelét includálja, kiben azt

írja, hogy Rátky Daniel maga is szemben volt kegyelmeddel,

és szintén akkor érkezett volna meg kegyelmed reportuma

Patakrul, hogy az ellenség mar commandót is hagyott Pa-

takon, más része penig Zemlyénben igyekezik, hogy ott is

postiningot hagyjon. Шу circumstantiákra nézve azért

nines egyebet mit írnom kegyelmednek, hanem provocálom

magamot tegnapi levelemre, hogy mar Isten jóvoltábúl tágul-

ván alteratióm : holnap fólséges Fejedelemhez bemegyek

Munkácsra, — odajön méltóságos generalis Esterhás Antal

uram is. Ex superabundant! azért kivántam értésére adnom

kegyelmednek : minthogy Bottyánban subsistait kegyelmed,

közel esvén a Tiszához is, jó módjával vigyázhat kegyel

med miñd tul, s mind Patak fêlé. Mire nézve Charier uram

regimentjere légyen oily specialis reflexiója kegyelmednek,

hogy fólséges Fejedelem kegyelmes intentiója szerint, ô Föl-

ségétul el ne rekedjen. További leveleit azomban kegyel

mednek nem szükség erre Unghvárra dirigálni, hanem egye-

nessen csak Munkácsnak küldje kegyelmed, hacsak úgy nem

ktildi, kogy holnap reggelig itt érhessenek. Ezzel maradok,

Unghvár, 14. 9-bris 1710, kegyelmednek köteles szolgája,

attyafia G. В. Miklós m. к.

En ugyan azt tartom, hogy ha elment, sem mind ment
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Patakrúl; de csak igen messzellem Sariert Vásárhelyen,

mert közellyebb Munkácshoz Patak anual.

En mar megyek; es mivel csak elhiszem, az jóknál jót,

s az rosszaknál rosszat hoz indulásom : Szent-Péteri s több

tiszt-uraméknak is írtam,hitemmel is erösitettem, hogy jónak

higyjék menetelemet.

Eppen most veszem az ellenség indulásárúl való levelét

kegyelmednek. Megvallom, az eleit olvasva, tanálom válosz-

szát az post-scriptában; mert nemhogy az Tiszántul való

földre reflexióm nem volna : de csak az hol közellyebb az

tñz,ott éget jobban.íme ezt vártam,hogy ha Antal iir is com

mando nélkúl lévén, s kegyelmed is általment volna az

Tiszáu : omnia ftiissent magis confusa. Ebeczki ment ma

Sarierért, ha késo nem lesz, — talám nem is, mert sok ha

nem nyújtózik az német Ujhelben.

En mar elindítám bagázsiámot, s magam is megyek hol-

nap Munkácsra, s onnan egyenessen; hiszem Istent, — ha-

marébb térck, mintsem magam is véltem.

Légalo 1 : M. Gr. Károli Sándor úrnak.

CCLXXXII.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémuram !

Most veszem újabb mai levelét kegyelmednek, Palo-

csay nram acclusáival együtt ; kibñl egyebet nem magyaráz-

harni, hanem hogy az ellenség 131. 162. 113. 181. 193. 115.

161. 155. 188. 199. 154. 189. 112. 122. 141. 199. 111. 116.

118. 18. 191. 116. *) Mellyre nézvé sziikségesnek látom

*) A számok kozfíl az itt dölfen szedettek az eredetiben ala

vannak búzva, a mi azoknak titkos-jelentésére vonatkozik. E jegye-

Thaly: „Rákóczy Таг.« П. кбЬ 24
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Tiszán által való menetelét kegyelmednek. Csak az nékem

legkeservesb, hogy most veszem Charír uram levelét, kiben

írja, hogy az ellenség tegnap Terebestt volt; ö kegyelmének

semmi ordere, mert a melly levelet vittek volna is a kato-

iiák, elvesztették. Küldtem azért innét eleiben; Ebeczky ura-

mat is elküldötte oda méltóságos generalis Esterhás Antal

uram, ha késu nem leszen odaérkezése. In hoc casu — ùgy

látom'— más remedium nem lehet, hanem ha maga is az fbl-

séges Fejedelem maga is általmegyen a Tiszán, és ott, háta

megé az cllenségnek, gyííjteti б Folsége öszve az hadakot.

írtam ezekrúl folséges Fej edeleumek is. Ezzel maradok, Uugh-

vár, 14. 9-bris 4 órakor estve, 1710, kegyelmednek köteles

szolgája, attyafia GL B. Miklós m. k.

Ne is küldje mar erre leveleit kegyelmetek : mert meg-

indulok hajualban Munkács felé.

Legalól :M. G. Károly íirnak.

CCLXXXHI.

Unghvár, 14. 9-bris 10 órakor estv-e, 1710.

Kedves ocsémuram!

Az mai h irre nézve, niintliogy 9 órakor ma írja Sarier:

Terebestt a német, s ideküldött orderért,— eddig mind vártam

hirit , de minthogy semmisem gyütt, elhiszem : megtorpadt

ket többfele kulcscsal próbáltam megfejteni: de egyikkel sem sikeriilt.

Úgy hiszem egyébiránfc, hogy itt valami confusiónak kell letmi : mert

— mint az eredeti kéziraton tett egykorú megfejtési kisérletekbífl

látom — a fololdást maga Károlyi is hiába próbálta; az aláhuzatlan

számokból o szerinte is mindig csak a betfí, az aláhuzottakból min-

dig A jött ki, s az egy 115-ös számból — mely fblött az eredetiben

görbe vouas áll — t, de így ennek semmi értelme.
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Terebestt; és így mar Sariert sem féltera, s talám még által

sem gyiiii, minthogy az mely intercipiált leveleket ma ktil-

dött kegyelmed : abbúl látom, nines Gnzáni, sem Viard, csak

maga Langle, s azt írja Viardnak: mivel csnportozottelütte,

azért ment rajta, és feltette magában, Patakig ne desistáljon.

Mikor tér vissza Onodra? nem tudja. Elhiszem azért, megint

Sarier provocaba, s ha nem éri, ott hagyja. Eperjesrüls Kas-

sárúl is ma gyiittek, ott semmi lármájok sines.

Elég az , bogy semmi sines az Fejedelem körul ; én

azért, gondolván, kegyelmed általment az Tiszán: Antal úr

által ordereztettem Zait s a többit : Munkácshoz ménjenek ;

mi haszna kalaudoznak ? ezeket is bódítják. Egyébaránt te-

szen ollyat, bogy mar nem desistáma örömost Langle az per-

secutiótúl. — En csak megyek, de valóbau roszkor az nagy

lármában. Isten jora adja. Ezzel maradok kegyebnednek

köteles attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

De kevés is maradjon vigyázóban.

Ezen tisztemnek megparancsoltam : ha még Bottyánban

van kegyelmed, elöbb odamenjen, bogy kegyelmed orderez-

hesse az hadakot, ha bol mi van.

CCLXXXIV.

Mmikács, 16. 9-bris, 1710.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves oesémuram!

Mar itt vettern ma reggel az kegyelmed levelét, de aza-

latt is SarierUnghvárhoz érkezett tegnap, ki is azt írta vala :

félmérfóldnyire volt hozzá az ellenség Vásárbelynél, midôn

elgyütt, ugymint 14. azon nap, az mely nap írja Zay nram

megtérését. Csaknem olték azon étezaka egymást az exiüan-

24*
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sok szaladtokbaii, midön kegyelmed megírta vala Antal úr-

nak, hogy Vásárhelynek megyen az német. Elek Zsigáékot

is valami bolpnd hír visszafordította, egy szóval csak igazán

bódulás volt. Magam reggel visszahurogattam ököt, s ki

sem gyüttem, mig meg nem csendesedett larmája. Továbbá б

Felségemaga paraucsolt irásával kegyelmeduek az hadaknïl ;

hanem en csak most könnyen, majd az háló-helyemrííl hosz-

szabb irasommal bucsuzom, adja Isten : ad cito revidendum !

Maradok kegyelmednek köteles attyafia, szolgája G. B. Mik-

lós m. k.
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CCLXXXV.

]lyvó, (Lemberg) 2. Aprilis, Anno 1711.

Méltóságos Generális-Mareschallus,

kedves ocsémuram !

Strybúl irott levelét kegyelmednek vettern kedvesseii; s

jóllehet mar innen Lengyelországbiü gyakrabbau írtam vala

kegyelmednek : de semmi váloszszát nem vehettem; tulaj-

doliítottam ugyanis soк fárodságos utozâsinaks munkáinak,

? mellyeket, az mennyire az fölseges Fejedelemtul értettem,

csak elhiszem : nagyobb reménséggel kezdett vala kegyel-

med. Adja az irgalmas laten nagyobb hasznát s örömet ke-

gyelmed szives fárodozasinak, mintsem én együgyú elmémmel

felérhessem ; ttidom azonban, itt-ben való dolgaink folyását

is megértette kegyelmed az folaéges Fejedelemtñl, s azulta is

micsuda resolütióink érkeztek: elhiszem, tudtáralesz ôFolsé-

gétñl kegyelmednek. Azalatt az üd6t s az hadat conseryálni

pro utriusque casus feliciori eventu, tudom igyekezni fog ke-

gyejmed.

Horvát György declarálta maga és Ráti Gergely uram

indemnitástirt: de mindazokbúl az diffidentiát nem tudom ha

tollálta-é Ebeczki uram ? Imponálni penig Ebeczki uramnak

ezeknek bentmaradását (Ungváxban) lehetetlen, olajjal tüzet

oltanánk ; hanem valamint ôFolsége resolváltavalakijovetel-

jeket vagyis kihordozóskodásokot : annak kedvéért az ar-

mistitium alatt talám még lehetne némely napra bemenniek,
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ha б Felségének is ugy tetczenék. De Horvát György, post

declaratam martirij pro patria resolutioiiem, az collegiumot

emlegette: mért nem Fálóczot? Azt csak elláttam,ha semmije

sem volna Horváth György uramnak : egész kurucz volna ; s

nem is félti Ungvártt az confoederatiót annyira, mint borát,

búzáját, — mert pénzét — ha volna — csak el birná hozni

lab alúl. Nem tudom, tovább б Felsége mit fog б kegyelmek

iránt parancsolni. Arra ugyan singulariter kérném kegyel-

medet:ha valamely jó magyar hajdúvalszaporíthatnákegyel-

med Unghvárt, maradhatna meg mégis maga idejéig. Ezzel

szerencsés ünneplést kivánok kegyelmednek, és maradok ke-

gyelmednek köteles attyafia, szolgája G. B. Miklós m. k.

Alól : M. G. Károlyi Sándor úrnak.

(Gr. Bercsényi Miklós leveleinek

■V É G E.)



— 375

TOLDALÉK.

1. Berceéiiyi flának Láezlónak lévele a gr. Károlyi-

levéltárban.

Ajánlom becsülettel való szolgálatomat kegyelmednek.

Kegyelmed levelét vettern ; melybííl értem, hogy kegyel-

med Ürményi Adám által elküldötte volna az pantallér-sziat

lovastúl, mellyeket mind kezemkez vettern, az niellyekrül

mar tudósítottam kegyelmedet. Az pantaller-szí máskínt jó

volna, csakhogy mód nélkül [rövid, mindazonáltal viselem,

még viselhetem. Hauem mar az tarsol s lóding elkopott :

azért kegyelmed varrasson nékem mást, ugyanarra az for

mara, az melyre az vagyon, s mentul hamarébb lehet ; skó-

fiumot peniglen Leugyelországbúl kapbat kegyelmed, mely-

lyet is maga az úr*) parancsolta. Azomban feér kócsak-tol-

lam vagyon az magam ferslógjában, melynek csináltasson

kegyelmed ollyan toll-tokot, hogy az fekete-kócsakhoz jó

légyen, s tisztességes; elküldje. Az mi penig az párduczbórt

illeti : kegyelmed mentul hamarébb lehet, sietessen vele; lán-

czot hozzá nem kell csináltatni, mert vagyon nálam. Az bort

penig kedvesen vettern volna, ha elköldötte volna kegyelmed.

Ezek után maradok, Szered, die 24. 8-bris, 1705, kegyelmed

nek jóakaró szolgája Gr. B. László m. k.**)

*) Atyját, a fótáboruokot érti.

**) Kihez volt e level intúzve ? nem tudhatni. Károlyihoz nem.

>
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II. Berceényi leAnya Zsnzeána, Vazsonykfti gróf

Zichy Péterné levelei gróf Károlyi Sándorhoz és

Ferenczhez

1) Gr. Károlyi Sándorhoz.

Méltóságos Gróff Uram!

Excellentiád nekem irott levelét, szintén mai postai al-

kalmatossággal vettern , az mellybñl is pozsonyi házunkban

Szent-Gyórgy napig maradni kivánó szándékát megértettem.

Kire nézve azon terminusig pusztás házunk Excellentiád

szolgálatjára való. Tovább, midön magaraat Excellentiád

atyafiságos jóakaratjában ajánlanám, maradok, Zsámbék, 26.

Martij Anno 1726, Excellentiádnak böcsölettel való szolgáló

attyafia — árva Gróff Berchíny Susanna m. к. ") 1

2) Gr. Károlyi Ferenczhez.

Méltóságos Gróff és Generalis, kedves nramocsém !

Tartozásom szerint kivántam kegyelmednek értésére

adnom,hogy a mindent jól réndelo isteni gondviselésnek tet-

czéséból méltóságos Gróff Orsics Christóff uram, kedves leá-

nyomot Gróff Vásonkoy Josepha kisasszonyt magának örö-

kos-házastársúl eljegyzette; melybxíl származott vigasztalá-

somban, midón reménlem, kegyelmed is részésolni méltózta-

tik : az házasulandó új párt kegyelmed atyafiságában ma-

gammalegyött ajánlom. Maradok, Ü-Budán, 12. Septembris,

1744, Méltóságos Gróff és Generalis kedves urambcsémnek

igaz attyafia, szolgálójaG. Berchény Susanna m. к.

*) E level fekete szegélyíí papirosra van irva : a szeretS leany

ugyanis Eodostóban 1725 november 6-kán elhúnyt nagynevtí aty-

j á t, s egyszersmind 1726-ban idebaza elbaH férjét gyászolá.

(VÉGE.)
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ПО kr.

25 kr.

4Ü kr.

84 kr.

6 frt.

2frt.

1 frt.

3frt.

2 frt.

1 frt.

2 fit.

lfrt.

II

kiadásában, Pesten megjelent

s minden híteles könyvkereakedesben kapható

Ansztria hivatása és egy magyar birodalom lehetösege В-tó'l füzve

Gróf Károly Edc, a foederált Honni«

Mit kell az 1848-ki torvényekeu változtatiii ? irU B. Ara füzve

Bernât Gaspar, ki a vivát? Népszinmii a kortes-világból

Caray János, összes ki5lteményei. Második teljes kiadás. A költä

arczképével

Goethe. Faust. Ford. Nagy István

llorváth Miklós, Törökorszag fdvárosa

Horvátli Mihály, magyar törtenelrai rnjzok

A Kiegyenlités okmánytáras torténete. 2 fiizet.

Magyarország alaptttrvénycl közjogi fejtegetésekkel és felvilágo-

sítáaokkal

Lanka Gusztáv, válogatott kolteményei. 2 kstet

Lisznyai Kálmán, ezavalatköuyve saját kolteményeibó'l

Llórente és Gallois, a spanyol inquisitió torténete. 2 kötet 1 frt. 20 kr.

Mészáros Károly, Kossuth levelei a magyar szabadságharcz

karvezéreivel 1848-1849-ben 1 frt.

B. Podmaniczky Frlgycs, álom és valóság. 2 kötet 2 frt. 60 kr.

— — Margit angyal. Folytatása a „Tessék

ibolyát venui" czimü regénynek. 2 kötet 2 frt. 60 kr.

— — egyetlen künycsep. 2 kötet 2 frt. 40 kr.

— — a kék szemüveges no. 2 kötet 2 frt. 40 kr.

— — regen tó'rtént mind ez. Eegény. 3 kötet 3 frt.

— — Apály és dagály. Napló toredékek 1 frt. 20 kr.

Potemkin Odón, 1849 évi magyar hadsereg feloszlásának okai az aradi és

temesvári táborozással 1 frt. 80 kr.

Ilemel lay Gustáv, a nüiiem befolyása hazáuk multjára. 2 kut. 1 frt. 6 kr.

Rákóczytár. Torténelmi érdekü naplók, emlékiratok, levelezések, patensek,

hadi szabályok, országgyülési diariumok és torvényczikkek gytijteméiiye.

II. Rákóczi Ferencz korához. Szerkeszti Thaly Kálmán a magy. tudományos

Academia tagja. I. kötet. (A szécsényi országgyülési tábor kó'nyomatú tér-

rajzával. Ara 3 frt. 50 kr.

Sanson, a vérpad titkai. Emlékiratai a hét nemzedéken át Parisbau hóhé-

roskodott Sanson családnak. 1 — 22 fiizet. Ara egy-egy filzetnek 30 kr.

Sarkady István, torténeti beszélyek. 2 kötet 2 frt.

Szalay László, a horvát kérdéshez 80 kr.

— — Magyarország torténete. 6 kötet. Ara mind a 6

kötetuek 23 frt. 12 kr.

— — Második Rákóczy Ferencz bujdozása I. kötet

1. és 2. fiizet 2 frt 40 kr.

— — Erdély és a Porta 156','» 3 frt.

— — Galauthai Gróf Eszterbázy Miklós, Magyarország

Nádora I. kötet 4 fit. fiiiom kiadás 6 frt.

— — Galanthai Gróf Eszterházy Miklós, Magyarország

Nádora II. kötet 5 frt. fiuom kiadás 7 frt.

Szilágyi Virgil, szelid fájdalmak. Kegény. 2 kötet 2 frt.

Thaly Kálmán, zengö liget. Lyrai és ujabb elbeszéló' koltemények.

2 köt. 2 frt.

— székely kürt. Erdélyi regék, mondák, balladák és dalok 1 frt. 50 kr.

— régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok a XVI-ik,

XVII-ik és XVIII-ik századból. 2 kötet 4 frt.
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Toinpn .Wihály, vii

Toritos Láezló, az ifju i. Dramatizák allegöria bat k^^H

dy-társaság Altai dicséretre méltatott mü

! Kiiroly. Trem . 4'orténeti beszély tizénekben

Diinifl <<abor. torténelmi kalászok 1603— 1711. Л vargya

>,in levo nagyobbrészt eredeti kéziratok atan. Szerkesz;

thlen GAbor, Kemény Jinoe, Béldy Pal és II. I

:;ezü leveleinek konyomatú mAsolutaival

Constant It i'ii jaillili, az alkotmanyos politika tana és a minis.

. Ford. Perlaky S. 1 frt.

¡:ery Antal, torténelmi tanulmányok. I. kotet 2 l'i

Fcjér Gyorgy, ntolaó értekezletei a magyarok osrokonairól

Ugyanezen müböl egyenként is megszerezhetó'k :

Л kunok eredete

Л kazarokról

Macllfnvelli ¡Miklós, értekezések Titus Livius római torténetein

könyve fölött. Magyaritotta Pados Л j f,

Montesquieu., a rómaiak nagysága és banyatlAsa, azoknak polit i :

ni. Magyaritottn Pados J. 1 frl

Télfy Ja nos, magyarok östörtenete. Görög források a scytbik

énetébez 1 frl

— — egyet' tanár. Corpas juris attlci görög és latin nyelven

üzet

Figyelmeztetjük még a kiad;ísunkban niegjelent követke/.

ikia, ínelyek minden szobának, de kiilöuöseu nyilván

■ uagyon alkalmasak.

Huila vara ostroma 1849-ben nagy konyomatú raülap

l¿< |Misrlftk az 1*61 dik ápril 'i-Ara egybebivott oráz;:.p\

ik lap 2i jól talált konyomatú arczképet tartalmaz.

''ЁГУ-еРУ lapnak

i ivedelem egy része a magyar képzomUyészeti tArsulatn.i

B. Etttvös József arczképc. Rajz. Cán.zi Agost.

.Szalny László nrczképe. Rajz. Cánczi Agost.

Ez titóbbiaknAl megjegyezziik még, miazerint czek mintegy pá

ínáltathatnak a pesti árvaház javára kiadott Deák Feren-

Petoli .Sándor Debreczenben 1842-ben. Szép konyomatú шШар 1 I

<íról' Trli'ki László arczképe, rajz. Szemlér

FelkoSZOlltés (VUrösmarty „Szép Ilouka" balladájából).

?.. Orlai Petricb 1 frt

19 kcp Magyarország torténetéhül. Rnjzolta Marasztoni J.

ogy-egy lapnak 1 frt.

Ezen képek a következök :

Attila nász-éjc. — Béla választ korona és kart kSzött.

eló'ro ! — Falusi nászmenet. — Gtjza király fogadást tesz a

tasara. — Hunyady János a rárnai csatábau. — Hunyadi menai

rabióle kezébfíl. — Hazntéro váeárosok. — A jüvendomondáe.

meggyilkoltatása. — N:idvágók. — ÜrgyilkossAgi kisérlet Sz

— Petoti balála. — Szúna-aratás. — Szüreteló'k. — Szapáry

— Zrinyi liona balála. — Vásári áldomásozók. — ZAeh Béí

A bzent család Egyptomba meiickülése utján. Rajz. M¡i

; m!u,1

1 tV»
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