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ELŐSZÓ.

II-dik Rákóczi Ferencz bujdosása két időszak

ra oszlik. Az első 1711. februárius végén kezdődik,

midőn Vereczkéről lengyel földre lépett, hogy ha

záját ne lássa többé, s végződik 1717. september

15-én, midőn Francziaországnak búcsút mondott. A

második időszak 1717. october lO-én veszi kezdetét,

az nap, melyen Gallipoliba érkezék a bujdosó, s tart

1735. aprilis 8-ig, midőn rodostói magányában el

hunyt. Ezen második időszak Mikes Kelemen nagy

becsü emlékirataiból jóformán ismeretes előttünk, s

gondolom, még ismeretesebbé fog válni azon tanulmá

nyok (Мути, melyek a Magyar Tudományos Akade

miának három tagja által a. mult évben e végre a hely

szinén tétettek. Az első időszakról, a bujdosás első hét

évéről igen keveset tudtunk eddiglen. Pedig - nem

mondom, a psychologusra de a historikusra nézve

ez fontosabb amannál. Rákóczi ekkor még folytonos

érintkezésben állott az európai hatalmasságokkal s

mindent elkövetett, hogy az utrechti és rastadti bé

kekötések iránta és ügye iránt intézkedjenek 3 hogy

ezt internationalis, ne házi ügynek tekintsék az euró

pai congressusok. Rákóczi ekkor XIV. Lajos udva

rának egyik habituéja volt, s a király halála után
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nem lön ugyan az Orléansi herczeg köreinek is ava

tottjává, de mennyire elkerülhetlen volt, mégìs benn

élt a Régence mozgalmaiban; egyìk híve Brenner

szepesi prépost nem öt, (le Hnancziáit még Law spe

culatióiba is bévonta. A véletlen, az irodalmì jó sze

rencsc, s a. hazaßak rokonszenve irodalmi můkö

désem iránt, nagyértókü leveleket s irományokat,

melyek e viszonyokra. vìlágosságot vetnek, egye

bek киты: naplót ‚ közvetlenül Rákóczi egyik

udvari tisztc által Rákóczi házában irottat jut

папайи kezembe, sükerült ezen idöszakot mintegy

muzív formában együvéállítanom olykép, mint ezt

történelmünknek egy korábbi évtizedével is meg

kísérlettem, - ërtem ,Erdély és a Porti# czímü

munkámat. А jeleu könyv is nem sìvár дуйте

тёпу, hanem szerves egész akar lennì; nem mu

lattató -- mert hìszen bńs egy rege — de mégis m-a

gához vonzó és tanuságos könyv egyszersmind;

noha csak a. dramatis personae szólnak benne, a

chorus folytonos fìgyelemmel ugyan. de hallgatagul

oldalt állva, s а rendezö legfelebb a. világító mécset

jobbról balra s balról jobbra állítva.

Még свай egy pár szót akarok elöre bocsátani.

Rákóczì szerény, mondhatnám, szemérmetes s

épen nem sanguinicus egyéniség volt. Sokáig {оша

latoskodtam, társalkodtam vele, s legtöbbször elöt

tem Шт, a. kártyákkal kezébep7 mondva. : c’ est une

partie engagée, une partie perdue, mais je la. joue.

Soha, álmában Sem hitte, hogy Magyarország Гере!

mévé, kìrályává válhatnék; a mit Мчат, a mit. oly

"*_%‘З
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kor-olykor remélt: az az erdélyi fejdelemség volt,

jogot tartva hozzá, mint az erdélyi fejdelmek utóda,

örököse. Francziaország és Svédország garantjai

l voltak szépapja,I Rákóczi György fejdelmi jogai

; nak, ő tehát a forradalom elején reményét kivált e

l hatalmasságokba vetette. XIV. Lajos kezdetben csak

l ugyan felkarolta Rákóczi indítványát, mely szerint

l neki az erdélyi fejdelemség, a Francziaországgal

l szövetkezett bajor választó fejdelemnek, Maximilián

l

l
l

 

l Emánuelnek pedig, ki a XVII-ik század végtizedében

l Magyarországon a Császári hadak élén állott, Ma,

gyarország jutott volna osztályrészül. De a bajor,

nem hogy Tirolisban a francziákkal, nem hogy Szi

l léziában az elégedetlenekkel egyesülhetett s innen

Magyarországba nyomúlhatott volna , -- mint a

l vérmes reményüek hitték, - Ausztria s a tengeri

l hatalmasságok által saját székllelyéből kiszorítatott;

l -— XlV.-dik Lajos pedig, hogy ígéreteit bármikor

j megtagadhassa, írott szerződésre Rákóczival soha

l sem lépett, még arra sem akarván magátirásban kö- Í

l telezni, hogy Rákóczit nem fogja kifelejteni a béké- 1

ből, melyet ő, a király hogy kössön, előbb-utóbb E

szükséges lesz. А másik garant, Xll-dik Károly „l

svéd király, ígéretet sem tévén, sőt mindjárt a forra- i

dalom kezdetén követe által Bécsben kinyilatkoztat- W

ván , hogy a mennyiben netalán a protestánsok el- Í

nyomatása is okul szolgált volna a. forradalom kitö- '

résére, kívánatosnak, szükségesnek véli a baj orvos- l

lását maga a császári királyi kormány által: de re- l

belliseket ő nem fog pártfogolni, - XII-dik Károly, l

a sa 



 

mondom, Rákóczit игуан пет hagyta cserbe, de még

она]; titkos szövetségese sem volt soha, ámbár kö

veteit, névszerint Ráday Pált, начитаны és táborá

ban a. Ваш tenger рать)“, Varsóban és Benderben

egyiránt megkülönböztetéssel fogadta.

A dolgok ez állásában, - s különben is 1710

ben, midön a szövetséges magyar rendek ügye nap

ról парта. inkább hanyatlott, XIV-dik Lajos és XII

dik Károly egyiránt szorultságban lévén,- Rákóczi

a végcrisis alknlmával segédért nem hozzájok for

dult, hanem ahhoz, ki ekkor hovatovább hatalma.

sabbá lön, s ki ekkor aszomszédban, Lengyelország

ban már úr volt, - Péter orosz czárhoz.

Péter czárt védenczének, Auguszt királynak а.

lengyel trónusról lemoudása (1706, антипатий bê

kekötés) élesen bántotta. ellenkirályt keresett

Leszczinszky Szaniszló megbuktatzíisáma` mind Len

gyelországon belül mind Lengyelországon kivül. А

diadalmas svéd király elöli félelem miatt egyelöre

a belföldiek közül egy sem nyujtotta. ki kezét a. ko

ronaután. A czár úgy vélekedett, hogy külföldröl

könnyebb lesz praetendenst hoznì az országra.

1707. aprilis 27-kén I. József' császárhoz inté

ген: levélben Augusztot „becsületéröl megf'eledke

щи“ fejedelemnek mondván, követe Urbich János

Kristóf Шва! kinyilatkoztattatá: hogy б, a сжёг, ré

szesévé kiván válni a. паду szövetségnek Franczia

сглаз ellen; hogy kész közbenjárni n császár s a.

felkelt magyar rendek шиш, s ha közbenjárása

nem sikerülne, kész fegyveres eröt kölcsönözni a.

 тж

 



 

császárnak a magyar lázadás elnyomására; végre,

hogy nekik kettejöknek —— a császárnak s a czár

nak -— közösen oda kellene működniök, miszerint a

lengyel országgyülés savoyei Eugen herczeget, a

császár főhadvezérét válaszsza királyul

József és tanácsosai nem ok nélkül attól tartot

tak, hogy Xll-dik Károly, ha Ausztria kezet fog

Oroszországgal Leszczynskinek, Svedország véden

czének megbuktatására. hadait a szomszéd szász föld

ről Csehországra vethetné; s hogy az oroszok, -

mint a velenczeì köztársaság bécsi követe meg

jegyzé - csak azért akarnak a magyar ügyekbe avat

kozni, miszerint Magyarországban állást foghassa

пай. Jónak látták tehát, félig elutasító félig elha

lasztó választ adni a czárnak , ki e miatti boszusá

gában május végén Rákóczit kínálta meg a lengyel

koronával, kilátást nyitván egyszersmind neki, hogy

ez úton a magyar íigy is a szövetkezett rendek ér

dekében fog megfejtethetni. Így alakult meg félig

Rákóczi ellenére, kinek oka volt emiatt a svédtől

tartania, s kinek ebbeli eljárását a versaillesi udvar

is gyanúval kísérte; félig Rákóczi óhajtásához ké

pest, ki, mint nagyatyja II-dik Rákóczi György,

Erdély fejdelmi székét a lengyel királyi trónussal

összekapcsolhatónak vélé, - így alakultak meg.

mondom, 1707. september 4-kén Varsóban, egyebek

között a következő szerződési pontok :

„1. Miután a Római-Szent-Birodalom és Er

dély feunséges fejdelme s a szövetkezett Magyar.

ország vezére Rákóczi Ferencz úr, a lengyel köztár

 „же
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saság rendeinek kérelmére megìgéri ö czári felsé

gének, hogy Lengyelország koronáját, ha a Кбит:

saság által szabad szavazatokkal királylyá. fogna

választatni, a `ìelen Szerzödés alapján elfogadja.:

chhezképest “попив ö czári felségc , azon kötele

zettségnél Говна, те1у reá a köztársasággal [шиш

szövetségböl háramlik, igéri: Воду a, szabad этил.

zatokkal történendö ama választás esetében, öt Len

gyelország királyì Székén s királyì méltóságában és

hatalomkörében öszves tehetséggel, fegyverrel,pénz

zel s egyéb badi szükségekkel, mind sajátmaga

mind а lengyelek crejéböl, nemcsak a. béke s a bé

kés országlás bekövetkezéséig, hanem jövendöre is

(ha t. i. netalán ellenkezö felekezetek keletkezné

nek) megtartandja..

II. На. a. svéd a. jelen hadvisclésközben nem

tör be Lengyelországba, ez esetre nézve mindkét

szerzödö fél megegyezett abban, hogy a. választás

elhalasztassék, s e közben kìsérlet tétessék, a své

дев franczia-bajor közbenjárás által békére bírni;

ezen kisérletet штаты három чаду legfelebb

négy hónapnál Lovább —— september l-töl (az ó nap

{ёж szerint) számítva. — ne lehessen elhúzni. Ez

idö lefolyása után, ha nem sükerült a. kibékítés, a

fenuséges fejedelcm, mint felebb meg van irva, Len

gyclország koronájának minden további idöhalasz

из nélküli elfogadására kötelezi magát; valamint

hogy ö (щёк-1 felsége is a fejdclem személyc iránt

nyilvánitott szándéklatától vissza nem lépni s a ma.

gyar nép {тёща barátságát nyilvánítani igérkezik.
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III. czári felsége fogadja a fennséges Гаме

lcmnek, hogy lengyel királylyá választatása имён, a.

svéd királylyal, _ úgy kivánván azt a köztársaság

iránti kötelezettsége, -- ö fennségónek kizárásával

i semmìképen sem fog békét kötnì; valamînthogy vi- ‘

szont ö fennségc. is köteles, az ellenséggel semmi

féle alkudozásra. sem lépni a czári felség kizárásával.

IV. Ha. a svéd Magyarországra. Юте, e7. @set

ben nem vonakodik ö czári felsége Magyarország

rendeit hadakkal és költségekkel задний; söt ö czári

felsége scgédhadainak kötelességökben álland ezen

; hazabeliektöl a. szabályszerü cleségnél egyebet nem

\ követelni.

1 V. A czári fclsóg, e szerzödés elsö pontja l

\ Í'olytám` ö fennségének, bogy тазы: а kìrályi l

I széken fenntarthassa., pénzsegédet igér, mely a. tör- \

I tént választás таи, ö fennségével közösen, végleg I

`
\

i
l
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állapítatìk meg.

VI. А czári felség, kegyesen îgéri abbeli min~

denképeni törckvését is, hogy jó szerével arra birhas

sa n császári felséget, miszerintMagyarorsxzáguak és

` Erdélynek vìsszaadja. szabadságát. l

g VII. Ö czári felsége a lehetöségig arra. fog I

I můködni a. czászári felségnél, hogy a fcnnséges Ре}î delem Erdély fejdclemségében megmaradhasson s l

erre nézve minden lehetséges segédet ìgér ö fenn- `

ségének.

VIII. Ha, mit Isten távoztasson, a fennséges

fcjdelemnck Lengyelországból ki kellene bujdosnìa.

I igéri ö сит felsége, hogy eltartására neki az orosz

l

е й _i __ #è



 

“’%S
ELószó.

 

birodalomban valamely tartományt s barátjainak és

híveinek menhelyet fog engedélyezni. —

Е2еп szerzödés alapján ügyekezett Rákóczi ma

gán és hivein a. romhányi сама után segíteni, mely

reményét, hogy fegyveres 'erövel, задай fegyveres

erejével fog diadnlmasan kibontakozhatni a. виад

ból , végkép elmetszé vala. De ö egyszersmind {oly

tatta viszonyát XIV-dik Lajossal, azon lévén, Ногу .

е viszonyt kapcsolatba hozllassa a muszka szövet

звёзды; a, tengeri hatalmasságokat sem szünt meg

felhívni, hogy az l706-ban félbeszakasztott inter

mediatiót közte és a bécsi udvar között elevenítsék

 

_ fel ига; s elvégre megkisérlette gróf Pálífy Запев

által a. közvetlen kiegyezkedés müvét is. Ezen nego

tiatiók közcpette találja. öt az olvasó a. kibujdosńsa

elötti hónapokban, melyekböl egykét pontot sziìk

ség volt magának a bujdosásnak naplói elébe iktatni. `

Ezen naplók, emlékiratok, levelezések sat. kétkötetet képcznek _.. mindenik kötet három füzetböl,

mindenik Fúzet tíz ívböl fog állanì. Az egyes köte

tek végén közelebbröl megjeleltetik, külön minde

nik szám honnan merítetett; itt egyelöre még свай

azt jegyzem meg, hogy az eredeti magyar 'fogalma

ток, vagy egykorú forditások ‚.—“ jellel, az álta

lam latinból, francziából, németböl készített fordítá

sok, vagy kivonatok pedig,‘el különböztettek meg.

Pest, 1863 július l2-én.

Sz. L.

lgmíuû. A ‘ZO-dik lapon az elsö sorban hibásan Ш: Rhédey,

ehelyeu; aerei. 15 JU (59 д

 





 



 

 

Занимая 22. Szerda.. пакт és Romhány között.

Rákóczì mcgütközik а császáriakkal -.— szeren

csétlenül.

Februárius 27. сшить. Jászberény.

(Ka'rolyinak какаем.) „А német Наивна-(Зум

mathoz щит. Adná Isten, sok magyar hitetné el

magával az kegyelmed opinióját; nem látnék any

nyi sok lesütött fiilefarku embereket suttogva sétálni,

sohajtani. De noha. igérem az разжег, senki sem

akar kérni,s inkább hitetlennélesz az átkozott. Kur

vfmyja, hadd monjen. Kevésbe lévén úgyis magy

bizodalmam: nem sokat csalattatom meg. Néme

lycknek az szükség viszen reá hogy тётей.“

Martins 14. PéntekV Jászberény.

(Ед/(бои emlékiratai.) ,Bercsényi ajánlatá

ra Franczìaországbn. kiìldtcm Lemaire mérnök

dandárnokot azon ìnditványnyal, melyet a. сжёг

nekem a. pultavaì {Шить után tön, t. i.: ha Fran

cziaország királya hozzá. követet küld , kész vele szö

Ашил—ж
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vetséget kötni, s engem (az l707-diki varsói szer

ződés alapján) diadalmas hadseregével támogatni,

hogy a császár kényszeritessék békére lépni Fran

cziaországgal; kész erre azon feltétel alatt, hogy a

legkeresztyénebb király az ő, a czár, kizárásával kü- l

lön békét ne köthessen a császár szövetségeseivel.“ l

Május 30. Péntek. Munkács.

(Fejedelmi utasítás Sr. de Herbaiz: *) és a mun- i

kácsi püspök számára , kik Péter сайта: követekül i

mentek.) JX. pont. Éreztessék aczárral, hogy becsü

letébe vágó dolog, a velünk kötött szerződést meg- l

tartania. . .. Aztán, előbb utóbb sükerülhetne az 2

ausztriai háznak, Konstantinápolyban már elkez- I

dett cselszövényeit foganatosítani, s ő czári felsége

és a törökök között háborút idézni elő. Gondolja y

meg, mily hasznát fogja vehetni ez esetben Magyar- I

országnak és Erdélynek . . . . Mert bár mennyire vesz w

is erőt a törökön: az ausztriai ház nem fogja, meg

engedni, hogy emerre foglalásokat tegyen; holott

ha Magyarország és Erdély szabadok találnak lenni,

szerencséjöknek és kötelességüknek tartanák, ily vi

szonyok között hadaikat ő felségéihez kapcsolni, és

segédére lenni a czárnak, hogy trónusát meg' helyre

állíthassa Konstantinápolyban. _

XII. pont. Ha ő felsége a czár nem látná

Í) Herbeéznek és Erbaix-nek is találom írva. Egyike volt azon

franczia hadi tiszteknek , kik Rákóczi szolgálatában állottak

s kiket ö diplomatákul is használt.

l

í
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helyén a. császár ellen nyilat-koznia, kérjük öt 81628.

tosan : legalább ne hagyjon el benni'mket, s Решал-1:6.

sunkra küldjön azon ürììgy alatt, hogy akadályozni

ища a svéd királynak Magyarországon átmene

telét, а mi munkácsi várunkba 3—4 е2ег emberböl

álló örséget; újítsa. meg biztosítását, hogy oltal

mába. veszi mind azokat , kik államaiba akarnak

menekülni; eszközölje ki` hogy névszerint mi sze

mélyesen Lengyelországon átmehessünk biztosság

ban; s hatalmazzon fel bennünket, hogy hiveink~

kel az Ukrainába. vonulhassunk, hol nekünk földeket

adand gyarmat. alapítására, melyet az ö souveraini

шва, alatt én fogok kormányozni. Buzdítsa miniszte

гейш, hogy vegyék meg azon magyarok jószágait, kik

az ö oltalma вы menekülendenek; herczeg Mencsi

kow például megvehetné az én örökös jószágaimat,

melyekhez a тощий urodalorn is tartozik.

Munkács megtartása, által mi csak szabad be

jövetelt Magyarországba. akarunk magunknak jö

vendöre bizlosítanì; s miután ez nemzetségemhez ö

rök `108011 tartozó herczegség: elfoglalása által ö felsé

ge sem Magyarország ügyeibe sem a szövetséges ha

talmasságokéiba. *) nem fog avatkozni, valamint ma

gáta сшит sem támadja. meg, mert mi nem kiván

juk, hogy az örség ellenségeskedést kövessen el, ha,

nem támadtatik meg; és ezáltal ö felsége engem csak

egyszeriìen és személyemben года oltalma alá, noha.

egyszersmind képes leszen ártani az ausztriai háznak,

‘) Angliát és Нешто: érlì.
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RÁKÓCZI FERENCZ.
 

ha úgy fog tetszeni. Hogy Munkácscsal közleke

désben maradhasson ö felsége, hadait Marmaros vár

megyébe is küldheti, mely az én erdélyi fejdelem

ségemhez tartozik; s az én ecsedi váramba, mely

Munkácstól négy mérföldre fekszik; és a munkácsi

őrségen kívül, mely nem lehet kisebb háromezer

embernél, 2,000 lovas és 1,000 gyalog elégséges

leszen engem a mondott erősségek és tartozandósá

gaik birtokában megtartani.

XIII. pont. Ha a Svedország elleni háború to

vább foly, ő felsége biztosítva lehet, hogy a hadak,

melyeket a mondott erősségekbe küld, nagyobbszá

mu magyarokkal fognak öregbülni, kik őt velem

együtt szolgálandják, s kiknek igenjó hasznát fogja

vehetni; de egyszersmind szükséges, hogy hadaival

késedelem nélkül foglaltassa el a mondott helyeket,

s hogy követe által Bécsben nyilatkoztassa ki,

‘ha a. császár —— a mi kétségtelenül megtörténik,

-- ő felségének a сайта]: közbenjárását vissza

utasítja: miszerint látván, hogy nekünk nem akar

nak igazságot szolgáltatni, neki, a (шёл-пай, tisztében,

áll, az én személyemet, mint szövetségeseét biztosita

ni,megtartván engem ama helyek birtokában, melyek

nek őrségei semmit sem fognak a császár ellen mí

velni, feltéve, hogy engem nem háborít azoknak és

tartozandóságaiknak, azaz: Szatmár, Bereg, Ugocsa

és Marmaros birtokában.

XIV. pont. Ezen négy megye elkerűlhetlenül

szükséges a mondott hadaknak eleséggel ellátására;

de ezen négy megye nem elégséges, őket a kivántató
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l zsolddal ellátni; miért is alázatosan könyörgök ö fel- l

‘ ségének: méltroztassék maga gondoskodni az e czélraszükséges pénzröl, és ezen hadaknak muszka. tábor

nokot adni, ki öket alattam vezérelje, oly kikötéssel. ` `

hogy a. császár ellen semmiféle ellenségeskedést se

kövcssen el, bár mit parancsoljak is néki, addiglan, `

mig ö nem támadtatik meg a. császáriak által. `

Ahhoz is kérem ö felségének megegyezését, hogy az

} ö hadaìval egyesithessem a. magaméit, kik a mon

дом: tábornoknak engedelmesek lesznek; hogy ö

felségének падай csak addig maradjanak а mon

dott helyekben , míg az ö oltalma эдем erdélyi Те]

| delemségembe bé fogtam iktattatni; . . . s hogyö fel

sége ezen hadakatamondott. erösségekböl, mihelyest

általam elsö ízben megkerestetik irántia, ki Гоша

vonnL

XV. pont. На ez megtörte'nik, ha. ama ha.

дай mondott erůsségeimbe be fogtak menui: többi

hadaim öszvességével nyomban egyesülök ö felségé~

vel, mint szövetségese, reménylvén, hogy jó 5201811—

lataim által éreztetni fogom vele azon valóságos buz

Балты, melylyel érdekei iránt viseltetem s eleddig

is viseltettem mindig.

XVII. pont. Aziránt is keressék meg alázatosan

ö felségét: méltóztatnék пойм oltalma alá. venni,

kik Ukraiuába szándékoznak vonúlni, és szives

kedjék számukra Lengyelország királyánál az átme- i

telhez szükséges menevédet kieszközölni.‘

 

‘ i
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BÁKóczl FEBENcz.

Iúlius 4. генсек Versailles.

(XIV. Lajóshbz Vete's.*) ,Erdély fennséges Рейды

mének szerencséje van felséged elébc terjeszteni,

hogy mihelyest Desalleurs úr**) vele таща, misze

rint ö sved felsége örömmel fogadja fclééged köz

benjárását a. közte és a czár идиш helyreállitan

dó béke eszközlésére : azonnal követet küldött a czár

hoz, ki a “ее! király e nyilatkozatát vele közölvén,

rendeleteit vegye, hogy ezentúl mitevö legyen 6

fennsége ez ügyben. . . .

А czári felség, válaszában kérte ô fennségét,

ügyekeznék minél hamarabb az ö,a. czár, részére meg

szerezni felséged nyilatkozatát, mind aközbenjárás

ügyére nézve, melyet felséged (ИЮНЕ nem akart elvál

lalni,mivel asved király аи; 1707-Ьеп visszautasitotta,

mind azon szövetségre nézve, melyet ö czári felsé

ge teljcs szívböl ohajt felségeddel megkötni; — s biz

tosította egyszersmìnd ö Геппзёёёъ7 hogy azon ese-tre,

ha. ezen két czikkelyt illetöleg , vágyainak teljesìté

sét szcrzi meg néki: ö, вошёл-‚уймет pontosan Гоша

а. varsól szerzödést teljesíteni; shogy a. felségeddelkö~

tendö frígyben a. szövetkezett magyarokat és ö fenn

ségét valóságos és hathatós oltalma alá. veendi.

 

‘) Kökényesdi Velés László ._ kapitány volt Bagosi ezredébenv

mely l. Leopold zászlai alan XIV. [шов ellen szolgált. 1704

ben kilépvén az спады”, Rńkóczihoz állutt, kinek ügyviselöje

volt elöhb a bajor утаим fejedelemnél , XIV-dik [шов szô

velségesénéL majd а versaillesl udvarnál.

") XIV-dik Lajosnak követe elöbb Berlìnben, majd — löbb éven

át —— Rákóczinál, aztán а Portánál.
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czári felsége az én fennséges fejdelmemet felhatal

x таща. mindennek elkövetésére, mit'álkalmasnak fog

t találni, hogy ö, a czár, kiváualmának teljesülését lás

Е sa; s a kötendö békeszerzödés idejének, helyének és

, formalitásainak kijelelését felségedre bízza.

l A haszon, melyet a qzár felségednek Ждёт, az

l 1707-dikì чад-361 szerzödés nyilatkozatában áll: hogy

azon esctre, ha. felséged közbenjárása által békét

t köthet a sved királylyal, kötelezi magát, egész erö

l

|

l

l

|

vel lépni fel az ausztriaì ház ellen a magyarok érde

kében. Söt még ha nem alakúlhatna is meg a mon

dott béke : ajánlkozik felségeddel а. császár ellen 526

vetkezni, s a. magyarokat lehetöképen pártfogolni ad- `

(идиш is, mig módjában álland, Шкет egész erövel se- l

gíteni. Érte nem kivánván egyebet felségedtöl,mint

királyi szót, hogy öt a közbékében béfoglaltatja. mint

l barráńiját7 frigyestársát és szövetségesét. . . .

i , . Sire! 'ez az egyetlenegy eszköz a magyaror

szagl háboru folytatasára, теги magunktól nmcsen

erönk azt hathatósan viselhetni, és felséged csak kis

mértékben »segíthet bennünket. . . .

Ezen nagyszerü iìgy felségedtöl függ egészen.

На elfogadja, a czár inditYányát s a. sved király nyi

1 latkozatát, méltóztassék haladék nélkül követeket

nevezni mind а. sved-muszka béke irántyì közbenjárás

ra, mind а felséged és а czár között kötendö szövet

ség eszközlésére; és egyelöre engedje meg: hogy ö

fennsége tudathassa a. сайт-8.1 felséged magaelhatá

rozását; s hogy а. franczia követek megérkezéseiglen

ezen két ügy gondját is ö viselhesse a czárnálf

¿ae-_» _A к «5%
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nÁKÓczl FEnENcz.

Július 25. гать Marly.

(Ей/сбита]: XIV. Lajas.) ,En mkomm! A7. em

lékirat , melyet mellettem lévö minisztere báró Vetés

nekem e hó 4-én benyújtott., mind magam mind a ke

gyed érdekeire nézve oly Готов s oly hasznos, hogy

nem csclekedhetem különben, mint helycselni, elfo

gadniés megadni mindazon inditványokat és ШИЗ

nalmakat, melyek általa. nékem tétetnek. Kérem kc

gyedet, legyen mindenkép azon, hogy ez ügy kö

zös megelégedésiìnkre {ejeztcssék be; és adjon hitelt

mindannak, mit báró Vetés mondani fog jó és

öszìnte szándéklatuimról minden lehetséges kielé

gìtést szereznì kegyednek. Kérem Ist-ent, én roko

nom, hogy kcgyedet szentséges oltalmában вата.

LajOS. —— Colbertf ——

September.

(Ráka'czi emle'kiralai.) `,Szerencsi váramban

понят ‚ midön Francziaország királya Kökényesdìt

máskép Vetést, udvaránál levö követemet, megbizó

levéllel hozzám küldötte. Vetés clöadta nekem, hogy

а legkeresztyénebb Шипу azon inditvány következé

sében, melyet пом Lemaire által “Депеш, kész,

haladék nélkül követét; а czárhoz kiìldeni és vele a

Мчат szerzödésre lépni. Én Vetést azonnal a czár

hoz küldöttcm. Én паду reményekct helyeztem

Francziaország királyának e nyilatkozatábaf

Ох

ŕ«a

1
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September 23. Redd. Szerencs. ' i

l

Í (Титула/я "‘) Vete's.) Szerencsém van excellentiá.

dat értesíteni, hogy megérkeztem ö fennségénél, ki

l vel közölvén a. kegyes végzést7 melyet emlékiratomra.

l _ ветвиста hoznia a. királynak, örömmel telt el és

l megelégedéssel. Isten segítségével két nap шина.

I elutazom innen, hogy сжёг ö felségének elejébe ter

l jeszszem mindazt, mit szerencsés voltam elérni; s

hogy részéröl mindannak megerösítését vigyem meg

a királynak, mit a. czári felség ö fennsége мы in

’ ditványozott nekì.. . . Egyébiránt, miután ö fennsége

l свай nehány hónap mulva Гоша е2еп alkuvás hasznát

` érezhetni, s más részröl ügyei a pestis által, mely

l öszves gyalogságát elvitte , és a császáriak felsöbb- |

sége által annyira. tenkrejutottak, hogy nekilehetet- l

l len, magát ezek elöl biztosítania.: ö fennsége készül

felhasználni a császár szövetségeseinek jó hajlandó

ssá.gát.A kik neki megigérték, hogy hathatósan fogják

támogatni az inditványokat, melyeket netalán tenni ё
akar a bécsi udvarnak; — szándéka, némi alkudozás i

l iìrügye Маш: idöt nyerni a muszka segéd kieszközlé

sére. fennsége kéreti бис, игат, ne vegye б: gya.

núba, bár mit értmegeljárásáról; öbecsiìletszavát adja i

баней, hogy ezáltalcsakidöt törekszik nyerni és el- l

lenségeit kijátszani, nem pedig némi egyezkedésre l

lépniŕ I

') XIV-dik Lajosnnk minisuere, свёл névvel: Jean-B. Colbert l

marquis de Torcy. l

ж
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nÁKóczl FEBENCZ. '
 

September И Szerda.

Érsekujvárat örsége a. császári hadaknak fel

айда.

October 1--2. Szerda.> сыпать. Szerencs.

(Нагой/так Ra'ko'czi.) „Az kegyelmed ujabb 1е

vele is Ujvárnak feladását coníìrmálja. . . . Ez sem

lesz elég7 mert se az megholtakat fel nem támaszt

hatom, se az élökbül jókat nem csinálhatok. Pa,

naszolkodik kegyelmed, hogy ember nincs mellette;

én is hasonlót irhatok.“

October 20. Hétfö.

Szolnokot Csajághy a. császári hadaknak fel

andjaY

October 24. Péntek. Пират.

(Károlyinak Ra'ko'czf'.) „Szolnok feladása. iránt le

veleit vettem. Én ezennel megyek Bercsényi úrral

Munkácsra s holnap onnan megindítom az ига: Szko

lyára. Ha tudnám, hogy roszat nem okozna, felszen

telném az bajuszomat s felvenném шёёг az р1ит1ггёлъ1

és kevesed magammal hamarább véghez vinném az

dolgot.“
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1710. OCTOBER.

October 26. Vasárnap.

(каждом emlékirataí.) ,Bercsényi october 26

kán lépctt által a határokon, s ment Затопит felé

hogy herczegl Dolgorukyval értekezödjék. Ezen mi

niszter értcsítve lévén Vetés küldetéséröl, urának

segédével biztatgatta Bercsényit, ki magát шаг а

muszka hadsereg едут tetemes részének élén lát

ván ‚ reményteljes leveleket irt nekem.‘

November 5. статьи. Ungvár.

(штампах: камеи.) „Perényì мамаш levelei

végsö desperatìót ábrzízolnak. Helyesen itéli kd, hogy

legszükségcsebb az munkácsi magazinum megtöltése.

Pozsonyban küldeni haszontalan, тет-Ь anélkül elég

ségesképen látbatjuk az ellenség szándékját; s on

nan egyebetìjesztö hírnél nem várhatunk; mìvel bol

dogulásunk éjszaktul Púgg. Szentpéteri, Sötér, Kókai,

Charrier mind egyiìtt vadnak, tébolygó дым]; mód

jára hadok cgymással ellenkezik, egyike a másikat

j labancznak tartván. Antal úr (Eszterházy) _még Pa.

’ takon is megunta шаг a lakást; s mindnyájan pana.

szolkodnak az éhségrül az mindennel гадкой földön.

Mindebbül confirmáltatom opiniómban, hogy az em

_ bernek az esze nem a. fejében de a szivében lakik.

‘ Azért irám minapi levelemben is clavìssal: hogy

l

 

majd kettönkre száll mindcn dolog.“

°) Egri parancsnok.
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November.

(Ráko'czí ещё/Шагай.) ,Eszem жоп járt, hogy

megszabaduljak tábornokaimtól, kik, házasok lévén,

egyébröl nem gondoskodtak, mint családjaikról. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . Svabadságot adtam nekik

Lengyelországba. vonúlni. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . Már csak Хат-01371 volt velem vigasztalá

somra . . . Én Károlyinak képességét свай az 1709

diki hadviselés alkalmával ismertem fel közelebbröl.

s ö meg' részéröl most bizodalommal ragaszkodott.

hozzám. Máx' jó ideje mult, hogy Tököli tisztei, kik

roszúl hatottak гей, vagy meghaltak газу elvesztek.

Нагой, törzstiszt a császár szolgálatábau, еду évvel

ezelött visszajött hazájába. Ivreának Piémontban vé

delmezése шёл, de a pestis elvitte öt mindjárt mü

ködésének kezdetén. szerette és értctte a 83711103

sńgot; ö látott volt vívásokat és ütközeteket; s roko

na és régi barátja lévén Károlyinak, újdonan új vi

lágításban szemléltette vele a hadviselés mesterségét

Oly geniusnak, mìnö Károlyi, nem volt sok leczkére

szüksége: a. természet öt felruházta minden kellék

kel, hogy jó tábornokká válhassék; szeme éles fel

fogással birt; szilárd volt, tcvékeny, fáradhatlan, teli

fogásokkal és forrásokkal, iparkodó, mindig ушат

és пудра, embereit `161 megválasztani s jól alkalmazni

tudó7 ellcnsége a. lakmározásnak s apuhaságnak. Ez

által több vagyont gyüjtött a hadvìselés ядам, mint

 

* „_„____‚_‚__#_А____„_
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a. többi tábornokok együttvéve, anélkül hogy a. me

gyéknek s a népnek okot адом V0ln8., panaszt emel

niök ellene.‘

November 11. Кем. Pest.

(Báro' Pere'nyi Miklósnak gro'/ нит, Миле.)

„Tegnap érkeztem Pestre7 mint a. magyarországi ha

dak fôcommeudánsa. Adja. fel kd. Едет, kiìlönben

az badi törvény fog diktálni; mind kd. személye iránt

úgy alattavalókkal is а ÈCVÖ leszek; a praesidiáriusok

feleségit pedig mindjárást Péterváradjára чаду E

székre fogom küldeni. Bevettem Орёл-12. А Dunán

túl való kllruczság mind széljelverettetett,zászlóstul

ушей vissza, millelyest Balogh Adám kézbenakadt,

kit. is idehozatok Buda. чёт—ша, és hadi törvényt szol

дамам reája, úgy Palásthira. is.“

November.

Tokajt, és Sárospatakot clfoglalják a, császáriak.

November.

(па/сбои emle'kíratai.) ,Értésemre esvén, hogy

Pálffy, leányának, József császár kedvenczének, hi

tele által a. császári hadsereg fövezérévé neveztetett,

Budán általutazott és Ónodra, a Sajóhoz érkezett:

felhívtam Károlyit, ki öt közelebbröl ismerte, irna e

tńbornoknak, értesse meg vele, hogy reá nézve di

csöség fogna lenni Magyarország hábonlját szelí

*f ”ё?

l

___!
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nÁKóczl шишек.

 

debben és gyorsabban bevégezni, mint a. hogy ez

netalán fegyveres uton várható; azon esetre ‚ ha

тёк! volna. egyességre lépniink fegyverszünet iránt,

melyet a kemény télì idö kììlönben is szokott; tényleg

reánk kényszeríteni, remélhetö, hogy ezen alkudozás

szerencsésebb fejleményt veend, mint az elöbbeniek.‘

November

(Pulay7 gr. Pállfy Ja'nos [Щи/дм.) „Ezen Rákóczì

levelének continentiáján megütközvén 2‹;г61`КаЁго1уй

Sándor uram1 és magátul hirtelen valamit cselekednì

nem merészelvén: hogy aziránt bövebb informatiót

vehessen а fejedelemtül, itélte helyesnek lennì, ha.

személye szerint szóval bövebben beszélget. . . . А

mint is midön a, végre szekerébe akara gróf Károlyi

агат ülni s Munkácsra. a. fejedelemhez пчёл venni,

mondja. s vallja, hogy igenis Istennek csudálatos tit

kos és megfoghatatlan rendelésébül vette legyen al

kalmatosan a. méltóságos plenipotentiarius commen

dírozó generálisnak ìntö és dorgáló levelét is жоп

órában.“

November 17. Hétfö. Pest.

(ИЛ/Ту Ka'rolyinak.) ‚‚. . . Tudtára adorn kdnek,

hogy kegyelmes koronás király uruuktól ö felsé

девы, ha. tetszeni fog, talán kd. vigasztalására

is és руша, plenipoteutiárius f6 commendírozó gene

ralissá választattam és tétettem. . . . Szánja meg ma.
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gát, kedves hites társát és édes gyermekeit kd.; Sza

kaszsza. végét szìve fájdalmának, jöjjön vissza fel

kent királyának szárnyai alá.: jószága. és méltósága,

valamint annakelötte, meglészen. Keresztyénì

hitemre és gavalléri parolámra ßssecurálom kdet,

nyugodt elmével lehet, kedves maradékjátul semmi

átkot magára nem чай-11111; bizonyságot tehetnek eb

ben mind Ujvár, Szolnok, s mind Eger vára. is, hogy

nem kigondolt, hiresített hadakkal, hanem valóságos

regementekkel, a kik mostan is Erdélyböl érkeznek

hozzám, valamint a. Dunán túl s innét, úgy aTiszán

túl való földet is meggyözhetem s az elleukezöket

elkergethetem. Meggondolván azéri: a, haza romlá

sát: ha. jó és igaz hazafiának tartja щади, fogadja

be atyai inte'semet , vigyázzon hazájára. és шагаю is;

mikor a vas meleg, akkor kell kovácsolni.“

November.

(Pu/ay.) „Ezen levéllel menten ment gróf Кё

го1у1 uram fejedelem Rákóczihoz, az holott sokféle

beszédek után . . . nemzetes Komáromy Gym-gy, ne

mes B_ihar vármegye viceispánja. és Debreczen váro

sának birája gróf Pálffy János uramhoz ö excellen

tiájához küldetett.“

November 24. Hétfô. Eger.

(Rákóczinak Pere'nyi Miklo's.) „маг a.z ellenség а

bombahányással valóban rajtunk fogott; az elmult

2
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szombaton regge] hét óra tájban fogott hozzá. Az

idötiìl fogva vetett be hatvanhatot, kik is övedzésig

való vel-met csinálnak. Bizonyosan értettük, hogy az

заданы is Pálffy úr rövid nap maga elérkezne; ha.

formaliter lövetì, kevés lövéssel egymásra omol a. kö

f'al. Ezen levelére Pálß'y úrnak tiszt uraimék meg

egyezett akaratbul irtak, kiben nyolcz holnapig való

armistitiumot kivánnak ; még игуан а válasz nem ér

kezett el. Eziránt mint méltóztatik felséged paran

esolni7 alázatosan elvárom “

November 29. Szombat. Индиец.

( Perényinek Ráko'czi.) „Oly bizodalommal "опций

kd. felül, hogy több tanácsot tud adni s parancsolni

az alattvalóknak, mintsem ök kdnek. Vétett kd., mi

dön РЫК)? leveleit tanácsra bocsátotta. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nem

assecurálhatom kdet arrul, hogy РЫЛ} kéthárom da

rab öreg ágyút ne hozhasson Выдаёт]; de annyit, a.

mennyì ellen magát Eger nem oltalmazhatná., asse

curálom Баев, se e télen se a jövö nyáron nem hoz.

A bomba. ellen pedìg bátorságosan alhatik a?. egri

kazamatában . . . . mfg majd succurrálni lehet Eger

nek. Hadi törvénynyel fcnyegeti Pálffy kegyelmete

ket ? Tehát veszszenek inkább еду bástya alatt. Is

ten segitsen тратой !“
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l November 29. Szombat. 1

(Károlyinak Rákóczi.) „A mely irásrul beszélget

tünk, azt íme includálom. Jó lesz ezzel megindítani

a dolgot (Pálíl'yval), ösztönt adni többre s megolvasni l

azelőtt a ki viszi. Congratuláljon dignitásának ‚ kö

szönje fenntartott barátságát, annak rendi szerint

traktálandó békesség előmozdítására offerálja fárad

ságát, melyre kd. is exhortálja ůtet.“

l December.

(Rákóczi emlékirataiban.) ,XI-ik Kelemen pápa,

kibékülvén József császárral, intő leveleket irt az

W öszves clerusnak: ismerjék el a. császárt Magyaror

l szág törvényes királyául, s lépjenek ki a szövetke- W

g zésből, különben magokra vonják az anathemát. Al clerus szót fogadott, s a. buzgóbb katholikus tisztek

1

l

 

és nemesek kezdték a. clerus példáját követni.“

December 1. Hétfő.

a A császári hadak bémennek Egerbe.

December 6. Szombat.

(Rákóczi emlékirataiban.) ,December 6án vet- l

tem a. bosszantó hírt, hogy egy lovassági osztály l

mage megadására híván fel Egert, az elparancs

eene „и д sg
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nok *) s a, környék tisztei , megvesztegetve az ide

menekült kanonokok által, báró Perényi dandárnokot

a helynek alku melletti feladására kényszerítették.

Ö onnan hozzám jött ваша magávalf

vDecember 17. Szerda, Сайте.

 

(Laszkúnyi Ja'nos gróflíoháry [найма]: ). „Új hìrül

irhatom , hogy Eperjest генами volna, s Kassa alá

szállott generál Virmont és Hartleben. Kókai, Be~

leznai, Vajda Puchót felrabolták, egyneháńy néme

tet vagdaltak le Zsolnánál; nyomukba. ment тип-й.

nyi bloquádából háromszáz dragonyos. Már itt Is

ten jóvoltábul másutt csnportos kulucznak nem hal

lani úgy hirét'., hanem affe'le lézengök, hol И, 1101 tiz

bujkálnak az erdönkön.“

°) Rhédey Ferencz.

 



 

гне—
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Защитив 10. Szombat Bécs.

(Gróf Pál/fg Jánosnak I. József.) 7Kedves gróf

Pálffy. Mivelhogy fia. innen önhöz lemegyen, lehe

tetlen volt elmulasztanom, néki e sorokat általadni,

miszerint általuk önnek tartós szeretetemet és ke

gyelmességemet tanusítsam, s egyszersmind hála.

datomat nyilvánítsam, hogy vezérlete alatt Magyar- ,

országon oly jól mennek a dolgok , és remélhetőleg

nem sokára teljesen befejeztetik az ügy. Biztosítom

is egy úttal, hogy semmit sem óhajtok inkább, mint

gyakori alkalmat, önnek és az övéìnek tartós szere

tetemet és kegyelmességemet tanusíthatni, mit két

ségtelenül minden alkalommal örömmel fogok meg

cselekedni. Fia. pedig, ki önnek e levelet viendi, oly

kedves előttem, hogy őt nem bocsátom el örömest

innen, és szeretni fogom, ha. nem sokára visszatér.

Ezzel még egy ízben biztosítom önt tartós szerete

temről és kegyelmességemről, melyre számot tart

son. - József.“



à@

2-1

вАкОсш FERENCZ.
 

 

Januáriue 10 — 25.

(Rákóczí Emléhiratai.) ,Károlyi шеей-Фа a ma

ga levelét s megmutatván azt nekem, titokban

Pálß'yhoz küldte. Addig mig ettöl Válasz érkezik,

Szkoly-ára mentem kevés emberrel s onnan Droho

biczra, 1101 herczeg Dolgorukival találkoztam. Tud

nom kellett ‚ 111111 alapúlnak azon remények, melyek

kel Bercsényi engem kecsegtetett. Ama. miniszter

nekem öszintén шедший, miszerìnt úgy hiszì, hogy

az ö urs. jóakarattal viseltetik irántam s hajlama.

van, Francziaország kìrályával szerzödésre lépni;

de hire szárnyall, hogy marquis Desalleurs ‚ mióta.

a Portához érkezett ‚ 652161121 a szultánt , lépne há

borúra. a. czárral а. sved kìrály érdekében; és hogy a

törökök csakugyan készületeket; is tesznek a háború

nek kikeletkor elkezdésére; mi ha. megtörte'nik , bi

zonyossá. tehet, hogy az ö urs. nem fog a. császár

ellen fellépni.'~

Защитив 10. Szombat. Riga.

(Torcynak Vete's). ‚Е levélnek szerencséje lesz,

топаете. excellentiádnak, hogy f. h. 6án ebédelvén

báró Lövenhold úrnál, czár ö felsége minieztel'éné]1

ez látatott velem egy levelet , melyet a. muszka kö

vet november 26-án irt Konstantinápolyból, s mely

ben bizonyossá, teszi a czárt . . . . . . hogy a franczia.

követ Desalleurs {п- törekszik mindenképeu, a, Por

*“_Ё% 
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tát háborúra bírni a czár ellen .. . . Ezen báró ma is- .

mét ebédre kért, s mutatta nekem ama muszka követ

nek, december 1-én kelt egy másik levelét . .. mely

ben irja7 hogy a törökök már megüzenték a háborút ő

czári felségének. . . . Ha ez áll, s ha a czár teljesen

meggyőződik Desalleurs úr ármányairól . . . , lehet

hogy Sziberiába vándor-lak. Ön, uram, jobban tudja

bárkinél, igaz-e, nem-e e hír; tudja , hogy mily pa

rancsokat küldött Desalleurs úrnak. Ha áll, mit a

muszka követ ír, akkor nem tudom , mit tartsak ő

fennsége megbízatásáról a király és ön által. Ha

azonban Desalleurs úr , parancs nélkül, magától

járt el ekképen , akkor van még ideje excellentiád

nak , helyrehoznia e hibát azáltal, hogy őszinte val

lomást tesz a ситца]: е tárgyban.“

Januarius 29. Csütörtök. Munkács.

(Pálffy/nal: Rákóczi.) „Méltóságos gróf, kedves

atyámfia. А kd. levelit illendő becsülettel vettem,

melynek czikkelyeit vizsgálni nem kívánom, mivel

maga is biztat kd, hogy szemben lehetek kddel.

Melyre nézve én is inkább kddel együtt imádom

Istenemet, hogy ennyi hadakozások után is, magyar

magyarral, hazánk boldogulásárul conferálhatunk;

mely alkalmatosságra miként sietek, ma a Károlyi

uram referálhatja kdnek, a kire bíztam a szembelé

telünkrül teendő dispositiókat. Magam holnap Isten

jóvoltábul e végre indulok. Én is hasonló hitre s fe

jedelmi parolámra fogadván személyinek minden
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kigondolható securitását a hozzátartozandókkal

együtt,a.mint kd. azok számárul convenìálni fog

Károlyi urammal, ezen levelem erejével. Hasonló

suppositumban a kd. által adatott рак-016161 s hitéröl

lévén, maradok kdnek atyafiůi szeretettel szolgáló

atyjafia. Rákóczi F.“

Запиши 31. Szombat. Узда.

(Ráko'czi Emle'kiralai). ,Pálffy rövid fegyverszü

nethez megegyezését мы, reményt nyújtván annak

meghosszabbításához, ha velem személyesen talál

kozhatik , azzal hizelkedvén живейший, llogy ez eset

ben еду óra alatt többet végezhetne ‚ mint több na

pig tartó conferencziában. . . . Irattam neki Károlyi

által, поду örömest fogok vele Угадал találkOZlli,

hová. estve Qanuarius 31-én) érkeztem. . .. Midön

vele шагаю maradtam, bizonyossá. tett a császárnak

Ягдташ való jóakaratáról, s Швец, irnék ezen {е}—

delemnek levelet, melyben magamat alávetem. Ha.

ezt megcselekszem, bizonyossá. tesz, hogy a császár

megadja. a nemzetnek valamint az erdélyieknek is tör

vényen alapuló öszves szabadságaìkat, általános

amnistiával mindazok számára, kik még fegyverben

állanak; s таз-атм в, mi illeti ‚ nincsen kitüntetés,

nincsen méltóság , nìncsen kedvezés, nincsenek jó

падок ‚ melyeket nem remélhetnék ‚ 8.2 egy erdélyi

fejdelemségen kivül. Kért, gondoljam meg 1113886

tan ügyeim ИМАМ; ha. elmulasztom a. háborút szer

zödés által befejezni, mely törvényeit; és kiváltsá
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gait biztosítja a nemzetnek: akkor , fegyver általi

alávetéséről nem lehetvén kétség , a császár tanácsa

ezt ürügyül használhatná öszves törvényeink elkob

zására , valamint ez Csehországban történt a prágai

ütközet után. Mind ezen csillámló ígéretekre vála

szoltam, hogy épen nem ellenzem, illendő levelet

írnom a császárnak, s hogy három nap mulva elkül

döm neki , noha tudom , hogy nem kapok feleletet“

Februarina 3. Kedd. Munkács.

(Rákóczi a királynak.) „Felséges római császár

és király. Valamint ezen nemzetnek hét esztendeig

való fegyverkezése és annak megegyesülése a mi

szabadságinknak megsértődését jelentette: úgy bi

zonyára már most nagyobb részint visszatérvén a

vármegyék felséged hívségére , magam bosszuállást

kívánó indulatomnak és megátalkodásomnak tulaj

donítathatnék, ha az óhajtott szent békesség meg

térítésének módját megkeresni elmulatnám, mind

azért hogy a hazabelieknek kiontandó vére megállí

tassék, mind pedig “hogy a hazának utolsó pusztu

lása eltávoztassék. Mely jónak elérésére noha a sok

szor elővett пайщик által egynehányszor utat keres

tem, alig találtam helyesebbet, mint ha felséged ke

gyelmességéhez folyamodom . . .

Kegyelmesen emlékezhetik felséged az én sze

mélyemrül , a ki felséged udvarában számos eszten

dőkig lévén, semmit mást nem kerestem, csak hogy

felséged kegyelmességét megérdemelhessem, vala
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meddig az én alattomban való titkos ellenségimnek

üldözése'által fogságban vettetvén, szabadulásomat

minemü okokbul keresni kénytelenítettem, azon

tömlöczházban hagyott írásom (a ki manifestum-le

velemhez hozzá van téve) megmutathatja, a mely

által, valamint elébb onnan írott könyörgésim által

is semmit egyebet nem kívántam, hanem hogy az

haza törvényének igazsága nekem is szolgáltassák

ki. És akkor is, ámbár letapodott és rab, mégis az én

elszökésemrül nem gondolkoztam, hanem csak a mi

dőn az idegen ítéletre , úgymint az országunk tör

vényeinek annyira ellenkező székére hivattattam. Es

ezután közel két esztendeig való számkivetésemnek

és üldözésimnek nyomoruságit szenvedvén, midőn a

törvény ellen való széknek ellenem hozott sententiá

ját megértettem, minemü szabadulásomat remélhet

tem , hanem ha. a nemzettül és országbeliektül, kik

nek szabadságit személyemben is megsértődötteknek

lenni tapasztaltam. Belépvén azért hazámba, nem

külső hadakkal, hanem az egy igazsággal támogat

tatván, a nékem és az országnak tett rövidségeket

közönséges manifestum-levelemmel elhiresítettem,

melyben semmi más beiratva nem találtatik , hanem

csak az, a mi most felségednek a. Pozsonyban - levő

országgyülése által eleibe adatott Érzette azokat az

egész nemzet; és mivelhogy "a közromlás egyességet

okozni szokott: az ország törvényei és szabadságai

mellett (a kikre felséged boldogemlékezetü atyja is

megesküdt vala) fegyverfogásra indítattunk, mely

nek csattogási között mihelyest észrevettem , hogy
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az egész ország velem egyetért, országgyülését

hirdetvén Szécsén városában, minden hatalmomat,

а ki ekkoráig nékem törvény által a. fegyverkezésre

engedtetett vala, az országnak visszaadtam , és úgy

magamat az ország rendei Матча alá. vetettem,

kiktül egyenlö szóval az öszveszövetkezett ma.

gyarság vezérlö fejedelmévé választattam, s az

haza szabadságinak oltalmazására és egymáshoz

valo hívségre köteleztettem, úgy hogy a fegy

vernek szerencsétlen folyamatja. között is a köz

ügyet megoltalmazzuk; esküvésemnek és köteles

ségemnek eleget tenni mind igyekeztem s mind

tartoztam is vele. . .

На. azért az rövideden elöhozott okok felséged

szemei elött igazaknak látatnak , felséged тандем,

—— ha. pedig különben, atyai kegyelmes voltát kérjük,

hogy mi is mindnyájan а, kik eddig Решен; viselni

kényszeritettünk, országunk törvényeinek és szabad

ságinak (kik шведа esküvésével is megerösítette

nek), úgy jószáginknak adatásával is mind Magyar~

országban s mind Erdélyben élhessünk. . . Inditsa

erre felségedet az igazság és kegyelmesség , a. kik

a királyok székinek istápjai; vigye гей. ajövendö'

dolgok általlátása, és az országnak következö rom

Ива, háborúk штата, ezerféle romlások7 a me

lyeknek következésétül én magamat az én levelem

által megmenteni kivánom. A midön ezen kérésem

mel felséged igazságát és kegyelmességét tovább is

kérvén kérem, maradok felséged alázatos szolgája

Rákóczi Ferencz.“
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Februarius 5. Péntek. Debreczen.

(Pál/fg Rdko'czynak). ,Méltóságos herczeg. Her

ezegséged Munkácsról 3 currentis írott válaszát,

együtt ö felségének írott herczegséged levelével

tegnap estve felé vevén, azonnal expressus kurir ál

tal elküldöttem, mindazonáltal úgy látom, hogy her

czegséged javallásomnak helyt nem adott és azon

levelet is nem a szerint formálta; megvallom , hogy

kételkedem is, vajjon azon levélnek ö felségé

nek leendó beadása gátoltassék-e , vagy nem? ezen

következendő okokból: 1)Mert a complimentuma

szokás szerint és illendőképen nincs feltéve, mivel

feljül, sacra caesarea etc. domine benignissime áll;

miért nem; ,sacratissima etc. clementissime“? Az

cortesiában pedig: ,servitoŕ a mely complimentum

mal hasonló állapotban levő emberek magok között

élnek, holott azon úttal illendőképen fel lehetett

volna tenni ,servusf 2) Mivel most is kétségben ve

szi herczegséged és a felséges udvarral el akarja

hitetni, hogy maga. és a mellette levő egész ma

gyarságnak igaz és helyes oka volt a fegyver

kezésre, melyet sem a. felséges udvar, sem az egész

keresztyénség helyben nem hagy. 3) Mivel az egész

magyarságnak Jószágit visszaadatni kivánJa , hol

ott sokkal tanácsosabb lett volna herczegségednek

csak maga és gróf Károlyi jószágainak visszaadása

iránt ő felsége előtt magát jelenteni, a több magyar

ságról pedig, hogy azokat is ő felsége kegyelmessé

gével vigasztalni méltóztasson, emlékezetet tenni...“
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Februar-ius 6. Szombat. Испита.

(Vete's a сигнал) ‚А varsai szerzödés (1707.)

harmadik pontja. szerint felséged és Svedország kö

zött franczìa. közbenjárás által eszközlendö a. béke.

A legkeresztyénebb király ezen közbenjárást most

elvállalta, és mivel az én fennséges fejedelmem irán

ti öszinte barátságának és nagyrabecsülésének ta

nusitásául öreá bizta. ez ügyben az értekezletet fel

séged идут-67:11: öáltala. Штата felségednek elöle

gesen megüzentetni, hogy felségeddel szoros frìgyre

akar lépni, egyszcrsmind kötelességének панда, a

fennséges fejedelemnek, különben is már felséged

szövetségesének érdekeìt felségednek erélycsen адап

lani_` mint ki a. kötendö szoros {Иву alapjául a. Те]

delem érdekeinek tekintetbevételét tůzi ki. . . Kérik

tehát mind a. legkeresztyénebb Шипу, mind a {вдае

1еш felséged сшит-021132115, a mindennemü segélyre

nézve, melyet felséged a. varsai szerzödés kilencze

dik és tizedik pontja által ö fennségének kegyesen

igért, mind Erdély fejdelemségének elérésére, mind

a magyar béke kötésére nézve.

Két mód van, felséges császár, a. varsai szer

zödésben igért oltalmat, a rómaì császárnak Мавра.

rányiabb sérelme nélkül тишайший. 1.) Ürügyül adnì,

hogy a. sved kìrálynak visszatérése szándékoltatik

akadályoztatni. Az ezen ürügy вы: elküldendö ha.

(Ы: úgy foguak elhelyezkedhetni, hogy fennséges

fсменившие]; Magyarországjobb része megtartatha
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tik. 2.) Az eleségnek Lengyelországban szük чека:

ürügyül vevén, hadait a. télen át Magyarországban

szállásoltatni. Felséged nem а császár ellen, nem is az

én fennséges fejdelmem segédére küldi ezen hadakat,

hanem szükségböl, hogy éhen ne haljanak; miért is

kötelességökké fog tétetni, а. fennséges fejdelem

által kijelelendö szállásaikban békén maradnìok, míg

felséged jónak Нимба, magát az én fennséges

fcjdelmemnek valóságos oltalmára elhatározni.‘

Februarius 11-én. Szerda. Salánk.

(Grdf Pa'l/fy Миома]: Ráko'czi) „Méltóságos

gróf, nékem kedves atyámíìa. . . Ugyancsak próbál

gat-e kd. levelében а. feltett terminusokban talált dif

ficultásokkal? влагу ugyan serio алкал-31; velem el

hitetnì, hogy поп tèrminusok okai lehessenek a vér

ontás és hadakozás continuatiójának , és hogy azo

Кал: egy császári miniszterium úgy fogja magya

rázni, a mint. kd. ìrja? . . . . Azon terminusokkal ö

felségének tartozó alázatosságom ellen véteni nem

akartam, s ha csak ezeknek correctîója. kivántatnék,

ujonnan is írni kész lettem volna.. De a, második

punctumra, ha nem tudtam volna is, minap kdtül

tanultam a. “Лает: hogy az emberséges ember lel

kc't Istennek, vérét és életét urának, s a. becsületét

magának szokta. tartani; melybiìl származik, hogy

magamat rebellisnek nem agnoscálom, s nemis ag

noscálhatom; és ha. a felséges начат nem agnoscálja

вас, hogy hazánk törvényit mind megfogatásomban

 

àà
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mind pedig a. mostani pozsonyi fçnnlévö országgyü

léséböl beadott gravamenekben megsértette, amil

nem tehetek; de hogy mink, a kik attul kénytelení

tettünk a fegyverfogásra, lelkünk ismereti ellen azt

mondjuk és úgyis higyjük: Идете е1 kd. maga. is s fe

leljen Ращу János az feldmarsallnak. Ezekbül már

származìk a Válasz a harmadik punctumra. is, melyrc

declaráltam még Vaján létemben is, hogy hitemet e1

nem hßgyom, s azok nélkül, a kikhez hittel köteles

vagyok s ök is hozzám, a. fegyvert le nem tehe

tem. . . . .“

Februarius 12. сыпать. Salánk.

(накат Emle'kirataa'.) ,Valamennyi senatorokat,

kik kéznél voltak, s valamennyi erdélyi tanácsosai

mat Salánkra. híttam, három mérföldnyire Mun

kácstól. . . . . . Szólottam nekik a segédrôl, melyet

a. muszka czártól remélhetnénk; elöadtam, hogv

ezen fejedelem Lengyelországba jövend, s hogy ki

vánnám nézetöket tudni7 mit vélnek a; baza. Зачёт-а

hasznosabbnak : bezárkóznom Munkács várába., ha. a.

fegyverszünet fel мидия. bomlani; vagy pedig Len

gyelországba mennem, hogy itt a. mondott fejdelem

mel szólhassak. Mindnyájau oly nézetben мы,

hogy hasonlithatlanul jobb lesz Lengyelországba.

mennem, mint amaz erösségbe zárkoznom.‘

 

Q.
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Febmńm 13. Решен. Jarolzlaw.

(Един/яйлу Dám'el kaum' kapilánynak Bercse'nyi

Miklós.) „Resolváltam magamat ‚ vßlßkik hazá

jokhoz, és nemcsak az földíhez, hanem az ügyhöz

való igaz hites kötelességeket meg akarják tartani,

mindazoktul költségemet nem szánom, s oly véggel

fog Csáky Mihály uram is itt az feleségem mellett

maradni, hogy az kik ily véggel bejönek , mind

gondjokat viselje.... Akárki xniként gondolkodjék, de

senki nem lehet olyan, hogy azt el ne hitesse [пав-ё.

val ‚ hogy свай többet lehet bizni az muszka. сайг

hoz mint Pálffyhoz. Tehet annyit az muszka. czár,

mint Pálíi'y a császárnál is; jobb az czár mintsem

Ращу által végezni, mikor nemcsak szóval, de {гоп

resolutióm is vagyon az czártul, hirével nem bágy

benniìnket . .. Tudom én jó szándékát az fejede

lemnek; de attul félek én, hogy az kétségbeeset

выше]; bolondsága és az németnek csalárdsága, jó

szándékát . . . nem годик ìgazán útjára bocsátani,

hanem összezavgrják, hogy elrontsák; söt magát is

féltem az fejedelmet.“

 

rem-umm 16. чшр. saiánk. ì

(Нагое/та]: Rákóczí.) „Én valóban bánnám, ha

innen el kellene mennem, minekelößtß SZembelennék

kegyelmeddel. Már innen mind elküldém haza. az

тайм, s magam ágon ülö [падёт formára vagyok.

Várom azért kegyelmedet.“ \
ä@ ä
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Februarius 17. Kedd. Pest

(Pd/ffy b. Eberge'nyi Lászlónak*). „Decima et tertia

currentis irott kd. kétrendbeli levelét szinte most

veszem. Akármint mentse magát Rákóczi és Károlyi,

de ugyancsak nem jól stylizálták leveleiket. Akkor

igen is elolvasta előttem az herczog, de tudja kd.,

hogy minden szót és czikkelyt nem tudhat az ember

és memoriter nem observálhatja. Mindazáltal Vet

tem eszre, hogy ez nem úgy vagyon stylizálva. mint

az, a kit előttem megolvasott . . . . . . Tapasztalom,

hogy minden dolgok csalárdság és úgy szólván dé

vajság; főképen ha az igaz, mit kd. postscriptában

ir, hogy Munkácshoz közel, valamely kastélyban

összehívatván Rákóczi maga tisztjeit, el akarja hitet

ni velek, hogy Magyarországban és Erdélyben is a bé

kesség concludáltatott volna. Elhiszem, ott is szokása

szerint perorált és sírt előttök , hogy annyival is in

kább hadait magához édesgetvén, összveszerezhesse.

. . . Immár lássa mit cselekszik; én most Károlyinak

választ nem adok, hanem szintén várom naponként

a kurírt Bécsbül; azonual megindulok, magammal

fogom vinni a választ Ónodban való, létemnek al

kalmatosságával is vettemlevelét ő felségének, mely

is bár minekelőtte Rákóczival szólottam, jöhetett

volna kezemhez, tudtam volna alkalmaztatnom ma

gamat, mennyire léphetek.“

’) Cs. kir. tábornok ; n Széchenyiek rokona. .
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Februarius 18. Нашим szerda.. ешь

(Ka'rolyinah мыт.) „Addig várám én'is, kd.'

is postáinkat, hogy az enyím, megérkezésével meg

fuvá az felülöt. S íme indulok, a hová hazám 320186.

latja, nem engedvén késedelmeskedésemet, ösztönöz.

Mindazt reménylettem ‚ hogy az kdnek lö-án Его“:

levele szerint tegminpral itt lesz kd; de hihetö, bůjtre

Недавним kd az újmódì farsanglást. Megvallom,

már praevie ellátván ezen indulásom hirtelen tör

ténhetöségét, s proponálván az uraknak: sokat be

szélgettünk, micsodás instructiót kell aziránt hagy

nom kdnek, de свай aZ vala deliberatumja: hogyha

az bécsi идти sincere kívánja az traktát главу az

békességet: extendálja. az armistitiumot; -s infor

тати“ kd. mindenekrül; ha. nem extendálja penig:

haszontalan várakozásom. És mìvel azt is általláttuk,

поду in omni casu jobb és állandóbb békességet re

mélhetünk az Moszkva. interventiója által ‚ mintsem

az Pálífy hitegetései után: úgyis jobb lesz annak

fundamentumirul az czárt capacitálván , az мы vé

geznünk, mintsem itt disputálnunk: ha. ,clementissi

mus‘e vagy ,benignissimusf Melyre nézve свай ше

gyek, az mint mondám; mert vett. leveleimbül azt

collimálom, hogy Ilvóhòz*) nem felettébb messze

találom az сиди-с, az НЕЙ! Isten után Í'ügg boldogsá

gunknak minden reménysége. Az politicumokrul

azért nincs mit disponáljak, hanem informáljon kd.

*) ЬырЬщ.

 

 

l
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mindenekrül. . . . Az badi dolgok kormányozásának

nincs egyéb útja, lianem az mint discurálánk, s az

mint az alkalmatosság hozza magával. Ha mindazon

által az szerencsétlenség csak úgy hozná. magával,

hogy Lengyelországra kellene kiszorúlni mind kdnek

mind az hadaknak: azon legyen kd, hogy Sztaniszló

felé mehessen Máramaroson által, s ott, valahol az

kìjoviai palatinus jószágát hallja, subsistálhat, mert

azért senkisem fog kiáltani. Bemenetelirül azonnal

tudosítsa kd. Galiczin fejedelmet, az ki igen 360118.

rónk; s ha kedveskedni 1111111- kd. neki, agarakat

kiìldjön, kvártélya. penig Sniatin táján leszen. Ha

Isten másfelé vezérli kdet, osak azon legyen, hogy

Módvába. ne subsistáljon, inert пазу contrarietas

volna. dolgainkba, ha én az czárhoz menvén, kd. ha

daimmal látatnék az svecziai király mellé чаду az

törökhöz menni, s így engemet nagy veszedelemben

is ejthetne.

Munkács várárul én is tehetségem szerint pro

videáltam instructiórul és commendansrul, mivel

Vay uramat, úgy látom, kénytelen leszek magam

mellé hivatnom, idegen országban is legnagyobb

kines lévén az hiv szolga. Helyébe már Sennyey

István агат resolválta magát, de még hadd marad

jon közöttììnk a dolog. . . Publicáltatom azt is, hogy

senki már ezentúl az kd раввина. nélkül ne gyůjön

Lengyelországra, hanem ha. ki igaz hazafiának tartja

magát, kegyclmcdtiìl várjon s hallgasson.

Igy azért legdrágább kincsemet, édes 11026

mat, Munkáosomat és abba. levö másik mindenemet
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íme kdre hagyom, s lelkire hitire kötöm s bízom;

teljességesen elhitetvén magammal az kd. resolutió

Задай állandóságát, melyet minap Munkácson ujon

nan is адом: hogy nemzete boldogulása nélkül nem

békéllik s egymást el nem hagyjuk; ennél különben

nem békélleni, confoederationalis Шить, EZ mely ál

tal mind lelkeinket s maradékìnkat sub nota. perdu

ellionis in ран-{ат kötöttük édes hazánknak. Vezé

relje s kormányozza. azért kd hadakozását absenti

ámba, mennél jobban lehet, az midön én minden buj

dosás és nyomoruságok Шва] ůzni s keresni kivánom

boldogulását; s hitemre mondom, hiszem is annak

elérését; глазу legalább szembe lévén az отпал,

megirom valóságosan, mihez bizhassék kd. s közön

ségesen minnyájan. d . .

Ha. Pálffy oly választ talál adni, hogy küldjem

emberemet, adja tudtomra kd.; találok módot benne,

свай lássak sinceritást. Én magamat hazámért Ы:

szer is megalázom, de arra. bizony nem lépek az соп

foederatio nevével, hogy nagyobb rabságra Vessem

édes hazámat annál is, az melybül Нудный kisza

badítani. Vezérelje azért Isten igaz szándékomat, az

melytül semmi sem Szakaszt el, se nem távoztat; s

ha azalatt az felesége iránt más ландыш érkezik

Ваней, kiszállításárul tudosítását elvárom. S mara

dok kdnek minden jót kivánó atyjafia F. Rákóczi.“

¿ä
(по
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1 Februarius 19. сшить Pest

(шт Ebergényinek.) „Debreczenbül 15. cur

` rentis irott ujabb levelét kdnek az includált Rákó

1 czì és Károlyi leveleivel együtt . . . mai napon vet

i tem., kiknek válaszolhat kd, hogy szintén mostaná
I ban óránként készülgetek, s egyìk nap megindúl

96.11, а választ magammal vìszem; a mint is adom

шагаю kdnek, hogy referendarius Locher агата: *)

ma. várom hozzám Bécsbül.“

Februarius 20. Péntek. Maó-Vereczke.

(Ед/(бои Pátense.) „Szabadságinkat hogy va

laha vagy Еда: fegyverkezésünk által шагу az onnét

következö békességnek сшибая, által elérhetnénk:

szívszakadással ohajtottuk. Melynek elérésére noha

sok utat nemcsak próbáltunk, hanem a. mostanì

frígyre oly véggél партии, hogy ez_en utolsó módot

el ne kerüljük: mindazonáltal ennek kimenetele is

kétséges lévén, minekelötte a felséges császár reso

lutióját vennénk, vezérlö-fejedelmi hatalmam hozza,

magával, hogy ahhozképest a. mostani munkálko

(Мэн. nézve is az idegen hatalmasságokhoz menvén,

tovább is dolgainkat mindkét részre úgy folytassuk,

miképen tudnillik vezérlö  fejedelemségünk tìszti

szcrint, vagy a. szent békeséget, kire hitünk szerint

’) А fö hadì шиши}; Pálffyhoz azéri küldve ‚ hogy tudhassa

 

 

 

„mennyire léphel.“
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köteleztetünk, a. mostani паша, által - vagy az

nem következvén, fegyverkezésünknek továbbvaló

boldogulása által Мчат: czélunkat elérhessük. Me

lyet [югу annál hamarabb és alkalmatosabban elö

mozdíthassunk, személyünk szerint is külsö batal

masságokat megtalálni helyesnek itéltiìk; és azon

rövid távollétünknek Меде alatt a dolgoknak folyta

\tá.sát hagytuk és biztuk kedves atyánkfìára. Károlyi

Sándor mezci marschallusunkra. Kihez képest . . . .

egész összeszövetkezett hiveinket közönségesen

ezen patens levelünkkel kegyelmesen intjük . . . .

hogy azon leendö idönek forgása. és személyünknek

távolléte alatt, чаду а történhetö hitegetésektöl vi

âeltetvén senkì el ne menjen és hitit meg ne выше,

avßgy idejénkorán külsö szomszéd tartományokba.

is ne мышцы], ott is bátorságos megmaradásuk nem

lehetvén, valakìk a fcliìlirt mezei marschallusuuk

passusa. nélkül az országból kimennének. Hagyjuk

azért és keményen parancsoljuk mindazoknak, hogy

visszajövetelemig említett generalisunk rendelése

szerint magokat csoportban tartóztassák; a. közka

tonaság maradjon maga ezre теней; assecurálván

mindazokat, a. kik ehhez alkalmaztatják magokat,

hogy ámbár említett generális urral kizáratnának is

és ezen frígy felbomlanék is, nemcsak teljes bátor

ságos тетям-941631: de az idegen hatalmasságoknál

illendö szolgálatokat is szcrzünk mindnyájoknak.“

 

  



41 

1711. FEBRUÁBIUS.
 

Рампы-1113 21. Szombat. Berlin

,Mi Fridrik, Isten kegyelméböl Poroszország ki

rálya sat. Tudtul adjuk mindnyájaknak öszvesen és

minkenkinek külön, kiket illet; hogy miután a fennsé

ges római-szent birodalmi fejdelem Rákóczi, igen

szeretett rokonunk és barátunk , Klement János

Mihály *) híve és Ваты-213001131, saját és Magyaror

szág szövetséges rendeinek, különösen azok nevében,

kik rokonunkkal, a. felebb mondott fejdelemmel, а. há.

borúk szerencsétlen fejleménye miatt Magyaror

szágból kivonulni magokat синий-0211111, feláégünk

nél kellöleg szorgalmaztatá, hogy öneki, fejdelmi hit

vesének és a sorsukban osztozkodni kivánóknak

mindnyájoknak öszvesen és fejenkint, Poroszorszá

gunkban külön legkegyelmesebb oltalmunkat enge

délyezni méltóztassunk: Mi, a, fejdelem mondott

szorgalmazását kegyelmes tekintetbe vévén, az e1

nyomottak és szerencsétlenek iránti, velünksziìletett

jóságunknál fogva., 3 az emberiség jogalapján, 103111

vált pedig azon különös hajlamunkhoz képest', mely

lyel a. nevezett fejdelem s a magyar nemzet és az ott

létezö evangelikusok iránt viseltetünk, a. fejdelem s

a többi magyarok nevében legalázatosabban elönkbe

terjesztett ezen kérelmeket mégadjuk, és ennélfogva

jelen levél erejével a. mondott fennséges római-szent

birodalmi fejdelmet, Rákóczit, az ö fejdclmi hitvesét

°) Szül. 1689. Beszlerczebányán, s már tizenkilencz éves 11016

ban ügyviselöje volt Rákóczinak a porosz нашит".
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és папани, s a Magyarországból kibujdosni kivánó

többi grófokat , bárókat és nemeseket, bármily 6.118—

potuak, ranguak ‚ tisztüek és vallásuak legyenek;

mindnyájokat, öszvesen és fejenkint,királyi szavunk

kal biztosítani вжатый : Hogy mi és utódaink a. mon

dott (сдайте: és háznépét és mind azokat, kik Po

roszországunkba. fognak vonulni,személyeikben min

denkor bárki ellen legkegyelmesebben oltalmnzand

l juk, ее hogy országunkban biztosan megmaradhassa
i пай, gondoskodandunk, kijelentvén: hogy amondott

fejdelem s az öt követendök valamennyien ‚ öszve

sen és külön egyenkint, szabad vallás-gyakorlat

mellett országunkban jószágokat vehessenek, sze

rezhessenek, kiadhassanak, bérbevehessenek, szóval,

nevezett országunknak mindazon szabadságaival és

elöjogaival, melyek fennállásukra, a nevezett 011125.

gunk lakosai által elfogadott módon tétethetnek és

történhetnek, élniök mindenkor és örökre навык!

legyen; különös kegyelmességünkböl ад még Vilá.

gos милашки hozzá. adván: hogy ök megannyian a.

mi és utódaink folytonos királyi jóakaratát min

denha tapasztalandják. Minek hitelére és nagyobb

szilárdságára. jelen levelünket зады; királyi 8.16.2115.

sunkkal ei'ösítettük, s királyi pecsétünkkel виды“

tuk és Наливай. Kell'. ~Berlinben februárius havának

‘M_-dik нарзан Krisztus születése után az NIL-dik

esztendöben, országlásunk 11.-dik évében. Fridrik

király. - Ilgen.‘ *)

 

TfßÈrÈ ngen , elöbb graf warienberg mellen, щдьь едутада

számos évekìg külügyì lanácsosa шпаги: királynak.

«ë Ё?)
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Februarïus 25. Szerda.. Нота.

(Уегёс Rákóczihoz.) ,Februárius 6-kán 111111111

gatásom volt a két kanczellár úrnál,*) ö czárì felsége

lévén a. mellékszobában, hogy beszélgetésünket meg

hallja.. . . . . . Februárius 9én tudtomra, adták , hogy

két nap mulva. kihallgatásom lesz a. сайд-ЩИ, de el

folyt nyolcz nap, s hire sem volt a. kihallgatás

nak. Pedig szorgalmaztam naponkint, hol Golow

kin urnál, hol Saphiroffnál. Végre 19-én ebédutńni

4 órakor Saphiroff 111- rám üzent, hogy 5 órakor nála.

legyek ö felsége a. czá.r_ üdvezletére. Oda mentem s

ott maradtam ll óráìg, anélkül, hogy a. czári {'elség

eljött volna.. 11 óra Pelé haza érkezvén Saphiroff úr.

azt топаю, nekem, hogy a. tokaji bor ivásának Зуб

nyöre az ok, mely a. császárral nekem nem adathatott

audientiát. Saphiroff` alig Садом Szólani részegségé

ben, mondván. hogy a. czár oly pikós, mint ö. Februa

rius 22-én Golowkinhoz hivattam, hogy nála tehes

sem üdvezletemet czár ö felségének; ez úttal is épen

úgy jártam, mint anakelötte. A tanács csakugyan G0

lowkin urnál volt összegyülendö, a. két kanczellár és

más minisztcrek már egyiitt voltak , de a. czári felség

herczeg Gurokìnnál lévén látogatáson, ott elmerült

az ivásban, és esteli 10 Órakor oly részegen jött Go

lowkin 1311102, hogy két ember támaszára volt

szüksége, hogy lábon állhasson. .. .Februárius 23-án

') Afökanczellár gról' Golowkin Gábor volt (szül.1660. mh.

1734,) д az alkanczellár báró Saphiroñ’.
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a. muszka. követ titoknoka. érkezvén meg Konstanti

nápolyból és egy futár herczeg Dolgorukitól: teg

nap reggel magokhoz a. kanczelláriába. hìvattak a

kanczellárok , s itt szenvedélylyel szólván a. legke

resztyénebb király roszlelküségéröl , melyet ama ti

toknok s ama. futár teljesen felfedeztek elöttök, сайт

ö felsége részéröl és nevében kinyilatkoztatták, hogy

ö engem nem fog látni, hogy a. lovak megrendelvék

számomra., hogy két nap alatt távoznom kell. S ez

zel felkelvén elmentek. Нага. érkezésem után a. kan

оксида-Едим: egyik titkárn. elhozta. számomra az út

levelet s a. lórendelvényt.‘

гашиша; 28. Szombat. Милые; —— Szolocaina..

(выжми Kira'ly Ádám naplója.) „Indultunk meg

a. méltóságos úr Vay Ádám urammal Munkács vá.

rából die 28 Februarii; жоп пар értünk cgy 320

locsina. ncvü falúba, ottan által nem mehetvén s.

Pinnye vizén, megháltunk a. falúban.“

Martins 3. KeddA Szolocsina..

(Sz. K. Á. Парша.) „Második nap ismét meg

próbáltuk a. vizet, de minthogy igen megáradott s

a. jegct is igen szaggatta., kénytelenítettììnk visz

szamenni ugyanabba. a. falúba, és ott usque ad diem

tertiam praesentis mulatnunk, “Этап a, víznek meg

apadását.“

 

 



vif)
 

45

1111. мАвтшз.

Martins 3. Кем. Zavadka..

(Sz. K. Á. Парит.) ,.Onnan megindulván értük

felséges urunknak а, határban levö Zavadka. faluját.

Ott azon éjtszaka. megháltunk.“

Martins 4. Szerda.. Кой.

(Sz. Il'. Á. Царица.) „Onnan reggel megindulván,

háltunk meg a méltóságos Szinyavszkyné*) asszo

nyom falujában Kozion; ide az emlitett méltóságos

asszony elönkben hajdúkot küldött, kik is minden

pénz nélkül magunknak 3 lovainknak ételt She

lyet administráltanak.“

Martins 5. стать. Skolya  Висту.

(Sz. If. Á. Нарыл.) „Innen idején megindulván,

déltájban értünk be Skolya. városában, kin is által

mentünk. Ez a. város két hcgyecske között fekszik,

mellette foly el a Sztry vize. Lapályon fekszik, igen

tömött, de a lakosa csak csupadán-csupa zsidóság. А

kit várnak mondanak, mellette vagyon az is; de a. bi

zony vár avagy kastély nevet sem érdcmcl, mcrt cn

nek Semmi ereje nincsen. Valami csekély árokkal s ka

rókkal еду darab helyet környülvettek,s abban csinál

°) Erzsébet Ilona ‚ а belli vajda Siniuwski Ádám Miklós hit

vese, лишен Lubomirska ; Rzíkóczinak, midön Németujhely

böl Lengyelországba menekült , Egeriája , s попой! is meg

hitl barátnéja.
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tak cgynehány házat, s ezt híják várnak; de ez is lapo

son vagyon. A két végin a városnak, mintegy афиш

lövésnyire a чёт-оный, в, két hcgyecske közi ravással

bé van róva. Innen ugyanazon nap mcgindultunk s

Szinyaván а méltóságos Szinyavszkyné asszonyom

falujában ebédeltünk; honnan is ebéd után megin

(Идиш, csak közel a. fallihoz mentünk által a. Sztry

vizén. A vizen túl еду kis partocskát mentünk; azon

túl cgész Lengyelországban majd többire többet an

ты nem mentünk, тех-1: mindenf'elé аза]: a Szép sik

ság. Estve nyolcz óra. tájban értünk be Sztry шёл-ё

_Ьап‚ holott is ппа‘Ёуал'оКат,7 Vay Ádámné, Tö

rök Andrásné asszonyoméknál s Kántor István és

Beniczky Gáspár secretarius uraiméknál többet nem

találtunk. Ekkor urunk Sztariszellón volt. Ide Mun

kács 16 mélyföld, Zavadkához 6, Zavadka. Skolyá

hoz 6, Skolya. Sztryhez 4. Sztry чага. 7818118, е1

hiszem, erös volt:y a. mint most is 361 megtetszik.

Négy bástyája. néki f'öldbül7 еду ház magasságnyi,

a vastagsága is jóforma. Négy szögöletre van csi

папуа, kapúja еду vagyon. Tóval köröskörül van

véve; oly széles penig, hogy kézzel Semmiképen

által nem hajíthatni akárhol is, mélysége nagyobb

egy kópiányinál; a. hid rajta. száznyolczvan lépést

tart. A város mindjárt mellette vagyon; ez is 36

magy s igen tömött, de többire mind zsidó, a. len~

gyelség a hostádon lakik. Templom benne vagyon

hét; a pápistáke' kettö, az oroszoké négy, a. zsidóknak

еду zsinagogájok. A Sztry vize mellette foly el.“

“à
0’0
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Martins 14. Szombat. Debreczen.

(Gro'f Pa'I/fy Ja'nos nyilalkozala) „1). Ö her

czegségének, kegyelmes urunk ö felsége által adott

plenipotentìának erejével, fejénck és minden jó

szágainak kegyelem adatik , Воду az országban

bátorságosan lakhaqsék, minden hozzá tartozandó

szolgáival. . . . . . . . . Az crösségek pedìg 1111 312111

olyan állapotban, а mint; most vagynak, 841111133

sanak kézhez; semmi fogyatkozás vagy 11111- nem

lesz a fejedelem jövedelmében, hanem a. császár

а vitézlö rendet maga, költségén fogja tartanì. . . . .

2). Ha a. fejedelem ñainak visszaadattatásokról em

lékezetet tenne, а. felséges udvar'ral kell igazítani.

. . 3). На. 8.2 urak , nemesek és felsö tisztek , a kik

most berm az országban (Lengyelországban) a feje

delemmel vagynak7 fejeknek ésjószágaiknak grácziát

kérnének: igenis kiki maga. részire kérhet; a, köz vi

16216 rendnek pedig, hogy ezen kegyelem megen

í gedtessék ‚ 3етт1 kérdés ninos benne. 4). Hogy a.

 

fejedelem mellett lévö vitézlö rendnek számában

akárminemů nemzetböl valók is, úgy az erdélyiek is

értesseuek, semmit nem kell kételkedni . . . 5). Ha

l netalán az özvegyek és árvák jószágaìnak 1713329.

пашет] 13 (а, kiknek férjeik és atyjaik a. kurucz

ságban holtanak meg) kérdés indítatnék, semmìt

x mást ап'а. пет felelhetni, hanem hogy az özvegyek

1 az ö jószágok iránt a, móringolás és törvény szerint

fognak traktáltatni; az árvák grácziáját pedìg, mivel

1 már megholt atyjaìk jószágit a. Iiskus elfoglalta, ö'

ä?

ée*;а
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felségénél kell keresni. 6) Azon urakra és nemesek

re, a kik már az országból kimentek, ha igaz töre

delmességtől indítatván az országba vissza akarnak l

jőni, gondot fog ő felsége viselni úgy, hogy jószá

gokból árendaképen becsületes tar-tások fog rendel

tetni. . . 7) Valamint a felséges császár és király

semmit jobban nem Штат, mint hogy az ország tör

vényei, szokási és szabadsága sértődés nélkül marad

janak: úgy azokat tovább is... szentül megtartja,

nem is engedi, hogy ezen közönségesen adott grá

czia ellen újabbvillongásokra. és perekrc ok adassék; a

mint is mindenkinek és leginkább a főrendeknek sza

bad lészen ezen grácziának megerősítését az ország

gyülésében annak rendi szerint kívánni, Mely dolgok

fejedelem Rákóczi Ferencznek maga. és követőinek

l directiójára jelentessenek be, hogy kiki magának

‘ legfeljebb három vagy négy hét alatt gondját vi

selhesse. . .“

 

 

Martius második felében.

(Pulay) : „Gróf Károlyi úrnak crcdentionalis leve

let adván az urak,*) kezéhez, a fejedelem után indult 1

Lengyelország felé, az hová is éjjel nappal az rosz

alkalmatlan utakon menvén, a fejedelmet Sztry nevü j

i városban találta és a méltóságos generalis (Pálffy ï

János) hiteles levelét, az ő felsége resolutiójával Í

együtt, gróf Forgács Simon, Eszterházy Antal és j

Vay Adám urak jelenlétében kezéhez adta.“ i

e, ') Pálîïy és Locher. ä*

9
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1711. MÁRTIUS.

lattina 26. стать. Sztry.

(Ка/сбои Emlékiralai.) ,Károlyi engem Sztryben

шиш, magával hozva Pálffy feltételeit. Bercsényi,

Forgács, Eszterházy `jelen voltak, midön megérke

иен. Ezen tábornokok, Károlyi titkos ellenségei, аж

tanacsolták, hogy tartç'ztassam le; de elvonatkozva

attól, hogy ilyesmire semmi alapos okom nem volt,

már nem [дыши módot a. háború folytatásáraf

Martins 27. Péntek. Sztry.

(Gr. рая/д, Ja'nosnak каждом.) „Az l-re: Mivel

a császárnak Его“ levelünkbon nem emlékezünk róla,

hogy valami kiváltképen való dolgot kértünk volna,

mely csak плавит és начал-1 népem személyére érte

tödött volna, hanem mindnyájunkra, а kik velünk

együtt Шивы kötelesek, melynek dispositiója alatt

vagynak аист erösségek is: (Kassa, Munka'ßs7 Ung

Чёт, Huszt7 Kövár,) ue tölünk azért,}1anem az egéSZ

confoederatiótól kérettessenek azon várak is. A 2-ra:

'A közönségcs dolgok traktájakor rcményljük a fel

séges udvar is ezen Punktzumot'. ke'rdésben nem veszi,

mert ha ebben ellenttartana., пазу okot adhatna. a.

gyanuságra A З-га: Е punktumot is szükség ЧЕШ

gosabban megmagyarázni, mert annak erejévcl lát

szatik, hogy az uraknak, nemességnek és föbb tisz

teknek, а kik most az országban mellettem vagynak,

fejeknek, jószágoknak és tisztségeknek teljes grá

cziája nem igértetett, hanem свай hatalom adatik né

.im-ä
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l

kiek, hogy azokért instáljanak. — Nemkiìlönben а l

4ik punktumból is ki vagynak rekesztve az nrak,

tisztek és erdélyi nemesség is. А 7-dik punktumnak

ellenkezni látatnak az 5-ik és 6-dikban Репей, dol

8011; mert abban úgy mondatik, hogy ö felsége min

denekelött igyekszik az ország törvényeit, szokásit

és szabuclságait шиш meglbartani; nem kételke

(Шик azért benne, hogy azon közönséges grácziájában l

foglalja és érti az özvegyeket és árvákat is az 013211.

gon kivül levökkel együtt... Ö felsége kegyelmesen l

resolválván és a plenipotentiarius ide is megmagya.- ,l

l rázván, hites kötelességünk kivánja., hogy összehí

ván az egész magyarságot, ezek elejekben adattas- l

sanak . . .“

Мах-пня 30. Hétfô. Königsberg.

(Vete's Ra'ko'czinak.) ,Tudomásomra jutván

Brenner úr *) által, hogy fennséged Lengyelor

Szágba vonult , ott a. czár ö l'elségét bevárandó és

vele értekezendö, kötelességemnek tartom , fennsé

l ведет: felkérni, hogy ovakodjék шагам: könnyeden

kezébe adni, ezen fejedelem es összes udvara. dühös ,

lévén Franeziaország ellen. Ók képesek felségedet.

letafrtóztatni, s a. császár követe nem fog-ja elmulasz

tani ezen 36 alkalmatosságot. Fennséged lnellett

egyedül ártatlansága. szól, melynek más tanúja

nincs, mint Saját lelkismerete és az enyím; de f'enn

 

l *) Brenner Domokos , szepesi préposl, Rákóczìnak imént még

I Rómában ügyvìselöje. Á»

ä@  
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1711. APRlLlS. 1

séged ellen 3261 02011 iìgynek rosz fejleménye ,

melytöl szerencséjét felfüggesztette , 3261 patronn

sának, а franczia. királynak roszlelküsége a czár

iránt, szól ennek mindenik minisztere, kik azt hiszik,

hogy fennséged mindenben egyetért Francziaország

gal, és szól azonfelül a császár követe, a ki ügyes

ember 3 kinek `kezeì úgy vannak felgyůrůzve,

hogy ezen venalis muszka lelkekböl mindent csinál

hat, a mit akar. Feltesxzem7 hogy а. czár némi пагу

lelküségböl és becsületességböl vonakodik 1011030

gedet felelössé tenni a. történtekért; de tudva. van

f'ennséged 01611, hogy 6 01у iszákos s oly garázda,

mikor részeg, hogy ilyenkor öt mindenre rábirhatni.

А р01032 királynál, Marienwerderben, részeg volt,

mikor Mencsikof ur panaszt 0111011 fia, a. czarovicz

ellen, S részegségében kiadta a. parancsot, hogy

` akaszszák fel egyetlcnegy Bât.. А т01у atya, ilyes

1 parancs kiadására képes egy kegyencz kedvéért, az,

1 nemde, annálinkább képes, letartóztatni egy 016 3

tehát jelentékenység nélküli fejdelmet, kire nehez

1011110, magát jogosítottnak véli. . . Én reszketek

fennségedért, 3 kérem Istenemet, hog'y mentse ki

ezen veszedelemböl, a. legnagyobból, melyben for

gott, mióta németujhelyi Родив-61161 kisszaloadúlt.L

.ŕ._______ŕ__4А_„АЙ_А_____of)

Aprilis 6. Husvéthetfö. Szatmár.

(мысами Károlyi.) „Felséges fejedelem! A

midön felsóged parancsolatjából tegnapi napon nem

csak a magyarországi, hanem az erdélyi 3 másunnét

0 ы—тптй _ä

 

l.

1

1

ч

 



ggü*

Vw”- __i *à* -

 

Ё

52

BÁKóczl FEnENcz.

 

való összeszövetkezett vitézlö gendekuek és a. felsö

vármegyékböl bujdosásban esett atyánklïainak mél

tóságos gróf erdödi РЫК): Jдиез {НИЦ adott declara.

tióját és ahhozképest felséged dilucidatìóját clejekben

дают volna, уже vissza. nemzctes Komáromy György

viczeispán és Debreczen városának bìrája, a. гены

említett felséges császár plenipotentiáriusának utol

só válaszával . . . Kiket választottak тягой közül az

összeszövetkezett ittlévö reudek felségedhez, a meg

adandó náloklevö credentionalis levélbül, s resolutio

jukat szavainkbul felséged megérteui méltóztassék. . .

А kik felölem balul goudolkodván a confoederatiótól

elállottak, már vagyon Надей bejölli és, a. mint; tet

szik, végezni; ha. pedig bejöveteleket elmulatják,

kevés találkozik olyan, aki öket meggyászolná, свай

Isten hozná nekünk felségedet, a ki nélkül csupxín

szükölködünk. Mcgvallom, hogy ha. ezt a. továbbra.

való halasztást reménlhettem volna., a minapi leve

lemmel felségednek nem alkalmatlankodtam volna.;

kirül követem is alázatosau fclségedet. Méltóztassék

az én igaz indulatomnak tulajdonitani, a ki valamint

ШИНЕ úgy ezután is nagyobb mértékkel tudva lé

szen felségednek. .. А mint; tapasztalom, sem Уйг

megyék, sem lakosok, sem bujdosásbau estek, se

vitézlö rend most ezeknél a föbb dolgokban többet

nem Иудаизм, s nem hiszem, hogy tovább huzzák,

halaszszák. Felségedet ап'а nézve oly szorgosan,

mint csak lehet, meghivom, hogy maga bejövetelét.

annál is inkább közelíteui, és az elszéledett össze

szövetkezett rendeket egybegyůjteui méltóztassék.. .
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A hivogató levelek lassankint készitetnek, én azon

ban a. gyůlést свай fogom hirdetni, maradván felsé

ged alázatos Мышца. Károlyi Sándor.“

Aprilia 7. Husvétkedd. Szatmír.

(„Аз äszveszövetkezelt Magyarországnak e's Er

(“Чуне/я most Szatma'rll балет/111! render* filial Rá

ko'czihoz. каши bíztosok utasita'sa'bo'l.) „Világosau

látja a fejcdelem s mi is mindnyájan, liogy egy

bevetvén és-niegfontolván a mi és az ellenség

nek erejét, nem vagyunk oly állapotban helyhez

тете, hogyharczot állhassunk és а felséges сза

szár erejét megvárhassuk ; és ha a fejedelem

mostani Lengyeloszágban való lételének alkalma

tosságával Subsistentiánk eránt a muszka czárnál

шпат“ vitt volna. is véghez: de ugyancsak úgy is

mi ezen boldogtalan sorsunkban (megvetvén eze

Вес, вы most igértetnek) magunkat sirallnas 5221111

kivetésre kellene resolválnunk. . .. Helyesebbnek

itélnénk, ha ö felsége Isten segitségébül közinkbe

jöni méltóztatnék. . . S ha sem a. fejedelem sem ad

haerensi visszajövetelre magokat nem resolválnák,

követ uraimék kérjék ö felségét, maga. bölcs пшё

csával engedjen nekünk élnünk és meg-maradnunk7

de egyszersmind a mi hites kötelességünktöl fel is

oldjon és mentté teg-yen, a. melyet ö felségének,

mint а confoederatio vezérlö-fejedelmének letet

tünk.

De minekutána ezek \г‹ё‚‹Ё;Ьеш71сесбс1пей7 a. {eje
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delemnek fáradhatatlan s gyors munkálkodásiért, igaz

igyekezetiért, magaerötelenitéséért, személyének és

jószágának veszedelemben való ejtéséért és ezer

képen reánk terjesztett kegyelmességeért illendöké

pen mentül alázatosabban való köszönetet mondja

l пай. Mind ezekre segitse Isten ö kegyelmeket, és

hozza vissza, veli'mk való еду értelemben, kivánjuk.“

i gigi* e e „Fiŕ ‚ e ‚ _2„‚____ЁЕ

Apn'ns 10. Pentek. mmm ‘ '

(Ей/{бездна}: Vetés.) ,Ide érkezésemkor tudomá.

somra. jutott, hogy fennséged tizenkét ezer emberrel

a czárhoz vonult és hogy jobbnál jobben fogadtatott

általa. . .Fennségednek czár ö felségéhez vonulása

engem igen meglep, és a. tizenketezer ember emli

tése аи. valószinetlenné teszi elöttem. Jól tudom,

hogy felséged magát elhatározta ezen fejdelemhez

vonúlnia a végszükség esetében. De, hiszen,fennsé

ges uram, ha tizenkétezer embere volt az örségeken

kivül, melyeket, mint. hallom, Kassán, Ecseden, `

Munkácsban és Иву/6.111: hagyott, mi szüksége le- l

песет: 8.2 országot odahagyni, mielött legalább a. be

következendö táborozás szereneséjét megkisérlette ?

. . . . . . На azonban való volna, е hir; ha. fennséged

csakugyan а czár oltalma alá айва magát: kérem ls ъ

tenemet , adjon szerencsés fejleményt e veszedel

mes lépésnek . . . . A 36 fogadás, melylyel fennséged,

mint mondják, a. (жёг részéröl találkozott, nem elég- ,

séges fennséged mindenképeni biztosítására . . Latet `

l anguis in herba. A ezár annyi jeleit adta könyelmü- l

N emu-
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ségének, hogy részemröl свай erös kezesség mellettbiznám magamat тыча. . . . На fennséged valósággal

Lengyelországba vonult, akár hadakkal, akár azok 1

nélkiìl : Sajpálom de kénytelen vagyok jósolnì ‚

hogy haladfîk nélkül Гоша. azon amnestia. meg- Í

kötésének és hirdetésének hirét venni, melyet

gróf Pálffy сынов inditványozott. Mert csakugyan

mit tehetne egyebet; azon maroknyi nemesség, mely i

még a szövetség mellett áll, midön látja, hogy ninos

már fönöke ? . . .‘ l

Aprilia 18. Szombat. Каплет.

(Ráko'czi шалаш а Szatmárt egyůtt volt беззвезд—

velkezelt теме/тез.) . . . „Kimentünk volna., s men

nénk is nagy örömmel, ha hazánk s nemzetünk, az

egész „выдам igaznak esmertetett ügyünknek hasz

nos munkájára. lenne kimenetelünknek kivánsága.;

de' ime, nem jó békesség kötésére . . hanem azon

végsö és sokaknak máris Istentül tetszö sententiá.

nak végbenvitelére hivattatunk. melylyel nem csakaz utolsó nyolcz esztendök Май keresett, de másfel

száz esztendöktiìl Торга számlálhatatlan sok magyar

vérnek kiontásával oltalmaztatott hajdani nemzetiìnk l

szabadsága. örökös rabságra. vettetnék; söt emléke

zeti is szabadságunknak, ezen magunk felekezeti ál- `

tal istenteleniìl készítctett hamisságnak koporsójá

ban záratnék és örökösen eltemettetnék. Midön шаг l

is Károlyi uram, jóllehet hiriìnkkel, de egészben más `

rendelésre s végre, úgy látjuk, mintsem а mire ren

-ïâ 
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deltük s уедешь vala, összegyůjtvén most kegyel

meteket: „заём, vezéri hivatalunknak praejudiciu

l шага, a. hites confoederationalis kötelességnek sér

| tödésére, principálissá tévén, nemcsaka nyìlvánvaló

l és valóságos csalárdsággal tcljes punktumokat, de i

7 még azon elönkbe irott stylusu juramentumnak for- .

muláját iS kcgyelmetek elöttazon gyülekezetben oly "

ìónak és kivánatosnak Szerzette ; S elitélhetjük, hogy Ж

azon hitelit és tekintvetit, melyre mi мешали javára д

jólszánt reménységgel emeltiìk vala, ily hazánk ve- i

szedelmére forditván, álnokul palästolta. annyira, i

hogy, ha nem mindnyájoknak is ‚ de sokaknak ke- \

gyelmetek шип eszét vesztvén, azon hazánkat vesz- i

tö punktumokban гелей: mérget édesítettfx Hogy hi- 1

tit, lelkét, életét Кеёуейпесейпек7 azzal maradékit, Ä‘

vérit, петляет: veszedelmes hálóba kerìtsse` és a csa

lárdságos végsö munkáját еду csomóba. köthesse`

hozzánk is bocsátotta ezen hamis sípjának hangját

oly vakmerö declaratióval és maga. keze Емайл'ы:

hogy, mivel ez már mindennck úgy tetszik; mivelennél többet senki sem kiván sem nem kivánhat; — `

azért nem végezésére és traktájára már a. békesség~

nek, hanem egyedül azon sententionalis punktumok

пай Véghezvitßlere és а praescribált juramentumnak

letételére, nem a gyiìlésre s arra rendelt terminusra,

hanem падай, mint a vak madarak, menjünk a.

lèpre4

Sir a. Ielkünk7 keserves gyötrelemmel kinlódik

szivünk csak ezeknek elmélkedésével is; s leginkább 1

sérti most травмам Brutus példája szivünket, hogy к

за; +- %
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a kinek becsületét s tekintetét magunk пиршеств,

vénkein fedeztiìk, hitelét neveltük, belsö titkosabb

barátságunkban «так és szeretetiìnket és lelkün

ket тау! véle közlöttiìk: abban kell nemcsak sze

mélyi'mknek, de hazánknak, igaz, bites ügyünknek

veszedelme munkáját szemlélnünk. Ennek irtóztatása

спеша exageratiójátul pennánkat; de él még az

igaz lsten, megmutatja. példás ostorával igazságát,

kit mind Ocskayban és Bezerédyben is шедшим

tott, kiknek istentelenségektül annyival különböz ez.

а mennyivel nagyobb és tetemesb veszélyt hozó

hazánknak.“

Aprilia 18.

(Ей/кбит Emlékirami.) ,Ezen nianif'estum éles

volt és ап'а, irányozva, hogy lázadást idézzen elö

Károlyi ellen; de lsten máskép rendelkezettß

Aprilia. Csicselovdsa.

(Sz. K. Á. Naplója.) „Voltunk felséges urunk

javallásábul еду Csicselovcsa neviì helyre. Е két

kis mélyföldecske Sztryhez. Нс láttunk különbnél

különbforma épületet; egy alacsony toronyforma az

épület, de három contignáßziósy Kilencz drágalátos

házacskák vadnak az épiìletben, gyönyörl'i stukatu

rákkal, képekkel, emblemákkal, superscriptiókkal

felékesitve; köröskörnyůl folyosók. Az épület négy~
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szögletü; öt ölnyi szélessége és liosszasága; a négy

részin négy ajtó ; a. padimentuma pedig 381611103

ból áll, ligy поду a. ki azon a. négy részin való 11316

110п а nagyobbìk házbul ki akar menni , mindenütt

garádieson mehet le az а fundamentumig, ki is

minden felöl garálics, alól pincze. Ez az épület kert

ben van csinálva. A kert is igen szép, mert különb

nél különb raritásokkal, gyümölcsfákkal, virágokkal,

és egyéb fiìveknek nemeivel meg van ékesítve; kö

rülötte különbnél különb halastók vadnak; mellette

megint folyóvizecske egyfelöl, másfelöl penig паду

vadaskert vagyon. Ebben a kertben láttam nyolcz

vanig való merö f'ejér és özszörü dámvadakat. Itt lát

tam еду orgonáeska formára csinált kicsiny instru

mentumot, kit is csak úgy forgattak, mint a köszö

růt. miképen szokták forgatni; tizenhét kiìlönbnél

különb nótákat minden egyéb segitség nélkül ver

tenek el rajta.; ez egy Южанка-Гоши volt. — Е2

az épület. sikon vagyon, hcgyet. közel llozzá. sehol

sem látni, situsa. neki igen szép vagyon. Az ига en

nek ajószágnak Csiedusinezky György, az ország

fölovászmestere. Itt ebben a. helyben топят az egész

úri companiával egyiìtt ke'tszer.“

Aprilis 25. Szombat. Berlin.

(Ей/160211111]: Klement.),. . .. Ilgen úr azt mondá

nekem, hogy а császár halála minden bizonynyal si

ettetni fngja a béke megalakulását. Abbau már meg
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egyeznek a. franczia. s a. szövetséges hatalmasságok

hogy a. Spanyol korona a. német birodalomhoz s az

ausztriaì örökös tartományokhoz ne kapcsoltassék,

s eszerint rövid idö mulva. életbe fog lépni amaz úgy

nevezett traité de partage . . .Ne igen bizzék Ma

gyarország a. szövetséges hatalmassůgok igéretei

ben, hogy Öt is befoglalják a köz békekötésbe. (552111

teségökröl kétkedni nincsen ok, de а westphaleni

békéböl látnivaló, mennyit voltak akkor Sved- és

Francziaország képesek Csehország számára. kiesz

közölni. Sok már az is, ha. a közbéke kötésekor any

nyit lehet elérni, mennyi a. münsteri béke alkalmá

val Szileziáért stipuláltatottf

Aprilis 26. Vasárnap.

Kassa. megadja. тазы.

Aprilia 28 Кем, Danczka.

(На/{бездна}: Vete's.) ‚А császár halálának hire

nekem sokkal nagyobb örömöt csinált volna, mint a.

mennyit okozott, ha azon egy idöben nem veszem

жоп hírnek is mcgerôsitését, hogy fennséged oly

körülmények közt ment ki Lengyelországba, misze

rint nek em csaknem lehetetlennek látszik, hogy fenn

séged ezen szerencsés változásnak hasznát vehesse.

Ne késsék 1`еппзёёед7 . . . а2ига11юс16 császárné nem

fog késni {iát a. föherczeget (Cataloniából) visszv.~

hívni. Használja. fel fennséged e nyitányt, melyet az

 изв
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Úr irgalmassága. csìnált fennségcdnek, hogy ügyeit

hclyrcállithassar.L

Aprilia 29. Szerda. Виши.

(Pál/fy Мнил.) „I Fejedclem Rákóczi Ferencz

urnak, a császárì és királyi plcnipotentiának ereje

mellett, életének és minden ingó és ìngatlan 36325.

ginak. (kivévén azokat. a. kik praesidiumhoz tal-to

zandók volnának,) az egész magyar korona Мат; 1е

vöknek. az országbßn mellette levö szolgáival és ud

varával вдуть való bátorságos maradásával gráczia.

és engedelem adattatik, melynek véghezmenetelére,

ha a fcjedelem ö felsége grácziáját venni, de a hiv

ségre чаю esküvésének letételét halasztani akarja,

három héti terminus engedtessék Ha pedig a fe

jedelemnek nem tetszenék itt az országban maradni,

szabad akaratjára. hagyattatik, hogy a. hitnek [ещё

tele után akár Lengyelországban ma-radhassong...

Iiainak visszaadatása. is a felséges начатый nem ta

гадить meg. II. Uri, papi, fö és nemesi renden lévö

magyarországi és mind a három natióju erdélyi vité

zeknek, a kik mostanság az országban. és a fejedelem

mellett vagynakzámbár ha. szintén némelyek közůlök

ezelött valnkinek reversalis levelet атак volua. is,

hasonlóképen a. terminus közben fejeknek és min

den jószágoknak amnestialis gráczìájok leszen. VI.

Ezen amnestialis grácziában részesekké tétetnek

mindenféle állapotban levö és hadakozásban fog

ságba esett hazabeliek. ‘ЧП. Az kegyelmesen resol
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vált amnestialis gráczia. rendes expeditióbeli irásba.

Ь vétetvén, mentül hainarébb а. fejedelemnek és min

l den ötet követöinek (annak erejét minden urakra.,

nemesekre, polgárokra, szabadosokra, vitézckre és

parasztokra., akárminemü renden lévö magyarok l

1 чаду három nátiójuerdélyiek lcgyenek, terjesztvén)

minden kétség nélkül a l'elséges udvzirtul megerö

sitetjük. IX. Császár és koronás király kegyelmes

urunk ö felsége Magyarországnak és lrdélynek

minden törvényeit és szabadságit s immunitásit Szen

tül es eröszak nélkül megtartja. XI. Ha a fejedelem

l helyes okoktulakadályoztatván, személye szerint hi

tinek és a Рейсы: conditióknak végbenvitelére `jelen

nem lehetne, megengedtetik, hogy a. plenipotenti

ariusa által, az ö lelkiesmeretire végbenvihesse, az

amnestialis grácziát amplectálhassa . . . Nemkülönben

ha történnék, hogy a. fejedelem a várak Решает,

vitézlö rendnek elbocsátását és a. formula szerint

való hitnek letételét Её: vagy három hétnél to

; vább balasztani akarná., az, ö herczegségének . . . .

l megengedtessék.“ `

‘ (Követkazík a hitformula.) „Én N. N. esküszöm l

l a. mindenható élö Istenre, mennynek és földnek te- ‘

l remtöjére: minekutána. császár és koronás király ke- I

ъ gyelmes urunk ö felsége, az ö kiváltképen чаю ke- l

gyelmesse'géböl méltóságos gróf erdödi Pállfy Jánosi uramnak engedett plenipotentiája. mellett` fejünknek 1

. és jószágunknak, a már tégen Малом: és publikált ï

l declaratió szerint a. mostani háborúra. nézve teljes i

` amnestialis grácziát adni méltóztatott; nem különben l
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ezen Magyarországnak és Erdélynek is törvényeit

és szabadságuit mind politikurili mind tartományi

mind pedig az egyházi bevett religióknak dolgában i

maga. és successori által szentül megtartani igérte,

söt conlirmationalis ratificatióját is megküldeni fo- 1

gadta: Azért ennekutána mindenkor 1110136 csepp

véremig ö felségének és az ö felsége successorainak

igaz hive lészek, és az ö felségéhez tartozó alázatos l

kötelességem ellen, sem titkon sem nyilván magam l

indulutjából vagy mások ingerlésébül semmitsem

eselekeszem` lmnem mindazokat fogom igazán elkö- `

vetniszóval és cselekedettel, valamik az én 8.111.

211103 és engedelmes hiv kötelességemhez illendök l

lesznek. Ugy esküszöm és fogadom és magamat

, е2е111е szentül kötelezem а 1е13ез Szentliáromság

Í egy örök Istenre, szent evángyeliomára., Ногу еп—l gemet azon teljes Битый-отвёз, egy örök Isten

г ugy segéljen.“

 

Május 1. Репы: Nagykároly.

(Ka'rolyí és Штат.) „Ezen császár és koronás

l 1111111)у kegyelmes urunk ö felsége felülírt maga. ple

nipotentiariusai által Magyarország minden része

inek, Erdélynek és annak minden rendeinek, 715.10

sainak, felsö és alsó állapoton levö vitézeknek és

lakosinak, 361 a, parasztságnak is kegyelmesen kia.

dott amnestialis grácziáját és békesség punktumit, mi

is alábbirtak, az egész communitás nevével, vezérlö

fejedelmünk távollétében is, minden alázatossággal

ж --_-- ш es.
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megköszönvén és hclybenhagyván, mindazokat régi

kivánságunk szerint beveszszük és ö felségének tar

tozó homagiumunkat, a. felülirt esküvésnek formu

lája. szerint leteszszük, nem kételkedvén benne, hogy

ö felsége is mindazokat helybenhagyja. és minden

részeiben s clausuláiban nekiek eleget tészen“.

Május 2. Szombat. Debreczen.

(Eugen herczegnek ИЩИ.) 7Sok fáradsággal,

sok jó és rosz szóval, s а szövetségesek által újra

штангой: kételyek és nehézségek eloszlatása ищи

sükerült elvégre a másolatban idemellékelt béke

pontokat elfogadtatnom velök. Ennek követkczé

sében Károlyi együvé vonta a. kurucz lovasságot —

tízezer s egynehány száz lovast — és aprilia 30-án

nem messze Majthénytól hosszu szép vonalban 1`е1—

állitotta.. Odaérkezésem s a dandárok megszemlélése

ищи, 149 zászlótartó kört: képezett, melynek közepén

Károlyi tisztikarával együtt kezeimbe letévén az

esküt, öszszes hadainak nevében, szép beszédben

köszönetet mondott a felségnek az amnestiáért: ud

varias szavakkal nekem is mcgköszönte fáradozá

somat. Én feleltem a mit ö felségének Gzolgálata.

kîvánni látszott. S most а. magyarok a földbeszúrt

149 zászlót a. mezön hagyva,távoztak; a kik rakásra.

gyůjtötték, a dragonyosok voltakf

На]!!! 12. Неси.

Huszt megadja. тазы.
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5 Majus 12. Kedd. Jaworow.

i (If/emenlnek какаем). ‚А császár el, az örökké- l

l valóságba szólitatván ‚ ügyállásunk e változásával `

megérkezett a kivántidö, hogy mi az ország [издавай

szabadságát iqmét helyreállitsuk és a. szövetséges ha

talmasságok *) e ncmzet iránt tanusitott hajlamukat

továbbì tanácsokkal és segédekkel folytassák ; miég't,

is igen sziìkségcsnek видик, kiváit kegyelmed mun

kálkodása. által arra. törekedni, hogy elóbbenijavas- ‘

[витки ‚ melyben világosan megmutattuk, hogy |

Magyarországnak az ausztriai uralkodás alóli enian

cipatiója egész Europára nézve föfösziìkség, ismét és l

i

 

ismét a szövetséges hatalmasságok elejébe сидение,

kinyìlutkoztatván egyszersmind ‚ hogy a magyar

nép erös bizaiommal viseltctik a, szövetséges batal

masságok iránt, kik az ország hajdani erejének hely

reállítására nyitva. látván az шаг, nem fogják elmu

тащат, az ország jogainak, szabadságainak és

törvényeinek visszaiktatásáról gondoskoduif

Шиш 17-én. Vasárnap. Sztry-Szczyrze.

(Sz. Kira'ly A. парада.) „Indultunk meg a. mél

tóságos úrral felséges urunkhoz Javaro печи 76..

rosra.. A Neszter vizén mentünk által Sztryen túl

Её: mélyfóldnyire, egy fallinál általjáró bidon. Ez a

viz olyanforma mint; a Ненцы; mentünk által Dem

nén, háltunk meg Szczyrzén.“

 

n) AnglaaÍëÁ Ballando» ern.
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Május 18. Hétfô.Grudek-Za1usa.

(Sz.11’irály Á. nnplója.) „Reggel megindulván.

értiik Grudeket; ez is elromlott чёт; úgy hiszem, az

elött {Зета erös volt, széles tóval , mély árokkal és

magos földbástyákkal köriíl volt véve, de az итак

között való competentia miatt; elpusztult az erösség,

:i lakosok penìg lakják а, helyet. Azután értiik Bruk

melyt, *)itt ebédeltiìnk. Innen értiìk Javaro várasát.

A várason grófl Bercsényi úr volt szállva., a. felsé

ges сжёг a. várban, urunk a várason kiviìl egy {8.111

ban, aConstantinus herczeg**) házánál; neve ennek

Zalusa. ldejövetelünkkor urnnknál volt a. felséges

fejedelemasszony is.“

Május -

(какаем emle'kiratai.) ,A háború vége felé а czár

segédével, diadalmas hadsereggel könnyiì dolog

lett volna. а németeket Bécs kapujáig visszaverni ;

lehetett volna ezen fövárost megszállanì s a. császárt

olyas békére kényszeriteni, Ininò' Francziaország ki

rályának s a czárnak kell vala.. Francziaország végre

elfogadta inditvzinyaimat, de késett igéretér. végre

hajtani. Báró Bezenval, а legkeresztyénebb király

követe Lengyelországban, megelözendö volta rend

kivüli követet, kinek tiszte leszen, a. czárral szerzö

désre lépni. Ezen határozat megváltoztatott, 211161

“) Egykoru abroszon МИМ kereslem ; de Jaworow és Grudek

вбит találom Настиг—о:

‘°) Sobieski Завоз Íìát érti.

¿i?
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kül, hogy tudomásom lett volna róla.` тег: marquis

Dessalleurs franczia. követ a Романы, elhìtette ud

чаи-69:11, hogy a. törökök mármár elkezdik a hábo

rút Svedország Зачёт. Báró Bezenval tehát свай

egy Baluze nevü másodrenclbeli biztost küldött a.

czárlioz. Ez Jaworowba érkezett; én a várostól egy

órányi távolságra tartózkodtam. Ezen ember. nem

Мод-у szövetséget inditványozott volna a. czárnak,

свай a legkeresztyénebb király közbe путям aján»

lotta. fel a. шишке! kötendö béke cszközlésére. Az

inditvány igen különbözvén ямб], melyet én Vetés

мы szóbahozattam, különös eszmét adott a. czár

nak felölem. Ezenfejdelem engem magához Шпион,

és tanáeszíban fogndott. Пс megmondták nekem,

hogy Ватт semmitsem inditványozott kihallgatá.

sakor abból, a mit én szóba. hozattam. Мазут] meg

voltam lepve. Más nap magamhoz hivattam e (Шиз—

vetet, ki végre шедший, llogy báró Bezenval ellen

rendeletet Картах], öt csak azzal indította Шпик, a.

mit; elöadott vala.. A сайт most Ища, hogy min mult

а dolog. S hajlott inditványomra, hogy egyik bizo

dalmas emberemet Konstantinápolyba küldjem, ki

ott ügyekezni fog a háborút busás pénzosztoga

сём által lecsillapítani, mihez a czár meg is айва.

а pénzleveleket.L

Начин. 19—29. Jaworow-Zalusa.

(Sz. Kira'ly Á. naplo'ja.) „Conferentiát tartott a.

{'elséges fejedelem. Ekkor jelen volt a méltóságos
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generális Bercsényi, méltóságos uram Vay, Galam

bos Ferencz, Gerhard György .. Keczer Sándor és

egyéb uraimék a tanácsosok Кбит, kik Lengyelor

szágban voltanak.“

Május 23. Szombat. Hamburg.

j (Vetés Rákóczínak) ,A Magyarországban ma

l radt szöVetségesek tehát egyezkedésre léptek a csá

ï szárral, gróf Pálffy János eszközlése által... lme,

I fennséges uram, kijövetelének gyümölcse. Adja Isten.

hogy fennséged még lábra állhasson; de én ennek

semmi módját sem látom, olyannyira, miszerint ha.

eddig okom volt hadviselésének jó fejleményéről

| kételkedni, most tudom, hogy vége van, szeren:

4 csétlen vége... Ne reméljen többé semmit a franczia

udvartól , mely fennségedet soha sem használta

l egyébre , mint saját érdekeinek előmozdítására.

Ezentúl nem fogja többé hasznát vehetni fennsé

4 gednek, tehát úgy nem fog vele gondolni, mintha

j soha sem ismerte volna. . . Ez így lévén. fennséged

nézetem szerint legesleghelyesebben cselekszik, ha

magát a főherczeg karjai közé veti, ki, hogy a nem

Ё zetet el ne vadítsa, hogy magának oktalanúl bajt

j ne szerezzen, s hogy a császári koronára könnyebben

j szert tehessen, fennségedet jobban fogadandja, mint

, netalán véli. Ha a legkisebb látszata volna, hogy

l fennséged Magyarországba visszatérhet, nem adnám

i e tanácsot; de látván, hogy annak eszközlésére meg

fosztva van mindentől , merem jövendölni, hogy

äë--m-«w-«T--ä
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fennséged soha. sem í'ogja, паша c kcdves hazát, ba.

nem ha a bécsì udvar jóakaratának Кармы: át . . .

Egyébiránt mihelyest Franczìaországba érkezem ,

úgy fogom magamat; viselni, mintha mind ez nem

így volna.; a királyuak emlékiratot {одой Ьепуи_]

teni azon utasitás szellemébcll, melyet Szerencsröl

távozzísomkor felségedtöl vettem, és semmit sem

fogok elmulasztani, Люду fennséged számára a jelen

conjllncturákból annyi hasznot vonjak ki ‚ mennyi

csak lehetséges. De könyörgök alázatosan fennséged

nek, птице meg nekem rendeleteit, hogy- olyasmit

ne ведшей, a. mi fennségednek kárára. lehetnef

Издав 28 Csütörtök. Zalusa..

(Вид/5603! PáÍ/fynalf.) „Elkeseredett szivvelértet

tem az kd commendója. alatt levö hadaknak Mun

kács alá. való szállásokat, az Praesidium szorongat

tatását és az kd. törvénytelen kivánságát azon шпат

és jószágom elfoglalása iránt , МИЛЬ midön azon

praesidiumnak kegyelmednek parancsolatombul весь

declaratiójábul böven megérthette igaz magyar

ságombul és hazañassági kötelességemböl винта—

zott; kivánságomat , melytül ösztönöztetvén , to

vább is megtiltottam azon praesidiumot az offensiva.

ellenségeskedéslöl, úgy az több Magyarországban

levö hadaimat is. Mivel az felséges császár halálával

megegyezettnek látom lennì летавший ügyét, igaz

magyarságtól viseltetvén bezzeg a végre kellene

megegyeztetniszivünket is, hogy mindnyájan az kik
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édes hazánk гадай vagyunk, egyenlö szivvel és elmé

vel concurrálnánk hazánk felháborodott sorsa lecsen

desitésében; annyival is inkább, mivel az pozsoni

gyülés (170S) legitime nem concludáltatván, tollál

tatott az ellenem és velem egyetértök ellen nem

szintén törvényes okbul plfomnlgáltatott proscriptio

és annak végezése. Az midön penig kd. maga pleni

potentiariusi autoritásával, az niegholt felsèges 036.

szár nevével is assccurálta vala az egész nemzetet

minden törvényeink es szabadságaink megtartásárul,

azt nem tudom, mike'pen lehet kivánni azoknak Sér

tödése nélkülmindjószágom elfoglgilását mind hitem- 1

nek letételét, absque praevia cum suis formalitatibus 1

legitime convocata diaeta., a melyben még az pozso

ni praecedens gyülés articulusi szerint is elébb a.királynak kell let-enni az hitet, minekelötte annak

letételét az regnicoláktullegitime kivánhassa.. Hogy 1

azért mindezek iránt mind az пауш- mind az maygyarországi törvényes gubernium elött bövebben

constálhasson igazságos szándékom, annak declara.

tiójára. expressus emberemet kivánom küldcni.. .

hogy én is azoknak, а. kiknek törvényünk szerint

incumbál édes hazánk törvényének mostani con

juncturákban való manutentiója, szándékát és elmé

jét megtudván, részemröl az velem egyetértökkel

contribuálhassak azon jó és csendes sállandó békes

ség elérésében az mclyre Isten >ö szent felsége ily

csudálatos utat nyitott s НИВЕ is свай annak eléré

sében kivántam munkálódni.“

17.*' ‘-_e
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Мячи; 31. Vasárnap. Amsterdam

(Ra'kóczinak Vele's) ‚А szövetséges rendek ki

egyezkellésének hire , mely Hamburgban értésemre

esett, itt bövebben bebizonyúl. Most is tehát úgy

vélekedcm, mint Hamburgban, tudniillik, hngy fenn

séged leghelyesebben cselekszik,ha alkalmazkodván

az idöhöz, a. föherczeg jóakaratába ügyekszik visz

szajutni . . . Nem tudom, honnan van, de mennél in

kább közeledem Párishoz, annálinkább elszomorko

dom. Én semmi дм зет remelek magunknak a

franczia. udvartól. Kérem Ist-enemet , hogy csa.

lódjamf

Május 31. Vasárnap. Jaworow.

(Sz. K. Á. naploja.)„Vendégelte meg Dolgoruky

herczeg, a felséges шишка czár föbbik minisztere a.

felséges сиди-Ь, таты, urunkat s ß felséges сайт

minisztereit, generálisait, herczegeket és egyéb tisz

teket.“

Junius 4. стать. Visoczko.

(Sz. 1|’. Á. naplo'ja) „Indultunk meg Zalus'áról

Viszocska nevü fulúban, ki is azelött a Sobiesk)1 ki

rály háza. volt, most penig mind a. Гам, mind penig

a kastély felséges urunké. Ugyanakkor ямы: е1 а.

felséges czár is Jaraszló felé; azon nap beértünk

mind a сайт Jaraszlóban, mind penig mi Viszocskára;
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ezen nap érkezett a. felséges Augusztus király is

Jaraszlóban “

Junius 5. Péntek. Jaroslaw.

(Sz. K. Á. парить) „Második nap mentünk be

Jaraszlóra felséges urunkkal а. felsöges czár és a.

felséges kìrály udvarlására. Вещий 10 óra tájban

volt urunk a. kiráìynál; innen mindjárt visszamen

tünk Viszocskára; e Jaraszlóhoz еду mélyföld.“

Jnnius 6. Szombat. Jaroslaw.

(Sz. K. Á. пар/0711) „Ismét bementünk másodìk

nap Jaraszlóban Szinyavszky nagyhejtmanhoz,

mert ezen nap vendégelte meg Szinyavszky a felsé~

ges muszka. еще, czárnét ‚ a felséges királyt ‚ urun

kat, a király Бас, fejedelemasszonyt, Кидай! 11ег

czeget, gróf Bercsényit, a. feleségét, a többì hercze

gekkel, lengyel palatinusokkal, generális és sztarosz

ИЩЕМ együtt. Volt négy hosszú запад; 8.2 elsönél a

felírt személyek топай ; más helyen más asztaloknál

más úri rendck voltanak. Ezen nap keresztelték meg

a. méltóságos Szinyavszkyné tizenhárom esztendös

(napos ’?) leányát. Az étel пьём éjfélìg mindétìg tán

czoltak az urak; a tánczrul eloszolván, kiki ment

maga. hintaján maga szállására. Felséges urunk s a.

méltóságos úr Vay Ádám uram mentenek a várasra.

a gróf Bercsényi szállására; és azon éjtszaka ott

háltanak.“

ï

l

5%
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Junius 7. Vasárnap. Jaroslaw

(Sz. If. Á. партии) „G1-óf Bercsényi szállásán

volt felséges urunknál Radzivil herczeg, lithvániai

generalìs Denhof' és több lengyel urak s herczegasz

szonyok s palatinusnék.“

Junius 8-12. Visoczko.

1 (Sz. K. Á. naplo'ja.) „Mentünk ki Jaraszlórul

l Viszocskára. Harmad nap indult el a felséges király 1

\ Augusztus Saxonia felé.“

l

i

Junius 15. Hétfö. Visoczko.

(Sz. K. Á. naploja.) „A f'elséges muszka czár in

duit el Jaraszlórul Moldva felé. Ugyanezen nap út

jábul kitéritvén felséges urunk, viszocskni házánál

vendégelte meg ö felsegét; mind penig a vele lévö

душ-ай“, ki is volt száz, boi-ral jól пат-150111111 ‚ merz a

mennyit nekik hordtak, meg nem Нищий, esak edé

l nyekre tötögették ajó bort. Innen mindjárt elébb

~ ment.“

Június 18. Csiìtörtök. Visoczko.

(Негатив/я *) Лай/сбои) ,Némi idö ota. úgy te

1 kintetem (a franczia. udvar által) mint a kiszopott

°) XIV. Lajosnak мысы теПец volt ügyvìselöje.1 y
м ы



 Ъ i A

nyarancs, melynek héját elvetik Erről meggyőződv

, tem nem annyira azért mert segélypénzeim fizetése

felfüggesztetett, hanem azon hallgatás miatt, mely

irányomban gyakoroltatik7 mióta kénytelen voltam

ezen országba vonúlni, s kivált a császár halála óta.

Úgy látszik, már nem gondolnak a magyar háború

val, s úgy tekintenek engem, mint oly személyt,

mely kijátszotta szerepét. Nem akarnék a multakra

visszaemlékezni, ha. oly könnyü volna. megfeledkez

nem azon negotiatióról, melybe engem Vetés külde

tése által bevontak, melyről most már szót sem tesz

nek. s melyet oly kevéssé támogattak, hogy azon

esetre, ha az ő indítványait a legkeresztyénebb ki

rály megbízólevele nem hitelesíti, saját miniszterem

hitelességéről kellene kétségeskednem. De a. do

log így lévén, úgy látszik nekem, hogy az udvar őt

csak eltávoztatni akarta, adván neki olyas megbí

zást, melynek csalfénye engem a háború folytatá

sára buzdítson . . Én ezt nem venném oly érzéke
nyen, ha szerencsétlen I sorsom nem kényszerített

volna, mintegy személyesen a király indítványait tá

mogatni, de melyekről az ő minisztere, kinek azokat

megerősíteni kellett volna, semmit sem tudott... . S

mégis, hogy ne kellessék magamnak szemrehányá

sokat tenni, tőlem kitclhetőképen támogattam azt,

mit ő legkeresztyénebb felségének érdekeire nézvehasznosnak gondoltam. Mondhatom, hogy teljes sü

kerrel jártam el mind a сит-11:11 mind а lengyel ki

rálynál. Az első 1.) elfogadta a közbenjárást a Sved

ország s a törökök közt kötendő békére nézve; to

§51@-ŕŕ ~ „est
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vábbá 2) megigérte közbenjárását áltnlános béke

eszközlésére, amannak megkötése után ; 3.) követet

küld ö felségéhez mint kivel szerzödésre akar lépni;

4.) igazságos ügyemet fegyveres erövel Года. tá.

mogatni a. mondott béke megkötése után . . . А len

gyel király kinyilatkoztattatá. elöttem, hogy szoros

barátságra akar lépni ö felségével ; hogy liész, hadait

Németalfóldböl kivonni, ha a felség (XIV. Lajos)

azokat a szükségesekkel ellátja ; hogy azon esetre, ha.

a. törökkel béke köttetik, hajlandó a птахи czárral

s a. dán Минута], mint szövetségeivel közbenjárni

az általános békének fegyveres erövel eszközlésére,

s hadaival állást fogni a Németbirodalom tartomá

nyaiban наши, mig a (жёг ezt Magyarországban

Гоша tenni; s hogy kész Magyarország koronáját

elfogadni a rendek szabad választásának esetében.

Es ha mind ez nem volna ö felségének inyére: foly

tattassék bár а háború, de legyen titkos neutralitás

az ö haclai s a legkeresztyénebb királyéi кыш . . .

А válasz mege'rkezéséig mindezt titokban Решай

tartani, s én szines hajlamot fogok mutatni a ki

egyezkedéshez . . . А czár azon eltökéle'ssel'távozott

tölem, hogy зари elönyeinek is feláldozásával kész

békét kötni, esak hazámat és engem segithessen

egész erövel s még ваги személyében is. Ha az a.

kivánsńg, hogy е nagy eseményre készüljek, remé

lem hogy gend lesz magam és azok eltartására,

kik sorsomban akartak osztozkodni ‘
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‘ 111111113 18. сыпать. visoczko. ' à

‘ (Vele'snek Rrilso'czi) ,Fiervìlle úrhoz irt és általa. l

1 az udvarhoz küldendö levelem másából kegyelmed

` látni fogja, hogy elörelátásai sok dologra. nézve alap

talanok voltak. Most már csak az а. feladás1 hogy

az iìgyek sükerüljenek ‚ mit kd. azáltal mozdít

elŕ'», ha lehetö leghamarabb slet az идти-1102, mely

nél hitelesítve van. . . Ügyekezzék, miszerint а ki

rály, ha nem szándékozik engem ìgéretének ellenére

elhagyni, Fierville шаг, olyas czimmel és állással ru

házza fel mellettcm, minövel Dessalleures bírt; és

‘ küldje meg nekem kd. hovál hamarabb a. rendszala

got *) a drágakövekkel együtt, mclyeket számomra. Í

vásároltf

 

Junius 19. Péntek. Visoczko.

(SLK Á. триба.) „Voltak urunknál Viszocskán

méltóságos generalis Bercsényi, Bercsényiué, Eszter

házy Antal feleségestül, Рога-2103 Simon feleségestül ; 1

ezek egynehány nap ott mulattanak; mi is urunkkal

másfélhétig mulattunk a czár elmeneteli után. Ez a \

hely azelött mig a király élt., igen szép volt. A7. épiìlet _

alacson, nem magos; egy contignatióra. van építvefábul; egynehány paloták benne; kivülbelül a pad- 1

lástul fogván a padimentumig apró négyszegletü

festett tégelykékkel ki volt rakva. virágokra és egyéb 1

°) Az этапу-гуаши rendet érti, melyet Károly versenytársa,Fülep spanyol király adományozon neki.

1
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formákra; a külső falain lévő tégelyeket már alkal

masint leszedték . de belől még többire a palotákon

megvagyon; a mely tégelykének egynek is egy timf

az ára, azaz: tiszenkét poltúra. Mellette mindjárt

szép kert vagyon ; ki is igen szépen oszlopok for

mára. nevelt fenyőfákkal felvan ékesítve, czitrom,

narancs, pómagranát és egyéb fakkal s virágokkal.

Közel foly hozzája a Szon vize, ki is nem kisebb a.

Bodrog vizénél.“

Június 20. Szombat. ваш.

(каш-так Vetés). ,Istennek hála, e hó 12-én

szerencsésen ideérkeztem. 16-án találkoztam mr. de

Torcyval és ma két emlékiratot adtam neki által.

Az egyik moszkvai negotiatiómra vonatkozik; fenn

séged érdekeire a másik . . Ő felségétől először azt

kérem: méltóztassék meg nem ismerni a főherczeget

Magyarország királyául, mihez az 1687-diki erő

szakolt országgyülés által megállapított öröködés

alapján tart jogot, legalább addig ne, mig az 1707

ben Ónodon hozott s az ausztriai házat öröködési

követeléseiről elejtő végzemény más, törvényesen

összehívott és szabadon tartott országgyülés által,

melyen a státusok mindenik tagja függetlenül sza

vazhasson, vissza nem vonatik. — Másodszor, azt

kérem: méltóztassék ő felsége fennségedet ezután is

oltalmazni és segédpénzzel tartani, az elmulasztott

fizetéseket is pótolvan. Arra is figyelmeztettem a

királyt, hogy Károlyi úr hibás eljárása, kiről inkább

f s
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azt lehet mondani, hogy rászedték , nem hogy

okoskodással rá biratott az - egyezkedésrc, —— nem

Гоша, akadályozni a. magyarországi háború meguju

Ивы, számos szövctséges úr lévén fenuségeddel, és

elégséges hadak, hogy visszamehessen az országba.,

mìhelyest а segédpénzeket venni {овса . . .

Ыо11а mr. de Топ-супы hosszu kihallgatásom

volt, s noha. kémlelödtem és kérdezösködtem miri

denfélérc nézve, mégìs lehetetlen vala., töle olyasmit

kicsikarnom, mìböl csak hozzá is vethessek, miféle

érzelníeket шары fennséged iránt. Szólott ugyan

Károlyi úr egyezkedéséröl, de mint oly dologról,

melyben —— úgy hiszi —— fennségednek nem volt'.

része. Megvallom, fennséges uram, az ö képmutatása

nem tetszik nekem, annyival is inkább, mert kérvén

öt, eszközöljön nekemkìhallgatást ö felségénélMar

lyban, válaszul ада, hogy azt nem tcheti, mort а.

felség osak gyászolnì ment oda *). Még свай azt sem

akarta. nekem megigérni, hogy szólani fog az ügy

iránt ö felségével.

Mìdön Compiègnen átutaztarm a. bajor választó

í'ejedelemnél is hosszú kihallgatásom volt, s midön

az НОГ-(ПИ tervet felemlitettem elötte, elég hide

gen válaszolá: hogy а szövetséges rendek Негус:

kedése után erröl шаг szó sem lehet . . .‘

°) Az ekkor meghalálozott dauphìnl.

$19
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Junius. 24. Szerda.. Ишиас;

(Kaifalyi патом.) „Az midön már 1711. prima

maji az tractatus eoneludáltatott volna, és azáltal

minden hadakozás és ellenkezés lecsendesedett

volna., Mnnkács várában mégis шпона magát neu

tralitásképen az Rákóczi Ferencz praesicliumja. Kik

is' kiìlön-különféle helyes törvényes ratiókkal az

midön superáltattak és convincáltattak _volnn, l'ele

ségem és annak anyja., s Ferencz [iam és Klári Неё.

I nyom bennlévén a várban, nagyszerencsésen élet

‘ Ьеп meradván magam is, méltóságos grof' generális

` Pálffy János urhoz Munkács alá. conferáltam maga.

та: mense junio. S az capitulatio consumáltatván,

szent János napján az egész generálisokkal s hadi

tisztekkel az áldomást is meglöttük, s az én házam

népe is szerencsésen felszabadúlt; kiket elöre ócsva

apáti házamhoz bocsátván, három négy nap mulva.

magam is követtem. És igy Isten ö szent fölsége

hazánkot,egész Magyarországot sze'p esendességben ,

minden legkisebb tolvajság nélkül helybenállitotta,

melyben tessék Istennek ö szent fölségének tovább

is megtartania.“

 

Június 25. стать Visoczko-Jaworow.

(Sz. K. Á. naploja) „A felséges fejedelemmelin

dnltunk Viszoeskárul Ilyvóra,*) azon éjszaka háltunk

meg Javarón “

 

A‘;) kernberg lengyel neve ludnivalóképen : [шпон-Пут.
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Június 27. Szombat. Jaworow-Lemberg.

(Sz. Il’. Á. парт/а.) „S más éjtszakán indúltunk

meg Javarórul s mentünk által Janova. nevü kis vá

roskán, emellett van ogy igen-igen magy tó, kit is

szakálassal is nehezcn löhetnének által. Értünk be

azon nap a. hóstátra, holott is а kijoviai Palatinus

házánál megszállottunk.“

Június 27-én. Szombat. Lemberg.

(Па/16021 Klementnek.) ,Ide mellékeljük az

ugynevezett károlyi béke-kötés másolatát — l

mely békekötést a. bécsì udvar már iq alávetési 1

pontoknak hivja —- jegyzcteinkkel együtt, melyek E

kegyelmednek s a szövetkezett hatalmasságoknak

megmagyarázhatják a. lappangó mérget, mely miatt x

ama békekötés elfogadását a haza iránti köteles- .

ségünkkel meg nem férönek tartottuk . . А szövet

kezett hatalmasságok tehát megértendik a7. 114112

ságos okokat, miknél fogva a császár halálának е1

titkolásával folyt ezen álnok negotiatio végmeg

kötéséhez vonakodtunk kezet nyujtani . . . Bizonyos

hogy а. nádor Károly föherczegct már Magyaror

szág valamennyi megyéiben királynak kihìrdette.

az ország világos jogai és szabadságai ellenére,

melyek ezen kihirdetést az országgyülésnek tartják

ferm. S hogy maga, az 1687: 2. tez.7 melyet máso

latban iderekesztck, mit rendel történni a király

kihirdetése és megismerése сит, —- ime látják a

ж - «WTS-#5
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hatalmasságok . . Reméljük, megismerendik, hogy mi

az országgyülésen kivül az eskü letétele ешь killir- `

депеш: királyt'. annak nem ismerhetjük , szabad

ságaink tcljes romlása nélkül, melyek csakugyan аи `

öröködési jog követelése s netaláni megadása. мы

sem sérůlnének meg anuyira, s nem semmisítet

nének meg агу, mint a jelen cselekmény által, mely- _

nél Торга. a‘nemzet lemondana jogáról: királyainak 1

feltételeket szabni s öket azokra megeskettctni. Mi

tehát megkerestük a. muszka czárt, a lengyel királyt,

midön itt топай, s _a lengyelsenatust, hogy felvévén

ismét a közbenjárás můvét. igazságosnak isnicrjék

nyilatkozatunkat, melyhez képest Говяжий: hogy

addig felhagyunk az ellenségeskedésscl, mig nyil

vimos cselckvények szabadságaink és törvényeink

ujabb sértéseit nem tanusítják; megigértiìk, hogy i

а kihìrdetendö szabad országgyülésen, elégségcs biz

tositék mcllett személyesen чаду felhatalrnazottak

által meg akarunk jelenni, királyul ат; ismerni, ki

вид. törvényesen ismertetni s koronáztatni fog, és

néki a hitet letenni;  s Нудный, hogy ezeknek

alapján mindnyájan, kik velünk aszövetségben meg

maradtak, башен jogaikba visszahelyeztessenek; s

позу jószágainkat издан is, mig személyeink bizto

sitására Lengyelországban tartózkodunk, birtokol

hassuk. Ezen pontok foganatosítására kértük a. neve

иен; hatalmasságokat, kik minisztereiket csakugyan

megbizták а, kieszközléssel; a. lengyel senatus pedig

biztositásunkat s a békeszerzést külön végzésben

mondotta ki . . . Fájdalmasan láttuk a. belga orszá.

“ж
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gos rendeknek az özvegy császárnéhoz irott levelé

böl, hogy nyakra. före ismerték Magyarország kirá.

lyául a föherczeget, holott azt remélettük, miszerint

a nevezett rendek a. közbcnjárás irományaiból s a

nagyszombati alkudozásokból elégségesen megta.

nulhatták, hogy ök, mint igazságos közbenjárók,

Magyarországon azt nem ismerhctik királyuL ki a.

felebb elösoroltak teljesitése nélkül hirdettetett ki

azza‘

Junius 30. Кем. Lemberg.

(Sz. K. Á. лимфа )„Ugyan a hóstáton volt felsé

ges пшик a. méltóságos Szinyavsky házánál ebéden,

a. holott is sok tisztek és dámák voltanak ebéden.“

Julius 1. вдетая. Lemberg.

(K. Sz. Á. naplo'ja.) „Volt urunk egy városbeli

úrnak a. kcrtjében, ugyan a. hóstáton Vinyoveozky

herczegnél cbéden; a. holott'. is én nem volumi“

Julius 2. сшить. Lomborg. -JeLworow`

(K. Sz. Á. naploja.) „Ilyvórul Javaróra indult el

urunk ebéd után gróf Bercsényi urammal, s hálta

nak meg давеча, nevü várocskában; mi penig hely

ben лютейший. Ilyvó várasa hcgyecskék között гек

szik, úgy йогу sehová. is semmi prospectusa nem le

het. Maga, a шёл-аз пеш magy felettébb , еду köfallal
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s egy vizes és semlyékes arokkal van körülvéve. A

piacza rettenetes jó s olcsó, kalmárárúkkal gazdag.

Itt már zsidó nem lakik , hanem kívül a hóstáton;

benne lengyelek. németek a. lakosok; francziák s

olaszok penig a kereskedők. A hóstátja messze ki

terjed dombokra s halmokra; folyóvize nincsen. Eb

ben a. várasban s a hóstáton rettenetes sok templom

vagyon s шмяк a sok tornyokkal. Püspökség va,

gyon itt három: pápista, orosz és örmény. A pápista

és örmény püspökség benn a várasban vagyon, de

az orosz kivül.a hóstáton. Templomot csak a kit én

magam megolvashattam, több volt hatvannál; ezek

csak azok a. kiket észrevehettem, mert a mint mond

ják a lakosok. több vagyon száznál. Vára is vagyon

neki, de most puszta, a váras felett mindjárt egy

hegyen. A hegy homokos, mindazáltal belől kőszik

las prospectusa nagy vagyon; a bástyák és egyéb

épületek téglábul vadnak építve.“

Julius 7—8. Lemberg-Sztry.

(Sz. K. Á. naplója.) „A méltóságos úrral, Vay

Ádám urammal indultunk délután 2 órával Ilyvórul

s haltunk meg egy Rakievecz nevü faluban; értünk

be Sztryben második nap. Itt én a. méltóságos úrnál

laktam másfél hétig Sztryben.
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111111111 12. Vasárnap Drobicsó.

(Sz. Il'. Á. naplo'ja)„Voltunk a. méltóságos úrral

Török András és Mariássy Ádám uraimék Drobicsóra.

egy muszka. brigadérushoz, kinek urunk parancso

latjábul a. méltóságos úr а bejött magyarokat mus

шиш Ъе.“

Julius 12. Vasárnap. ваш.

(Ráko'czinak тёк.) ,Mihelyest fennséged 111.

vozása. az országból s a szövetséges rendek kiegyez

kedése értésemre свей, nem volt semmi reményem,

hogy ezen начал-11111 jól {одой fogadtatni ‚ s -a mai

nap нищета, hogy elöérzeteim helyesek voltak;

mert marquis de Torcy f. é. junius 20-kán а király

hoz intézett emlékiratomra ö felsége részéröl íme

kinyilatkoztatta nekem, Воду

ö felsége nem kétkedhetvén többé а szövctsé

ges rendek kiegyezkedéséröl, melyre kénytelenek vol

tak lépni, látván magokat elhagyatva, fennségedtöl;

s nem kétkedhetvén fennséged hajlamáról ‚ {161111110

kat követni, miután kiegyezkedése munkában van

jelenleg: semmiképen sem határozhatja. el magát

fennséged iránti oltalmának folytatására., mivelliogy

fennségedben csak olyan személyt láthat, ,.minö a.

molnárrá. lett püspök“ (saját szavait idézem, azaz:

ki souverainból alattvalóvá lett 1)

És ezen miniszter kinyilatkoztatta. egyszers

mind, hogy neki meg van hagyva, engem mi

1i'
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niszternek nem ’nekinteni7 legalább addig nem, mig

ö felsége teljesen fog fennséged végczélzatairólér

tesítetni.‘

Julius 13. Hétfö. Berlin.

(намотал Klement.) ,Vettem fennségednek

пицце 12-én kelt kegyelmes iratát s holnap paran

csainak végrehajtására Hollandbal utazom. Remé

lem, hog)1 noha az ügy igen kényes, még sem fogok

épen süker nélkül eljárni, mert jelen lesz Poroszor

szág királya és jelen lesz mylord Raby,*) kinek

fennségcd ügyei elömozditására irányzott ösziute

hajlama. ismeretes elöttem, s kik megaunyian, hoz

zájárulván még fennséged Súlyos védvei, az ügyet

pártfogolniok dicsöségesuek és hasznosnak Шпица

ják. Felteszem, hogy цитат, majdan folytatni Гавот

Angllába, mert; ezen, a. hollandiakra hatalmas befo

lyásu ‚ nagylelkü és kegyeletes udvar hamarabb

fogja. чаду fenuséged inditványait ell'ogadni чаду

oiyan eszközöket feltalálni, melyek által a. hollandi

akkal közösen képes lesz az ausztriai lxázat fennsé

ged méltányos kielégitésére rábirnif

Juliusglô. сшить. Berlin.

(Ней/500257211]: Швтет.) ,Nohajulius 13~án [сек leg

alázatosabb levelemben megirtam, hogy 14én eluta

Y“') Angol követ a berlini идущий! ; ekkor az ntrechti békeérle

kezemél вино! Ыцов.
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zom Hollandba, mégis, azon стенда érkezvén ide

Bécsböl Munkács általadásáról s eszerint egész Ma.

душ-отзыв; visszafoglalásáról a. hir: megvallom, ha

boztam, mit kellessék ilyen körülmények közt termi,

s haboznám talán még most is, ha, nem veszem teg

nap fenuségednek junius 27-én kelt kegyelmes ira.

tát, mely engem eléggé utasitván a teendôre тёте,

Isten segitségével holnap hajnalban ишак indulok.

Julius 17. Péntek. эту.

(Sz. K. Á. nuplo'ja.) „Felséges urunk parancso

[щам indultam meg Strybül ö felsége szolgálatjára.

Javaróra.“

Julius 19. Звоним?ь Jaworow.

(Sz. К. Á. nap/oja.) „Értem be а városba.n,jó reg

ge] insinuálván magamat az udvarnak azon nap Be

niczky Gáspár seoretárius uram мы; 1е is tettem a

hitet a hůséges печеным, mert ezelött egynehány

nappal , úgymint 13-án , bucsuztanak el: Giczey

Gábor s Komáromy bejárók, Szentpétery András,

Beniczky Farkas, Fáy Анат-6.5 inas uraimék: kik is

ugyanazon nap elmentenek Magyarország felé.“

Julius 20. Hétfö. Jaworow.

(Sz. If. Á. лимфа.) „Felséges urunk kanczellistája.

is Kandó Zsigmond úr elbucsúzott az начатый, ki is

hazájában elment,mive1a.uyjá.nak holt hirét hozták.“

we
 

ä
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Juliuß 24 — 26 Jалеют-1aroslaw.

(Sz. K. Á. парши.) „Felséges urunkkal egynehá

nyan Javarórul Jaraszlóra. ìndultunk ; azon nap értünk

Szurova nevü falúban, itt meg is háltunk. Ez a. Гам

magáé az urunké. Innen második nap akart bemenni

urunk a. várasban, de a. Szon vize в. sok esö mìatt

annyira, megáradott, Ногу az egész rétséget s az

ввёз: váras környékét nagymessze mind kìöntötte,

ńgy hogy azt tudta. volna. az embcr, hogy tenger.

Sésán által nem mehetett urunk, hanem két csolno

kot együvé kötvén, nyolczad magával а шипы be

léje ülvén, паду veszedelemmel mindeniìtt a vize

ken, úgy ment be a várasra. Ki is дам urunk azon

пар; itt meghálván, tértünk vissza. Javaróra. Sok

becsületes uri emberektül hallottam ekkor ад, hogy

ez az árvìz еду palatinusnak a hegyek közt levö

еду tìzenhárom házbul álló faluját mindcnektül

fogván elvitte, mind emberét mind marháját; игуан

megìnt egy vendégf'ogadót az egész итогом néppel

вдуть.“

Julius 29. Битая.

(Vete'snek Ra'ko'czi.) ,Monsieur de Vetés` Jól

esett junius 20-án s 22-én kelt leveleìbò'l az ud

érkezését megértenem. A Hamburgban

keltet már régebben кивнет, de ez valósággal nem

érdemel választ, mert elhamarkodott nézetek s ér

zelmeim és jellemem vakmerö felfogása. виза. Пошив

%
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Kegyelmed ezentul ismét rendeleteket veend tölem;

az elsö annak ismétlésében áll, melyet már régebben

adtam : пеш nyujtani be semmi emlékiratot, hanemha.

leveleim és közvetlen utasitásom alapján. Nem mint

ha roszallanì akarnám azt, melyet velem kivonatban

ködött, hanem azért, тег: е2еп fatalis visszavonult

ságomban kénytelen lévén a legközelebb esö con~

juncturákhoz alkalmazkodnom, kegyelmed szándék

latommal ellenkezö dolgokat mondhatna..

Levelében nem találom, hogy mit felelt az em

lékiratára адом ama. válaszra., mely engem megerösít

abbau, mit junius lS-án Fiervillenek irt levelemben

ez udvar hallgatásából következtettem. Nyugta

lanul várom a. levelemre adandó választ, mint

mely nagyobb világot fog vetni az udvar 02131

zataira. Mi pedig Magyarország iìgyeit és állását

illeti, tudja meg hůséged, hogy az ország valameny

nyi erösségei már általadattak, hogy' mellettem шаг

nincsenek semmif'éle hadak. Ugyanis Charrier ezrede`

mely nyolczszáz emberböl állott, midön lengyel 11116

ге jött, s melyet segédhadul ajánlottunk a ozárnak,

a muszka. minìszterìum habozása. miatt s mert 6191

mezéséröl nem gondoskodtak, végkép szétoszlott. ..

Annyi áll, hogy mi semmiféle békekötéshez nem

járultunk megegyezésünkkel; a mi történt, az Кё

го1у1 můve, ki hůtlenülvisszaélt a. batalommal` mely

lyel fel volt ruházva. А tábornokok még velem van

nak, de 6k is inséget szenvednek` mint а, többiek,

kik sorsomban osztozkodnak. А sziìkség kemény tör

vényeit érzi mindenki, s ügyekszìk hozzájok alkal
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mazkodní a mint lehet. . Az udvar Fiervílle úr által

értesült mindenről a mi történt, mióta Magyaror

szágból távoztam; . . . szinlés, ürügy, ha úgy viselik

magokat, mintha a történteket részben nem tudnák

vagy máskép tudnák. Ha van bennök őszinteség,

mindenekelőtt rangomhoz illő állapotba fognak "he

Iyezni, s értesítést fognak kívánni az eszközökről.

melyekkel ujra el lehetne kezdeni a háborút, a. mi

sokkal könnyebb, mint vélik, még a. hűségemben

netalán megmaradandó tábornokok és más urak

nélkül is, kik gyarlóságuk miatt nekem bizony ár

tottak inkább eddiglen, mintsem hogy hasznomra

lettek volna. Én most is birom, Istennek hála, az

egész nemzet szivét és hajlamát, mit még Károlyi

hütlensége is világosan Шпагой, mert ők semmi

árért sem tették volna le a. fegyvert, ha Károlyi

nem hiteti el velök, hogy ő az én rendeleteimet

hajtja végre. A leghitelesebb tisztek ezt többször

tudatták velem titokban, kinyilatkoztatván, hogy

nekem mindenben fognak engedelmeskedni, s velök

-- bízvást hihetem —— az öszves nép. Kegyelmed

mindazáltal mondani fogja nevemben az illetőknek,

hogy noha mindig kész vagyok személyemet hazám

javáért feláldozni, s noha ernyedetlenül ohajtom a

király érdekeit előmozdítani: még sem akarnék sem

mi ujhoz fogni, mielőtt formális szerződésre nem

léptem a kírálylyal.

A hűségeddel másolatban közlött levélből lát

hatni, mit kezdtünk evégre a czár s alengyel király

начат-Аней; de mivelhogy az elsőnek segéde a. török
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начатый függ. s a második is talán titokban arra

törekszik, hogy a. néhai császár valamelyik leányá

nak kezét szerezze meg lia számára: az egyik épen

úgy bizonytalan mint a másik; s свай ajövöben,

свай ha érdekeiket folyvást legyezgetjük,r remélhe

tünk valamitjóakaratuktól. Szükséges volna tehát, a

hogya király. milielyest ama. Szerzödést vélem meg

fogta kötmi` Lengyelországban levö minisztereit oda

utasitsa,miszerint velem közösen můködjenek; s a

nagyhetmannak*) megnyerése чаду inkább hajlamá.

ban megerösitése имён, nehány lovas s nehány gyalog

ezred toborzásához kellene fogni . . . А franczia kö- ‘

vet gondoskodnék az e végre a. király által kiveten

d6 pénzröl, a hadak рейд közvetlenül az én pa

rancsnokságom alatt fognának állani; mert ha Ber

csényi úr чаду mások beavatkoznának, visszaesnék

minden a. régi zavarba. S hogy ezen так ne tehes- `

Senek kifogást, szükséges, hogy а királylyal mint '

Erdély fejdelme szerzödjem, melynek kormánya.

mindig el volt különitve Magyarország senatusától.

Érvényesíteni Год-от igényeimet e f'ejdelemsxégre` s

a muszka. sercg раджа alatt, mely Moldovában va

lószinüleg erös állást fog, ezen tartományból bemehetek Erdélybe, hol az ellenség erösségei свайgyarlón eröditett vát'osokból állanak; midön pedig l'

magamra., аи erdélyi fejdelemségre, {одет öket I

vonzani, akkor könnyebb lesz fegyvert forgatnunk

а magyarokkal, lévén nékem egyenesen tölem \

fúggö idegen hadaim. Én a hadviselést az elöb- i

 

‘7) Szìnyavuzkynnk.
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eniektöl eltérô elvek szerint [овощ folytatni; s

mert nem leszek kénytelen annyi kimélettel eljárni,

mint mikor külföldi segédem épen nem volt, inkább

{одой összeforrni a hadakkal, öregbitvén az itt ala

kitandó еш'есдейевэ feltéve, hogy pénzben, fegyver

ben, tisztekbeu nem fogok szükséget szenvedni .. .

Eziránt várom az udvar nyilatkozatát két hónap

амид, várom Bezenval urnak чаду más valakinek

megbizamását` hogy velem szerzödésre lépjen ; s ezen

idö lef'olyásáig Lengyelországban maradok , чаду in

kább Poroszországban; теге itt nem érzem maga

тат; elégséges biztosságban, felf'edezvén már is egy

ármányt, melyet a. bécsi udvar „бы е11епет. Ribins

ky volt vele megbizva, kétszázezer forint, grófi és

tábornoki czim {депеши érte neki. Féligmeddig

шаг megvolt a czimboraság, de ezen úr elállván tö

le, felfedezte elöttem. Most herczeg Lubomirskyt

` bizták meg vele, ki már nehány év бы. szolgál elle

nem. Ha kegyelmed úgy шиш, hogy nincsen hajlam

a háború költségeinek viselésére, ügyekezzék kipu

hatolni, hogymint fogadtatnám az начал-11211, mert

nem lévén itt biztosságban, nincs mód egyebet ten

пет; máris kénytelen vagyok jaroslavi jószágaimat*)

elzálogositani, hogy itt megélhessek . . .‘

Julius 29. Szerda. Fontainebleau.

(ВЫ/сбоями]: Vetés.) ‚ею? Monaszterol**) szólván

°) МёЁЁЕё; 1707-Ьеп XIV. Lajos ven meg számára Sobiesky

János özvegyétól

, ") А bajor “Идиш fejdelem minisztere.

a@ щ-ш-ж 
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több izben és hosszasan Torcy úrral fennséged

íìgyeiröl, bévallatá. vele nz elkerülhetlen szükséget.,

fennségednek segédére lenni, hogy az ausztriai ház

sakkban tartassék legalább a'jelen hadviselésköz

ben; de a gróf azt is тощи nekem, hogy Torcy úr

látatott vele leveleket, melyeket a Шипу fennséged

ellen veszen mindenünnen hiveitöl és miniszterei

вы, s melyek egyhangulag azt állitják, hogy fenn

séged maga okozta egész szerencsétlenségét,s külö

nösen Károlyi úr és а véle шитый szövetséges ren

dek végeljáax'ißát.l kik látváu magokat elhagyatva. s

fennséged visszajövetelét már nem remélhetvén,

alávetették magokat miudennek , mit az ausz

triai ház tölök követelt; hogy az öszves mult

ból látni Чаю, miszerint felségednek mindig nagyobb

volt a. szerencséje mint conduiteja.; hogy azon eset

re, ha feunséged képes lett volna elönyeit kibá

нудный, az auszt-riai ház most egy talpalatnyi föl

det sem birna. Magyarországon; de fennséged lyu

kas táska (panier percé) létére pénzét fényüzésre

vesztegette; s hogy következöleg, fennségednek

pénzt adni, annyi volna, mint ezt szántszándékkal

elveszitenì. Анат, folytatá.7 a, király értesitve van

azon lépésekröl, melyeket fennséged a. bécsi наш

nál сев: kiegyezkedésére nézve. Егуёытпъ9 mind

e panaszok ellenére, mégis bevallotta., hogy fennsé

ведет segíteni kell okvetlenül . . . ‚

Tegnap kihallgatásom volt Torcy urnál, ki

engem meglátván, топай, hogy vannak levelei, me

lyek szerint fennséged aláirta volna. kiegyezkedését

“эха
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a bécsi udvarral, de hogy ö e leveleknek nem ad i

hitelt . . . Azt is mondá , miszerint a czár egyik tit

kárának, ki nem régiben ide jött, ura sajnálko

zását a dauphin halála felett kijelenteni , ő felsége

válaszul ада : hogy barátságának nagyobb jelét

nem adhatná. neki a czár, mint ha fennségednek ked

vez. Igéretet is tett Torcy úr , hogy kihallgatást fog

számomra eszközölni.

E pillanatban veszem fennségednek junius

18-án Visoczkowról kelt sürgönyét. Hálát adok éret

te Istenemnek. Általa megvigasztalódtam, sképes le

szek a királynak és tanácsának fennségedről való

 

%Ё.__‚А „4,-e 9i] __ ‚ 4%?

' balvéleményöket megczáfolni . . .‘ 4

Julius 31. Péntek. Запоют-Затопит. E

(Sz. K. Á. naplója.) „Másodszor iSmét lemenvén a

nap; késő estve a hivesben indultunk meg Javarórul

Jaraszló felé.“

Augustus 1-2. Szombat. Vasárnap. Szurova.- Jaroslaw.

(Sz. K. Á. naplója.) „Másnap idején reggel ér

tünk be Зап-очага felséges urunkkal. Innen ugyan

másnap Jaraszlóban bementünk; itt is mi sokáig

nem mulathattunk, mivel felséges urunkat két com

pánia Magyarországrul jött német a. viszocskai er

dőben (ki is а. vár-ashoz egy kis mélyföldecske) les

te, hogy velünk együtt elfogják ő felségét.“
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Augustus. 4. Kedd. Fontainebleau.

(XIV. Lajoshoz Velés.) ,Sire7 Erdély fennséges

fejdelme, az én агат, alázatosan jelenti legkeresz

tyénebb felségednek, miszerint kénytelen lévén sze

mélyesen felkeresni ö czári felségét, hogy tanuságot

tegyen elötte becsiìletéröl és emberségéröl, melyek

megrenditve voltanak a. (шаг hiszemében azon

visszásságoknál fogva., luik közbenjöttek volt fel

ségednek a. czár érdekei, inditványai és kivánalmai

iránt emlékìratomra. адом: nyilatkozata közt еду

részröl, s Baluze ur negotiatiója. Кбит a másikról,

mint kinek ama nyilatkozat szerint a, czárhoz men

nie, s felséged válaszát emlékiratomra., melyet aka

ratához képest magam nyujtottam be aczárnak, meg

erösítenie kellett volna.

Ö fennsége a. czárt maga. ellen igen feliudult.

-nak, felségedre igen neheztelönek találta, тег: fel

5%

ségednek tulajdonitotta, a távozásom имён neki a.

törökök által megüzent háborút; söt gyanúba vette

felségedet, hogy az én fennséges uram, mint eszköz

мы, öt holmi lekötelezö ajánlkozásokkal jóltartot

tu. мыт, mig Konstantinápolyban azon můködött,

hogy neki a svéd király érdekében háborút üzenje

nek. Байт-1111; mindazáltal ö fennségének, öt lecsenf

desiteni s vele ujolag inditványoztatni :

(Következnek a от s a lengyel király лунати

zatai Намибии/я juníus 18-ka'n [яви levels'

hez ke'pesl.)

А fennséges fejedelem ismétli könyörgéseit,
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méltóztatnék kegyes igéretét а segédpénz hátralé

kainak kifizetése iránt foganatosítatni . . . lgaz,

Sire, formalis szerzödés nem köttetetett 'felséged kö

zött és Кбит, mely öt jelen szerencsétlenségében

jogosithatná е fizetés követelésére: de miután fel

ségefl öt levelei és miniszterei által biztositotta ol

talmáról mindaddig, mig felséged érdekeiben állha

tatos marad: tanusíthatta. volna-e inkább tiszteletét

és buzgalmát felséged szentelt személye iránt? leköt

hette volna-e inkább felségedet, hogy királyi szavát

megtartsa. mint агаты, hogy felséged igéretein . . .

megnyugodott, hogy ezeknek szerzödésbe foglalását

nem szorgalmazta ? .

Méltóztassék vele tudatnì, hogy felséged ol

talmának mily jelét várhatja jövendöre is; . . . s ha.

i'elséged még nem vonta. meg tôle becsülését, 8.16.211

tosan esedezik: tessék Fierville urat rendkivüli kö

vetéül nevezni oldalánál., miszerint felséged oltalmá-'

nak ezen jeléböl látni való legyen, hogy még mindig

kegyességgel viseltetik irántaf

Augustus 5. Szerda.. Szinyava.

(Sz. K. Á. патом.) „Észrevévén urunk ezt *),

indultunk ki hajnal elött Jaraszlórul, az apáczák

klastromj'ukból Kukizzó felé, másfelé csalt vetvén a

méltóságos generális Bercsényi urammal. Azon nap

értiink be a méltóságos Szinyavsky nagyhejtman

°) Hogy t. i. el „ниши fogni.
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Szinyava nevü várasában, ki is Jar-aszlótul két mély

ЮН; oldalvást esik а Szon vize mentében. Щ meg

szállottunk az emlitett méltóságos úr udvalrházában;

velíìnk a méltóságos Szinyavskyné asszony maga

emberét мы; aholott az ö jószágában megszállunk,

mindeut; pénz nélkül administráljanak. Itty vagyon

a. méltóságos úrnak szép kerti. figefákkal és egyéb
drága мы beültetve.“ l

Augustus. 6. стать. Ulejszicz.

(Sz. K. Á. naplúja.) `.Innen megindulván reggel, ér

tünk Ulejsziczra. Ez megégett Чаша, imitt атом: vad

nak benne házak, most épitik ; Szinyava pedig ép s

rendes közönséges váraska; ide Ulejszicz hut mély

ЮН Szállottunk be ugyan az emlitett méltóságos 111

udvarházához. [и is а. ház mellett egy szép kerl; va.

gyon; az начатый: dombon vagyon, árokkal körül

van véve, mélyen Масса. penig пазу és széles tó

vagyon. А ház váracska Тот-шага. van épitve. 1121216

tiinkben égettenek meg egy, már egynehányszor

templomokat felverö tolvajt a. határban.“

Augustus. 6. сшить. Fontainebleau.

(Ra'ko'czinak Vetés.) ,Az idemellékelt emlékirat,

melyet tegnapelött nyujtottam be а királynak, számot

ad fennségednek a negotiatio megnyitásáról, mely

lyel engem julius 18-án kelt rendeletével méltózta.

tott megbìzni Ö felsége kegyes volt nekem szóval
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l megmondani, hogy tanácsa által haladék nélkül

fogja megvizsgáltatni s iránta való elhatározását

‘ velem tudatni; s hogy fennségedet kéri, legyen ol

I talmának folytatásáról biztosítva. i

Kijövet a király kihallgatásából, voltam Torcy l

urnál. . Ezen miniszter bevallotta, hogy szükséges ‘I

‘I fennségedet segíteni, miszerint meg lábra állhas

son; de panaszkodott az idők mostohaságáról, mely I

nem engedi a királynak azt tennie, mit ő felsége

akarna, tenni. Tomy úr biztosítja általam fennsége- |

det.l hogy a tanács mindent, a mi lehetséges , el fog

követni, fennséged vigasztalására és felsegítésére;

de ismervén ezen miniszter eljárását s a. tanács né

zeteit, csak udvari szentelt vizet látok e szép szók

ban. A miniszter mondá nekem, hogy Volgow úr,

ki ide megérkezett, a czár részéről megerősítette

l mindazt, mit fennséged általam a király elejébe ter- l

уважаем; s biztossá. tett, hogy gondja leszen e mo- l

narcha шалаши felhasználni. feltéve hogy a győ

zelem, melyet a. törökök állítólag a muszkák felett

nyertek, nem tesz változást az ügyeken. . Ezen válasz

nekem nagyon álnoknak látszik. Az Istenért, járjon

el ovatosan fennséged; ezen udvar igen hajlandó

пай mutatkozik, fennséged iránti elhatározásait at- r

attól függeszteni fel, hogy melyik fél fegyvereinek

kedvez a szerencse.

A lengyel felség indítványait illetőleg , tu

dom hiteles forrásból, hogy ő azokat már más uta

kon közöltette ő felségével, s hogy a legkeresztyénebb

király már felelt is reájok. Ezen ügy nézetem sze

ж
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rint két nehézségen szenvedhetne hajótörést; а ki

rályi kinostár kimerülése az egyik , az igazságos bi

zalmatlanság, melylyel akìrály és tanácsa a lengyel

felség öszintesége iránt viseltetnek, a, másik . . .

Mondhatom fennségednek, mint bizonydolgot7

hogy a Szövetséges hatalmasságok erôs frigye

ingadozó félben van, hogy rövid idö mulva az olva.

só szemei le fognak peregni, s hogy ezcn csomó,

melyet eddigclé feloldliatlannak Натощак, úgy nem

az ‚ mint a. hogy’ nem voltak fcloldliatlanok a. gor

_diusi csomók. А kiìlönbség свай az, йогу ezek al Как!

által oldattak fel ‚ а. szövetséges hatalmasságokéit.

рейд az iìgyesség Тогда Ге1о1‹1апй.‘

Augustus. 7. Реши. Hagierowoska.

» (Sz. K. Á. naplofja)„lnnen reggel megindulván,

értììnk be késö cstve egy Magyaroska*) nevü váras

ban ‚ s háltunk meg egy vendégfogadóban. Már ez

а váras nem a méltóságos uré.‘ *”‘)

Augustus 8. Szombat. Китом

(Sz. K. Á. naplója.) „Idején reggel misét hallgatván

felséges urunk, megindultunk Magyaroskárul (ki is

hat mélyföld Ulejszíczhoz); mentiìnk által Dobraiió

сист") és Solyka****) nevü таза végén , s késö

°) Magierowska.

“) Ёша: Szinyavskié.

“Ч Dobrosìn.

un) Zolykiew.
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estve érkeztünk be Kukizzóra. Ez is az említett méltóságos úr várasa. Bészállottunk az udvarházba., ki is, `

jóllehet most is elég rendes, mindazáltal ha megké

szülhetett volna., mind kertje mind maga а. ház szebb `

lett volna.. Ennek mind situsa mind penig földje jóvagyon; itt egynehány napig urunk foglyázáïsal s

egyéb madarászással mulatta magát. Ez Magyaros

kához nyolcz mélyf'öld.“

Augustus. 15. Szombat. Fontainebleau.

(Вей/кбайт]: Vetés.) ‚А hírek, melyeket Volgow

úr junius äg-áról Golowkin fökanczellártól , Jasszy

ból тем, engem talón jó válaszhoz fognak segíteni.

A törökök {гиен megveréséröl s a сайт] felségnek

a hitetleneken s a svéd királyon vett teljes gyözel

méröl szólanak. Ha bizonyosak, . . akkor ezen udvar |

lnár nem remélhet Semlnit a svéd királytól, s kö

vetkezöleg okom van reméleni, hogy ezentúl inkább l

és öszintébben iigyekezendik a сжёг jó Szándékainak

hasznát venni . .

Ma reggel mutattam be fennséged levelét a

daupliinnak,*) ki azt igen kegyesen fogadta.4 Mondá.,

поду fennséged jobben szolgálta Francziaországot,

semmint szolgálatairól meg lehetne feledkezni; meg

hagyta , hogy fennségedet jóakaratáról és barátsá

gáról biztosítsam.

 

") Т. i. nz imént meghalálozott fiának.
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Augustus 21. генсек. Kukizow.

(Sz. K. Á. парили) „Hallván a felséges muszka

czárnak ene közelvaló jövetelét Moldvábul, a. török

megverésérül, eleiben egy mélyföldnyire egy Радиев

kában felséges urunkkal mentünk, holott vártuk ö

felségét. Elérkezvén, a. sésábul kiszállitotta. s borral,

megvendégelte urunk a felséges сита, Dolgoruky

herczeget, Golowkin minisztert és general Gesoffot

több muszka tisztekkel. Megelégedvén a. (жёг borrel,

a megnevezett urakkal elment maga szállására reg

gel ebbül a falúbul; mi penig пташка] azon ёрши

ka visszatértünk Kukizzóra.“

Augustus. 22. Szombat. Kukizow

(Sz. h' Á naplója) „Más nap a, сжёг Solka vá.

rasára ment; mi penig ugyan Kukizzón helyben

maradtunk.“

Augustus. 23. Vasárnap. Zolkiew.

(Sz. K Á. naplo'ja.) „Indúltunk meg a felséges fe

jedelemmel a felséges сжёг után, s méltóságos generá

lis Bercsényi Miklós úrral ö excellentiájával Kukizzó

rul s аи egész udvarral Jaraszló felé. Azon пар meg

háltunk Solka. várasa mellett egy falucskában. Ek

kor a felséges czárt,°czá.rnét, méltóságos Szìnyavs

kinét s a felséges шёл-га] levö úri személyeket. ven

dégelte meg Szobiesky Constantinus király ůrfiú

7¢
d
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Solka várában; honnan is a vendé sé után mind
g g

járt elment ö felsëge.“

Augustus. 24. Hetfö. Falu.

(Sz. Ii А. naplo'ja.) .,Fclséges urunk is megindult

délután ВОЛЮ, mellöl a (жёг után. Azon éjtszaka bál

tunk meg egy fah'lban, a méltóságos asszony Szi

nyavskiné udvarházánál a csx'írben; hová. is щё

nunk érkezvén az emlitett méltóságos asszony,

1` ugyan azon udvarllázban hált“

Augustus. 25. веда. Falu. Surowice.

(Sz. If. Á. лимфа.) „Reggel innen nlegindultunk.

s velünk a czár után az említett méltóságos asszony

is eljött, s értünk be egy Vclki Ocse*) печи váraská.

ban; a, holott midön a, méltóságos russziai palatinus `

vendégeîné a. felséges czárt maga kastélyában ‚ а

méltóságos asszonynyal felséges urunkat. is oda el

МИМ; а. vendégségben. Свай Ьатаг felkelvén az

\ авиации] a сайт, bément Jaraszlóban, s a hóstátra

` а SZOn vize mellé szállott mindenestül fogván. Fel

ségcs urunk penig az méltóságos asszonynyal Szu

у rovára. ment; innen azon éjtszaka. az asszony bé

ment Jaraszlóban, mi penig ott háltzunk, Ugyanezcn

éjtszaka jütt hozzánk Jaraszlóbul a. felséges fejede

lemasszony Szurovára,**) de mindjárt visszatért Vi

;  °) Vielkìe Oczy.

| n) Surowìce.

su» u@
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szocskára. Ide Kukizzó tizenkét mélyföld. —— Sol

М: а mi illeti, laposan fekszik; egyfelől közel hoz

zája mindjárt fekszik egy hegyecske. A чай-аз nem

kerített; szép egynehány tornyos templom vagyon

benne; vára is vagyon, de ezt is csak erős kastély

kának mondhatom; laposon a varas között van

épitve. _ Javaró homokos helyen vagyon , hosszan

fekszik, nem igen széles, hét vagy nyolcz pápista

és orosz templomok vadnak benne. Vára is vagyon;

a várban faépület vagyon, kiben is sok szép paloták

két contignatióra építve vadnak, a. holott felséges

urunk volt sokáig szállva, mely árokkal s vízzel kö

rül van véve. Mellette egyfelől oly nagy tó vagyon,

kinek is a szélességét flintával által nem lőhetni,

hosszasságát penig stuczbul által nem lőhetni. Ezen

a tón vagyon ötkövü malom. Másfelől penig mind

járt mellette vagyon egy kert, a. kinek is mása, a

mint sokan mondják , a. bécsi kertek között se volt;

jóllehet már többire a király Szobiesky halála után

elpusztult. Ez a kert csillagosan és egyéb mestersé

gekre czedrus és hásfa magos spallérokkal utakra

van beültetve , úgy hogy mindenütt árnyékban jár

hatni. Vízi mesterségek s halastók közötte különbnél

különbek voltak. A kert közepin egy tón ferdőhely

vagyon; lábakon áll a. tó közepin, a kiben nagy

ólomkád vagyon. Jádzó helyek és egyéb csudálatos

mesterségek voltanak. Vagyon egy ház, holott a

falbul vastagon víz foly ki , és a ház közepin gará

dicsokon foly bé a. kádba a viz szép lengedező cser

gedezéssel; a ház penig különb-különbféle mada

à@
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raknak való drótbul c'sinált kalyitkákkal tele van;

kiben most. semmi sincsen. Ugyan ezen kert egy ré

szében vagyou többire mindenféle drága, fáknak

s virágoknak a neme.

Jaraszló mintegy partos helyen vagyon; alat

ta. foly el a. Szon Vize.l mély árokkal körül van véve,

téglával körülkeritve; s azonfelül penig földbül vol

так a bástyái ; most mindazáltal semmi creje sincsen,

azelött valaha. erös volt. Az épületek benne valaha.

szépek voltak; mindazáltal пой зет voltak regula

riter, mintI egyéb várasokon, épitve; néhol köbül,

néhol penig fábul valók a házak. Templomok a pá.

pistáknak három van benne, az oroszoknak еду. Ki

vül is a hóstáton öt templomok vagyon a pápisták

пай. А váras lakosa. penig többire zsidó, а többi

lengyel.“

Augustus 26. Битая. Jaroslaw.

(Sz. K. Á. парши.) „Ide felséges urunk, a. még

a. hajók elkészültenek, mindennap bejárt a. felséges

czárhoz.“

Augustus. 27. стати. London.

(Rákóczinak Метем.) ,Augustus 1-én Hágába

érkezvén, Ilgen úrral találkoztam, kinek fennséged

kivánalmait bóvebben elöadván, kértem öt, hogy

azokat királyának elöadni és jó végzést eszközölni

méltóztassék. A porosz király mármár elmenöben
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lévén, Ilgen ur топай, hogy ö mindeut elejébe ter

jesztett, s hogy ö felsége folytatni Гоша. közbenjá

rását fennséged és Magyarország ügye mellett,ezt mi

niszterei által a. szövetséges hatalmasságoknál is ваг.

getvén annál is inkább, mert jó egyetértésben él a

сайт-8,1 ; de saját ügyei oly kai-ban vannak, hogy fenn

séged mellett tényleg fellépnie épen lehetetlen. Meg

vallom, én úgy találtam, hogy ezen miniszter, mióta

Magyarországban megkötötték a. bél: ét, távolról sem

viseltctik az elŕîbbeni hajlammal irántunk, s hogy a

nehány évvel ezelött helyeslett tervekre vonatkozó

elôadásomat nehány észrevételre is alig méltatta . .

Egyébiránt azzal vigasztalom magamat, hogy a

рок-032 király közbenjárása nem oly nagynyomatéku

al szövetségeseknél ‚ miszerìnt miniszteriumának ha.

nyagsága. miatt fennséged ügyét ezen udvaroknál

(Hága. és London) kár érhetné. A most gróf Straf

forddá nezezett mylord Raby Anglìába ment helyet

foglalni a. cabinetban. Majdnem három hétig ha

szontalanul várakoztam гей, semmihez Sem akarván

fogni nélküle. Jónak штат idejöni, mielött a. szö

vetséges belga rendekkel értekezném, hogy a ki

rálynétól kieszközlendö hatál'ozatokat majdan My

lord segéde által a. hollandiakkal is elfogadtassam.

Foiyó hó 24-én érkeztem ide, s az udvar távolléte

miatt fennségcd kivánalmait Mylordnak свай ma.

adtam elö. Hajlamáról és öszinteségéröl ezentúl sem

kell kétségeskedui, s fennséged elhihcti, hogy ö most

mindent fog elkövetni, a mi emberileg lehetséges;

megismeri , hogy az érvek erösek , hogy Károly ki

ä?
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rály több czimmel le van kötelezve а szövetségesek

nek, de mindamellett nem kell reméleni , hogy ök

ennélfogva fennséged részére kieszközölhessenek

valamlt. Most a. királynénak bémutatandó emlékìrat

készitfésével foglalkozom. Az idö meg fogja тиши],

mily végzés hozatik; ha. netalán való a törökök fe

lett (az oroszok által) nyert gyözclcm, s a velök kö

tött béke, ez sokat fog használni. {ralamint azon ne

hézségck is, melyeket a lengycl király a császárvń

lasztás ellen вбит.“

Augustus 29. 30. Szombat. Vasárnap. JaroslawSieniawa..

(Sz. lí. Á. парю/а) „Bérakodván а hajókban а

n1uszkaság,úgy mi is а felséges сайд-га], délután 2 óra

йог Jaraszlórul tizenegy hajóval felséges urunkkal el

indultunk Toronya *) felé huszonnégyen udvariak s

Szolgarendek; a. többi udvariaks az egész urunk ba.

gácsiáju maradott el itt helyben a felséges czár hagá

csìájával , kik is naponként u szárazon utánunk fog'

пак jünni. Ezcn nap a. Szon vizén mentiìnk két mély

földet. Szinyava neviì váraska mellé kìkötvén, azon

ёршика. ott háltunk a ЧК: partja. mellett; mur-adotty

tölünk a váras jobb kéz felé. Reggel felkelvén Le

запашком) mellett mentünk el ; е maradott bal kéz fe

lé. Azután értük Kresovát***) ; maradott jobb Её: felé.

Azütán értük Ulanovát.; ez is maradott jobb kéz,

°) Thorn.

°°) Leznnìk.

**‘) Krzeszow.
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felé. Kikötvén Princebjnál*) а parthoz a hajókat,

azon éjtszaka meg is háltunk itt.. Ez пар mentünk

nyòlcz mélyföldet.“

Augustus. 30. Vasárnap Рати.

(Ila'ho'czinak Утёс.) ,Tegnapclött visszaérkez

vén Fontainebleauból, vettem fennségednek julius

29-én kelt parancsait . . . A király habozik, mìféle

чаше/21; adJon minapi emlékiratomra, mert azonfelül,

hogy ö lengyel felsége а megholt. császár egyik leá

пущ, akarja. fìának házastársul: ‚ . a. királynak, mertmár egyszer megcsalatott ангела, 1<й1бпЬеп is oka ‘

van ovatosnak lennie. Hiheti-e fennséged, hogy a. ì

mondott lengyel felség igérkezései szilárdak és

öszìnték , s goudolhatja-e [падёт biztosságban fenn

séged azou hadak élén, melyek oly Гейс1е1ешёйч ki

ilyen terveket forral? A minisztertanács csudálko- |

zik, hogy a. lengyel király nem szorgalmaztatja `

ezen ügyet зачав miniszterei által. A pénzszüke is

magy akadályul szolgál . . Az álhirek, melyek hol a

törökök мы hol a. muszkák által nyeretvik meg az

ütközetet, szintén nagyon магнитам а király elha

tározását.A tervet mi Шей, melyet fennséged nekema, magyarországì háborúnak helyreállìtása. агат kül- ‘

deni шашнями, erösen hiszem, hogy atanácsnak

` nem leszen еПепе kifogása. ‚ hanemha a. pénz szüke ‘

‘ ‘) Pìrszhnica.

à@ “юане 
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miatt. S miután a. hadak toborzása sokkal többe

l fogna kerülni, mint a szász hadak megvásárlása,

nem hiszem, hogy azon esetre, ha Auguszt király

indítványai nem fogadtatnak el, az embereknek itt

módjok volna fennséged tervét foganatosítani. S

különben is, eszök azon jár, hogy sokkal hamarabb

és biztosabb módon véget vessenek a háborúnak

(Ausztriával és a tengeri hatalmasságokkal).

Hogy a második magyar háború sükerüljön,

fennséged igen helyesen magának akarja tartani

afőhatalmat, s kirekeszteni az 'urakat a hadi főtisztségekből, csak érdemeik és képességök szerint l

léptetvén őket elő. De ez kényes dolog és sok baj- `

jal járó. Igen nehéz feladása leszen fennségednek, a l

gyanakodást, kivált Bercsényi urét kikerülni, s ha

egyszer elvesztette az urak bizodalmát, semmiféle

1 vállalatában nem fog boldogulni. Fennséged oly

l embereknek ismeri őket, kik magokat mindenre ké

l peseknek tartják, noha kevesen vannak közöttök,

l kikben elégséges tehetség volna csak egy zászló- 1

aljnak is vezérletére , s még kevesebben, kik a ca

l binetügyekhez értenének. Hol is tökéletesíthették

| volna magokat akár az egyik akár a másik tárgy

ban, mikor közülök a. nagy többség soha semmit l

i sem látott? x

l El vagyok ragadtatva, hogy fennséged ide l

l szándékozik jőni . . A tengeri út biztosabb . . Dancz

kából egyenesen franczia kikötőbe vitorlázhatni. l

Szárazon a. legbiztosabb út Berlin, Hamburg, Am- l
stcrdam. Ha fennségcd parancsolja, kész vagyok y

erem“ А „a 
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találkozására jöni, hogy szerencsém lehessen ide

kisérni és minden veszélyeiben osztozkodni.

E pillanatban értesülök, hogy a. muszkák meg

veretése való. Szomorú hír mcgbìzatásomra nézve.“

Augustus. 31. Hetfö. Вещает—гашении

(Sz. If. Á. naploja.) „Reggelfelkelvén,mentünk

el Rozadova. *) mellett; maradott Rozadoval bal kéz

fclé. Ugyanezen nap nem messze mentünk el Szen

damír **) тенета; maradott tölünk bal kéz felé. Itt

szakad beaSzon Vize а. Viszla vizében. Szendamír

nyolcz mélyföld Princelojhoz. Itt már a. Viszla. vi

zén hajókázván, késö éjtszaka. értiìnk Zajegyoszt ***)

neviì falúban, a holott kikötvén mcgháltunk. Ez

nap mentünk tíz mélyföldet“

September. 1. Кем. Solecz.

(Sz. K. Á. парил.) „Reggel idején megindul

ván, értük Solczát ****), тал-адом jobb*****) kéz felé.

Azon nap Костя-паи (?) kikötvén, megháltunk ott.

Ezen nap mentünk kilencz mélyföldet.“

  

*) Rozwadow.

‘°) Sandolnirsz.

°°°) Zawychosl.

°‘"°) Solccz.

°’°") Söt bal felé.
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September. 2. Szerda. Kamien- Kazimir.

(Sz. If. Ä. naplo'ja.) „Недуг! utunkhoz fogván

Kamieny mellett mentünk el, maradott bal kéz felé.

Déltájban értünk Janoveczhez , ez а Lubomirsky

herczeg чага. s várasa.. Itt hallván Lubomìrsky а

felséges czár jövetelit, a Viszla. partján készítetett

vendégséget, holott mindnyájan kikötvén, az ételt

s muzsikát bévivén а czár hajójában, hajókázván ven

dégeskedtek s tánczoltak a. czárral а. muszka. uri

szeméìyek; holott felséges urunk is jelen volt; a ven

dégségben. Azután késö estve tette ki hajójábul a. i

czár a partra Lubomirsky herczeget s a muzsikáso- i

kat Kazimir mellett mentünk el, ki is maradott `

jobb kéz felé. Strunsace (?) mellett kikötvén ‚ azon

éjtszaka ott háltunk. Е пар mcntünk tizeuegy mély

földet “

September. 3. Свищ-шк. Czerz-Varsó.

(Sz. K Á. naplo'ja) „кеды idején megindulván,

mentünk el Cserszko*) тенета; е maradott `jobb kéz

felé. Ugyanezen nap, nap leszállásakor értünk be

Varsavára. Epen a váras alatt kìkötvén a. hajókat a

köfal аи, mindjárt bémentünk a. hóstátra Radzivil

herczeghez` holott azon estve vacsorán volt a Ревё

ges czár, felséges urunk, a muszka urak, Denhof

делегата; és egye'b lengyel urak. Azon éjtszaka

i Й‚__7„А‚_й._‚

') Czerz. i1
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y ugyanezen helyen a НИШ alatt háltunk a hajókban. i

Varsavával általellenében a. Viszlán túl vagyon еду ‘

kis váraska., ki is a. vízparton fekszik hosszában, ‘

ezt híják Prágának. Ez nap jüttünk tizenöt mély

\
fóldet.“

September. 4. Реши. Varsó.

(Sz. K. Á. парит) „Varsaval а Viszla partján

fckszikhosszában; jó magosan a. viztül van épìtve; в.

váras nemigen felcttébb magy, de tömött; шиш, úgy

hiszcm, erös volt, de most semmi ereje nìncsen; len

gyel drabantok állanak négycn-négycn еду-еду ka

puján. Magas földbástyái voltanak a ЧК: felöl, de
l azok mind lerontattak; egyébiìtt penig kövel volt

[шк-Юге. А lakosok benne lengyelek és németek.

Templomok és szép tornyok vadnak benne egyne

hányìg való; a házak szép renddel és ékesen чад

nak épitve; utczái tágasak; а hóstátjain sok szép

épületek és magos paloták vadnak. Templom itt a.

hóstáton S a. várason több vagyon húsznál; ahhoz

megint klastromok, kikben тау! mindenféle szerze

tesek vadnak. Ennek a. чёт-атак prospectusa. mesz

sze kiterjed.“

September. 4. Péntek. Чад-56.

\

\

l (Vete'snek Вей/сбои.) ,Nem feleltem kegyelmed

ì azon levelére, melyben nekem jelentést Юн, hogy

hamis értesitések ügyeimröl rosz bényomásokat tet

ж“ ---Ae #www
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tek az udvarra; nem feleltem azért, mert kd., gon

dolom , vette az én leveleimet , s Еву tehát ama rosz

bényomásokat eloszlathatta. Remélem azt is , hogy

a törökökkel кыш békének hire — megerösìtését ez

elött három nappal külön futár hozta meg Konstan

tìnápolyból ö felségének, — változtatni fogja a néze

teket. Ezen futár, kit Saphiroff alkanczellár шиш a.

czár шёл, cgy úttal azt a hírt is hozta , hogy сачо

zásakor kemény parancsot ЧЕМ: Benderbe еду aga, a

sved király kiutasítására . . . Ногу az udvart ama

rosz bényomásokból még inkább emeljem ki, винца.

roztam magamat Elbingig kìsérni a. сит, hová. öt

hajókon követem, miután свай ezen egyetlenegy ha~

{Штатив látszik érdekeimet még támogatni akami,

valamìnthogy valósággal is képes arra, ha. kimélet

tel bánnak vele. De чаю is, йогу máskép kellene

vele bánnì (Francziaország részéröl), mint a hogy’

vele bántak eddiglen A lengyelek azzal hizelkedtek

magoknak , hogy a sved király az ö országukon át

Года. útját venni s már ezer álmokban ringatták ma

gokat; de okaim vannak hinnì, hogy az út, melyet

választani fog, чаду Magyarország leszen vagy a

tenger. Czímezze kd. ezentúl leveleimet Bezenval

úrhoz, s ne tápláljon még kd. is Születésemhez mél

tatlan véleményeket felölemA Semmiféle viszony sem

fog velem alávalóságokat elkövettetni , ‘semmif'éle

tárgy sem fog engem valóságos érdekeimtöl eltérí~

teni. De mit tehetek, ha. oly mìnìszterekkel volt

dolgom, kik vakságukban saját urok érdekeìt sem

ismerték s kikkel tehát nem mehettem egy nyomon.
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Ezentúl többször fogok kdnek irni, s addig is meg

lehet gyözi'ßdve7 hogy érzeményeim olyasok, minöket

tölem józanon kivánhatni ‘

September 6. Szombat. Varsó.

(Sz. K. Á. naplo'ja.) .,Reggel ìsmét a felsé

ges czárt s felséges urunkot s egyéb muszka úri

rendekct7 s a. felséges czárnét s egyéb lengyel ura

kat a hóstáton lévö maga. házához hitta méltóságos

Radzivil herczeg ebédre; ebéd után a Viszla felé

való Széles folyóson sokáig tánczoltanak. Estve va

csorára penìg a megnevezett személyeket s felséges

urakat a. maga. házához hítta ugyan a. hóstáton

Denhop nevü litvániai generalis, honnan osztán

késö éjtszaka. oSzlottunk el az urakkal. Mi azon ё]:

szaka is, a. hajókban háltunk. Varsava várasa ka

púja. elött vagyon egy hat ölnyì magas köoszlop,

kin is Zsigmond király van kifaragva. a tetejin, meg

aranyozva., egyik kezében mezítelen Катает, tart.,

másikban pedig aranyos keresztet. Varsavához Ja

raszló' ötvenöt mélyföld.“

September 6. “гитар. Jablonicze.

(Sz. K. Á. парада.) „Varsavárui misét 118113111.

ván, délben indultunk meg Toronya. *) fclé. Ugyan

a. hajókon a Viszlán háltunk meg Jablonán.**) Ez nap

jüttünk harmndfél mélyföldet.“

 

 

') Thorn.
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September. 7. Hétfö. Zakroczym-Peczńelol

‚ (Sz. K. Á. naplója.) „Reggel idején meglndul

l ván értük Zakrocsint és Novidvort; itt szakadnak

be Bukk és Czernawoda nevü vizek a Viszlában. l

Azután értük Cservienszkát, ki теней: mentünk,

атак-адов: jobb felé. Visegrud mellett elmarsirolván

ugyanazon пар, ki is `jobb kéz felé maradott, еду `

Peczielo falú mellé kikiìtvén, háltunk meg ott má

sodik éjtszaka. *) Ez nap jütti'mk nyolczadfél mély

fölrlet.“

 

September elsö hetében. London.

l (Метем az angol lsíra'lgne'hoz.) , . . . . . Ö fenn

sége Rákóczi fejdelem l709-bcn felkérte mind fel

1 ségedet mind az Egyesült Belga. Rendeket a meg

@ szakadt közbenjárás folytatására. Az idevaló cabi
y net kinyilatkoztatta., Могу a fejdelem s a nemzet

bizton витой tarthatnak felséged jóakaratára; s

hogy felséged meg fogja. hagyni követeinek ßécs

ben, miszerint a. császári начаты a. közbenjárás el

fogadását a. lehctö legnagyobb buzgalommal szor

galmazzák. A fejdelemtöl РЫБЕ azt várta. felséged, î
hogy semmiképen se Szövetkezzék a. Portával, és ne- I

hány pontot önmagától inditványozzon а. bècsi ud- y

varnak, —— felséged miniszterei azokat támogatni

Гошей. Ö fennsége mindamellett, hogy ügyei akko

°') T. i. miótn Varsóból elìndultak.
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ron jó karban voltak , s hogy a törökök vele bizo

nyosan szövetkeztek volna, jobb” szerette felséged

kívánalmaihoz alkalmazkodva, tanuságát adni ön

zéstelenségének, s az europai közös érdek előmoz

dítására való készségének. Irt tehát - felséged kö

vetei akkor nem lévén Bécsben , -— az Egyesült

Belga Rendek köve'ének, s néhai herczeg Lamberg

nek ez ügyben. A herczeg nem felelt; Bruininx úr

pedig értesítette ő fennségét, hogy a, bécsi udvar

nak kevés kedVe van az alkudozáshoz. Ő fennsége

nem mulasztotta el, e levélre válaszolni s egyszers

mind nehány pontot indítványozni; engem pedig

(1710-ben) Hollandba küldött őszinte szándékának

és a bécsi miniszterium makacsságának bejelenté

sére, kérvén az Egyesült Belga Rendeket, nyilat

koztassák ki, mit. remélhet ШИК; segédért a törö

kökhöz fogván folyamodni, ha látja, hogy hiába

kísértett meg minden módot a béke eszközlésére. A

Belga Rendek, felségednek Hágában volt miniszte

reivel egyetértőleg, biztosították általam ő fennsé

вы, hogy ők mindenre készek Magyarország kibé

kitésére ; várja be tehát a fejedelem felséged nyilat

kozatát, mielőtt közelebbi viszonyba lép a törökök

kel . . . S ő fennsége csakugyan vette e nyilatkoza

tot, melynek az volt értelme: hogy felséged és

az Egyesült Belga Rendek miniszterei a. császári

udvarnál azon lesznek, miszerint a. magyar nemzet

általában s a. protestansok különösebben teljes kie

légítést nyerjenek: s hogy ő fennsége és a szövet

kezett magyar státusok befoglaltatnak a. közbékébe.

n, ‚7
i i s, ,_z_
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А fejedelcm e biztositásokkal kezében mit sem

gondolt в, Porta inditványaival, melyekhez képest

Érsekujvár, Eger és Szolnok atadásával a török se

gédet meg lehetett volna vásárolni . . . A fejedelem

залёт és hazájának szercncséjét inkább felséged és

a hollandiak közbenjárásának akarta köszönni, mint

a kereszt-yénség ellenségének.

E közben a pestis Mngyarországot pusztítvsin,

s ö fennsége падай közé is befészkelvén тазы, több

ezer embere holt. el e kórságban. A császári sere

дек kivált e körülménynek köszönhették elöhaladá

sukat, s ez birta гей a. bécsi minisztereket, hogy fel

tegyék magokban felseged és szövetségeseinek köz

benjárását kikcriìlni, Es látván , miszerint tényleges

vaìamivel kell elöállaniok mylord Peterborough

megérkezésekor, ki felséged részéröl meg volt bizva.,

hogy Magyarország ügyeinek Зонд)“ viselje, -

jobb szerették, inkább magoktól közeledni a. {eje

delemhez s а. nemzethez, выйти! a külhat-almasságok

közbenszólásának elejét vévén, fennsége találko

пом: gróf Pálffyval, а császári hadvezérrel, s írt ö

császári felségének а gróf biztatására, ki úgy nyi

latkozott, hogy ez volna a legjobb eszköza cïászárt

rábírni, miszerint igazságos és méltányos kielégitést

adjon a fejedelemnek s a. szövetkezett státusok

nak. . . . . . . Az alkudozások megnyiltak . . . de gróf

Pálfi'y úgy taláiván, hogy jó lesz nyakra f'öre siet

tetni a Гегетёпуъ7 általános kifejezésekben igértc

az ország szabadságainak fnntartását; más részröl

diadalmas fegyvereivel fenyegetödzött; s ekkép el

à??

ж
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kábitván a népet és a katonaságot, Károlyi tábor

nok, kit már megnyert magának, könnyen bira

tott rá, hogy ö fennsége xnegerkezésének ürügye

alatt, а szövetkezett státusok nehány tagját 653219111?

ja., aztán ömaga —— Pálff'y —— állást fogott seregével

három mérföldre a. gyüléstöl. Károlyi akkor a fejde

lem s a tanácsurak részeltetése nélkül járt e1 az ér

tekezletben, s kötelezvén nemosak a hadakat hanem

в. confoederatio nehány tngjait is a békepontok el

fogadására., s Kassának és Kövárnak általadására,

ezen békekötés alapján я. hadak nagyobb részét

elbocsátotta.. Igaz, Károlyi tábornok ezen gyülésen ö

fennsége nevében és tekintélyével járt el, kinek

még a békepontok is elküldettek megerösités “Эдем,

s ki részéröl kész volt, ha meghosszabbítatik a. ha.

1áridö, Magyarországbn menni a. szerzödés befejezé

sére De a. császári felség halála aprilia lï-én tör

ténvén s az állitólagos be'ke aprilìs 29én iratván

alá., a Pálfi'y felhatalmazó levelének ereje ekkor már

mcgszünt vala., s ez okoknál fogva a szerzödés sem

missé söt tilllil lett, mivel a császári felség halála. el

t-itkoltatott; az eskü haszontalanul követeltctvén,

mely eskiì azon feltétel Мам ъёЬеъеъь le, hogy ö сад.

szári felsége valósággnl és tényleg megerösítendi a

békét . . . Геппзёёе7 mindameilett épen nem 322111

dékozvzin hazájának nyugalmát megzavarnì, Söt azt

részéröl is akarván elömozdítani, Lengyelország

ban kérte a czári felséget s a lengyel királyt és

köztársaságot, lépjenek fel mint közbenjárók s is

merjék igazságosnak abbeli nyilatkozatát, melynél

 

8. %



115

BÁKóczl FEnENcz.

fogva igérte ö fennsége: hogy semmiféle ellenséges

kedést sem fog clkövetni шипами, míg nyilvános

tények által nem sértetnek Magyarország девай és

szabadságai, s hogy elégséges biztosìtékok mellett

kész, szabnd országgyiìlésen személyesen чаду Í'elha.

talmazottjai által meglelenni, s ат. királyul ismerni

és neki mint királynak hódolni, ki törvényeseu

annak ismertctik (le koronáztatik , kivánván

viszont. részéröl, hogy a. szövetkezettek bárltatla

nul maradjanak, s ö, а. Ге_]‹1е1ет, addigr mig biztos

sága tekintetéböl Lengyelországban marad, 36325.
Ágait birtokolhassa.. S 026.1- és király csakugyan 18:12

ságosnak ismerték a fejdelem nyilatkozatát, . . . . de

a béesi “(Маг nem akarja. öt meghallgatni, nem akar

semmi lnyalis elégtételt adni Magyarországnak. А

nádor az ország valamennyi megyéiben Károly sra

nynl királyt Magyarország kìrályának kiáltatta. ki

ellenére az ország világos jogai és szabadságainak,

melyek таим, hogy ezen hirdetésnek a dietán és

egyértelml'îleg kell történnie,. . A fejdelemnek te

hát Oka. van тахта felségedtöl és megas szövetsé

везем“, miszerint helyeselni fogják nyilatkozatát,

hogy а dietán kiviìl kihirdetett s még meg nem es

МЫШЬ királyt nem ismerheti el; mert még az örö

ködési jog elismerése sem volna oly ártalmas az or

szág szabadságainak, mint ezen счёта, melynél

Роди; a nemzct lemondana. jogáról, királyaival al

kupontokra lripni s ezekre velök letétetni a. hitet.‘
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September. 8. Redi Kisasszony паша Ploczk-Raulavkœ

(Sz. 11’V Á. парада ) „Reggel ismét utunkhoz

fogváu, Ploozko és Debrin *) mellett elmenvén, kik is

maradtak jobb kéz felé, R'aszlavkánál ") kikötvén,

azon éjtszaka. megháltunk ott'. Ez nap jöttünk tizen

két mélyföldet.“

September 9. Szerda A Viszlán. Thorn.

(Sz K. Á парада) „Reggel idején felkelvén,

utazásunkban mentünk el Meszava. mellett, ki is ma,

radott jobb kéz felé. Csak hamar megint, közel То

гопуа városához értünk еду Zlotoria nevü falút, a.

ki mellett fnly be a Viszlában egy Drevienczka. nevü

folyóviz, ki felöl azt тощий!“ hogy az hasítja. el

Lengyelországot Pruszsziától. Ezen alól mindjárt

Toronya városát értük, holott hajókból kiszállván,

a muszkák betakarodtanak a. városban; felséges

urunk is a. felséges czárral s a többi muszka. шашка]

s lengyel urakkal a várasban lévö еду korcsmára

mentek, holott is késö estig mind boroztak. Itt szün

тик meg a. hajókázástul; eddig mind azokon 511:

tünk; jóllehet a muszkáknak, kik a, hajókban vol

гадай, nem kicsiny fáradságokkal, fázékonyságokkal.

S veszedelemmel voltunk föképen a. Viszla. vizében.

Minden nap nyolczszor, kilenczszer s tizenkétszer is

megfeneklettünk; ki is a szegény muszkáknak nem

') Dobrzyn.

") Wrockawek ?

'i'щ*Mh-È
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kevés kínokra s hidegekre szolgált; minden nap

egy-egy óráig is a vízbe húzván vonván fel s alá a

hajókat; néhol pedig kilencz hajókat is egymásra

hajtott holmi vizbenálló tőkékre s kősziklákra, a ho

lott hol kormányunk, hol pedig egyéb hajói eszkö

zünk tört el a viz miá, s a veszedelmes helyek miá.

A feljebb megírt helyek pedig mind várasok, a kik a

Viszla partján vadnak; mindenik mellett közel jöt

tünk el, épen csak alattok. Ez nap jöttünk hét mély

földet.“

September 10. Csütörtök Paris

(Ей/вбитые Vetés.) ‚А hosszadalmas kórságok

halállal szoktak végződni7 a hosszadalmas tanács

kozások az indítvány elutasításával A muszkák тев—

veretése, az ütközet után kötött kártékony béke s az

angol királyné hajlama külön (szövetségesei nélkül)

békülni ki a királylyal, arra birták ő felségét, hogy

értésemre adja, miszerint a. czár s a. lengyel király

indítványainak már nem veheti hasznát. Igaz, ő ezt

nem mondta. nekem világos száraz szókkal, Sőt el

lenkezőleg Torcy ur engem mindig biztat, hogy majd

veszem a választ emlékiratomra. De fennséged ne

tartson rá számot; halasztani és halasztani fogják,

mert egy részről el van határozva,hogyjót nem adnak,

másrészről pedig roszat nem akarnak adni, nehogy

magokra Май-ваш a két fejdelmet . . . Manager úr,

híres roueni kereskedő, szellemdús és cselszövő em.

ber, Londonba. indult, hogy a külön békét megkösse а
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királynéval, ki megutálván a hollandiakat és Marl

borough herczeget, titokban alkudozásra lépett a

| királylyal. Ezen titokról még csak kevés embernek

van tudomása, de elég az, hogy én tudom, s hogy

. nekem szerencsém van azt megjelenteni fennséged

nek . . . . . Két hónap lefolyása előtt - hitesse el

magával fennséged — meg fogtak indulni az általá

nos békealkvások,abéke bizonyos . . . . . Méltóztas

sék fennséged hitelt adni állitásomnak, s keressen

‘ módot a conjuncturák felhasználására. Már most

nem az a feladás, hogy Magyarországban теги}

tassék a háború, hanem az, hogy ügyekezzék fenn

l séged, magát a béke Юга! visszaiktattatni. A dolgok

I ez állásában féltem fennségedet a czár s a. lengyel

Í király haragjától. Fennséged számára nem marad

egyéb hátra, mint idejőni, hogy közelebb legyen a

királyhoz Fennséged színről színre jobban fogja

i ügyét ő felségével elintézni. mint minisztereinek

w közbenjöttével. Ha a királynak szándéka van fenn

ségedet támogatni, az időjövetel fáradsága nem ma

:y rad jutalom nélkül; s ha nem fogja fennségedet visz

шаманы, akkor, -- miután fennséged nem látta he

l lyesnek hasznát venni lanácsomnak, melyet május

ì 23-án szerencsém volt Hamburgból adni — kény

telen lesz előbb-utóbb idevonulni. Torcy ur biz

tosit, hogy fennséged üzetésihátrálékainak lajstrom

zására ki van adva a parancs, de a szép szó nem

képes velem elhitetni, hogy már közel van a pénz

felvételének napja.“

ä* ‚ low „o „ж
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Szeptember. 11. Péntek. Thorn.

(Sz. K Á. мифа.) „Az felséges Augusztus ki.

rály marschallusa a. fclséges czárt s felséges umn

kot s a muszka herczegekct és generalisokat, дву

mint Dolgoruky herczeget, Golowkin minisztert, Ku

raszkin Встаешь, generál бозоны, és Ribinskyt a

respublika. generalisát. több lengyel és muszka. tisz

tekkel едут: a. várasban maga. házánál vendégeltve

meg.“

September 13. Vasárnap. Thorn.

(Sz. 1f Аир/6111) , Az felséges muszka czár

indult el mai nap Golowkin miuiszterrel, Kur'aszkin

herczeggcl és депеши Gesoffnl Csehországbau vala~

mi fúrdöhelyre *), magát curáltatni.‘

September 18. Péntek London.

(Ra'ko'czinak Klemenr.) , . . . . E napokban пуп]

tott-am be az ide mellékelt. enilékiratot,**) melyböl ke

gyelmesen látni mél'óztatìk fennséged, liogy tehet

ségemhez képest ügyekszem parancsaìt végrellaj

teni; de a királyné távolléte s а tanácsosok едуще

пет léte miatt még nem lehetett cabinet-ülést tar

tani . . . Nem hiányzik itt ajó szándék7 fennséged ki

vánalmait teljesíteni, свай a. conjuncturák ne volná

*) Knrlsbadba.

") А felebb (112. l.) шлюпе: élti.
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nak ellenségesek . . . Megismerik mindnyájan az ügy

igazságos, a szerződés semmis vagy inkább álnok

voltát,. . de azt is állítják, hogy az ausztriaiak ke

zében lévő majdnem egész ország már már elfogadta

a. szatmári szerződést, s hogy a bécsi cabinet arra

fog hivatkoznia közbenjárók kijátszására. . . Az An

glia és Holland által a vallásügyben adott biztosító

ígéretek, igenis, erős védvekül szolgálhatnak, de még

sem_oly súlyosak, hogy miattuk a királyné Károlynál

elégtételt sürgethetne. Eddig már annyi ízben ismé

telte süker nélkül közbenjárását a királyné, hogy illet

len volna,ezt még egyszer szorgalmazni a. bécsi ud

varnál, fenyegetésekhez pedig nem nyúlhatni, mert a

franczia király oly előnyös békefeltételeket indítvá

nyoz, melyek Károlyt könnyen külön béke kötésére

birhatnák, ha részökről nem ígérnek neki többet a,

szövetségesek, s nem járnak el vele minden ovatos

sággal. Az itteni miniszterek mindamellett a szövetsé

gesek érdekében állónak megismerik, hogy fennséged

és Magyarország olykép elégitessenek ki, miszerint a

háború és bizalmatlanság okai végkép legyenek

megszüntetve . . . A törökkel a czár által kötött bé

ke, miután az utóbbik fennséged frigyese, s Lengyel

ország királya, ennek mindent megkísérlő hajlama

s az akadályok miatt, melyeket a császárválasztás

ellen gördít, nagy mértékben aggasztják a szövetsé

geseket; s én nem mulasztom el, mindazon követ

kezményeket és rövidségeket elősorolni, melyeket a

szövetségesek ügye szenvedni fogna, ha a czár és

a lengyel király. letévén a közbéke reményéről, fenn
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séged mellctt; fegyvert fognának; miért is igéretet.

vettem, hogy a királyné gondosan Гоши az cszközö

ket megválogatnì, melyekkel fcnnségedet és az orszá

got kielégíthetni. Azonban, тау! meglátjuk ‚ mi~

csoda vńlaszt Карой. Az udvar, úgy látszik nekem,

свай arra törekszik, hogy ezen negotiatiónak hol

mi szín és ürügy мы; húzása halasztásával s a szo

kásos jó szó adásával kìfürkészhesse a czár jelen

czélzatait, akarván öt, ha fennségedet папаши tettleg

szándékozn'ék segítcni, czélzatától eltériteni. Йоду

az elöbbcnì mìnìsztcrium nem viscltetett kellö öszìn

teséggel fennséged iránt, ан magok a mostanì mi

nisztcrek is vallják, megìsmervén, hogy elödeìk hi

bájából bukott mcg а magyar агу ‚ mert, keresve

keresték a bécsi udvar kedvét Marlborough herczeg

gel egyiìttc ki танкист mindenben gróf ÑVratìslaw

tól függött, ügyekezvén római szentbirodalmì her

czegségre s magánhasznát elömozdl'tó egyébmire

szert tenui.

Egyébiránt kezemhez vettem fennségednek Ja

warowróljúlius G-án kelt levelét, közlöttem [шииты

mintha. ulmagam javaslata volua Straß'ord és Ro

binson urakkal, kik azt meggondolásra méltónak ta.

lálták . . . Berliube is küldöttem másolatba Jablons

ky (итак, *) hogy az нагана] közölje, s ha tanácsos

пай látszanék, a többì választó-fejedelmek “(Нагай

nak is mcgküldljc. S csakugyan a. ушным, hogy Ma

gyarország a római szentbirodalommal egyesítessèk,

2)*.lablonsky4 Идиш, и kìrályì ud\‘ar lelkésze, s Raíkóczi инков

ilgyviselöj e.
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` oly plausibilis, miszerint hìnni kellene, hogy a biro- .

dalmì fejdelmek, arra. könnycn fognak пират; . '

i de аж nem kell reményleni, hogy Károly, császárrá.

válaszlásn után oly llamar a. rómaì Мишу választását

‘ inditványozandja, mielött t i. юта, ha nem [евг—

nek-e még nekì magának is ñgyermekei. Jablonsky

1'1r kétäégkivül megirandja. fennségednek a porosz

kìrály véleményét е tárgyban, s fennséged érde- ‘ °

kébcn volna nézetem szerint, ha fennséged barátja.

а lengyel kìrály által, ki talán örököseinek ahítozza.

а római kìrály méltóságát megszerezni,terjesztetnék

a birodalmi fejdelmek elébe ez iìgy. мандаты fo

gom még inkább kikutatni az itteni miniszterium

nézetét, ha. nem volna-e hajlandó, azt késöbbì hábo

rúk kikerülésére, részéröl javaslatba hozni az impe

riumnak . . . . . Egyébiránt lehetetlen elhallgatnom

fennséged elött, mìszerint nagyon kétlem, hogy a

porosz király fennséged ìnditványaìt ezefatúl oly

kedvezöleg fog-ja meghallgatni, mint ezelött; mert

akkor az engedélyezett ünnepélycs oltalom Шва!

a. fennséged iránti pretium aífcctionison ШИН ‚ l

а pestis мы lakosaìtól megfosztott Poroszországon

is aknrt scgiteni` reménylvén netalán még azt is,

hogy a császárnál tekintélyesbé válandik* Maga hir- ‘

. dette, hogy ß fennségedet követö magyarok Porosz- `
I országba. fognak jöni, S ehhezképest Bécsben ‚ Re

gensburgban kìtudódván ez. . . miatta többeknél `

gyülölséget szerzext magának a király S épen ez

oknál Гоша. neheztelni látszik az “(Нац hogy mind ‘

‚ ennek semmì eredménye sem volt: hogy fennséged

ж—щ _
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töl még csak levé] sem érkezett е tárgyban az

udvarhoz . . . . Fennséged engedelmével hizelkedés

nélkül tartozom megmondani, hogy ilyes dolgok na

gyon ártottak fennségednek a porosz пах/агнец, mi

dôn t. i oly valami tcrjesztetett elejébe, a mi nem

teljesitetett, vagy a mi valósággal nem volt úgy . . . .

Valamint a szövetségesek miniszterei is szememre

так, hogy én azt állitottam , miszerint fennséged

vonakodott a törökök által felajánlott segédet elfo

gadni, holott nekik kezökben vannak a jelentések,

melyekböl láthatni7 1103)у fennséged folyvást az ö se

gédöket kereste; némelyeknek a. megigért de el nem

küldött tokaji bor miatti elhůlését a buzgalomban,

nem akarom emliteni, s a певшим-161102 szükséges

pénz hiányából származó bajokat szintên nem aka

rom ismételnif

September 20. Vasírnap. Thorn

(Sz If. Á.n/1plofja) „Dolgoruky herczeg ven

dégelte meg а f'elséges czárnét, felséges urunkat és

egyéb muszka tiszteket; a holott ebéd után késö es

tig tánczoltanak.“

September 22. Kedd Berlin.

(Klemenlnek Jablonsky.) , . . Ö fennsége a czárral

Thornig jutott , honnan emberét akarja ide küldeni,

kinek нашёл-а mai postával küldetik meg az útlevél. ..

Hogy Moszkvaország és а Porta. közt megköttetett a.

l

l
Ш?
Щ)
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béke,*) arról már nem lehet kétség . . .Ha a. felede

lem eddigi eljárása által nem izetlenítette el a Porlát,

akkor a nagy erő, mely most rendelkezésére áll (а.

Portának), ugyancsak hasznára. lehet . . .‘ 4

September 24. Csütörtök. Thorn,

(Sz. K. Á. naplója) ,.Felséges urunk vendé- j

gelte meg a felséges czárnét s Dolgoruky herczeget

l és egyéb muszka tiszteket, s a. vár-asnak Цене“; [tt

Í is késő estig tánczoltanak.“

September 25. Péntek. London.

(Klement utolsó emlékirala az angol királynéhoz)

‚ . . fennsége fejdelem Rákóczi meghagyta alólirt.

kamarásának, terjeszsze felséged elébe tisztelettel

jesen az ő, a. fejdelem, s Magyarország ügyeit, kér

vén felségedet:

l. Méltóztassék ismét magára vállalni Magyar

l ország ügyeiben a. közbenjárást, az Egyesült Belga

Rendeket is hasonló eljárásra bírni, s aztán müködni Í

ez irányban Károly királynál.

1 2. Parancsolja meg minisztereinek, hogy a

medialio dolgában járjanak el egy értelemben ő

czári felsége minisztereivel.

‘) Még július 23-án, három nappal a július 20 мы ütközet

után, melyen mindkét fél magát győztesnek тощими; innen

a Швы), Vetés által bépanaszolt különböző hirek. A szultán

azonban csak augustus közepén erősítette meg.

ge
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l 3. Adassa vissza Erdélyt, mint Magyarország

koronájának hűbérét, a fejdelemnek; és végre

j 4. Biztosítsa ő fennségét és azokat, kik őt kül

földre követték, hogy az általános békeszerződésbe

Ъ bé fognak foglaltatni.

Ugyan is` az elsőre nézve:

Midőn a magas szövetségesek a magyaror

szági béke ügyében közbenjártak, kétségkívül az

volt szándékuk, hogy egyszersmind az ország elnyo

mott szabadságait helyreállítsák s a fejdelem ellen

müködő császári hadakat másutt foglalkodtassák. A

szatmári szerződés sem az egyik sem a másik czél

zatnak nem felel meg. Az ezen szerződés iránt tett

észrevételekből láthatni az alkupontok jogtalanságát ;

és a nagyszámu ausztriai hadsereg Magyarország

ban, honnan alig egykét ezer ember топают: ki, vi

lágosan mutatja, hogy a hadakat még mindig nem

lehet másutt, a közös ügy érdekében alkalmazni. . .

Ő felségének a királynénak s az Egyesült Belga

Rendeknek tehát most is, mint előbb, okuk van köz

benjárásukat ő katholikus felségének felajánlani, s

l vele olyas egyezkedést elfogadtatni, mely a. netalán

l kitörhető új háborúnak elejét veve'n, neki módot

nyujtson magát hatalmasabban részeltetni ezen a

spanyol monarchiáért folyó hadiliselésben, mely

nek terhét eddig majdnem kirekesztőleg a magas

szövetségesek vitték. Aztán Magyarország most

egészen más állapotban van, mint ezelőtt. . . . . . .

Mert feltéve, hogy Károly királynak öröködési joga

газ—ш—МА же
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a. magyarországi trónusra megismertetik, kötcles

lesz épen azon törvényczikkelyeknél fugva., melyek

az шатает: megállapìtják, szabad (Несёт összc

híni Magyarországon, a. rendeknek általadni a capi

шипов, annak тешил-(азы Ыце1 fogadni a koroná

zás elött, s aztán követelni a rendek hódolatát.A köz

benjáró hatalmasságoknak könnyü leszen Károly

kirjályt erre rábirni, mert свай ama czìkkelyek vég

rehajtása által adhatni vissza szìlárd békét Magyar

országnak` eloszlatván a még hátralévö nehézsége

[чей а. szabad dietán, melyen ö fennsége elégséges

bìztusitékok mellett kész megjelenni. . . Ó czári fel

 

sége megigérvén а fejdelemnek, hogy öt Erdélyben

fenn Гоша tartanì7 most, miután békét [шит a tö

rökkel, inkább segítheti a. fejdelmet, s a, törökök ;

nem mulasztandják el az alkalmat, б: segítenì, теге

› tetemes seregök van s elönyös feltétcleket nyertck

az új béke ált-al. Шагай conjuncturái olyasok, hogy

a fejdelem'látván a. kiegyenlités lehetctlenségéî, ta.

lálni fog kétségkivül, érintkezései által, így чаду

r amúgy, módot, fegyveres kézzcl visszamenni Ma.

gyarországba, m_i álîal elfoglaltatván a. császári ha»

dak, а. szövetséges hatalmasságok közös ügye újra.

hät-rálást лет/сапе. Mind cz a. mediatio isméti elvál

lalását tanácsolja. . . Mások az ausztriai ház читай.

gos érdckei, más a látszólagos érdek, mely az ö ud

varonczaìnak érdeke. Lehctne módot találni, az

ausztrìai [пинай azt törvényes uton biztositani, a.

mi а magyaroktól kìzsaroltatott, s mit lehetctlen

eröszak által mcgtartani Lehetne módot találnì a
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szövetséges hadaknak ötvenezernél többel növelé

sére, ha valóságos békéje lesz Magyarországnak.

A másodikra nézve:

Ő czári felségének annyi béfolyása lévén a

szövetséges hatalmasságok ügyeire, s mint a fejde

Iem szövetségese, közbenjárását már is felajánlván

a bécsi udvarnak, ő felsége a. királyné s az Egyesült

Belga Rendek őt erősen fogják lekötelezni, ha mi

nisztereinek meghagyják, hogy járjanak el az övéi

vel közösen ez ügyben.

A harmadikra nézve:

Miután az ausztriai ház a béke kezeseiröl, ga

rantjairól semmit sem akart hallani, . . . Magyaror

szágnak joga van, belső затащил: követelnie , hogy

t. i. Erdély az 1686-diki szerződés alapjára helyez

tessék vissza, melyhez képest ő fennségét válasz

totta fejedelméül; de ha ezen pont akadályul szol

gálna a békének, ő fennsége ahhoz nem fog ragasz

kodni, s megelégszik magyarországi hasonértékkel

feltéve, hogy a mondott fejedelemség szabaditéka

fenntartatnak.

A negyedikre nézve :

Ő felsége a királyné és az Egyesült Belga Ren

dek erre kötelezték magokat Magyarország pro

testans rendei követének adott biztosításaik által;

s ezt megis tehetni, mert a. vestfáliai békekötésben

Ausztria néhány örökös országa is foglaltatván, an

nálinkább foglalhatni bé a közbékébe Magyarorszá
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got. S miután a rìswicki békébe ö császári felsége

megegyezéséve] némi pont iktatt-atott, mcly rövid

ségére van a protestans vallásnak Németországban:

a protestans hatalmasságok hasonlóképen járhatnak

el a közbékekötés alkalmával; s Francziaország örö

mest fog beléegyezni ö fennségének és Magyaror

szágnak betudásába. azon esetre, ha Károly király vo

nakodnék minden kiegyenlítéstöl. Ö fennségét tény

leges biztositás мы], miszerintlészen Зонд öt a köz

békébc foglalni, lehetne rábirni. hogy várja be ezen

igéretek létesitését, mi által n Magyarországon tör

ténhetö diversio miatti aggodalom megszüntetnék,

és Kárjoly király képessé tétetnék můködni azon

hadakkal, melyeket most Magyarországban tart .‘

September 27. Vasárnap. Thorn.

(Sz K. .Ã.nap10fia.) „A felséges czárné vendé

вене meg felségeq urunkat s Dolgoruky herczeget

egyéb mus/.ka tìsztekkel вдуть Itt jó kedve volt

felséges urunknak s késö estig mindétig tánczolta

nak. Szállásńra jüvén urunk , mindjárt. felvette ma

gára azoq éjtszaka a franczia köntöst, s ugyanezen

éjtszaka tíz óra tájban (ЛИШЬ tülünk s kiment a vá

rasbul a hajóra, a melyen is tizenharmad magával a

Viszlán Danczka felé evedzett M i maradtunk el ti

zenöten Toronyán ö felségétöl, a, hoppmesterrel Pe

rényi Farkas úrral ö nagyságával. Ide Toronyához

Varsava barmincz mélyf'öld.“



Эгё

 

3%

130
 

RÁKóczl винные;
  

October 4. Vasárnap, Thorn.

(Sz. K. Á. naplojn.) „Vettük fel az Úr vacsorá

Лёг Тогопуа várasában tizenketten magyarok.“

October 6. Кем. Páris.

(Ráko'czinak Vele's.) ‚А (franczia.) király s az

(angel) kìrályné közötti kiegyezkedés már nem ti

tok többé. Söt nehány nap óta ideérkezctt egy

angol miniszter, Иней neve mr. Prior; és tegnap

Torcy úrnak szerencsét kivántam a megkezdett mů

höz,kérvén öt, emlékeznék meg jelenleg az igért

пощадить-61, melyeket szives volt fennségednek

felajánlani. Ö szerencsekivánásomat örömmel Го

gadta, S kért, bìztosítanám fennségedet a, király

pártfogásáról, s az ö ——‹ a miniszter -— teljes oda

adásáról fennséged szolgálatára ; és megbízott, ter

jeszteném fennséged elébe, hogy most inkább mint

valaha., szükséges sürgetni az ügyet а kìrálynénál,

mint a béke leendö arbiterénél; ö, гёвзгёгёяэ ponto

sah fog eljárni mindenben, mivel fennségednek tet

szik öt megbiznì. Ilyetén Válasz több mint elégsé

ges, elhitetni velünk, hogy Franczìaország egyetért

Anglìával nemcsak külön érdekeikre, de a. jelen há

borúba béfont valamennyi fél sorsára nézve. . . Ne

kem most inkább mint valaha sziìkségem van fenn

séged rendeleteit venni` mert mint látom, a béke

értekezlet sebesen fog hnladnì. Nem szabad idöt

vesztegetnünk, ha. a conjuncturákat fel akarjuk
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használni; nem jó, utolsónafk~ lenni. A fizetési háb

rálékok ügye még a liquidatorok kezében van; még

nem keriìlt a minisztertanács elébe.‘

October 8. Сшить. Thorn.

(Sz. K. Á. naplofja.) „А pultavai gyözedelemnek

emlékezetire a. felséges czárné vendégséget tartott,

a holott sok várasi атак voltanak jelen ; Dolgoru

ky herczeg is több muszka патент jelen volt, és

késö estig mindétig tánczoltanak, taraczkok kilöve

tése ядам ittanak a. felséges czár és egyebek egész

ségeért. Ejtszaka. késön a váras mellett mindjártìa

Viszlaparton tůzì mesterségek is voltanak: 1.) A

taraczkok kilövése után a felséges czár czimerét

gyújtották meg, mely is ilycnf'orma volt*) 2.) AZ

raketákat bocsátgatták felfelé, a kik is feljebb еду

stuczlövésnyinél igenesen пазу 213365351] mentenek

fel és oda. fel паду ropogást. vittenek végben` éS

onnan feljül lángos csillagokat hullattanak le. 3) AZ

után а hajókrul deszkadarabokon bocsátgattak alá

felé mintegy két icczés fazekacskaforma edényben

mesterségesen összecsinált port, kiket is nagy зги

SZOgÁSSal s nagy tl'ízokádással ЧМ alább alább а viz;

elsülvén penig, mintha ötvcn tüzes labdákat haji

gáltanak volna, imide amoda a levegö égben szál

Повесить nagy szìkrázással fennyen; leszállván, a

') А naplóìró a koronás czimer! is

йогу a ,Vivav' lnetüi kék lánggal

a czimer kékkel.

Мегалит , megjeggezvén,

броней, а koronn sárgávnl,

‚9.
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viz fenekére is lementenek, s onnau паду hirtelen

séggel feljüttenek s a viz szinén is паду szuszogás

sal, ki erre ki amarrg. наши, s azután пазу ropogás

sal elsültenek. 4) А szárazon is „продашь ilye

ket, de ezeknél sokkal nagyobbakat: ezek is, mint

az elsök, azonszerint sültenek el, s lehullván, az né

zök között szikrásan iszonyú repdezéseket tettenck,

s közöttök elsülvém kit hasban, kit oldalban, kit pe

nig hol, jól megütvén, pattogtanak közöttök úgy,

hogy az nézö emberek nem is сайгак tülök öriz

kcdni а те1у irtózással repdestenek s pattogtanak. ——

Toronya a Viszla partján Гейш“: hoszszában, ведш

vul a víz Гей“, a. mezö felöl penig mind téglával mind

penig Íöldbástyákkal és vizes árkokkal meg volt ke~

rítve ‚ de a Í'öldbástyáit porral mind berontották, a

légla keritése mcgvagyon úgy, hogy volt mégis va.

tamely kevés ereje, ha nem felettébb паду is. A vá

ras kettö ó és új, de egyiìvé van ragasztva, свай

egy téglafal van közöttök. A belsö váras most is

olyan, hogy még uddig olyat, a ki oly szép épületek

kel, magos egyarányossá festett palotákkal, kik [шиш

ségy contignácziósok vadnak, nem Штат; 3 má

nok is, a kik Медея) országokon jártak, csak egy

szép váraqnak mondották. Ш kiviìlbelöl stllkaturá

sok a házak, cseréppel héjazottak, az utczái s úgy

a. piacza is tágasak s nem szorosak; minden Щегл

szögöben csatornák vadnak; az utczákon mindenütt

a sok boltok, a kikben mindenféle árúknak nemeit

találhatni. Lakosa ennek mind prusszus пазу né

met; mindenf'éle mesteremberok vadnak benne . kik
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is azon mesterségekre nézve becsesek és ritkák. Öt

féle vallás vagyon itt: pápista, luteránus, kálvi

nista, orosz és zsidó. A pápistáknak a két váro

son két templomjok, a. hóstáton pedig egy; va

gyon klastrom bárom itt:jesuvita, dominikánus és

az apáczáké. A luteránusoknak a két várason kettő,

egyikben is egy , másikban is más templomjok va

gyon. collegiumok nagy vagyon. A vallásunkbeliek,

minthogy kevesen vadnak, egy arra rendeltetett

házba járnak. a házban karocska és Orgonácska is

vagyon, a kivel mindennap az ének mellett orgo

вшита, s úgy vasárnap is. Az oroszoknak ahóstáton

vagyon templomjok; a zsidók pedig külön lakván

a várastul, a hóstáton egymáshoz járnak szombat

napon. А bombázás miáavárasnak vagy két птица

elromlott, ki még most is nem ép.“

October 15. Csütörtök, Paris.

(нашим/г Vetés.) „Tegnapi kihallgatásam

kor Torcy úr monda, hogy fennséged fizetési hátra

lékairól a számadások beérkeztek a tanácsba, s hogy

ő azokat двадцатая. Desmaretz urnak , a király ren

deletével: contrats de ville-be foglalni az öszletet;

miért én neki alázatos köszönetet mondottam. De

ezen Jó hirhez bal hírt kapcsolt, azt t. i. hogy fenn

ségednek ezentúl nem fognak havonkint ötvenezer

livre-t fizetni ; hanem, hogy megélhessen7 olyas ösz

letet fognak számára megállapítani, mely -— gondo

lom - havonkint nem fog húszezerlivrenel nagyobb

 



ISI ж

вАкОсш FERENcz.
  

lenni. Rosz elôjel ajövendöre nézve. АН; világìt ne

kik egy kis reménysugár , hogy kìbontakoznak a.

gyászos labirintból s шаг is лагу könnyeden szavo

kat Медик. Még mikor augustus 4-én utolsó emlék

iratomat benyujtám a királynak, gyanitottam а se

gélypénz ezen megnyirbálását, s ez oknál {сеча топ

dám a királynak, hogy fennséged az ö élöszóval (вы

igéretét elébeteszi valamennyi irásbeli szerzödésnek.

Szólottam is eléggé keményen Torcy úrral, ki szá

mat akarta bezárni, mondván, hogy fennséged sem

mit sem követelhet, hogy в. király nem köteles sem

mire, hogy а mit б felsége tesz, ш snját akaratából

és nagylelküségébölteszi, melyet fennségednek meg

alázatással kellvennie. Erre egyebek között mondńm

neki, hogy hat éve várom már ilyetén esemény be

következését, meg lévén gyôzödve, hogy'Franczia

ország csak azért játszá ki a fennséged által Знай,

ványozott szerzödés megkötését , mìszerìnt keve

sebb lármával szabadulhasson meg fennségedtöl; s

hozzáadtam, hogy fennséged biz’ annak sem fogta.

volna hasznát venni, тег: a mely ember élö szóval

адом; ìgéretét megszegi, az a, papirosral vetett

szerzôdésnek sem lesz lelkiismeretes teljesitöje. . . .

Ha. fennséged nem jö ide jelenléte által megelözni

в. békéböl reá hàramlandó szerencsétlenségeket, [й]

dalom, azt kell jósolnom, hogy ezen béke bármi di

csöséges legyen a királyra nézve, fennségednek nem

fog egyebet szerezni, mint legfölebb középszerů pen

siót, elégségest, hogy számüzetésében megélhessen;

mert a mi Erdélyt illeti, azt még szóba sem hozzák
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a. congressuson, úgy vélekszem, llacsak fennséged

jelenléte nem változtatja meg az idevaló szándékla

tokat. Én semmit sem rejtegetek fennséged elött;

egy nap ne vádolhasson arról, hogy az ügyek állását

l' palástoltam elötte.‘

October 16. вешек. London.

Í (Яд/сбиты: Element.) ‚ . . ,Sürgettem az диат
‘i titkárt, hogy minapi emlékiratom vétele után velem

értekezni, s ö felsége вшитыми annálinkább ki

eszközölni méltóztassék, mivel fennséged érdeke ok

vetlenül Нишу, hogy megtudván a szövetséges ha

talmasságok szándékát, ügyeìröl ahhozke'pest Ещё:

kedhessék. September 27-dike volt kitüzve az ál

lamtitkár Saint-John úrral való értekezletre, de mi

után hosszadalmas ideig magára. várakoztatott ,

ад üzente nekem ‚ miszerint az allsztrìai követ

gróf Gallus panaszkodván elötte, hogy а királyné

fennséged emissárìusait meghallgatja.. még pedig i

részletesen panaszkodván, miböl látni чаю volt, hogy l

nemcsak a negotiatióról , hanem mind valóságos,

mind álnevemröl is van tudomása : jól esett neki, az `

államtitkáruak, Gallast biztosithatnia, miszerint ö l

\

\

 

nem látott engem. Az ügy — üzené továbbá. — tit

kolódzást kiván ‚ várjam meg tehát visszajövetelét

az udvartól; —— de akkor sem nyerhettem semmi ca.

thegoriaì nyilatkozatot, sôt azt kezdtem gyanítani,

hogy az udvar semmiféle választ sem akar adni. Ma

дат tájékozásám egynehányszor szólottam Straf
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i ford és Robinson urakkal, kik bizonyossá tettek,

l hogy ez nem áll a tanács s a királyné szándékában, s l

hogy az államtitkártól függ, mikor akarja az ügyet

i a tanács elébe hozni; de egyszersmind azt is vilá

gosan értésemre adták , hogy fennséged állása igen

“különbözik a magyar háboruközben volt állásáról;

hogy most, a közbenjött szatmári békekötés után,

nehéz dolog, mediatiót indítványozni az ausztriai

háznak. Gyanítom, hogy az udvar szántszándékkal

elhalasztja az ügyet, míg a czár dolgainak mibenlé

téről biztos tudomása leszen, s látván, hogy onnan

nincs oka. valamitől tartania, nem akarja az ausztriai

házat megsérteni. Kétségesnek tartják a czár továb

bi közbenjárását; az különben sincs nekik ínyükre, l

s nem tudom mit gyanítanak fennnséged szövetsé

géről a czárral, melyről a császári követ egy idő w

óta sokat declamál . . . . Gyengélkedésem miatt ne- ‘

hány napig itthon kellett maradnom . . . de ma talál

kozhattam -— első ízben - az államtitkárral, s elöad

tam az okokat, melyeknél fogva tanácsos, hasznos,

szükséges, hogy Nagybritannia királynéja fennséged

ügyét oltalmazza, hogy egész szabatossággal nyilat

kozzék. Jövő hétfőn fogom a tanács elébe hozni, volt

a válasz, hozzáadván, hogy mind a czár, mind fenn

séged ügyei nagyon megváltoztak, Ezen forog, mint `

sarkon, a negotiatio, melyet számos nehézség és ve- i

, szély környez, a. korábbiaknál számosabbak .. . Van

, nak, kik hiszik, hogy az általános béke előzményei

már megtörténtek . . . Milord Strafford ma Holland- i

ba ment , hogy a hollandiakkal értekeződjék , s ne- i

ä@ щ ä@ 
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i hány nappal czelött ideérkezett a. muszka követ

Fennséged érdeke, úgy hiszem7 a. _jelen conjunctu

rák Кбит kivánja, hogy a. franczia király és a. сжёг

miniszterei fennségcd befoglalását uz általános bé- ‘

kébe itt erösen sürgessék; я nekem лагу hasznomra

ноша, ha. a miniszterck ez esetben odautasítatnának,

hogy velem tanácskozzanak, hogy engem segitse

nek . . . .‘

~ « -———а>.Utd

i

i

October 20. Szombat. London.

(Ráko'czinak Klamenl.) ,... Egész bizonyosság

gal értesülök, hogy Anglia és a francziák Кбит, ‘

úgy szólván , már meg van kötve a béke . . . . . Az

ausztriai minìszterek állitása szerint felségednek Ma.

gyarországba ЯН: levele elfogatott, melyben jövö ta

vaszszal harminczezer emberrel Magyarországba ér

kezését igéri; аи; is mondják, 1108), а. czár ötven

mérföld hosszasságu s szintannyi mérföld szélességìì

tartományt adományozott Mnszkaországban fennsé»

gednek; végre hogy Nedeczky*) fennségedet oda

hagyván, Bécsben igen kegyesen fogadtatott a. свё

szárné által.‘

October 20. Кем, Szlusi.

‘ (Sz. K. Á. лимфа.) „Toronya várasábul felsé- ‘

i ges urunk parancsolatjzibul indultunk ki délután egy I

e) Nedeczky Sándor, Bákóczì изучаемые Moszkvában.

ж - „за 
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órakor a bagácsiához (általmenvén a Viszlán hida

son) Szlusi nevü pusztás váraskában; azon éjtszaka.

itt háltunk. E két mélyföld Toronyához.“

06101101- 21 Szerda. Plunkowa..

(Sz. K. Á. napluja.) „Második nap mentünk

Plunkovára, itt is megháltunk. Ez négy mélyföld

Szlusihoz.“

October 22. стать. Dubszt.

(Sz. K. A. naplofja.) „Нм-111110111 nap mentünk

hét mélyföldet` s háltunk meg Dubszt nevü falúban.

Ezen marsunkban mentünk el egy Brigdost nevü

várason keresztül; most puszta a sok шток-115113 és

a pestis miatt; miudazáltal azelött téglábul, bástyák

kal kerített szép váras volt, mindenütt téglábul ma

gas paloták benne építve, sok szép tornyos templo

mok benne, a lakosok osak imitt amott lézengcnek

E mellett foly a Viszlában egy Sztrumb nevů folyó

viz, kin is éltaljütiünk.“`

October 23. Péntek. Kis-Zapel.

(Sz. K. Á. парта.) „Reggel Dubsztrul megindul~

чём, mcntünk által egy Csernavoda nevü vizen, ki is

aSztrumbval együtt Krakkó tájékárul jün; mind a.

kettö jóforma. viz. Е ше11е11 vagyon egy Sviecze

nevü váras, ki is téglával körül van kerítve; ez is
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többire elpusztult, ennek чёт is vagyon téglábul а

Viszla ран-чёт], az Elbingen kastellanusé. Ezen ёл—

szaka háltunk meg Klain Czapel nevü német 13116

ban, kiben is hollanderek laknak. Ezen _nap ìüttünk

б: mélyföldet.“

October 23. Кем. ваш.

(Ráko'czinak Vele's.) ,Fennsêged pénzbeli há

trálékainak ügye Szabályozva van. Desmaretz úr 186

retét birom, hogy végzi velem haladék nélkül. Fenn

ségednek ezentúl húszezer livre jár ki havonkint ‘I

ötvenezer helyett, s ezen pénz annak kezébe fog le- l

olvastatni, kit fennséged kinevezend avégre. Adje. ‘1

Isten, hogy a. fìzetés pontosabban történjék, mint a.

mult idöben. Itt egyébrôl nem beszélnek az emberek,

mint a békéröl . .. Véghetetlenül sajnálom, hogy

nem veszem fennséged rendeleteit, mint járjak cl !

szolgálatában. Kénytelen vagyok vesztegelni, mert ‘i

oda vagyok utasítva ‚ hogy egyenes parancs nélkül

semmiféle lépést ne пешек, semmiféle emlékiratot l

ne nyujtsak be . . .‘ I

Г

 

October 24. Szombat. Politkova.

(Sz. li'. Á. naploja.) „Innen is (Kis-Zapelböl)

reggel megindulván, mentünk el egy Novi nevü tég

lával keritett váras mellett; ebben nem voltam; sok

szép templom van benne ; háltunk meg Politkova. ne

vü faluban. Ez nap jöttünk Ы: melyföldet.“

een-
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October 25. Vasárnap. Polítkova-Postolin. l

(Sz. K. Á. naplója) „Idején reggel megindulván,

értünk déltájban egy Gnyev nevű téglával kerített

városhoz , kinek csak a hóstatján takarodtunk által.y Ennek a Viszla partján vagyon téglábul rakott vára. a.

i varas mellett; s a. váras és avar alatt költözködtünk l

által a. Viszlán hidasokon; éJfél tájban értünk osztán i

l a. hálásra Postolin nevü faluban, holott is negyed na

pig mulattunk. Ez nap mentünk öt mélyföldet.“

October 27. Kedd. London. ll

(нашит/с Klemenl.) ‚А franczia miniszterek

kel tartott számos titkos értekezletek után ajelen

előleges, a. franczia király által indítványozott czik- l

kelyeket altaladta az udvar a. külhatalmasságok mi

nisztereinek . . . А tengeri hatalmasságok (Anglia és

Holland) nem látszanak olyannyira. szivökön viselniaz ausztriai ház ügyét, mint azelőtt, vele mindenben,

a mi nem eszközli a teljes szakadást, ellenkezvén

Gróf Gallas nagyon elégedetlen a miniszteriummal,

mely nemcsak fejedelmi urát hanem öt magát is bo

. szontani ügyekszik annálfogva, mert ö, Gallas, a. je

! len miniszterium alakulásának ellene dolgozott. Mi

belyest tehát az államtitkár által az előleges czik~

kelyek vele és acsászáriresidenssel, llofmannal, Вб—

zöltettek, a követ azokat nyomban kinyomtattatta.

Feltehetni, hogy ezen viszály fennséged hasznára

fog fordulni; az is lehet, hogy elég jó elhatározáso

ë'fë-É-f _» i f v ki sa
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kat fogok nyerni, melyekbe mennyire bizhatni, tudja

tapasztalásból fennséged De én ezen miniszterium

eljárását nem tudom magamnak szabatosan megma

gyarázni. Magyarország ügyei ismeretlenek előttök

Elmulasztják, kéjvadászatból és henyeségből, ezek

kel foglalkodni. Hozzá járul még az is, hogy nem

akarják királynéjok tekintélyét compromittálni, hogy

a bécsi udvar makaesságáról meg vannak győződve

.. Tudva van az is elöttök, hogy a fegyver által

nem támogatott alkudozások sükeretlenek, mint ma

gok is tapasztalták Jakab királyuk idejében, ki ve

je, az örökös tartományaitól megfosztott cseh ki

rály, Fridrik számára, bár mennyire biztatták is,

semmit sem volt képes kieszközölni. Nem ok nélkül

felteszem azt is, hogy Anglia és Holland. ha tisztessé

ges békére léphetnek a francziákkal, s ha az ausztriai

és a bourboni mérleg igazságos egyensúlyba helyez

tetett, a háború csíráit édesörömest hagyják Magyar

szágban, melyek nek ápolása által fennséged, a czár se

gédével a nagy hatalmassággá váló Ausztriát folyto

nosan függőbe tarthassa. Azt hinné ugyan az ember,

hogy a religio hatalmas okul szolgálhatna a mediatio

elvállalására, . . de a. religio, fájdalom, csak ürügyül

szokott használtatni . . Tanácsosnak tartom, fennsé

ged nevében a német birodalom hatalmasabb fejdel~

meit ertesíteni, hogy érdekökben áll fennségednek

Magyarországból kizárását akadályozni, máskülön

ben a császár ott korlátlan úr lesz, magának a római

szent birodalomnak is veszélyével. El kellene НАШ:

hitetni, hogy noha fennségednek f. é. július 6-án

„_‚‚ „Аы_-___%%
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keit inditványa Magyarországnak az Imperiummal

foganatosításaról nem vétethetett eszközlésbe, reájok

nézve szükséges` hogy fennséged és az ország most

111е1ёг11езззепе113 miszerint Károlynak fimagzatok nél

kül elhalása esetében, ama. javaslatot a. német 828.—

badság javára végrehajtllassák. Azok, kik a császár

ságot ahitozzák, már ennélfogva is pártolandják az

inditványt . . . А hollandiak, виз-01011, söt Franczia~

сглаз is elf'ogadandják . . . . . Egyébiránt az ausz

triai báz, mint miniszterei mondogatják, Magyaror

szágban и] forradalomtól tart. А czár és Auguszt

király eléggé hatalmasok és fennségcd szövetségesei.

Ha az ausztriai házat fenyegetnék, hogy ök fensége

det és a nemzetet fegyverrel segítendik, nagyobb

палат keletkeznék benne az штатам . . . Egy

úttal vaiahonnan meg kellene Súgni az и] háborútól

félö s a. szövetségeseit máris Sokféleképen gyanuba

vevö bécsi miniszteriumnak` hogy a tcngeri batal

masságok Ausztriának teljes kielégitésc nélkül azért

akarnak békére lépni, mert kiismervén hálátlansá

gátïa békekötés után, szándékuk fennségedet segf

teni s az ausztriai házat örökös belháborúban tarta

ni. Meg vagyok gyözödve, hogy ez uton fennséged a

szövetségeseinek ármányaitóls netalán a törököktöl

is tartó ausztriai háznál tisztességes békét eszközöl~

het ki magának, mely fennsëged házának jövendö

emelkedését s Magyarország fennmaradását iukább

eszközlendi,mint_kétes háború, melynek hasznát csak

a. szövetséges hatalmasságok veendik, de fennséged

nem, és az ország эет‘
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October 28. Szerda.. Páriz.

(Rákóczinak Vetés) ‚.. . . Francziaország és

Anglia között meglévén az egyetértás . .. az an

gol királyné a békecongressus helyéül négy várost

hozott szóba, s ezek: Utrecht, Nimweg, Lüttich és

Aachen. Hollandnak szabadságában áll a neki tet

szőt e végre kiválasztani, de ö angol felsége azt is

nyilatkoztatta ki egyuttal, hogy azon esetre , ha az

Egyesült Belga Rendek nem határozzák el magokat

két hónap alatt, ö, a királyné, Londonban okvetle

nül megköti a békét mindazokkal , kik követeiket

oda kiildendik.

Ezen szilárd beszédből azt következtetem, hogy

Torcy úr nem ok nélkül figyelmeztette általam fenn

ségedet: ügyekeznék mindenképen magának tá

maszt keresni a királyné körül . . . . De e végett nem

kell mylordMarlboroughhoz fordulni,kinek közbejött

teljes bukásáról fog fennséged nem sokára hírt hal

lani , hanem a kincstárnokhoz, Harleyhez, vagy

Saint-Johnhoz az államtitkárhoz . . . . Miután fenn

séged kezemet megkötötte parancsa által, hogy egye

nes utasitása nélkül semmiféle emlékiratot se nyujt

sak be a királynak, várom rendeleteit Kérem nagy

alázattal, méltóztassék engem haladék nélkül képcs

sé tenni, hogy működhessem. A pillanatok drágák.

Én egyébiránt semmit sem mulasztok el, hogy ma

gamat a miniszterek s a békecongressushoz kineve

zett követek jaakaratába ajánljam, kiknek annak

rende szerint udvarlok , névszerint abbé Polig

nacnak.“

 



i“
 

RÁKÓCZI FEBENCZ.

October 29. Csütörtök. Pustolin.

(Sz. Il'. Á. naplója.) „Innen negyed nappal meg

indulván, mentünk három mélyföldet s виднейший

meg Lichtenfeld nevíi hollander falában.“

October 30. Péntek. Lichtenfeld.

(Sz. K. Á. naplója.) „Ad diem virradóra álmod

tam azt a többi közül: az édesanyámat frissjó egész

ségben láttam ‚ mintegy Toronya-forma városban,

azonban csakhamar két. fogam egymásután kiesék;

ajobb felől való alsó záb fogamat az ujommal ша.—

gam feszítetem ki; a másik penig mintha ezelőtt két

héttel magában esett volna ki; de e nem volt záb

fog.“

ectober 30. Péntek London.

(намотан Klement.) ,Minden arra mutat,

hogy e télen még meglesz a béke, hogy már nem

lesz több hadjárat . . . А jelen miniszteríum akar

ván magát fenntartani, s nagyon szeretvén 8. nyu

galmat, körülbelöl e védvekkel ügyekszik a béke

kötés siettetését akadályozni. Anglia — úgy szól —

vallásosan megtartotta a szövetség valamennyi ága

zatait, a bécsi miniszterium egyet sem. A mon

dott szövetség értelmében nyolczvanezer embert

kellett volna Francziaország ellen küldenie, Por.

(агата négyezeret. A Magyarországban közben

jött háború ürügyül szolgált neki a. szövetség meg

annyi ágazatainak meg nem tartására, s noha.

15 .W (И:

ä



(ági ‚ _ „Y ‚‚ .Y -

L_

 

Cm
EFE

î

145

1711. OCTOBER.

 

a szövetséges hatalmasságok a magyarországi béke

ügyében munkásokvoltak, a bécsi miniszterium

mégis soha sem nyujtott kezet őszintén e сайта,

olyanoknak tartván a magyarokat, minők az irlan

diak, kiket erőszakkal kell alávetni és féken tarta

ni. . . A dolgok egyébiránt tetemesen változtak e

háború alatt. A római szent birodalom s az örökös

tartományok Károly király személyében egyesültek

testvérének halála után, kinek egészen más czél

zatai voltak, tudniillik, Olaszországot a maga

tartományaihoz kapcsolni; miért is akkor ügye

kezni kellett, másokat a katholikus király szá

mára szerezni Ez most nincsen így. Aztán

tudvalévő dolog, hogy rara est concordia fra

trum; s ajelen dauphin csakugyan nem visel

tetvén hajlammal testvére Fülep iránt, kinek

érdekei a békekötés után ellenkezők lesznek Fran

cziaországéival; és Holland sokat nyervén ezen

háború által, s módot találván alattvalóinak ládáiba

folyatni az Angliából jött öszleteket, holott más

részről ez mindinkább kimerül; —— ezen okok, ne

hány titkoson kívül, s talán az éjszaki ügyek is ko

molyan békére hajlitották az angol cabinetet. Hol

landot, igaz, még kissé kimélették, de a császárt

épen nem, kinek miniszterével, gróf Gallassal úgy

bántak, mintha nem a császár, hanem valamely pa

rányi fejedelem küldötte volna. . .

Említettem már, hogy az ausztriai ház iránti

csekély kíméletnek fen ' ‚ semmi hasznát sem

"sg _
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fogja. venni. A császár először is arról fogott érte

sülni Olaszországban, hogy mások nélküle alkudoz

nak az ő örökségéről; mint hallgassa meg tehát,

kegyelmes uram, kedvezőleg Anglia közbenjárását

még azon esetre is, ha szándéka volna, miniszte

riuma maximáinak ellenére mindent megadni l'en

ségednek, és olajággal kezében helyezni magát

Magyarország birtokába? Ő ezt nem teendi,

már azon oknál fogva, mert Anglia szorgalmazza.

Nem tudom mit fognak művelni, hogy fenséged be

foglaltassék a közbékébe . . . . de annyit tudok,

hogy Anglia jóval többet tenne fennségedért, ha

kereskedelmére haszon háramolnék e viszonyból;

látván azonban, hogy számára semmi közvetlen

előny nem keletkezik belőle: némi indolentia, mely

lyel itt a távoleső országok iránt viseltetnek az em

berek, s az általam már fejtegetett egyéb okok nem

fogják megengedni, hogy tetemes valami történjék

érettünk. Messze megettünk van már Erzsébet ki

rályné korszaka, midőn itt figyelemmel kísértek

mindent; nekem úgy látszik, hogy a jelen ország

lás olyatén, mint a Jakabé és a Károlyé, kik saját

vejökért, nővérökért, sógornkért') mindössze is csak

negotiáltak vala. Pedig becsületök forgott szóban,

s az ausztriai ház tulságos hatalmának mérséklése.

I. Károly békét kötött XIII-dik Lajossal, elejtvén

Francziaország reformátusainak ügyét, kiket előbb

 

*) A cseh ellenkirályt, Fridriket érti, ki Jakab leányát, 1. 1“—

го1у testvérét birta nőül.
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izgatott, s kìknek, midön velök szövetkezett, meg

ìgéré, hogy nem köt békét, melyben 6k ninçsenek

béfoglalva, Fennséged, bélátásához képest fog in

tézkedni; de mivelhogy szabadságot чешет ma

gamnak elöbbì levelemben nézeteimet nyilváníta

ni, elmondom, hogy a jelen conjuncturák között,

ha. а czár s a. lengyel király semmit sem képesek

tenni i'enségedért sem fegyveres kézzel sem fenyege

tések által; ha a törököknek nìncsen kedvök a se

gédnyujtásra; s ha nem vagyunk biztosítva, hogy

befoglaltatunk a közbékébe, melyet talán, mint a

nimwegenit, kiìlön egyenkint és egymásután fog

nak aláirni а hatalmasságok, _ аду hiszem, a

hazának, a. közjónak, s magának fennségednek is

érdekében van, kiegyezkedni аи uj császárral. Nem

kétlem, hogy ö hajlandó leszcn гей. több oknál fog

va; fennséged решат, ha. békét köt, mindig паду

párttal fog birnì Magyarországban, jövedelmeit

húzhatja, és adandó alkalommal fel is léphet az ог

szág érdekében . . . . Buzgalmam szózatossá 'ceszen7

kegyelmes uram, mert úgy hiszem, hogy ez az

egyetlenegy mód haldokló szabadságunk romjainak

megmentésére. . .

Negotiatiómat mi Шей, az még mindig kétes;

úgy Цвет, hogy húzni, halasztani akarják. Tegnap

elött Шиит mylord Robinsont; s ö hímezés 1161110

zás nélkül kimondotta, Воду változván a czár

ügyei, kérdés, ha pártolja-e fennségedet, kényte

len lévén hadait Lengyelországból kivonni. Nin

csen róla értesitésem,- válaszolám —- de úgy gon
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dolom, hogy a svéd király példájára, hadait ő is

Szileziában szállásoltathatná; _ aztán kértem my

lordot, segítsen két tárgy elérésében: 1) а. királyné

mediatiójára nézve, mielőtt ő császári felsége ma

gyar királylyá koronáztatik; 2) a biztosítékra néz

ve, hogy befoglaltatunk a közbékébe, valamint a

vestfáliba befoglalták volt Sziléziát. Hozzáadtam,

hogy a religio ügye forog kérdésben, s Ausztria

hatalmának Кыштым; Németország fejdelmei ke

let nyújtanak, ha Anglia nem vonakodik a béavat

kozástól. Az elsőnek szükségét nem vonta kétség

be, megvallván hogy sietni kell vele, mert utóbb

nem leszen ily sima a császár; . . . . . a másodikra

nézve nem tagadta, hogy Szilézia befoglaltatott a

vestfáli békébe, de egy megvesztegetett miniszter,

mondá, kifelejtette Csehországot és Ausztriát. Az

alkudozások alkalmával- folytatá - fogjuk indítvá

nyozni, úgy hiszem; s akkor majd fenn-séged javas

latát Magyarországnak a római szent birodalomhoz

kapcsolása iránt is lehet vizsgálat alá vonni; ő leg

alább pártolni fogja a tárgyalásba vételt . . A mi

nisztérium, kegyelmes uram, nem akar nyíltan fel

lépni, de én ajtajánál leszek naponkint. . . .‘

October 31. Szombat. Палаш.

(XIV. Lajosnak Rákóczi.) ,Sire! Legkeresztye

nebb felséged nem szünvén meg nekem jóvoltá

nak jeleit adni: lehetetlen volna háladatomat

felségedhez méltó és érzelmeimnek megfelelő

l
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módon kifejeznem, még :mon> esetre sem, ha a sze

rencsc kedvezvén vágyaimnak, képessé tenne,

kötelességeimnek máskép felelnìmeg, mint szavak

és hálálkodás мы. Kérem felségedet, fogadja nyá

jasan а. köszönetet, melyet ime szerencsém van bemu

гаси]; s legyen meggyözödve, miszerint, ha óhajtom,

hogy az emlékezés,melylyel engem megtisztel, a 1162

békeszerzödésre vonatkozólag teremje meg az ered

ményeket, miket чах-пот kell tôle: ez МИЛЬ azért

van, mert szeretnék oly helyzetbe дыша, honnan

hathatósabbnn követhetném ragaszkodásomat, mely

lyel felségcd dicsösége és érdekei iránt egész éle

temen át fogok viseltetni. Tartsa. meg nekem ebbeli

jóvoltát, sire, mely ércztetvén nemzetemmel és a

ЮН minden népeìvel felséged állhatatosságát azok

oltalmazásában ‚ kik magokat; szolgálatának és

ügyci elömozditásának szentelték. példámat követ

tetni Гоша velök örökké. Vagyok csorbítatlan buz

galommal és mély tisztelettel, sire, legkeresztyénebb

felségednek legalázatosabb ‚ legengedelmesebb s

legkötelezettebb szolgájn Ferencz 1'cjcdelem.‘

October 31. Szombat. падет.

(V-ik Fülep spanyol királynalr [Ед/сбои). ,Sirel

nem szándékom c helycn katholíkus felséged clébe

течением, mennyire buzgólkodtnm legyen mindig

érdekeìért; azzal hizclkedvén magamnak, hogy tel

jesen van róla meggyózr'îdve, miután ragaszkodáso

mat а köziìgy iránt több éveken át hůségesen ta

_._____А-„ „_____„_„$Ё
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nusítottam. Úgy hiszem, nem сватает, ha vélek

szem, hogy jelenleg, midöu békére fordulnak a dol

Бой, 32111сзё8‹:3‚ miszerint. felséged megemlékezzék

az enyéimröl azon utasitásban, melyet az értekez

letre küldendö követeínek fog adni. Könyörgök fel

ségednek, tiszteljen meg engem e kegygyel, mely

azon eredmények által, miket kétse'gtelenül elöidé

zend, engem képessé tesz` egész életemen ёж ta

nusítani a változatlan és tiszteletteljes buzgalmat,

melylyel vagyok, sire, katholikus felségednek leg

alázatosabb , legengedelmesebb és legkötelezettebb

пощада Ferencz fejedelemf

October 31. Szombat Вышка.

(XIV. Балта]: Ra'kócza'). ,Sireì Azon öszinte és

csorbítatlan ragaszkodás, melylyel mint legkeresz

tyénebb felséged tudja, viseltetem minden iránt` a

mi érdekli, véghetlenül érzékenyen vétetvén velem

а veszteséget, mely Íìának, a dauphin ö fennsé»

gének halála мы felségedet éré vala: van szeren

csém élénk fájdalmamat rendkivüli követem báró

Vetés által nyìlvánítani, Гоп-дан kivánván, hogy az

ég vigasztalást вуали; fennségednek е gyászos

pillanatban, атавизм. згетё1уёге és királyi házára

leggazdagabb áldásait. Vagyok mély tisztelettel és

telJes buzgalommal, fennséges ur, legkötelezettebb,

legalázatosabb és legállhatatosabb szolgája Ferencz

fejedelem.‘
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October 31. Szombat. Вадика.

(Turcynak мыса.) ,Uram! Báró Vetés számot

adván nekem arról, mit excellentiádnak tetszett

neki а király részéröl azon kedvezö hajlamra. nézve

mondani, melylyel ö felsége érdekeim iránt vo

natkozással a. közbékére viseltetni méltóztatik:

részemröl abbé Brennert bizom meg с tekintetben,

meghagyván neki, hogy excellentiád tanácsát kö

vessc mindenbcn. Méltóztassék, kérem, töle аи: meg

nem tagadni, s engem a királynál ezentúl is теще

ges jóakaratával gyámolítani, melynek, úgy hiszem,

köszönhetem részben azon kegyeket, miket ö fel

sége oly gyakran tanusít irántam. Én nem Гавот

elmulasztani, adandó alkalommal háladatomat és

azon (вечен tekintetbe-vételt nyilvánítani, melylyel

vagyok, uram, excellentiádnak szolgálatra kész

kötelese, Ferencz fejedelem.‘

October 31. Szombat. Berlin.

(Klementnek Jablonski). , . . . Ezelött hat héttel

irt nekem a fejedelem Thornból, hogy a. sárosi grófot

ide küldendi, ki fontos dolgokat fog az udvar elébe

terjeszteni; kiván сейм utlevelet a mondott. gróf

Számára.Az udvar akkor vadászaton volt, de én mégis

szereztem al Collegium sanitatistól utlevelet, mely

september 22-én innen Danczkába, küldetett, hováa

gróf rövid idö тина meg is érkezék. Idököz

ben mindinkább növekedett gyanúm, hogy а mon

ä'. ‚‚___-__„‚_‚„‚_ n „‚_ ‚Й „ ‚И А i ‚Мифа
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dott gróf személye alatt maga a fejedelem rejlik. s

nem kis mértékben örvendettem, midőn Langenthal

'úr*) ide jövén, gyanúm valóságát megerősítette.

Ő itt huszonnégy óráig sem tartózkodván, vissza

ment ismét e hó 16-án, oly véleményben, hogy rö

vid idő mulva itt lesz főnökével. A dolog azonban

megváltozott utóbb, s az ifjabb Bercsényi“) is oda

ment innen,hogy a fejedelemmel értekezhessék. —— А

mi uraságod negotiatióját illeti, nem nagy a látszatja

hogy Anglia és Holland részéről valamit vár

hatni főnöke részére; s csakugyan legjobb és leg

tanácsosabb volna, kiegyezkedni; a mondott Ber

csényinek is ez a nézete, melyet szándéka volt a

fejedelemmel is minden úton, módon megizleltet

ni. Igenis, úgy van, Nedeczky Bécsbe ment, de

nemcsak ő, hanem vele Ráday is és még néhányan;

s én láttam egy levelet, melyet az utóbbi Bécsből

ide Sréterhez intézett'"). Nincs már egyéb hátra,

úgy látszik, mint hogy a. fejedelem kövesse amazo

kat, ha ez bello modo történhetnék. E dologban az

volna a legnagyobb veszély, ha Anglia, határozatá

*) Langenthali Lange Fülep, nürnbergi patrícius, Rákóczi ud

vari orvosa.

M) Bercsényi László, Miklósnak lis, született Eperjesen

1689. augustus 3-a'n; meghalt, mint maréchal de

France, 1778-bnn.

m“) Az olvasó mindjárt Jablonski e levele után шита az

iratot, melylyel Ráday és társai búcsút vetlek a fejede

lemtól, s melyet keltének napja alatt nem iktathallam

az első füzetbe, mert ennek mégjelenésekor még nem

volt kezemben.
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1 nak elhalnsztása чаду elnapoló Válasz által elve

` szítetné velünk a jelcn momentum temporist, holott 1

most acsászár megérkezésekor, volnal a legesleg

jobb alkalom a submissióhoz. . . . ‘

„Felséges fejedelcm, bizodalmunk szerintjó kegyel

mes urunk, Иду hiszszük, s maga is felséged jólel

kiismerettel ellcnkezôképen nem tehetett bizonysá

got, hogy miólta az Uristen felségedet nemzetsé

1 ges ügyünknek keresésére felállitotta, tiszta. igaz

‘ hůséggel és szorgalmatossággal nemcsak munká

1. lódtuk édes hazánknak Зачёт, és azáltal tehetsé

1 giìnk szerint bizonyitnttuk felségedhez is alázatos

1 kötelességünket, hanem eczersmind jószágunknak

|
1

1

1 (Ráday és Штаб elbucsúznak а fejedelemtöl).

elhagyásával is szomorú számkìvetésre vetettük

egész házunk népével fejünkct. Mindazáltal con

foederatìóbeli letött hitünk szerint az lévén felvett

ügyünknek cze'lja, hogy vagy hadakozás által чаду

az békességnck utján érhessük kivánatos végét; s

1 azomban a. minapi szakmáì'i pacificatiónak punctu

I mi az haze szabadságinak velejét in particularì et

1 generice magokban _foglalván, mivel azoknak mos- 1

tanì és jövendö observatiója sub publica fide ki- ,

adattatott, és azon okbul az diplomatica conditiók

nak acceptálása iránt is (minthogy mi is azon con

ditio alatt léptünk az alább irt resolutìóra) nem ké

telkedhetünk; s úgy annakf'elette némelyek közö

1 lünk minden költségbül kifogyván és továbbvaló

1 subsistentiára. reménség sem lévén, söt másként is
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8.2 egész вопрошают jövendö casusokra. megvizs

дыми: nem lehctett másként gondolkodnunk, ha

nem hogy mi is az szakmárì békcsségnek tenorá

hoz ragaszkodjunk és hazánkba való bémenetelre

resolváljuk magunkat.

Melyre nézve, mîvel úgy is felsc'gcd kezdette

el az bécsi udvarhoz чаш recursust, és tölünk sem

kìvánhatja, hogy magunknak és maradékinknak ve

szedelmét s jószágunknak pedig örökös clveszté

sét okozzuk; de másként is a. mindennapi történö

sok alkalmatlan példákra nézve, az idegen 0132213

Ьап (quamvis sub salvo conductu) továbbvaló se

curitásunkat nem remélhetjük: teljes bizodalommal

vagyunk, hogy a. megirt okokra nézve (melyeket

nagyböven és ad conscientìam lehet deducálnunk)

nemcsak meg nem ìtél ebbeli resolutiónkéri',7 ha.

nem eczersmind, ha. miben netalántán az ügynek

forgása alatt hibás szolgálatunkkal vétettünk volna

felségednek, fejedelmi kegycssége szerint megbo

csátani méltóztatik; kirül midön alázatosan {паш

lunk, eczersmind mi is fclségcdnek jó emlékezetit

mindenütt magunkkal hordozván, kévánjuk рет—

zetséges ügyünknek boldogulásával hozza az Uris

ten édcs hazájába felségedet, az holott is lésziìnk

és шатаний felségednek Ева: alázatos szolgáí : Hel

lenbach János. Keczer Sándor. Nedeczky Sándor.

Sréter János. Ráday Pál. Lányi Pál. Jaraszlón, die

15. mensis Augusti anno 1711.“
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November 2. Hetfö Lichtenfeld-Elbing.

(Sz. K. Á. naplo'ja). „Indultunk meg Lichten

feldriìl; ez пар mentünk három mélyföldet, men

tünk által három vizen, az elsön Elbingához egy

méiyföldnyire általjáró hidon7 Rekkfurt nevü hely

nél, neve a. viznek lengyelül Моём, németiil Dru

no. A másikon, Elbingán НИ két puskalövésnyire

hidason mcntünk Юга], ennek ncvc Fesau, ez шаг

nagyobb а másikánál; а harmadikon, midön már

az egyik földbástyán általmentiìnkA` kivel is

kön'il van kerítve a váras, ekkor mentiìnk osztán

мы rajta hidon, ez а. belsö téglaváras keritését

mossa egyfelöl; canális, ki is a tengerbül видик!

ki, ismét Danczkánál belé megyen. A viznek jó

nagysága vagyon; szélessége vagyon ncgyvcn lé

pés. Ezen a vizcnláttam, ugyzmitt а földbástyák és

а váras belsö keritósc Кбит: láttam vagy tizig voló

apró tcngeri kereskedö gályákat, а kik jóllehet

nem oly nagyok mint. n hadakozók. штаммы

elég nagyok s szépen fel vannak ékesitve; czeknél

apróbbak is voltak. Itt általmenvén (neve a viznek

németül Hai?) a bidon, a. várasnak keritésén, ke~

rcsztiìlmentünk a várason. Ez jóllehet nem oly

ékes s nem oly szép mint Топтун, mindazáltal

elég tisztességes s elég лаву s igen is erös. Utczái

атак, piarcza jóllehet nem igen иван“; magos,

téglábúl épitett palotái rendesen utczákra тайна):

épitve, benne szép öt templom vagyon, az egyike a

pápistáké, a. négye a lutheránusoké; ismét ahósta

*une 
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ton is a. luthoránusoknak egy templomjok vagyon.щ vallásunkon valók nem laknnk; a várasuak pe

nig alakosa. pi'ussziai német. Нашим; megl ezen ’

l {дизайн a felsö hóstaton. Ez a váras laposon Гейш“: ‘
I a. sok vizck кбит; ennek az ereje igenis паду;

az alsó Карп felöl а merre bémentiìnk a várasra,

magas földbástyái vadnak s vizcs árkai, úgy Вову

I afclöl ага а tengerszakadékját а váras köfalához

I békeritctték, ki is épen a fait mossa.. Efelöl. ereje

‚ а, várasnak az egy magas {'öldbástya, s vizcs mély

árok, а tenger szakadékja és еду magos téglakcri~

tés; másfelöl ugyanazon téglakerités, kétszeri ma

gos földbástyák s megannyi vizcs árkok, kikkel is

körül van kerítve a чаша. А Praesidium benne

muszka.; sok álgyúk és taraczkok a bástyáin cgész

kószülettcl чайник. Ide Dauczka a. видя-жоп tiz, a

vizen hét mélyföld.“

November 2. Нет Brezán.

(Ед/идеями]: Bercsényi). .,Fölsógcs uram . . . |

Hogy rólam s rólunk nem fog {'clcjtkcznì fölséged,

alázutosun köszönöm . . . Antal (Esztcrházy) ишак

pro extrema. consolationc most капают magam fo

gyatkozásával is свай egynehány arankát. Már

игуан kiadván az tariffákat az lengyclck, most ta

Шт kvártélt osztanak, igért Шеи?) Antal атак is.

l Magam is ezen órában indulok oda денек-6,1 Rhen

*) Rönne Kńroly, orosz lábornok.

i ж
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hez, mivel Szeremet*) gyiìn oda hozzája, mcglátom

mire mehctck mind magunk mind az hadak iránt.

Az mint fölségcd levelibül magyarázom, ta- 1

lám semmi sem lesz az királyokkal**) való conferen

tiájábul az czárnak; csak még el is ne szalasztaná 1

fölséged . . Azt sem értem, minek küldte fölséged az

doktort pulsust tapogatni***), talám 011 13 alteratiója

van az dolgoknak '? На. Bezzenvald****) jól akarná,

nem kellene elalunni ismég az mediatiót, mert bizony

az nyeri el, a ki elébb éri; az ki éri penig, az nyeri

barátságának jutalmát mind a kettötül, mert lloc l

est de natura az kerétésben is, kit közbenjáró me

diatiónak neveznek szépen.“

ŕ

November 3. Кем. Karcsava. C!)

(Sz. K. Á. парши.) „Az elbingai felsö 11631111

bul ìndultunk megl a varmiavi püspök 36321186

ban, ugyan Vurmiára а kvártélyban; éjféltájban

érkeztem magam is a kvártélyomban Karcsavára,

megválván a többicktůl. 111 harmadnapìg mulattam.

Ide Elbiuga négy mélyföld.“

1“) Sercmetyew Boris és Mihńly, szlntén nagy Péter táborno

kai; 111, úgy látszik, a másodìkról van szó.

u) А porosz és a lengyel király!I érti

"Ü Lang, mint felebb láttuk, Berlinben volt.

uw) Besenwald János Viktor, X1V.Lajos tábornoka, ekkor

franczia ügyvìselö Danczkában.

жми 33 e
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November 6. Péntek Karcsava-Willenberg.

(Sz. If. Á. парши). ‚Цппеп (Karcsaváról)

Rudensevelbc, Braunczburg mellé rendeltetvén a

kvártélyban, indultam el, ki is Prussziában vagyon ;

е2 Karcsavához három mélyföld.Mivel ezcn falucskn

а. muszkák kvártélya. volt, ugyanazon nap vissza~

mentem еду Villenberg nevü falúban.“

November 6. PéntekV Рай;

(Ra'lw'czinak Ушёл.) ,Fennségednek october

16-án kelt parancsai annyival inkább örvendeztet- 

tek meg, mert okom van hinni, поду elöbbenì leve

leimböl шкив már megértette а dolgok jelen állá

sát. Ma, пазу jövö hétfön, remélem, venni {одет

parancsait, hogy képes legyek, érdekeiben mů

ködni. ~

Utazásaůîerlinbc “топ nem veszélyes, nem

alkalmatlan-c inkább fennségednek, mint hasznos?

Fogják-e a. porosz felségnek megengedni érdekei,

hogy barátságát, melylyel eddig fennségedet meg

(детей, folytathassa ezentúl is? Berlin németbiro

dalmi város; fogadhatja-c ott fennségedet а kìrály,

anélkül hogy a császárt s a birodalmat megsérte

né? Én még ш is hiszem, hogy ahidegség, melyet

fennséged iránt машешь a király, csak яги-паю

volt, hogy öt székhclyén fel ne keresse.

Mi itt várjuk az Egyesült Belga Rendek

határozatát az angol királynénak békenyilatkozata.
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iránt . . . Mondják, hogy ök igen roSzúl fogadták

mylord Ruby követségét, . . hogy nagy szilárdsá

got mutatnak а császár oldalán folytatni а. hábo

rút; (le ök mindamellctt sokkaieszélyesebbek,hogy

sem ezt tennék, és sokkal kevésbé erösek, hogy

scm ezt tehetnék. Látván magokat az angoloktól

elhagyatva, nem vágyakodandanak а dicsöség után,

magokat a, császár szcrclméért tenkre tenni. Nckem

tehát még mindig az a nézctcm, hogy fennséged, ha

a jelen conjuncturáknak hasznát akarja venni, jöjön

ide штанишек nélkül.

Szerencsém van azt is fennségednek jelente

ni, hogy Torcy ur tegnap értésemre adván, misze

rint а király ötvenezer livret rendelt kifizettetni

fennséged hátrálékainak rovására, kértem a minisz

tert, engedné meg, hogy ezen öszletböl fennséged

utalványai fcjében jusson valamicske nekem itt

Párisban. válaszúl adá, hogy jó lesz ez

iránt fennségednek irnom, mint. ki, úgy látszik,

nem akarja. többé, hogy e hátrálékokat én vegyem

fel . . . Ez engem annyival inkább lepett meg, mert
fennséged részéröl bizalmatlanságot тише hůsé

gem iránt. Kérem alázatosan, méltóztassék velem

гаданий, mihez tartsam magamat e dologban, mert

Torcy итак ilyetén nyilatkozata шип nem szor

galmazhatoma kìrálynál, hogy fennségednek Sze

rencsben keit intézkedései foganatositassanakf
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November 7. Szombat. Willenberg-Kresdorf.

(Sz. K. Á. naplója) „Ott (Willenbergben)-meg

hálván, reggel posta-paraszt-lovakon mentem a

hoflmesterhez más palétájért Kresdorfra'“). Egy vára

son, Fraumburkon“) mentem hosszában; ez nem ke

rített várás, épen a tenger szakadékja szélén fekszik

hosszában a parton. Itt ez a szakadék szélesebb két

mélyföldnél; a zúgása két mélyföldnyire is elhal

latik. A váras felett mindjárt egy dombocskán vár

is vagyon téglábul építve. Kresdorfrul ugyan es

tére visszamentem a hálásra.“

November 10. Kedd. London.

(Rákóczinak Klement). . . . .Buis úrnak (hol

landi követ) hosszas értekezletei voltak a miniszte

riummal . . . Nem mondhatom bizonyossággal, mit

végeztek; de a minisztérium felekezetének beszédei

után itélVe hinnünk kell, hogy a békét akarja min

den áron . . . Ez igen valószinü, s noha szó van arról,

hogy az Egyesült Belga Rendek ellenzik, bajos hitelt

adni e hírnek, mert ez esetben nem küldik ide Buis

urat, kit elejétől fogva békebarátnak, még külön

béke barátjának is tartott mindenki . . . A parlia

ment — igaz — mely taval a míniszteriumot támo

gatta, kétfelé látszik oszlani abékekötésre nézve . .

Ülései e hó 26-án fognak megnyílni, s mondják

*) Kreuszdorf.

M') Frauenburg.
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liogy London városa а királynéhoz intézendö

feliratában szorgalmazni fogja. a háború folytatását;

1 1101111011111'111111111, hogy e7. csak fogás а1‹а.1‘10пп1,

I miszerint Franczizlország clönyösebb alkupontokru

1 birassék . . . . А 1111 gróí'Gallassal tör'téni:` támogatja.

1 а tübbség vélcményét, hogy а minisztcrium а békc

mellett vamA gróf vévén urának sürgönyét, úgy

l látszik, igen 0163 kifcjezésekben nyilatkozott az ud

1 var eljárásáról а békc ügyében. Ekkor gróf Dar

1 mouth államtitkár azt üzené neki, hogy >a királyné

1 ёс, az áuamtitkárt, 01111101111 11 vele valo kozlekedés

1 töl; a. czeremoniamester pcdig késöbb azt mondá

ncki, hogy —— úgy kivánván а királyné, -— ne je

lenjék meg többé az udvarnál; hogy Angliát 111

hagyhatja; 3 hogy tessék ö császári f'elségének

más követct küldeni, kit egész udva-riassággal fog

‘ nak látni. Ez jele, hogy а császár érdekcit 110111
1 igen készek pártolni а congressuson. Ennyi cgyc- i

i netlenség daczára negotiatióm még 30111 balad; s

паду boszusággal tapusztalom а húzást-halasztzist

1 fontes dolgok ürügye ulatt, mclylyel minolig 011101

111, kivált a parliament megnyilása után. En mind- 1

1 amellett 110111 hagyok fel a sürgctéssel, 1101111 a. leg- 1

1 kiméletescbb formában, szabatos választ akarván

kicsikarni tòlök elvégrc, mint ki clkeriilhetlenül szük- 1

ségesnek látom, végzésöket; békén bcvárni, hog-y 1

1 egynap majdzm egész súlyával reájok nehezedjék

1 11 111Ьа. Aztàn, ha. folytatjuk :Lz alkudozást, felme- 1

. rülhet valamely kedvezö csemény. Azon leszek i

1 hogy felhasználjam а felcbb emlitcttet . . . ‘ 1

ж e i т г u*
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November 10. Kedd. Willenberg-Krentzdorf.

(Sz. K. Á. парада.) ,‚“Ч11епЬег8гй1 jiìttem is

mét hoifmester uramhoz Kresdorfra. Azon éjtszaka

ö nagysága szállásán háltam.“

November 11. Szex'da. Rudelßeven"Braunsbex'g-Wil~

lenberg.

.(Sz. K. Á. парши). „Reggel idején ujabban

elmentem két granate'rossal Rudelseven nevü falú

ban a kvártélyomban; (lc onnan ujabban a, musz

kák killajnottnnak. Ekkor jüttem Brafunczburg ne

viì kerített várason keresztül, ki is Brandenburgia

szélin vagyon. Ez a váras frissen téglábul épitettszép palotákkal és házakkal vagyon épitve седмиц; ‘

mély vizes árokkal s földbástyákkal vagyon körül

épìtve; egyfelöl penig ЧК: foly el mellette; szép

három templom vagyon benne. Ez éjtszaka штат

Villenberken.“

 

November 11. Szerda. Базы.

(Ráko'czínak Ездит/11123; Antal). „ . . . Értvén

örvendezésscl az felségeclnck Danczkára szeren

csésen lett érkezését, s annyival inkább örvendez

vén az alliatusokhoz чаю közelétésén, válaszadó

levelem мы udvarolni f'elségednek el nem mulat

тат, submissióval adván értésére felségednek,

hogy mi mindekkoráig valóban nagyohujtva vártuk

a felséged felénk közelétését, és szivesen ohajtottuk i

ä@ i» f ~ „Мм—ж
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örvendeztetésünkre való minden kivánt jókkal sze

rencsés megtérését. Mert valóságos dolog, hogy

nem kevéssé unatta meg magát velünk az idegeny

földön való lakás; щади két holnap heján esztendeje

már, amiulta Isten ö szent felse'ge ügyünket erre

hozván, itt kelletik szenvedni; azért igen kìyán

tatnék egyszer a vigasztalás щите, kit engedjen

а mindenható Ist-en felséged sok fáradozási által

rövid idön mindnyájunknak boldogulására. elnyerni.

Hogy а Carolus hispániai király császárságra

proclamáltatott, valóságosnak referáltatik; ahhoz

képest azon alkalinatosságnak idejével talán jó

volna ügyünk állapotját is elöfordétani; most 52111

tén ideje esnék, ha. felségednek úgy tetszenék.

Mindazonáltal (nem akarom eztet tanácsul adni

felségednek) álljon bölcs itéletin felségednek; vala

mint kivánja s igyekczik, secundálja Isten intentió

ját felségcdnek. En игуан, hogy megvalljam, nem

kicsinv szorongatásban vagyok, s annyira. jutottam

már, hogy a. mi kcvés költségecském volt is, 111113

telemmel abbul kifogyasztottam magnmat, nem tu

dom csak а télen is, hogyan lehesscn subsistálnom,

kire nézve sum in casibus desperatis Annakokáért

ha felséged valami consolatióval nem sajnálna

hozzám lenni, nagy-alázatosan venném felséged

töl . . . Felcségem alázatosan ve'vén felséged kö

szöntését, ajánlja viszont szolgálói kötelességgel

való szolgálatját. Gróf` Forgács uram most is Sza

mokles nevö, Mninek umm várában tölti idejét,

az ki is hozzám esik tizennyolcz mélföldnyire.“

e@ ___-«w *e
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November 12. сшить. Páris.

(Ráko'czinah Vete's). ,Fennséges ur! Mi itt nyug

hatatlanul várjuk az Egyesiìlt Belga Rendek hatá

rozatát az angol követ nyilatkozata Мец, s végzé

söket a congressus helyére nézve.Hiszszük, hogy

Utrechtet Гошей: választani. mint тазы; шата

Ьап lévö várost. Карий fognak аи alkalmon, mago

kat a követküldés költségétöl mcgkíméleni. A ki

rály követei тёл- csak az Egyesiìlt` Rendek útlevelét \

„так az clindulásra . . . . `

› Ёп még mindig tôtlenül {ШОК itt,fCll!lSég(‘d

parancsui még ncm érkezvén mcg, mclyekot nyug

î hatatlanúl Уток. D’ Absac úr, kinek szercncséje

1 volt fennségcdhez tartozni, három nap тина el

utazik innen. Люду szolgálatait fclajánlja és ide

kìsérjc, azon csetrc, ha fennségcd magát ez uta-zásra .

elhatározza, melyet ügyeire nézve elkerülhetlenül

szükségesnek шток. Ö képes arra. hogy fcnnségc- 1

det itt biztosan vezércljc.‘

November 12. стать. Kreutzdorf-Bechindorñ

\

‚ l
(Sz. K. A. ширм/а). 7,Innen мёде! hajnalban l

дыши ismét hoffmcster uramhoz ö nagyságához I

Crajczdorfra., s azon nap menten] a kvártélyomban '

Bechindorfral porcziónak шариат.“ I

 

November 13. гати. Kreutzdorf-Kenkogel.

i (Sz. K. Á. nap/dja). „Indultam mcg Elbingára I

l Crajczdorfml I'clséges urunkhoz délután, s háltuuk |

ж ~ - - тат—“тж
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meg Kenkogol Цех/й falúban. Ez a ша Prussziához,

nem Varmiához штык.“

November 13. Péntek. London.

(Iflementnek Bonet*). ,Azon emlékiratban, me- 1

lyet szives volt nekem kiìldcni, гадают a. rendet, a

szabatosságot, a szilárd itéletet, miket valamennyi

irataiban találtam. Kivánságához дерева: javítottam

kissé a nyelvet, de csak kissé. Helyescn cselekszi,

hogy a királyné korábbi igéreteire hivatkozik, hogy 1
elösorolja a consideratiókat, melyeket ö fennsége s l

a magyar nemzet a britt felség iránt tanusitot

tanak . . . ‘

1

1

1

1

l

1

November 14. Szombat. Elbing.

(Sz. K. Á. мифа). „Jüttem bé Elbingára. fel

séges urunkhoz szolgálatot tenui, akvártélyombul.“

November 15. Vasámap. Elbing.

(Sz. K. Á. naplo'ja). „Az elbingai commandans

a muszka brigadérus ebéden vendégelte meg a fel

séges сип-ъ, czárnét, felséges ul'unkat7 Golowkin fö

kanczelláriust, Dolgoruky herczeget, Brüsz**) gene

*) A porosz király londoui residense.

ш') Herrmann (Geschichte des Bussichen Staates) Brüce-nek 1

Щи, és táborszernagynak mondja. 

ae _a 
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rálist és egyéb muszka gonerálisokat, herczegeket s

tlszteket majd három óráìg azon helyen (‚мамкой

és álgyúk zengése alatt.

Ismét ugyanezen nap a. felséges czárné egyik

frájczimerét asztali szolgájána-k eladván, maga há

zánál a. felséges asszony lakadalmat Феи: nekie; a.

hová is a. feljebb megnevezett urak s денет-511301:

hivatalosok voltanak; felséges urunk is és egyéb

пашен sok шёл-031 dámákkal jelcnvoltak. Itt egész

tizenegy óráig ёршика, tánczoltanak. A menyasz

szonyt lefektetvén, kiki maga шпата eloszlottak.

Itt jelenvolt Geiszlinger is, az prussziai király czár

nál lévö követje; úgy Ficztung is az Augusztus ki

rály ugyanaz czárnál le'vö тифе.“

l November 16. Hetfö. Быт.

(Rákócza'nak Bercae'nyi). „Úgy látom, az egész

Europának keveredése Швабы; . . . ezen sokféle тёёР

csak czélozó dolgok s nem-ìndulások között, nisi

nos rectius fata. perducavnt, quae divinae providen

tiae attribuimus, nehéz elitélni'lnk inter oblatas et

eonceptas spes, melyiknek tévelygöbb az айда. . . . .

Az mi azonban ittvaló dolgainkat illeti, megirtam

minap. . . Scheremet jelentette, hogy az muszka.

hadnak ki kell mennì Lengyelországbul, mivel

Azovot visszaadván, meg вжав-3:51 az békességet tar

tani, s жён, ha. свай nem п1ш-аз121_]211‹7 itt semmì

had sem тата; nem maraszták роще, azért ma

щадящем veszem, ma. indult Ilyvóbul. Holnap kell
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ex condicto Bialokamenben megegyeznünk és kiad

nunk resolutiónkot, mivel az czár parancsolván

nekiirántunk, ha el akarunk menni, minnyájunk

nak 3 felséged начал-1111011 13 subsistentiát akar ren

delni in ditionibus moscoviticis, úgy hogy Charier*)

és a. magyar militia ott együtt lehessen. Az militia

már l'esxolválîsel швей, Íizetését is megigérte most;

én penig relegáltam magamat másokkal való beszé

demre ; az mint is Vay, Pápay, Gerhard 3 Krucsai**)

uraiméknak irtam; ma., gondolom, шаг elindultak

Bialokamenre, holnap magam is ott leszek; elválik

opiniójok . . . Én megvallom, nehéz bajban vagyok;

martha csak magam volnék, de az feleségem fél

az cvangclium átkátul: ne fuga. nostra.' sit in hieme;

máskint nem eröltetne engem egyéb az költségem

fogyatkozása. és kioviak történhetö zeneboná

ja, . . . Ом; jáma. elmélkedésem, hogy meg nem

чете а2 ajánlást, küldenénk elöre, s magunk pisz

mogva. készülnénk . . . “

November 16. Hetfô. Elbixlg.

(Sz. И. Á. naplo'ja.) „Ribinszky nevü, e. lengyel

respublica generálisa, volt tiz óra tájban felséges

urunknál délelött.“

*) Rákóczi szolgálatában állolt franczie ezredes.

M) Vay Ádám senator és Rákóczinak föudvarmestere, udvari

marsallusa volt; Pápay János a közjövedelmi tanács -—

Gerhard а senatus tagjn; Krucsai lstván ekkoron a had

töredékek élelmezési biztosa.

 



@Fg ‚

1158

BÁKoczl FEliENcz.

November 17. Кем. Elbing.

(Sz. K. Á. лимфа) „lmnét a folségcs czárné,

máslìk frájczimcrót еду lwjárójzìnnk eladván` dól

utz'm köt órakor ellakták u lakodalmat, aholott is

mind a. folsógos слёг s czárnó, mind penig felséges

urunk` Dolgnruky here-zog gencrállajtinantfökan

czcllarìus Golowkin, денет! Вгйэи, Fitztung, az

Акцизная kirńly Нынче, ós egész тазика förendek

jelen voltanak és (зябни nyolcz óráig éjtszaka mind

tánczoltanak. mig az völcgényt nz menyasszonynyal

a feläéges отёла czárné és a feljcbb mcgnevezett

személyek az ntozán {НЁМ (mint az elsöket) szövc't

nekeknél az harmadìk мыт lefektetni el nem ki

sórték 5 lefektetvén, kiki maga szállására ment“

November 17. Kedd. Berlin.

(Klemenlnelr Jablonski.) ‚ . . . Leveleiböl látom

a negotiatiónak ós задан: maga személyének állásat.

Snjnálom mindkcttöt . . A negotiatiótól шаг semmit

scm remélek ö fcnnségérc тёте, mert a. шашкам

körülményck cllene vannnk; de ami saját szemé

lyét Шей, гетё1ет‚ rövid idö mulva el lesz hárítva

a baj.

Hogy visszatérjek a negotiatióra: már щадит

is nehány ízbcn sznbadságot vettem шагавший,

olyatén elr'îtcrjcsztéscket tenui ö felse'génck, minök

пивзавод lcvelében fnglalvák, söt a veszcdelmekre

Íìgyelmeztetni, melyckbcn elmerülhet, ha elma

так! а kiegyezkedés. S mivel а fejedelem nem rég
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azt irta7 hogy а poros?. király nyilatkozzéka ki

egyezkedés miképtörténhetése iránt, f. é. novem

ber lO-én válaszoltam a Шину nevében, miszerint

nem Визит illendönek,}1ogy eíféle inditvány innen

történjék, hanem “Дивизион a fejedelem e kettö 1

közůl :~vagy irja meg ide végleges nézeteit és fel

г tételeit; чаду pedig tessék neki beléegyezni., hogy

innen levél menjen a császárhoz, az ö nézetének bello

modo kitudására,mit a fejedelem kedvéért itt örömest

fognak megcselekedni. Ezen iratraI még nem érke- 1

1 zett válaszom, a fejcdelem idöközben Elbingbe !

menvén, hogy az ott átutazó czárral szólhasson. A

dolognak egyébiránt most szóba kell jönie, s mi

után uraságod еду oldalról munkás, én meg’ a má- Ё

sikról, reméljük, hogy Isten scgédével kieszköz

lünk valamit elvégre.

Uraságodat mi Шей, nem látom okát buson

gásának. Mert noha a fejedelem еду ízben, gróf

Bercsényi unszolására, kissé zordonan irt, leg-ott 1

Шаров választ nyer't, s uraságod ártatlansága bé- ‘

bizonyítatott néki;*) minekkövctkeztében kétség

kivül kegyelmesebb gondolatokra biratott, kivált

1 miután Bercsényi mar huzamosabb idö óta nincsen

körülötte. Irok is пси a mai ревизий még egyszer

tcrjedelmcsen, s uraságod, remélem, hasznát Теща.

látni. Kérem вып“, ne csüggedjen el, hanem bizzék

az Úrban. Finis coronat opus . . . ‘

1 ____-_ I

x°‘) Némi számadási iìgy forgott выбыл. 1

eem-» e@ 
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November 1'7. Kedd. London.

(Ней/(бездны: Klement). , . . . . Nem tudhatni bi

zonyossággal gróf Gallus bukásának okát , de

mondják, hogy sértő kifejezésekkel élt, . . . s hogy

l sokféle ármányt szőtt a. whig nemességgel, mely

l а. lófuttatások alkalmával, mik évenkint Newmar

ketben tartatnak, s játék ürügye alatt titkon érteke

l ződött egymással; mondják, hogy ezen értekezlet

után mylord Godolphin és mylord Sunderland hosszú

í conferentiákat tartottak gróf Gallassal. . . Az eljárás j

eltökélett békeszándékra mutat . . . . A magokat Ii- l

nom politikusoknak tartók mindazáltal úgy véle

l kednek, hogy mylord Oxford elkezdte ugyan és l

l sürgeti most is a. negotiatiót, de semmi szándéka I

I azt bevégezni. mint aki csak tanuságát akarta ad- l

y ni, hogy Anglia s а, jelen miniszterium hajlandók

á előnyös békére, s miután ilyetén még el nem éret

j hető, buzdítani kívánja a népet újabb adózásra . .

i Mindezen bizonytalanságok negotiatióm sükerét W

még kétesebbé teszik. Nincsen mód, fennséges

uram, a miniszteriumtól akárcsak egyetlen szócskát

is kicsikarni, mely штата velem, ha van-e szándé

ka, választ adni vagy sem Nem tudván x

vagy nem akarván semmit tenni, compromittálni y

sem akarja. magát azáltal, hogy tagadó válaszszal i

küld el innen, mert. ez esetben fennséged bennök

vetett öszvcs bizodalmát megvonná tőlök, melyet

î ők örömest megtartanának a jövő conjuncturáiszá

mára. . . . . Várják, hogy elmenjek magamtól. . . .l

s" iiii«w-äë
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Igen valószinü, hogy semmit sem fognak tenni

fennségedért . . . Eltökélett szándékuk lévén külön

békét kötni, á császárnak kizárásával, nem merik

őt sürgetni, hogy egyezkedjek ki őszintén fennsé

geddel, attól tartván stalán nem ok nélkül, misze

rint a császári udvar végre még rá is állhatna,

hogy Spanyolországot kaphassa s hogy Angliát hol

mi ürügytől megfoszsza,az állitástólt.i ‚Воду kény

telen békét kötni, mert a. császár vajmi kevéssé já

rult a. háború költségeihez. Mindezen indokok, s

talán még a szándék, tüskéket növeszteni a császár

útjain, ha majd meg fogott köttetni a béke, erőseb

bek lesznek, úgy hiszem, azon érveknél, melyeket

fennséged mellett lehetne felhozni. Így állanak itt

ügyei, fennséges uram; mit sem remélhetni ezen

udvartól, ha csak lényeges változás nem jő közbe.

Miután az Egyesült Belga Rendek nem buzgólkod

nak annyira а béke mellett; miután szándékuk,

mindenkit kihallgatni, s mindenkinek választ adni;

miután, végre, még most is van hajlamuk, Magyar

ország protestánsait a békekötésbe foglalni, talán

nem volna. haszontalan dolog, még negotiálni ná

lok. Ha. fennséged helyesli, ha и] indítványokat ki

elég közel lévén ide fennséged, - ta

lán még idején vehetném parancsait és megbízó

levelét . . . '

Hű szolgának megengedtetik, hogy nézeteit

elmondhassa; szabadságot vettem tehát magam

nak, az enyéimet korábbi leveleimben nyilvánítani

az expediensek iránt, melyek által talán békéhez
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juthatni. De ha {ennséged fel akarja. lmsználni az

Anglia мы netalán а császár штаты kötendö

‹ békét: Francziaország, melyre nézvc a Magyaror

szág által eszközölhetö diversio felér ötvenezer em

berrel, hajlandó lesz, fennségednek tctemes segéd

l pénzt Нищий, fcltéve, 1105)у cz ügycsen insinuálta

tik és kedves személyiségek által. Hire затирал,

liogy marquis Torcy itt van ; ha. ez való, lcsz módom,

(жгу remélem, vele tisztába jöni eziránt; de bcvá.

rom elöbb fennséged parancsait és elsö sorban an

l пак utalványozását, mire szûkségem van.‘

November_ 18. Szerda. Elbing.

(Sz. K. Á. парша.) „Reggel Зачёт] az felséges

сигал-1101 ment urunk, a commendánshoz, holott is

| már ott volt jelen és ott fölöstökömözött gene

rál Brüszszal, és a nemes kompániával. Ш

urunk semmit sem evett, hanem hogy felköltek az

l вишни], haza szállásunkra гашиш, az сайт is az

` magáéra.

Ugyanezen nap tíz óratájban a felséges сайт

megindult hajókon a tengerre Peterburg felé; ki

nek is elmenetelikor az ввёл ágyúka-t a. bástyákon

háromszor kisütögették. Felséges urunk is a hajó

kig а váras теней, lévö hidon altal kisérte sé

' zán. лам ide Elbingára а felséges (шёл- Toronyárul

.I praesentis die 11.‚ ment el 18va.~‘.

_Mié
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November 18. Szerda.. Páris.

(натощак Vele's.) ,Vettem parancsait, melye

ket nekem october 28. és 31-én méltóztatott adni, а.

legkeresztyénebb és a katholikus királynak s a

dauphinnek, ö fennségének, szóló levelekkel együtt,

miket bé {одой mutatnì , illetöleg elküldeni a

kiknek czímezvék.

Fennséged nem tehetett volna jobb Válasz

tást, mint midön abbé Brenner итал; választotta ut~

rechti követéül. Miután parancsait engedelmesség

gel veszem s чешет mindig, шок nekem гиены“

is zsinórmértékül foguak szolgálni. д

Jövö рощами! szerencsém les?. I«zziniot 811111` 1

mit végeztünk Brenner urral közösen a fennséged

által reánk bizntt ügyekbcn.L 1

November 19. Csütörtök. Elbing.

(Sz. K. Á. naplo'ja). „Felséges urunk ment el

Danczkára Elbingárul idején reggel lóháton. 1

Ugyanezen nap indultunk mi is ki Elbingárul, a

kik felséges umnktul elmaradtunk а kvártélyunk

1 ban. —— Jütt bé felségcs urunk hatodikán praesen

1 tis s ment el tizenkilenczedikén.“

November 20. Péntek. втоптав. 1

(Ей/{бездна}: Bercse'nyi) „Az mint выпивал1 »negli-tam vala felségednek, eleiben gyiìttem ide 1

ee-_f-_w-M» .i _. a
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Scheremet uramnak; Vay uram is clérkezvén, maga

ajánlását kvártélyunk iránt reiterálta, és midön

kérdeztem (отвечай az kvártélynak, szénát, abra

Кот és magunknak alimentatìót, kit az ,tarant‘ neve

) zet одни szoktak, mondja, nevezni, declarált. Az 1

hadaknak fìzetését megigérte mindjárást, шаг ‘

itt is van az comlnissárius az pínzzel; hanem csu- l

г dálkozással értette tölem státusát azon militiának,

hogy tamquam auxiliares considerandi sunt, és I

neki az elsö parancsolaton kivül, melyben paran- l

(звонами, hogy Charier regementjét пище Peter- а

burgra Menzikowhoz, és hogy az magyar és ráczok ‘

közůl ötszázat tartson meg maga. mellett, semmi

más informatiója és parancsolatja nem volt; hanem

i hogy _Czirikow generális дуть, akkor hozott order

Ъ Ъеп csak az volt, йогу ezen hadaknak megfìzettes

l sen, . . . cgyéb semmi. Azért eddigis csak az én 1e

; velernre nézve nem шпаге vala el (Яши; most már l

öneki oda kell Peterburgra. küldeni Charìert. Midön

azért. cum declaratione informáltam s kértem, ne

cselekedje, töprengett magában; moi bratisku, azt

mondja, ihon megmutatom, ha akarod, semmi sìncs

az orderembcn вшиты; miudazáltal resolválta,

hogy nem küldi beljebb, hanem most Rhen теней:

hagyja és irnya fog aziránt nz сит-пай . . .

Az mi magnnk resolutióját Шей, felséges

агат, conferáltunk az úr Vay urammal elegct, s

mind securitásunkat mind kóltséges subsistentián

kat s mind шведами eziránt nálunk nem con

| stáló intentióját elég reßexiókkal forgattuk; de

au# *$5
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egyebet nem deliberálhattunk , hanem hogy ne

posthabeáljuk ezen alkalmatosságot, melyet neta

láu az szükség és kintclenség tegyen kivánatosab

bá, ezután; azért úgyis már lehctctlen együtt 5511-

nunk az hadakkal, mivel mennek mind; ötöd napra

megindul Щеп is; most az assignatiókot kiveszszük,

és embereinket küldjük elöre, vegyék kézre ha. mi

lesz; magunk атм“, ha lchet, швах/вафли felsé

ged parancsolatját és az сип-гм való szembe léte

lének gyümölcsét . . . . “

November 24. Kedd. Elbing.

(Sz K Á. гидрида). „Indultunk meg а. varmiai

jószágbul а kvártélyunkbul Elbinga felé Ezen nap

értünk а felsö hósmtra ; holott is megháltunk.“

 

November 24. Kedd. Папайя.

(Besenwaldnah мидии). ,U1-am! Akedvezö pa

\ rancsok. melyeket a. legkeresztyénebb király гейш

› nézve önnek adott, s vágya, czélzataimról ügyeim

§ jelen állásában értesülni, erösen meggyöz ö felsé

gének határozatáról, engem а mostani conjuncturák

ban el nem hagyni, akár а békeérfekezlet (Шугай.

sáról közös ellenségeinkkel legyen szó, akár ujra

kezdödjékel a háború. Raguszkodásom а király ér

dekeihez és hazáméihoz naiv öszinteséggcl Говна}:

szólaltatni, miszerint cltökélésem megmutassa ö

i felségének, hogy szilárdságom mennyire áll sze

жтцшщш ~ а т
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rencsémnek felette; s miszerint щадит, neki 118,32

l nosnak lenni, látassa vele, hogy érzelmeim méltók

azon nagylelküségre, melylyel irántam viseltetik.

Midön hazám szerencsétlenségeit érezni kez

dém, midön clhatároztam magamban, segédére

kelni bármi áron : akkor mar clöreláttam nagyjában

` mind аж. a mi érL azóta; ежей oly dolgok lévén7 me

lyekröltudtam,hugy kitehet nekik a sors szeszélye.

` Ugyanakkor ат Ян clhatározván magamban, hogy

l máskülönben nem [одой soha hazámban пат-ип

l kodni, hancm ha szabzulságait liclyreállítva, és sze
mélycmct s hazámat, elégségcsen biztnäitva látom :

l visszautasitottam az :ljánlatnkuß mclycket abécsi

udvar részéröl Ацетат király nekem a krakkói

шёл-пазу által тешь, midön elsö izben Lcngyel

országba vonultam vala; s visszautasitottam késöbb

МОЕМ, melyek akkor tétettck nekcm, midön a ma

gyar ncmzet élén állottam. Ez oknál fogva МИШ

` tam olyaunyira a. biztositast, mclyct ön um, a ki

, иду, nckem zumyiszor ismétlctt irásban: liogy en

gem bel'oglaltat a közbékébc. Ezcn biztositások ne

| kern szerzödés llelyctt Szolgáltak, :nivel egész bizo

г dalommal viselteßem (Ъ fclságének низший irántf s

jól tudom, hogy jóakaratalnak végrehajtásn fcgyvc

I reinek sükerétöl fog függcni. S свай avégrc, поду

1 ezekct részcmröl tamogassam, kiméltem а legkeresz

|

tyénebb király ellen szövetkczctt hatalmasságokat s

negotiáltam vclök,tudváu,liogyabécsi miniszterium

пак semmi szándékaa. ucmzctet kielégitcni, és hogy

eszerint mindig módomban allvzin reája [цап-{панд а
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“Шаг, е hatalmasságok nem {ишак nyilvánosan

segíteni cllencm a császárt. Ezen kiméletes eljárás

hovatovább szjìkségesebbé vájt7 mióta a csapások,

melyek Francziaorszzigot érték, elörelátaták velem,hogy ama. hatalmasságnk megcgyezése nélkül а ki

rály igéreteinek végrehajtása legyözhetlen шайб.

lyokkal fogna találkozni. Végre, a ki öszves eljáráso- I

mat veszi tekintœtbe7 azt fogja шиш, hogy a Кби

békc által csak azon (жён remélém elérhetni, me

lyet elsö elhatározásomban tůztem ki magamnak. A

negotiatio megnyílt Яше, de az eröml'i sokkal па

gyobb ‚ semmint; azon ismeretlen гидам szi

lárdságáról itéletet hozhatnánk, melyek 111025211:

jak. Bomlását épen {жду jósolhatni, mint szerencsés

folyamatát Anglia eljárásánál fogva, mely агга mu

1.an,hogy valóságos érdekeit felismeré. Ezen con

` junctura.7 megvallom, kedvezö nekem; ezen hata

i lom, mintegy a. béke föcszközévé “Имён, бп királyi

` urának irántam чаю szándéklatait támogathatni

‘i Роща, mert Anglia érdeke egyátalában nem közös

l az ausztriai ház érdekével. Ой már is hìrdetik,

ч (mint embcrem, ki részemröl Londonban negotiál,

 

ìrja,) Ногу а bécsi miniszterium mukacssága. Ma.

gyarország ügyeire nézve, egymaga. kényszerité

Angliát kötelezettségén túl menni,merta bécsi идти

l folyvást а. magyar háborúval mentegetvén тлёй, а

Ъ nagy szövetség alkupoutjait majdncm egészen тече

‘ sítetlenül hagytam De bár mennyit mívelhessenek ök

‚ még a. királylyal is közösen, bajos doing` leszen okos-l

kodásokkal meggyözni a béosi miniszteriumot, ha

-----45
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nemha eleve hajlítatik azon pontok elfogadására,

melyeknek felállítását az ország és magam

személyének biztossága, kötelességem és becsüle

tem egyiránt megkívánják; s melyek nélkül, el va

gyok tökélve magamat inkább egymagára a gond

а viselésre bízni, s élni a csapásoknak kitéve, melyek

alatt most szenvedek, mint abba beléegyezni, mit

hazám, becsületem és biztosságom érdekeivel ellen

kezőnek tartok.

A magyar háború s a magyar békealkvások

közben a nemzet mindig olyannyira kívánta az er

délyi fejedelemség visszaállítását fejedelmeinek sza- l

bad választása alapján, hogyjogom van azt kívánni

egyhangu és törvényes választásom erejénél fogva, s

még azért is, mert ország és nemzet biztosságukat

mindenkor ezen fejedelemségnek az ausztriai ház ál

lamaitól való elkülönítésében találták. A bécsi udvar

el akarta hitetni szövetségeseivel, hogy ezen

elkülönítés kártékony volna a keresztyénségnek,

mivel ez állam gyengébb lévén, mintsem hogy ón

magát fenntarthassa, mindig kénytelen leszen magát

a töröknek alávetni; s mivel a praetendensek külön

féle felekezeteik mindig háborút vonandanak a nem

zetre az interregnum alatt; de ezt tökéletesen or

vosolhatni, ha házamban megállapítatik a rendek

megegyezésével az öröködés. S hogy ezen cessio

könnyebbitessék, lehetne az erdélyi fejdelmet Ма

gyarország s a magyar királyok hűbéresévé tenni,

valamint az electorok a császár s a német biroda

lom hűbéresei. Végre az ausztriai ház féltékenysé- Í

ä
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gének lecsendesítésére lehetne az erdélyi fejedel

meket Magyarország koronájára nemképesekn-ek

nyilvánítani. A mi házam külön igényeit örökös

jószágaimra illeti, azokat részletezni fogja megha

talmazottam, s jogaim annak helyén s annak idején

bőségesen fognak tárgyaltatni. A magyar rendek

hátralevő követelései jogaik helyreállítását illetik,

melyeket az ausztriai ház soha sem vont inkább

kétségbe mint jelenleg; és miután а császár halála

által megüresült a trónus, nem marad hátra egyéb

kikötni való, mint hogy a praetendens megtartandja

a törvényes formalitásokat koronáztatásakor; hogy

helyreállítandja az elődeitől megszegett szabadsá

gokat eskűk által, melyeket garantirozni kell ; s hogy

esküformularéul azt fogja választani, melylyel Leo

pold császár és király elődei magokat kötelezték vala.

Felebb szükségesnek mondottam, hogy a bécsi

minisztérium hajlandóságát eleve kell megnyerni; s

ismervén közelebbről herczeg Lichtensteint, a fő

herczeg (Károly) első miniszterét, hiszem, hogy őt

meg lehetne nyerni oly személyek által, kiknek

ügyességét százezer tallér támogatná, mely annak

idején hiteles bankárnál volna felvehető. Ezen her

czeg eladósodva lévén római követsége óta s csak kö

zépszeriijövedelmekkel bíró, olyasokkal,melyek nem

elégségesek megfelelni vágyának,miniszteriumakez

detén ragyogó fénynyel lépni fel,nagyobbal mint

azon miniszterek, kik őt a néhai császár alatt annyira

megvetették , -- ilyetén indokok által rábirathatnék,

hogy meghallgassa az indítványt, és barátsága,
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melyet egykor Ягдташ tanusitott, elvégre teljesen

felém hajlítaná.; de az idö агава, s fel kellene hasz

nálni a Szükséget,y melyet nliniszteriuiuának Неиде

tén érezni fog. Ha, a király hajla-ndó volna magára

vállalni а költséget, melylyel ezen negotiatio jár,

biztosítanám a visszafizetést eleve megállapítandó

módon; fejedelemségemnek békés birtoka ugyanis

képessé teend, ezen öszletet Konstantinapolyban

akár kész pénzül akár alkalmas és azonegy értékü

árúkban megtériteni. Ugyanezen счёта kellene а

föherczeg békebiztosaival a. congressuson is meg

kisérteni; s ha ezekröl és herczeg Lichtensteiuról

biztosítva. vagyok, hízelkedem magamnak, hogy

jugos igényeimet'. sükeresen fogom érvénye

siteni.

Végre, ha a király elleneinek makaossága fel

bontsaná a bekealkvásokat, határozza. meg ö felsé

ge, ha akarja-e azon módokat felhasználni, melyek

kel netalán birok a шток-1111211; Magyarországon na

gyobb siìkerrel,111int ezelött kilencz évvel, ujból kez

clésére. Задай tapasztalásom, a nemzet s ennek hoz

zámvaló ragaszkodása és személyem iránti bizo

dalma. most ismeretesbek lévén elöttem, nem cse~

[иду mértékben mozdítaná. elö e vállalat süke

rülését.

Ha királyi ига. magát eziránt elhatározza,

méltóztatik majd бис teljhatalommal felruházni,

поду velem formális és kölcsönös szövetség felöl

alkudozzék, mely engem jövendöre koronájának

oltalmáról annálinkább biztosítson.

'ŕ 'rr "га?
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Szükségcs volna az is, hogy a Шипу olyas

személyt7 kiröl feltehetem, Мод)? ínyéro lesz a nenl

пешей, nevezzen ki a közvetlenül alattam való ve

zényletre mind követi mind tábornoki ranggal, mi

szerint amaz elsö minösége az ország uraiban e1

altassa а féltékenységet s a szándékot vele ver

senyeznl.

A mult tapasztalása eléggé ismertetvén meg

velem a nemzeti tísztek mind erös mind gyenge 01

dalát, véleményem szerint ezen új háborút egészen

máskép kellene kezdeni mint az elöbbenit; s ennél

fogva elkerülhetlenül szükségesnek itélem, hogy a

toborzandó МЕНЬШЕ hadak segédhadaknak neveztes

senek, melyeket a Шипу nekem engedélyezett a

тёще, hogy erdélyi államaimat visszaszerezzem. А

tábornok azonban köteles volna “Лет függeni ege'

szen ; tisztében állana а hadak szedéséröl, iìzetésé

röl és élelmezéséröl gondoskodni, inspectorai és

egyéb tisztei lévén, kiket a király a pénz kézhczvé

telére és kìíìzetésére s a hadak ruházására fogna

annak rende szerint kinevezni.

Mihelyt az országba belépnének ahadak, élel

mezést az ország fogna nekik nyújtani; s az adók`

melyeket azonal kivethetnék, nagyobb tekmtélylyel

birván mint elöbb, ezen hadtest öregbülését eszkö

zölnék, mely idövel mintául szolgálna öszves had

seregemnek.

A fellázított népségböl alakulangó magyar

hadak magyar tábornok alatt fogna-k állani, s én

nem leszek kénytclen irántok annyi kimélettel vi
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seltetni mint azelőtt, mikor nem volt módom idegen

hadtestre támaszkodni.

Kívánatos volna Auguszt királyt ezen válla

lat pártolására s hatezer gyalog és kétezer lovas

kiállítására birni; de ha e fejedelem ezt nem akarná

egyenesen megcselekedni, színlése elégséges le

szen a krakkói várnagytól s a többi lengyel uraktól

nyernem a szükséges támogatást . . . . ‘

November 24. Kedd. ваш.

(Rdko'vzínak Vetés). ,Visszajövök Versaillesból,

hová mentem vala, hogy azon nehézségeket elhá

ríthassam, melyek kihallgatásaimnak netalán aká

dályul szolgálhatnának . . . .

Ha fennséged nem hazardíroz mindent
mindenért; ha nem jő ide, hogyiönmaga szor

galmazza ügyét, valamint ezt ő fennsége a bajor

választófejedelem cselekszi: minden, mit ígértek, s

minden, mit netalán még igérhetnének, végre is

teljes elhagyatottsággá fog válni. Az emberekben,

úgy látom , nincsen hajlam fennséged iránt;

Francziaország, tudjuk, soha sem akart fennséd

geddel szerződni, s egy nap azt fogja nekem Torcy

úr mondani, hogy a király nem képes foganatosí

tani jóakaratát. Már is kezdi mondogatni: semmi

szükség hogy fennséged követet küldjön Utrecht

be. A spanyol király s a két választó fejedelem ál

lapota, tudom, hasonlatos. De az egyik Fülep ki

rály, s a másik kettő itt van a helyszínén, ügyöket
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személyesen szorgalmazzák; a király követei szintén

már érkezőben vannak. Aztán a. nagyok rendsze

rint felfalják a. kicsinyeket; és szerencsétlensé

günkre mi vagyunk a legkisebbek. A miniszteri ta

nács tudván Erdély fontosságát az ausztriai házra.

nézve, lehet, szóba hozatja a. congressuson, de nem

hogy azt fennségednek szerezze, mert sükeretlen

nek tudja, hanem azért, hogy jobb feltételeket

nyerjen a császártól . . . .

Ma reggel Torcy úr látatá velem fennségednek

e hó 8-án Danczkában kelt levelét, melyet Brenner

úr neki átadott, s melyben fennséged őt kéri, hogy

az öszves pénzt Danczkába küldje. Fennséged bi

zalmatlansága szembeszökő, mert magánszemély

által adatott át ilyetén levelet a miniszternek az én

rövidségemmel, kinek szerencséje van fennséged

characterizált követének lennie. Miért is, fennsé

ges uram, nem marad egyéb hátra ily affront után,

mint alázatosan könyörögnöm, hogy oldjon fel tisz

tem álól, becsületem nem engedvén azt folytatnom.

Megvallom, ilyes jutalmát nem vártam hű szolgá

.lataimnak a hazáért. Fennséged válaszának beérke

zéséig szorgalommal, mint szoktam, fogok a. hiva

vatalos dolgokban eljárni . . . ‘

November 24 Kedd London, Whitehall

(Klementnek Tilson) *) ‚Штат, sajnálom, hogy

oly nyugliatatlannak látom az ügyre nézve, melyet
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*) Bolingbroke тонном.
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szorgalmaz. Veglletetlenül nagyfontosságu iìgyck

foglalkodtatják naponkint ö l'elsége tanácszít; s

aligha meg {одой bizatni, önnek lovabbi választ

admi. Magam is jócskán zavarban vagyok, s ön eu

nek fogja tulajdonítani, a mi leveleimben пеших).

nem szabatos volna. Vagyok tökéletesen, uram,

alázatos és engedelmes szolgája Tilson Gf

November 25. Басма. Danczka.

(Vete'snek каждом). ‚ . . . . А tůz, melylyel

kld egyetmást inditványoz nekem, юнцами а buz

Зайти, melylyel engem szolgál; de részemröl így

nyakra före járnom el, megbocsáthatlan volna. Az

udvar válaszai igen kedvezök. Mondjon köszönetet

nevemben жоп rendeletekért, melyeket a. király

itteni követének адом, llogy engem mindenben

támogasson, segítsen. Mondjon a bajor választó fe

jedelemnek is köszönetet, ki követét szintazonké

pen utasította. Nekem egyébiránt úgy ишак ‚

mintha Мс! levelei oly modorban volnának _ irva,

Вову azokat, ha lehetne, örömest visszavonná. gya.- ‚

korta: tüzében mindent egy pillanatban szeretne

végrehajtva látni. Az намаз, melyet пакет indit

ványoz,jelen1eg nincsen ínyemre, „az oka is más

volt, az miért propouáltattam, s nem az hogy oly

szaporán теплые“ Az egész télen М itt fogok ma.

radni.

Én többrendbeli levelet irattam Налей, mi

olta itt vagyok7 de kld nem említi, hogy azokat ke
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zéhez vette. Szándékomat a közbéke-értekezlet

ügyében is tudomására adtam; én nem csak teg

l nap óta foglalatoskodom e tárgygyal, előkészültem

reá. a lehetőségig már régtől fogva. . . Ehhezké

pest mindenben előbbeni rendeleteimre utasítom .

kldet, s indítványainak annyiban fogom hasznát

, venni, mennyiben azt érdekeimre nézve előnyösnek

i fogom találni.“

November 26. Csütörtök. London.

(Klementnek Bonet). ,Társaságbau valék, midőn

. szerencsém volt levelkéjét venni. Tilson úr vála

l sza nagyon is világos; mindig bizonyságot fog

I tenni ön mellett, s éreztetni mindenkivel, hogy

sem szorgalmán sem ügyességén nem mult, ha ki

elégítőbb valamit nem nyert . . . ‘

 

November 26. Csütörtök. наш.

(Rákóczinal: нанке“). „Fölsígedhez való aláza

l tos devotiómat megmutatnom kívánván, alázatosan

j adom fölsigednek tudtára, hogy az fölsíges királyi

l udvarnál lévő jövetelemnek alkalmatosságával al

i kalmas nagy emberek discursusokbul értettem ,

l hogy csudalkoznak rajta, mért nem jün fölsíged az

l király mellé, maga dolgait, mint az Bavarus, solli

` citálni ; s vettem eszemben, bizonyosan hogy nem

  

"‘) Huszár ezredes franczia szolgálatban 1707. óta.l ч
даём—ш e 
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1еппе más mód az fölsíged boldogulásában, hancm

ha fölsígcd ittenvaló maga. jelenlítele. Méltóztassék

azért fölsíged az dolgot consideratióban venni; és

alázatos engedclmességgel kírem {выведет}, maga

fejedelmi kcgyelmessígibcn megtartani méltóztas

sík. Maradván életem fottáég fölsígednek legkis~

sebbik alázatos, engedelmes, hiv szolgája N.

Ráttky. 5‘

November 26. станах. Szamokleski.

(натощак gro'f Forga'ch Simon). „Fölséges

fejedclem . . . Én Istennek hála megípültem, egész

ведет jó vagyon, meg is híztam, de nem csuda,

тем: ezüstet eszem, aranyos шт, czafrangot és

aranyos szerszámokat iszom. De annak az ferculu
moknak is Ymáx majd vége leszen, s akkor Рок-56.05

forgácsot fog rágni. Mivel szolgálatom az Iengyel

királynál jóakaróim recommendatióibul nem lehe

шест, és ebben az országban máskint nem is lehetek:

megvallom, nehéz gondolatim villámlának, щепа

emberi segétségröl desperáltam. Nam fodere non

valeo. És talán az uj császár visszaa-dja jószáginkot

Et clementia incipiet regnare. Abbau pedig bizo

nyos vagyok, hogy országunk szabadságát és tör

vényit, prouti couventum fuerit, meg Роща tartani,

mert kedve szeriut való conventiót fog csináltatni

az országgal. Tudjuk, hogy az szegíny magyar тёл

megszokta az coecam obedientiát; az, bizony, egyik

sem mond ellent. Timor et privatus amor contradi
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cere nequit principibus. Elhittem, valamely nénét

чаду húgát most successorának fogja. declaráltatni

az országgal, mivel maga vissza fog mennî Spa

nyolországba. Аи is elhittem, Р‹;‘иЬегпйитов erigál

Bécsben Magyarországnak, olyant mint az Raichs

hofrot.*) Еду szóval : faciet quod ìpsiplacebitßt di

cent omnes : Amen.

Mivel a. moskovitiai hadak elmentek Lengyel

országbul haza. fell', шьёт fölséged is az сжёг pro

tectióját el nem hagyja, hanem odavaló lakosa lesz

fölséged. Нет hiszem, hogy fölségednek is vissza

ne adják az jószágát most, ad intercessionem cza

reae majestatis. Jó lesz azt eladni, s itten Lengyel

országban örökséget rajta venni; úgyis megvagyon

fölségednek az indigenatusa. Jobb is, interliberum

populum esse mediocrem, quam sub servitute pri

mum. De én szegény fejem mit csináljak ? nem tu

дот; mert az kiment; magya-rok bévádlottak és ki

vallották, hogy én Pálífyhoz azért nem тетею,

hogy fölségedhez ujonnan kapcsoltam magamot; és

hogy свай azért akartam ex desperatione kimenni,

hogy nem volt mivel élnem; de fölséged igírvén

énníkem sustentatiót, és más grátiáját assecurálván,

az kimenetelre való szándíkomat megváltoztattam;

sůt ha módom volna, én volnék Шей, az ki fegyve

res kízzel menník ki. Kire nízve igen neheztel az

bécsi udvar гейш. Ezek faciunt mihi cutes habere

*) Reichshofralh,  Еду hivták a szoros értelemben vett

római császári, a németbirodalmi dicasteriumot.
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in capite. Nullibi Salus. Sed providential divina per

ducet me ad meum praedestinatum (inem. Bártfai

nimetek hogy гейш készülnek, sokfelül üzenték;

irtam is nagyhaìtman uramnak pro protectione; ad

dig is jó defensióban ke'szitettem magamot. Fölsé

ged kegyessége'be ajánlom magamot. Fölse'ged 8.16.

zatos szolgája gróf Род-36.05 Simon.“

November 27A Péntek. London.

(Rálw'czinak Klement). ,Fennségednek october

23-án kelt, engem visszahivó paranesát imént vet

tem. Kivánságához képest minélelöbb fogok el

utazni, feltéve ‚ hogy gyengélkedö egészségem

megengedi, s hogy találok valakit, ki nekem penzt

elölegez az utazás költségeinek és egy hónap óta

csinált adósságaimnak fedezésére . .

Ma mylord Robinsonnal, a magánpeosét öré

vel, ki a miniszteri шиш legjobb feje, s egyszers

mind legjobb szándékkal viseltetik 'a külországok

s ezeknek vallásbeli ügyeik iránt, -— emlék

iratomról szólván, kértem öt, mondaná meg öszin

tén, mily választ várhatok гей. Ó megvallotta. ne

Нет, hogy a tanácsban, hol emlékiratomat megvizs

galták, eszébe sem jött senkinek7 hogy felvilágo

sitást kivánhatnék a királynétól igéretére nézve, mi

szerìnt шага“: az éjszaki békéltetésbe жаба

fennséged érdekében . . A királyne', mondá. Ro

binson úr, szóba hozván az ерша béke ügyét.,

az illetö hatalmasságok követeì ad referendum vet
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ték a nyilatkozatot; s a királyné, ha akarná,

sem mondhatná meg jelenleg` mennyiben Гоша

fennséged érdekeit támogatni, szükséges lévén,

hogy elöbb az illetö fejdelmek valamennyien elfo

gadják a közbenjárást, aztán a congressus helyét

meghatározzák Stb. Robinson úr biztosított, hogy

fennséged számot tarthat, miszerint akkor тау! a

lehetöségig fogják fennséged kielógítését s a pro

testans vallás ügyét elömozdítani Ez a királyné va

lóságos szándéka, mondá.; s tudván ezt., idöveszte

getésvolna felvilágosítást sürgctnì, melyet kiìlönben

is aligha adnának.- S csakugyan kell hogy ilycsle

gyen а királyné szándéka, mìutz'm ogy becs'úletessé

géröl és vallásì buzgalmáról ismcretos úr biztosít

iránta. Ehhezképest, {иву látszik, nem voltam épen

szerencsétlen negotintìómbzm; de mivelhogy mind

ezekhez sok idö kellenc, s bizonytalzm lévén, hogy

Решай-е az éjszaki hatalmasságok а királyné köz

benjárását egyhamarjában elfogadni: a fennségcd

boldogságát óhajtozók nc'zetci s különösen az

enyéim azok тающий, melyckct. szerencsc'm volt

már több ízben fcnnségcdnek megírni; t i. jobb

volna, Magyarország szabadságai maradványaìnak

s ajövendönek megmentésére, megrngadni a csá.

szári felséggel чаш kiegyezkedésre a jelen alkalmat,

midön köteles таят; Magyarországban megkoro

náztatni s az ország szabadságait megerösíteni.

Említettem ezt mylord Robinsonnak, шедши

tatván neki, miszerint nem ok nélkül tehetni

fel kiegyezkedési hajlandóságot Anglia és Hol

' шт
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land szorgalmazására а császári udvarban, mely

nek maximái megváltoztak. Jobb alkalmat —

mondám ——— nem lehetne találni fennséged s а. reli

gio helyreállitására.; s védveìm következtében any

nyira meggyözödött a. királyné közbenjárásának

sziìkséges voltáról, hogy ke'rt, nyujtanék be й] em

lékiratot; ö pártolni Гоша. Siìkerült tehát. úgy hi

szem, rátéríteni а miniszteriumot negotiatióm fö

czéljára: а királyné bons отвез-Лей kieszközölni.

Fennségednek tisztcsséges üriìgyc lesz, ha helyes

nek свища, inditványokat tenui a, császári udvar

пай, те1упё1, а. külhatalmasságoktól támogatva,

nagyobb парадной tellct fel irántuk. Ezen újabb

lépés, mely fennséged ügycinck Латаю. elke

riìlhetlenül szükségcs, s а már felebb elöhozott oko

kon ШИН még az,hogy nem акт-ой gróf бананы,

ki tíz nap mulva clindúl innen, útban мышата,

kényszcrítenek még itt maradnom, erösen hivén,

hogy a parliament megnyitása elött kczemben lesz

nek végbeaidványaimra a. királyné határozatai. S

midön fennségcdhez indulandok, intézkedni f0

gok, поду а. békealkudozás mibenlétéröl folyton ér

tesítessem, s hogy idöröl idöre irhassak mylord Ro

binsonnak és а miniszteri tanács egyéb tagjainak,

ha fennséged kivánandjaMihelyest тазы: а királyné

вида/ватта az ügynek a császári начат-11:51 sz0r~

galmazására, elhatározni Гоша magát arra is, hogy

az Egyesiìlt Belga, Rendeket csatlakozásra felhívja,..

mi hollandi negotiatìómat, mely különben is а

jelennek foganatjától függ, könnyítendi. А békealk
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vásról részlctesen irtam folyó hó 24-én. Fcnnségcd

bizonyos lehet, hogy ezen iìgy el van (Юные, s

hogy a kik még a császárral sem всплывай, azok

а szerzödésben еду szóval sem emlékeznek mcg

fennségedröl. Egyébiránt Vetés итак erröl többet

kelltudnia. mint nekem, és sürgetnie az ügyet a

franczia начаты, mivel Párisban indítatott megI

а negotiatio . . . . ‘

November 28. Szombat. Папина.

(Klemßntnek камеи). ,Vettem october 30-án

és november lO-én Кем leveleit. Okoskodásaiban és

észrevételcibcn buzgalmának és ügycim iránti szo

kásos fìgyelmének bizonyságait látom ; de anélkül

hogy megvizsgálnám, ha, valósulhatnak-e hozzáve~

tései чаду sem, el vagyok tökélve öszves czélzatai

mat és igényeimet а közbéke-szcrzödésre Наша:

tani, olyképen, поду azon esctre` ha cz nem köt

tetnék meg most., bevárom a. conjuncturákat, mc

lyeket keletkeztethet az idö, hogy érdekeim foga

natositására visszatérjek. Azok, kik hiszik, hogy el

járásom hazám rövidségére van, теги semmìképen

sem akarok kiegyezkedni a. bécsi udvarral, nézetö

ket változtatják, meggondolván, йогу azon esetre,

ha visszatérnék Магды-отзывы, cgészen тешас

lenül, úgy szólván, s alávetésem által helyeselve

mindazt, a. mi ott töl'vények és szabadságok elle

nére történik: jövcndöre nem lehetne hasznomat

venni, midön szükség leszen oltalmazóra; s azon

ä?
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felül személyes biztosságomról sem lehetne szó, ha

l kedvem volna ezen nrak ve'leményéhez alkalmaz

kodni. Nem mehetek s nem akin'ok visszamenni, ha,

nemha падёт támogatására és saját magamnak bizto

i sításával. En nem vagyok fejedelemségemnek vagy

némihasonértéknek birtokában; s nem remélhet

ì vén, hogy akár az egyiket akár a másikat idegen.

I hatalmasság támasza nélkül elérjem : e végre bizo- l

‹ dalmamatFraneziaországba vetettemmiert biztosítva

l vagyok igéretei által, hogy követeìnek meg fogjahagyni érdekeim felkurolását az értekezleten.

Nem hogy rosz véleménynyel lennék Anglia mi- l

` nisztereinek eljárásáról irántmn. csaknem bizonyos- l

F sággal azt következtetem belöle, hogy milielyest l

l

ezen udvar s а 1'га11021а között meglesz az egyes

ség, az angol miniszterium nagyobb buzgósággal,

lmint kld most liiszi, fel fogja karolni mind azt, mit

Frannc'/,iaorszá_g`r szóba hozand ügyemben. l

Irtam Jablonski úrnnk, hogy nyujtson nekem

módot pénznek valtás nólkül kld. kezéhez juist-ata

s_ára. Három hóra fogok küldeni egyszerre. s gon

dom lesz, kldet mindig pontosan a. szüksógesekkel

ellátni. Folytassa hiradásait, és erösítsen meg azon

kedvezö véleményben, melylyel vagyok iránta.‘

November 30. Hetfö. Elbing.

(Sz. K. Á. naplo'ja). .,[ndultunk meg Elbingá

bnl tizenegy lóval delelött tíz óra tájbau Danczka

felé felséges urunkhoz. Ezen nap menti'mk három |

mélyf'öldet s háltunk meg egy vendégfogadóban.“ l

ee--и _e
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December 1. Kedd. Валет.

(Sz. K. Á. naplo'ja). „Hajnalban megindulván

innen,*) tizenegy óratájban értünk be délbenDancz

ka várasára, ki is Elbingához nyolcz öreg mélyföld.

А várason általmenvén, felséges urunk szállására.

а felsö hóstátra mentünk, holott is ebéd felctt ta

láltuk ö felségét. Elbingán innen egy mélyfóld

nyire, mentünk által а Regus vizén hidason, ki is

vagyon olyan mint a. Bodrog, de sebesebb; ismét.

más nap reggel idején mentünk által а Viszlán hi

dason, ki is Elbingához jó négy mélyföld. Itt a

тат, kétfelöl magos töltésekkel fel vagyon széle

sen töltve; holott a. Viszla fenytebben jár a lapály

nál7 a földszinénél úgy, hogy, ha az töltés nem tar

шва, az egész körülötte való tartományt clboríta.

ná. Ez a nagy töltés a. várasig tart.“

December 1. Кем. London.

(Ей/сбоями]: Klement). ,Mylord Robinsonnal

volt értekezödésem ниш emlékiratot nyujtottam Ъе,

kérvén a királynét, méltóztatnék gondoskodni az

eszközöliu'öl7 melyekkel a császáriudvart fennséged

del való egyezkedésre birhatnì; s hozzáadván mi

nél szabatosabb kifejezésekben, hogy miután lénye

ges dolog, épen a császár megérkezésének kedvezö

pillanatát használnuuk fel: ö felségének, a királyné

пай kegye annál nagyobb leszen, mennéihamarabb

*) A november 30-ka alalt említelt fogadóból.
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fogja vigasztaló nyilatkozatát kiadni; minden hala

dék kártékony lehetvén fcnnséged ügyére nézve.

A miniszter uraknál sem hagytam fel a segédszor

galmazással, s folytatom addiglan, míg emlékira

tomra, olyas választ fogtam venni, minöt fennséged

érdekei Штатный. Mult hó 28-án Buis úr jclentette

a királynénak, hogy а mély tisztelet, melylycl küldöi,

az Egyesült Belga Rendek, ö felsége iránta viseltet

nek, rábirta öket, miszerint megegyezésöket adjáka.

congressus tartásához . . . A osászári udvar kész

emlékiratot küldött itteni residensének, Hoffmann

urnak, melyben erélylyel nyilatkozik a be'ke ellen..

Mar többrendbeli leveleimben említettem az okokat,

miért вёл-Бей az angol minìszterium a. békekötést.

Kivánja ш a parliament, mely csa-k nagy ügygyel

bajjal teremthetné elö a szükséges tökéket; már

kilenczvenkilencz évre lévén kivetve a nemzetre az

adók. Fennséged érdekei azt kivánnák, hogyjárulná

пак bár a császári felség inditványához а szövetsé

ges hatalmasságok, тег: ezeknek jó alkalinuk volna

aztán, fennségednek elönyös békét szerezni; de azt

is bizonyosnak tartom, hogy . miután a osászári ud

тат jelenleg а legnagyobb zavarban van a con

gressus miatt, fennséged sajat kiegyezkedési in

ditványait is fogja meghallgatni, `jól tudváu, mi

szerint erös bizonyságokra van szüksóge, ha el

akarja hitetni a szövetségesekkel, hogy Ma

gyarországban lévö hadait fogja Francziaország

ellen kiìldeni. Engedje meg tehát fennséged, mon

danom, hogy`a császári начаты teenclö kisérletekre
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ajelen alkalmat kell felhasználni; e kisérleteket`

remélem,öporosz felsége is támogatandja; s nem

kétlem` hogy а királyné is legujabb emlékiratom ér

telmében süréettetni fogja e тат-душ: ö császári fel

ségénél, kinek millio oka. lehet fennségcdet- meg

hallgatni és szövetségeseit nem lázítani még erö

sebben magára. Én annyival is inkább szorgalma

zom a. királyné nyilatkozatát, mivel szükséges,

fennségedet minélelöbb élöszóval értesítenem több

rendbelì részletekröl, melyeket nem lehet papi

rosra bizni . . . Mylord Marlborough megér

kezvén tegnapelött, igen jól {свайный a királyné

által; mylord Robinson készül utazásához а con

,cgi-essusra.L

.December 1. Kedd. Versailles.

(Rákóczinak Brenner.) ,Fennséged elött 111111

tudva van, hogy chiffreim még nem érkezvén meg7

utasitásom tartalma ismeretlen elöttem. Remélem

azonban, hogy itt lesznek nem sokára, s idöm is

lesz elégséges, elkésziilnöm mindennel, mikorára

Vetés úr képessé fogott tenui, hogy счёт-110352111 az

ügyben. Neki7 mint értésemre adta, most nincsen

reménye, hogy az начат fennséged hátrálékait 1611—

zesse, noha ennek поп-вытащит szoritkozik ösz

szes ml'íködése. Én tehát szükségesnek láttam Torcy

ńrhoz fordulni mind a költségre mind a megbizatá.

somat*) illetö egyéb dolgokra nézve. A miniszter

*) Bákóczi érdekeit az utrechli congressuson картам.
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шпат kót pontból áll. Ö szólani fog a királylyal

l fennséged kivánságának mi módon létesitése iránt;

l s Ö nekem nem adhat pénzt, mig fennséged utasí

táSát nem veszi; nem rég ugyanis azt iratta néki

fennséged, hogy pénzét Danezkába. чёт-За. Ez még

nem baj magában vége; az ügy nem fog hátrama

radást szenvedni, feltéve, hogy fennséged méltóz

l tatik azonnal válaszolni; de ha meggondolom a.

mit Vetés ur mond, semmire sem tudom magamat

elhatározni.

Van szerencsém fennségedet ujra és ujra bizto

sítani, hogy részemröl nem fog tapasztalni sem l
hanyagságot sem késedelmet szolgálatában; és l

hogy csak is fennséged parancsai léptethetnek ki

visszavonúltságomból, mint mely illik olyas prada-_

tushoz, kinek összes vagyonát bukásában magával

sodorta az állam, söt mondhatom, összes lényét,

az еду lélek kivételével, mely a bécsi udvar da

czára megmentethetik mindig.

Ez oknál fogva, kegyelmcs агат, öszves sor

somat igen természetesen fennséged kezére bizom,

a mily öszinteséggel és naivsággal, oly hůséggel

és engedelmességgel egyszersmind, kérvén 11111221

tosan fennségedet: kövesse a. vele született jóság

szabályait és Isten tanácsát, engem vagy vissza

vonultságomban hagyván, тазу, ha úgy tetszik,

megerösitvén szándékomban ‚ fennségedet beesü

letesen és sükerrel szolgálni; de kerůltesse

ki velem а boszantó középutat, melyen tökélet

len, hézagos eljárás által nem fognám jól szolgál- i

ж- “ - »__-_ee
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ì hatni fennségedet, s más részröl mégis minden ha.~

szon nélkül gátoltatnám tervemben, kellemes visz

szavonultságban tölteni életemet.

Ezen terv,kegyelmes uram, abban áll, hogy

idömulasztás nélkiìl elökészítsem magamat egy

ajövö évben elfoglalandó theologiai tanszékre; olya

tén tiszt ez7 melyben eljárhatniok nálamnál sokkal

jelesebb {'érÍìak` dicsöségöknck tartják; példa гей, l

legujabban, abbé de Monaco, a hasonnevü sou

verain fejdelemnek fia. De mivelhogy ilyes tiszt i

szorgalmat, èiökésziìleteket és visszavonult életet

‘i kiván, mint а kinevezés feltételeit, ennélfogva nem

i fér meg a követséggel. ›

 

l A boszantó középút, melytöl tartok, ez volna: `

„netalántán elküldjenek игуан, valami költséget 4

i adván, de, valamìnt Olaszországban cselekedtek,

i akker hagyjanak e1 , т1110г legjobban kivántntni

t fog, hogy чаду ottan légyek, чаду tovább is men- ‘

‘l jek, oda., hol fölségednek még jóakarói vannak. На

1 m'indenben kedvek szerént járok, talán nem lész

hasznára. fölségednek; ha. nem cselekszem,benn 1

hadnak. Azonkivül7 ha. király és delfinusnál nem |

insinuálom magamat, Vctés uramtól függök, ki hir

1 telenkedni szokott; confusio lészen. Szavaimnak

miképen higyjenek levél nélkül ?“’°‘) Ez volnaI tehát

*) A „невидима — — nélkül“ passus тащат! van foga!

mazva a különben franczia Ievélben; ан jelzi 111 is, mint

másut, а „—“.
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oly középút, mely háborgatna magányomban s me

lyen fennségednek nem lehetnék hasznára.

Ha ellenben fennséged parancsolja, hogy sü

kerrel szolgáljam, méltóztassék, kérem, ahhoz az

eszközöket oly kegyelmességgel engedélyezni,

minő szabadsággal és bizodalommal indítványoz

tatnak általam. «

Ügy látszik nekem, kegyelmes uram, hogy

három dologra van szükségem. Az első: nem zavar

tatni, s nem contrecarríroztatni senki által. Vetés

úr jelenleg egy emlékiratot akar benyujtani a ki

rálynak s a dauphinnek: fennséged méltó bizalmat

lanságáról (mint mondja) az oltalom folytatására

nézve; továbbá: a {izetés felfüggesztéséről; a szer

ződésről, mely állítólag Rákóczi György fejedelem

s Francziaország közt létezett; arról, hogy mit

mondtak nehány franczia miniszterek fennséged

kisebbségére; arról, hogy a király nem nyilatkoz

tatja ki, vajjon mit akar fennségedért tenni; a fel

tételekről, melyek alatt fennséged kész békére

lépni, s viszont azokról, melyek alatt nem kész; és

még több egyéb dolgokról; — mind ezt pedig egye

nesen fennséged nevében e szavakkal: az én uram

kinyilatkoztatja sat. sat.; anélkül hogy fennséged

жатый tudná, melyek utasításom chiffreiben fog

lalvák. Ő Spanyolországba is kíván menni.

A második dolog, melyre szükségem van:

„Királ és delphinusnak szóló leveleim ha volnának,

hogy ezen dolgot recommendálhatnám Torcy uram

directiója és instructiója szerént, mindenek tudtára
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lévén ö nagyságának“, anélkül hogy Vetés urtól

fiìggjek, kinek eszméihez nlkalmazkodnom 11610105

ségem sértésével járna.

А harmadik: a. költség. Ha fennséged azt

ezentúl meg ukarja kíméleni, nem kivántatik egyéb,

mint azon kegyessége, melyröl legújabb levelében

biztosított. 111 mindennapi dolog, egyszerüjavadal

makkal (melyek а politikai szolgálattételeket nem

ellenzik) látni el а ranggalbíró egyháziakat, még

olyasokat is, kik nem hivatkozhatnak hůséges szol

gálataikra; régi szokás; a nemesség megélésének

egyik eszköze. Az én családom Magyarországban

új, de Németországban igen régi; itt a. паду káptala.

nokban több kanonok az én nevemet viselte,

mint velem поведу Származásu; s ha fennséged

hajlandó lesz, készséges szolgálataimat is némileg

érvényesíteni: nem kétlem, hogy e jogczímek, ha

еду nagylelkü és méltányos király elött a mér

legre vettetnek, nekem mindennapi kenyere

met biztosítani fogják; s én óhajtom, Вову ez eset

ben jövedelmeim úgy tekintessenek, mintha azokat

közvetlenül fennséged adná nekem; ugyanis, örö

mest fogom ama. jövedelmek fogytáig szolgálni,

anélkül hogy {izetést kivánnék fennségedtöl. Ha

biztosítatom, hogy némi javadalom, megüresültével

mindenesetre nekem jut, már most is hitelbe kap

nék oly öszletet, melyböl megélhetnék, s melynek

segédével megnyithatnám můködésemet.

Könyörgök fennségednek, méltóztassék ne

kem elhinni, ha mondom, hogy mihelyest vég
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szükség чаду betegség esetében magamat biztosí

tottnak tudom, (gyalázatba és végnyomoruságba

merülhetvén а beesületes ember, ha ilyetén esetek

re nincsen biztosítva) nem habozom, öszves jöve

delmemet fennséged szolgálatára. szentelni. На

nem taztózkodtam, magamat az orgyilkosok törei

nek kitenni oly cselekedetek által, melyek Len

gyel-, Porosz- és Olaszországok tudomására 511101

tak : рёп2еше1 még kevésbé fogom kíméleni, érde

kemben is állván, hírnevem öregbülésével is járván,

hogy fennséged szándékait süker koronázza; de ki

vált azért, mert öszinte vágyam, látni az igazság,

látni a. magasztos érdem diadalát. Fennséged emlé

kezete a tisztelet, veneratio, engedelmesség és 116

dolat hůséges érzelmeivel , mél-yen szivembe

vésve marad mindétig. U. I. Dabsak úr in

nen Lengyelországba megyen; sokáig beszélt a

(bajor) választó fejedelem ö fennségével, midön

Namuron átutazott; szerencséje lesz, fennségednél

tisztelkedni. „Jó volna., fölségcs uram, ha innéd el

menvén (Utrechtbe) vagy akármely más alkalma

tossággal, adhatnék annak az fölséges úrnak egy

levelet, recommendálván az dolgokat.“

December 1 Kedd Páris.

(XIV. [ми/081102 amle'kirat темы). ,Sire A bé

kealkvás megujulása alkalinnl szolgál, legkeresztyé

nebb felségednek teljes alázattal emlékezetébe jut

tatnom az oltalmat,melyröl Erdély fennse'ges fejedel
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mét biztosítani méltóztatott. Az ő sorsa olyas, hogy

a mely mértékben félnie kell ellenei dühétől, azon

mértékben remélenie kell felséged oltalmától. Isten

mentse őt attól, sire, hogy kegyelmességét kétség

be vonja; de vannak észrevételei egynémely

jelenségekre melyek őt amaz oltalom folytatására

nézve aggasztják.

Találkoztak felséged miniszterei között, kik

még akkor is, midőn ezen fejedelem ügyei jó kar

ban állottak, róla szóltukban mondogatták, hogy a

nagy fejdelmek érdeke, midőn háborúban állanak

egymással, azt kívánja, miszerint az egyik a másik

nak alattvalóit fellázítsa; de ha kiegyezkednek, ak

kor meg” az áll érdekökben, hogy igen óvatosan tá

mogassák az általuk fellázitottakat, mert ez kölcsö

nösen érzékeny kárukra fordúlhatna. Azt akarták

mondani, úgy látszik: hogy felséged a fejedelmet

csak úgy tekinti, mint az ausztriai ház egyik fellá

zadt alattvalóját, kinek nem szabad hogy más né

zetei, érdekei legyenek, mint azok, melyeket felsé

ged neki engedélyezni méltóztatotik a. részéről esz

közölt diversióért. Maga felséged is helyeselni lát

szott minisztereinek eljárását azáltal, hogy ama lé

pés óta, melyet e fejedelem 1707-ben Ónodon,hogy

felséged kegyeiben részesülhessen, —— merem mon

dani, —— felséged tanácsára tőn, már szóba sem

akarta hozatni azon formális szerződést, melynek

megkötése állítólag csak azért halasztatott el előbb,

mivel a szövetkezett rendek még nem mondottanak

ellen az ausztriai ház királyságának. Es mióta sze
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rencsétlenségek érték öfennségét, felséged minisz- `

} teriuma arról tanakodván: ha kell-e kifìzetni vagy

nem, a fejedelem segédpénzének hátrálékjait, azt

végezte,}1ogy nem, még pcdig жоп egyetlenegy ok

nálfogva,mivel nem létezvén fclséged Кбит és Кбит

semmi szerzödés, melynek alapján a felséged által

neki adományozott pénz scgédpénznek czímeztet

hetnék, az аза]: kegypénznek tekintethetö, melyet

1 felséged, tetszése' szerint, folytathat чаду nem,

E anélkiìl поду ö panaszt emelhetne miatta.

l Ezen három jelenség, sire, méltán aggodal

mat keletkeztetetta fejedelemben, hogy érdekei

azouképen mint a multbam7 úgy a. békekötés alkal

mával sem Говна]: tckintetbe vétetni; söt напев meg

feledkezésröl tartania is van oka.

De ö mindazáltal felséged lábaihoz borúl,

mint született szövetségese, azon oltalom alapján,

melyröl Francziaország az ö бигуди, Rákóczi

Györgyöt, biztosltotta, mely oltalomnak atyáról

Нага kell vala. szállania живёт, mig Erdélynek e

házból lesz fejdelme; lábaihoz borúl, mint az,

kit felséged Erdély fejdelmének ismert; mint

az, ki felségednek levelekben és követek ál

tal ismételt biztositásai iránt oly bizodalommal

„звенит, hogy azokat kész volt elejébe termi bár

mely formális szerzödésnek; mint az, végre, ki тёёГ

most is öszves reménységét a királyok legnagyob

bikánaknagylelküségébe és kcgyességébe helyezi;

miért is alázatosan elejébe tertjesztek {те nehány

\ роты, melyek az ö érdekeire vonatkozuak, s me
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lyeknek felséged követei által támogattatását kéri.

fennsége jól tudja7 sire, hogy az ausztriai

ház öt fellázadt alattvalójának tekintvén, kérni

fogja felségedet, ne avatkoznék a. ház iìgyeibe;

de a. fejedelem tekintetbe kéri vétctni felséged ál

tal, hogy 6 sem nem malecontcntus sem nem revol

táló alattvaló, hanem szabad fejdelem és fclséged

szövetségese, ki sajátmaga és hazája védelmére fo

8011 fegyert; 3 hogy tehát mind felséged dicsösége

mind 6 fennségének érdekei паду csorbát szenved

nek, ha. megengedtetik, hogy fellázadt alattvaló

gyanánt tekintessék. Aztán 6 fennsége kész inkább

a leggyászosabb számkivetésben meghalni, 1111111

lemondani a souverainitás méltóságáról, melyet

egy Szabad fejcdelemség rendei ununimi voto adta~

nak meg neki. Magyarország koronájaJ 311111156

szágaina-k visszaadatását nem elégli, hanem hozzá

illö más elönyöket is követel а császártól. Mert

azonkivül, hogy azokat nem fogja élvezlietni, ha

nem fogad el egyszersmind némi amnistiát, 3 ha.

nem hagy fel a ragaszkod¿nasal7 melylyel felséged

iránt akar viseltetni, mig él: inkább meg akar halni,

mint еду magánzó állapotára jutni . . . . .

Ö fennsége kéri az Úristent, 1108)у tartsa meg

fclségedet, hogy áldja. meg hosszas boldogszíggal.c

(A legkeresztyénebb királynak Erdély fenn

séges fejedelme részéröl avégett bemutatott pon

tok, hogy a. közbéke-congressus elejébe terjesztes

senek.) I. Erdélyország helyeztessék vissza szabad
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fejedelemválasztási jogaiba, melyektöla néhai Leo

pold 0553261- között egy részröl, és Араб Mihály

fejedelem s а rendek közt más részröl 1686-ban

kötött szerzödés hetedik czikkelyének ellenére meg

fosztatott. A czikkely igy hangzik: Erdély törvé

nyes fejedelme Apaû Mihály úr semmiképen sem

fog háborgattatni, valaminthogy flaurának , szìntén

Apafi Mihálynak már megtörtént választását is ér

vényesnek, helyesnek ismeri ö felsége; kettejök

—— reméljük - késö halála után pedig Erdély ren

deit illesse a szabad választás, jogaikhoz képest.

II. Miután a. császári felség _s az erdélyi fejede

lem közt megalakult e szövetség és szerzödés alap

ján a fejedelmek szabad választása. meg’ helyre ál

lítatott Erdélyben: а fennséges úrnak а. rendek

által törvényes fejedelemmé és souverainné lett

megválasztása, helyesnek és törvényesnek 1311101

tessék, a fejedelemség birtokába is iktattatván ö

fennsége. III. A császári felség mindazon magyar

urakat és nemeseket, kik szabaditékaik helyreálli

tására szövetkeztek, visszaiktatjajószágaikba, rang

jaikba, tiszteikbe és méltóságaikba., valamint eze

ket összeszövetkezésök elött birták vala‘

December 1. Kedd.`Páris.

(Vete's ещё/тат a Марши/ша). ,Fennséges ur!

Oenli nostri ad te convertuntur, domine, spes no

stra et refugium nostrum, így könyörög alázatosan

Erdély fennséges fejedelme te fennségednek,hogy öt
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oltalma alzi venni méltóztussék,kivált ajclcn conjunc

turákban, midön véglegcs Найдя-шато]: hozatnak Eu

: rópa вошёл-(31.6 nem biztosíthatja magát sem hatalma

` sabban sem sükeresebben ellenségei, söt még azon

félelme elöl is, melyet az általam ma reggel a ki

rálynak kézbesített emlékiratban годик reflexiók

шпане}; fel benne, mint ha fennséged lábaihoz

borúl, könyörögvén alázatosan , méltóztnssék ‘

бъ oltalmazni mind elleneinek dühe mind pedig `

azok elöl is, kik szeretnék a királyt ama ke- 1

gyes biztositásainak végrehajtásától eltérítenì, me

lyeket ö felsége neki levelei és kövctei áltzil adni ‘

ä . àl@

1

i

i

méltóztatott.

Ö fennsége meggondolta az‘o_n körülménye- ‚

ket, melyek a királyt netalán даты fogják, hogy i

absolut ига, legyen azok sorsának, kik szerencsések

voltak öt e háborúbzm szolgálhatni. De a fejedelem

1 egyszersmind erösen van meggyözödve, hogy mihe

lycst а király аи ffngol koronát külön érdekei és con

. venientiái iránt ki Гоша elégíteni, Nagybritannia

királynéja. oly szorosan fog ö felsége szándékához, а

békének а többi szövetségesekkel is megköttetéséhez

csatlakozni, hogy azon esetre, ha nem tágít véden- к

czei oltalmában а király, elvégre is kénytelen lesz

a császár, nekik teljes elégtételt adni; bizonyosnál

bizonyosabb lévén, hogy megalakulván ö felsége

és Anglia között a béke, az Egyesült Belga Rendek

sem Родник késni a. magok békéjének megköté

sével . . .

S mi több, én biztosan állithatom, hogy An

же ~ 45
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glia. királynéja. s a hollandiak nagyobb hajlammal

viseltetnek ö fennsége, mint а királynak bár mely

szövetségese iránt, még pedig az állitólag reformált

hitvallás tekintetéböl, mely t. i. csakhamar egészen

elenyésztetnék Magyarországon és Erdélyben, ha.

ezeknek korlátlan urok таты! а császár. Látván te

hát, hogy ninos más mód e hìtvallás fenntartására,

mint fejedelmet vetni Erdélybe: е kén hatalmasság

fogadást Фен: а fejedelemnek, hogy Ы; támogatand

дан ö felségét törekvéseiben, neki, Rákóczinak,

szerezni meg ama fejedelemséget; hogy örömmel

fogják а fejedelemválasztás szabadságát Erdélyben

helyreállítva шт, helyeselvén a. rendeknek ö fenn

ségére esett választását. Poroszország királya szint

azonképen biztosított bennünket, s a hannoveri

választó fejedelem is beléegyezett, hogy követeì

Poroszországéihoz járuljanak szorgalmazásukkal,

miszerint a császár öszves jogaikba és szabaditéka

"фа köteleztessék visszaállítani a?? erdélyieket.

Okom van hinni, hogy oly áhítatos és katho

Шиш fejcdelem, minö fennséged, свай kelletlenül tá

mogathat oly ügyet, mely az eretnekséget elömozdít

hatná; de szerencsém van alázatosan elöterjeszteni,

hogy ö fennsége, ki Erdély @rónllsát elfoglalandja,

igen katholikus fejedelem lévén, a lehetöségig fog

а, római katholikus hitvallás meggyökcrezésére ,türe

kedni; s én elöre látom, hogy szelídsége, 131123636

ga, áhitatossága és kedves modora inkább fogják

virágoztatni az igaz vallást Erdélyben, mint az erö

szak`r melyet Ausztria, az eretnekség ellen foganatba
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vehetne; s hogy épen а szabad feJedelemválasztás ‘

helyreállitása, ha t. i. ö fennségéé fenntartatik, az

Гоша nyakát szegni az eretnekségnek Erdélyben.

Felesleges volna még elöterjesztenem az elö

nyöket, melyek ö fennségének Erdélyben uralko

dásából Francziaországra fognak háramlani; azok

teljesen ismeretesek fennséged elött . . . ‘

December 4. Péntek. ваш.

(Ráko'czinak Brenner). ,Vettem fennséged leve

Мг, melyet november 17-én méltóztatott nekem El

bingböl irni, a chiífrek kulcsával együtt, utasításom

s a 28-án kelt levél megfejtésére . . . Неву ‚а ki

rály elébe terheszthessem‘ az elejébe terjesztendö

Нес, méltóztassék nekem ö felségéhez szóló levelet

küldeni, a korábbinak шаг rég щам kelete lévén,

t. i. 1710. augustus 16-dika. Szükséges azonkivül,

miszerint fennséged kérje meg Torcy urat, hogy

engem mintegy az audientiák birtokaba helyezzen,

mert szabályszerüleg свай а characterizált követek

nek van audientiájok; a többiek en passant

adván ас leveleiket;7 mikor nincsen alkalom, beszéd

re, elöterjesztésre . . ‘

December 5. Szombat. Páris.

(Ráko'cza'nah Brenner). . . . . . ,Némi Válasz, me

lyet nekem Torcy ur, midön végizben az начат-11:11

valék, adott, kapcsolatban azzal, mit szintaz nap

am» e
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l beszélgetés közben mondott, máris világot vett ar

l ra, mit utasításának végszakaszában tudni kíván

l fennséged. „Elíg az, hogy úgy is el nem hagyja,“

hanem pulsate et aperietur.

i Vetés úr kért, írjam meg fennségednek,

i hogy ő a bajor választó fejedelemnél ezredesi állomá

sát ismét el akarná foglalni, de azáltal nem kíván l

W fennséged szolgálatából kilépni. Zavarban van,

l úgy látom. Egynémelyek nem rég nemességét és

l czímeit kétségbevonták; a kettős házasság hire

i szintén kezd terjedni. „Az főminiszter pedig min

den alkalmatosságban tőti boszuságát rajta; noha i

politikus ember, mindazonaltal ilyen szókkal beszél W

' ő kegyelmének: kitetszik, klddel az ura nem gon- i

dol, nám, királynak kld hire nélkül irt.“ S ő mégis

l kérte, ima fennségednek üzetésciránt. А boszuság,

' l hogy a pénzkezelés nem bízatott rá, s a gonosz

r hírek, melyek róla keringenek, azt tanácsolják neki,

hogy ismét az elector szolgálatába lépjen, hol

l mindenfélét fog megkisérteni. Én utasításai

i mat nem közlöm vele. Nem ismerem pénzviszonyait;

I

sokat panaszkodik. Szeretném, ha ő elégedettebb

volna, fennséged meg’ általa jobban szolgálva.“ ч

December 5. Szombat. ваш.

(Rákóczinak Brenner). Kötelességemnek tar

, torn7 fennségedet alázatosan értesíteni, hogy az

L udvar a szóban forgó negotiatióhoz, fennséged kö

‘ vetének az utrechti congressuson müködéséhez,
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semmi rendkívüli pénzsegélylyel nem fog járulni ;

Torcy úr világos szavakkal nyilatkozott eziránt,

Í mondván nekem, hogy a mit fennséged e czélra

| szán, az a, most utalványozott ötvenezer frankból

l fog levonatni. Vetés úr állítólag még azt is hallotta

a mondott minisztertől, hogy ő e pénzt csak akkor

l fogja. kézhez küldeni,ha eleve fennséged régiebb

i rendeleteinek elégtétetett. Először is, bizonyostizenhárom ezer németországi forinton leszen a sor.

mint Vetés úr hiszi, kinek saját követelései tizen

nyolczezer tallérral mennek, még adrágakövek is

negyvenezer frank erejéig lévén elzálogosítva, . . .‘

December 6. Vasárnap. Páris

(яд/каста]: Vetés). ,Utolsó kedden kihallga

tásom volt a. királynál s a dauphinnál; jövő postán

l szerencsém lesz, fennségednek elküldeni az emlék

iratokat, melyeket mindkettőjüknek bényujtottam, Р

valamint a min iszterium által reájok adott felelete

ket is. Az Egyesült Belga Rendek útlevelei a ki- k

rály követei számára még nem érkeztek meg. Az l

angol hírek folytonosanjók... Abbé Brenner úr mostis csak azon feltétel alatt akar Utrechtbe menni, ha. l

a. kiraly őt oltalmába veszi; sőt épen naturalizáltatni 1

1 kíván, (francziának ismertetni,) annyira. fél a császár l

l követeitől. De az udvar nem szándékozik öt a ki

rály emberéül nyilvánítani, mint ő kegyelme ki

vánja; én meg” mondtam neki, hogy naturalizálta- '

tása nincsen fennséged érdekében. Tudom, hogy a
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általa. más czélokat kiván elérni; de ez nem az én

dolgoixi.‘

December 6. Vasarnap. Nerajon.

(Ед/кбайт]: Bercse'nyí). „Danczkárul 21. no

vembris irott levelét felségednek alázatosan ve

szem. Úgy látom, `361 praevideálta vala fölséged az

durni*) majesztásnak complementumát; kiben con

sideratióra valónak itélem lenni, ha felséged mel

löl akar-e formaliter megszökni чаду penig maga

tudatlansága mellöl? Mert mosh az török békesség

nek bizontalansága, az {тёмной traktája és az Ku

rakin expeditiója között, Augustusba való diffi

deiitiája megbóditotta eszét, nem гидом mit 32612.

ni; impar consiliis, sibi non витой, és igy ШИН;

akart nyerni hac durna politica.. Tudom én azt jól,

hogy bár свай eztet mondotta volna, fölségednek

elég lett volna et pro nunc bene sperare `размазав,

de talám törvén nálok, az ki nem tud mit, ne szól

jon az semmit.

Nagy dolognak tartom mindazáltal, hogy ke

zire merte venni az czárné az dolgot, s magy bizo

дышат van hozzá, Ьоё‘)7 legalább cum majori fun

damento fogja. fölséged kitanulhatni, ha игуан van-e

függesztett elméje az сайтам, vagy pedig ventu

rapitur. Ат gondolom én, van az fátumnak is

esszköze7 mint fogója. s pörölye az kovácsnak; ke

*) Úgy Шиш, némi gńnyos epithetuma a czárnak.
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mény „шиш viszen паду tůznél véghez az pöröly

az kovács kezében; ennek kovácsa az Гагат. Utut

sit, l'ölséges uram, megvallom, non ut bonum sed

ut necessarium considerandum habeo legalább

magam részirül, mert hol remélllessem, ut; vel ca

put reclinare possim. Már nem gondolkozom má

sokrul7 hanem fölséged udvarában megmaradt hivek

rül. Most is az szegény cavalir uraimék*) hozzám

küldték tisztjeket; 6k egyátaljában свай allandók akar

пак maradni, s készek elmenniMoszkvában, az hová.

ugyan тёл- elküldtem Henter uramat magam embere

immel az kvártélyok kézhezvétclire ; s megirtam Kru

csai uramnak, ha. lehetne az költséggel, megvárni

Benkovicsot,kit postán küldtem fölségedhez, s падёт

Henter tudósítását is. lIgen jó volna, hogy fölséged

absolute parancsolliatna irántok; de ha nem lehet,

inintsem azt is költsék е1‚ az kivel el kellene men

niek az kvártélyban, inkább `)avallom (minthogy

Krucsai uram и] esztendönél tovább nem biztatja

az udvart Мчат az cavalirokat) inkább azon heti

pénzeket adja kczekben ; а22а1 menjenek kedvek

szerént az kvártélyban, és kinek дыши, mente,

köpönyög s az mi kell, szerezzen magának.

Forgács uramnak most veszem levelét, Щи,

hogy Bártfárul készülnek гей. az némctek; kéri az

nagyheütmant, parancsoljon oltalmárul ; s kérdi tö

lem, mikor megyek Moszkvában, mivel már elmen

*) Az úgynevezett „nemes остриём“, nákóczi testörhadát

érti.

14‘
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î tek az hadak is. Az mint hallom, Anta1*) és Csáky Mi

hály uraimékkal egyet айва-пай érteni s elhiszem

Károly jövetelit várják; még ugyan ninos ида

szom tölök.

Magam iránt penig7 felséges игат, megval

10m> nem tudom mit irnom, mert ha lehet, elvárom

Henterék tudósítását. . . . Most az паду heütman

kéretlen mutatá generositását, еду majorját adta

ajándékon, itt Premislaunál tengek az mig lehet }

meliora sperando ex incomprehensibili providentia.

divina. Az muszka megyen s аи tatár gyün, azt

mondja. Laczkó*) iránt фатой kegyelmességétfölségednek alázatosan köszönöm, én ugyan nem 1

‘ tehetek márjól vele,ha. свай felséged, kegyelmes

atyja. nem lesz, pessime valebit. Én azonban sicut l

eram in principio et nunc et Semper változhatatla

núl, szakadhatatlanúl maradok felségednek 411529.

tos hiv szolgája. gróf Bercsényi Miklós.“

December 8. Kedd. Палаш.

(Sz. lf. Á. патом). „Az német liberiát vettük

fel hárman Danczkzin7 az asztalnok Kálnoki Miha',1y7 ‘

Török Zsigmond és én.“ f

 

*) Eszterhńzy Antal.

n) Пап, Lászlót érti.

s@ e» e@ 
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December 9. Szerda. Danczka.

(Klementnek каждом.) ,Küldök Jablonski úr

nak ИНЫМ: kilenczszáz tallérról kld számára. . . Ki

mélje a lehetöségig e pénzt; ügyeim jelen 511636.

Ьап száz oka lehet, költekedéstöl ovakodnia; én

könnyen jöhetek, bár mint resteljem, oly állapotba.,

melyben nem lesz módomban, kldnek segédet о1у

gyorsan küldeni, mint szükségeltetnék. Az igért

száztallérnyi havidíjra. mindazáltal számot tarthat.

Minapi levelemböl látni Тов-ш, mint vélekszem az

angolokról hozzámvaló visszonyaikra nézve; s На

könnyen megitélhetì, miszerint híba volna reméle

nem, hogy ök mellettem fognak nyilatkozni, mielött

Francziaország, melybe még mindig bizodalmamat

чешет, öket sürgetései мы rábirja. Ежи, nekem

közelnek látszó conjunctura bekövetkezéséig foly

tassa kld eljárását rendcleteimhez képest.‘

December 10. стать Páris

(Rdkóczìnak Мёд). ,Van szerencsém ezzel

fennséged kezeihez küldeni az emlékiratokat, me

lyekct e hó elsején а. királynak s a dauphinnak bé

шпинат vala. Tudom, hogy a. miniszteri tanács

elébe terjesztettek; de свай nehány nap тина

fogom megtudhatni s majdan fennségednek hü

ségesen bejelenthetni az eredményt.‘
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December 11. Péntek. Вадика.

(Vay Ádámnak Rákóczi). „Jóllehet mindeddig

kívántam volna kldet circumstantialiter tudósíta

nom, miben legyenek dolgaink, de clavis nélkül

irni nem mervén, Pápai maga levele által eszem

ben Змий, hogy nála lehet nz régi konstantinápoli

clávisa, melyen iratom ezen levelemet; és mivel 1113

ségében nem kételkedhetem, ugyan maga meg is

fordíthatja.

Úgy látom, a czár iránt való opiniómban

meg nem csalattattam, mert ha kld sokszori discur

susimra és Bercsényi úrral való disputatióinkra re

flectálja magát, vele kezdett munkámot inkább

azért kívántam végig űzni, hogy semmit el ne mu

lassak, mintsem seg-edelme bizodalmában; 1113026

somnak is inkább az vala vége, hogy az más kirá

lyok udvarahoz közelebb eshessem. Remélettem

ugyan, hogy jelen fogok lehetni azon az conferen

пап. az melyet az czár az alleátusival kíván tartani;

de mivel azokkal maga is az czár szemben nem

volt7 magában elolvadott reménségem, s arra fi

gyelmeztem, hogy visszatérvén az czár , el ne sza

laszszam. Mely végre fordultam azért Elbingában

hozzá, de szokása szerint naprul napra halasztván

az conferentiát, az midőn valamire resolválni nem

akar : minden dolgaimat irresolute hagyván, elment

Peterburgban; s minden cselekedetibül jól által

láthattam, mely kevés igyekezeti és szándéka le

gyen, hogy érettem csak legkissebbet is cseleked
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Зак. Melyre nézve méltónak sem láttam, hogy vele

küldendö emberemre költséget tegyek; se lelkiis

meretem ап'а nem vezérelhet7 hogy akárkinek is

kltek közzůl javalljam az kioviai sétálást,*) {иву соп

siderálván ezen monarkát, mintha soha. nem is is

mertem volna. Nem tulajdonitom mindazonáltal

annyira malitiának cselekedetit7 mint miniszteriu

ma értetlenségének.és innata. sorditiesének; mert

bizonyára, ha eszek lett volna, ezen mostani con

juncturákban, az midön tudnillik az universalis bé

késség тащишь, félben hatte volna hajókázását;

de az értetlenség okozván irresolutióját, minden

dolgaiban habozónak és félénknek tapasztoltam

lenni. `

Mivel már ittlétemtül fogvást jobban kinyi

latkozott az universalis békességnek „Мифа, az

mely az franczia. király részérül az anglusokkal

csakhamar az utolsó császár halála man kezdödött`

s igen homályosan és bizontalanúl még Кишмиш

létemben megsajditottam vala az külsö udvaroknál

lévö embereim által: elmémet агга Гогдйюыатфоёу

az Шва! exoperálhassuk boldogulásunkat. Azt gon

докажи, hogy nagyobb difíicultások fognak occur

rálni Carolus eleotiójában, de minden “шов reprae

sentatióim haszontalanok valának, és az választása.

meglön, elannyira, hogy mind az prussiai udvar7

*) V. ö. jelen munka 5-ik Inpjával. az ukrainai letelepedésrôl

szóló ровна]. A kiewi vajrlaság Ukrainának Oroszor

szághoz a tizenheledik század végën kerûlt része.

*___-_ââ
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mind az angliai királyné, {жду Augustus is csak az

l submissiót svadeálják, nyomorút hazánkat úgy

1 mint fegyverrel nyert országot considerálván; csak

cgyedül az francziakirály táplál reménséggel és as

‘ securatióval, hogy ezen traktának alkalxnatosságával,

i dolgaimat mint sajátdolgait kivánja, kezére venni; s

i eczersmind végsö resolutiómat Митю tudni. S ez

i vala oka,hogy minap klmetektül opiniót kértem vala ;

de úgy Миш Bercsényi úr levelcibül, hogy azt ‘

‘ véli felölem, hogy grácziakérésre akarok lépni. Az- x

i alatt is mindazonáltal a franczia. udvarhoz resolu- l

tiómat mcgírtam, hogy ha Нищий szabadsága legi

tima dieta мы нет stubiliáltatik,fejedelemségem

avagy ae/quivalens nem гиацинт, készebb vagyok

i protectiója ада“ hazámon kivül bujdosnom, mint- i

sem nemzetem rabságának consentiálnom. Ha pe- ‘

i dig minden reménség felöl az békesség нимфа.‘ felbomlanék, suppeditáltam modalitàsokat.v шаг: i

melyek мы pénzbeli fundusokat suppeditálván, le

hetne ujra kezdeni az hadakozást; fulciáltatik ге

i ménségem амид, hog-y az franczia. király már az i

anglusokkal megegyezvén7 az békesség traktájában

praescribálui fog, теге még eddig is ki nem афиш

volna. az passust а franczia. plenipotentiariusoknak l

az hollandusok, hogy ha nem decla-rálta volna. az

királyué, йогу nálok nélkül végzi uz })ékességet,ha \

differálják. Az is чаю, hogy ezen alkalmatossággal

‘ az austriai ház successiója felöl is végczni akarnak,

` hogy, ha Carolus cleficiálni találna, halála и] hada

Кощей пе okozzon Es kétségkivülvaló доменам ‘

ef е ŕ #a
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жмот, hogy az franczia. király oly szivesen Мчал

ván dolgainkat promoveálni, az mint гадить, mind

i azokkal erösítetni fog,akik hamarább békéllenek;

ha penig az austriai ház és az Imperium csakugyan

continuálják az hadakozást, nem lehet kételkednì

benne, hogy7 az {тушей clállván, szerencsés ha

dakozása ne légycn az francziának, és idövel is

helyre ne álljanak dolgaink.

Ezek valának okai, a miért eddig directe Ca

rolushoz nem f'olyamodtam; az prussiai udvar által

mindazonáltal actyuuliter tapogatom maga és az

д udvara elméjét irántunk. A mi addig való subsisten- i

i tiánkat Шей, még Isten ezen az uton чаю boldogn

lásunkat felvirasztja, мс már én pro statu nostro

i exulanti magamra vállalom, csakidején tudósítson

ш, mennyire szabtátok hónaponkint идут-стай.

Mivel penig` ezckbül általláthatja. на, hogy remél

д hetö boldogulásunk nem az bujdosókштат függ:

az könnyebb subsistentia kedvéért az nemes com

pániabelieknek nem ellenzeném elmeneteleket fe

bruárius havának eltelése ищи, noha senkit magam- .

tul eli'izni nem Мишей, se senki szerencsétlensé

gének oka lenni. Kormányozza. azéri: kld. ezszerint I
intentiómat februáriusig, mindazonáltal ne pmeci- i

i pitálja, mivel ШИНЕ alkalmasint mind ezt meg Тощий 1

'l látni, mit obtineálhatunk, mind :mt7 ha az hadako- ‘

1 záshoz keiletik-e készülnünk7 avagy bujdosó nyu- i

è godalomban várnunk [sten kegyelmét.

Ezen Universalis békesség танцах-а. nézve

haszontalannak tartom az Pápai projectumát is az y

ЁЁ“ ‚`;‚ riff/f ŕ ' Ñuń` »Mgg
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török negotiatio iránt, az ki kétségkìvül annak ki

menetelitül várván úgy is, свай haszontalan kötség'

gel изгибающий. embereinket; gondom lesz mind

azonáltal гида, hogy актам; is az franczia által re

paráljam a Portát.

Az mi шаг az Швей securitását Шей, akár

mcnnyit morogjon az lengyel, de nem hitethetem

el magammal, hogy свай az kijoviai palatinus ha

daitul, а wrök belé nem elegyedvén, bántódása le

hcssen klteknek; abbul is nem lehet Налей conse

quentiát csinálni, hogy az mostani concursus alkal

matosságával más senátor úr számára foglalták el

az kld szállását minden consequentia nélkül.

Udvaromnak subsistentiájára való pénzt fel

tétetvén, щадят, háznnépestülbelé értse kld, úgy

az üzetést, ruházatot is specificative feltévén` kinek

mennyi jut, hngy а mint elébb is irám7 idején dis

ponálhassak mindenrül; magával penig elhitcsse

kld, hozzája чаю szives indulatomat.“

December 13 Vasárnap. Danczka.

{Klemenlnek каждом). ‚1те, a levelek ö brit|

felségc teljhatalmu biztosai számára. Klmed ezeket

általadván, biztosítani Гоша öket legöszintébb 113]

1атотгс31, s érdekeimet gondjaìkba ajánlandja. поп

utasítások értelmében, melyeket többrendbeli alka

lommal vön tölem.“

 -ÈÈ
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December 16. Szerda. Lemberg.

(Капитана/5 Bercsényi). „Berándulván ide Ily

vóban, ma érkezesemmel veszem alázatosan 5-ta.

praesentis irott méltóságos levelét fölségednek . . ..

Midön eh'îtti alázatos levelemet irtam vala is, игуан

noha még akkor szemben sem vala {шведа az czár

ral, de mégis úgy ér'tettem, mert megösmertem,

hogy már akkor is praevideálta vala fölséged az

сжёг váloszat7 kinél,igazsággal irom, én sem шаг

tam többet, mert láttam in confuso lenni; de azt is

mcgvallom, jobb formaba gondoltam válik е1‚ na

gyobb ajánlásokkal cum reservatione casuum.

Most annyival inkább látom de necesse kell az bé

kességhez bíznya, quia. praeterita docent, futura

sperantur, et dum una сезэаъ7 altera exsurgit

desperatio. Nem vitatom же. fölséges uram, senki

vel, ha. ugyan megleszen-e ezen пазу apparentiája

után az universalis békesség,s ш sein hogy, ha

meglesz, subsequál az oolligatio ; mert úgy hiszem,

ki sem типажа, volna. foga fehérit anglus uram. Arrul

tusakodik elmélkedésem : azok каши; mi `jónkra lc

het? Meri’. ha. bár regulálni akarnak is az több suc

cessiók Кбит az mi országunk successióját is, az

mint most irja. fölséged, — egyik az : hogy, ha suc

cessio, nem libera electio forma gubernii futuri;

másik az: hogy késö öröm, kit éhen várnunk nem

lehet; azért exclamáltam in excessu mentis:

nem várhatunk egyebet7 quam vitam domi gra

viorem morte ! . . . Most игуан nagyon meg
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ujul az dolog, ha. confirmáltatni fog az sve

cziai királynak Moszkván által való menetele.

Scheremet vente az czár икать, hogy menjen elei

ben az svecziai királynak свай száz lóval és késérje

által az muszka birodalmon, és valamely rabokat

akar, bocsásson hozzája . . Ев haee esset scena nova..

Mit parancsolt fölséged Chai-ier és az нача

riak iránt, nem tudom; talám megtér holnap levele

fölségednek; Vay uram is begyün ; az mint paran

csolja fölséged, агу legyen. Már ugyan elkiìldtünk

az kvártélyt látni7 addig meg nem indul senki, még

válaszunk gyün. Ат alázatosan köszönöm felséged

nek, hogy méltóztatik biztatni maga. kegyelmessé

givel Alázatosan Гоша venni az szegény búval be

се}; feleségem köszöntö kegyelmességét fölsé

gednek.“ 

December 19. Szombat. Бадейка.

I Отметив]: пандам). ,Kld cmlékiratait és 016

t‘îl'JeSztéseit igen helyeslem. Én még mindig azon

Veleményben vagyok az angol udvarnak iráutam

mlkép viseltetéséröl, melyet minap megirtam. На

I levelemet vette, melyben kldnek meghagytam,

hogy 3_bbé Brennen-e1 levelezésbe lépjen: nem két

l'em, визга-1111: гепае1еъет11е2 képest eljárván, már

32:35:21: ìifralîßzia начаты; irántam való jó szán

жоп leg'él lutan Jelentése szermt kezéhez érkezett

7 те1уЪеп odautasítottam,hogy hagyja. el

А " -ёё ngllat- meg vagyok gyözödve, hogy a következett

ю ”' ‘xm i i
щ, Y A___Àm`_ŕäë
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postával ezt is vette, melyben e rendeletet megvál

toztattam,*) akarván, hogy ott maradjou, mig а

conferentiák helye végleg Годом; megállapítatni.

Ez most megtörténvén, menjen oda, de ügyekez- ‘

i zék elöbb gróf Straíi'ordhoz rendelctet nyerni а ki- i

l rálynétól, mely neki legulább általánosan meghagy
y ja, hogy můködjék ügyemben egyetértöleg a fran

czia követekkel, Ez könnyíteni fogja kid állását ‘

Utrechtben. Bármily Íigyelmeztetés érkezzék kid

hez a berliniudvartól, ahhoz csak azon esetre fog

alkalmazkodni, ha. tökéletesen megegyezik utasitá.

saimmal . . . Е pillanatban veszem f. h. l-én kelt

levelét; szolgáljon ez válaszúl mindenre nézvcf

December 19. Szombat. Валета.

i (Отд! Forga'vh Simonnak Rákóczi).„Mé1tóságos

y gróf, nékem kedves atyámíia. Ez elmult postán vet

‘ ` tem 26-ta. novembris irott levelét kldnek; . s abbul i

i örömmel értettem mind az Нс! egészséges «мы

i s szegény megnyomorodott hazánk ügye mellett

‘ velünk egyetemben szenyvedö állhatatosságát, egy

szersrnìnd oly vélekedését, mintha. шёл- én is Mosz

kaország felé készülnék; s egyszóval7 emberi re

anénségét elvesztvén, nehéz villámlásit. Melyre

nézve fenntartván az kldhez való асу/811521805 refle

xiómat, azonnal kerestem módot, позу az kld mos

tanì megszükült állapotját enyhítsem; és gondol

-Hŕ-wщ 1

*) Нет vette, merz idökôzben впадин.
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tinctura megárthat egészségének, azon voltam,

hogy а. mai postán ezer tallérig való cambiumot

küldhessek Krucsai István kezéhez, hogy klmete

l ket exsolváljon ; (le tizpercentumot kívánván, egy

` emberséges ember ingyen is ap promittálta 856761165

re azon pénznek letételit, és így bizonyos lehet kld,

i hogy a jövő postán Krucsai István kezéhez fogom

küldeni; s ezután is örömmel concurrálok, csak

l tudhassam, mennyire szabta kld holnaponként való i

költségét. Mert ha szintén úgy nem lehet is, amint

kívánhatnánk: oly reménségben vagyok, hogy el

nem hágy bennünket az isteni gondviselés, sem

arra a státusra nem juttat, a melytül kld fél; melyre

i nézve Kiovia felé készülő udvaromnak is megpa- 1

rancsoltam, hogy helybe maradjon, míg az Isten

ki nem nyilatkoztatja, mit remélhetünk más poten

tiák által is folyó, s hazánk boldogulására czélozó

l munkáim által. Concurrál ehhez az universalis bé

kességnek traktája is, kivált mivel az angliai ki

rályné is megegyezvén az franczia királylyal az

praeliminaréban, declarálta az и] császárnak, hogy ,

, traktálni kíván; . . . s ugyanezen nagy consequen

i tiáju negotiatiókra nézve kéntelenítetem én is itt 1

l tartózkodni, hogy közelebb lévén, annál jobban.

folytathassam igyünk dolgát. . . Másként ha csak

Isten nem könyörül nemzetünkön, nemzetünk jö

3 vendöbeli állapotja iránt én is mind egyenlő érte

lembe s mind intentióba vagyok klddel, s mind re

l van аист, hogy az czafrang és aranyos szerszám- ‘

i l

l

 



 

1711. DECEMBER.
ä “"_ââ

 

ménységben, quod providentia divina perducct nos

ad nostrum praedestinatum Япет.

Kivántam voln'a. mind сиди-111 Antal úrnak

is imi, de mivel az ldd páter Kérinek irt leveléböl

értem, hogy gyakorta vagyon kltek вдуть, kérem

ezen levelemet mind ö klmével mind Csáky Mihály

urammal közölje, úgyis az feljebb irt alkalmatosság

gal, Antal úrnak ezer tallért, Csáky Mihály umm

nak pedig ezer forintot fogok küldeni, s informa

tiójokat elvárom az magok költsége limitatiójárul; l
свай kérlek, úgy kicsináljátok, hogy eröm felett ne y

légyen, mivel mind ennek а magamébul kell ki

telni.

A czárt a `jövö kikelctre visszavárhatjuk, mert

a természet is hozza. magával, hogy télre maga

y lakó helyére menjen a muszka, mivel másként is

‘ nem télben hanem nyárban szokott csipni*); s Ber

csényi uraiu is, reménlcm, nem Гоша. magát Kio

  

‘ viába fárasztani, leveleimet vévén . . . . . . . . Еп

itt а plundrában свай gróf Saaros чаёуоку az leve

| lemet is csak annak intitulálja kltek.“

l

December 20. Чаща-пар. Lemberg.

(На/сбита]: Bercse'nyi). „ . . . . Irtam az elmult

postán fölségednek az svecziai királynak Muszkán

1 *) Szójáték a ,musca‘légy és ,muszklŕközött Az ulóbbit

шпана-па]: mak s lalán úgy is ejtettók Ra'kóczi és

társai.

„— й к ц тай—15
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által тю menetelirül. Az ugyancsak bizonyos

hogy maga irta Scheremet, hogy megyen eleiben |

az királynak; s az is Евы, hogy egész Muszkán ál

tal elrendeltetik minden öt vershez (az az ö mél

' földjek) az statiója az királynak 7 пед, 100 török

1 és 100 muszkára; söt tegnap gyüttek Kiovrul kal

| шёл-ой, esküsznek ott. vendégelte már Scheremet az

Шиш. i

\ Ezen mostaui levelibül fölségednek értem, l

mit ‘parancsol Charier iránt; de már elütti levele

imbül érthette fölséged, hogy az késö. Szólottam

mindazáltal az úrral*), dc ninos Лазить Máskint is.

i hiszem, csak az tisztek, s egynehány Franczia ma

Ё radt; már ott, hanem шаг így értvén az fölséged

parancsolatját, félben hagyom repetitióját az deser

1 toroknak. Szólottam az cavalérokrul is az úrnak, dc

dz kìrályra**) hallasztá, mondván: az király ki

\ чаша, vala; írnya fog. Minthogy pcnig Ваней—каш

ì чаща Гб1эёёе‹1‚а2 királt, maga is méltóztatik cmlé

kezni felölök. Es ezek márhelyben lesznek fölséged

‘ parancsolatjáig; máskint is мой Vay uramot sem

hallgatják; senkinek sem vétcnek, senkinck sem `

l fogadják шт is; s absolute megmondották sjólis, fölségednek singularis paraucsolatja nélkül, so- `

i hová sem теплей, hanem engem kérnek, irjam meg

t fölségednek, az mint irám . .

l

\

l

Ёреп hogy ezen levelemet irom, értettem, I

  

*) Vay Ádńmot érli. ' l

f м‘) Auguszt királyrn.

жег г sa  
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Вову valamely levele душ az seraskírtul Веп—

derbül az úrnak; nem tudom7 micsuda., de utját mu

шпат Krucsai uramnak, mikint járhasson végére7

mert én ezennel megyek Brezánban.“

December 23. Szerda.. Lemberg.

(мысами Krucsai итал) „Az mai postán

vcttem alázatosan fennséged levelét Danczkárul sub

dato 12. praesentis, melyben méltóztatik tudtomra

admi, hogy e jövö postán табл-дат valamely ezer f0

rintokra a vexelt; melyet kezemhez vévén, vala

mìnt тающие“; azìránt parrancsolni, a. tevö leszek.

. . . Ad íìnem februarii fogyatkozást nem fog az ud

var szenvedni.'Pápaì uramnak az assignált ötven

forintot megadtam; тает, hogy Vay uram is nem

desistál а kéréstül, bizván felséged resolutiójához,

kire csak ma, is obtestált levele által . . А Charrier

tisztei is valóban zúgolódnak . . .; méltóságos gene

rális uram (Bercsényi) гейш relegálta, hogy vala

miben sucßurzíljak7 de megmondottam ö excellentì

ájának, hogy nekem arra tehetségem nincsen . . .

Mindazonáltal magának ö excellentiájzínak kelletett

kölcsönadnom ilyen fogyatkozott állapotjában. Az

nemes compánia is ír, s kér azon, jelentsem meg

felségednek, hogy extraordinaria valamely pénzt

méltóztatnék rendelni7 ha. свай lábokbelire is; noha

én megüzentem ö kegyelmeknek, úgy vagyon tud

tomra, hogy felséged intertentiójokat úgy model-ál

tatta, hogy abból más szükségeket is pro ratione

Y15
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temporis suppleálhassák. De most már azaz mentsé

gek, hogy mivel minden portióból napjában egy-egy

poltura detraháltatott, nem lehet semmi költséget

szükséges íntertentiójoktól seponálni. Mindazonál

tal hozzám küldvén гладок közzůl, declarálták ma

gokat,hogy akármely extremitásra. jussànak, s ha

mindeneket eladják is, de felséged hire s parancso

latja nélkül csak egy sem távozik el felséged hůsé

ge mellöl; s ha ugyan ишак, hogy semmìképen

nem subsistálhatnának, készek lesznek magok köz

zůl шавок költségén felségedhez expressust ШН

deni s venni kegyelmes resolutióját, s egyszersmind,

ha úgy méltóztatnék disponálni, kötelességektül

való felszabadítást kérni, mcly nélkül semmit nem

cselekesznek, a mi felséged kegyelmes akaratjával

ellenkezö lehetneA Ezen declaratiójok, elhiszem, оп

пёс vette eredetét, hogy valahonnét tudtokra esett

mintha. méltóságos generális és Vay uram azon

igyekeznének, hogy az nemes compánia menjen

elöre az assignált lwa'u'télyban7 s utána az идти is

elmegyen ; de mindezek immár tolláltatnak kétrend

beli, felséged parancsolatival, s én is letettem 328.11—

dékomat és Nicolajhoz való bucsújárásomat elha

lasztottam. Sibrik uramnak*) тернист, készüljön

s ne mulasson ; az asszonynak**) is megjelentettem,

ki is az passust megparancsolta. expediálják. A mi

nemiì pipákat találhattam, azokat az több requisi

tumokkal együtt el fogom küldeni felségednek.

l'îßa'kóczi udvarmestere.

**) Sinìawskinét értì, klnél Ищи.
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Kintelenitetem felségednek a szkolyai zsidók

iránt alkalmatlankodnom, melyekben olyan confu

siót causált kimenetelekor Keczer Sándor'“), hogy

azon restantiat, melylyel az munkácsi réz árában

l tartoztanak, háromezer lengyel forintig assignálta

l más zsidónak Jaraszlóra, kinek vásárlásban tarto

zott a felséges fejedelem asszony; tudom pedig, 1

l felséged parancsolta, hogy az auszczugokat jól exa

ì minálják s úgy exsolválják, de Keczer Sándor sem

l egy sem más részről nem computi7.á.lvá.n7 az szko

lyaiak obligatióját az jaraszlai zsidónak adta, s már

V nekem vagyon bajom; mert noha bizonyosan nem

l írhatom de conjuncturálom, hogy az asszony aka- ‘

l ratjábul cselekszik, mert a parte értenem adták bn

nét, hogy adjam tudtára felségednek . . . . Az mé

nes még Kancsikonton vagyon, s ugyan ottan tétet

az asszony dispositiót telelésekrül. Az kard elké

szülésérül írtam immár felségednek, s az markolat

mustráját is megküldöttem, miként parancsolja azt r

`¿ a csiszár által accommodáltatni. Az két karaván

: szekér is készen lesz egy hét тыча, melyek való

ban költségesek, kikhez egyrendbeli hámokat kel

lett csináltatnom. Az butelkás szekér is megvagyon,

csak hogy üresen tartom. Egyéb munkát felséged

nem parancsolt.

Az Magyarországra Bécsbül kiküldött és vár

megyénkint votumokat szedő commissáriusok felől,

valakik onnét jőnek. azoktul semmit nem tanulhat

') Krucsainak a fejedelem Iînancziái kezelésében előde. i

a
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tam, mer arrul semmi emlekezet ottan nincsen;

egyedül azt referálják, hogy az közrend igen male

.contentus, az feljebbvaló pedig hallgat, ha szinte

kérdésben teszi is valaki a dolgot; s innen elhitet

hetem magammal, hogyha afféle commissáriusokkal

progrediálni találnának, senki nem contrariuskod

nék intentiójok végbenvitelében. Jött emberem on

nét belől ide vissza, kit elmenetelekor kértem az

dolgok vizsgálására, az is ezeket referálja. Midőn

kérdezte volna : miként van az haza dolga ? azt fe

lelték: még most türhető, tovább az idő mutatja meg

és az dolgoknak folyása. Felséged felől mindenütt

jól emlekeznek, Miklós úr felől mindenütt rosszat

beszélenek . . _“

December 24. Csütörtök. Párîs.

(Ra'ko'czinak Vetés.) ,Mivelhogy fennségednek

az utazás, melyet szerencsém volt tanácsolni, egy

általában nincsen ínyére, nem tudván annak hasz

nos voltát elhitetni magával: parancsához fogok

alkalmazkodni s nem szólani többé róla, noha még

mindig úgy vélekszem e tárgyról, mint azelőtt; s

noha még most is azt hiszem, hogy ez az egyetlen

mód azon szerencse elérésére, mit fennséged a je

len conjuncturáktól vár, melyek nem lehetnének

kivánatosabbak. Ugyanis az ausztriai ház zajt üt

vén és óvást tévén a congressus és az alkudozások

ellen ; az Egyesült Belga Rendek pedig csak kény

telen-kelletlen egyezvén be, s az angol királyné

gl

r
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mindazáltal kitüzvén a congressus helyét és meg

j nyilási napját: fennséged, —— ha az ausztriai ház j

w folytatja óvástételeit, a mi hihető és valószinü, mert x

nincsenek követei a hely színén, —— ott csak is az l

j angolok jóakaratával s a király szilárd oltalmával,

g még pedig annál bizonyosabban fog találkozni, l

l mert jelenléte által a király ebbeli hajlamát napról

napra öregbítendi. S ez esetben kénytelen lesz az W

ausztriai ház azt előbbutóbb elfogadni s azzal ;

Ã megelégedni, mit ő angol felsége elejébe szaband

és adand neki. De a távollevőknek soh’ sincs iga- l

zuk. Adja Ästen, hogy ez ne teljesedjék fennségedre

j nézve is. Ohajtom, hogy tervezett berlini utazása

j teljes megelégedésére üssön ki. 4

А tegnapi audientia alkalmával hosszacskánszólván Tomy úrral, beszélgetésünk a béke ügyére

' fordult, s ő megjegyezte, hogy a szövetkezett ren- l

5 dek igen mal-a-propos egyezkedtek ki nyakra-főre

az ausztriai házzal; mert ha nem tágítanak, most l

talán segíthetne rajtok a békecongressus. Mire én

meglepetéssel kérdvén tőle: ha úgy vélekszik-e,

l hogy a confoederatio már nem létezik többé, noha

annak vezére és a főbb urak még mai nap is vona

kodnak az amnistia elfogadásától; s vajjon csak

‘ ugyan már nem remélhetni a nemzet szabaditékai

nak helyreállítását ? — eldöntő hangon válaszola:

Magyar confoederatióról, magyar respublicáról szó l

sines többé, mivel az öszves nemzet törvényes ki

l rályául ismerte a főherczeget azon öröködés alap

ján, melylyel az ausztriai házat felruházta. a pozso
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nyi országgyiìlés ; s a. fejedelmet és a körülötte lévö

magánszemélyelfet nem lehet szövetkezett rendek

nek tekinteni. En azt tanácslom ö fennségének:

gondoskodjék ö egyedül magáról és az erdélyi fe

jedelemségbe ПЬЮ visszaiktatásáról; ez az egyetlen,

ez а végsö szerencse, mely а magyuroknak és neki

még дышат. Torcy úr jól megértette velem, hogy a.

Шипу nem fog Magyarország ügyeibe avatkozni,

de igen abba, mi fennségednek az erdélyi fejede

lemségbe visszaiktatását illeti. Öfelségének, mondá.

nekem ‚ még csak iìrügye sem lehet a magyar

ügyekröl szólani, miután шавок a néhai szövetke

zett rendek ellenmondanának neki. S most kérdést

tévén: ha ismeretesek-e elöttem fennséged Мча

nalmai? kénytelen voltam megvallani az Едим,

hogy nincsen rólok tudomásom; mi б: meglepte, s

mondván: kell tehát e kivánalmakat bevárnunk, bé

rekesztette а beszélgetést.

Ezen részletekböl nem nehéz következtetni,

hogy mit kell fennségednek а király oltalmától re

mélenie ‚ melynek folyta-tásáról паронит új Шпа

tásokat veszek. Ha bövebben szólhatok és tiìze

tesbben, тын szabatosabban értesiìltem volna,

hogy miben történt megállapodás fennséged érde

keire nézve; de :Lz ügy gyengédtermészetü, щадит

pedig egyáltalában nem 1évén értesítve fennséged

szándéklatairól, tanácsosabbnak шиит hallgatni,

mint beereszkedni mélyebben olyas beszélgetésbe,

mely iránt akarat-át velem tudatni fennséged nem

látá à-proposnak. Egyébiránt noha saját magam
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ügyetlenségét тат}, s esedezve fennségednek, mi

szerint hitesse el magával, hogy nem akarom maga

mat elkerülhetlenné tenni: bátorkodom fennségedet

annak szükséges, igen szükséges voltára figyelmez

tetni, hogy az, kinek szerencséje leszen fennséged

érdekeivel itt megbízva lenni, arról teljesen legyen

értesíizve7 mit fennséged elérni (Шар; vagy hogy

Brenner úr mondjel meg nekem7 mit kellessék ki

vánnom, ha. maga nem akar benne eljárni ; mert a

jelen conjuncturákban megjelenni az начаты,

anélkül hogy az embernek mondani valója volna а

minisztereknek, -— itélje meg maga fennséged, vaj

jon egyéb-e ez, mint csak Режет, követnek len

ni, s ártani inkább az úrnak, mint használni. Isten

bizonyságom, hogy nem személyes érdekemben`r

hanem a fennségedében szólok7 melyért örömest ál

doznám fel magamat.

Könyörgök alázatosan fennségednek, ne en

gedje, hogy а mit szerencsém volt elöterjeszteni, az

tudomására jöjön olyvalakinek , ki ez udvarral

érintkezésben van, föleg GroffeyÜ úrnak пе, mcrt

szoros viszonyban áll Bonnac**) úrral s bizonyos

 

*) XIV-dik Lajosnak s egyszersmind Rákóczinak characteri

щипал ügyviselöje.

"О Bonne (Jean Louis d’ Usson, marquis de —) XIV-dik

Lajos kôvete Lengyelországban, midön Rákóczi Némel

ujhelyböl ide menekült. 1710-ben visszahivatott Fran

cziaországbn, bonnen a kóvetkezett évben Spanyolor

туш küldetettî Могу V-dik Fûlepet az alakulóban

volt подо] béke elfogndására hajlítsa.
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l
' tudomásomra ennek s az udvarnak Lengyelország

i ban kéme, és szorgalmas, gyakran hamis besugója

‚ „azon dolgoknak, melyekből hasznot remél merít

hetni magának. Az igen kártékonyan hatna fenn- |

séged szolgálatára, ha követe ezen udvarnál rosz I

l viszonyba hozatnék Torcy úrral, ki igen fogékony 1

rosz bényomásokra és nem egykönnyen bontako- I

zik ki belőlök. S abban a mit szerencsém volt elő- l

l terjeszteni, vannak dolgok, melyeket félremagya

rázhatni s melyeknek közlését rosz neven veheti;

„jóllehet semmit is felségednek az tiszta igazság

nál egyebet nem írtam, mindazonáltal, minthogy az

igazság bántja meg az embert; és hogy az ördög

nek is lámpást kell tartani(példabeszédben mondják) W

egy ideig.“ S csakugyan ez is az ok, a miért nem l

írok chiffre-kben, hogy t. i. leveleim senkinek ke

zén se menjenek át.

Arról soha sem kétkedtem, hogy fennséged,

lakjék bárhol, mindig talál annyit, mennyiből fe

jedelmi módon éllietui meg; de miután én nem bi

rok ily forrással s miután nekem csak fennséged

kegyeiből lehet élnem; és miután, végre, nem en

gedi, hogy hátrálékainak fizetését szorgalmazzam:

méltóztassék más úton eszközölni azon adósságok l

törlesztését, melyeket rendeletéből és szolgálatában

l csináltam ez országban; méltóztassék tudtomra l

l adni, miből fogok megélni jövendőben. Ha segéd l

i nélkül maradok, még e tél lefolyása előtt gyaláza

‘ tos nyomorúság ér. I-Iitelezőim értesítve lévén, hogy l

fennséged visszavonta az utalványt, melyet ne- |

жми— --«~ a 
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kem Íizetési hátrálékavira adott: vannak közöttök`

kik szorgalmazzák a királynál, cugedné meg ö fel

sége, hogy engem polgári zálog adására kénysze

ríthessenek; azon barátaim рейд, kik eddiglen

pénzzel láttak el égetö szükségeim fedezésére,

szintazon okból тёл- egyetlenegy sou-t sem akarnak

adni; olyannyíra, miszerint шаг nem lévén, hogy

fennséged szolgálatát folytathassam, egyéb eladni

valóm, mint öltönyeim: zavarban vagyok, mìként

utazzam minden kedden Versaillesba, hová a mi

niszter audientiájára kell шепнет, külön mindenik

utazás legalább is egy pisztolba kerülvén ; zavar

ban vagyok még leveleim portójának iìzetése miatt

is. Ha nöm csekély örökségének ига volnék, elköl

teném fennséged szolgálatában azo`n közönyös

séggel, melylyel elköltöttem azt a Ветвей, mit

Цапф-5251 hadjárataim jövedelmeztek; de nem in

tézkedhetvén iránta, kegyelemnek иди—пот, hogy

ipam мы, ki maga is szenved miattam, táplálta

tom.. Kérem tehát Геппзёёеаеъ3 méltózta-ssék

Torcy úrnak еду kis billetben megírni, hogy utal

ványaimat fizettesse ki azon pénzböl, melyet a. ki

rály ád és adni fog fennségednek.

Méltóztassék fennséged aziránt is nyilatkoz

ni, mit Не“ azon ordonanczczal tenui, melyet Fier

ville úrnak адом, mert ö sürgetve sürgeti a íizetést.

Aztán Torcy úr Камы pensiójaru nézve is kért,

mondanám meg fennségednek, nem свай hogy

капы érdemes e kegyelemre, de hogy ez а király

пай is kedvére leszen, ki öt különös oltalmában ré
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szesíti. Valamennyi МЫШЦЫ közt öt szeretik, becsü

lik, tisztelik leginkább az armádában; kettös lépé

sekkel magas állásnak megyen elébc. A király meg

igérte neki7 hogy elsö nlkalommal brigadérossá te

szì. Eszerint fennséged méltó tárgygyal, hůséges

szolgával Гоша. kegyeit éreztetni, olyassal, ki fenn

ségednek itt becsületére ИШЬ s kinek egy nap

паду hasznát fogja venni.

Végzem levelemet, kérvén az Úristent, hogy

vígasztalja fennségedet, s épìtse fel azon csapások

ból,me1yeket e jelen esztendö hozott, a jövöben

jó események szerencsés lánczolata эта] . . .‘

December 24,' сшить. Páris.

(Ей/шедший Vete's) ,Fennségednek december

4-én kelt rendeleteit e hó 20án чешет. Ninos mi

röl számot adnom, mert 16-ika. óta nem csináltam

ветхий, s az ez nap Torcy úr között és köztem

швом; beszélgetésröl шаг beküldtem jelentésemet.

Köszönöm alázatosan kegyes biztositásait,

melyeket irántam való kegyelmességének folytatása.

iránt adni méltóztatott. En meg nem foghatom, mi

okból boszontott engem annyira Torcy úr7 de re

mélem czélzatait kitudhatni baráta-itól, s azokat

majdan nem mulasztandom el bejelenteni fennsé

вестей!
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December 25. вещь. Nagykarácson. Danczka.

(Sz. K. Á. naploja). „Felséges urunkkal dél

_ után еду órakor a. várasra mentünk be a vásárra.,

a kulmi palatinusnéval és а koronamarschallusné

val járni a vásárt, honnan kapuzáratkorra ki is

jöttünk.“

December 26. Szombat. Brezán.

(намотан Bercse'nyi.) „Alázatosan чешет

13-tia (lecembris költ méltóságos levelét fölségecl

nek. Igenis elláttam vala. már közbenérkezett leve

leibül fölségednek Benkovicsnak*) hiábańvaló já

rását, söt гайки mikor küldtcm is; sed quia. concla

matum fuerat, jó lesz; s talám nem is esett volna

rosszúl, ha olykori szokott concursusa szerént dol

gainknak, ott érte volna az czárt, Scheremetlevelei

vel együtt menve. Mert abban én meg nem ütköz

hettem volna, hogy Scheremetnek obscure vala or

dere Charriernek is Peterburgban való küldésirül;

mivel az mint megis irtam vala fölse'gednek, azon

order osak az elsö order volt, melyet Golowkin агу

mint Евр") által fogadott németekrül parancsolt

vala az 025.1- nevével; az magyarokrul penig hogy

гасим, olát s magyart ÖOO-at tartson meg maga,

 

*) Bercsényì embere, a végre коше, llogy наносы: rábirja,

швей: és az ószves magyar emigratiót a czár rendelke

zésére állítani. '

**) Talán Repnin.
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mellett. Ezt Jaraszlóbul parancsolta vala az czár

corrigálni ; de ismét azt írták csak, hogy Rhen

mellett maradjon az fölséged hada; és így nem

másnak, hanem csak az expeditio confusiójának

magyaráztam; s remélhető volt az magam és Sche

remet írásával remediatiója az dolognak, annyival

is több bizodalommal, hogy az nálunk tudva nem

lehet, ipso eodemque tempore Elbingában fölséged

az czárral mint végzette dolgait. Végzette, írhatom,

mert látom, egészen elvégezte fölséged vele dol

gát, annyira hogy már onnan semmit sem remél

hetni, mert magátul nem hull az átkozott éretlen

nyespolya, fölséged penig nem rázza; máskínt az

magyar példabeszéd szerint is, hiában az olyan

szekér után járni, ki fel nem veszen. De hiszem ta

lán majd megfizet érte. Mert jóllehet minap írtam

vala fölségednek, hogy Muszkán által megyen az

svecziai király,*) de megfordult most hire; nem hogy

menne, hanem inkább ujonnan háborút declarált az

török az muszkának, az fővezért letévén . .

Tovább azért, már nem defendálom az musz

°) А hushi békekötésben Péter kötelezte magát Xll-dik Кё

rolynak Benderböl való visszamenetelét saját államaibs,

nem akadályozni. S időről időre csakugyan átlátta Ká

roly,hogy reá Pommernban nagy szükség volna, és

Csernigowon át már vissza is készült; de Péter, kinek

igen természetesen az volt oliajtása, hogy a svéd király

minél hosszasabban távol maradjon államaitól, névszerint

Stralsundtól, Scheremetyewnek meghagyta, ügyekez

nék Károly elindulását a lehetőségig elhalasztani, s Öt
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kát, kiben е(1‹11,‹;Г is nem az országát, hanem az mi

kintelen necessitásunkat néztem; s annyival nu

gyobban Szaporodik keserüségem, hogy ebbül ki

koptunk, az többibiìl kif'ottunk , az mint az lmostami

levelében is irja fölséged; s úgy látom,tantum inte

rest inter hos et illos, quod 1111 plura dicendo faci

unt nihil7 et iste7 nihil faeiendo,dicit plum; azok

eddig reménséggel csaltak, ebben reménségünk

вешаюсь . . Elgondolom fölséged váloszát, hogy

mindenkor tudva tartotta s ezt Уйма fölséged; s

nem is ok nélkül, mert nem lehetett az franczia nél

kül reméleni benne. De e coni/erso, úgy látom, 161

séged sem шита fel Angliába és másutt is, az

kit reménlett per tractatum pacis generalis. Mert

úgy veszem eszemben7 az mint irja fölséged, nem

bìztat ezen найден-521115 tractatussal bennünket az

angliai királné, midön az septemtrionalist emlegeti`

kiben kevesb okunk van hogy inseráltathassunk,

az hol az császár Sem ingrediál; és így nem Щит,

mikint concurrálhatna ott is az engins az muszká

val, hanem ha. in illa. mediatione nostra muscovi

tica.; de hiszem шаг агги1 is audio magnum Тащат

sed apparet.

azen ürügy таи, hogy a pestis a csernigowi uta

zńst akadályozza, Kiewen és Moszkván át Szentpéter

várra s onnan Finnlandba szállítani. A czélzat végrebaj

tására nem vult szükség; Károly, mivel a Porta 1711.

deeemberben ujra háborút ним, újra hivságos reményt

парши, hogy tôrök sereg élén Lengyelországba юты,

5 шк 1714. végén Мг: Magyarországon á! vissza ha

zájába
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Mindezekben azért jól javallja fölséged az

patientiát, maga minap irt resolutiójához képest is

de non facienda submissione particular-i. Mert

ugyanis qui perseveraverit usque in ůnem, hic sal

vus erit; finis vero mors est. Én régen készcn

vagyok az halálra, свай meg ne бивней. Értem

azonban s veszem is alázatosan fölséged pironga

tását az nem tndommal чаш feleletrül; de legyen

szabad fölséged elůtt igazat vallanom, hogy цыг

kinek is nehéz az nem tudomot tudommá tenni.

Mert fölséged méltóztatik javallani, ha nincs is

mit enni is, mégis együnk; ha nem maradhat-unk is,

békével lakjunk. Azt szeretném én, fölséges umm,

сипи], mikor ezek nem Iehetnek, quid facto opus

sit? Követem is alázatosan f'ölségedet1 de bizony

soha. mondva s tudva tudomot nem tettem nem tu

dommá. Tudom azt. hogy mora. 2стъ'епегаъ consilia

ubi desunt: praesentanea; és eddig is látom, omnia.

accidentia fuisse inconsulta nonmodo sed et im

provisa; azért remélhetö még oly jónk is, kit sem

hisziìnk sem látunk7 et tamquam expositus fatis at

tonitus vigilo inter tempestates Europae. Мена, föl

séges uram, úgy emlékezem, megirtam vala magam

is, hogy Kiovskitul*) kevesebbet; félek, az török há.

borúja nélkül7 mint az hamis emberektül, ha eltá.

vozott is Ribinski; söt свай tegnap is admoneál

*) A kiovìsi palatinust érti, Родоса!“ Józsefel, Leszczinski

Szaniszló hivét, ki a benderi táborból ujabb betöréssel

fenyegette Штаба“.
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tattam de két felül is. S annyival is nagyobb kér

dés penig, hogy mikint lehessen élnünk az nincsen

nel, midön kiváltképen mostani leveliben fölséged

felteszi, hogy még intertentiót sem igérhet senki

nek is, нёс még magárul is kételkedni штык fölse'

ged, noha` minap irta. vala fölseged, keresi Dancz

kán az pénzt. Igenis jól irja f'ölséged, hogy meg

тёток-Кр sokaknak elméit7 de nem az dieta,*) hanem

ezen resolutiót ha. megértik, kit én ugyan ki nem

jelenték, de kijelenti az szükség, mely engemet

ugyan igen megkeserétett, minthogy nec salutis

domesticae nec modus vivendi. Meglehet az, hogy

declarata desperatione rerum elbocsátom emberei

тег, щ: lentius peream et majoribus animi cruciati

bus; de elöre mindjárást koporsót csináltatok bár

az feleségemnek, az ki Muszkában is non in spem

sed in medium vitae resolválta magát. Ergo sine

spe maradjunk helybe utolsó íillérünkig'? Ha pe

nig van reménsége az embel'nek7 rövidebbek nap

jai et temen idem finis accidentium. Bizony nem

redimálja fölséged azzal kárát, az mivel сотен/6.1

hatná most szůkséges embereit; nem kell talám

тег ily végsöképen gondolkodni felölünk. Az mi

azonban az Charrier és Cserei regimenteit Шей, azok

шаг ott valahol helyben питай, még se felölök se

magunk oda. küldött embereinkrül semmi hirünk . . .

Én azonban mint sokszor s mindenkor is,

úgy most is fölséged kegyelmességében ajánlom

*) A Pozsonyban ekkor ôsszegyülendö Шеи“ érti.

__ „__W т „__ ‚Й. .ŕ _1. *v_„mńdäë
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magamat, s ernlékeztetem is egyszersmind sokszori

kegyelmességinek адамант, et si desperare de

‹ prosperis, non tamen pel-ire jubeto,hogy lehessek

holtig alázatos Ы? szolgája..“

December 28. Hetfö. Danczknn

1 (Sz. K. Á. парши.) „Igaznak referálták felsé

ges urunknak, hogy a. паду szélvészben a nagyten

geren százhúsz kereskedö bajó mindenestül fogván

veszett el, kik is danczkai hajók voltäanak7 senki

sem tudja7 йота lettenek.“

December 29. Кем. ваш

(Rákóczinah Vete's.) ,Az Angliából tegnapelött

_ az udvarhoz érkezett futár hozta a kedves, régótn ‘

óhajtott hírt, hogy а parliament szavazatok többsé- l

gével megegyezését adja, miszerint a királyné bc

két köthessen a. legujabb praclimìnarék Шаман,

melyek Fülep királynak juttatják a. spanyol monar

chlát. Eugen herczeg még mindig Hollandban van; |

köztünk senki sem фифа, vajjon nem menend-e ál- `

` tal Angliába ; de nem is gondol vele senki; az ügy, t

' melyet mcgbuktatni akart, elfogadvalévén aparlia- 4

ment két háza мы, nem ingadoztathatik meg. A I

l herczegnek az volna tiszte, hogy Angliának az l

l ausztrìai hadak öregbitése't ötvenezer fövel, Кбит]: I

húszezer magyarral, igérje; hogy lekösse Angliá.- i

Ъ nak а hadi költségek kárpótlzísára Magyar-7 Morva- |
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Stájerországok jövedelmeit, а béke után kövctke

zendö tíz évre.

A király követei, D’ Uxelles és Menager urak,

ma., питай el (Utrechtbe), Polignac 1'1r az esztendö

vég napján fog elindulni.

Adje. Isten, hogy ezen пазу s vajmi jó ujság,

melyet szerencsém volt megirni, olyasokat vonjon

maga után, melyek fennséged boldogságát bizto

sitjá.k.c » ~

December 30. Благая. Páris.

(Rdko'czinak Vete's.) ‚А kegyes level, melylyel

fennséged engem e hó 4-én megtisztelni méltózta

tott vala., lelkesedésben сак—соц egész tegnepig7 de

tegnap óta. a legnagyobb kinokat okozza, melyeket

ember érezhet. Tegnap. Torcy urnál lévén s öt jó

kedvben вышит, ke'rtem : kegyeskednék velem tu

datni,ha remélhetek-e valamit tôle. Erre váluszul adá,

miszerint Feriol úrnak már rég meghagyta volna.,

hogy nekem valariiit fìzessen, ha irántam való

jó akaratának tanusitásában nem вагонам fenn

séged által. Kérdésemrc: Район fogok-e kedvezésé

nek örvendhetni, ha fcnnséged olyas rendeleteit mu

tatom elö, melyek a Szerencsben adottakat *) meg

*) Ezen геммами, melyekre Vetés löbb ízben hìvulkozik,

1710. september 27-én keltek, s egyebek kózt l’

роты foglalják magokban: ,miután a kìrály 8311111

kozńsát hálrńlékaìnk és segélypénzeink fìzetésére nézve

висевший, kezelésöket öreú (Velésre) bizzuk,

¿e „en e
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erösítik; felelé: legyen meggyözödve, ha van oly

levele, mely késöbb keit, mint az enyim, kedvére

járok mindenben, a. mi tölem függ. Ekkor megmu

стат neki fennségednek említett levelét, melygek

elolvasása után felkelt s bement cabinetjébe, hová

еду pillanat mulva. magához hítt, és válaszúl velem

fennségednek еду levelét сытный, те1у december

4-én keit, мопеду пар mint az enyím, s melyet

Brenner úr адом; át neki, és melyben fennséged б:

kéri, ne adjon nekem, bármint könyörögjek, semmit

azon pénzböl, melyet а király az ö шатаю, rendelt,

hanem küldje e1 hiba nélkül Danczkára.. És fennsé

ged ugyanazon levélbcn Torcy úr lelkére köti,

hogy eszk'o'zölje ki számára. a hátrálékokat. Mindez

egyenes ellentétben állván azzal ‚ mit fennséged

nekem írt vala., nem видит, mit mondani; de Torcy

úr тез búskomorabbá tett, emlitvén,hogy Brenner

úr öt fennséged nevében felkérte, méltóztatnék 1е

velének tartalmát elöttem elhallgatni, mig tölem

mindazt vissza fogta. Карт, minek én depositáriusa

vagyok; látván azonban ö, Torcy úr, hogy fennsé

ged öt ezen iìgybe, noha semmi köze hozzá, beke

veri; hogy öt akarja szerencsétienségem szerzöjévé

tenui, íme Iigyelmeztet, miszerint fennséged már

kinevezte Brenner urat követéül a királynál helyet

meghagyván neki, hogy пони haladék nélkül küldje

meg, nem cselekedvén semmit e tárgyban Torcy úr

мина és helyeslése nélkül, mìszerint lássa a király, mily

öszinteséggel szándékozuuk azokata közügyre for

dítani.c

à?
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tem, mint ki nehány nap mulva venni i'ogonl két

ségteleniìl а visszahívó levelet, mit ö, Torcy úr, any

nyival inkább тата], mivel e változtatásnak egyéb

okát nem шипа annál, hogy fennségednek. mint

Besenwald úrnak is panaszolták, szerfelett alkalmat

lankodom fizetésem miatt. Szorúlt szivvel jöttem

vissza, s itt Hélissant urat шипят, ki nekem fenn

ségednek szintén december 4én kelt rendeletét

adta által, mely meghugyja, hogy а kezeimben

lévö gyémántokat kézbcsítsem ezen bankárnak.

Nem akarván fájdalmamat nyilvánítani, kértem ы,

jöjön el három пар mulva, akkor majd ki fogom

elégíteni. . . . Hétévi hů és loyalis szolgálataim

jutalmául nem vártam ilyes bánáßmódot7 kegyelmcs

uram. De bármily fájdalmas legyen ez`a becsületes

embernek, dicsöségemììl tartom, тег: е2еп öszves

(счёте, 11а nem érezteti az egész világgal, legalább

igen valószinüvé teszi elötte ártatlanságomat;

ugyanis ha vétkes volnék, fennséged nem 1:11- е1 епу

пу1 ovatossággal elmozditásomban ‚ egyetlenegy

levél а. királyhoz s a. választó fejedelemhez7 elégsé

ges lévén, hogy engem letartóztasson és számot

kérjen tölem. Brenner úr megelégedhetik ármányai

nak ssükerével7 de nem 1шёот, ha fog-e fennséged

is vele megelégedni, mert nohal köteles vagyok el

járásomról számot adni fennségednek, nem vagyok

az az ember, kivel ily méltatlanúl вытащен bánni.

Örvendek, nagyon örvendek, hogy már is kértem

elbocsátatásomat; és {те most is kérve kérem; és

szerencsém van fennségednek bejelenteni, hogy

16°

im тет—ж
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,azon szenvedések имён, melyekben engem részesí

teni tetszett , nincsen bátorságom szolgálataimat

folytatni; folyamodtam is már a választó fejedelem

hez7 ki тат paranosolta vala, hogy fennséged ügyeit

magamra vállaljam, méltóztatnék megengedni, hogy

а jelen lépést tehessem, az ö зады érdeke is kiván

ván, hogy az az ember, kit ö szives volt barátjának

kölcsön adni7 ne legyen kénytelen minden 0k nél

kül ily bánásmódot szenvedni. Azt se meltóztassék

rosz néven venni fennséged, hogy gyémántjait nem

adtam át Hélissant úrnak. Látván, hogy ellenségeim

meg akarnak buktatni, azt tanácsolja ajózan ész,

hogy magamat ármányaik ellen biztosítsam. Mihe

lyest fennségednek tetszeni fog, nekem elbocsáta

газета: megküldeni, én is, матов adván mindenröl,

annak,kit fennséged megbíz e végre, kézbesíten

dek mindent a mi fennségedé, magában értetvén,

hogy свай azon esetre, ha én is méltányosan elé

gítettem Ш.‘
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Januárius 1. Реши. Danczka.

(Sz. K. Á. лимфа.) „Uj esztendö napján vet

tük fel игуан itt Danczkán a várasbeli német tem

plomban hatan az Úr vacsoráját, Máriássy Ádám

агат, Ilosvay János, Ilosvay László, Kálnoki Mi

hály, 611, és Olasz uraimék reggel tíz óra tájban.“

Januárius. 1. PéntekA нага.

(Rákóczinak Element.) ,Vévén ìdeérkezésemkor

fennséged rendeletét, hogy itt maradjak : annyival

inkább fogok akaratához alkalmazkodni, mivel а je

len viszonyok gyengéd volta., változó egészsé

gem és а р6112 hiánya különben is gátoltak volna.

utazásom folytatásában. Ehhez képest nem lévén

reményem jelenleg, élö szóval terjeszteni fennsé

ged elébe mind azt, mi utolsó jelentésem óta. tör

tént, fennséged kegyes leszen, ezt szokott 563686

val fogadni. Az angol udvar szándéklatai változ
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ván, mióta a. bristoli püspök azt tanácslá nekem,

hogy а királyne'nak új emlékiratot nyujtsak be,

melynek тишины; szerencsém volt fennségeddel

közleni; észrevévén a miniszterek beszéde'böl,

hogy más ujabb nyilatkozatra nem igen tarthatok

számot; fennséged rendelete, hogy távozzam, köz

¿ bejövén, az ellenrendelet pedig nem érkezvén meg

' idején: sürgettem a. miniszteriumot, adna egyenes

választ utolsó emlékiratomra, és mondje. meg feiöle

valóságos nézeteìt. Sürgetésemre az ide mellékelt*)

választ nyertem, melyet az állámtitkár adatott né

kem, vévén igen udvariasan tölem búcsút. Meglá

togatván mylord Robinsont, elmondám neki а tör

ténteket, s kérdést intéztem hozzá: ha Теща-е l

fennséged az egyetemes békekötésnek hasznát ve- |

hetni; s ö., Robinson, igérkezik-e, fennséged ügyeit l

szivén viselni? Complimentumokkal felelt, mond- ‘

iдеде nekì, hasznosnak lennie, s hogy mindig sze

rencséjének fogja. шпат, fennségednek 320186111

tot tehetni , НИШ; a. békeszerzödésnél. A congres

sus helye szerinte olyas hely, hová érdekeinek

óvására. mindenki küldheti emberét; nohal más

részröl meg van gyözödve, hogy a császáriak soha

sem fogják elszenvedni, miszerint fennséged nevé

ben valaki путан részt vehessen a. congressus

1 ván sajnálattal, 1108)’ а jelen helyzet nem en

й) Nem talńltalott', de másunnan ludjuk, miszerint abban az ál

1011, hogy ö brit felsége pártolni fogja n czár minden

lépéseil Ra'kóczi helyreállilására.

i i, ее i «ei-_e
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ban —— Е2 17011 üIlgOl negotiatióm vége. — Egyéb

iránt, mivel а whigek 3 а volt miniszterium tàgjai

1 világos szavakkal biztattak, hogy azon esetre.l 116,

felülkerekednek, nekik nagyobb gondjok leszen az

adott igéretek végrehajtására; 3 mivel jelenleg

, forrásban van minden, а whigek felekezete pedig

elég erös, hogy egynap a. toryk helye'be léphessen :

1 helyesnek láttam biztos 63 jóakaró kezekben*)

l hagyni mind emlékirataimat mind 3, 17611 nyilatko

zatokat, hogy adandó alkalommal fennséged érdeké

ben hasznukat lehessen venni.

Sokat hányatván a tengeren, csak nyolcz

nappal Londonból elindulásom után érkeztem ide.

Szándékom volt tovább indulni, de megértvén, mint

11161- mondám, fennséged ellenkezö rendeleteit, my

lord Straffordnak általadtam а, hozzá. 111162611 16176161,

ama. másiknak kivonatával együtt, mely az igért

öszlet iránt biztosítást foglal magában. Ily kényes

dolgokat - válaszolá —- nem kellene irásba fog- 1

i lalni. Chiffreben van irva7 viszonzzím; 3 inert za

varban látszott lenni, elömutatám neki az eredetit,

melynek 111616 paragraphusában az 13 áll, hogy ke

ressem fel herczeg Kurakint.**) Ön kénytelen lesz,

 mondá mylord Strafford, ezen levelet Kurakinnak

elömutatni, ha 61 meglátogatja. Smost a lord meg

1') Bonuetet érti, a porosz residenst.

“О Kurakin Boris, a cza'r kamarása, ki 1729-ben halt meg

Párisban; чаду fia Sándor, ki a XVlll-dik század har

madik tizedében orosz kóvet volt a franczia udvarnál.

О 6
i|
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nyugtatására, az eredetit általadván neki, hogy tart

за meg, kérém egyszersmind: nyilatkoznék ki öszin

tén, mint vélekszik fennséged ügyeiröl. Remélem

— válaszolá. — a fejdelem ш; fogta látni, hogy 326

mára ninos mit eszközölhetni a. királyné mediatiója

‚мы, oly háladatlan lévén Károly, hogy itt levele

ket köröztet Anglia ellen7 igaz, Eugen által taga

dott leveleket. fennsége tehát helyesen szándé

kozik7 itt a békekötéskor felügyeltetni érdekeire;

én iránta ezentúl is ugyanazon barátságot {овощ

tanusítani, melylyel iìgyei iránt viseltettem eddig

len. Ezt december 28-kán топай; azóta lehetetlen

volt vele ismét találkoznom, mivel folytonos con

ferentiákaj; tart Eugen herczeggel s a többi minisz

terekkel. En egyébiránt nem-vagyok oly helyzet

ben, hogy a Belga Rendekkel negotiálhassak, meri;

nincsen megbizó levelem hozzájok és a. Pensiona

riushoz*), nincsen utasitásom. En úgy vélekszem,

hogy a. jelen conjuncturák Кбит, tölök egyebet

nem kivánhatni, mint l) адом igéretök beváltását,

hogy fennségedet befoglalják а közbékébe; 2) ren

deletet biztosaikhoz, bogy můködjenek egyértel

müleg azon hatalmasságok követeivel, melyek fenn

séged érdekeit pártfogolandják a congressuson ;

3) a mediatiónak ujból való felajánlását a садами-

nál, mint kit ök` a rendek, most annyira támogat

пай, kinek tehát oka van öket kiméleni, s alkalma

most, magyar királylyá koronáztatásakor, mindent

*) Holland föállamminisztere.
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megadni. Hogy magamat részeltethessem a béke

értekezletben, megbizó levélre van szükségem.

vagy inkább felhatalmazásra, hogy fennséged ne

vében közbeszólhassak. Anglia., Holland és Porosz

ország követei, igaz, ismernek, de Franeziaorszá

géi nem, nekem pedig majdnem lehetetlen levele

zést nyitnom Brenner úrral, noha chiffreim vannak

vele; s nem léve'n értesítve fennséged legujabb ké

relmeiröl, mindjárt az elsö kérdésekre nem le

szek képes válaszolni. Fennséged remélteté velem,

hogy a. szükségesekröl értesített Brenner ott lesz

a. franczia. biztosok mellett; de én nem tudom el

képzelni, hogymint jöhessen ö Utrechtbe, mikor

még Fülep királytól s a bajor és kölni választó

‘ fejedelmektöl is megtagadták az útlevelet. Aztán,

hůségem kötelez, megmondanom öszintén, hogy

Brenner úr, kit a császáriak шаг régóta 2‹;‚'уап11Ьа‚

hoztak а szövetségeseknél, mint Francziország em

berét, nem épen kedves személyiség leszen elöttök,

lévén praelatus, és můködvén 01у iìgyben, melyet

kivált a protestáns hatalmasságok vallási szem

pontból pártfogolnak. Fennséged megitélheti ezek

böl, hogy nekem nemesak megbizó levélre az Egye

sült Rendekhez és utasitásra van szükségem, hanem

felhatalmazó levélre és uta-sitásra egyszersmind,

hogy a congressus tagjaival alkudozásba ereszked

hessem. Szólottam eziránt Biberstein udvari marsal

úrral, aporosz király biztosainak egyikével, midön

Angliába. ment innen; s ö teljes segédet igért ne

kem, feltéve, hogy uránál kieszközöljiìk az illetö

eО
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utasltást. Irtam is már eziránt Jablonski úrnak,

de meg vagyok gyözödve, hogy levél fennségedtöl

Berlinbe irva e tárgyban , nagyobb eredménynyel

fog birnì. Bár mi jó szándékuk legyen a, miniszter

uraknak, belé unnak elvégre. Pénzre nincs szük

ség, de makacs kivánói а magyar bornak; ezt még

egy nö is, kinek férje nagy béfolyással fog

birni a. békeügyre, szabatosan adta értésemre.

Fennséged érdekében 111111111111037 négy antal bort

rendelkezésemre küldeni ; én meg va-gyok 85102011—

ve, hogy ennek nagyobb hasznát fogom venni,

mint nehány ezer tallérnak . . . Miután kénytelen

voltam fennséged levelét eredetiben mylord Straf

fordnak kézbesíteni, nem mehettem herczeg Kura

kin látogatására. ._ Oltalmára szükségem lévén, ~

fennséged méltóztatik számomra и] levelet iratni,

ha úgy fog tetszeni . . En nem adhatnék szabato

sabb fogalmat fennségednek aziránt, hogy mi 101

ténik Angliaban, mintha az ide mellékelt levelet, a

hírlapokkal együtt megküldöm. Több okom vanv

hinnì, hogy а hollandi minisztereknck nincsen

паду hajlamuk a. békekötésre ; ök, úgy mondják, a

végre hogy а ne'pet magokhoz hajlitsák, gróf

Rechteren jelentésében oly dolgokat nyomtattak ki,

melyeket а császár soha sem mondott neki. Az idö

megfejt mindent. Adje. Isten, hogy fennséged

hasznát lessa a. békekötésnek. Méltóztassék rólam

kegyelmesen elhinni, hogy pontosan fogok rende

1eteihez alkalmazkodni, de méltóztassék egyszers

mind kegyesen megengedni, hogy elmondhassam

щ
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tartozó hůséggel és alázattal: miszerint ajelen an

gol miniszterium, ha ugyan jól ismerem, a, békernů

nél свай агга fog törekedni, hogy magát fenntart

hasse, nem sokat torödvén а kiìlügyekkel, mert a

nemzet szeszélye úgy kivánja. Franeziaország igenis

. képes, fennségednek tényleges biztositást adni, аи

követelvén задай érdeke ; meri’. a. császár, ha ki

egyezkedik fennségeddel, fennebb hzingon fog szó

lani, mint jelenleg, s az angolok nem Года}: öt vá

(lolhatni a. magyar háború miatt. Majd megmutatja

a. következés, ha Гоша-е Francziaország, czéljának

elérése után, fennségedet oly erösen нашедший,

mint'l igéri. —— Nem szabad e levelemet berekeszte

nem anélkül hogy fennségednek tiszteletteljes és

öszinte szivböl az ég minden boldogságait és áldá

sait kivánnám ez uj év megnyiltával, kérvén Is

tent buzgóan, koronázza fennséged hösies állandó

ságát dicsöséges, tisztességes békévelf

Заметив 2. Szombat. Brezán.

(Ráko'czinak Beresényí.) „Ezen felujult esz

tendö minden részeit, hogy Istcn engedje fölséged

nek szerencsésen érnyi s boldogabb állapottnl él

nyi, szivesen Мигают; s vezessen Isten keserves

bujdosó sorsunkból az igéret földére, kedves ha

zánkban, fölséged nevének dicsůséges emlékezeti

re. Mert ugyanis látni való, Istennek csudálatos

segedelme nélkül шаг, uaturális folyása. szerént az

dolgoknak, már reméleni sem tudunk mit; azéri;

l
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ubi humana deûciunt media, ad divina. recurrendum,

ut алчет-{защит statim, qui dieunt nobis : enge, euge.

Vettem alázatosan l9én Пат; méltóságos le

velit f'ölségednek. lgenis, már egész váloszom van

ezelůtti leveleibiìl fölsxégednek7 oly annyira, hogy

már darme y muwitz*) az muszkárul, annyival in

kább már az török háborújának megujulásával.

Ebeczky nem érkezett ugyan meg, de vettem leve

lit, hogy indult az marienburgi palatinushoz; azzal

jár, hihetö; tudomjól, nem tanulhatok Ebeczkytül

többet, mint irásibul fölségednek. Igenis nehéz, az

muszka udvar compositióit kótára. venni, mint az

magyar tehénhús nótát, теге mindennek и.) colo

raturája van; ha. mégis mondhatnánk felölök, mint

az német kaplmajster az magyar hegedösrül: es

hat kein Takt, es klingt gleichwohl gut. De bezzeg

nem `jól hangzik most, elhiszem, islnég az török há

borúnak hire muszka агат fülében, melyei;7 úgy

látom, bizonyosnak tartanak.

Úgy hallom hietoriajxit.7 hogy az svecziai ki

rály öt rendbeli követjét az fövezér elfogta Konstan

tinápoltul, s azalatt megüzente az királynak, свай

elmenjen akár Magyarországon akár Muszkán által;

opponálván magát az király, készebb megöletni

magát. Kire nézve végsö denunciatióval küldött

két basát hozzas'»l ; azoknak az király eleikben üzent,

meri; megöli maga ököt; azért megtértek azok is ;

és igy minden éléseket elfogta. az vezér, sem in

'°‘) Hija'bavalóság beszélni ап'а").

дж
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gyen sem pénzen, már éhhel is vesztek az sveku

sok. Mégis valamely 01632 етЬеге , tolmácsa az

királynak, belopódzott Stambulba. 5 az templomban

menetelekor szokás szerént tüzet lobbantott maga

Герц, 111 Signum acclamationis ad sultanum.

Kapják, viszik olasz tolmács uramot eleiben az

császárnak ; elhůl az császár belé, hogy 62 svecziai

király nevével hallja szólani. Hiszem, úgymond, el

ment már régen az király maga. akaratja. szerént.

Ruminatis tandem rebus, az jancsár agának igéri

62 császár az vezérséget, 03611 fogja meg (6 vezírt.)

Az 13, 110116 egy factióban voltak, fidelissime meg

fogja.; azután megtudván, hogy egy faetióban volt

62 vezérrel` azt is letették; et sede vacante küldött

az királyhoz 6.2 török császár humaniter, йогу

16336, nem akaratjábul estek 62011, 62 mik estenek;

íme, nem csak letette, de 621 teszi vezérének kit

maga akar az király, ki is valamely Memhet passát

nevezett; ezt nehéz meghinnyi, 116 iìzente 13, hogy

tegye csak azért. Ezek meglévén, s megtudván.

Azoffot sem adták meg, declaráltatott 62 háború az

muszkának. Ezeket in haue formam 110216 т031

62011 етЬег, az ki 11111011 gyütt ki Benderbül, 62 111

62 russiai palatinusnak is hozott váloszt insinuatió

jára az békéllésnek. Mert én semmit sem irtam Tar

lónak,*) hanem 03611 maga insinuálta. 3116 Via. Ilyen

válasza gyütt: inter 11163 anxietates, ut desperate

*) Gróf Taro, Szaniszló király hive, s a mult években 116116—

czinak is diplomatiaì ágense.
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fremens nihil audire rex voluit; mitigatis vero,

per novos Turearum favores rebus, admisit verbe;

de elsöben is kezdett fölséged feli'il és énfelölem is

kétekedni, hogy a czárnak faveálunk; de magyarázta

Tarló régi okát, hogy domestieum interesse nostrum

desiderat pacem. Agnovit et credidit rex, et decla

ravit, non obstante novo favore Turearum, vult pa

cisci sub manu; чаща is levelemet, Tarló per ex

pressum f'elteszi; mert valamint МЫШЦЫ-1: а török

kel, fél, úgy ne Затон ismég, nem bízik hozzájok

állhatatlanságáért az vezérségnek. Most nekem

nem írt, mivel én nem irtam ; és аж irta. vala. neki az

ruski,*) hogy irok; azért három hétig várakoztatja

ezen embert az király. Ma negyed пару», fölséges

umm, hogy аи érkezett; “Новы se tettem, nem te

szek, mig nem fölséged levelét veszem, melyben

`шпица, ezen dologba progrediálni. Megvallom, {61

séges uram, delicata materia; de ha тёл- az musz

kátul nem, падёт ezáltal az svekustul nyerhetnénk

valamely jót; inert Augustusnak is úgy vehetjük

hasznát, ha innen kiveti elme'ét; hiszem, az török

háború tesz annyit Augustusnak, mint az békesség.

Az universalis békesség, úgy látom, fölséges uram,

fenékre viszen bennünket; háború kell nekünk,

hogy annak az habja, ha nem engyiìtt, тает ves

sen ki az ранга; máskint, az mennyire együgyüsé

gem penetrálhatja, nem tudom, mit lehet reménleni

az franeziában is, midön az angliai Sybilla sem biz

"') А russziai palutinust érli.
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ища fölségedet de inclusione рыбе, hunem ad sep- l

temtrionem relegál; maga рота :iz király7 ki battu

Зайдя!) Íiát,*) az semmi. De ilne (Цитат az franczia I

hirekben, igen resentiálja az Bavarus, hogy nem

`ìól Гоша clolgát. Látom ugyanis mostani'irzisábul

fölségednek, maga is fülséged csak ad evitandzim

mendicitatem. Talis quelis reménség, elgondolom;

talám valamit azt fódoz belé, свай azért, llogy аи l

igért pensiótul felszabaditsa шагам. Az pedig ne

künk csak leider Gottes. Tapasztalhatja most {Ы

séged az nagy barátságát a prussiai királnak, dif

fidentiát keres abbul, hogy az сжёг mit igér; nem

hogy maga ведите, de мир, ha más még specu

lative is. Reliqua, quae specie et genere conveniunt7

ejusdem sunt conjugationis, még grammatikában

feruláztak azért hogy megtanuljam; kinek betö

szerint való magyarázatja az, hogy еду az eb a ta

czival.

Megtérek azért elöbbi argumentatiómra; ha l

másutt nem, talám a7. svekusnál reminiscentiam

l praeteritorum et meritum ad ulteriore obtinebimus

bene volendo et agendo. Denique ha. igazat kell k

l irnom, jobben itélhetem most mint шиш, legalább Ъ

magamrul, az mint топаю Bonak: capita eondem- ,

, nata exponunt se. Ez ша] legalább ha succedál

I na, nyerne'nk valamit,legalább kenyeret; ha nem

| succedál, quid derogat? Hiszem ezt, Augustusnál

ì ise projectum által fölséged most az török hír

l

 

 

1‘) Értsd: ki a1. angol preetendens ügyél is стадия.
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között meritumot találna. Nihil derogat, hogy most l

Angliába küld Augustus; mert azt mondja az ba- I

raszlai német kalendarium: összeállott egymás el

len Jupiter és Saturnus, közbenvették Mars ura

mot; lesz, úgymond, láttatja az békélésnek, de

semmi sem lesz belőle, és annyira, hogy még esz

tendőre tudjuk meg, mit végzett Jupiter Saturnus- l

sal. És talám az lehet_inká.bb most láthatatlan útja

reménségünknek, hogy összekapnak, megszakadva l

meg' ott éri az viaskodásba. őket az svekus; uram 1

adjad, hogy békélve, és úgy osztán megosztja az l

vásárt: Lanno Romam, Rákócio Budam7 Sveco Vi- r

cnnam etc. etc. Ha azért nem megvetendő némely ‘

álom, talám egy álomnak bevehetni ezeket is; és l

úgy gondolnám, nem rosz volna, ha fölséged írna I

Golowkinnak, vagy magának is az сжатий; és i

venne fölséged okot azon, hogy értette fölséged az y

török most eredett ujabb declaratióját, s valamint |

megmondotta sokszor fölséged, úgy most is tapasz

l talják, nem lehet az svekussal való békesség nélkül

| megmenekednyi attul. Es így fölséged, tudván már

ezelűtti intentióját az „атак, akarván fölséged

neki eomplaceálni, megírta, nekem, hogy itt közel 4

lévén, próbáljam, ha azon mediatióját fölségednek,

kit a czár acceptált vala, az svecziaí királynak is l

nem proponálhatnám-e, nem aeceptáltathatnám-e, f

nem az czár, hanem, mint azelűtt, fölséged ne- ŕ

l

 

vével kezdve. Adják tudtára fölségednek ma.

gok consideratióit és quibus modis lehessen

legalább armistitiumot kötni, kire ezelűtt гей állott

éé h,
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vala az czár, hogy kigyühessen azzal az töröktiìl;

hiszem, hoc facto könnyebb lesz, az törökkel com

planálni ; ha penig hadakozni, az is könnyebb,

mint kettövel; mert úgy más hirek lennének Saxo

niában. Azt tudom, nem impediálja Pomeránia bé

kéllésit az svekusnak, mert megunta az törököt;

ат; mondják, jobben шедшими. az muszkánál, és

hogy mondta: inkább megbékéllik az muszkával,

miutsem vagy utánajárjon tovább az töröknek чаду

Pomeraniába. szenvedjen Saxót; nem bánja, legyen

király*), de másutt. En sem bánom söt kivánom.

Im azért, fölséges umm, kivánom contestál

nom alázatos kötelességcmet, s гетманов] egészen

fölséged tetszésinek; s azért én nem is irok directe

ezen dologban semmit most sem Golowkinnak sem

másnak, hanem fölséged méltóztassék irnya , s

megérdemlene ezen dolog egy kurirt, kit, elhiszem

Danczka köriìl lévén, Dolhoruki nem denegálna;

nekem penig parancsoljodfölséged, mitevö legyek.

Az feleségem fölséged köszöntését alázatosan

veszi, s nagyon megörült az pénzinek, kit fölséged

megküldeni vexel által méltóztatik; mert már bi

zony свай dara-bolni kezdette lajstromit bújában, ne

is пицца, mikor fogy el.

Nagy hire indult itten az transportum шёл

vnlamely actiónak Pommeraniában; de mivel {6156

ged nem emlékezik mostani leveliben, nem hihe

tem hogy lett volna meg.

 

"‘) Auguszt, a szász.
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.Tannárius 5. Кем. Danczka

(Sz. K. Á. парши.) „Délután két órakor voltfelséges urunknál az kulmi Palatinus, ki is ebédre

{штата más парта felséges urunkat.“

Защитив 6. “Щемит. Szerda.. Danczka..

(Sz. K. Á парада.) „Felséges urunk volt ugyan 1

a kulmi palatinusnál ebéden, holott jelen volt az

ország kinestartója feleségestül, az lengyel koruna

marschallusa feleségestül, az varmíai püspök, Ã

az kulmi innyaadó feleségestül és cgyéb urak s r

asszonyok; holott kapuzáratkorig mulattak.“ l

Januárius 6. Vizkereszt. Szerda. Ватина. l

\ (Яд/сбоями]: Krucsai Islva'n.) „ I. . Az elmult

\ postán vévén felséged kegyelmes parancsolatját az

cambium ìránt, nem távoztam mindeddig is innét, I

hogy valami hátramaradás ne lehesseu; s az mai l

i postán ujabban is veszem, hogy 15. praesentis ke- ì

1 zemhez fog jutni; azért ha, szinte kimegyek is az `

udvarhoz, de harmadnap задам: visszajövök. МЫШ

ságos generális urnak pedig megküldöm holnap

felséged levelét; magam is odaszándékoztam Vay

urammal, de nem lehet innét távoznom.

Forgács Simon uram ö nagysága még itt va.

gyon, úgy veszem eszemben, свай az cambium tar

tóztatta ö пав-ушам s maga. is divertálni akar

г
l
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Brezánban . . Azon eambium hamar esett tudtára

Eszterliázy'uramnak ö nagyságának is, mcrt már

ma vettem levelet, kiben felségedet шла atyai

gondviseléséért.. Az felséges fejedelemasszony

embere is nálam vagyon, ki által аи: irte ö felsége,

hogy teljességgel nincsen subsistentiára то költ

sége; holnap bocsátom vissza, hogy e jövö postán

várván felséged parancsolatját, mindjárt fogom ö

felségét tudósítani. De, felséges агат, az nratensio

пазу, mert nem egy holnapra, hanem fél eszten

döre ища ö felsége a provisiöt, hogy magának

több holnapokrul egyszersmind provideáltathatna;

melyröl semmitnem irok ö felségének; azt mind

пощипал megirom, hogy nincsen reménségem az

borköcsönözéshez, melyröl parancsolt ö felsége,

hogy m'éltóságos fö вены-6,133 uramot requiráljam . .

Az udvar állapotja, Vay uramat is cselédjivel in

(Апатит, hetenként megyen ad И. rh. 411 kr.`59.,

ha felséged az elöbbi mód szerént parancsolja ex

solváltatni az portiókat; ha pedig az mostani mód

szerént. tehát abbul circiter 30 rh, forint fog dece

бант hetenként. Minthogy Sinyavski uram, ugy

az asszony is már két izben nekem jelentették,

hogy ha. az felséges f'ejedelemasszony itt akarna

telelni, inkább а várban legyen, bogysem az Ki

jovszki-palatiumban МИН, innét is irtam, hogy

nem sokáig i'ognak itt шитый, s magok is mon

dották.“
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дыши 7. сшить Danczka. i

(Sz. If. Á. парши.) „Felséges urunknál az ba

varus követ volt tìzenkét órakor délben.“

папайи! 7. cmwrwk. Páris.

(Ед/сбита]: Vete's). ,A király követeì “(так

indultak elvégrc, Mr d’ Uxelles és Menager teg

nap, Mr de Polignac ma. Torcy úr teguaP megbi

поп, ljelenteném lbe, hogy Мс oda. vannak utasitva.,

Àmisszerìnt Erdélyt fennséged számára. ügyekezzenek

megszerezni, ha. lehetséges; 531108)у ez utasításuk

egyìk f6 Ада. És minthogy nekem nem volt semmi

elöadni идёт а miniszternek, fennséged 167611111

mai teljesen ismeretlenek lévén гибнет : eléglet

tem, neki köszönetet mondani, s e szavakra: ,ha

lehetséges‘ megjegyezni,hogy semmi sem lesz 1е

hetetlen a király oltalmának és készséges Палата

nak; s hogy fennséged ezeknek {щитам kéri

töle . . . . Biztositsa ö fennségét —-— mondá. Torcy

úr - llogy'àI király mindent fog elkövetni, a mi hatal

mában áll, miszerint Erdélyt neki megszerezhesse; 1

de ö is ügyekezzék ezen oltalomnak -az angoloknál

és hollandìaknál támaszt szerezni azáltal, hogy ér

dekeit velök felkaroltatni törekszik.

Ш annál nagyobb örömben uszik az egész

világ, mivel már senki sem kétkedik a békéröl. Свай

én lankadok a nyomorban s nem tudásában а dol

 

ì

 

` докинь, melyek fennséged érdekeire béfolyással l
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lehetnének. Ha fennségcd kivánandja, kibontako

zom bclöle. Most vetnek koczkát szerencséjéröl. E

szavak: ,ha lehetséges‘ nekem гуанина]: . . .‘ y

давшие 8. Péntek. Вышка.

(Sz. K. Á. пар/фа) „Аи olivai apátur volt fel

séges urunknál, délelött tíz óra tájban,“

Januárius 8. Pénlek. Едва.

g (Ráko'czínak Element.) ‚ . .. Tegnapelött my

i lord Straffordhoz menvén, hogy tudhassam, mint

' kellessék eljárnom a királyné azon rendeletének

kieszközlésére, melyet fennséged (Шар neki, Straf'

fordnak, kiadatni:abban állapodtunk meg, hogy

bevárjuk a bristoli püspök megérkezését, ki talán

általános utasitást hoz mindkettejöknek e tárgyban;

i ellenkezö esetben gondom lesz emlékiratot küldeni

i Angliába. Beszélgetés közben alkalmam volt néze

гей tudakolni, mit kellessék fennségednek a jelen

f conjuncturák közt tennie, azaz: kiegyezkedni-e

` а császárral külön, чаду pedig bevárni erre nézve l

а congressilst? Vonakodott тазы; kimagyarázni,

mondván, hogy helyzetében ovatosnak kell lennie,

s hogy fennségednek, тек-1; béiátással bir, nincsen

i szüksége az ö tanácsára; folytatván : miszerint ö
y maga biztosított engem a kìrályné nevében, hogy

Ё ö felségének gondja lesz az ügyre a. közbékekötés

alkalmával; de Magyarországon már meglévén köt
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ve а béke, Angliának most kevescbb a-lkalma le»

szen hasznos szolgálatokat tennie fcnnségednck; s

megjegyezvc'n végül : Воду nincsen szabatos видо—

mása fennséged követclésciröl. Mire válaszolám:

hogy a westphaliai békekötésbe a császár örökös tar- ‘

tományai is foglaltattak be, noha kibékítve volta- `

пай; s hogy én értesülni (одой а követelésekröl, mert

Francziaország зажёг adván, miszerint fenusége- Ъ

det. támogatandja, a. franczìa követekkel Brenner

úr is eljö, remélem; hogy tehát, mivel ennyiha

talmasság Гоша az ügyet pártfogolnì, s mivel fenn- ‘

séged аи ö bnrátságára fog támaszkodhatnì, elégsé- i

ges ok van jóty remélcni a congressustól. Látván i

lmgy még "ПЕНИЕ vonakodik nyilatkozni, fennsé

gednek november 28-án kelt levclét felolvastam ‘

clötte. Válnszúl annyit топаем, hogy miutánFrancziaország segíteni ежата fennségedet., Bren- ‘

l ner úrnak alkalma leszen fennséged érdekeirölI gondoskodnia, mint katholikusnak; Щ pedig gond Í

lesz a protestans vallásra, melynek érdekei azon

i egyek a fennségedéivel; hogy, továbbá, fennsé- ‹

ged itt számot tarthat több kitünö személy támo- I

выдаёт, magamnak pedig elégséges eszem lévén,

ezt általérteni, semmi szükség, öt még tovább fag

Египет; s hogy, тёще, ö találkozni fog velem Ut.

rechtben, de érintkezésünknek úgy kell történnic, ‘

` miszerint ö ne váljék képtelenné, fennségednek

hasznos szolgálatokat tenni. Biztositásomra.7 hogy

. jelentéseim chiíl'rekbe питай foglalva, vála- ›

szul ада, hogy épen az nap szólván Eugén her

% 
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czeggel chiffrekről, az a. császár olyas tisztviselőit

emlegette, kik mindent képesek dechifYrirozni; az

tán, folytatá, neki Holland mindenik postahivata

lában vannak emberei, kik felnyitják s meg’ bepe

csétlik a leveleket, а nélkül hogy ez észrevehető

volna. Figyelmeztet tehát, hogy ily jelentes (lol

gokat még chiíI'rekben зет. kell imi, s hogy iro

mányaim még lakliázamban sem biztosok, mert egy

sereg kemmel vagyok környezve minden oldalról,

Mind ebből ezt következtetem: hogy fennségedet

а congressuson valószinüleg jól fogják támogatni;

és hogy chiffrekre van szükségem, melyeket vagy

fennséged méltóztatik nekem valamely embere ál

tal küldeni vagy én fogok összeállítani és biztos

személy által kezéhez juttatni. Fennséged érdeké

ben valónak itélem, továbbá, hogy а f. hó 1-én

kelt jelentésemben említett utasítást és felhatal

mazó levelet vegyem; hogy a porosz király és a

hannoveri választó fejdelem hagyják meg követe

iknek az ügy támogatását, nagy befolyással fogván

itt mindketten bírni; hogy a franczia követeknek

és herczeg Kurakinnak szóló levelekkel is látassam

el; de legkivált utasításra van szükségem, mint

kell magamat viselnem és mit kell inditványoznom

az alkváskor. Azt is kell ismételnem, hogy a tokaji

bor ideküldését leglényegesb dolognak tartom

fennséged szolgálatára nézve; mivel a mint inkább

és inkább kezdem ezen urakat itt kiismerni, úgy

látom, hogy őket a tokaji bor fogja lelkesíteni а

magyar ügyért, mert, fájdalom, itt nincsen valóságos

 



ЗЁ____‚‚_Й „e „fw „Emi.“ fr

BÁKÓCZI FEBENCZ.

buzgalom szabadságért és vallásért. Mély tisztelet- I

tel veszem azon kegyelmességi tanuságtételeket, Í

melyek fennséged többrendbeli leveleiben foglal

vák, de kötelességem nyilvánítanom,hogy fennséged

érdekében van, engem most oly állapotba helyezni,

miszerint a pénz hiánya ne akadályozzon hasz

nos szolgálatot tennem. Megbízó levelem érkezé

l séig emlékiratot fogok benyujtani a jelen conjunc- ŕ

turákról, de tisztemben áll, fennségedet eleve {i

» i gyelmeztetni, hogy az emberek itt igen ausztriaiak, l

l és féltékenységgel viseltetnek Anglia iránt; hogy i

tehát nehéz lesz, ezen hatalmasság és Francziaor- l

szág indítványait velök elfogadtatni ; de ők mégis

kénytelenek lesznek, emlékiratomra választ adni; l

s a fennségednek adott szó beváltására köteleziőket a becsület. Néhány napja conferencziát tar

tottak Eugen herczeggel és Straiforddal. A her

czeg kinyilatkoztatta, hogy császári ura kész a. bé

kekötésben részt venni, csak adjanak mind Fran

cziaország mind a királyné és az Egyesült Rendek

biztosítást, hogy nem az utolsó praeliminarék alap

ján indul meg a szerződés. A pensionarius kijelen

tette, hogy a rendeknek nincsen semmi ellenveté

Sök, de mylord Strall'ord úgy nyilatkozott, hogy a

királyné ezt nem fogadhatja el; a herczeg s az an

gol miniszter közt váltott néhány élesebb szó után

vége szakadt a tanácskozmánynak. Eugen ma reg

gel öt órakor indult el Angliába ugyanazon alka

lommal, mely ő porosz felsége követét viszi oda.
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Abristoli püspök e hó 1-én még nem kelt volt

utra.“

Запиши 9. Szombat. Виши.

(Rákóczinalt Bercsényi). „ . .. Már megírtam

alázatosan fölségednek, hogy mindent elhiszek az

muszkárul, mert hozzáfér ; s ugyan azaz oka, hogy

néha keresek mentséget neki, mert néha szánni

kell azért, az miért másra haragunni. De majd meg

fizet magának, mert csak bizonyosnak hiszik az tö

rök háborút, kirül sokat írtam az elmult postán alá

zatosan fölségednek és egyszersmind az svckus bé

kéllő szándéka iránt is, kiben az mint minap, most

is irom, talám jó volna elindulni, ha nem az czárért,

de az svekusért és fölséged maga böcsületi tekinteti
ért ; az mely kedves lesz még a francziánál is. Au-A

gustnsnak, irva nem, de szóval meglehetne mon

(lani, ez volna Зима. projectum neki ntja Magyar

országra; ha nem bánta aze`lůtt7 most sem bánja.“

папайи: 10. Vasárnap. Наценка.

(Sz. K. Á. naplója.) „Felséges urunk a kulmi

püspöknél volt. ebéden, a várason, holott jelen volt

a kulmi palatinus feleségestül, az ország kincstartója

feleségestül, Ribinszky generális, az kulmi innya

наб feleségestül, és egyéb gavallérok, sztm-oszták,

sztarosztánék s dámák. Innen felséges urunkkal há

l
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i rom órakor baza, jöttünk; a többi sokáìg tánczol

` ишак.“

Januárius 11 Hetfö4 Валет

(Sz. K. Á. naplo'ja). „Ribinszki generális volt

felséges urunknailI délelötst~ tiz órakor, ki is свай

llamar elment.“

давшим l2. Kedd. Папаша.

(Sz. ША naplofja.) „Felséges urunk volt az

meavi sztarosztánénál ebéden, holott. az kulmi ра

latinusné és kulmi pi'lspök és egyebek is voltanak.

l Tíz óra tájban volt urunk sézán a várasra hintót

j nézni az hintócsinálóhoz; innen mentünk az por- ‘

i

l

 

czenellaároshoz porczenella Íincsákot venni.“

Запиши: 13. Baarda.. Варежка.

(52.11'. Ä. парши.) „Felséges urunk volt az

kulmi püspöknél ebéden, holott jelen volt az kulmi

palatinusné, az meavi эпатажа. feleségestül és '

Osztal nevü generális.“

лишив 14 csuwrwk. Paris.

(Ra'ko'czinak Brenner.) , . . . Vévén fennséged~

l nek 1711. december 26-án kelt levelét, . . . haladék

i nélkül értesitettem Torcy агат, tartalmáról, ki azzal 1

дед—шт e- - таты—ж
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l igen megelégedettnek látszott,mondvá.n, hogy fel

l teszi, miszerint fennséged ez iìgyben egészen а

király nézetéhez fog alkalmazkodni; „semmit hire

` nélkül nem vigezvén az ellenséggel.“ Mihelyest

ì chiffreim meg Годик érkezni, nem mulasztandom

el, fennségedet bövebben értesíteni, mint ki 111136

ges engedelmességgel és háladattal tartozom azon

jótéteméuyekért, melyekkel folytonosan méltózta.

tik viseltetni irántam. Ama. háromezer livret mi il

leti, melyek engem képessé tennének, mag-amat va

lamivel tisztességesebben mutatni be Versaillesban, 1

jelentem,hogy ezen öszlet egyelöre megtagadtatott

tölem. Helissant úr azt топай nekem, hogy miután

x ö ötvenezret унисон fennsegcd kezéhez, már nincs Э

i mit lizetnie . .. Torcy úr folytonosan mondja, 4

l méltóztassék neki megjelelnì az öszletet, mely ne- l

` kem van szánva, akkor тау! meglátja, hogy mit

l tehet . .. Mindez véghetetlenül geníroz engem;

l roszabb idö még soha sem дать ily dolgokra nézve.

l Esedezem, méltóztassék mind Torcynak mind Не— L
lissantnak irni, azaz mindkét utat megkisérleni. Ha l

az сдуй: nem vezet czélhoz, {задан sükerül a mási

l kon. Én nem fogok vele visszaélni, s kezemhez

свай azt veendem, mit nekcm szán fennséged ; de

úgy vélekszem, hogy lehetetlen szerfelettovatos

nak lenni e tárgyban. Az idö múlik s az alkalma

i tosságok elenyésznek.

Van szerencsém fennségednek boldog и] évet

‘ Штаны, тагазиъоз érdemeihez és dicsö tetteihez

` méltó boldogságot.
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gem bemutasson mr. de Torcynak; ezen miniszter

már értcsítve van Этапы, s úgy látszik, helyesli az

eljárást. Mondott Vetés úr biztosított, hogy ö kész

fennségedhez visszamenni, ha elöbb felveheti pén-,

Zét adósságaìnak íîzetésére, s ha ott némi megkü

lönböztetéssel bánnak vele, a mi nem történt, mi- l

dön (1710-ben) Magyarországban voltf

А szertartás úgy Мишу}, hogy Vetés úr en- |

l

Запиши: 15. Реши. Hága.

(наметив Klement.) , . . . Mivelhogy meg

bìzó levelem késöcskén érkezhetik meg, az Едете!

lékelt emlékiratot készitettem, mely az Egyesült

Belga Rendekhez а végett van intézve, 11ogy köve

teiket fennséged érdekeinek а congressuson што

gatására utasitsák. Közleni fogom, mielött benyuj

tom, mylord Strafforddal,. elvégezvén еду (мы l

vele, mit kellcssék Angliába irnom, hogy ö hasonló l

utasitást vegyen; s тащи szükséges lesz mindenck

вши felkeresnem а bristoli piìspököt, ki egyene

sen Utrechtbe érkezett, s megtudnom töle, vajjon

nem hozott-e általános utasítást шагами. . Én úgy

vélekszem, Вову Eugen llcrczeg jelenlétc Алёна

Ъап visszahelyezheti a whigekct а kormányhoz,

mel-t sok péuzt ЧЕМ; oda nmgával, s meri: birja a

nép Мамаши. A szabadság, melyet olykor veszek

magamnak, hůséges érzelmeimet nyilvánítani, csak

öszintc buzgalomból származik, mely агга is birt,

ä@ ‚м ж ~5ë
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hogy angol levelezöre szert tegyek.*) Fermséged

nálamnál jobben Гоша megite'lhetnì7 vajjon képes-e

Francziaország n dolgok ilyetén állásában igére

teit beváltanì. Szivemböl (Шамот; s a, lehetö legna.

gyobb szorgalommal fogom fennséged érdekeit elö

томимый, ha változó egészségem nem akádályoz

e szándékban. Végre módot találtam a svéd követ

ség tîtòknoka, által levelet давший Brenner úr ke

zéhez. De utasitásainak nem Годом hasznát vehet

ni, теге а levelezés igen sok nehézséggel jár, s

mert а békeszerzödés, ha sükerül,valószinüleg meg

lesz kötvc még тётю elött. Szükséges tehzít, [югу

fennséged engem véglegcs kivánalmairól értesit

sen, rövid és erélyes czikkelyekben, lnelyek a. bé

keszerzödésbe volnának iktatandók. Tudom egész

bizonyossággal, hogy többrendbeli hatalmasságok

küldtek már ilyes artículusokat biztosaiknak, mert

*) Mint már еттеим7 a porosz Шипу londonì residense,

Bonnet, voll a levelezö. — A Мишей ‘— irá ez Kle

темней —— oly ügyesen můkôdtek a felsöházban, hogy

Теша: készült, melyben a királyné kéretik, hagyná meg

követeinek n congressushoz, miszerint szövetségeseinek

(elsö sorban Holland és Ausztria) Hollundbnn lévô kö

veteikkel a cungressus megnyitása вши tiszia'bn jôje

nek a rendszabályok Мм, melynk köztôk a Издают

sabb egyességel eszkózöljék, поду külón mindenikök

Напев kielégilést nyerhessen; mihez szükséges, поду a

szövelségesek kôzül еду se maradjon kívüle a békének,

s Ногу különösen a protestans öröködés (a hannoveri

házé a Francziaországban tarlózkodotl Stuart-ok ellené

re) biztosìlassék Angliában.
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` erösen hiszik, hogy а békekötés аут-зап fog esz- l

l közöltetni. Miután Ráday 111 nekem májusban Len- i

` gyelországból megirtu. nézeteit, mit kollessék :i

vallásért tenni, szerencsém van azokat másolatban I

megküldeni fennségednek, hogy rendeleteit ve

hessem . . . 111 hire „туш, hngy 111 mozgalmak

keletkeztek Magyarországbnn; hogy nehány csá.

szári ezred megveretett gról' Bercsényi által; shogy

mind ez Francziaország költségein történik, mit

Vetés még nagyit, diesekedvén több rendbeli leve

leiben, hogy ö fennségednek több százezer tallért I

küld Francziaországból . 4 . A congressus megnyi

lásu elnapoltatott nyolez парта. Nekem itt kell l

idöznöm, mig fennséged rendeleteit s új pénzkülde

ményt veszek7 enélkül lehetetlen utnak indulnom,

mintI Langenthal úrhoz adott levelemben már emlí

tettem, kinek szabatos lajstromát fogom beküldeni

minden kiadásaimnak tavnli május óta, mikor t. i.

korábbi költségeimröl számot adtumf

 

1 (Iílement ещё/тётю.) ,Azon nemeslelküségnek,

melyet önök, mages és hatalmas 1111111, 21. magyar

háború alatt, ö fennségének,Rákóczifejedelemnek,

az én kegyclmes uramnak s а Szövetséges magyar

rendeknek tanusítottauak, egyik fényes jele volt : а l

mediatiónak ö felségével Nagybritannia, királyné- ’

jával közösen felajánlása, hogy Magyarországban l

l

l

 

 

helyreálljon a. beke. .Mages és lmtalmas uraságai

tok elégségesen értesültek követeik jelentéséböl7

mily tisztelcttel fogadtnttak a részökröl 1611 а1а1п1а
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tok, s mily készség mutatkozott, minden eszkózhöz

nyulni, а békealkvás könnyitésére. De ö fennsége

nem меня, miszerint ama különféle módok, melyek

alkalmazásba vétettek, поду mindezen alkudozá

sok gyümölcs nélkül maradjnnak, szintén uraságai

tok tudomására Засыпай, Böven és többrendbeli ne

gotiatiók alkalmával fejtegettetett elöttök 1708 óta

а. fejedelemnek, az én uramnak, hajla-ma а császári

начал-гад kiegyezkedni, olyannyìra, hogy kész volt

a. közbenjáró hatalmasságok arbitriumától függesz

teni fel az ügy miképeni eldöntését. Arról is szabato

san értesítettek uraságaitok, hogy a. bécsi minisz

teriummal való szerzödéstöl nincs mit reméleni; s

hogy következöleg ö fennsége kénytelen lesz elfo

gadni a. töröknek segédajánlatát az elhagyatott

nemzet megmentésére. Ezen értesités s az {Еву

igazságos voltának tudalma alkalmul szolgáltak biz

tosítani ö fennségét, а nemzetet, s legvégleg а pro

testans rendek kiìldötteit, hogy uraságaitok be

foglaltatják öket a. közönséges békébe. А szatmári

állitólagos béke, melyben a. fejedelemnek nem volt

része, s melyet gról' Károlyi irt vala alzi, ki а mult

évi aprilisban внеш а szövetségtöl, oly szint adhat

а dolognak, mintha ezen elnyomott ország zavarai

elintéztettek volna. De nem akarom itt elösorolni az

igazságtalanságokat és szabálytalanságokat, melyek

az idecsatolt szerzödés mindenik pontjához bö

ségesen oda jcgyezvék: свай ö fennségének bizo

dalmas hitét jelent-em ki7 hogy magas és batal

таз uraságaitok és szövetségeseik, elöitélet nél
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kül lévén, felismerendik a méltó okokat, mik ö

fennségét akadályozták elfogadni a'zon szerzödést,

mely akkor köttetett meg, midön az e végre kiadott

felhatalmazó levél тёл- tizenhárom nappal korábban

érvénytelenné vált ö császári felségének megha

lálozása, miatt; mi gondosan eltitkoltatott, hogy

a szövetségesekkel aláirathassák az oklevelet, s

hogy a hůségi esküt еду megholt fejeclelemnek té

tessék le velök. Egyébiránt, lehetett-e kivánni,

hogy а fejedelem, ki az igazságért fogott fegyvert,

magát lázaclónak чаща, beléegyezvén,hogy a fegy

verrel kezökben az ország közügyéért elliunytak

nak özvegyeitöl és 111-1761101 jószágaik elkoboztassa

nak; és helyeselvén aprotestánsokon, ha mindjárt

mast mutatis a. külszin, elkövetettigazságtalansá

got és elnyomást ? S azon fejedelem7 ki тазы: hittel

kötelezte a rendeknek, hogy szabadságaikat meg

tartja. és oltalmazza, helyeseknek és jogosaknak

nyilváníthatta-e alávetése által mindazon 13112

ságtalanságokat, melyek az ország világos törvé

nye ellen követtetnek el ott? Ezen okok, mon

(10111, de {Шее bizodalma a. шагая szövetséges 11a

talmasságok nemeslelkü igéreteibe, s a hathatós 01

talom, melyröl ö czári felsége7 a. lengyel király

és a lengyel köztársaság a. fejedelmet biztositották,

jobb conjuncturákat váratnak vele, hogy oly mó

don egyezkedhcssék 111, ше1у Magyarország és Er

dély nagyobb becsületére és vigasztalására leszen.

Ö fennségének nem volt szándékában az ország nyu

godalmát háborgatni, hanem a. szatmári szerzödés
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tárgyallását а magyarországi regerisnével, Pâlffy

tábornok атм, vette ozélba; bizonyság két levél,

melyeke tábornokhoz {тетенек s kézbesítettek

neki, és melyekre nem jött Válasz.

Közeledni látszván az általános békekötés,

mivel hely és idö шаг ki van tl'izve az alkudozás

ra, reményt táplál ö fcnnsége, hogy még azon

esetre is, ha. nem köttetnék meg a béke, magas és

hatalmas uraságaitok közremůködendenek ö brit

felségével s azon hatalmasságokkal, kik ö fennsége

helyreállitását czélozzák, hogy annak alkalmával s

kivált az éjszaki fejdelmek kibékitésekor, az Ö ügye

is egyenlítessék ki. Egyelöre megparancsolta. alul

irottnak, uraságaitokat felkérni, hagynák meg, több

szörös biztositásaikhoz képest,teljhatalmu követeik

nek, hogy menjenek egyazon nyomon ama. hatal

masságok követeivel, kik ö fennsége, a nemzets а

vallás érdekeit támogatandják а congressuson. Ö

fennségének uraságaitok keresztyén szeretetébe

vetett reménye és tiszteletteljes bizodalma annyi

val inkább szilárd, mivel önök elevenen emlé

kezhetnek, mily jól esik oltalmat lzalálni7 midön na

gyobb erö által üldöztetünk. Segíteni azokon, ki

ket тифа]; van elnyomni, igazságos eljárás ; és sem

mi sem válik nagyobb dicsöségökre a souverainek

nek, mint az elnyomott népek oltalmazása; s az

ilyes alkalommal nyujtott segély kétségtelenül

legfényesebb jele a. segélyzö hatalmasság magy

ságának. Mély tisztelettel csodáljuk, magas és ha

talmas так, az isteni áldás kiváló foganatját vi

18*
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rágzó köztársaságuk szerencsés példáján, mely

bámulatos alapitása óta állhatatosan és diesösége

sen követte az uraságaitok pietásához annyira

méltó vezérszabályt: kivált az üldözött és már-már

elnyomott fejdelmek és hitvallások oltalmára kelni.

Miután uraságaitok gyakran értesiìltek, mennyire

elválaszthatlanok egymástól a protestáns hitvallás

s az én fejedelmi umm érdekei; s hogy az egyiknek

biztossága. függ a másikétól Magyarországban és

Erdélyben: ö fennsége meg van gyözödve, misze

11111 uraságaitok meg fognak emlékezni, hogy lsten

csak azért áldotta meg fegyvereiket, államuk свай

azéri', hatalmas, hogy boldogságukban másokat is

részeltessenek. Majdnem egész Magyarország és

Erdély könyörögnek segédért. Ök ugyanazon hi

tet vallják, melyet uraságaitok annyi ízben oly ne

meslelküleg védelmeztek. Ök tudják, hogy az em

beri t-ársaságok között nincsen szorosabb kötelék,

mint azoké, kik egya-zon vallást követik. Ezen érv

nek, ha egymaga állana'is, többnek kellene lenni

mint elégségesnek, uraságaitok pietását és buzgal

mát felkölteni. De Europának érdeke is kivánja,

hogy Magyarország teljes békét nyerjen, hogy e

nép felépülhessen. Ezen, igen helyesen 111161652

tyénség védfalának tartott országot nem kellene

önkényesen kormányozni, hanem törvényeinek

megfelelö kormány által arra birni inkább, hogy

védje magát a törökök ellen. Ezen ország,ha 632111

16п kibékítetik, ha. kielégítetnek igazságos 11116.

nalmai, melyek még legutolsó királyainak capitulá
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tióinJ is alapulnak, Ausztriát erösebbé Гоша tenni

а szabadság s az európai egyensúly veszélyeztetése

nélkül; de ha. nem nyer elégtételt, örökös туш-01:

nak és háborúknak fog alkalmul szolgálni7 melyek

képesek lesznek ogy egész armádát megakasztani.

Nem hiányoznak példák, magas és hatalmas так,

hog'y а. közönséges békeszerzödésekbe а császár

örökös tartományai, még olyasok is foglaltattak

be, melyck kibékitve volta-k; {ау béfoglaltatott Szi

lezia а westphaliui békébe. És ha a. riswicki béke

alkalmával a katholikus hatalmasságok megkisérlet

пак az igazság ellenére а protestans hitvallást, петь

nem szolgált tárgyul a. háborúnak, а szerzödés 9-ik

pontja Мю! felforgatni: nem igazságos, nem illö-e

а protestans fejedelmek nagyságához, mivelhogy

a `jelen háború Europa közszabadságáért viseltetett,

ezen béke által biztosítani Magyarországnak tör

vényeken és capitulatiókon alapuló lelki és világi

szabadságait ?

А тош1оъса1‹‚ magas és hatalmas uraságaitok

bölcsesége és elölátása. által támogatva., biztosít

nak engem, hogy а kik már akkor voltak Magyar

ország nyomoraitól meghatva, midön közbenjzírá.

sukat megigérték а fejdclemnek, most nem Рожай

megengedni, hogy gyözedelmeik szakadatlan fo

lyama ezen nemzet gyászát eszközölje; s hogy a.

borostyán7 melyet fegyvereik szedtek vala, midön

Europa szabadságáért küzdöttek, агга szolgáljon,

miszerint; a, magyar nemzet megsirassa. diadaluk

emlékétf

 ggxńùm‚_ _ Y
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лапши: 16. Реши. Páris.

(Ей/таила]: Vete's.) ,Van szerencsém fennsé

gednek jelenteni, hogy e hó 12-én estveli öt és hat

óra közt, Versaillesból jöttemkor a szepesi prepost

úr kezembe adta mult évi december 25-én Папе:

káról Кем rendeletét, melyet visszahivatásom iránt

méltóztatott küldeni, meghagyván nekem, позу az

ügyek kezelését шпат at a prepost úrnak, s Ногу

bucsu-audientiámat vegyem, a királyhoz intézett

visszahívó levélhez képest. Alázatosan engedel

meskedni fogok, mint kötelességem parancsolja.

Fennséged nem választhatott volna. férfìút,

ki minden dicséreten annyira felůlállana, s ki any

nyira alkalmas volna a mostan {Шуб ügyek élére

helyeztetni, mint a szepesi prepost úr; felhívtam

öt, kisérjen el jövö hétfön az audientiára. нём: is,

hogy bemutathassam, mint fennséged követét, ——

szokván az elöd bemutatni пищей a miniszternek7 —

s egyszersmind azért, hogy fennséged ügyeit azon

nal reá.4 szállithassam, тет-Ь búcsukihallgatásom

csak a jövö hónapban leszen, ha Marlyba megyen

a király, mint. mondják. De fennséged érdekeire

vonatkozó egyéb papirosok nincsenek kezembe,

mint а nekem irott levelek; az általam irottaknak,

melyekben negotiatiómról szerencsém volt számot

adni, másolatai; kétrendbeli utasitásom és a. 01111?

rek; ezen papirosokra pedig szükségem van, hogy

eljárásomat igazolhassam fennséged elött; 836111

koztam mindazáltal, hogy rendeleteinek elégtétes
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sék, aprepost úrnak másolatban általadni öszves

irományaimat, semmitsem viselvén inkább szive

men7 mint készséggel engedelmeskedni mindig és

mindenben.

Ezer alázatos köszönetet mondok fennséged~

nek а reményért, melyet méltóztatott nyujtani,

hogy nyomoruságaim rövid idö mulva végöket érik

kijelentvén, miszerint 'addig maradjak Párisban,

míg pénzt fogott küldeni, а hozzája., Danczkába.

utazhatásra. Biztosítom штампы, hogy bármily

rövid legyen is azon idö, nekem igen hosszúnak

fog Игнат, még inkább vágyam miatt fennséged

kezeit csókolhatni, mint nyomomságaim már szer

felett hosszadalmas volta. miatt. S én örömmel fo

gok ezen ország gyönyöreitöl s kedves ismeretsé

geimtöl шедший, hogy szerencsém lehessen,fennsé

ged körül Ienni. Csak arra kérem alázatosan, méltóz

zassék nekem megszerezni a király oltalmát hitele

zöim ellen, mig nekik pénzeiket meg fogtam

fizetni.‘

Januárius 16. Szombat. Папина.

(Bercse'nyínek Ráko'czi). „Az mióta, itt vagyok ;

protocolumot nem tartván, nem emlekezhetem, mi

csoda czikkelyei levelemnek okozhatták az kegyel

mednek 26. adott válaszát, s levele némely palia

graphusit. Mivel nem emlekezem, hogy oly contra

rietásokat irtam volna, vagyis desperatióra való

materiát, csak általugrottam, elhiszem, szokásom
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szerint, az középutat, чаду nem explicáltam me

gamut.

Nem vitatom, mi okbul esett az Chariernek

adott order az moszkva начаты], mert régen látom,

hogy kld ex apparentiis favorabìliter explicatis

itél felölök, én ex actuali experientia. S hitesse is

ei kld magával, hogy ssokszor megbántam, hogy

klddel nem rázattam éretlen gyiìmöcsöket, nem

azért hogy gondolnám, jobben hullott volna, de

azért hogy kld is agnoscálta volna, hogy выдавший

y kell, nem rázni; ahhoz pedig sem nékem sem klmed

nek ninos módunk; s maga dolgai kormányzása s

az török háború и] apparentiája megmutatja cha~

racterit, et quod vulgus amicitias utilitatc curet.

Szaporodik lnindazonáltal, irja kld, keserü

sége, hogy ebbül is kikoptunk, az tobbibül kifogy

tunk. Ha kld akkor búsúlt volna. ezeken, mikor ott

ядам létemben, mind Zalusán, mind más helyeken

elöre általlátván, teprenkedtem, most könnyebben

tůrné; nihil inter hos et {тает-Шов (ШГегЬ, nisi quod

aliis plus magnanimitatis inest, quam Зря], kit süve

gelni teremtett az Певец. Ez volt az oka, látom шаг

most, hogy az franczia sem épitett annyit azon

barátságán. hogy az másét negligálta volna. Az

anglusok dolga, úgy nem foly, шедшими, а mint

az igéretek valának; de még nem decidálhatok, тет;

ez oly Válasz, a mely még az franezia keménykedé

sével megváltozhatik; s nem is Íinaliter adták ‚

Ьапет pro forma modalitatis componendarum re

rum bolondságot componáltak.
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Az patientiát javallottam kldnek, javallom is,

mert magam is praktikálom, s láttam hogy azt

Moszkvában sem kerülhette volna el kld ; de piron

ватага semmi szándékom nem lévén, elmémbül

pennámbul hogy sült ki, nem tudom; sed quia

haec in opinione consistunt plerumque magis

quam in scribentis (intentione), lehet, pirongatás

nak magyarázhatta kld sincere írásomat ; mert nem

mondhatom szebben ki, hanem nem-akaratnak ,

hogy magával elhitetni akarja kid, hogy az mostani

conjuncturákban nincsen securitása Brezánban. S

ha ezek nem volnának is, még sem javallanám én

az Moszkvában való menetelt, az mely ezekbül ki

nem vezérelné kldet. De avval nem tiltom; mert

más az jó barátom tanácsa, az mely душат; adtam

opiniómat; más az tilalom, az melyre kld iránt okom

nincs ; de udvaromnak bizonyára megtiltom. Hogy

kldnek titkos admonitiói gyünnek, azt elhiszem,

mert nekem is itt elég van olyan; s ha azokhoz

hozzá nem szokunk, idején készüljünk Sziberiába;

de mors contemnenda est, ne timore ejus seipsa

evadat a celibrio (?). Kldtüleltávozott R (ibinsky),

mert idegyütt. Széltiben járnak itt az császár emis

sáriusi; vendégségekben eszem, iszom velek egy

asztalnál, még sem félek, mert az ilyenektül régen

féltem. Kiowskitul, tudom, nem félhetett kld, mert

minden, svekustul hirdetett török hírek is, csak azt

mondják, hogy az muszkával akar hadakozni az tö

rök, nem az lengyellel; Kiowskinak is azért nem

erre van az игр, hanem Ukrajnyára.

 

l
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Az tehát az kérdés : miképen kell élni? Köny

nyebb volna, ha akkor kérdezte volna kld, a mikor

én kérdeztem vala шип, mikor elébbeni le

veleimben megírtam s kívántam, hogy mi kell. Az

danczkai parancsolat megvan, de akkor fogja kld

elhinni, az mikor meglátja, hogy az francziának

sincs itt több creditnma, mint nekem; azaz: sen

kinek nem adnak itt, ha csak casualiter oly summa

nem találtatik, praetorianára“) akar

elocálniPárisban, az penig de realibus accidenta

libus van mostani időben ; arrul penig, hogy asse

сыщик valakit, az mi az lávdámban nincsen, nem

lehet. De ha kld csak olyan assecuratiót kér, mint

maga igér magának Moszkvában, gondolja hogy

adhat másnak is: azt igen is solennissime ígérem

bátrabban az franczia király parolájára, mintsem

kld a Seremetére. Így értvén azért kld levelemet,

legjobban fogja általlátni, mi tanácsosabb hogy

kövessen. Ha jobbnak látja az Moszkvában való

menetelt, azt sem mondom többször, hogy nem jó,

mert már eleget mondottam. Ha barátságommal

élni akar, írja meg, praeterpropter holnaponkint

mi kellene állapotjához képest. Ha eddig bennem

nem tapasztolta, noha volt idő, hogy tapasztolhatta,

megtapasztalja, hogy az mit Isten да, klddel is köz

leni kívánom. Szegény Cserei") meg, Charier pur

az ki az

*) А párisi hotel de ville-t érti, melyre fizetési hátrálékai hy

potheclva Voltak.

**) A nemes compánìa fôliszle.
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gatoriumba mentek-e vagy azon túl, megválik;

szcrencséjekre válik mind nekik mind másoknak

az török hadakozás.

Térek azért шаг az kld utolsó levele czikke

lyére, s тёёГ jobban csudálkozom; magamat reflec

tálni nem tudom, quod perire jusserim vel jubere

velim, mintha éntůlem függene ezeknek végsö

kormányozása. А mint nékem igérnek, én másnak

igérem. Az kld elébbeni leveleit confrontálván,

egyebet nem magyarázhatok mindezekbiìl, hanem

hogy talám sajnálja kld, hogy kldnek tůlem kelletik

várni, nem амид, az МИН én; de ha ezen мы; ta

lál veszteni, Тают, lingy meg ne fogyatkozzék

felettébb is kld, mig ezt exoperálhatja.“

лишив 18. Szombat. Danczka.

(Klemenlnek каждом.) ,Megelégedésemre van,

f. h. l-én kelt leveléböl láthatni, hogy az enyéim

kezéhez ушек Hollandban. Levelének minden

pontjait jólmeggondoltam, de semmit sem шм

lok benne7 mi korábbi rendeleteimet megváltoztat

hatná velem. Én nem Итоги, hOgy kldnek megbizó

levélre volna szüksége, mielött az értekezlet meg

nyiltával ki fog tünni, minö utasitásuk van Fran

cziaország követeinek гейш nézve. Akkor lesz idö,

azt kezéhez küldenem. Egyébiránt ismeretes lévén

kld а pensionarius вши, е körülmény elégséges

hogy vele szólhasson, alapítván elöterjesztéseit az

igéreteken, melyeket az Egyesült Belga Rendek
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nekem tettek vala, s a még meg nem ingatott re

ményen, hogy az igéretek valósulni fognak ; s kld

nekem szabatosan számot да mindenröl, a mit fe

lelni fog ez ügyben. Ha Brenner, látván, hogy le

hetetlen Utrechtbe mennie, Párisban таты]: kld

ereszkedjék vele levelezésbe, mert neki böséges

tudomasa. van szándéklataimról. A mi a vallás ügyét

Шей, _ ha az érdeklett hatalmasságok azt tzir~

gyalni akarják, küldök iránta utasítást; s rendele

temböl a protestans senátorok is*) {так nézetei

ket közleni klddel. A magyar bort mi illeti, melyet

kld tölem kiván, nem küldhetek oly jót, minöt kül

deni kellene, mert teljes lehetetlen itt olyast találni.

На. а még Berlinben lévö hordók alkalmatosok, el

küldöm azokat Jablonski úr által, mihelyest engem

minöségökröl értesíteni {одой Manuki**) айва], kit

naponkint várok. КМ idemellékelve ШИН egy leve

let herczeg Kul-akin számára., kinek közbenjöttével

megindulhat Brennerrel a levelezés. Jelenleg fon

tosabb s érdekeimben inkább járó rendeletet nem

adhatok kldnek, mint azt: ügyekezzék a hollandia.

kat rábirni, hogy fogadjanak el részemröl követet,

ha Francziaország ezt szorgalmazza. „Mivel az alli

atusok ад mondják, hogy most van idöm az alkú

ra; szükséges nekiek is elméjekre adni, hogy az ö,

és az új császár reszérül is most van az idö, hogy

*) A Lengyelországban tartózkodókat érti.

И) Valószinüleg Mányoki, Rńkóczinak több éveken ét udvari

festöje.
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velem elvégezzék dolgaìkot. Mel-t ujonnan hadako

zásra kelvén az dolog, ha velem és az magyarokkal

nem complanáltatnak nz dolgok ‚ meglátják, ha

lesz-e elégséges az császár, igérete megtartására.“

Защитив 16. Szombat. Madrid

(V-a'ls Fülep spanyol kira'ly каменная.) ,Magas

és hatalmas fejedelem. Folyó évi october 31-én kelt

levelének, buzgóságára. és érdekeimhez таджико—

dására vonatkozó kifejezései elöttem mindig külö

nösen becsesek és kedvesek lesznek ; s óhajtását

terjesztvén elömbe, hogy követeléseì а békecon

gressuson biztosaim által támogattassanak,megegye

zésemet adtam és meghagytam nekik, hogy azokat

védjék és elömozditsák; kivánván miszerint teljes

megelégedésére forduljon az ügy, mindenki elött

ismeretes érdemeihez képest. Ezzel,magas és ha

talmas fejdelem, kérem Istent, tartsa meg szent

oltalmában. Jó cousinje Fülep. Manuel de Vadillo

y Velascof

Januárius 16. Szombat. Brezán.

(намотав Bercse'nyi.) „Jóllehet ezen mostani

postán semmi parancsolatját fölségednek sem én

sem Krucsaì uram nem vettük. s nékem sincsen

semmi oly occurrentiám: alázatos kötelességem

mindazáltal, hogy ezen postát se mulassam el. Pa.

naszolhatom egyediìl egészségtelenségemet, mert
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»l már három heti nehéz hurutos főfájásomat utolérte l

r az lábom köszvénye, s valóban roszul kezdett ne

kem ujulni az esztendő. Most vásár volt itt, feles i

l görög gyütt Törökországbul, de semmi particulari- .

í tást tűlök egyebet nem tanulhattam, hanem, hogy l

l kikiáltották az muszka ellen való háborút, ellenbenI Lengyelországra az lovakon és fegyveren kívül

való szabad kereskedést; az Мох/1:11 palatinnsnak

Konstantinápolyban létit s megint valamely pensió- í

l ját, (le nagy diminutióval, mert azelőtt száz tallér1 volt, most csak tíz egy hétre vagy egy napra; az

királynak is van valamely provisiója. Az vezérnek

fejit vették; és valami jancsárokat küldtek Tatár

ország felé, gondolom, AzofI' felé; más semmi ké

születi az töröknek. S az mennyire az hirekbül gya

nítom, talám még Azoíl' visszaadásával complanál

tathatne'k az háború; s hihető, azt érzi a. királ, azért

kíván békélleni, kit valóban sürget az russziai pa

latinus, az mint alázatosan megírtam már fölsé

.gednek. Most ugyan erre nézve, gondolom, igen

jól esnék, ha Fierville bemehetne (Benderbe), en- l

gem megmellőzve. Már elment vala Kamenyeczen

túl, de mivel denegálta neki az úr') a. passust, és

az királnak“) írt felőle, nem akarta azt megvárni,

hanem tanácsábul az asszonnak,*") próbálta utját.

Erővel nem akart, máskint nem mehetett, megtért

 

 

“) Sieninwskit érti.

М) М Augusztol kell érteni.

M“) Sieniawskiné.
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hozzám, noha ugyan tilalmazta vala. tl'ilem az asz

szony. De mivel már közönségesen gyanitották

vala. litját, most bement Ilyvóra.l ut mutentur opini

ones7 és keresse más utját. Elválik, mire mehet. Én

ugyan akarnám; mort jobbzm kitanulhatná. ott az

dolgot, és én is cum fundamento vehetném irását.

На ugyan akarta. igazán az király7 megmondhatná.

Fierville készségünket legalább. Faceret hoc b0

num sanguinem et securitatem egressu eorum. Má

sik az, hogy ш akarnám inculcáltatni, ha particu

laris békességet akur is, nem úgy kell kezdeni; hi

szem begyühet itt is az anglusok mostani példája.

Secundo, hogy infallibiliter cohaereáljon az török

békesség, különben non adiget czarum ad pacem,

minus ad particularem. Нае sunt visiones mene

beatificae in hoo otio miseriarum ad enthusiasmum

dabreczianum directae; neque tamen his confido,

sed

Бред mea prima Deus, spes altera virgo Marin,

Tenia causa boni sludiumque laborque Витай,

kinek is kegyelmességében alázatosan ajánlom mu

galnat.“

Затащив 17. Vasárnap. папина.

(Sz. K. Á. парада). „Az ország kinostartójá

nál volt felséges urunk ebéden a belsö várasban,

holott az kulmi püspök, az kulmi Palatinus felesé

gestül, az korona marsallusa feleségestül, Ribinszky

és Osztal nevü венец-6113011, az meavi sztaroszta. fe

|ò
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leségestül, az kulmi innyaadó feleségestül, az

franczia követ és egyéb sztaroszták és sztarosztá

nék, tisztek, gavallérok és dámák, kik is а muzsi

kaszó felett sokáig mulattanak; innen mi késő jöt

tünk felséges urunkkal a szállásunkra.“

Затащив 20. Szerda. ваш.

l (Rákóczinak Brenner). ,A nehézség, melyet

fennségednek f. h. 2-án kelt levele említ, onnan

ered, mivel én oly véleményben voltam, hogy az

udvar a szóban lévő követ utazási (Utrechtbe) s

egyéb költségeinek részét viselendi; s mivel báró

Vetés, hibásan feltévén, hogy amaz ötvenezer

i livre még nincsen kifizetve, reményt táplált, hogy

l saját követeléseinek része is ezen öszletből fog ki

elégítetni, szerinte ehhez kilátást is nyitottak neki

az udvarnál. A magam fizetését mi illeti, én azzal

meg fogok elégedni, n mit hogy adjon, tetszésére

lesz fennségednek; s engem csakis az ezen első

váltó visszautasításából származott zavar akaszthat

- па meg működésemben, 11a a. baj nem orvosoltatik

haladók nélkül,vagy ha annak idejében elmulasztatik

a pontos fizetés. Bár mint intézkedik fennséged,

írja meg, esedezem, mindig Torcy úrnak, ki ezt

már két ízben említette előttem ; „netalántán nehez

teljen.“ . . . Fokonkint fejlődvén ki az ügyek, majd

megválik, mit kellessék tenni fennséged levelében

érintett néhány tárgyra nézve. Én kinyilatkoztat

tam Vetés úrnak, mit rendelt legyen nekem fenn

átt-w ш _ i
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séged, s ő azon emberre nézve, kiről a levél utolsó

pontjában van szó, válaszúl adá.: hogy utasításá

hoz képest szorgalmazván az ügyet, azt felelték

neki, hogy minden ember szabad, mihelyest fran

w czia földre lép, ha bár Törökországbóljött rabszolga

volna is; hogy neki, Vetésnek, oka van gyanakod

nia, miszerint azon embert kéz alatt felizgatták; s

hogy részéről történt több rendbeli sürgetések után

W az általa említett {славит oltalma alá adta magát

i amaz ember.“

l

Januárius 20. Szerda. Валет.

ì (Sz. K. Á. naplo'ja.) „Felséges urunk a franczia

követnél ebédelt, vacsorát penig maga szállásán

i evett, holott a korona marschallusa feleségestül,

' leányostul, a franczia követ és egyéb dámák is vol

tanak jelen.“

Завидная 21v Csütörtök. Ватина.

(Sz. K. Á. парит)- „Az franczia követ vendé

gelte meg felséges urunkot és egyéb urakat is, ho

lott az kulmi püspök, az kulmi palatinus feleséges

tül, az korona marschallusnéja leányostul, az meavi

sztaroszta feleségestül, és más egy sztaroszta (vol

tak jelen); kik is csakhamar ebéd után eloszlot

tunak.“

ä--f .9 55
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Januárius 22. PéntekV Вадика.

(Bercse'nyinek Найдем). „Az elmult postán vet

tem az kld 2-án Ягой; levelét, melynek contìnentiá

jábul az и] esztendövel viradni látom ugyan szeren

csénket, de ezen sugár is oly honlályban vagyon,

hogy kétséges vagyok benne, ha felvirad-e egészen

vagy sem. De akár mikint legyen, valamint az Szél

vésztül hányatott bajó oda megyen, a hol 911680356

got Щ: nekünk is kormányunkat kétségkivül arra

kell тат-ватник, a merre villámlik az зиегепсзе Те1

jes szerencsét remélhetnék, megvalloml` ha jó for

mában megìndulhatna; oly módon az mint kld meg

itíli, az svekussal az negotiatìo véghez is mehetne;

de bezzeg rosz volna, ha maga Ruszki pro captan

da benevolentia el talál árulni Augustusnak, чаду

ugyan аи czárnak kanczelláriája által шатаю esik,

hogy mi az czár particularis békéltetésérül gon

dolkodunk.

Ninos is erre nagyobb s nehezebb dolog

elöttem, melyre nézve kivántam így stylizálni le

velemet, a mint copiájábu] megláthatja kegyelmed ;

mert azt vélem, Вову kldnek ezzel aperturát csi

nálván, Seremet által,az ki is kétségkivül sincere

Шпица az békességet, titkosabban directe a czár

nak adhatja tudtára kld áz dolgokat. Szükséges is

azért, hogy КМ is шага elsö levelében ezen leve

lemre revocálja7 és mentül titkosabban lehet,foly

tassa ezen negotiatiót ezután magunk emberei ál

tal; mely végre ezen postán Pápainak is parancso



'29l

1712. JANUÄRIUS.

 

lok, hogy úgy menjen kldhez Brezánban, hogy on

nan mindjárt indulhasson Bemlerben. Instruálja

azért kld mentül jobban ЩИ, arra mindazonáltal

rellectálja таза“, hogy sokáig ott nem lehet.mula

tása, mivel az computusok végezésére nézve Kon

stantinápolyba kell sietni; az svecziai udvarhoz

irandó leveleket is inkább szeretném ha más által

küldené kld Moldváig, csak ott venné kezéhez.

Mert, megvallom, nagy praecautiót kíván ezen ál

lapot; s noha az czárnak is (teljes hitelt nem ad

hatván Tarlo levelének) igen gyengén irok, teljes

565931ргозсйшйиаъипК, ha megmásolnák szavokat.

Tarlónak megírhatja kld, hogy tudtomra adván

ezen dolgokat, expressusomat kűdtem az czárhoz,

de bizonyára semmit sem írhatok kldnek, ha fog

ja-e acceptálni vagy sem; és azért úgy stylizálja

kld írását, hogy nagy biztatást ne magyarázhassa

nak belőle; mert látja Isten, azt vélem, hogy még

választ sem adnak levelemre; noha egyébiránt nem

tudom mikint rezzentek meg а török háború uju

lása. hiritül: Elbingában ugyan az czár nem mutat

ta, hogy gondoljon véle, a midőn profetizáltam

volna felőle, javallván e télen Elbingában való ma

radását. Az is ugyan való, hogy külső apparentiá

bul nem vélem, hogy az czár contentus volna Au

gustussal, az kitül az dániai király is disgustatus

vált el Stralsund alól; sokan vannak az kik azt hi

szik, hogy particularis békességrül gondolkozik ő

is, és így ha eszén nem jár az moszkva udvar, majd

egyedül marad.“ ‚

ŕ ш°
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Защитив 22. вешек. Danczka.

(Pápainals ваши). „Rövìden kivánván kldnek

eleiben adni ezen dolgot, az melyért küldettetik,

Нудист hogy ezen levelem instructio gyanánt le

gyen kldnél. Summája penig az dolognak ez:

1. Ногу az universalis békesség traktáJa kez

dödvén Utrecht városába, noha az franczia. király

moet is continuálja. assecuratióit, 1108)у az erdélyi

fejedelemségbeu manutcneálui Шиш : hogy mind

azonáltal ezen negotiatiónak nagyobb folyamatja

lehessen, szükségesnek Идет, pénzzel is segíteni

ott a hol kelletik ; de hogy az embereim igíretinek

hitel adassék, szükséges oly kereskedöket шмыг,

az kik suo tempore az summák exsolutiójat magokra

vállalják. ‘

2. Kegyelmcd жёг: vévén ezen levelemet7

és Krucsai Istvántul 4utjára ezer tallért, oly készü

lettel menjen Brezánba, 1108)у оппап directe me

hessen Benderbe, a hol is az Bercsényi úrtul

ада-паб instructio szerint végezze шлём, sokáig

mindazonáltal ne mulasson ott ; —— s observálja7

3. hogy Bercsényi uram semmit sem tud ezen

На instructiójárul, az kinek свай azt irtam, hogy

az franczia. subsidiumtul шатает; pénz computusa.

végett kell kldnek sietnì Konstantinápolyban, és

hogy Benderben шпон kldnek Низы-пойди, Tarlónál

mitevö legyen, de az leveleket ne kld által küldje,
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hanem свай hogy Moldvába vehesse kld kezéhez;

és аи is megirtam, hogy az tavali instructióját re

assumálja. Konstantinápolyban; az mint is el ne

mulassa, „гады, mentül szaporábban lehet, arra

folytatni.

4. Odaérkezvén conmplementumos leveleìmet;

adju meg Dessalleursnak, és elötte is csak azt mond

За, hogy az mostani szükségembe свай az сотрит

sok megvizsgálására индиец; hanem Brů-nek je

lentse meg, s kérjen tanácsot “Не, ha lehetne-e

oly ¿fgörög` örmény магу franczia kereskedöket ta

lálni, az kik magokra. vállalnák az cautiót, hogy

azoknak, az kiknek assignátiót adok, assignatióimat

megfìzetik, mihent az Isten engemet Erdélyorszá.

gom,pacifìca birtokába s székibe` helyheztet ; viszon

tan adván én is oly obligatiót és végezvén most

kld által velck, hogy mihelt Isten kegyelmébül fe

jedelmi székembe ülök, azonnal vagy az sóaknákot,

vagy Abrukbányát kezekhez bocsátom mindaddig

még ki nem Шейк magokat belöle.

5. Kivántatik ily végezés еду millium tallérrul

oly conditióvul, az mint az feljebb irt punctumba

irattatik; és mihent ezen kalmárok feltuláltatnának,

azonnal kell nekiek az franczia konstantinápoli ke

reskedôknél сахеёдпйч az kik per consequens Pá

risba caveálnának, s megigírnék a summa kifìzetését

azon minisztereknek, az kiknek igírtetni fog paran

csolatombul Brenner által, az kinek ezen a postán
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irattam Párísban, hcgy ezen dolog véЗет; Ferîollal*)

beszéljen és klddel correspondeáljon.

Nem szükséges, kldnek elméjére ада! azon

motivumokat, az melylyel kld az oláh, örmény

паду franczia kereskedöket erre persvadeálhatja,

az melyben semmi periculumok nincsen, mert én is

elébb nem kivánom tůlök az pénzt, hanem ha. az

fejedelemséget pacific@ kezemhez veszem, s akkor

azonnal kezekhez is bccsátom azon jövedelmet, az

melyrül kld fog velek végezni; hanem свай igírjék

гей, arm, s obligálják az franczia kereskedöknek

magokat, hogy in illo casu kezekhez adják, s ШЕ

zetik assignatióm szerint az pénzt.

Mind ezekrül kld Párisba utasitsa Feriolt és

Brennert, az ki azon начаты az követségben Ve

tésinek surrogáltatott; ha penig alkalmatosság

adatnék, reassumálja kld az tavalyi пегойайбс3 az

melyrül instructiót adtunk vala, mely, [Еду vélem,

friss emlekezetibe van kldnek, s exoperálja tehet

sége szerint az kivánt securitást.

Havasalf'ödít, az mennyibelehet, elkerülje kld;

ha mindazonáltal gondolná, hogy ott igyekezetün

ket elérhetné kld, irhat Konstantinápolybuljóaka

róinknak az pénz végett,

Ha МН jobbnak Ienni titkos lakásar. Kon

*) Мг. de Ferricl, alpénzügyér; lestvére Charles marquis d’

Argenlal comte de Ferriolnak, ki mìutńn több évig a

franczia kormány biziosa volt Tökölinél, Konstantiná

polybn шпаги“ követül. s mint ilyes, sziulén душой

érintkezésbe jött Ba'kóczival.
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sstantinápolyba7 emberünknek se mondja eleintéu

тазы, hanem tetesse, mintha. szolgálatunkat el

hadta volna. ; s idö mulva, csak midön idejét ища,

producálhatja az küldött credentionálisokat.

Az Vay uram levelében kivánt securitást is

exoperálhatja Нс! oly móddal, az mint legjobbnak

itíli Швей magok kivánsága szerint.“

Западник 22. Péntek. Вадика.

(А nagyvezirnek Кий/сбои.) ,Magasságosfejede

lem. Valamint fö-fö tisztemnek tartottam mindig,

байте ragaszkodásomat a Fényes Porta. iránt ta

nusítani : azonképen ügyeim jelen állapotában is

nem mulaszthatom el magasságodnak a megnyert

fömìniszteri méltósághoz szerencsét kivánni, 011111:—

ván, hogy паша] évekre és évei századokra terjed

jenek. Miért is hů udvari tanácsosomat, ncmzetes

Pápai Jánost a Fényes Portához és magasságod

hoz küldöttem, Шнек hogy magasságod azokra

nézve, melyeket nevemben elöadand, hitelt шпон,

erösen kérem; magasságodat egyébiránt egész buz

galommal ajánlván Istennek oltalmábaf

Запиши; 22. Péntek. Навет.

(Három töröh miníszternek каждом.) ,N agyméltó~

ваги úr. Ногу lelkem a viszontagságokban 53511384—

dozhatlannak s a Fényes Porta elönyére törekvönek

lássék, hů папы-1 tanácsosomat, nemzctes Pápai Já

nost, népetek hasznára és dicsöségére való bizo

nyos ügyekben utnak indìtottam ; és mìvel excel

 

мёда
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lentiád barátságába is пазу reményt helyezek,

meghagytam neki, hogy magam barátságának is

tanusitására közölje ezen ügyeket excellentiáddal,

kinek egyébiránt napjai sokszorozását évekre, és

éveinek századokra, s elvégre, szerenc-sés végét

öszintén kivánom.‘

Защитив 22. вешек Danczka.

(A moldvaí [видавший какаем). ,Magasságos

fejedelem. Távolabb esvén jelenleg magasságod bi

rodalrnaitól, nem igen rég jutott el hozzám fejede

lemségébe való szerencsés visszajövetelének hire;

min mennyire örvendek,h\"1 udvari tanácsosom nem

zetes Pápai János meghagyásomból bövebben Гоша

elöadni. Неву pedig а Fényes Porta javára

és hasznára. irányzott további utját is könnyebbí

teni ne terheltessék magasságod, kérve kérem, ki

vánván öszinte szi'vvel minden jó szerencsét. és

hosszadalmas boldogságot.‘

Завидная 22V Péntek. ваш.

(Rákóczinak Velés ) ‚ . . . На 8. király mult het

f'ön nem megyen Marlyba tizenöt napra, már akkor

lett volna búcsuaudientiám, így azonban csak 7132

szajötte után nyomban {одой е végre killallgatást

kérni; шаг е mai nap, mint melyen marquis de

Torcy úrnál показ látogamst tenni, általadom a

szepesi prepost итак az ügyviselést.
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Az пращой itt teli vannak а whigek s a to

ryk közötti viszálkodással; londoni hirck szerint

még nem bizonyos a békekötés, s vannak, kik mylord

Marlboroughnak kegyelemvesztését kereken tagad

ják. Eugen Ьегсисёг végre engedelmet nyert Angliába.

jöhetni; kétségkiv'úl nem жён, hogy a kedélyeket

mognyugtassa ; Isten tegye csúffá ármánykodását.

Párisban inkább mint valaha, háborúra készülnek

az emberek. Ezen korona teljhatalmu követei

egyelöre még nem utaznak el; s csak ha Spanyol
ország sorsa el lesz Idöntve, csak akkor indulnak

Utrechtbe, hol e hó 22-én kel] kezdödniök a confe

rentiáknak Francziaország és a. szövetséges hatal

masságok között . . . .

Bátorságot veszek magamnak ‚ fennséges

uram, elejébe terjesztenem a. fájdalmat, melyet ér

zek, mivel tudomásomra Запой, hogy nehány szó,

mikkel leveleimben (Цвет, magamra vontai fenn

séged haragját. А levél, melyet Brenner úrnak,

mint hů szolgájának és egyszersmind barátomnak

а marquis de Torcy úr által nekem novemberben

adott válaszra nézve irtam vala ‚ те1у válaszról

szerencsém volt akkor fennségednek is számot

adni, annyi boszuságot _okozott nekem, inkább azon

hátrányok miatt, melyek belöle fennséged érdekeire

háramolhatnak, mint enmegamra nézve, hogy he

lyesnek штат, tanácsát kérni és szivemet megnyit

ni neki, mint különös barátomnak. Isten ment

sen, sajnálkoinom, hogy fennséged szolgálatába

léptem; kifogást tennem, bár mit végezzen sor
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som iránt. Midön ama levelemben megjegyzém,

поду szolgálatáe'rt mindent feláldoztam, nem vala

egyéb szándékom, mint legalázatosabban eszébe

juttutnom fennségednek azon teljes resignatiót,

melynek jeleit идёт, otthagyván megbánás nélkül

csekély de összes vagyonomat; otthagyván az or

szágban örökségemet, mely biz’ nekem épen oly érté

kes volt, mint а nagy államok a. паду fejedelmek

nek; s kilépve'n тег azon tisztségböl (а bajor vá

lasztó {'ejedelemnél) is, melyet fennséged maga

szerzett nekem а külföldön. Tetszett fennségednek,

1706. januárius 23-án Miskolczról megparancsolni,

Могу mondjak le hivatalomról. Rendében volt s

tisztemben állott, azt свай addig viselnem, míg

fennségednek úgy тешит, mint kitöl azt birtam

vala. És 1707-ben, midön atyám halála után gróf

Kéri által felkérettem fennségedet, engedné meg

hogy csekély örökségem “tán láthassak, kegyel

mes választ пьют, hogy ne aggódjam semmin,

hogy kegyeiben kárpótlást Годы: találnimindenért.

Én kész шпат inkább Ыъог кеиеьге juttatni mk

ségemet, mint magamat kcgyelmére méltatlanná

termi. Esedezem fennségednek, méltóztassék nekem

elhinniznem hogy tartozó köitelességeimröl megfeled

kezni akamék, чаду megfeledkezni képes volnék,

sem nyomor, sem viszontagságok, sem kegyelemvesz

tés nem Рогу): szivemböl kitépni a ragaszkodást, a,

¿sorbíthatlan mély tiszteletet; melylyel iránta vi

seltetem; s ha чаши eléggé szerencsétlen voltam

fennségednek bármiként visszatetszeni, könyör
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‘ gök, ne tulajdonitsa ezt egyébnek, mint a buz

i galom tüzének, melylyel szolgálni kivánok. Ime, l

megkövetem, ha még Hem késö ; búbánatos szivem

böl követem meg; kérek kegyelmet, kérem mély

витым, viseltessék jó джигитам irántam, s ne en- 1

gedje meg, hogy az, kit a. „над szinpadára..emelt, i

kit megtisztelésekkel elhalmozott, s kinek шагай

| seletével való megelégedését több ízben kegyes

kedett nyilvánitani, a legeslegboldogtalanabb em

berré váljék. Én жоп reménybe ringatom magamm`

.fennséges umm7 hogy hů ragaszkodásom és enge

delmességem, melylyel fennséged rendeletei iránt

mindenha viseltettcm s fogok is viseltetni mindìg,

haragját lefegyvcrzendik; s [югу a, büntetés után

melylyel csacska buzgóságomat most megfenyíteni

tetszik, majdan nem Павла saját kezeìnek můvet

vcszendöbe menni . . .

Mivelhogy elöbbeni levelcmben nem mel-tem

egyébröl szólani, mint köteles engedelmességemröl,

megkerestem Brenner urat, kérné fel ö fennségedet,

hogy méltóztassék sorsomról intézkedni. А jelen

levéllel lábaihoz vetem magamat és könyves sze- 1

mekkel esedezem аминазин: méltóztassék engem

kegyelmesen kivonni a. zavarból, melyben vngyok.

adósságaimnnk - szabott Íizetésem erejéig —— tür- 1

lesztése által; méltóztassék nekem megparancsolnî,

Вову kézcsókolására щек; mert azonkivül, hogy

‘ а szerencsét, fennségedé lehetnem bármily állapot

y ban is, elébe teszem mindcnnek, a mit magamnak

эё— ищи—595
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танцы: igérhetek: ninos miböl megélhessek ezen

országban, hanemha fennséged kegyelmességéböl.

Iderekesztem7 nem követeléseimet, тег:

uramtól soha semmit sem {одой követelni, hanem

fennséged által szabott díjam hátrálékainak s гепа—

kivüli kiadásaimnak számláját,könyörögvén, kegyes

kednék nyomoruságomon megkönyörůlni mint а ki

méltányos úr volt mindig. Rendkivüli kiadásaim

жатый: nem csatlom ide а végett, под)7 Íizetésö

ket kérjem; теги miután volt, miböl tennem e ki

adásokat, s miután az eszközöket fcnnségednek kö

szönhettem, паду megelégedésemre vala., e pénzt

szolgálatának szentelnem ; s bevárom, mig Меде

lcsz, a buzgalom és hüség ilyetén jeleit íigyelmére

méltatni. Csak sza'bott dijamat méltóztassék kiíizet

ni; az elégséges, mind fennséged gyémántjainak

kiváltására, mind hitelezöim kielégítésére. Marquis

Torcy úr mcgigérte nekem, hogy azon esetre, ha

fennséged таща vele szándékát e tárgyban, lesz

mód, az öszletet folyékonynyá tennif

папайи 22. Péntek. London.

(Klementnek Bonet а porosz residens). ,Nézetem

szerint Eugen herczegnek {дентина ón fìgyelmét

inkább kivánja meg, mint más dolgok, melyek még

csak keletkezöben vannak. Ennélfogva szerencsém

van uraságodat értesíteni, hogy ö brit felségének

miniszterei nem bocsátkoztak vele értekezödésbe,

hivatkozván levelökre, melyben megirták, hogy a.
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békeügy Utrephtben tárgyaltatik, 8 116130111 ügye

Hágában. Erre azt válaszolá а herczeg, hogy fö

megbizatása а gróf Gallas esetc alkalmával a csá- 1

szári felség s ö brit felsége közt felmerült ne- .

1 hézség kiegyenlítése vala.. De e miatt kár volt ide

| fáradoznia; az начат nehezteli, hogy a whigek tit

i kos meghivását elejébe helyezte a királyné érzel

meinek. Egyébiránt ön еду értelemben lesz velem,

ha mondom, hogy Károly kormánya sem nem epés7

sem nem gögös, ide küldvén a uevezett gróf elbo

csátása, után oly jelentékeny követet, minö a. her

, czeg; ha pedigmás nézetben volna, akkor nem

Гоша tagadni, hogy a. топаем: kormány hozzá

. ért a temporizáláshoz, mikor idején valónak véli;

és hogy érdekében állana, jó feltételekkel kinálni

meg ön fennséges fejedelmét és harczias nem

zetét, annyival inkább, mivel az angolkormány

ап'а fog tekinteni, hogy mennyi embere van való

sággal táborban Károlynak, nem mennyi emberért

kiván zsoldot. Az is 611, hogy ezen kormánynak még

Semmi tényleges kötelezettsége nincsen Franczia- l

ország irányában, hogy kezei még szabadok.L

 

Januárius 23. Szombat. Brezán.

(Ráko'czinak Bercse'nyí). „Minthogy clmaradt

vala. az clmult posta, az mostani postán чешет 616

zatosan 2-da és 9-na 11611,1е\'е1е11:1`б1зёёе(1пе11, kikre

hogy rendszerént feleljek alázatosan, megvallom:

1 nem ok nélkül való gondolkodása fölségednek Ur- ,

жй`д е 6
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bik*) levelére nézve az muszka. politika iránt, ha

kiváltképen orderbül s nem maga4 тщета“, provi

dentiájábul cselekeszi Urbik. De ha свай permis

sive van is az czártul, elég rosz politika, kihez igen

capax non obstante legatione K11latinii*“)` az kitül

kétséggel várna, így politizál, hogy már az köz

Inondás szerént: optime mentiris politicus homo,

Es utut sit, régen тащит dolog7 поду nem lehet.

sem lehetett biznunk az czárhoz az franczia nélkül,

ki is, тёл- úgy látom mostani leveleibül is {введш

nek, elhitetvén egészen шагам) az universális bé

1‹е59‚ё3е1:7 függöbe таща, Kuratint.; azalatt penig

megint megindulnak az operatiók, az mint ишак,

аи törökkel, ct sicintricabitur Augustus et Polonia7

hinc nec spes nec securitas nobis. S ezen conside

ratiók vezettek reá, hogy minap alázatossággul ir

пат fölse'gednek :tz svekussal чаю békesség iránt.

mcrt akárki maradjon itt, de úgy interjecta. opera,

nostra, redderemur securi. Ime most is, elsöbb.

úgymint 2-da irott leveìiben irja fölséged : Inkább

aka-má már, ha- háború ienne7 mintsem Stanislaust

behozná. az svekus : mert Augustus visszavan Bécs

esel. Nyombun {гр utóbbi leveliben fölséged:

Méltó'félelmünk ott Augustustul, kihez valljon az

török háború nem sagit-e? mert inkább nem vét a.

ездит-пай; ellenbcn penig, valljon nem inkább

*) Báró Urbich, a czárnak követe a bécsi нашит“.

щ‘) Herczeg Kurakin, Péter czár követe a franczia ki

rálynál.

m A ŕ _*‚‚А_ ___* йд___._[
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bízhatnánk-e az svekushoz az császár ellen is, ha

lehetne tőle ? - Ergo, ut ille possit et nos mereamur,

cooperemur in pace, dum ipse cupit; ha véghez

nem viszszük is, legalább ut habeat voluntatem pro

facto.

De hogy in continenti quaestionis hujus má

sodik levelire feleljek alázatosan fölségednek: az

citatio és proseriptio és az itt lévő gyülés és abbul

eredő insecuritásunk iránt, noha mindezek nem ki

csin consideratiók s azért is nehéz feleletöek, mind

azáltal csekély értelmem azt tartja, hogy cita-tio

nem lesz, valamint József koronázatjakor Tököli

fejedelemnek nem volt; ha lesz is, ad valvas lesz,

hírünk sem lesz benne. De hiszem, azt gondolom

én : valaki az körösztén fejedelmek közűl akarja

azon citati@ és praescriptio nélkül pártunkot fogni,

az nem akadályozza se szavát se fegyverit senki

nek ; hac non reddent causam тушит, et minus

faciet vox regni вышивать quam Imperii bannum

contra Bavarum. Másképen is, hiszem, m'ár mi is

proseribáltuk vala őket, s ők is minket. Ennél na

gyobb consideratiónak gondolom lenni securitásun

kot; de hogy kiadjanak, nem hiszem; mertha. az

elűtt Telephus niepozvalamizf“) használt, csak az

nagy maresallus is elég lesz oltalmunkrá. De meg

vallom azt is, hogy azzal nincs vége az historiának;

mert ne szóljon bár, csak álmodjék Augustus ki

”) A czélzásl, - mert czélzás van valakire, -—- nem értem;

de így áll belüröl betüre a cbill'rirozolt levélben.

тж
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rály; beszélje meg Spigel az úrnak*): én leszek az

elsö, kinek utat mutatnak. [gen bölcsen gondolta

azért fölséged, az urakot irásival praeoccupálni.

Most ugyan az urak mind Radimnóra oszlottak az

commissióra, s идёт az gyülésig meg sem тётей,

noha. még nem liallottam, publicáltatott volna.. De l
ezen dologban is én csukvúgy gondolkodom: Ha ‘

már Ultrectumba gyültek, magy aspectusa. lesz ad- 1

dig az dolgoknak; és ha Augustusnak csak szik- l

rázhatik is reménsége, secundum se non tollet oc- i

casionem sibi, hanem concurrál permissive, mint

Лаг-ангин, conservatiónkba; hogy ha penig тат de

omnibus desperál tam pacis quam belli mediis, ah- l

hoz penig észreveszi az сайт-гад való dolgát fölséged

nek : úgy elhiszem s el is hihetem, теге már egy

szer fui victima. reconciliationis eorum**). S щит

nem is ok nélkül emlétem ide, fölséges агат, pro

causali az czár tekintetit, mert in extremis casibus

мы valamibc шагающий, mind fölségednek par

! ticularis respectusa, agnitiója , szembelétele és
securitásunk iránt ugyancsak a сшиты eredett;

máskint ha az prussiai Шип nem, inkább ez nem

lett volna szembe 5 de mivel spem de nobis concepit

per assensum czari, nem jó volna elvesztenünk

ezen opiniót. S követem is alázatosan fölségedet ‚ S

kérem engedelmesen fölségedct, meg ne itéljen, s

 

*) Sieniawskinak.

Н) Czélzás Bercsényinek еду korábbi veszedelmére Lengyel

országbnn, lnelyröl B_ákroczi is_ szót'tesz emlékirataiban.

1
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